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گیری است و دلیل این امر، انرژی تجدیدپذیر در تولید برق در سطح وسیعی در حال بکار های اخیر، نفوذ منابعدر سال       

با این وجود، اگر قابلیت کنترل بار فرکانس است.  به این منابعزیست و دسترسی آسان تاثیر کم این منابع بر روی محیط

تواند منجر به  قطعیت در تولید انرژی بادی می باشد، عدمتعادل تولید و تقاضای بار وجود نداشته  مناسب برای جبران عدم

هیبریدی   خودروهای الکتریکی رود که در آینده، میزان قابل توجهی. عالوه بر این انتظار مینوسانات شدید در فرکانس شود

ین نوع در سمت تقاضا مورد استفاده قرار گیرد، که با انرژی کافی ذخیره شده در باتری ا (PHEV) قابل اتصال به شبکه

. با توجه توان از کنترل توان دو طرفه شارژ/دشارژ این نوع خودروها در جهت کاهش این نوسانات استفاده نمودخودروها می

مختلف منابع انرژی تجدیدپذیر از  هایها با لحاظ کردن عدم قطعیت پارامتربه مباحث فوق، مساله طراحی کنترل کننده

-در این پایان نامه سعی بر آن است با استفاده از تنظیم بهینه پارامترهای کنترلو بار ضروری است.  توان متغیر بادقبیل 

پذیر در حضور منابع انرژی تجدید (ALO) بهینه ساز شیر مورچه در بخش کنترل بار فرکانس با الگوریتم PI وMPC  کننده

صورت بپذیرد. روش پیشنهادی با استفاده از طراحی در حد مطلوب   PHEVو کنترل بهینه میزان شارژ باتری خودرو 

MPC سازی میزان شارژ باتری پیوسته هوشمند و  بهینهای بهمدر یک سیستم قدرت دو ناحیهPHEVs  در چهار مدل

V2G ،V1Gگر ، شارژ هوشمند و دشارژ هوشمند مبتنی بر کنترل بار فرکانس مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی نتایج نشان

در کاهش نوسانات فرکانس شبکه و بهبود  PHEVsبا حضور  PIکننده در مقایسه با کنترل MPCکننده کارایی باالی کنترل

 بهم پیوسته هوشمند است.    سیستم قدرت PHEVsکنترل توان 

 : هاواژه کلید

 ساز شیر مورچه.بهینهالگوریتم ، میزان شارژ باتری ، کنترل پیش بینی مدل، خودروهای الکتریکی هیبریدی    

 



 أ 

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                                                                  شماره و عنوان

  پژوهش اتیکل: اول فصل

 1 ..................................................................................................................... مقدمه -8-8

 1 .......................................................................................................... پژوهش ضرورت -8-1

 3 ................................................................................................ پژوهش ینوآور و اهداف -8-3

 4 ..................................................................................................... نامه انیپا یکل طرح -8-4

  پژوهش ینظر یمبان: دوم فصل

 9 ...................................................................................................................... مقدمه -1-8

 9 ................................................................................................... قدرت ستمیس یداریپا -1-1

 7 ......................................................................................... یبرق یخودروها انواع -1-1-8

 7 .................................................................................. (EV) یکیالکتر یخودروها -1-1-1

 1 ................................................................... (HEV) یدیبریه  یکیالکتر یخودروها -1-1-3

 1 ......................................... (PHEV) شبکه به اتصال قابل یدیبریه  یکیالکتر یخودروها -1-1-4

 6 ..................................................................................... (V2G) شبکه به متصل یخودرو -1-3

 6 ................................................................................... شبکه مصرف کیپ کاهش -1-3-8

 81 ................................................................................ شبکه یجانب خدمات نیتام  -1-3-1

 81 ........................................................................................ شبکه فرکانس میتنظ -1-3-3

 SOC .......................................................................................... 81 بهینه کنترل -1-3-4

 81 .................................................................................... (V1G) شبکه به متصل یخودرو -1-4

 88 .................................................................. هوشمند شارژ صورت به شبکه به متصل یخودرو -1-5



 ب 

 

 88 ................................................................. هوشمند دشارژ صورت به شبکه به متصل یخودرو -1-9

 SOC........................................................................................................... 81 شاخص -1-7

 81 ............................................................ مدل بر یمبتن نیب شیپ کنترل یطراح بر یها همقدم -1-1

 MPC ............................................................................................. 84 یکل مدل -1-1-8

 MPC ............................................................................................. 89 یراتژاست -1-1-1

 MPC .................................................................................... 87 از یهایپا ساختار -1-1-3

1-1-4- MPC  یخروج تک ،یورود تک (SISO)................................................................ 86 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... پیشینه پژوهش -1-6

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. جمع بندی -1-81

  پژوهش یروشها و مواد: سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... مقدمه -3-8

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... مدل سیستم قدرت -3-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................... یحرارت روگاهین -3-1-8

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ بار مدل -3-1-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................ باد توان راتییتغ مدل -3-1-3

 .MPC ................................................ Error! Bookmark not defined ندیفرا مدل -3-1-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ پاسخ پله -3-1-4-8

 .MPC ........................... Error! Bookmark not definedمعادالت فضای حالت مدل  -3-1-4-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................. مدل اغتشاش -3-1-4-3

 .Error! Bookmark not defined ................................... مدل نویز اندازه گیری شده -3-1-4-4

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... تابع هدف -3-1-4-5

 .Error! Bookmark not defined .................................................... مسیر مرجع -3-1-4-9



 ج 

 

 Error! Bookmarkمتلب افزار نرم در هوشمند وستهیپ بهم قدرت سستم کی در MPC یساز ادهیپ نحوه -3-3

not defined. 

LTI روش باا  مطالعه تحت هوشمند وستهیپ بهم قدرت ستمیس در شده گرفته بکار MPC ابزار جعبه -3-3-8

 ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................ مدلسازی کنترل توان خودروهای برقی -3-4

 Error! Bookmark not(V2G) شبکه به متصل یبرق یخودور توان کنترل یمدلساز -3-4-8

defined. 

 Error! Bookmark not(V1G) شبکه به متصل یبرق یخودور توان کنترل یمدلساز -3-4-1

defined. 

 Error! Bookmarkهوشمند شارژ صورت به شبکه به متصل یبرق یخودور توان کنترل یمدلساز -3-4-3

not defined. 

 !Errorهوشمند دشارژ صورت به شبکه به متصل یبرق یخودور توان کنترل یمدلساز -3-4-4

Bookmark not defined. 

 .SOC ............................................. Error! Bookmark not defined انحراف کنترل -3-4-5

متلاب  افازار  نارم  در هوشمند وستهیپ بهم قدرت سستم کی در یبرق یخودروها توان کنترل یساز ادهیپ نحوه -3-5

 ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................هوشمند وستهیپ بهم قدرت ستمیس MPC یطراح روند -3-9

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... جمع بندی -3-7

  یساز هیشب جینتا: چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... مقدمه -4-8

 .MPC ..... Error! Bookmark not definedسیستم قدرت بهم پیوسته هوشمند با حضور کنترل کننده  -4-1

 .MPC ...... Error! Bookmark not defined ابزار جعبه از استفاده با LTI مدل آوردن بدست -4-1-8

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. یابیارز -4-1-1

 V2G حضاور  باا  هوشمند وستهیپ بهم قدرت ستمیس کی در PI و  MPC یریبکارگ -اول ویسنار -4-1-1-8



 د 

 

V1G, تمیالگور با ALO ........................................................... Error! Bookmark not defined. 

