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   :چکیده

تــرل براي کن NSSSOاعی عنکبوت اجتم چندهدفهفازي مرتبه کسري مبتنی بر الگوریتم  PID کنندهکنترل، نامهپایاندر این 

زمــانی در  تــأخیر، GDBو  GRCبا در نظر گرفتن عوامل غیرخطی  ساختاریافتهمنبعی تجدید  فرکانس سیستم قدرت چند-بار

رل ودن روش کنتــبــارسال سیگنال خطا به واحد کنترل و سیگنال کنترلی به واحد تولید ارائه شده است. براي نشان دادن مقــاوم 

) در نظــر -30%+،30%( انــدازهبه هــاآنات در پارامترهاي سیستم قدرت حول مقدار نــامی پیشنهادي، عدم قطعیت، با ایجاد تغییر

 عنوانهبــ هــر ناحیــهگرفته شده است. سیستم قدرت تجدید ساختاریافته شــامل منــابع حرارتــی بــا بــازگرمکن، آبــی و گــازي در 

Genco  و دوDisco  هیت سیســتم قــدرت و بودن ما غیرخطیلیل به د مدل شده است. سازيشبیهانجام  منظوربه هر ناحیهدر

بــه یــک عملکــرد  یابیدســتهینه براي کالسیک و ب PID هايکنندهکنترلتجدید ساختار در آن،  واسطهبه شدهافزودهپیچیدگی 

ختلــف ي مو قراردادها برداريهبهرتحت شرایط  ايناحیهنشده بین  ریزيبرنامهدر کنترل انحراف فرکانس و توان جاري  قبولقابل

) بــراي افــزایش هرچــه بیشــتر FOFPIDفازي مرتبه کسري ( PIDاز  نامهپایاندر این  روازاین، باشندنمیدر بازار برق، مناسب 

ان دادن رفتــار چند منبعــی اســتفاده شــده اســت. بــراي نشــ ساختاریافتهسیستم قدرت تجدید  پذیريدسترسقابلیت اطمینان و 

ایســه شــده و مرتبه کســري مق PIDفازي مرتبه کسري با  PID کنندهکنترلشنهادي، دینامیکی سیستم تحت روش کنترلی پی

سیســتم قــدرت در بــازار بــرق  پذیريشــرکتبــر اســاس  . سه ســناریودهدمیبرتري روش پیشنهادي را نشان ، آمدهدستبهنتایج 

 اســتفاده شــده NSSSO ســازيبهینهریتم است. براي تنظیم پارامترهاي کنترلی، توابع عضویت و قوانین فازي از الگو شدهتعریف

 .ولــت اســتفاده شــده اســتاز روش چــرخ رموجود در پــارتو  هايپاسخاز میان  جواب نهایی عنوانبهانتخاب یک پاسخ  است. براي

از  آمــده حــاکیسناریو بررسی شــده و نتــایج بــه دســتدر عملکرد سیستم تحت بدترین  RFBsو  IPFCهمچنین تاثیر حضور 

 ســت و حــداکثر، زمــان نشITAEاز معیارهاي عملکرد مانند  باشد.دینامیکی سیستم با در نظر گرفتن این دوات می بهبود پاسخ

 ه گرفتــه شــدهسیســتم بهــرفراجهش انحراف فرکانس و توان جاري در خط ارتباطی، براي ارزیابی عملکرد حالت گذرا  و ماندگار 

عملکــرد  NSSSOبتنی بــر الگــوریتم م FOFPID کنندهکنترلکه  دهندمی نشاندر تمامی سناریوها  آمدهدستبهاست. نتایج 

  نجام شده است.ادر سیمولینک متلب  هاسازيشبیهمرتبه کسري دارد. تمامی  PID  کنندهکنترلنسب به بهتري 

هنیــه ســازي ب فــازي مرتبــه کســري، الگــوریتم PIDکنترل کننــده ، ساختاریافتهسیستم قدرت چند منبعی تجدید : هاکلیدواژه

