
  

  

  

  

  



 اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهه ي تعهدنام

  

يِ ناشی از انجام ها ينوآورتمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و 

نقل مطلب از این اثر، با رعایت . باشد یم دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 .رّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع استمق

  

دانشـکده  مهندسی برق گرایش قـدرت  رشته ي مقطع کارشناسی ارشد آموخته ي  دانش آرمین مهاجري اولاینجانب 

ـ پااز  13/06/1396که در تـاریخ   9544354114دانشجویی شماره ي فنی دانشگاه محقق اردبیلی به ي  نامـه ي   انی

با در نظر گـرفتن اثـر منـابع     يا هیناحچند  ستمیس یشده بار فرکانس عیتوز نیب شیپکنترل تحصیلی خود تحت عنوان 

  :که شوم یم، متعهد ام نمودهدفاع  ياقتصاد ودیو ق کیئفتوولتا

  

ن هرگونـه فعالیـت پژوهشـی در سـایر      مدرك تحصـیلی یـا بـه عنـوا     گونه هیچرا قبالً براي دریافت  نامه پایاناین ) 1

  .ام ننمودهو مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه  ها دانشگاه

 .رمیگ یمتحصیلی خود را بر عهده نامه ي  انیپامسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات ) 2

  .باشد یم، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب نامه پایاناین ) 3

، مطابق ضـوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا     ام نمودهردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده در موا) 4

رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرسـت منـابع و مآخـذ ذکـر     

  .ام نموده

از ایـن  ... اعم از نشر کتاب، ثبـت اختـراع و    برداري بهرهونه چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گ) 5

  .معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمحوزه ي را داشته باشم، از  نامه پایان

و انـواع   هـا  ییهمـا گرد، سمینارها، ها کنفرانس، ها همایشدر  نامه انیپامستخرج از این ارائه ي مقاله ي در صورت ) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

، تحصـیلی منجملـه ابطـال مـدرك    (چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشـی از آن  ) 7

با اینجانب مطـابق ضـوابط و    دانم یمو دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز  پذیرم میرا ...) طرح شکایت توسط دانشگاه و 

 .مقرّرات مربوطه رفتار نماید

 
  آرمین مهاجري اول: نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  تاریخ



  

  

  

  

  

 فنی مهندسیه ي دانشکد

  مهندسی برقگروه آموزشی 

  

  کارشناسی ارشده ي درجبراي دریافت  نامه انیپا

  قدرتگرایش  برقي هرشتدر 

  

  :عنوان

ر با در نظر گرفتن اث يا هیناحچند  ستمیس یبار فرکانس شده عیتوز نیب شیپکنترل 

  ياقتصاد ودیو ق کیئمنابع فتوولتا

 
 
 

   :راهنما استاد

  دکتر عادل اکبري مجد

  

  

 :مشاوراساتید 

  پروفسور حسین شایقی

  دکتر بهروز صبحانی

  

  

 :پژوهشگر

 آرمین مهاجري اول

  

  96 تابستان



  

  

  

  

  

  

  فنی مهندسیي هدانشکد

 مهندسی برقگروه آموزشی 

  

  ی ارشدکارشناسي هدرجبراي دریافت  نامه انیپا

  قدرتگرایش برق ي هرشتدر 

  

  :عنوان

با در نظر گرفتن اثر  يا هیناحچند  ستمیس یشده بار فرکانس عیتوز نیب شیپکنترل 

  ياقتصاد ودیو ق کیئمنابع فتوولتا

 
 :پژوهشگر

  آرمین مهاجري اول

 
  

  بسیار خوب يهدرج با نامه انیپا داورانه ي تیکمه ي شد بیتصو و یابیارز

  امضاء تسم  علمیي همرتب  نوادگینام و نام خا

    داورانه ي تیکماستاد راهنما و رییس   دانشیار  عادل اکبري مجد

    اول استاد مشاور  پروفسور  حسین شایقی

    استاد مشاور دوم  يدکتر  بهروز صبحانی

    داور  استادیار  خويعبدالمجید دژم

  

    96-رشهریو

  



  

  

  

که مهر آسمانی شان  م به آنانکنایم را تقدیم میماحصل آموخته 

  آرام بخش آالم زمینی ام است

  به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم

  مادرمنگاه  مهربان  به سبزترین نگاه زندگیم،

که  هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم  

  .قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم

ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای امروز هستی 

  شما

ره آوردی گران سنگتر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار 

  .کنم،باشد که حاصل تالشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید

  بوسه بر دستان پرمهرتان

  :عزیزم خواهرتقدیم به 

  به همسفر مهربان زندگیم

 .ش و صفایش مایه  آرامش من استکه وجودش شادی بخ

م، قلبم لبریز از عشق به توست و خوشبختی تو منتهای خواهر

.آرزویم



  تقدیر و تشکر

حمد  و سپاس یگانه معبود هستی را که موهبت علم آموزی  را 

خداوند بزرگ و بلند . همچون سایر الطاف بی منتش ارزانیم نمود

ن اوست، در پیشگاه مرتبه ای که تمام هستی ام از لطف بی کرا

ه ی شکراننهم و  به ظمتش سر تعظیم و تسلیم بر خاک میبا ع

  .شوم که سزای اوستآن ثنایی میه ی بندیاریش 

 دانم تا سپاس بگزارم؛این مقال را  مجالی می

آنان را که لطف وجودشان، سبب ساز جاری شدن الطاف الهی بر 

  این بنده بود؛

ی مجد  به اب آقای دکتر عادل اکبراز استاد راهنمای ارجمندم  جن

های بی دریغشان در به ثمر رسیدن این پاس رهنمودها و حمایت

  .تحقیق  نهایت تشکر و قدردانی را دارم

  یجناب آقا پروفسور حسین شایقی وگرامی جناب آقای ساتید از ا

که زحمت مشاوره این تحقیق را پذیرفتند   بهروز صبحانی دکتر

  .سپاسگزارم

به خاطر قبول  خوی  عبدالمجید دژماد گرانقدر جناب آقای  از است

  .زحمت داوری  این پایان نامه قدردانی می نمایم

 مدوستان ه ی همهای  نهایت، از زحمات، حمایت و دلگرمیدر 

از درگاه سپاسگزارم، سالمتی و سربلندی  تمامی این عزیزان را 

  .خداوند  متعال خواستارم

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  آرمین: نام                                                          مهاجري اول :دانشجو یوادگخان نام   

