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تنظیم پارامترهای پایدار ساز  برای سازی بهینه لگویی در جهتلگوریتم ااستفاده از ا

 ت تک ماشینهسیستم قدر

 

 انیپروان فرشاد

 

 

 چکیده

قدرت الگوریتم الگویی در بهینه سازی پارامترهای پایدار ساز سیستم  دراین مقاله استفاده از

تنظیم پایدار ساز سیتم قدرت برای مدل تک ماشینه متصل  در این پژوهش. ارائه شده است

ه به شین بینهایت با استفاده از تنظیم وانتخاب مناسب عناصر الگوریتم الگویی برای شبک

همچنین این روش با روشی دیگر از الگوریتم الگویی به نام . مورد نظر بدست آمده است

 .الگوریتم مش انطباقی مقایسه شده است

  (روش حل بهینه سازی)الگوریتم الگوییپایدار سازی سیستم قدرت،:  کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

قطع خطوط انتقال و غیره در سیستمهای  ار،،نظیر اتصال کوتاه سه فاز، تغییرات ناگهانی بشرایط غیر منتظره

همچنین سیستم تحریک می تواند پایداری  .ثیر زیادی بر روی پایداری سیستم قدرت خواهد گذاشتأقدرت

در چنین شرایطی گفته می شود که کنترل کننده ولتاژ . خیر فاز زیاد کاهش دهدأسیستم را بدلیل اعمال ت

تولید  افزایش پایداری در چنین شرایطی یک راه حل ممکن جهت. نقش میراکننده منفی را پیدا می کند

سیگنال ورودی جدید جهت کنترل گشتاور در فاز مقابل باسرعت می باشد که می تواند پایداری سیستم را 

 .(pss)، سیگنال پایدار ساز سیستم قدرت نامیده می شوداضافی اصطالحاً این سیگنال . بهبود ببخشد

در سیستم های قدرت، پارامترهای پایدار سازهای قدرت  PSS بعد از معرفی و استفادهبیشتر از چند دهه 

بعد از سالها تحقیق روی . برای شرایط بارگیری خاص مثال در بار کامل تنظیم می شدند (CPSS)مرسوم 

PSS غییر ها پایدار سازهائی معرفی شدند که پارامترهای مورد نیاز خود را بصورت همزمان با توجه به ت

های با کنترل کننده تطبیقی شناخته  PSSها به  PSSاین نوع . شرایط سیستم قدرت تنظیم می نمودند

 .می شوند

از . بدلیل داشتن پارامترهای ثابت برای کلیه شرایط نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد CPSSبنابراین 

همزمان ، جهت پیدا کردن پارمترهای های باکنترل کننده تطبیقی بدلیل محاسبات زیاد  PSSطرف دیگر

 PSSدر دهه های اخیر . می تواند سرعت عملکرد کنترل کننده را تحت تاثیر قرار دهد PSS مورد نیاز

در این نوع کنترل . معرفی شده بر اساس کنترل کننده های فازی و شبکه های عصبی طراحی شده اند

این نوع . رل کننده های تطبیقی بر طرف شده استکننده ها مشکل کنترل کننده های قدیمی و مشکل کنت

کنترل کننده ها می توانند در شرایط مختلف بارگیری سیستم قدرت و در شرایط غیر نرمال نظیر اتصال 

هر چند در سالهای اخیر تعداد زیادی . کوتاه سه فاز عملکرد مناسب را با سرعت مناسب از خود نشان دهند

سازهای قدرت بر اساس شبکه های عصبی و کنترل فازی انتشار یافته است،  مقاله در خصوص طراحی پایدار

ثیر مدل کردن عناصر شبکه قدرت نظیر ژنراتور و أشدیدا تحت ت PSSاما از آنجائیکه پارامترهای 

غیر  با یک مدل مشخص بدلیل مدل کامالً PSSسیستمهای کنترلی می باشد، لذا بدست آوردن پارامترهای 

 .رت خود از مشکالت مهم طراحی می باشدخطی سیستم قد

، پارامترهای کنترل کننده در  PSSبرای  PIDدر این مقاله با انتخاب مدل ژنراتور و استفاده کنترل کننده 