  یان ردوکس.رجکننده پخش بار میان خطی، باتري محدودیت نرخ تولید، باند راکد گاورنر، کنترل  ،چندهدفه عنکبوت اجتماعی
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 مقدمه - 1- 1



 

 

داشتن دهاي خودکار و عوامل انسانی) نگهکنترل در سیستم قدرت (با استفاده از فرآین وظیفه

کوچک یا بزرگ) هاي فیزیکی (ملکرد عادي آن با توجه به اختاللیکپارچگی سیستم و بازگرداندن ع

نترل سیستم قدرت، حفظ عملکرد مطلوب و پایدارسازي سیستم پس گفت که ک تواناست. به عبارتی می

. از دید مهندسی کنترل، سیستم هستمانند اتصال کوتاه، از دست دادن تولید و یا بار  هاییاختاللاز 

در مقیاس بزرگ با  MIMO 1چند خروجی–قدرت بسیار غیرخطی و یک سیستم دینامیکی چند ورودي 

- ختلف میم هايمشخصهکنترلی با پاسخ دینامیکی و  هايحلقهاي حفاظتی و تعداد زیادي متغیر، ابزاره

حفظ  بارزیان هايپدیدهو آن را از  داشتهنگهباشد. کنترل سیستم قدرت، سیستم را در حالت ایمن 

تلفات عالوه کل به به تطبیق تولید کل با تقاضاي بار پیوسته،همبهعملکرد موفق سیستم قدرت  .کندمی

و اگر  دهدمیکاهش  شدتبهعملکرد سیستم قدرت را  ،برهم خوردن این توازن وابسته است. سیستم

. تنظیم فرکانس سیستم قدرت که کنترل کنترل نگردد ممکن است سبب فروپاشی سیستم گردد موقعبه

 ترینمهم، یکی از AGC 3مهم کنترل تولید خودکار يوظیفهیک  عنوانبهنام دارد  LFC 2فرکانس-بار

. اگر سیستم در فرکانسی غیر از رودمیسیستم قدرت به شمار  برداريبهرهمسائل کنترلی در طراحی و 

. انحراف گیردمیقرار  تأثیرفرکانس نامی یا نزدیکی آن کار کند عملکرد و قابلیت اطمینان سیستم تحت 

داده،  را کاهشان بار به تجهیزات سیستم آسیب وارد کرده، راندم تواندمیفرکانس بزرگ براي سیستم 

قدرت تداخل  سیستم حفاظتی هايطرحشوند و همچنین با  باراضافهال دچار انتقسبب شود که خطوط 

به حرکت  با توجهو سرانجام منجر به ایجاد یک وضعیت ناپایدار براي سیستم قدرت شود.  پیدا کند

ت و کنترل عملیاتی تولید از ساختار ، تغییر مالکیهاي قدرتسیستمدر  4جهانی به سمت بازارهاي رقابتی

اساسی  سؤاالتآن براي سود بیشتر تولیدکنندگان،  يیافتهاستقاللبه سمت  VIU 5عمودي يیکپارچه

ین شرایط جدید به وجود آورده است. سؤال کلیدي مربوط به طراحی در ا LFCزیادي را در مورد نقش 

                                                
1 Multi-input Multi-output 
2 Load Frequency Control 
3 Automatic Generation Control 
4 Competetive Market 
5 Vertically Integrated Utilities 



 

 

LFC باشد، شامل  تجدید ساختاریافتهقدرت  ی شبکهمتناسب با اهداف عملیات جدید که هرچه بیشتر

 2در بازار برق 1با درنظرگرفتن قراردادهاي دوطرفه LFCکنترلی و مدل  هايطرح يدرباره تجدیدنظر

با تنظیم  اطمینانقابلدر تضمین عملکردي  3یک سرویس جانبی عنوانبه LFCاست. در یک بازار برق، 

فرکانس و تنظیم پخش توان در خطوط ارتباطی، نقش مهمی را توان تولیدي براي کمینه کردن انحراف 

