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در اين مقاله مساله طراحي كنترل كننده بهبوديافته بار  —چكيده 

فركانس براي سيستم قدرت دو ناحيهاي بررسي شده است. با تعريف 

توابع هزينه مناسب جهت ارايه شاخص عملكرد هر يك از نواحي و در 

نظر گرفتن هر يك از آنها به عنوان يك عامل، مساله مورد نظر به مساله 

 حل اين مساله منجر به يافتن نقطه بهينهسازي چندعامله تبديل ميشود.

تعادل نش خواهد شد كه لزوما پاسخ بهينه فراگير نيست. بنابراين، با 

، تعريف عاملها به گونهاي اصالح ميشوند كه Paretoاستفاده از معيار 

حل مساله كنترل كننده بدستآمده داراي عملكرد بهينه باشد. به منظور 

، الگوريتم رقابتي امپرياليستي با در نظر  مذكوربهينهسازي چندعامله

گرفتن تغييراتي بكار گرفته ميشود. از مزاياي روش پيشنهادي اين مقاله 

در مقايسه با ساير روشهاي موجود ميتوان به دو مورد عمده اشاره 

- كنترل كنندههاي طراحيشده با استفاده از اين روش به دليل 1نمود: 

اصالح تعريف عاملها نسبت به ساير روشهاي چندعامله موجود داراي 

- اين روش به دليل استفاده از ساختار چندعامله 2عملكرد بهتري هستند، 

در مقايسه با روشهايي كه كنترل كنندههاي همه ناحيهها بطور همزمان 

 به مراتب كمتري  و پيچيدگيطراحي ميشوند داراي حجم محاسباتي

است كه اين مقوله براي سيستم قدرت چند ناحيهاي بسيار حايز اهميت 

نتايج شبيهسازي كارآيي روش پيشنهادي را در مقايسه  در پايان، ميباشد.

 با روشهاي موجود نشان ميدهد.

 الگوريتم رقابتي ،بهينهسازي چندعامله —ه هاي كليدي واژ
 كنترل بار فركانس، سيستم قدرت دو ناحيهاي.  امپرياليستي،

 مقدمه  .۱

سيستمهاي قدرت همزمان با افزايش تقاضاي انرژي الكتريكي روز به 
روز پيچيدهتر ميشوند. بنابراين، نياز است كه مولدهاي انرژي الكتريكي 

نسبت به گذشته از پايداري و قابليت اطمينان باالتري برخوردار باشند. در اين 
سيستمها كنترل بار فركانس از اهيمت ويژهاي برخوردار است تا بتوان 

فركانس سيستم و توان انتقالي بين ناحيهاي را تا حد ممكن در محدوده 
مقادير از پيش تعيينشده قرار داد. با كنترل توان مكانيكي ورودي به ژنراتورها 

ميتوان فركانس قدرت الكتريكي خروجي را كنترل كرده و انتقال توان بين 
درت قنواحي مختلف را در محدوده از پيش تعيينشده قرار داد. يك سيستم 

بايد توانايي غلبه بر تغييرات بار و اغتشاشات سيستم را دارا بوده و در عين 
حال بتواند درجه مطلوبي از كيفيت توان را ارايه دهد كه اين مقوله بدين 

معني است كه فركانس و ولتاژ در محدوده مجاز باقي بماند. 

  در دهههاي اخير، روشهاي كنترلي متعددي به منظور كنترل بار  
0F] با استفاده از اصل كنترل مد داخلي1فركانس ارايه شده است. در [

، روشي �
] از 2براي طراحي كنترلكننده تناسبي-انتگرالي-مشتقي ارايه شده است. در [
سيستم كنترلي گسترده تطبييقي به منظور طراحي كنترل بار فركانس در 

                                                           
1 Internal mode control principle 
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سيستم قدرت چند ناحيهاي استفاده شده است. روشهاي ديگر كنترل 
1F]، تئوري فيدبك كمي3كالسيك مانند كنترل مقاوم [

] و ... نيز در طراحي 4 [�
كنترل بار فركانس بكار گرفته شدهاند. 