و  کیـ ئبا در نظر گرفتن اثر منـابع فتوولتا  يا هیناحچند  ستمیس یشده بار فرکانس عیتوز نیب شیپکنترل  :نامه انیپا عنوان

  ياقتصاد ودیق

  دکتر عادل اکبري مجد :راهنما استاد 

  پروفسور حسین شایقی، دکتر بهروز صبحانی: رمشاو اساتید 

                          مهندسی برق: رشته                                           ارشدکارشناسی  :یلیتحص مقطع 

    یلیاردب محقق :دانشگاه                                                                         قدرت: شیگرا

  89 :اتصفح تعداد                           13/06/1396  :دفاع خیتار                     فنی و مهندسی :دهکدانش 

  :دهکیچ

. باشد یمحد صفر هب ینوسانات فرکانس  لیمصرف و تقل ،،تبادلدیتول بینتعادل  يبرقرار زمیمکان یفرکانسکنترل بار

مانند منابع  ریپذدیاستفاده از منابع تجد و دیتول يها تیمحدود قدرت، ستمیس يها یدگیچیپون روز افز شیبا افزا

در  نیبشیپکنترل مدل استفاده از  ،ریدر چند سال اخ. افزایش یافته است یفرکانسبار ينندهکبه کنترل ازی، نکئیفتوولتا

 یآن در لحظات آت ینیب شیپو  ستمیس یرفتار آن لیتحل يریگکارهب لیدلهبر یپذدیمنابع تجد با يد انرژیتول يهاستمیس

و  یبه اطالعات محل یدسترس تیفرکانس  قابلبار شده عیتوزبین پیش کنترل مدل. پیدا کرده است يتر شیبکاربرد 

 عیتوزنیبشیپکنترلمدلاستفاده از  نیبنابرا. رود یمشمار هب ستمینقاط قوت س زا یکیمجاور خود را دارد که خود  ینواح

 نیاز ا فهد. منظوره است و چند یراه حل منطق کیبزرگ  اسیقدرت مق يها ستمیسبا  قیتطب تیقابل لیدلهبشده 

تقلیل نوسانات فرکانسی در هنگام اعمال  يبرا هعاملچند يشده عیتوز نیب شیپ کنترل مدل يارائه استراتژ نامه،پایان

 نیب شیپکنترل مدل  یرساله ضمن معرف نیدر ا .استامی نواحی سیستم قدرت تغییر بار در یک ناحیه با مشارکت تم

مورد بحث در حضور  یکنترل يها استیس نییو تع ها يریگ میتصمهوشمند در  يها عاملشده، از وجود  عیتوز یفرکانسبار

عامل هوشمند است  کی يدارا هیشده در هر ناحع یتوزبین پیش مدل کنترل. بهره گرفته شده است ک،ئیمنابع فتوولتا

در  .کندیمقدرت را دنبال  ستمیس يداریحفظ پاهدف  ،ها عامل نیو ارتباط ب هیهر ناح یکه براساس مجموعه رفتار آن

- ساز چندنهیشده در معادالت بهی نیب شیپزمان رفتار گسسته یخطریغ یکینامیمدل د يسازیراستا پس از خط نیهم

 نیتر کمتوان را در  یکنترل گنالیبنا شده س الگرانژوريتئکه براساس روش  يسر کیاز تکنهدفه قرار گرفته و با استفاده 

 تشده با اجرا در حالعملکرد روش ارائه. بار فراهم گردد نیمأت ندیرآتا امکان ادامه ف دینما یم نییمحاسبات تع زانیم

  .ردیگ یمقرار  زیو آنال لیدست آمده مورد تحلهب جیقرار گرفته و نتا یگسسته زمان مورد بررس

  

پاسخ  زمان، منبع فتوولتائیک، معادالت دینامیکی گسسته وسته،یپم ههب يا هیناحقدرت چند ستمیس :ها واژه دیلک

  .يسر هعاملساختار چند ،تطبیقی يکنندهکنترل، شده عیتوز نیب شیپکنترل مدل  فرکانس،بار کنترل دینامیکی،



  أ 

  فهرست مطالب

  صفحه                                                         عنوان 

  

  پژوهش اتیکل :اول فصل

  2  ..................................................... ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه 1- 1

  4  ................................. ................................ ................................ ................................ ................................   ها ينوآور و اهداف 2- 1

  4  ............................................. ................................ ................................ ................................ پژوهش ساختار بر یاجمال مرور 3- 1

  پژوهش نهیشیپ و ينظر یمبان :دوم فصل

  28  ................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه 1- 2

  28  ............................................... ................................ ................................   شده ینیبشیپ کیفتوولتائ منابع و قدرت ستمیس 2- 2

  30  .......................................................... ................................ ................................   عامله چند شده عیتوز یفرکانس بار کنترل 3- 2

  34  .......................................................... ................................ ................................   يسازنهیبه ندیفرآ يمواز و يسر کیتکن 4- 2

  34  ....................................................... ................................ ................................ ................................   قدرت ستمیس يداریناپا 5- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   یفرکانس يداریناپا 1- 5- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   روتور هیزاو يداریناپا 2- 5- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... ................................   پژوهش نهیشیپ 6- 2