 V2G حضاور  با هوشمند وستهیپ بهم قدرت ستمیس کی در PI و  MPC یریبکارگ – دوم ویسنار -4-1-1-1

 .ALO .................................................. Error! Bookmark not defined تمیالگور با ,هوشمند شارژ

  V2Gحضور با هوشمند وستهیپ بهم قدرت ستمیس کی در PI و  MPC یریبکارگ – سوم ویسنار -4-1-1-3

 .ALO ................................................ Error! Bookmark not defined تمیالگور با هوشمند دشارژ ،

 بااا هوشاامند وسااتهیپ بهاام قاادرت سااتمیس کیاا در PI و  MPC یریبکااارگ – چهااارم ویساانار -4-1-1-4

 .ALO................................ Error! Bookmark not defined تمیالگور با% 51 دشارژ/شارژ ، V2Gحضور

 V1Gحضور با هوشمند وستهیپ بهم قدرت ستمیس کی در PI و  MPCیریبکارگ – پنجم ویسنار -4-1-1-5

 .ALO .............................................. Error! Bookmark not defined تمیالگور با% 51 دشارژ/شارژ ،

 شاارژ  حضاور  با هوشمند وستهیپ بهم قدرت ستمیس کی در PI و  MPCیریبکارگ – ششم ویسنار -4-1-1-9

 .ALO ..................................... Error! Bookmark not defined تمیالگور با% 51 دشارژ/شارژ هوشمند،

 حضاور  باا  هوشامند  وساته یپ بهام  قادرت  ستمیس کی در PI و  MPCیریبکارگ – هفتم  ویسنار -4-1-1-7

 .ALO ........................... Error! Bookmark not defined تمیالگور با% 51 دشارژ/شارژ و هوشمند دشارژ

 …………………………………………………………………………………یبنااد جمااع -4-3

Error! Bookmark not defined. 

  شنهاداتیپ و یریگ جهینت: پنجم فصل

 - …………………………………………………………………………..……………………………یریگ جهینت5-8

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

5-1- 

 !ERROR………………………………………………………………………….………………………………شنهاداتیپ

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................................. ........مآخذ و منابع

وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیپ

…………………………………………………………………………………...Error! 

Bookmark not defined. 



 ه 

 

 .Error! Bookmark not defined ......................................... خوار مورچه نهسازیبه تمیالگور -آ

 .Error! Bookmark not defined .......................................... متلب افزار نرم در MPC کد -ب

 

 

 

 

 



 و 

 

هافهرست جدول  

 صفحه                                                                                                                  شماره و عنوان    

 .MPC ......................... Error! Bookmark not defined کننده کنترل مدل اتیجزئ -8-3  جدول

 .LTI ............................................ Error! Bookmark not defined حالت یفضا -1-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined ............. هوشمند وستهیپ بهم قدرت ستمیس اطالعات -8-4  جدول

 .PHEV ................... Error! Bookmark not defined توان کنترل به مربوط اطالعات -1-4  جدول

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... هدف تابع -3-4  جدول

 .ALO ................................. Error! Bookmark not defined تمیالگور یپارامترها -4-4  جدول

 .Error! Bookmark not defined مطالعه تحت ستمیس در یبرق یخودور یریگ قرار نحوه - 5-4  جدول

 .PI ...................... Error! Bookmark not defined و MPC یپارامترها نهیبه ریمقاد -9-4  جدول

 Error! Bookmarkشده نهیبه SOC حسب بر PI و MPC با ستمیس رفتار راتییتغ سهیمقا -7-4  جدول

not defined. 

 Error! Bookmarkشده نهیبه SOC حسب بر PI و MPC با ستمیس رفتار راتییتغ سهیمقا -1-4  جدول

not defined. 

 Error! Bookmarkشده نهیبه SOC حسب بر PI و MPC با ستمیس رفتار راتییتغ سهیمقا -6-4  جدول

not defined. 

 

 

 



 ز 

 

هاشکلفهرست   

 صفحه                                                                                                                      شماره و عنوان

 MPC ........................................................................................ 89 از یکل مدل -8-1 شکل

 MPC ........................................................................................... 87 یاستراتژ -1-1 شکل

 MPC ..................................................................................... 81 یهایپا ساختار -3-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................... یخروج تک ،یورود تک   MPC مدل  -4-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یحرارت روگاهین مدل -8-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...............................ریمتغ بار یتصادف راتییتغ مدل -1-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................. باد سرعت یتصادف راتییتغ مدل -3-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......... مرجع ریمس سمت به نیب شیپ یخروج ییهمگرا -4-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..... مطالعه تحت قدرت ستمیس در MPC بلوک کیشمات -5-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........... متلب نکیمولیس در MPC کننده کنترل بلوک  -9-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................... متلب نکیمولیس در MPC بلوک درون  -7-3 شکل

 .MPC ................ Error! Bookmark not defined کننده کنترل یکیگراف واسط صفحه  -1-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .. اول روش به MPC کننده کنترل یکیگراف واسط هصفح -6-3 شکل

 .V2G ......................................... Error! Bookmark not defined   توان کنترل  -81-3 شکل

 .V1G .......................................... Error! Bookmark not defined   توان کنترل -88-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................... هوشمند شارژ توان کنترل -81-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................. هوشمند دشارژ توان کنترل -83-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................. یباتر شارژ زانیم تعادل کنترل -84-3 شکل

 Error! Bookmark notیا هیناح دو هوشمند وستهیپ بهم قدرت ستمیس شده یخط مدل -85-3 شکل

defined. 

 .V2G ............................... Error! Bookmark not defined مدل نکیمولیس بلوک -89-3 شکل



 ح 

 

 .V1G ............................... Error! Bookmark not defined مدل نکیمولیس بلوک -87-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................... هوشمند شارژ مدل نکیمولیس بلوک -81-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................... هوشمند دشارژ مدل نکیمولیس بلوک -:86-3 شکل

 وساته یپ بهم قدرت ستمیس کی در PI و MPC یها کننده کنترل یبرا هدف تابع شدن هیکم روند-8-4 شکل

 .ALO ......................................................... Error! Bookmark not defined تمیالگور با هوشمند

 .Error! Bookmark not defined ................ کنواختی نرمال عیتوز صورت به بار راتییتغ -1-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................. کنواختی نرمال عیتوز صورت به باد راتییتغ-3-4 شکل

 !Errorاول ویسنار در هوشمند پوسته بهم قدرت ستمیس یساز هیشب از حاصل جینتا -4-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorدوم  ویسنار در هوشمند پوسته بهم قدرت ستمیس یساز هیشب از حاصل جینتا -5-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorسوم  ویسنار در هوشمند پوسته بهم قدرت ستمیس یساز هیشب از حاصل جینتا -9-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorچهارم  ویسنار در هوشمند پوسته بهم قدرت ستمیس یساز هیشب از حاصل جینتا - 7-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorپنجم  ویسنار در هوشمند پوسته بهم قدرت ستمیس یساز هیشب از حاصل جینتا -1-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorششم  ویسنار در هوشمند پوسته بهم قدرت ستمیس یساز هیشب از حاصل جینتا - 6-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorهفتم  ویسنار در هوشمند پوسته بهم قدرت ستمیس یساز هیشب از حاصل جینتا - 81-4 شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......................................... رمورچهیش شکار رفتار -8-پ شکل

 .Error! Bookmark not defined ....... (ALO) رمورچهیش یساز نهیبه تمیالگور فلوچارت -1-پ شکل



8 

 

 کلیات پژوهش فصل اول: -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

-1-1 مقدمه 

 91مصرف انرژی در سطح جهانی به سمت انرژی الکتریکی در حال تغییر است. با این وجود، در حال حاضار     

فسیلی هستند. از اهمیت پارداختن باه موضاوع انارژی الکتریکای، مهاار       های درصد از مصرف سوخت جهانی، سوخت

 61-11حادود   1151ای است. بطوری که اتحادیه اروپا در نظر دارد تاا ساال   های گازهای گلخانهکردن انتشار آالینده

افازایش تقاضاای   تواند راه حل مناسبی بارای  می درصد از انتشار این نوع گازها را کاهش دهد. منابع انرژی تجدیدپذیر

توانناد  بکارگیری خودروهای برقی در بخش حمل و نقل مای رو به رشد انرژی الکتریکی و پایداری محیط زیست باشد. 