-روشهاي اشارهشده در فوق متعلق به دسته روشهاي كالسيك مي

باشند. مزيت اين دسته، وجود يك راه حل تحليلي به منظور يافتن كنترل 
كننده بار فركانس است. اما در مواقعي كه تابع هزينه (هدف) مورد نظر كه 

بايد به آن دست يابيم پيچيده باشد روشهاي كالسيك از توانايي كمي 
برخوردار هستند و ممكن است در دام مينيممهاي محلي گرفتار شوند. دسته 

ديگري از روشهايي كه در زمينه كنترل بار فركانس مورد توجه زيادي قرار 
گرفتهاند روشهاي هوشمند ميباشند. در اين روشها مانند روش كالسيك، 
ابتدا يك ساختار مشخص براي كنترل كننده انتخاب شده و سپس در گام 
بعدي تابع هزينهاي تعريف ميشود كه بيانگر رفتار مطلوب و مورد نظر از 
-سيستم باشد. سپس پارامترهاي كنترل كننده با استفاده از الگوريتمهاي بهينه

سازي هوشمند به گونهاي انتخاب ميشوند كه تابع هزينه كمينه شود. از 
-مهمترين الگوريتمهاي بهينهسازي هوشمند بكار گرفته شده در اين زمينه مي

2F] و روش بهينهسازي گروه ذرات5توان به الگوريتم ژنتيك [

� (PSO)] 6 [
اشاره كرد. اما پارامترهاي بدستآمده براي كنترل كننده با استفاده از اين 
روشها نياز به تنظيم مجدد دارد تا سطح مطلوب عملكرد برآورده شود. 

-] يك تابع هزينه جديد معرفي شده است كه كنترل كننده طراحي7در [

شده بر اساس آن داراي عملكرد بهتري نسبت به ساير توابع هزينه مورد 
استفاده تاكنون دارد. اين تابع هزينه در واقع از مجموع دو تابع هزينه مجزا 

براي هر يك از ناحيهها تشكيل شده است كه داراي اثر متقابل بر يكديگرند. 
3Fبا ايدهگرفتن از روشهاي چندعامله

، ميتوان تابع هزينه هر يك از ناحيهها را �
به عنوان يك عامل در نظر گرفت. بنابراين در سيستم قدرت دو ناحيهاي كه 
تابع هدف مساله، كمينهكردن نوسانات فركانسي است نوسانات فركانسي هر 

ناحيه يك عامل را تشكيل ميدهد. پس ميتوان مساله را در قالب جديد 
مسايل چندعامله در نظر گرفت و از روشهاي موجود در اين زمينه بهره 

] از تركيب الگوريتم ژنتيك و يادگيري تقويتي چندعامله براي  8جست. در [
] 9طراحي كنترل كننده براي سيستم چندناحيهاي استفاده شده است. در [

 (MAPSO) چندعامله PSOطراحي كنترل كننده با بهرهگيري از الگوريتم 
هنگامي كه سيستم وارد مد بهرهبرداي جزيرهاي ميشود صورت پذيرفته براي 

است. 

                                                           
1 Quantitative feedback theory 
2 Particle swarm optimization 
3 Multi-agent method 

اكثر روشهاي بهينهسازي هوشمند و تكاملي به دنبال الهام از پديدههاي 
طبيعت، فرآيند تكامل زيستي انسان يا ساير موجودات هستند. در اين ميان 
توجه چنداني به فرآيند تكامل اجتماعي، سياسي يا تاريخي جوامع بشري 
نشده است، در صورتي كه ميدانيم تكامل اجتماعي انسان بسيار سريعتر از 

] روش الگوريتم ژنتيك شبه 10تكامل زيستي آن شكل گرفته است. در [
تكاملي ارايه شده است كه سرعت همگرايي بااليي نسبت به الگوريتم ژنتيك 

معمولي داشته و در حل مسايل پيچيده با احتمال كمتري در دام مينيممهاي 
] يك الگوريتم جديد با الهام از تكامل 11محلي گرفتار ميشود. در [

اجتماعي-سياسي جوامع بشري ارايه شده است. اين الگوريتم كه الگوريتم 
4Fرقابت امپرياليستي

�) ICA(  نام دارد توانايي بااليي در حل مسايل مختلف
 براي PID در طراحي كنترل كننده ICA] براي اولين بار از 12دارد. در [