در این مقاله . شرایط مختلف بارگیری و شرایط مختلف شبکه از روش الگوریتم الگویی بدست می آیند 

های مناسب برای بدست آمدن بهینه مطلق برای یک پایدار ساز قدرت پارامترهای الگوریتم الگویی و روش

 .متصل به شبکه به دست آمده است

 شبیه سازی سیستم تک ماشینه متصل به شبکه بینهایت -2
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در این قسمت مدل سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت با مشخصاتی که در ضمیمه الف آورده شده 

 .است مورد بررسی قرار می گیرد

 مدل ژنراتور سنکرون -2-1

معرفی شده ( 7)تا( 1)معادله دیفرانسیل غی خطی توسط معادالت 7، اب ( 1)مدل ژنراتور سنکرون شکل 

 .این معادالت بر اساس تئوری دو محوری پارک یعنی محور طولی وعرضی بیان شده اند. اند

 ولتاژ های روی محور طولی

   
 

  
        

 

  
            

    
 

  
                             

  
 

  
                              

 ولتاژ های روی محور عرضی

   
 

  
        

 

  
              

  
 

  
                                 

 معادالت مکانیکی

   
  

 
                            

                                     

 شار اتصال محورها طولی وعرضی
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 مدل سیستم توربین وگاورنر -2-2

نشان ( 11)و ( 9)توربین توسط دو معادله دیفرانسیل درجه اول ل تک ماشینه، مدل گاورنرودر مطالعه مد

 .داده شده اند

    
 

  
   

 

  
               

    
 

  
   

 

  
                      

 مدل سیستم تحریک -2-3

بنابراین معادالت حالت برای . ه ساده با محدود کننده خروجی مدل شده استسیستم تحریک با یک شبک

 .ارائه می شوند( 12)و ( 11)سیستم تحریک بصورت معادالت

   
  

  
   

 

  
                         

   
  

  

             
 

  
         

 مدل خط انتقال و شبکه بینهایت -2-4

فرض . یک راکتانس سری شده متصل به شین بینهایت مدل شده است سیستم انتقال بصورت یک مقاومت و

 :بصورت زیر نمایش داده شده باشد      کنیم ولتاژ ماکزیمم ترمینال
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 که در آن

            
  

  
    

  

  
        

            
  

  
    

  

  
        

 سرعت زاویه ای روتور بصورت  که در آن 

 .داده شده است        

 مدل حالت ژنراتور سنکرون -2-5

 :ارائه می شود( 11)نراتور در فرم ترکیب شده بصورت معادله معادالت حالت ژ

                              

بردار بیان   N(X)بترتیب ماتریس های حالت و کنترل می باشند و  A, Bبیان کننده بردار حالت،  Xکه 

 .کننده جمالت غیر خطی می باشد

 .له دیفرانسیل غیر خطی می باشدهمانگونه که دیدم ، مدل ژنراتور با هفت معاد

این معادالت اثرات جریان . همانگونه که دیدم، مدل ژنراتور با هفت معادله دیفرانسیل غیر خطی ارائه شد

 .شبکه که بر اثر اغتشاشات وارد شده بر شبکه قدرت حاصل می شود را نشان می دهد گذار را در ژنراتور و
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 شبیه سازی برنامه  -2-1

شبیه سازی ژنراتور را که ( 2)شکل. بدست آمده است Simulinkژنراتور با استفاده از نرم افزار  شبیه سازی

که شبیه سازی  2شکل . از طریق یک خط انتقال به یک شبکه بینهایت متصل شده است را نشان می دهد

ترل گاورنر، محاسبات کنترل ولتاژ، کن: این بلوک ها عبارتند از . بلوک است 1نراتور را نشان می دهد شامل ژ

تا ( 3)شکل های . گشتاور الکتریکی، محاسبات ولتاژ ترمینال و شبیه سازی خطاهای اعمال شده به شبکه 

مدل سازی اتصال ( 1)شکل . به ترتیب شبیه سازی ژنراتور، کنترل کننده گاورنر و ولتاژ را نشان می دهد(5)

 1.1این شبیه سازی برای اتصال کوتاه بمدت . ن می دهدکوتاه سه فاز و اثر آن را روی ولتاژ ترمینال نشا