شاود  . بطوری کاه یاک ساوم مصارف ساوخت را شاامل مای       انتشار این نوع گازها داشته باشدنقش اساسی در کاهش 

ایان قسامت اسات. راه حال ایان کاار، جاایگزینی کاردن          همچنین، یک چهارم انتشار گازهای گلخانه ای مرباوط باه  

درصاد از انتشاار    71-41حادود   1151ها، تا سال (ها با وسایل نقلیه سنتی است. طبق بررسیEV) 8خودروهای برقی

هاا باه باازار عرضاه     EVدر این راستا، باید سطح وسایعی   .ها کاهش دهدEVتوان با مجموعه ای را میگازهای گلخانه

باه ویاژه    غلبه بر این مشکل محدوده کوتاه مدت رانندگی با توجه میزان شارژ باتری، قیمت باالی باتری و گردند. برای

 .P) ای کاه بخواهناد شاارژ شاوند    هاا بارای هار فاصاله    EVعدم زیر ساخت های شارژ باید به درستی اصالح شوند تا 

Nunes, 2016)هاای  در زمینه کنترل بار فرکانس با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ایاده  . از طرفی دیگر، محققان

تقاضاای رو باه رشادی بارای نصاب خودروهاای       اناد.  مختلفی به منظور ایجاد تعادل بین تولید و تقاضاا مطارح کارده   

از این تعداد خودرو  آینده وجود دارد. از این رو استفاده وشمنده هایریدی به صورت بارهای قابل کنترل در شبکهبهی

-برناماه  و محاسبه بدون خودروها این افزایش در نتیجه،. آورددر شبکه به طور واضح مشکالتی برای شبکه به وجود می

 ایجااد  و شابکه  فرکاانس  گردد؛ که تغییارات موجب برهم خوردن تعادل بین تولید و تقاضا می میزان شارژ باتری زیری

 توان به منظاور می شبکه در برقی خودروهای از استفاده مزایای از داشت. خواهد پی در را فرکانس نوسانات در اختالل

 .(M. E. Khodayar, 2012) ظرفیت کنترل بار فرکانس نام بردبرای بهبود کمبود  توان کنترل

-2-1 ضرورت پژوهش 

گیری است. دلیل این امار، تااثیر کام    ر حال بکارنفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید برق در سطح وسیعی د

متناوب منابع انرژی تجدیدپاذیر از   برق ها است. با این وجود تولیدزیست و دسترسی آسان آناین منابع بر روی محیط
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نوساانات   ماوثر،  بادون کنتارل  . قبیل: توربین بادی ممکن است باعث ایجاد نوساناتی در توان خروجی این منابع شاود 

. عالوه بر این، خودروهای برقای  (Krishnarayalu, 2015)منجر به ناپایداری سیسم شود  است، شدید ممکن فرکانس

رود که در طرف مشتری نصب شاوند. باا انارژی کاافی     به مقدار قابل توجهی انتظار می (PHEVs) 8هیبریدی پالگین

توان از کنترل توان دو طرفه شارژ/دشارژ این نوع خودروها در جهت کااهش  دروها میذخیره شده در باتری این نوع خو

 .(Nigamroo, 2014) این نوسانات به کار برد

ع های مختلف منابعدم قطعیت پارامتر با لحاظ کردنها با توجه به مباحث فوق، مساله طراحی کنترل کننده   

نامه سعی بر آن است با اساتفاده   است. در این پایانضروری و غیره، یر از قبیل تولیدتوان متغیر باد، بار انرژی تجدیدپذ

( در حضاور مناابع انارژی    ALO) 1مورچاه کننده فرکانس با الگوریتم بهینه ساز شیراز تنظیم بهینه پارامترهای کنترل

 ( در حد مطلوب صورت بپذیرد.MPC) 3بینی مدلپیش کنترل مبتنی بر PHEVپذیر و کنترل توان خودرو تجدید

-3-1 اهداف و نوآوری پژوهش 

( در یاک سیساتم   SOC) 4میزان شارژ باتری ای ازنامه بهبود نوسانات فرکانس و حالت بهینههدف از این پایان

 ( وPI) 5 تناسابی -کنناده انتگرالای  پیوسته هوشمند است. بنابراین سعی بر این است که با طراحای کنتارل  قدرت بهم

MPC   در بخش کنترل بار فرکانس و بهینه سازیSOC     برای خودروهای هیبریدی، پایداری سیساتم قادرت بهباود

 نامه را به صورت زیر بیان کرد: توان اهداف این پایانپیدا کند. در نتیجه می

 پیوسته هوشمند مناسبانتخاب یک سیستم قدرت بهم 

 کننده طراحی کنترلMPC  وPI  ای از بهینهجهت حالتSOC    باتری خودروهای هیبریدی مبتنای

 بر بهبود نوسانات فرکانس

  انتخابPHEV باه  متصال  هاای خاودروی  پیوسته هوشمند در مدلمناسب برای سیستم قدرت بهم 

 ، شارژ هوشمند8فقط به صورت شارژ به شبکه متصل به صورت شارژ/دشارژ، خودروی (V2G) 9شبکه

                                                
1 Plugin Hybrid Electric Vehicle 
2 Ant Lion Optimizer 
3 Model Predictive Control 
4 State of Charge 
5 Proportional -Integral 
6 Vehicle  to Grid 



 

4 

 

 3و دشارژ هوشمند1

 های کنندهینه پارامترهای کنترلتنظیم بهMPC  وPI  با استفاده از الگوریتمALO. 

-4-1 نامهطرح کلی پایان 

و  MPCکنناده  پیوسته هوشمند با حضور کنتارل این پژوهش به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت بهم    

PI ای از جهت حالت بهینهSOC     .باتری خودروهای هیبریدی مبتنی بر بهبود نوسانات فرکانس صاورت گرفتاه اسات

لذا، در فصل دوم ابتدا مروری بر پایداری سیستم قدرت مبتنی بر کنترل بار فرکانس شده است. ساپس فصال دوم در   

 شامند دشارژ هوو  شارژ هوشمند،  V2G ،V1Gخصوص اهمیت خودروهای برقی در یک سیستم قدرت با روش های 

اسات. در بخاش بعادی از فصال دوم مفااهیم مرباوط باه        پیوسته هوشمند مطالبی بیان شده قدرت بهم در یک شبکه

MPC شده در زمینة تاثیر های انجام ای از پژوهشو پیشینهMPC ساازی  ارائه شده است. در ادامه در فصل سوم مدل

بااتری   SOCای از مبتنای بار حالات بهیناه     MPCه کنناد پیوسته هوشمند و نحوه طراحی کنتارل سیستم قدرت بهم

ساازی روش کنترلای پیشانهادی    فرکانس بیان شده است. نتاایج شابیه  خودروهای هیبریدی به منظور بهبود نوسانات 

MPC  با حضور روش هایV2G ،V1G  ،  پیوساته  قادرت بهام   در یاک سیساتم   دشاارژ هوشامند  و  شاارژ هوشامند

 اناد. ارهای آینده در فصل پنجم ذکر شاده بدست آمده و همچنین پیشنهاداتی برای کهوشمند در فصل چهارم و نتایج 

که از نرم افازار   MPCو در پیوست)ب( کدنویسی  سازیبهینه مبانی از الگوریتم نامهقسمت پیوست )الف( این پایاندر 

 است. تشریح شده متلب گرفته شده

                                                                                                                                                    
1 Vehicle  1 Grid 
2 Smart Charging 
3 Smart Discharging 
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-1-2 مقدمه 

در  LFC  هادف  .ای داردویژه اهمیت قدرت هایسیستم برداری بهره و طراحی در( LFC) 8فرکانس بار کنترل

داری فرکانس و توان بین ناواحی اسات. باا هار اغتشااش کوچاک       حفظ و نگه هوشمند پیوستهیک سیستم قدرت بهم

هاا و  افتاد، انحاراف فرکاانس ناحیاه    ان در نواحی سیستم قدرت اتفاق مای کنندگناگهانی بار که در اثر تقاضای مصرف 

های متعددی به منظور دستیابی باه پایاداری و   . به همین منظور، از کنترل کنندهافتدتغییر توان بین نواحی اتفاق می

هاا باا بهاره    کنترل کنناده  LFCها در حوزه از پرکاربردترین کنترل کنندهعملکرد دینامیکی بهتر استفاده شده است. 

 .H)گیار اسات کاه بیشاترین میازان کااربرد را داشاته اسات         گیر و تناسبی انتگرالکننده انتگرالثابت، مانند کنترل

Shayeghi, 2011)       این کنترل کننده بسیار ساده و تا حدودی مشخصاه دیناامیکی، حالات پایادار و پاساخ گاذرای .