 هايکنندهطبیعتًا نیاز به وجود کنترل. با افزایش پیچیدگی روزافزون در ساختار سیستم قدرت، کندمیایفا 

   .شودمیباالتر بیشتر احساس  باکیفیتي توان اد قابلیت اطمینان بیشتر و ارائهبهتر براي ایج

  

 قضرورت تحقی -1-2

در اواخر قرن بیستم بسیاري از کشورها به سمت کاهش دخالت مستقیم دولت در صنعت برق و 

برداري اقتصادي از آن با تغییر در مدیریت صنعت برق سوق پیدا کردند، این تحول در افزایش بهره

 ,Bevrani(نام گرفت  4صنعت برق جهانی، مقررات زدایی صنعت برق یا تجدید ساختار صنعت برق

. با اعمال این تجدید ساختار، اجزاي قبلی سیستم قدرت سنتی با عناوین جدیدي ازجمله )2009

در  DISCOs 7هاي توزیعو شرکت SCOsTRAN 6هاي انتقال، شرکتGENCOs 5هاي تولیدشرکت

هاي تولیدي ممکن است در دهند. در این شرایط، شرکتاین محیط جدید، وظایف خود را انجام می

توانند براي هاي توزیع میفرکانس شرکت داشته و یا نداشته باشند و همچنین شرکت-انجام کنترل بار

ي خود و یا نواحی مجاور در ناحیه IPPs 8مستقلهاي تولیدي و یا تولیدکنندگان خرید توان با شرکت

                                                
1 Bilateral Transactions 
2 Power Market 
3 Ancillary Service 
4 Power Industry Restructuring 
5 Generation Companies 
6 Transmision Companies 
7 Distribution Companies 
8 Independent Power Producers 



 

 

رو ازاین. )H Shayeghi et al, 2009(وارد معامله شوند  ISO 1بردار مستقل بازارخود تحت نظارت بهره

در محیط جدید، مسئله کنترل سیستم قدرت و به دنبال آن کنترل فرکانس سیستم قدرت که یک جزء 

هاي کارآمد بهتري آید باید به دقت بیشتر و باروشبسیار مهم در کنترل سیستم قدرت به شمار می

  موردمطالعه قرار گیرد. 

  

 اهداف و نوآوري -1-3

ي در خطوط ارتباطی سیستم قدرت چند سانات فرکانس و توان جاربراي کاهش نو نامهپایاندر این 

اي چند منبعی در محیط تجدید ساختاریافته در حضور عوامل غیرخطی و با درنظرگرفتن عدم ناحیه

تا  شودمیپیشنهاد  FOFPID 2فازي مرتبه کسري PID کنندهقطعیت پارامتریک سیستم قدرت، کنترل

مناسبی براي سیستمهاي غیرخطی و داراي  را که شامل عدم کاراییکننده کالسیک کنترلایرادهاي 

در ساختار  FOPID 3مرتبه کسري PIDکننده کنترل ، رفع نماید.استي زیاد ي کار با دامنهتغییرات نقطه

گیر با مرتبه کسري است که در موجب ایجاد دو گیر با مرتبه کسري و مشتقخود داراي یک بهره، انتگرال

کارایی بهتري را  متعاقباًمرتبه صحیح شده و  PIDکننده ي بیشتر در عملکرد آن نسبت به کنترلدرجه آزاد

هاي اخیر به خود دیده، مانند دهد. از طرفی سیستم قدرت با تغییراتی که در دهنیز از خود نشان می

تولید پراکنده و  هايافزایش اندازه سیستم قدرت، تغییر ساختار و مقررات زدایی در آن، پیوستن سیستم

هاي عملیاتی بسیاري را به سیستم تحمیل کرده است که ها به آن و موارد بسیار دیگر، محدودیتریزشبکه

تر از قبل نموده و موجب شده است که سیستم رفتار غیرخطی و کنترل سیستم قدرت را بسیار پیچیده

تر با کارایی باالتر براي هاي کنترلی پیشرفتهبینی از خود نشان دهد. به همین دلیل، به سیستمپیشغیرقابل