سيستم قدرت چهار ناحيهاي استفاده شده است. ميتوان با اصالحات و 
تغييرات مناسب هر يك از اين دو روش را به روشي جهت بهينهسازي 

] به منظور كنترل فركانس از طريق حذف بار 13 در [چندعامله تبديل نمود.
 استفاده شده است. بجاي ICAدر ريزشبكههاي جزيرهاي شده از الگوريتم 

 در مرحله (MGCC)ساختار كنترلي سلسله مراتبي مرسوم در ريزشبكهها 
حذف بار، از روش چندعامله استفاده شده است كه به علت سرعت بيشتر 

منجر به عملكرد بهتر سيستم شده است. 

5F بهينهسازي رقابتي امپرياليستي چندعاملهجديددر اين مقاله، روش 

� 

(MAICA)  را براي طراحي كنترل كننده سيستم قدرت دو ناحيهاي ارايه 
] استفاده خواهيم 7خواهيم كرد. بدين منظور از تابع هزينه معرفيشده در [

نمود. با استفاده از مزاياي تابع هزينه مذكور در ارايه شاخص عملكرد مناسب 
، كنترل كنندههايي طراحي MAICAبراي هر يك از نواحي و روش جديد 

خواهند شد كه در مقايسه با روشهاي قبلي از عملكرد بهتري برخوردار 
] مساله حذف بار در ريزشبكهها با استفاده از 13باشند. توجه كنيد كه در [

ICA و ساختار چندعامله بطور ضمني بررسي شده و فرمولبندي استانداردي 
براي اين مقوله ارايه نشده است، در صورتي كه در اين مقاله، روش 

MAICA براي طراحي كنترل كننده سيستم قدرت دو ناحيهاي بطور كامل 
تشريح شده و فرمولبندي استاندارد نيز بدين منظور ارايه شده است. ضمنا 

P6Fيكي از معايب نقطه تعادل نش

�
P يعني غيركارا بودن از ديد معيار ،Pareto P7F�

P 
كه در روشهاي چندعامله ممكن است مشاهده شود، با استفاده از اصالحات 

جهت اثبات اين مقوله، روش پيشنهادي الزم در اين مقاله مرتفع خواهد شد. 
                                                           

4 Imperialist competitive algorithm 
5 Multi-agent ICA optimization method 
6 Nash equilibrium point 
7 Pareto-inefficient 
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] 4دياگرام بلوكي يك سيستم قدرت دو ناحيهاي [: 1شكل 

 

 
) بعد b) قبل از جابجايي. (aجابجايي يك مستعمره با امپرياليست. (: 2كل ش

] 7از جابجايي [
 

قايسه شده است. نتايج شبيهسازي،  مICA و MAPSOاين مقاله با الگوريتم 
كارآيي و مزيت روش پيشنهادي اين مقاله را در مقايسه با روشهاي مذكور 

نشان ميدهد. 

، يك سيستم 2ساختار ادامه اين مقاله بدين صورت است: در بخش 
قدرت دو ناحيهاي و معادالت ديناميكي حاكم  بر آن معرفي ميشود. در 

 به طور مختصر معرفي ميشود. روش ICA، روش بهينهسازي 3بخش 
MAICA و شيوه حل مساله كنترل بار فركانس به وسيله آن (كه نوآوري اين 

، نتايج شبيهسازي به 5 ارايه خواهد شد. در بخش 4مقاله است) در بخش 
منظور نشاندادن صحت و كارآيي روش پيشنهادي ارايه شده است. در پايان 

  نتيجهگيري و كارهاي آينده آورده شده است.6و در بخش 

  مدلسازي و بيان مساله .۲

در اين قسمت ابتدا به معرفي و مدلسازي سيستم قدرت دو ناحيهاي 
پرداخته و سپس مباحث مقدماتي مورد نياز براي طراحي كنترل كننده را ارايه 

، شماي يك سيستم قدرت دو ناحيهاي را نشان ميدهد. 1خواهيم كرد. شكل 
معادالت حالت و خروجي خطيسازي شده اين سيستم برابر است با 

)()(
)()()()(

tCxty
tEdtButAxtx

=
++=

 