شوند و برای ها این است که برای نقاط کار نامی طراحی می. ولی اشکال این نوع کنترل کنندهکندرا فراهم میمناسب 

ها دارای نوسانات زیاد حول مقدار نامی و زمان کنندههمه شرایط کار مناسب نیستند. عالوه براین پاسخ این نوع کنترل

برای میرا کردن نوسانات باین ناواحی و بهباود     MPCهای دیگری مانند النی می باشد. اخیرا کنترل کنندهنشست طو

-تواند بر معایب کنترل کنندهکننده میعملکرد دینامیکی سیستم های قدرت مورد استفاده قرار گرفته اند. این کنترل

دی مه هاای کااربر  استراتژی موثر برای کنترل بسیاری از برنا MPCهای متداول مانند انتگرال گیر استفاده شود. مدل 

 .M) .توان به پاسخ خیلی سریع و مقاوم باودن در برابار اغتشاشاات باار اشااره کارد      در صنعت است. از مزایای آن می

Elsisi, 2015) 

-2-2 پایداری سیستم قدرت 

کا موفاق باه دریافات    معرفی گردید و شهر بالدر ایالت کلرادو آمری 1111اولین شبکه هوشمند جهان در مارس 

قادرت از   شبکه یک توصیف برای اخیراً، هوشمند شبکه . اصطالحعنوان اولین شهر با شبکه توزیع برق هوشمند گردید

ماورد اساتفاده قارار گرفتاه      شابکه  مدیریت و کنترل از بخشی وسیعی یک عنوان های تکنولوژی بهطریق ارتباط اهرم

ی پایدارساز سیستم قدرت مبتنی بر ورودی سطح گسترده و کنتارل نظاارتی بیشاتر ماورد     در این راستا توسعه .است

 یانارژ  یسااز  رهیذخ قدرت، شبکه در ریپذدیتجد یانرژ منابع بزرگ اسیمق در ادغام منظور بهتوجه قرار گرفته است. 
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 گساترده  شابکه  فرکانس باتث نیتضم ومنابع انرژی تجدیدپذیر  یعیطب تناوب هموارسازی ی را برایمهم نقش یباتر

 .(Ngamroo, 2015) دهد یم انجام

هاای جدیاد در اساتفاده از    گیری ساطح وسایعی از مناابع انارژی تجدیدپاذیر، ایاده      های اخیر، با بکارسال در

بهام پیوساته    هاای قادرت  تحول جدیادی در سااختار شابکه    PHEVبکارگیری کاربران  و همچنینخودروهای برقی 

به وجود آورده است. به عنوان مثال طریقه شارژ ایان خودروهاا، بااال باردن ظرفیات انارژی ذخیاره شاده در          هوشمند

های شارژ خودروها و. . . از سویی دیگر، در سیستم آتی حمل و نقل، خودروهای برقی باه خااطر   خودرو، ایجاد ایستگاه

ای به طور وسیع بارای راننادگی از جاناب مشاتری     شعشع گازهای گلخانهشارژ ارزان، استفاده کمتر از نفت و کاهش ت

-با توجه به اهمیت حضور خودروی برقی در یک سیستم قدرت بهم . درادامه(Robinson, 2010) شوددرخواست می

 شوند.ریح میپیوسته هوشمند به منظور تاثیر در بهبود کنترل بار فرکانس به طور خالصه تش

 انواع خودروهای برقی -2-2-1

گفتاه  خاودرو برقای    کناد  اساتفاده مای   ساوز  موتاور درون  جای به نیروی محرکه ه خودرویی که از باتری جهتب

ت و منفی آن بر شبکه، مزایای از قبیال: انتشاار   وجود خودروهای برقی حتی بدون در نظر گرفتن تاثیرات مثبشود.  می

، کاهش شاکالت ناشای از اساتخراج نفات، مزایاای ایمنای آن از لحااظ مصارف ساوخت چارا کاه             CO2کم آلودگی 

کشورهای دارای منابع نفتی معموال از لحاظ امنیتی و اقتصادی ناپایدار هستند و  مشکالت ناشی از واردات نفات خاام   

های دهد و مزایای اقتصادی از لحاظ مصرف سوخت به دلیل مصرف باالی سوختعتی کاهش میرا برای کشورهای صن

تواند از دالیل گسترش خودروهای خواهد داشت که میفاقد منابع نفتی مورد نیاز در پیفسیلی  در کشورهای صنعتی 

 . (W. Su, 2012) برقی باشد

 (EVخودروهای الکتریکی ) -2-2-2

هاا  هایی برای تامین انرژی الکتریکی اسات. از انارژی بااتری   این خودروها دارای موتور الکتریکی به همراه باتری

هم به عنوان نیروی محرکه موتور الکتریکی خودرو و هم به عنوان تامین انرژی الکتریکی شابکه بارق در صاورت لازوم     

تواند از طریق اتصال به شابکه بارق، انارژی ترماز خاودرو و یاا       میشود. و از طرفی دیگر، باتری این خودرو استفاده می

 های خورشیدی شارژ شوند.   حتی از منابع غیر شبکه نظیر پنل

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2


 

 

 

 مزایای اصلی این خودرو ها عبارتند از: 

 .قیمت موتور الکتریکی آنها کم است 

 .راندمان بسیار باالتر از موتورهای احتراق داخلی دارند 

 م تولید می کنند.سر و صدای بسیار ک 

 ها، وابستگی کامل به باتری می باشد.عیب اصلی این خودرو 

 (HEV) 1هیبریدی  خودروهای الکتریکی -2-2-3

کیلاو وات( باا قابلیات     3تاا   8این خودروها هم دارای موتور سوختی و هم دارای موتور برقی باا بااتری کاافی )   

ه عنوان یک نیروی کمکای باه خاودروی برقای و یاا در      ذخیره انرژی از موتور سوختی و ترموز خودرو هستند. باتری ب

تاوان  کند. از معایب اصلی این خودرو مای سرعت پایین با خاموش شدن موتور سوختی نیرو محرکه خودرو را تامین می

 باشد.ها از شبکه برق سراسری و وابستگی به موتور مصرف کننده از سوخت فسیلی میبه عدم قابلیت شارژ باتری

 (PHEVهیبریدی قابل اتصال به شبکه )  الکتریکیخودروهای  -2-2-4

اند، قابلیت شارژ از شابکه را  ودرو های برقی هیبریدی طراحی شدهاین خودروها که برای از بین بردن معایب خ

هیبریدی دارد. در این ناوع خودروهاا، سیساتم      دارد و در نتیجه نیاز به باتری بیشتری نسبت به خودروهای الکتریکی

هاای  ت فسیلی بصورت کامل وجود دارد. تفاوت اساسی ایان دو ناوع خاودرو برقای، ایان اسات کاه بااتری        موتور سوخ

PHEV های اند. در صورتی که باتریبایستی قابلیت شارژ/دشارژ سریع را داشتهHEV      در حالات تقریباا شاارژ کامال

 گیرد. ها به ندرت صورت میکند و تخلیه در آنعمل می

وهای برقی مزایا و معایبی دارند؛ اما موضوعی که کامال مشخص و واضاح اسات ایان اسات     هر کدام از این خودر

هاای فسایلی نیاروی آن هاا را     که همه این خودروها در مقایسه با خودروهای قدیمی با موتورهای احتراقی که سوخت

ی خودروهاای  گساترده  . از طرفی دیگار، نفاوذ  کنندکنند، آسیب به مراتب کمتری به محیط زیست وارد میتأمین می

تعداد زیاد خودروهای الکتریکی ایان قابلیات را دارد تاا     کند.الکتریکی در بازار فشارهای اضافی را بر شبکه تحمیل می

هاای انارژی ایااالت    پیوسته هوشمند را تحت تاثیر قرار دهد. به طوری که، در بخش پاروژه قدرت بهم پایداری سیستم

خاودور باه فاروش     415111ها به بازار عرضه شد که در این میاان  PHEVلیون از می 8حدود  1185متحده در سال 
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میلیون از خودورهای برقای باه    1حدود  1151بینی شده که تا سال در سایر کشورهای دیگر، مانند چین پیش .رسید

تواناد یاک تهدیاد و    مای  داد خودروی برقی هم. بکار گیری این تع(Nigamroo, 2014) منظور رانندگی استفاده شود