 .ثانیه انجام شده است 1.1ثانیه و در لحظه 

 

 (2)محتوای بلوک ژنراتور از شکل  3-شکل 

 

 (2)محتوای بلوک کنترل ولتاژ از شکل  4-شکل
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 (2)توربین از شکل  -ولو –محتوای بلوک گارونر  5-شکل

 

 (2)یت از شکل محتوای بلوک شبکه بینها 1-شکل

 

 : PSSالگوریتم الگویی در طراحی  استفاده از -3

حل بهینه سازی است که بدون نیاز به اطالعات در مورد  روش (General Pattern Search)الگوریتم الگویی 

(. سنتی که نیاز به مشتق و گرادیان می باشد برخالف روش های) گرادیان تابع هدف نقطه بهینه را می یابد

توابع ارزیابی متناظر با آن  گوریتم الگویی، الگوریتم از نقطه شروع به سمت نقاط اطراف حرکت کرده ودر ال

به عنوان نقطه شروع مرحله بعد  نقاط را مقایسه کرده وتابع ارزیابی که مقدار کمتری را دارد انتخاب نموده و

گر هیچگونه بهبود و پیشرفتی در در نظر می گیرد در سیکل جستجو، عملیات آنقدر تکرار می شود که دی

به  پس از اینکه بهبودی حاصل نشد می توان با کاهش اندازه گام، مجدداً. مقدار تابع هدف مشاهده نشود

این مراحل تکرار می شود تا آنجا که دیگر بهبودی در . بررسی نقاط همسایه و تکرار مراحل فوق پرداخت 

 .یافت شده است( موضعی)تجو خاتمه یافته ویک ماکزیممبنابراین جس. مقدار تابع هدف مشاده نشود

 :پس بطور کلی می توان نکات مهم در جستجو را بعنوان پایه تمام روش ها مطابق زیر تشریح کرد

 (:شروع جستجو)انتخاب نقطه اولیه .1
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جه منطقی به نظر می رسد که با تو بنابراین کامالً. حاصل جستجو را می توان یک ماکزیمم موضعی دانست

به فیزیک حاکم بر مسئله ، بایستی نقطه شروع را در یک موقعیت مناسب انتخاب کرد تا ماکزیمم موضعی 

 .در یک ناحیه مناسب حاصل شود

 تعیین جهت حرکت .2

 برای جلوگیری از عملیات تکرار زیادی و همگرایی سریعتر ، تعیین جهت مناسب حرکت در هر مرحله کامالً

 .ضروری است

 کاهش اندازه گاماندازه گام و  .3

هم . با توجه به فیزیک حاکم بر هر مسئله بزرگ نمودن اندازه گام باعث ندیدن برخی از موفقیت ها می باشد

البته جواب های مناسبتری حاصل . چنین کاهش بیش از حد اندازه گام باعث افزایش زمان حل می گردد

جواب ها می شود و دیگر اندازه گام را بیش از ولی بایستی دید که این کاهش تا کجا باعث بهبود . می گردد

 .آن کاهش نداد

        عناصر الگوریتم الگویی شامل تابع ارزیابی ، مش، نمونه برداری، جهت های حرکت و بردارهای الگو 

 .می باشند که در ادامه توضیح داده خواهند شد

 ( PIDده معیارهایی برای تنظیم پرامتر های پایدار کنن)تابع ارزیابی 3-1

مسئله تنظیم کنترل کننده عبارتست از استراتژی یا نحوه ی انتخاب پارامترهای کنترل کننده به منظور 

 .دستیابی به پاسخ حلقه بسته ای با مشخصات مورد عالقه که این مشخصات از پیش تعیین می شود

ور کنترل پروسه های به منظ PIDتاکنون روش های مختلفی جهت تنظیم خارج از خط کنترل کننده های 

      گوناگون معرفی شده است و باید به این نکته توجه نمد که یک روش تنظیم ممکن است در مورد 

دلیل این موضوع را می توان این . پروسه های خاصی بهتر از روش یا روش های تنظیم دیگر نتیجه بدهد