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................   قدرت ستمیدرس ارفرکانسب کنترل 1- 6- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   نیب شیپ کنترل مدل 2- 6- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..............................  هوشمند يها عامل و شده عیتوز يها کننده کنترل 3- 6- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................ ................................   کیفتوولتائ منابع 4- 6- 2

  پژوهش روش و مواد :سوم فصل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................ ................................   مقدمه 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  .............................................   عامله چند فرکانس بار نیب شیپ کنترل مدل 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................   شده بیترک یکنترل یکل مسئله 1- 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................   الگرانژ ونیفرموالس مسئله 2- 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  .....  ها مسئله زیر به الگرانژ ونیفرموالس براساس یکنترل مسئله عیتوز 3- 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   قدرت ستمیس یکینامید رفتار ینیب شیپ4- 3

 Error! Bookmark notيسر کیتکن با عامله چند شده عیتوز نیب شیپ کنترل مدل يساز نهیبه تمیالگور 5- 3

defined.  

  .PI-PSO   ..........................................  Error! Bookmark not defined کننده کنترل يساز نهیبه تمیالگور 6- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  معادالت در کیفتوولتائ ریپذ دیتجد منبع حضور راتیتأث 7- 3



  ب 

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   يبند جمع 8- 3

  پژوهش يها افتهی و جینتا :چهارم فصل

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

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................   یبررس تحت ستمیس مشخصات - 2- 4

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................   ندهکن کنترل ییکارآ یبررس 3- 4

  .Error! Bookmark not defined  ............  کیفتوولتائ منبع بدون قدرت ستمیس در بار رییتغ اعمال جینتا 1- 3- 4

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................   ثابت بار رییتغ يویسنار 1- 1- 3- 4

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................   يا پله بار رییتغ يویسنار 2- 1- 3- 4

  .Error! Bookmark not defined  .......   کیفتوولتائ منبع حضور با قدرت ستمیس در بار رییتغ اعمال جینتا 2- 3- 4

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  کیفتوولتائ منبع حضور با ثابت بار رییتغ يویسنار 1- 2- 3- 4

  .Error! Bookmark not defined  .........................  کیفتوولتائ منبع حضور با يا پله بار رییتغ يویسنار 2- 2- 3- 4

  بحث و يریگ جهینت :پنجم فصل

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................ ................................   يریگ جهینت 1- 5

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   شنهاداتیپ 2- 5

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   :مآخذ و منابع فهرست

  



  ج 

  هافهرست شکل

  صفحه                                                         عنوان 

  5  ................................................ ................................ ................................ ................................   پژوهش مراحل اگرامید: 1- 1شکل

  29  ........................................................... ................................ ................................   يا هیناح چند قدرت ستمیس رساختا: 1- 2شکل

  32  ......................................... ................................ ................................ ................................ عامله تک MPC ساختار: 2- 2 شکل

  33  ......................................................... ................................ ................................   چندعامله DMPC ستمیس ساختار: 3- 2 شکل

  34  .................................. ................................ ................................ ................................   يمواز و يسر ساختار سهیمقا: 4- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................عامله چند شده عیتوز نیبشیپ کنترل مدل يمعمار: 1- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .  عامله چند شده عیتوز نیب شیپ کنترل مدل يساز ادهیپ تمیالگور: 2- 3 شکل

 !PIError کننده کنترل يپارامترها میتنظ يبرا ذرات اجتماع يساز نهیبه تمیالگور عملکرد ستمیس: 3- 3 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   یبررس مورد يا هیناح چهار قدرت ستمیس: 1- 4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....  یبررس تحت قدرت ستمیس و عامله چند یکنترل ستمیساختارس: 2- 4شکل

 هیناح) د( سوم، هیناح) ج( دوم، هیناح) ب( اول، هیناح) الف:( اول هیناح در بار رییتغ يازا به یفرکانس راتییتغ: 3- 4شکل

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

 هیناح) د( سوم، هیناح) ج( دوم، هیناح) ب( اول، هیناح) الف: (اول هیاحن در بار رییتغ يازا به يدیتول توان راتییتغ: 4- 4شکل

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

 سوم، هیناح) ج( دوم، هیناح) ب( اول، هیناح) الف: (اول هیناح در بار رییتغ يازا به هیناح هر الگرانژ بیضر راتییتغ: 5- 4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   چهارم هیناح) د(

 هیناح) ج( دوم، هیناح) ب( اول، هیناح) الف: (اول هیناح در بار رییتغ يازا به هیناح هر یکنترل گنالیس راتییتغ:  6- 4شکل
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  مقدمه  1- 1

، عالوه بر تأمین انرژي مصرف کنندگان هر ناحیه، باید این مقدار اي ناحیهچند در یک سیستم قدرت

براي وصول این مطالبه به بهترین وجه ممکن، بایستی معیار سنجش . از کیفیت مناسبی برخوردار باشد

، در قالب توان از پیش برنامه 1شدهسازي ل و تحویل انرژي معادلانتقاتولید،  فرآیندرأس آن کیفیت و در 

سیستم قدرت از جمله مبحث پایداري  .)Sahu et al., 2015(پذیرد شده و فرکانس نامی صورت  ریزي

تغییر بار در یک سیستم قدرت از جمله اموري است .باشدهاي اساسی در صنعت برق میمسائل و چالش

پایداري هنگام بروز  يکه همواره با آن مواجه هستیم در همین راستا حفظ فرکانس سیستم در محدوده

در کاهش بار و اضافه شدن تولید، ژنراتور تمایل به  .رود یمشمار هتغییر بار از جمله مسائل کنترلی مهم ب

-لید سرعت و فرکانس رو به کاهش میافزایش سرعت و فرکانس خود دارد و در افزایش بار و کمبود تو

ه بعنوان شاخصی براي حفظ تعادل توان استفاده نمود توان بهنابراین از فرکانس سیستم قدرت میگذارد ب