پیوسته هوشمند باشد. چنان چه، از این ظرفیت خودروهاای برقای باه    قدرت بهم هم یک فرصت برای پایداری سیستم

داشات. و اگار باه     خواهاد  پی در را فرکانس نوسانات در اختالل ایجاد و شبکه فرکانس درستی استفاده نشود تغییرات

پیوساته هوشامند   تواند به یک منبع مناسب توزیع انارژی بارای سیساتم قادرت بهام     شود، می صورت صحیح استفاده

IEEEتبدیل شود. در ادامه، چهار مدل 
 در یاک سیساتم   دشاارژ هوشامند  و شارژ هوشامند ، V2G ،V1Gبه صورت  8

باه  رل باار فرکاانس   کنتا یا ظرفیت مازاد ظرفیت برای بهبود کمبود  توان کنترل پیوسته هوشمند به منظورقدرت بهم

 .(Y. Ota, 2012) طور خالصه تشریح کرد

-2-3 ( V2Gخودروی متصل به شبکه ) 

V2G        به معنای استفاده از ظرفیت باتری خودروهای الکتریکی به عناوان ذخیاره کنناده انارژی الکتریکای باه

عاالوه   V2Gمنظور تزریق توان الکتریکی از شبکه به خودروی برقی و یا از خودروی برقی به شبکه اسات. کاربردهاای   

ی باشاد. مبادلاه  پاذیر مای  نابع انرژی تجدیاد بر مشارکت در بازارهای برق، شامل ایفای نقش مکمل برای تولیدات از م

هاا  کارآمد توان بین خودرو و شبکه نیازمند تبادل مقدار زیادی اطالعات بین خودرو، ایستگاه شارژ و بار است. این داده

ر ی قیمت توان و اطالعات آماری دهای اقتصادی دربارههای فنی از قبیل شارژ باتری نیست، بلکه دادهصرفا شامل داده

هاای  تواند از لحاظ قیمت با قیمات نمی V2Gارتباط با در دسترس بودن آن است. شایان ذکر است، که توان حاصل از 

ای رو به باال است و ناوگاان خاودرویی   ها به طور ویژهی شبکه رقابت کند و تنها در پیک شبکه که قیمتپایین بار پایه

سااعت از شابانه روز اسات     5تاا   3تواند موثر باشد. این زمان در حدود میتواند وظیفه تامین بار را بر عهده بگیرد، می

(W. Su, 2012) . 

 کاهش پیک مصرف شبکه -2-3-1

از تامین توان در پیک بار شبکه و مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی چارا کاه در سااعت هاای پیاک       عبارتست

هاا شابکه   در ایان حالات ناه تن    (H. Hashemi-Dezaki, 2015) .باالتر اسات های انرژی و تلفات شبکه شبکه قیمت

یک شابکه   ها متصل به شبکه جهت جلوگیری از انحراف فرکانسPHEVتوان از دهد بلکه میاجازه افزایش بار را نمی

                                                
8 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)   



 

 

 

 . (Yokoyama, 2010) ال استفاده کردهوشمند به صورت ایده

 تامین خدمات جانبی شبکه -2-3-2

عبارتست از حفظ عملکرد قابل اعتماد سیستم انتقال، تحویل توان الکتریکی از فروشنده به خریدار را باا توجاه   

ی کناد. بارهاای تجمیاع شاده    به تعدات نواحی کنترلی و بارهای انتقالی در طول ناحیه کنترلی، پیوسته پشتیبانی می

ی خدمات جانبی از قبیل ذخیره چرخان، تنظیم فرکانس، کنترل ولتاژ، ذخیره تواند ارائه دهندهالکتریکی می خودروی

غیر چرخان، توان راکتیو، جبران سازی تلفات و جبران سازی عدم تعادل انرژی باشد. با ایان حاال، ذخیاره چرخاان و     

 .(W. Su, 2012) هستند V2Gتنظیم فرکانس بهترین بازار کنونی برای سیستم 

 شبکه تنظیم فرکانس -2-3-3

پیوسته هوشمند در نگهداشتن فرکانس سیستم در مقادار ناامی، تحات    عبارتست از توانایی سیستم قدرت بهم

به منظور بهباود کمباود   V2G توان کنترل به توانمی شبکه در برقی خودروهای از استفاده مزایای دیگر اغتشاشات. از

ها تاا حاد زیاادی    PHEVبه شبکه توسط  V2G در نتیجه، ادغام .کنترل بار فرکانس نام برد یا ظرفیت مازاد ظرفیت

 .(H. Sekyung, 2010) کندهزینه تشویقی دریافت می EV کاربر و گرددمنجر به تنطیم تولید و تقاضا می

 SOCکنترل بهینه  -2-3-4

کنترل بهینه میزان شارژ باتری خودروهای هیبریدی بر حسب تغییارات فرکاانس سیساتم قادرت     از  عبارتست

خودروهاای   بااتری  شاارژ بار روی میازان    چنان چه، فرکانس. و نوسانات تقاضا عرضه، تعادل عدم نمودن جهت برطرف

بادین منظاور    قارار دهاد.   ریشبکه را تحت تأث ممکن است نوسانات فرکانس، نشوداعمال  ریزی درستهیبریدی برنامه

 .(Krishnarayalu, 2015) توان با استفاده از یک کنترل تعادل مدیریت کردمی را میزان شارژ باتری

-2-4 (V1Gخودروی متصل به شبکه ) 

 V1Gهاا  خاودرو داشته باشد به این نوع از  در صورتی که باتری خودروی برقی فقط قابلت شارژ از شبکه برق را

شود. مواردی از قبیل تکنولوژی باتری به منظور سوئیچ مکرر حالت شارژ/دشارژ، هزینه بااالی بااتری، فقادان    گفته می

شده است چارا کاه هناوز توجیاه اقتصاادی       V2Gی هوشمند الزم در شرایط کنونی مانع از گسترش تکنولوژی شبکه

در ایان   V2Gهای پیش رو برای توسعه تجاری واقعی ا توجه به چالشالزم را از چشک انداز مصرف پیدا نکرده است. ب

، V1Gدر شاارژ هوشامند    .(C. Pang, 2012)تحقق یابد  V1Gمرحله باید خودروی برقی متصل به شبکه در حالت 



 

 

 

خواهاد داشات. در ایان    مزایاایی در  پای  گردد که نرخ شارژ بر اساس شرایط شبکه و اولویت مصرف کننده، کنترل می

قادر به شارژ، از شبکه به خودرو و کااهش نوساانات باار فرکاانس باا توجاه باه         V1Gصورت خودروی برقی در حالت 

ساازی هزیناه   وضعیت فرکانس شبکه است. شارژ مبتنی بر استفاده یا شارژ مبتنی بر قیمت زمان حقیقی برای حاداقل 

-های پیک )بار به عنوان رزرو چرخان( و کمک به تعادل بین تولیاد و تقاضاا مای   در زمانشارژ کلی، کاهش بار اضافی 

  کند. 

-5-2 خودروی متصل به شبکه به صورت شارژ هوشمند  

بیشاتری بارای انجاام     زمان بلکه را دارند، بزرگ دیتول لیپتانس تنها نه هاPHEVو  EVی کیالکتر هینقل لیوسا

پراکناده باه حسااب     یبااتر  یانارژ  یسااز  رهیا ذخ عناوان  به به هنگام اتصال به پریز خانه آنها رایز ی دارند،کنترلعمل 

 در یدیا کل یهاا  یآور فان  از یکا ی که رود یم انتظار به صورت شارژ هوشمند شبکه به متصل خودرو ن،یبنابرا. آیند می

 باه  متصل خودروریزی شده با استفاده از به منظور برآوردسازی شارژ برنامه .به شمار آید هوشمند شبکه یهایاستراتژ

 در فرکاانس  انحاراف  باه  توجاه  با شبکه به متصل یکیالکتر هینقل لهیوس کی توان ازبه صورت شارژ هوشمند می شبکه

 باه . است برق شبکه در تقاضا و عرضهعدم تعادل  ازای  نشانه این که ،استفاده کردچرخان پراکنده  رهیذخپریز  نالیترم

 شیپا قطع از پریز را از  یبند زمان هینقل لهیوس از کننده استفاده که است نیا بر فرض ،EV استفاده سبک کی عنوان