نتیجه بخش نمودن و یا  می کند، ثانیاًهر روشی تنظیم اهداف شخصی را دنبال  چنین بیان نمودکه اوالً

عملکرد مناسب آن به خصوصیات پروسه تحت کنترل نیز بستگی دارد زیرا مشخصات پروسه از یک نقطه به 

از آنجا که کنترل کننده های فیدبک استاندارد ساختار خطی دارند، برای هر . نقطه کار دیگر تغییر می یابند

به عبارت دیگر دسته پارامترهای ثابتی که برای یک . ناسب می باشند نقطه کار دسته پارامترهای خاصی م

نقطه کار تعیین می شوند ممکن است در نقطه کار دیگر بر اثر تغییرات مشخصات پروسه پاسخ مطلوبی را 

 .نتیجه ندهد
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نای هر یک از روش های تنظیم به نوبه خود استراتژی و اهداف مشخص را دنبال ی کند و به عبارتی بر مب

معیاری که برای این مقاله . معیارهای خاصی انجام می گیرند، که این معیارها در مرجع ارائه شده است

هر چقدر مقدار معیارهای فوق کمتر باشد، مقادار برازندگی بیشتر . می باشد RSSEانتخاب شده است 

از نقطه معین شده                ابتدا در الگوریتم الگویی مقادیر پارامترهای کنترل کننده . است

شروع به حرکت کرده سپس پارامترها درمدل سیستم قدرت بکار بده می شوند و مقدار تابع با به دست 

 .آوردن مقدار معیار تنظیم حاصل می شود

ی آن یک عدد خروج را به عنوان یک ورودی در نظر می گیرد و         یک تابع ارزیابی یک رشته 

زاویه روتور ژنراتور یکی از . بنابراین هر رشته جدید یک پارامتر جدید برای پایدار کننده است. می باشد

مقدار . بهترین شاخص های نقطه عمل کننده ی استاتیک و رفتار دینامیکی سیستم مورد نظر می باشد

 Pssان ورودی کنترل کمکی در طرح های اندازه گیری مستقیم یا غیر مستقیم از زاویه روتور اغلب به عنو

 .پیشرفته یا ساده در نظر گرفته می شود

میلی  111در این مقاله جهت بررسی رفتار دینامیکی سیستم تحت تاثیر شرایط اتصال کوتاه سه فاز بصورت 

شاره شد همانطور که ا. ثانیه در نقطه اتصال ژنراتور و خط انتقال متصل به شبکه بینهایت استفاده شده است

بنابراین کروموزوم های متفاوت ، مقدارهای . استفاده شده است RSSEبرای ارزیابی کروموزم ها ، از معیار 

      هدف تابع ارزیابی، معین کردن یک مقدار مناسب برای هر رشته  .ارائه می دهند RSSEمتفاوت برای 

 .می باشد

 

 یجهت حرکت در پارامترهای الگوریتم الگوی: 7-شکل

عمومی روش جستجوی الگویی، همانا محاسبه پیاپی مقادیر جدید تابع هدف و مقایسه این  اساس کلی و

( پایه) در هر روش منطقی، تعیین نقطه شروع. مقادیر با بهترین مقداری که تاکنون به دست آمده می باشد

روش انجام چنین . ت و انتخاب موقعیت جدید برای محاسبه تابع هدف از اهمیت ویژه ای برخوردار اس
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بطور کلی هنگامی که نقطه پایه انتخاب . انتخابی اغلب بر اساس استراتژی روش جستجو مشخص می شود 

 .زمایشتات اکتشافی در اطراف و حومه این نقطه پایه انجام می شودآشد یک دسته 

بدین . ه انجام می گیردبه طور کلی جستجو به منظور بررسی و مطالعه رفتار تابع هدف در همسایگی نقطه ای

منظور اطالعاتی پیرامون جهت و فاصله مناسب حرکتی که می تواند نتایج مطلوب را ببار آورد بسیار ضروری 

 .است

در این مرحله . حرکت در طول جهت برگزیده شده است( اندازه گام)ند بعدی، فاصله چدر جستجوی 

ا که تابع جحرکت در این جهت انتخابی تا آن. می گیردپیشرفت و بهبود احتمالی در مقادیر تابع هدف انجام 