 ورودي uبردار خروجي اندازهگيريشده، yبردار حالت، xكه در آن 
اغتشاش بار بوده كه به صورت زير تعريف ميشوند dكنترلي و 

[ ]
[ ] [ ] [ ]TDD

TT

T
GTGT

PPduuuFFy

FPPTFPPx

212121

22212111

,, ∆∆=∆∆=∆∆=

∆∆∆∆∆∆∆=
 

] معرفي شدهاند. 7 در [E و A ،B ،Cكه پارامترها و ماتريسهاي
 هستند. هدف اين 2 و 1 به ترتيب بيانگر متغيرهاي ناحيه 2 و 1انديسهاي 

مقاله اين است كه انحراف فركانسي ناشي از تغييرات بار در حالت گذرا و 
 به جاي خطاي ∆Fماندگار به حداقل ممكن برسد. به همين منظور از 

) در تابع هزينه استفاده خواهيم كرد. از مهمترين توابع ACE ناحيه ( كنترل
 و انتگرال ITAEهزينه مورد استفاده در كنترل بار فركانس ميتوان به 

] يك 7) اشاره كرد. همانطور كه پيشتر اشاره شد در [ISEمربعات خطا (
تابع هزينه جديد معرفي شده است كه كنترل كننده طراحي شده بر اساس 

 يا ITAE كه از  استكمينه نمودن آن داراي عملكرد بهتري نسبت به زماني
ISE استفاده ميشود. بر اساس تابع هزينه مذكور، تابع هزينههاي زير براي دو 

ناحيه به صورت زير تعريف ميكنيم 

( ) 2,1,,* 22

222221212

121211111

=+=∆

∆+∆=

∆+∆=

jiSTRPF

FFC

FFC

ijijij

f

f
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 و كه 2 و 1 به ترتيب توابع هزينه مربوط به نواحي 2fC و 1fCكه در آن 
ام و jام به ازاي تغييرات بار ناحيه i انحراف فركانسي ناحيه ∆ijFدر آن 

ijRP و ijST به ترتيب اوج پاسخ و زمان نشست ijF∆ .ميباشند  ω  و

ijγساختار كنترل كننده را به صورت زير در   ضرايب وزني دلخواه ميباشند
نظر ميگيريم 

2,1,)(
1

2
01 =

+
+

= i
sas

bsbsg
i

ii
i 

پارامترهاي كنترل كننده هستند. اين كنترل كننده درجات 0ib  و1ia ،1ib كه
ها را دارا ميباشد. fiCآزادي مورد نياز براي كمينهنمودن 
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  الگوريتم رقابتي امپرياليستي .۳

 را معرفي خواهيم كرد. ICAدر اين بخش به طور اختصار الگوريتم 
ICA از سير سياسي جوامع بشري الهام گرفته شده است. در اين روش نيز 

مانند ساير روشهاي بهينهسازي، جمعيت اوليه به صورت تصادفي در فضاي 
جستجو انتخاب ميشود. در اين روش جمعيت از بخشهايي كه كشور ناميده 

 در نظر بگيريم هر Nميشوند تشكيل ميشود. اگر بعد مساله بهينهسازي را 
 -بعدي به صورت زير خواهد بودNكشور يك آرايه 

[ ]Ncountry ρρρ ...21=  

Niiكه  ,...,2,1, =ρ پارامترهاي بهينهسازي هستند. هزينه هر كشور با 
 مورد نظر مساله به صورت زير بدست ميآيد (J) محاسبه تابع هزينه 

)(countryJcost =  

 هر كشور از هزينه آن ناشي ميشود بدين صورت كه كشوري قدرت
قدرتمندتر است كه هزينه كمتري داشته باشد. كشورها بر اساس هزينههايشان 

به دو دسته اصلي امپرياليست و مستعمره تقسيم ميشوند. هر امپرياليست، 
قدرت و مستعمرات مخصوص به خود را داراست. امپرياليستي كه داراي 

مستعمرات بيشتري باشد قدرتمندتر است. امپرياليستهاي قويتر پاسخ 
مساله بهينهسازي هستند. رقابت بين امپرياليستها هسته اصلي الگوريتم را 

تشكيل ميدهد. هنگام رقابت دو فرآيند اصلي صورت ميپذيرد. فرآيند اول 
اين است كه امپرياليستها سعي ميكنند تا مستعمرات بيشتري را به تصرف 