 یبارا  کاار یب زماان  در وصال پریاز   وقطع  یبرا ی شدهزیر برنامه شارژ کی انجام با ،حالتی نیچن در. استتعیین کرده 

کاربر خواهد شاد. باه طاور کلای، از شاارژ هوشامند       ، که این کار باعث راحتی است دسترس در شارژ هوشمند کنترل

بیشتر به منظور راحتی شارژ درخواستی کاربر با توجه به میزان فرکانس شبکه و میزان شارژ باتری استفاده شده است، 

به طوری که به ازای یک مقدار مشخصی از فرکانس شبکه که در حالت منفی اسات بااتری همچناان در حالات شاارژ      

 .(Y. Ota, 2012) باشد

-9-2 خودروی متصل به شبکه به صورت دشارژ هوشمند  

باشاد.  باه صاورت ثابات نمای     PHEVپیوسته هوشمند همیشه قدر به پاسخگویی شارژ یک سیستم قدرت بهم

ساازی کمباود   جباران توانند به منظور می PHEVشود. در این حالت بلکه گاهی اوقات شبکه با کمبود توان مواجه می

برای تزریق توان باه شابکه    PHEVریزی شده توان عمل کنند. شایان ذکر است، این کار باید با استفاده از شارژ برنامه

 صورت گیرد.  



 

 

 

-SOC 2-7شاخص  

در  دشاارژ هوشامند  و  شارژ هوشامند ، V2G ،V1Gیکی  از مشخصات مهم باتری خودرو های برقی به صورت 

یا وضعیت شارژ باتری است. این شاخص بیاانگر نسابت انارژی ذخیاره      SOCسته هوشمند پیوقدرت بهم یک سیستم

است. محدوده نوعی ظرفیت باتری خودروهای برقی تجاری  8و  1شده در باتری به ظرفیت باتری است که عددی بین 

اساخگویی ساریع را   کیلووات ساعت است. بااتری خودروهاای برقای قابلیات پ     31تا  8سازی دارند از که تونایی ذخیره

درصاد در   61و  11ساعت یا کمتر دشارژ شوند. با توجه به محدوده مقدار اولیاه و نهاایی    5دارند و به طور معمول در 

خاودروی برقای باه ایان      SOC. بارای تعیاین محادوده    (Krishnarayalu, 2015)نامه نظر گرفته شده در این  پایان

درصد باشد، توان خروجی خاودروی برقای باه صاورت ثابات       11صورت است که، زمانی که میزان شارژ باتری کمتر از 

باشد، یعنی در این حالت هیچ گونه توانی از طرف خودروی برقی به شبکه تزریق نمای شاود و طبیعتاا در ایان حالات      

نخواهد داشت. تنها این کار به منظاور بهیناه ساازی میازان شاارژ       کاهش فرکانس به طور چشمگیری در شبکه وجود

درصد باشد، توان خروجی خودروی برقی باه   61باتری می باشد و از طرفی دیگر، زمانی که میزان شارژ باتری بیشتر از 

بیعتاا در  شاود و ط صورت ثابت باشد، یعنی در این حالت هیچ گونه توانی از طرف شبکه به  خودروی برقی تزریق نمی

بیشاتر از   SOC. همچنین، زمانی کاه  شمگیری در شبکه وجود نخواهد داشتاین حالت نیز کاهش فرکانس به طور چ

درصد باشد در این حالت تنها خودرو برقی شارژ شود. شارژ خاودرو در ایان حالات باا برناماه       61درصد و کمتر از  11

در  SOCباشاد. در غیار ایان صاورت، زماانی کاه       بکه مای وضعیت فرکانس شا با توجه به ریزی دقیق در زمان پیک و 

تواند شارژ یا دشارژ شود. به عبارتی دیگر، ه وضعیت فرکانس شبکه خودرو هم میدرصد است. با توجه ب 51ی محدوده

رف خودروی برقای باه   شود و در حالت دشارژ توان از طدر حالت شارژ توان از طرف شبکه به خودروی برقی تزریق می

 شود.تزریق میشبکه 

-8-2 ای بر طراحی کنترل پیش بین مبتنی بر مدلمقدمه 

بین سرعت زیادی در جهت توسعه و پیشرفت داشته است. با توجاه  سال اخیر تئوری و علم کنترل پیش 31در 

بینای و بهیناه مقیاد بیشاتر     های پیشکنندههای اقتصادی و صنعتی به تناسب آن نیاز به کنترلبه پیشرفت در زمینه

مهنادس   8آقاای ریچالات    توساط  8671در اواخار دهاه    MPCیاا   مبتنی بر مدل بینمفهوم کنترل پیشده است. ش

بین به معنای کاربرد یک روش کنترلی واحد نیست؛ بلکه این روند متشاکل  اصطالح کنترل پیشارایه گردید. فرانسوی 

                                                
1 Richalet 



 

 

 

 باشاد باا در نظار گارفتن مقاادیر آیناده مای      ساازی تاابع هادف    های کنترلی به منظور بهینهاز دامنه وسیعی از روش

(Camacho, 1995). بارداری فعلای   سازی یک افق زمانی محدود اما اجرای آن تنهاا در زماان نموناه   این کار با بهینه

کنترلی ارزان قیمت، پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و در دسترس قرار دادن نرم افزارها و سخت افزارهای گیرد. انجام می

هاای کنترلای متعادد و    های صنعتی با حلقاه های کنترلی با کارایی باالتر پیچیده شدن سیستمامکان طراحی سیستم

یاک دیگار از    .دو دهه گذشته بوده اسات  دالیل اقتصادی از دالیل رشد و مورد توجه قرار گرفتن این شیوه کنترلی در

ای اسات کاه   کنناده تنها کنتارل  MPCها این است که، کنندهبه سایر کنترل کننده  نسبتدالیل پیشرفت این کنترل

ابتدا در صنعت مورد استفاده قرار گرفته است و سپس از لحاظ تئوری بسط داده شده است. ایان بیاانگر تواناایی ایان     

اعماال کنترلای    بینی رخدادهای آیناده و اتخااذ  توانایی پیش MPCکننده کننده در صنعت و علم است. کنترلکنترل

هایی برای نشان دادن رفتاار یاک سیساتم دیناامیکی     معموال مدل MPCهای بکار رفته در مناسب با آن را دارد. مدل

هاای سااده کاه    دهد و برای کنترل سیستمبین پیچیدگی سیستم را افزایش میپیچیده هستند. الگوریتم کنترل پیش

شاود. از  شاوند اساتفاده از ایان کنتارل کنناده توصایه نمای       ترل مای به خوبی کن PI ،PIDکننده های اغلب با کنترل

تاوان باه   کنناد، مای  مشاکل ایجااد مای     PIDو PIهاای  کنندهمشخصه های دینامیکی رایجی که معموال برای کنترل

 و PID، PIمانناد،   هاا  کنناده کنتارل های مرتبه باال اشاره کرد. و از طرفی دیگر، تاخیرهای زمانی طوالنی و دینامیکی

8روش رگالتور خطی مربعی
باین در هار دو حالات    کننده پایش طراحی و محاسبات کنترل. بینی را ندارندتوانایی پیش 

های ارائه شده در این شیوه با محاسبات شود. اما به دلیل مناسب بودن الگوریتمزمان پیوسته و زمان گسسته انجام می

باین  کنترل پایش  هایاز مهمترین ویژگیشود. استفاده میه بیشتر کامپیوتری طراحی این روش در حوزه زمان گسست

 .(Camacho, 1995) در زیر تشریح کرد. طور خالصه توان بهمی

باین تنهاا   در کاربردهای واقعی عموما قیدهایی بر روی خروجی فرآیند با کنترل کننده وجود دارد. کنترل پیش

 .کننده وارد کندتواند این قیود را به طور سیستماتیک در طراحی کنترلاست که می یروش

 است تعمیم قابل نیز خروجی چند ،های چند ورودیکاربرد این روش به سیستم. 

 تنظیم پارامترها در این روش بسیار آسان است و حتی برای کاربردهای عادی نیز قابل فهم است. 