 ،مشخص يکند که تغییرات فرکانسی در یک محدودهایجاب می شبکهبهینه از ي برداربهره همین دلیل

ثبت  يا لحظهصورت  به فرکانس شبکه به اطالعات مربوط و باید )2013 و همکاران، ياحمد( ثابت بماند

حجم وسیعی از این اطالعات باید ثبت و مشخص، ه زمانی در یک محدودگردد و این بدان معنی است که 

 کردنبر وارد عالوه  ،یرات فرکانس بیش از مقدار نامیالزم به توضیح است که تغی. مورد بررسی قرار گیرد

چنین در  خواهد داشت هم مصرف کنندگانبر وسائل  يبار انیزاثرات ، سیسات شبکه برقأصدمات به ت

حد مطلوب و مجاز کنترل نگردد موجب عدم پایداري و حتی فروپاشی  که فرکانس شبکه در صورتی

-بنابراین کنترل باشد یمتغییرات فرکانسی بازتابی از تغییر بار در سیستم قدرت  عموماً .شدشبکه خواهد 

کار شده و توان تولیدي را کنترل هفرکانسی در اثر بروز نامتعادلی بین عرضه و مصرف دست بي بارکننده

 .هاي گذرا و ماندگار سیستم بسیار حائز اهمیت استو براي کنترل پاسخ ندک یم

سیستم در  آن عملکردمعروف است و (LFC) 2س فرکانس و تولید توان به کنترل بارکنترل فرکان

با یک  .)Khalid and Savkin, 2012( شده است بیان پایدارينابرقراري توازن و جلوگیري از بروز  ،قدرت

شود امروزه فرکانسی مشاهده میکننده باراجراي کنترل بررسی کامل از روند طی شده در طراحی و

 هم پیوسته بسیار قابل توجه استهاي سیستم قدرت بهبا افزایش اندازه و پیچیدگی LFCهاي پیشرفت

);Ibrabeem and Kothari, 2005Shayeghi et al., 2009(.  
در این میان  .تقاضاي انرژي امري ضروري است با افزایش رو به رشد جمعیت و توسعه صنایع،

 هاي نیروگاهزیاد احداث  هاي نههزیطراحان سیستم قدرت به منظور جلوگیري از تحمیل  گذاران وسرمایه

                                                
1 Equivalent Energy 
2 Load Frequency Control 
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کردن برآورده براي  و1(PV) یکئگیري از منابع تجدید پذیر مانند منابع فتوولتابه منظور بهره بزرگ و

 محیطی،لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ زیست از ، هم2تحویلیانتقال و بهبود کیفیت توان  هاي محدودیت

در همین راستا  .قدرت پیچیده فعلی شدند هاي مسیستجدید کنترل در  هاي روشمجبور به یافتن 

 مدل کنترل گرفته ور ساختار کنترلی، مورد توجه قرار رفتار سیستم د بینی پیشاستفاده از 

چالش  پذیر به عنوانبا گسترش منابع تجدید اخیر، هاي سالدر  .وجود آمده استهب  ٣(MPC)بین پیش

براي کنترل کننده و سیستم و کنترلاهنگی باال بین نیاز براي هم جدید پیش رو در سیستم قدرت و

شده توزیع نیب شیپمدل با عنوان الیه به شکل یک ساختار چند ساختار کنترلی ،جزئیات محلی پروسه

 مدل کنترلسبب افزایش قابلیت تطبیق  1هوشمند يها عاملگیري از با بهره که شده است پیشنهاد

جوامع آکادمیک و صنعتی امروزه، . یستم تحت بررسی گردیده استعامله با سشده چندتوزیع نیب شیپ

 .اند دادهنشان  از خود ها کنندهکنترلنیز اقبال خوبی در برابر این نوع از 

استفاده  هاي عاملآن تعداد  ترین مهممتفاوتی است که  هاي مشخصهشامل  عاملهیستم کنترل چندس

 عاملهچند شدهتوزیع مدل کنترل کنترلی، شمند در سیستمهو هاي عاملتعداد  با افزایش. باشد میشده 

 از طریق سیستم هاي خروجیشده ريگیاندازه قادیربا اطالع از م که شود میسازي پیاده با توانایی باال

گرهاي موجود در داخل براي عمل را ، مقادیر مناسبنواحی مجاور هاي عاملو  محلی عامل گرهايحس

و صرف وقت و  ها عاملارتباطی بین  هاي ساختاین امر مستلزم تهیه زیر. کند میفراهم  سیستم قدرت

بدون  طوالنی و تقریباً زمانمدت  يبرا تواند یمو  کند میکارآیی سیستم را چند برابر  لیو باشد میهزینه 

اوانی فر يها تیمز عاملهشده چندتوزیع نیب شیپ کنترلمدل  .هیچ گونه اختاللی به کار خود ادامه دهد

  :)Negenborn, 2007( به موارد نیز اشاره کرد توان یم ها آندارد که از میان 

اده بسیار س در عین شهودي بودنعامله شده چندبین توزیعپیش مدل کنترلموجود در  مفاهیم - 

  .شود یمتنظیم 

  .بینی رفتار سیستم در لحظات بعدي را داراستپیشقابلیت  کنندهوع کنترلاین ن- 

کننده کند که تقویتعامله استفاده میه و ساختار چندشدعلوم کامپیوتري مانند هوش توزیع از - 

  .باشدکننده میقدرت کنترل

  .کرداستفاده  و چند هدفه چند متغیره يها ستمیسدر به راحتی  توان یم کنندهکنترلاین  از - 

را کننده کنترل طراحیمرحله به صورت سیستماتیک در  قیود و ها تیمحدودقابلیت درنظر گرفتن  - 

  .کند یمفراهم 

                                                
1 Photovoltaic Power 
2 Power Delivery 
3 Model Predictive Control 
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امکان گسترش این  کننده با سیستم تحت بررسیرلبه دلیل قدرت باالي تطبیقی این نوع کنت- 