حرکت جدید پایه ده از موقعیت نهایی حرکت قبلی بعنوان نقطه ابا استف. هدف بهبود یابد ادامه می یابد

 .انتخاب می شود حرکت تا آنجا که الزم باشد تکرار خواهد شد

که داری سه  PIDبرای بهینه کردن پارامترهای پایدار ساز ، الگوریتم نیاز به نقطه شروع دارد و برای کنترلر 

 .می باشد           بصورت  1×3است ، نیاز به بردارهای الگوی با ابعاد          پارامتر 

با در نظر گرفتن اینکه اندازه مش ابتدایی چه عددی است و  7جهت حرکت آن در سه سمت مطابق شکل 

این نکته ضروری است که اندازه مش . در نظر گرفته شود شروع به جستجوی مرحله به مرحله می کند

 .تعیین کننده در دقت جستجو می باشد

  (Meshes)مش ها 3-3

. می باشدو بهبود تابع ارزیابی عث پیشرفت در هر مرحله الگوریتم الگویی نقطه ای را انتخاب می کند که با

     های جدید با ضرب کردن مقدار عددی آن در بردار های م الگویی از مش برای تولید برداردر الگوریت

 .را بعنوان اندازه مش تعریف می کنند  بوجود می آید که 

که نسبت به مرحله  حاصلضرب اندازه مش در الگوریتم الگویی در نقطه جاری، نقطه ای را تولید می کند

 .قبل دارای تابع ارزیابی بهتری می باشد

در نظر گرفته     باشد و اندازه مش           با فرض آنکه نقطه شروع  GPSبرای مثال در الگوریتم 

 .و جمع آن با نقطه جاری نقاط بعدی را ارائه می دهد 4شود، الگوریتم با ضرب بردارهای الگو در 

                           

                           

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

                             

                             

 .گفته می شود (Direction)های الگویی که ضرب مش بوجود می آید جهت به بردار

 :(Spaning Set)جهت های حرکت 3-4

     این حرکوت در دو بعود صوورت موی گیورد     بوود، بنوا بور    2در مثال قبل با توجه به آنکه ابعاد بردارهای الگو 

 (.8-شکل الف )

 ( .8-ب)تا باشد حرکت آن بصورت شکل  3حال اگر تعداد متغیر های مستقل 

 8شکل                                                         

 :(Polling)نمونه برداری 3-5

ه، با محاسبه مقدار تابع ارزیابی نمونه برداری در هر مرحله ، الگوریتم از نقاط که اندازه مش ضرب شد

در صورتیکه توابع نمونه گیری شده هر کدام بهتر از تابع اولیه باشد، آنگاه نمونه برداری موفق بوده و . کند می

اگر توابع ارزیابی جدید . پارامترهای متناظر تابع جدید به عنوان نقطه شروع در مرحله بعد استفاده می گردد

بهتر از تابع اولیه نداشته باشد، آنگاه نمونه برداری ناموفق و اندازه مش به نصف مقدار قبلی کاهش مقداری 

 (.9شکل) می یابد

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

  (Pattern Vector)بردارهای الگو 3-1

 که الگوریتم الگویی از آن برای هر بار تکرار و     در واقع بردارهای الگو تشکیل شده از مجموعه بردارهایی 

 .تصمیم گیری از آن استفاده  می نماید

N بر اساس تعداد متغیر های مستقل در تابع هدف می باشد      ابعاد گروه برداری. 

 .بردار می باشد N+1و حداقل  2Nتعداد بردارهای الگوریتم بطور معمول حداکثر 

مثال در حالتی که سه متغیر  برای. د تشکیل شده اندحها گروه های برداری از بردارهای ثابت واGPSدر 

 :داریم  2Nبرای حالت. داشته باشیم            مستقل 
                                 
                                    

 داریم N+1و برای حالت 
                                 
              

 :(Mesh Size) ازه مشتغییرات اند 3-7

برای این منظور . در این قسمت اثرات تغییر اندازه مش در به دست آوردن پارامترهای بهینه بررسی می شود

بار تکرار، اندازه مش نهایی و اندازه تابع  41میزان سرعت برای : معیارهای مقایسه برای سنجش عبارتند از 