  های آینده )افق پیش بین(بینی خروجی سیستم در زمانپیشاستفاده صریح از مدل فرایند برای 

 سازی یک تابع هدفمحاسبه سیگنال کنترل بر اساس مینیمم 

                                                
1 Liner Quadratic Regulator 



 

 

 

 شود )بار اسااس یاک افاق در تاابع      اولین نمونه از سیگنال کنترل محاسبه شده به سیستم اعمال می

 هدف(

 نگر را شامل مای کننده آیندهگیری به صورت طبیعی یک کنترلبرای جبران اثر اغتشاش قابل اندازه-

 شود.

 سازی آسان قانون کنترلپیاده 

 استفاده از مفاهیم اولیه کنترل در طراحی 

 شود )کنترل بهینه(قیدهای سیگنال کنترل، خروجی و حالت در فرایند طراحی لحاظ می. 

 صانعتی  باین در کاربردهاای   افازون از روش کنتارل پایش    اما مهمترین ویژگی که باعث استفاده روز

  خصوصا شیمیایی شده است، توانایی کنترل فرآیندها با تاخیر زیاد است.

نیازهای اصالی   از مشخص است این روش کنترلی مبتنی بر مدل است. پس یکی  MPCهمان طور که از اسم 

تاا   81در صورت داشتن خطا در مدل به صورت تقریبی بین  MPCدقت مدل است. شایان ذکر است،  MPCطراحی  

فقاط    MPCکنناده  کنتارل  تواند با استفاده از فیدبک بازخورد خطا را به سمت صفر یا کمیناه برسااند.  درصد می 85

 کنتارل هاای اخیار   در سالهای پزشکی نیز کاربرد فراوانی دارد. های علوم مهندسی نیست و در رشتهمخصوص رشته

به عناوان یاک کنتارل     MPC .به کار رفته است های قدرت نیزهای باالنس سیستمدر مدل بینی مبتنی بر مدلپیش

های دینامیکی در حضور غیر خطی، عادم قطعیات و تااخیر باه ویاژه در      سازی سیستماستراتژی موثر به منظور پایدار

یاک   و بینای  پایش  واحاد  یک شامل MPC کلی طرح . یک(M. Elsisi, 2015)فرایند کنترل به کار برده شده است 

 .است واحد کنترلی

 سیگنال و اغتشاش فعلی، خروجی به با توجه سیستم آینده رفتار بینی شامل پیش :بینی بخش پیش

 .است محدود بینیپیش افق یک در کنترل

بینی شده به منظور به  حداقل رساندن تابع هدف در حضور قیود : از خروجی پیشبخش کنترلی

های های زیاد در تابع هدف دارای یک سری فرمولعالوه بر فرمول بندی MPCسیستم استفاده شده است. 

  .است MPCمتفاوتی برای خود 

 MPCمدل کلی  -2-8-1



 

 

 

MPC غیار  حضاور  در دیناامیکی  هاای سیستم به منظور پایدارسازی قبول قابل و موثر استراتژی یک عنوان به 

 MPC کلای  طارح 8-1شکل  . است شده اثبات فرآیند، صنایع در ویژه به ها،تاخیر و هامحدودیت قطعیت، عدم خطی،

شامل یک  MPC کنترل کنندهشود مشاهده می 8-1 همان طور که در شکل .(Q. Shafiee, 2011) دهدرا نشان می

 بینای پایش  کاه  است اغتشاش و سیستم مدل شامل بینی پیش بینی و یک قسمت کنترلی است. قسمتقسمت پیش

 سایگنال  گیاری نشاده و  انادازه  اغتشاشاات  گیری شاده، اندازه اغتشاشات فعلی، خروجی اساس بر سیستم آینده رفتار

بین توسط قسمت کنترلی باه عناوان   بینی شده یا افق پیشخروجی پیش .است محدود بینی پیش افق یک در کنترل

رسااند  های سیستم به حداقل میدر حضور محدودیت سازی که تابع هدف راپارامتر شناخته شده در یک مسئله بهینه

شاود. اولاین عنصار از    گیرد. حل این مشکل منجر به یک توالی کنترل بهینه در افق کنترلی مای مورد استفاده قرار می

شود و در تمام رویه به این صورت تکرار شده است که فاصله نمونه برداری بعدی با افاق پایش   این توالی وارد مدل می

هساتند کاه باا توجاه باه       MPCکند. یک سری فرمول بندی از استراتژی ن به سوی نمونه برداری آینده حرکت میبی

هاای معماوال   مدل به دست آورده شده یا در فرمول بندی تابع هدف متفاوت هستند. با این حال، هماه فرماول بنادی   

 نشان داده شده است.   (Maciejowski, 2002) دارای مراحلی مشابه هستند که در

سازی کرد. جبران 8نگرتوان با استفاده از روش کنترل آیندهگیری شده را میاغتشاشات اندازه MPCدر 

کند. گیری شده را قبل از تاثیر آن بر روی سیستم رد میبیشتر اغتشاشات اندازه  1بازخورد کنترل کنندهبرخالف 

آینده نگر بیشتر  کنترل کنندهشود که در ارتباط با کنترل بازخورد به این صورت استفاده می نگرآینده کنترل کننده

ها باقی مانده با اغتشاشات بازخورد همچنین تاخیر کنترل کنندهکند و گیری شده را رد میتاثیر اغتشاشات اندازه

 .شودمی یافت (Maciejowski, 2002) راستراتژی د این مورد در بیشتر کند. جزئیاتگیری شده را رد میاندازه

بخشد و قبل از  ها کنترل را تحقق می کنترلی است که با استفاده از دادهنگر یا پیش نگر آینده کنترل 

موانع دهد. به عبارت دیگر این نوع کنترل،  ای حاصل شده باشد طریق اصالح را ارائه می آنکه عملی واقع و نتیجه

 .سازد بینی کرده و انجام اصالحات را ممکن می و مشکالت را قبل از وقوع پیش

بازگشت به گذشته و استفاده از اطالعات گذشته برای مقایسه نگر  د یا کنترل گذشتهبازخور کنترل کننده

 .باشد و یافتن انحرافات و انجام اصالحات می

                                                
1 Feed Forward Control 
2 Feedback Control 



 

 

 

کنترل کننده قسمت
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قیود
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+
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شده
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 MPC مدل کلی از  :1-2 شکل

 MPCاستراتژی  -2-8-2

بینی رفتار خروجی یا حالت فرایند در یک افق زمانی محدود. تمامی کنترل عبارتست از پیش MPCاستراتژی 

 ,M. Elsisi)نشاان داده شاده اسات     1-1با اساتفاده از اساتراتژی کاه در شاکل     MPCهای متعلق به خانواده کننده

شود، با  اساتفاده  بین نامیده میکه افق پیش Pهای آینده برای یک افق مشخص خروجی . قابل تعیین هستند.(2015

بینای مای  با توجه به مدل فرایند پیش MPCشوند.  با استفاده از استراتژی بینی میپیش tاز مدل فرایند در هر زمان 

)لحظه بعد خروجی پیش بینی شده  Pه مقدار شود ک | )y t k t


  برایk=1 … P      با همین روند به سامت نقطاه

بینای شاده نیسات.    تنها به منظور تخمین خروجی پیش MPCکاری یا نقطه مرجع میل کند. عالوه بر این، استراتژی 

شاود. باا توجاه باه مادل فرایناد تاالش کنترلای         امیده میکه افق کنترلی ن MPC ،Mهای بلکه، یکی دیگر از استراتژ

u(t+k|t)  برایk=0…M-1         رویه حرکت تالش کنترلی یا پروفایل تالش کنترلای باه منظاور رسایدن باه همگرایای

بینی شده باید در نظر گرفته شود. شایان ذکر است، معیار تالش کنترلی عموما به شکل تابع درجاه دوم  خروجی پیش

ش بینی شده است. به منظور جلوگیری از جها داده میان سیگنال خروجی تخمینی و مسیر مرجع پیش از خطاهای رخ

شاود  هاای کنترلای باه عناوان یاک نارم در تاابع هادف تعریاف مای          سازی در اکثر موارد تالشدر طول کنترل بهینه

(Camacho, 1995) . 