میسر فعلی سیستم قدرت وجود آمده در ههاي جدید ببراي حل مشکالت و چالشدر آینده  روش

  .گردد یم

  ها ينوآوراهداف و  2- 1

در هنگام بروز اختالل در قدرت  يها ستمیستضمین حفظ پایداري  دلیلکنترل بار فرکانسی به 

پذیر مانند منابع با گسترش استفاده از منابع تجدیدولی از اهمیت باالیی برخوردار است سیستم، 

 ها چالش نیتر مهم با یکی از ،ها یآلودگتصادي سیستم و کاهش میزان تأمین نیازهاي اقفتوولتائیک براي 

  . شده است روبهرودر کنترل سیستم قدرت 

- در کنترل بار 1هعاملشده چندتوزیع نیب شیپمدل کنترل ، بررسی کارآیی انجام شده پژوهش هدف از

منبع فتوولتائیک بررسی اثرات  به همراه يا پلههنگام بروز تغییر بار ثابت و در فرکانسی سیستم قدرت 

گیري از تکنیک و با بهره 2متلب نرم افزار درمعادالت  سازيپیادهطراحی، ارزیابی و  است و این هدف با

با حداقل  نواحی کنترل سیستم قدرت يها عاملسازي ین معادالت بهینهسري در فرآیند ارتباط بنوین 

  .شود یمترین زمان دنبال محاسبات و در کم

  مرور اجمالی بر ساختار پژوهش 3- 1

عاریف و فرکانسی و سپس تبار نیب شیپکنترل مدل ابتدا تعاریف مربوط به  ،نامهپایاندر فصل دوم 

با تکنیک سري و تعاریف  املهعشده چندتوزیع نیب شیپ مدل کنترلسازي اصطالحات مربوط به پیاده

در فصل . صل نیز به پیشینه پژوهش پرداخته شده استدر پایان این ف. منابع فتوولتائیک آورده شده است

سري  با تکنیک عاملهتوزیع شده چند نیب شیپکنترل مدل گیري تصمیم يها برنامهسوم ارتباط و 

مدل سازي سیستم قدرت و بهینه ینیب شیپکی مربوط به معادالت دینامی نیچن همپیشنهاد شده است و 

شده قرار گرفته اره شده و این معادالت مورد بررسی و تحلیل زمان اشدر حالت گسسته نیب شیپکنترل 

ثیرات حضور أبر اساس تکنیک سري به همراه ت نیب شیپکنترل مدل شده در نهایت ساختار توزیع. است

سازي و پیاده در فصل چهارم، .به نمایش درآمده است يا پلهو تغییرات بار ثابت و  منبع فتوولتائیک

با اعمال نامتقارن  يا هیناحدر یک سیستم قدرت چهار  عاملهچند شدهتوزیع نیب شیپکنترل مدل ارزیابی 

به همراه حضور و عدم حضور منبع فتوولتائیک در دو  يا پلهپریونیتی و تغییر بار  1/0 تغییر بار ثابت

-جهنتی بندي،فصل پنجم به جمع. صورت گرفته استناحیه متفاوت و در قالب چندین سناریو و آزمایش 

                                                
1 Multi Agent Distributed Model Predictive Controler 
2 MATLAB 
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ل پژوهش صورت گرفته در این مراح از يا خالصه 1- 1شکل  .داردگیري و بیان پیشنهادات اختصاص 

 در پژوهشگیري از نتایج حاصله راه براي با بهره سعی بر این است تا دهد یمنامه را نشان پایان

  .فراهم گردد کننده جدیدبا تجهیزات و منابع تولید تر دهیچیپ يها ستمیس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دیاگرام مراحل پژوهش: 1-1شکل

  

 مقدمه

 

عامله در یک چند شدهتوزیع نیب شیپمدل کنترل 

پیوسته بدون اعمال اثرات هماي بهسیستم چند ناحیه

يا پلهفتوولتائیک با اعمال تغییر بار ثابت و   

 

 گیرينتیجه

عامله در یک چند شدهتوزیع نیب شیپمدل کنترل 

پیوسته با در نظر گرفتن همسیستم چند ناحیه به

رات منبع فتوولتائیک به همراه اعمال تغییر بار ثابت تاثی

يا پلهو   

بیان تعاریف کلی سیستم کنترلی و قدرت،بیان ساختار 

سازي شبکه و نقاط ضعف وقدرت، نحوه طراحی و پیاده

کننده پیشنهادينترلک  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

  :فصل دوم

 پژوهشو پیشینه  ينظر یمبان

 

 

 

 

 

  
  



 

  مقدمه  1- 2

نقش کنترل سیستم قدرت با استفاده از فرآیند اتوماتیک و یا عملکرد انسانی، نگه داشتن سیستم در 

ندن سیستم به عملکرد نرمال، حالت ایمن و حفاظت آن در برابر اثرات اغتشاشات فیزیکی و باز گردا

فصل به بیان مفاهیم و  در این .)Saadat, 1999Nagsarkar and Sukhija, 2007 ;(است تعریف شده 

سري در سیستم  عاملهشده چندفرکانسی توزیعبین بارپیش کنترلمدل اصطالحات مرسوم در حیطه 

- بینیعاریف الزم براي تحلیل رفتار پیشاه تبه همرزمان سته و گسستهدر حالت پیو اي یهناحقدرت چند

  . پردازیم یمپذیر فتوولتائیک شده منبع تجدید

  

  بینی شدهپیش و منابع فتوولتائیک سیستم قدرت 2- 2

که از یک طرف طوريهب ستا شدهمجموعه ارتباط بین اجزاي منفرد تشکیل  از ،یقدرت  یستمسهر 

 فرکانسیمشخصه  بادیگر دارند ه وابستگی نزدیکی به یکک در هر ناحیه 8مجموعه ژنراتورهاي همسان