 .در سیستم تک ماشینه را ارائه می دهد نتایج این مقایسه 1جدول . ارزیابی می باشند

اندازه مش می تواند . اندازه مش نقش به سزایی در سرعت همگرایی و به دست آوردن پاسخ های بهینه دارد

چهارچوب  قدر اندازه مش بزرگتر باشد فضا وچهر . در گرفتار شدن در مینمم های محلی جلوگیری کند

 . ایی آن به نتیجه بهینه کاهش می یابدجستجو وسیعتر خواهد بود ولی سرعت همگر

واند دقت در جستجو را افزایش در صورتیکه فضای مورد جستجو محدود باشد ، کم بودن اندازه مش می ت

پاسخ های مطلوب تری را ارائه نماید اندازه مش نهایی می تواند این نکته را برساند که میزیان  و دهد

 .اشد همگرایی به پاسخ بهینه چه میزان می ب

را نشان می دهد در قسمت هایی که خطوط بصورت  Zoom Outو   Zoom Inحرکت  11در شکل 

و در مکان هایی که دارای نزول باشد حرکت   Zoom Out  صعودی و منحنی دارای قله باشد حرکت

Zoom In  را در فضای جستجو نشان می دهد در صورتیکه اندازه مش ها بصورت منظم کاهش یابد

در صورتیکه قله بصورت نامنظم ایجاد گردد حرکت الگوریتم . به نقاط بهینه را نشان می دهد همگرایی

اندازه  11و11آمده است و با توجه به شکلهای  1با بررسی که نتایج آن در جدول . بصورت واگرا خواهد بود
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ر سیستم تک ماشینه میزان تابع ارزیابی د مش برابر بایک نتیجه بهتری را در سرعت رسیدن به همگرایی و

 .ارائه می دهد

 در مدل تک ماشینه  (Mesh Size)مقایسه اندازه مش: 1جدول

PID Parametrs 

 

Best 
fitness 

Total 
time 

of 
Iter 

Final 
Mesh 

Mesh 
Size 

Kd Ki Kp 

 2 1و1125 1:15 1و748 1و172 1و23 1و1111

 1 1و131 1:12 1و729 1و118 1و217 1و11122

 1و1 1و15 1:15 1و747 1و137 1و198 1و1112

 1و11 1و18 1:19 1و71 1و117 1و2425 1و1135

 

 

 

 Mesh Size=1نمودار تابع ارزیابی و نمودار اندازه مش در مدل تک ماشینه برای : 11شکل 
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 پاسخ سیستم تک ماشینه به مقادیر مختلف اندازه مش: 11شکل 

 

 GPSبردار الگو در  N+1و  2Nبررسی حالت  3-8

در این قسمت به بررسی اینکه چه تعداد بردار الگو برای به دست آوردن جواب های بهینه موثر می باشد می 

و برای  2Nبار حالت   41آورده شده برای تکرار  2پردازیم با ازمایشاتی که انجام شده ونتایج آن در جدول 

 .سرعت بیشتری را ارائه می دهد N+1بار  81تکرار 

در . استفاده می کنیم N+1و برای تکرارهای زیاد از حالت  2Nتکرار کم باشد از حالت   هنگامی که تعداد

 .واقع نکته که بیشترین تاثیر در نوع بردارهای الگو ، سرعت رسیدن به پاسخ می باشد

 در تک ماشینه GPSمقایسه انواع بردارهای الگو  2جدول 

PID Parametrs 

 

RSSE Final 
Mesh 

Pattern 
Vector 
(MAD) 

Kd Ki Kp 

 2N(40iter.) 1و1312 1و73 1و1183 1و217 1و111

 N+1(40iter.) 1و1312 1و73 1و1183 1و217 1و1112
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 2N(80iter.) 1و11195 1و722 1و1711 1و215 1و11134

 N+1(80iter.) 1و11195و 1و722 1و1711 1و215 1و11134

 

 (MAD)الگوریتم مش انطباقی 3-9

MAD  تبدیل یافتهGPS  می باشد با ذکر این نکته که دو الگوریتم در زمینه چگونگی نقاط محاسبه شده