خطی سیستم، نیاز هست. ها و عوامل غیربه دست آوردن عملکرد مناسب سیستم در مقابل این محدودیت

                                                
1 Independent System Operator 
2 Fractional Order Fuzzy Proportional Integral Derivative 
3 Fractional Order Proportional Integral Derivative 



 

 

قبول سیستم در محیط جدید بهره رو، در این مقاله از منطق فازي براي داشتن عملکرد دینامیکی قابلازاین

از مزایاي  شود.براي کنترل فرکانس سیستم موردمطالعه اعمال می FOFPID هکننداست و کنترلگرفته شده

 هاقطعیتبه کمینه کردن حداکثر فراجهش و زمان نشست باوجود عدم  توانمی کنندهعمده این کنترل

مچنین با توجه به ماهیت غیرخطی سیستم قدرت، این برداري نام برد. هبهرهتحت نقاط مختلف 

و تغییرات شدید نقطه کار از خود  هاقطعیتمناسبی را در مواجهه با عدم  کارایی توانندیم هاکنندهکنترل

ها، قواعد فازي، توابع عضویت و ضرایب ترکیب قواعد . پارامترهاي کنترلی همچون بهرهنشان بدهند

 1جتماعیسازي چندهدفه عنکبوت ابا استفاده از الگوریتم بهینه آوردن خروجی فازيفازي براي به دست

NSSSO یابی به عملکرد دینامیکی مناسب تحت شرایط کاري مختلف در محیط تجدید به منظور دست

اند. هاي موجود در سیستم بهینه شدهساختاریافته و در حضور عوامل غیرخطی و همچنین عدم قطعیت

بعی شامل منبع اي چند منبراي ارزیابی عملکرد، روش کنترلی پیشنهادي به یک سیستم قدرت دو ناحیه

حرارتی با بازگرمکن، منبع آبی و گازي با در نظر گرفتن محدودیت نرخ تولید، باند راکد گاورنر، تأخیر 

در ارسال سیگنال خطا و سیگنال کنترلی و عدم قطعیت در پارامترهاي سیستم قدرت در هر ناحیه و 

شود. اعمال می RFBs3رژي ساز انو عناصر ذخیره IPFC2مانند  FACTsهمچنین اثر حضور ادوات 

معیارهاي عملکرد مختلفی مانند زمان نشست، حداکثر فراجهش و انتگرال مقدار قدر مطلق ضربدر زمان 

اي استفاده شده ریزي نشده بین ناحیه) پاسخ انحراف فرکانس نواحی کنترلی و توان برنامهITAE( 4خطاي

هادي را در بهبود رفتار دینامیکی و گذراي سیستم کننده پیشنسازي عملکرد قوي کنترلاست. نتایج شبیه

  کند.موردمطالعه تأیید می

  

  نامهساختار پایان -1-4

                                                
1 Social Spider Optimization 
2 Interline Power Flow Controller 
3 Redox Flow Batteries 
4 Integral Time-multiplied Absolute of Error 



 

 

صورت زیر در پنج فصل تدوین شده است که در انتها نیز، پیوست آورده شده نامه بهاین پایان

  است.:

گذشته و در فصل اول به تعریف مسئله کنترل فرکانس و ضرورت انجام آن در سیستم قدرت 

  نامه پرداخته شده است.هاي پایانامروزي و اهداف و نوآوري

هاي کنترلی موجود، ساختار سیستم قدرت و ملزومات در فصل دوم کلیات کنترل فرکانس، روش

هاي قدرت امروزي با هاي کنترلی جدید براي به رسیدن به دینامیک هرچه بهتر در سیستمروش

  افزاید آورده شده است.هاي کنترلی میپیچیدگیدرنظرگرفتن عوامل مؤثر که به 

طور کامل در فصل سوم سیستم موردمطالعه و عناصر آن و همچنین روش کنترلی پیشنهادي به

  شود.تشریح می

اي تجدید سازي براي کنترل فرکانس یک سیستم قدرت دو ناحیهدر فصل چهارم نتایج شبیه

و  RFBsعدم قطعیت پارامترهاي سیستم و همچنین اثر  ساختاریافته با درنظرگفتن عوامل غیرخطی و

IPFC .در دینامیک سیستم قدرت با توجه به سناریوهاي مختلف در بازار برق ارائه شده است  

گرفته در این پژوهش هاي انجامهایی براي ادامه فعالیتگیري و پیشنهاددر فصل پنجم نیز نتیجه

  ارائه شده است.