توان را از شبکه قدرت  ،کنندگانو از سوي دیگر مصرف )Saadat, 1999( کنند یمیکسانی توان تولید 

که کننده تشکیل شده است کننده و مصرفتولید هر ناحیه از سیستم قدرت از تعدادي .کنند یمدریافت 

و پایه  شوند یمصورت توان تولیدي و مصرفی معادل در نظر گرفته هدر هنگام بررسی در مقیاس بزرگ ب

اساس و پایه دنیاي مدرن  ها یستمساین . کنند یمرا فراهم  اي یهناحچند  هاي یستمساساسی در تشکیل 

مطمئن و امن اشاره کرد که سبب  به عملکرد روان، مفید، توان یم ها آنکنونی هستند و از جمله ویژگی 

  .)1393, شرفی( گردد یمافزایش کیفیت زندگی بشر  ینچن همزیست و محیط رشد اقتصادي،

بلکه در اثر در مدار قرار گرفتن یا خارج  دهد نمیزمان را نشان شبکه قدرت تنها دینامیک پیوسته

ها و شدن ژنراتورها و بارها، از مدار خارج شدن خطوط، منطق گسسته سوئیچینگ در داخل ترانسفورماتور

 van den Boom and De( گیرد می برزمان را نیز درگسستهینامیک اثرات اشباع در ژنراتورها و غیره د

Schutter, 2006(. 

پیوسته با معادالت دینامیکی همسان و همهمقیاس بزرگ داراي چندین ناحیه بعموماً سیستم قدرت 

که داراي ارتباطات پیچیده بین  دهد یمرا نشان  يا هیناح Nسیستم قدرت  )1- 2( شکل .استناهمسان 

حاصل تولیدات ژنراتورهاي برق و در آینده  تر شیبکه هم اکنون توان تولیدي هر ناحیه  .باشد یم يا هیناح

احی پس از مصرف با نو، خواهد بود افزایش روز افزون تولیدکنندگان خانگی و صنعتی برق شامل نزدیک

                                                
8 Coherent  
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روي عملکرد نواحی و در نهایت افزایش حساسیت برو این موضوع سبب  شود یممجاور خود نیز مبادله 

  (Jenkins et al., 2000; Negenborn, 2007)  گردد میسیستم کلی 

  

  يا هیناحساختار سیستم قدرت چند : 1-2لشک

پذیر اعم ازمنابع فتولتائیک و توربین بادي در مقیاس کوچک و بزرگ، با کاهش منابع منابع تجدید

رو در سیستم شانس خوبی در نفوذ به ساختار الکتریکی آتی قیود اقتصادي پیشفسیلی و ایجاد  سوخت

یک ئمولد فتوولتا. )Negenborn, 2007( .مورد مطالعه قرار گیرد تر بیش ها آندارند و باید تأثیرات حضور 

)PV ( ساخت مواد و قطعات  ،توسعه سریع در تکنولوژي. است پذیرتجدیدمنابع  ترین همیتایکی از با

اما با این  گردد مییک و افزایش تقاضا براي استفاده از آن، باعث کاهش میزان هزینه در بازار ئفتوولتا

یک که ئافتوولت منبع. صرفه است در مقیاس متوسط و باال مقرون به وجود هزینه تولید و ساخت این مولد

، تغییر در گردد میتأمین کننده توان اکتیو است باعث تغییر در توان اکتیو کل سیستم قدرت  تر بیش

و این تغییر فرکانس باعث تغییر در نحوه طراحی  گذارد میروي فرکانس سیستم تأثیر توان اکتیو کل بر

 ,.Mu et al(.باشندق ایده آل نمییند تولید انرژي براین نوع منابع در فرآ گردد میفرکانسی کنترل بار 

2017(   

تغییر معادالت مدل دینامیکی  تغییر نگرش در تولید انرژي و استفاده از منابع فتوولتائیک که باعث

به هم پیوسته  يها ستمیس. ، کنترل بار فرکانسی را با چالش جدیدي مواجه ساخته استگردد میسیستم 

زیرا که این منابع به راحتی از تغییرات پارامترهاي  باشند یمبا منابع فتوولتائیک بسیار مستعد ناپایداري 

منابع فتوولتائیک که از  هاي داده در همین راستا با استفاده از. رندیپذ یمسیستم و اغتشاشات وارده تأثیر 

آتی مقادیر تولیدي در  هاي بینی پیش، زمینه شوند میهاي خاص در واحد کنترلی ذخیره طریق سنسور

سیستم قدرت در  بر تر بیشبراي تسلط بهتر و را راه  این امر و گردد میزمانی مشابه فراهم  هاي بازه

هوش مصنوعی مانند  هاي الگوریتماخیراً این عملیات از طریق . سازد میاري بعدي هموار رفت هاي سیکل

  .پذیرد میشبکه عصبی صورت  هاي الگوریتم
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 توزیع شده چند عامله کنترل بار فرکانسی 3- 2

فرکانس را در  در حالت عادي یا تغییر ناگهانی بار، که شود یمکنترل بار فرکانس به سیستمی اطالق 

مین أشده تریزيرا در مقدار برنامه يا هیناحبین  يا مبادلهتوان نامی یا مقدار نزدیک به آن و  مقدار

حد صفر برساند و از وقوع شرایط نامطلوب غیر قابل هنوسانات فرکانسی را بو  )Kundur et al., 1994(کند

-این کنترل )Ma et al., 2014Sahu et al., 2016 ;( برگشت از طریق تغییر توان مرجع جلوگیري کند

سازي و را داشته و در قبال خطاهاي مدل ها پروسهکننده با وجود سادگی، توانایی کنترل دسته وسیعی از 