در . در مرحله جستجو می باشد GPSو  MADدر واقع تفاوت عمده . توسط مش با هم فرق می کنند

GPS  از بردارهای هدایتی ثابت استفاده می گردد ولی درMAD  به صورت تصادفی بردارهای الگو برای

 .خاب می کندمش ها را انت

توضیح داده شد GPS که برای  Dهایی است که با مجموعه  Dkمجموعه ای از  GPSو  MADبرخالف 

 .فرق می کند

 .بصورت مجموعه زیر استفاده می گردد MAD، چهارچوب جستجوی Kبه طور قراردادی برای هر بار تکرار 

                 

می تواند ترکیبی از اعداد  d,kاست و برای هر      دارای اندازه مثبت که  مجموعه   جایی که 

 .نوشت  Dصحیح موجود در بردارهای 

                   

که بوسیله پارامتر اندازه           با حرکت به سوی نقطه بصورت      فاصله از مرکز چارچوب

به عنوان    سرانجام مجموعه . به صورت کراندار محدود می گردد (Pool Size Parameter)نمونه 

 .اگر مرحله نمونه گذاری ناموفق بود اندازه چهارچوب کاهش می یابد. حرکت مثبت در نظر گرفته می شود

گو تمام نتایج مسائل پاسخ محصور شده است وای حرکت متعلق به مجموعه متناهی ، بردار ه GPSدر 

سریعتر  فراتر از این محدودیت با تغییرات این بردارها راه را برای همگرایی بیشتر و MADولی . نخواهد بود

با بررسی  برای سیستم تک ماشینه با هم مقایسه شده اند و MADاستفاده از  3در جدول . فراهم می سازد

شینه پاسخ های بهتری ارائه در سیستم تک ما MADنسبت به  GPSمالحظه می کنیم که  3آن با جدول 

 (.12شکل ). داده است
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 در تک ماشینه MADمقایسه انواع بردارهای الگو : 3جدول

PID Parametrs 

 

RSSE Final 

Mesh 

Pattern 

Vector 

(GPS) 

Kd Ki Kp 

 2N(40iter.) 1و131 1و729 1و118 1و217 1و11122

 N+1(40iter.) 1و32 1و729 1و118 1و217 1و11122

 2N(80iter.) 1و1119 1و722 1و1711 1و215 1و11134

 N+1(80iter.) 1و1119 1و722 1و1711 1و215 1و11134

 

 

 MADو GPS های  پاسخ سیستم تک ماشینه به روش: 12شکل 

 نتیجه گیری -4

سیستم قدرت در مدل تک ماشینه این نتیجه  PIDبا بررسی عناصر مختلف الگوریتم الگویی در پایدار ساز 

اندازه . شد که اندازه مش نقش بسزایی در سرعت همگرایی وبه دست آوردن پاسخ های بهینه دارد حاصل
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بزرگتر باشد فضا و دازه مش هر چقدر ان. مش می تواند در گرفتار شدن در مینمم های محلی جلوگیری کند

مطلوترین . دچوب جستجو وسیعتر خواهد بود ولی سرعت همگرایی آن به نتیجه بهینه کاهش می یابچهار

همچنین نوع بردارهای . اندازه مش برای پایدار ساز طراحی شده سیستم تک ماشینه مقدار یک می باشد

ثیر در نوع بردارهای أد که بیشترین توایج بررسی این نکته را بیان نمتن رار دادیم وجستجو را مورد آزمایش ق

های و برای تکرار 2Nکرار کم باشد از حالت هنگامی که تعداد ت. الگو در سرعت رسیدن به پاسخ می باشد

 .استفاده می کنیم  N+1زیاد از حالت 

را برای پایدار ساز سیستم تک ماشینه با هم مقایسه شدند و نشان داد  GPSو  MADهمچنین دو متد 

 .جواب بهتری دارد MADنسبت به  GPSکه
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 متر های سیستم قدرترااپ -ضمیمه الف
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 ثابت سکون

 ضریب میرایی

 میدان ثابت زمانی مدار باز

 ثابت زمانی تحریک کننده

 

 ثابت زمانی توربین بخار

 گین تحریک کننده

 گین گاورنر

        
  

                

        Sec 
        Sec 
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