  سازي سیستم موردنظر در پیوست گنجانده شده است.ربوط به مدلدر انتها نیز اطالعات م
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  مبانی نظري پژوهش

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمه - 1- 2



 

 

در این فصل به معرفی مسئله پایداري در سیستم قدرت پرداخته و در ادامه پایداري فرکانس و 

 هايپیشرفتسنتی و به دنبال  حیطمبه کنترل فرکانس در سیستم قدرت در  و نیازمفهوم پایداري 

تجدید  هايسیستماخیر به بررسی پایداري فرکانس در  هايدههدر صنعت برق در  شدهحاصل

هاي کنترل فرکانس شامل کنترل اولیه، حلقه. شودپرداخته میو اهمیت کنترل فرکانس در آن  ساختاریافته

هاي سیستم مشخصهو  پیکربنديارهاي مهم، ساخت . در ادامهشده است معرفیو اضطراري ثانویه، سوم 

توضیح  ساختاریافتهدر یک محیط تجدید  فرکانس-کنترل خودکار تولید و اجزاي مهم کنترل بار

آوردن  حساببهبا  زدایی شدهمقررات . نقش مهم سیستم کنترل فرکانس در محیط جدیداندشدهداده

. یابدمیمقررت زدایی در بین نواحی کنترلی ادامه  هايسیاستچندین مسئله مانند قراردادهاي دوطرفه، 

یک سرویس جانبی نقش حیاتی براي تضمین  عنوانبهدر یک بازار برق زمان واقعی، تنظیم فرکانس 

انحراف فرکانس و تنظیم توان  سازيکمینه منظوربهتنظیم تولید  با استفاده از برداريبهرهقابلیت اطمینان 

رهاي تنظیم فرکانس ارائه و پیشینه بازا از ايخالصه .کندمیاي بازي ناحیهجاري در خط ارتباطی بین 

  مرور شده است.حال در بخش پایانی تابهگذشته از فرکانس -کنترل بار در زمینه تحقیق

  

   ناپایداري - 2- 2

اخیر به این صورت بوده است: توانایی سیستم  هايسالدر  موردنظرتعریف پایداري سیستم قدرت 

یکی براي بازیابی تعادل عملکرد سیستم قدرت، به ازاي یک شرایط کاري اولیه، پس از ایجاد یک الکتر

 کهطوريبه، باشدمیسیستم  دارکراناختالل فیزیکی (بزرگ یا کوچک) در سیستم با بیشترین متغیرهاي 

 شوندمیدرت کل سیستم سالم باقی بماند. اتفاقات مهمی که سبب بروز ناپایداري در سیستم ق عمالً 

  از: ناپایداري زاویه روتور، ناپایداري ولتاژ و ناپایداري فرکانس. اندعبارت



 

 

ناپایداري زاویه روتور ناتوانی سیستم قدرت براي حفظ سنکرونیزاسیون بعد از وقوع اختالل 

ه فیزیکی است. در مورد حالت گذرا ناپایداري زاویه (اختالل بزرگ)، اختالل شدید به ژنراتور اجاز

حالت ماندگار (سیگنال  در که توان الکتریکی خود را به شبکه تزریق کند. ناپایداري زاویه دهدنمی

سنکرونیزاسیون تحت اختالل کوچک.  داشتننگهاز ناتوانی سیستم قدرت براي  عبارت استکوچک) 

فع کننده سریع )، محرك تریستور، رPSS( 1مشکل ناپایداري زاویه با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت

  .شودمیکنترلی و حفاظتی پایدارساز مانند از زیر بار خارج کردن ژنراتور رفع  سایر اقداماتخطا و 

 سیستم در حد يهاباسولتاژ تمامی  داشتننگهناپایداري ولتاژ ناتوانی سیستم قدرت در ثابت 

م ل در سیستدر مواجهه با اختال هاآنبراي  شدهنظر گرفتهبا توجه به یک نقطه تعادل اولیه در  قبولقابل

در  توجهیقابلاهش ککه منجر به افزایش یا  افتدمییک اختالل در سیستم قدرت اتفاق  کهوقتیاست. 