  .دهند یمتغییرات پروسه مقاومت خوبی از خود نشان 

هر واحد و  عنوان ناحیه کنترلی تعریف شده استفرکانسی براي هریک از نواحی بهحلقه کنترل بار

سیگنال کننده تکمیلی نیازمند است که کانس به مقدار نامی، به یک کنترلیابی فرتولیدي براي باز

دو متغیر .  );Kwatny et al., 1975Elgerd, 1982Yousef, 2015 ;(بهینه را تعیین کند کنترلی مناسب و

 )ACE(9فرکانس و توان تبادلی با یک مقدار وزنی، تشکیل یک ترکیب خطی با نام خطاي کنترل ناحیه 

 ,.Shayeghi et al(گردد میاستفاده  فرکانسیسیگنال کنترل در مسئله کنترل بارکه به عنوان  دهند می

به علت پیوسته بودن  .)Padiyar, 2008( گرددمی یینتع )2- 2( و )1-2( تمعادالصورت هو ب )2009

که  گردد میتغییرات بار در سیستم، تولید به صورت خودکار براي بازگردان فرکانس به مقدار نامی تنظیم 

   .)Saadat, 1999( نامند می )AGC(10 این روش را کنترل خودکار تولید

ACEi= ΔPtie,i + ßiΔω )2 -1(                                                                                            

 ßi= 1/Ri + Di                                                                                                                    )2-2(  

شده و به کمک مدل استخراجی از سیستم، فرکانسی با توجه به معیار از پیش تعیینننده بارککنترل

کننده و به معیار تنظیم کنترل کنترلی هاي روشکه عملکرد و کارایی هر کدام از طوريهب. گردد میتنظیم 

با معادالت  انتخابیامیکی دقت مدل دینزمان بودن سیستم تحت بررسی و به نوع گسسته و پیوسته

  .داردمتداول غیرخطی بستگی 

 Receding Horizon Controlاست که به عنوان  بین پیش کنترل کنترل مدرن، مدل هاي تکنیکاز 

 مدل. )1393, شرفی( گیرد میصورت گسترده در صنعت مورد استفاده قرار و به شود میهم شناخته 

 van den Boom(پیشین است سازي رفتار سیستم بر اساس عملکرد طرحی براي بهینه بین پیشکنترل 

and De Schutter, 2006(. ت دقیق و آنی مدل دینامیکی اطالعا با استفاده از کنندهاین نوع کنترل

 هدفه ازچند سازوده و با استفاده از توابع بهینهبعدي تعیین نم يها گامرا در  مان، رفتار سیستمزگسسته

                                                
9 Area Control Error 
10Automatic Generation Control  
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د براي کنترل چن توان یم بین یشپکنترل مدل از  بنابراین .کندیمبروز نابسامانی در سیستم جلوگیري 

 هاي افقبا  بین پیشالگوریتم مدل کنترل  .هم پیوسته استفاده کردهب اي یهناحقدرت چند هدفه سیستم 

ظور به من ها محدودیتاین . گردند میمتغیر حالت مطرح  هاي محدودیتهمراه  زمانی محدود و پایه، به

میالدي  1990دهه از  بین پیشکنترل مدل . است بررسیتحت  کنندهتضمین پایداري سیستم و کنترل

کننده عنوان کنترل به قیود پیچیده سیستم در مراحل طراحی و اجرا به دهیقابلیت پاسخبه دلیل 

 Khalid(فرکانسی پا به عرصه ظهور گذاشت و مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفتتطبیقی بار

and Savkin, 2012( سازي سازي و شبیهال در حذف اغتشاشات، امکان پیادهپاسخ دهی سریع، قدرت با

فرآیند تنظیم نسبتا ساده، توانایی تطبیق با نوسانات پارامترهاي سیستم، قدرت کنترل سیستم ، آسان

هاي حالت و متغیر هاي محدودیتکارگیري روش صریح در قبال هبدون اختالل براي مدت زمان طوالنی، ب

 Maciejowski, 2002Mohamed, et ;( باشد یمکننده این نوع کنترل هاي یژگیواز جمله  ،ها جیخرو

al., 2012(. شدهو توزیع 12غیرمتمرکز، 11متمرکز هاي حالت، در بینمدل کنترل پیش )DMPC(13 

 .)Negenborn et al., 2008( گردد میطراحی 

ي جدیدي را برا هاي چالشبه منظور پاسخ به قیود اقتصادي سیستم ، پذیرتجدیدگیري منابع کارهب

در همین راستا . است نموده و پیچیدگی صنعت برق را بیش از قبل کرده کنترل سیستم قدرت ایجاد

ارتباطی ایجاد  هاي الیه کنترلی هاي عامل، باید میان قابل قبول بهینه کنترلی ردعملکبه  یابی دستبراي 

اتخاذ هر تصمیم در اختیار سیستم کنترلی قرار  منتجه ازاطالعات مرتبط در خصوص تجربیات  تا ردک

 .گردد میپیوسته همتوزیع شده در سیستم قدرت به یکنترلمدل  ایجادمنجر به ند خود این فرآی که گیرد

زیرا  خورد میتر به چشم ولید، بیشخطی و داراي محدودیت تغیر هاي سیستمکننده در این نوع کنترل

گیر محلی قرار نیز در سیستم تصمیمرا عالوه بر در دست داشتن اطالعات محلی، اطالعات سایر نواحی 

- بهینه ،بررسی اثرات تغییرات منابع تولیدسایر اهداف سیستم قدرت مانند  ،در کنار پایداري و دهد می

 بین یشپ کنترلمدل  .کند میدنبال را رفتار سیستم  بینی پیشثبت و پس از آن  و تولیدات نواحیسازي 

شده و هوش توزیعدلیل امکان تبادل اطالعات و قابلیت استفاده از علوم هوشمند مانند هب شدهتوزیع

که با تفکیک  طوريه ب باشد یم )MPC( بینمدل کنترل پیشاز  اي یافتهشکل بهبود  عاملهساختار چند