 به صورت دو عبارت زیر است: MPCاحی در طر ،ukمحاسبه تغییرات فعلی 

الزم است کاه وضاعیت فعلای سیساتم را بشناساد. ایان        MPCتخمین به منظور ایجاد  یک حرکت هوشمند، 



 

 

 

ykوضعیت شامل مقدار واقعی از متغییر کنترل شده 


و هر یک از متغییرهاای درون سیساتم کاه بار روناد آیناده         

.....,1سیستم  .yk yk P
 

  گذارد.تاثیر می 

گیری شده و قیودهای بر روی یک افاق محادود از لحظاه نموناه     سازی مقادیر نقاط کار، اغتشاشات اندازهبهینه

1P، از آنجا که k+1,k+2,…k+Pبرداری آینده مشخص شده اند.    و سپسMPC   تغییاراتM Uk, Uk+1…, 

Uk+M-1   کند. از آن جاکه را محاسبه میMPC 1کناد، قیاود   در یک افق محدود عمل می M P    در پیااده-

 سازی باید رعایت شود.

u(t)

u(t+k| t)

y(t)

   t-1             t                t+1        …                  t+K            ….                  T+N         
    

زمان نمونه 
برداری

( | )y t K t



A

B

N

FuturePast

 

 MPCاستراتژی   :2-2 شکل

گویناد. اگار شاروع    ( مای Ts) 8از بخش زمانی را دوره نموناه بارداری   سازیدر فواصل گسسته MPCعملکرد  

MPC  درt=0    0باشد. دارای چندین مضرب صحیح از دوره نموناه بارداری, Ts,2Ts,3Ts…..k Ts    اسات. شااخص

که بارای    MPCبیانگر لحظه نمونه برداری فعلی است. این شکل یک حالت تک ورودی تک خروجی سیستم  kصحیح 

خروجی انادازه گیاری شاده    yk لحظه نمونه برداری فعلی،  A :kدهد. در قسمت کند را نشان میکار میمدت محدود 

قبلی و فعلای را   u : تغییرات تالش کنترلیB. همچنین، قسمتدهستن های قبلاندازه گیری …,yk-1, yk-2و   فعلی

 دهد.نشان می

 MPCای از ساختار پایه -2-8-3

                                                
1 Sampling  Period 



 

 

 

MPC سازی یک تاابع  محدوده وسیعی از روشهای کنترلی که به صورت صریح از مدل فرایند و بر اساس بهینه

ای موجاود در  کند. برای اجرای ایان اساتراتژی، سااختار پایاه    هزینه، برای به دست آوردن سیگنال کنترل استفاده می

هاای آتای مادل بار     بینی خروجیگیرد. از یک مدل برای پیشستفاده قرار میمورد ا  (M. Elsisi, 2015) 3-1شکل 

ساازی  این کار توسط بهیناه  گردد.پایه مقادیر پیشین و کنونی و نیز اعمال کنترل آتی بهینه پیشنهاد شده استفاده می

 شود.ها محاسبه میو با در نظر گرفتن تابع هدف و نیز محدودیت

Model

Optimizer

Future errors

Cost 

function
Constraints

Future 

inputs

-

+
Predicted 

outputs

Reference 

trajectoryPast inputs 

and outputs

 

  MPC ایساختار پایه : 3-2 شکل                  
 

کند. مدل انتخابی در عین سادگی در اجارا و  در نتیجه مدل فرایند نقش تعیین کننده در کنترل کننده ایفا می

آسان فهم بودن باید توانایی دریافت مکانیک فرایند را داشته باشد تا بتواند خروجی های آتی را به دقات پایش بینای    

یک تکنیک منحصر به فرد نبوده، بلکاه دساته ای از روش هاای متفااوت اسات کاه        MPCکند. باید توجه داشت که 

 های محاسباتی آن بسیار وسیع است. ورد استفاده و فرمولی مدل های مگستره

های مورد استفاده در صنعت، مدل پاسخ ضربه بریده شده است. برای دساتیابی باه ایان    یکی از رایج ترین مدل

گیری کنیم. این مدل باه  اندازه کندمدل کافی است خروجی فرایند را در زمانی که یک ورودی ضربه آن را تحریک می

ماهیت شهودی خود و قابلیت اجرا برای فرایندهای چند متغیری، برای کاربردهای صنعتی بسیار ماورد اساتقبال    دلیل

قرار گرفته است. هر چند مواردی هم چون تعداد باالی پارامترهای مورد نیاز و محدود بودن به فرایندهای پایدار حلقاه  

هاای  آن ورودی یک پله است، یکی از مدلای که در خ پلهشود. مدل پاسباز از نقاط ضعف اصلی این روش محسوب می



 

 

 

 .(Camacho, 1995)بسیار نزدیک به مدل مذکور است 

هاای  ترین مدل در بین جامعه آکادمیک بوده و در تماامی روش به احتمال قریب به یقین، مدل تابع انتقال رایج

و بارای تماامی   گیرد. چرا که این مدل نه تنها به تعداد اندکی پارامتر نیاز داشاته  یطراحی کنترل مورد استفاده قرار م

گیارد. ایان مادل باه     ها مورد استفاده قرار مای باشد. مدل فضای حالت نیز در بعضی فرمول بندیفرایندها پاسخگو می

 کند.راحتی روندهای چند متغییره را توصیف می

ساازد. اگار   اساسی استراتژی است. چرا که اعمال کنترلای را ممکان مای   بهینه سازی یکی دیگر از قسمت های 

باین و مسایر   تابع هزینه درجه دوم باشد، مینیمم سازی آن به عنوان تابعی صریح )خطی( از ورودی و خروجای پایش  

الگاوریتم هاای   شود. در صورت وجود قیود نامساوی، به دست آوردن راه حل، نیازمند استفاده از آتی در نظر گرفته می

بینای ماورد   های پیشسازی وابسته به تعداد متغییرها و افقیمسئله بهینه اندازهاست.  عددی با انجام محاسبات بیشتر

استفاده بوده و عموما به آن اندازه سخت نیستند که نیازمند محاسباتی پیچیده باشند. با این وجاود، زماان ماورد نیااز     

مقاوم به شکل قابل توجهی بیشتر از زمان مشابه برای مدل های بادون محادودیت    برای مدلهای با وجود محدودیت و

یاباد  شاود، شادیدا کااهش مای    با وجاود محادودیت بار روی آن اعماال مای      MPCبوده و تنها پهنای باند روندی که 

(Camacho, 1995). 

2-8-4- MPC  1تک ورودی، تک خروجی (SISO) 

ساعی در نگاه داشاتن     MPCشود این مادل از  مشاهده می (M. Elsisi, 2015) 4-1شکل  درهمان طور که 

yتک متغیره


وابسته  uتغییرات مورد نیاز سیستم در  است. uتوسط متغییر تنظیم شده  r مرجعدر یک مقدار نهایی  

 است.  dگیری نشده اغتشاش اندازه و vگیری شده شامل: اغتشاش اندازه اغتشاشبه دو نوع پارامتر سیگنال 
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1 Single-Input Single-Output 
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     Abstract: 

In recent years, the widespread penetration of renewable energy sources in power 

generation has been increasing largely, due to the low effect of these resources on the 

environment and plentiful availability. Nevertheless, due to the intermittent power generation 

from wind, this may cause a problem of large frequency fluctuation when the load-frequency 

control (LFC) capacity is not enough to compensate the unbalance of generation and load 

demand. Also, in the future, plugin hybrid electric vehicle (PHEV) is widely expected for 

driving in thecustomer side. Therefore, the PHEVs power control can be applied to 

compensate for the inadequateLFC capacity, utilizing energy stored in these vehicle’s battery. 

According to the above topics, the problem of designing controllers due to the uncertainty of 

different parameters of renewable energy sources such as variable wind power and load is 

essensial. In this thesis, we try to use optimal tuning of controller parameters MPC and PI in 

the LFC utilizing ant lion optimization (ALO) algorithm in presence of renewable energy 

sources and PHEV state of charge (SOC) optimal control, to the desired level. The proposed 

method is evaluated using MPC design in a smart two-area interconnected power system and 

PHEV state of charge (SOC) optimization in the four model V2G, V1G, Smart Charging and 

Smart Discharging based on LFC. The evaluation of the results indicates the high efficiency of 

the MPC controller compared to the PI controller with the presence of PHEVs in reducing the 

grid frequency fluctuations and improving the PHEVs power control of the smart 

interconnected power system. 
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