رخی ب. از دست رفتن بار در شودمیسیستم وارد حالت ناپایداري ولتاژ  شده وها ولتاژ بعضی از باس

ستم ر سیدداري ولتاژ یاظتی، ممکن است ناشی از ناپزات حفانواحی، خارج شدن خطوط انتقال و تجهی

  قدرت باشد.

ه محدودر داري فرکانس سیستم داز ناتوانی سیستم قدرت در نگه عبارت استناپایداري فرکانس 

با  معموالً اق لید است و این اتفناپایداري فرکانس ناشی از عدم تعادل بین بار و تو طورکلیبه. قبولقابل

ست. امراه زات کنترلی و حفاظتی، ذخایر تولید ناکافی و نقص در پاسخ تجهیزات هتطبیق ضعیف تجهی

عوامل مهمی  ،زمانجود آمده، ساختار دینامیکی و مدتپایداري به ونااندازه اختالل، طبیعت فیزیکی 

 معموالً  شدهگفته هايبنديطبقه. )Prabha Kundur & et al, 1994( براي تعیین شکل ناپایداري هستند

- ممکن است به شدهگفته هايناپایدارياز  یکهیچ. در حقیقت شودیماتفاق غالب اولیه انجام  بر اساس

ن شنی نتوایز روطور مستقل از هم اتفاق نیفتد و اتفاق افتادن یکی رخ دادن دیگري را منجر شود و تما

  از اجزاي حیاتی  دریکیاست، خطا  شدهدادهن نشا 1-2که در شکل  طوريهمانقائل شد.  هاآنبین 

                                                
1 Power System Stabilizer 
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Abstract: 

In this thesis, the NSSSO based Fractional Order Fuzzy PID (FOFPID) controller is 

proposed to control the restructured multi-source power system considering GRC and 

GDB nonlinearities and time delay in error and  control signal transportation. To show the 

robustness of investigated control method, the uncertainties in the power system 

parameters are taken into account with changing at the range (-30%,+30%) of the nominal 

values. The restructured power system consists of the reheat thermal, hydrolic and Gas 

units called Gencos and two Discos in each control area. Because of this nonlinearities and 

uncertainties as well as deregulation of power system, the PID controller isn’t capable to 

achieve the good performance for frequency and tie-line power deviations under different 

loading situation and signed contracts among Gencos and Discos. Hence, in this thesis, the 

FOFPID controller is proposed to increase more and more reliability and accessiblity of the 

restrucured power system. To show the better performance of this method, the FOFPID is 

compared with FOPID and PID controllers and the simulation results indicate the priority 

of the proposed method. Three scenarios are defined based on three GPM matrices in order 

to the participating of the power system in the power market. For tunning of the controller 

parameters, membership functions and the rule bases of the FOFPID controller, the 

NSSSO algorithm is used. The Roulette Wheel machanism is used to selection of the 

leader and final solution at the pareto front in the NSSSO algorithm . Influence of the IPFC 

and RFBs in the improvement of the tie-line power and frequency response of the power 

system is shown with considering of its effect on the power system modelling. The results 

show the high capabilities of the proposed controller in reduction of the deviations and 

improving the performance criterion such as ITAE, settling time and Overshoot of the tie-

line power system frequency response. The obtained results in all scenarios show that 

FOFPID based on the NSSSO algorithm has a better performance in comparison with other 

type of PID controller. All simulation results are achived using MATLAB simulink 

software. 
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