ها توسط سازي و تحلیل آنسادهبا سازي و ه چندین مسئله بهینهب ،یستمیسازي سمعادالت بهینه

تصمیم در تعیین سیاست کنترلی سیستم دینامیکی قدرت   ینبهترهوشمند، سبب اتخاذ  يها عامل

  .)Negenborn, 2007( گردد یم

                                                
11 Centralized Model Predictive Control 
12 Decentralized Model Predictive Control 
13 Distributed Model Predictive Control 
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یا  گیرد یمزمان مورد استفاده قرار فاهیم کنترلی گسستهم بین یشپکنترل مدل استراتژي در  عموماً

مدل گذشته  يها دههدر  .شود یمزمان تعریف متوالی گسسته هاي یکلسالعمل در عبارت دیگر عکسه ب

Maciejowskiorari and Lee, 1999; M, ( در صنعت محبوبیت خاصی را عاملهتک بین یشپکنترل 

 ,.Hegyi et al( يا جادهشبکه ترافیکی  ،)Geyer et al., 2003ines et al., 2005; H(شبکه قدرت  ،)2002

عامل هوشمند  شود یمشاهده م 2-2همانطوري که از شکل  .تجربه کرده است ها آنو امثال  )2005

  :کند یمکننده از اطالعات زیر استفاده کنترل

  .مطلوب در آن گنجانده شده است يها العملتابع هزینه که هم رفتار و هم عکسیک  - 

 هاي یاستسشده توسط اتخاذ يها العملجهت تعیین رفتار سیستم تحت عکس بین یشپیک مدل  - 

  کنندهکنترل

  گیري شده سیستم در لحظات فعلیر اندازهمقادی - 

 

 هعاملتک MPCساختار : 2- 2شکل 

  

، تصمیم عاملهشده چندتوزیع نیب شیپکنترل مدل در  گرددیممشاهده  3- 2همانطوري که از شکل 

هماهنگی و براي  ها عاملبنابراین این  اردگذ یمثیر أهر عامل هم بر ناحیه تحت نظر و هم نواحی مجاور ت
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 يها عاملاین تبادل در قالب  .باشند یماتخاذ تصمیم بهینه نیازمند تبادل اطالعات به صورت تنگاتنگ 

 يها گامگیر قرار بگیرد و در هاي تصمیمتا تمامی اطالعات در اختیار عامل شود یمشده سبب توزیع

  .رونده سیستم قدرت اعمال گرددپیش

 

  عاملهچند DMPC سیستماختار س: 3- 2شکل 

  

 يها گامرا در قالب  عاملهچند زیع شدهتو نیب شیپکنترل مدل فرآیند  اجراي توان یمطور مختصر هب

  :رح کردزیر مط

  .متغیرهاي حالت سیستممقادیر آنی گیري اندازه -1

  .تعیین رفتار آتی سیستم بر مبناي رفتار فعلی در دسترس -2

  .هوشمند يها عاملل اطالعات بین تباد -3

سازي معادالت تابع هدف در واسطه بهینهه آتی ب يها گامالعمل در ترین عکستعیین کارا -4

  .آتی يها گام

  .العمل انتخابی و بازگشت به گام اولسازي عکسپیاده -5
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  سازيفرآیند بهینه و موازي تکنیک سري 4- 2

و  سازي محلیهوشمند و محاسبات بهینه يها عاملاط بین سازي ارتبپیادهمختلفی براي  يها روش

گیري و سرعت حل مسائل وجود دارد که کیفیت تصمیم عاملهچند نیب شیپکنترل مدل در  يا هیناحبین 

 .اشاره کردتکنیک سري و موازي به  توان یم ها روشاز بین این  وابسته است ها آنکارگیري هبه نحوه ب

ب تغییر در سب ها کیتکننشان داده شده است استفاده از هر کدام از این  4-2که در شکل طوريهمان

سازي بهینههر عامل به انجام محاسبات در حالت موازي  .گردد یم ها عاملگیري دقت و زمان تصمیم

 واین عمل سبب افزایش دقت  .شود یمو سپس این اطالعات با هم مبادله  پردازد یم يا هیهمسامحلی و 

 اطالعات مبادله شده معموالً و استاجراي محاسبات فرسایشی  عامل لیو شود یمرآیند محاسبات میزان ف

  .گردد یمبعدي از رده خارج  يها گامبراي استفاده در 

به  ینچن همو  شدهتوزیع بین یشپکنترل  مدل سازيتوابع بهینهدر براي کاهش میزان محاسبات 

از تکنیک سري در تعامل  توان یم ،دست آمده از نواحی مجاورهبشده روزهکارگیري اطالعات بهمنظور ب

سازي شده در بهینهمقادیر بهینه ها عاملدر این تکنیک . گیري استفاده کرددر فرآیند تصمیم ها عاملبین 

جهت مشخص نمودن مقدار  اضافی بعدي قرار داده و از محاسبات يها عاملمربوط به خود را در اختیار 

   .)enborn et al.,Neg 2008( کنند یمجلوگیري  همسایه  ر نواحیمورد نظر د

  

  

 مقایسه ساختار سري و موازي: 4- 2شکل 

  ناپایداري سیستم قدرت 5- 2

سبب تغییر نقطه کار پایدار  ،و تلفات یتبادل، یقادیر مصرفتولید با م مقادیر بین عدم برقراري توازن

و ممکن است سیستم در حالت ناپایدار قرار گیرد  گردد میتبع سایر نواحی سیستم قدرت هیک ناحیه و ب

که تغییرات زیرا، زاویه روتور گرددز نتایج نامطلوب از جمله نوسانات فرکانسی و ناپایداري و باعث برو

 . )Kothari and Nagrath, 2003Bevrani, 2014 ;(اکتیو در هر ناحیه دارد فرکانس بستگی به تغییرات بار
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