درآورند تا قدرت خود را افزايش دهند. در واقع طي فرآيند رقابت، 
امپرياليستهاي ضعيفتر متالشي شده و مستعمرات آنها به تصرف 

امپرياليستهاي قويتر درميآيد. فرآيند دوم همانندسازي نام دارد بدين معني 
كه مستعمرات به سمت امپرياليستهايشان حركت ميكنند. در مواقعي كه 

قدرت مستعمره بيشتر از امپرياليست باشد فرآيند همانندسازي منجر به اين 
 اين مقوله را به 2ميشود كه جاي مستعمره و امپرياليست عوض شود. شكل 

]. عمل همانندسازي، فرآيند رقابت امپرياليستي و 7خوبي نشان ميدهد [
تجزيهشدن امپرياليستها موجب ميشود تا كشورها به گونهاي حركت كنند 

كه در پايان فقط يك امپرياليست در صحنه وجود داشته باشد. در اين 
وضعيت، امپرياليست و مستعمراتش داراي موقعيت يكساني بوده و فرآيند 

حل مساله بهينهسازي به پايان ميرسد. 

 روش بهينهسازي رقابتي امپرياليستي  .۴

 چندعامله

 به منظور MAICAدر اين قسمت، الگوريتم پيشنهادي اين مقاله يعني 
 اشاره شد 2حل مساله كنترل بار فركانس ارايه ميشود. همانطور كه در بخش 

1fC 2 وfC هستند. اين توابع هزينه2 و 1 توابع هزينه مربوط به نواحي ، 
خود توابعي از پارامترهاي كنترل كننده هستند، يعني 

( )
( )2120211110112

2120211110111

,,,,,

,,,,,

abbabbC

abbabbC

f

f

ζ

η

=

=
 

 توابعي هستند كه پارامترهاي كنترل كننده را به توابع ζ و ηكه در آن 

1fC 2 وfC1 نگاشت ميكنند. هنگامي كهfC 2 وfC كمينه شوند در 
واقع كنترل كنندههاي بهينه براي دو ناحيه بدست آمدهاند. اين دو تابع هزينه 

با هم در تضاد هستند به اين معني كه ممكن است بهينهكردن يكي از اين 
توابع منجر به اين شود كه تابع ديگر، لزوما داراي پارامترها و مقدار بهينه 

نباشد. بنابراين بايد مصالحهاي بين آنها ايجاد شود كه اين مصالحه با تنظيم 
پارامترهاي كنترل كننده متناظر بدست خواهد آمد. اين مقوله را ميتوان در 

حالت كلي با مساله بهينهسازي زير مدل نمود 

( )
( )





=

=

2120211110112

2120211110111

,,,,,

,,,,,
min

abbabbC

abbabbC

f

f

ζ

η
 

با حل اين مساله بهينهسازي به كنترل كنندههايي دست خواهيم يافت كه منجر 
 خواهند شد. ميتوان از روش 2fC و 1fCبه حصول مقادير بهينه براي 

شبيهسازي مبتني بر عامل به منظور مصالحه بين دو تابع هزينه بهره جست كه 
8Fبا توجه به نتايج موجود در زمينه تئوري بازيها

 و مسايل بهينهسازي �
 2fC و 1fCچندعامله، داراي عملكرد بسيار مناسبي ميباشد. بدين منظور، 

 نمايش داده ميشوند. هر عامل، 2 و هزينه ناحيه 1با دو عامل هزينه ناحيه 
) محاسبه 2fC يا 1fCپارامترهاي بهينه خود را با توجه به معيارهاي خود (

كرده و به سيستم اعمال ميكند. عاملها، پارامترهاي تصميمگيري خود را بطور 
، 1همزمان به سيستم اعمال ميكنند. پارامترهاي تصميمگيري عامل 

111011 ,, abb 212021، 2 و پارامترهاي تصميمگيري عامل ,, abb .ميباشند 
بعد از اعمال اين پارامترها، پاسخ سيستم محاسبه خواهد شد. سپس هر يك 
از عاملها، تابع هزينه خود را بر اساس پاسخ سيستم و پارامترهاي اعمالياش 

                                                           
1 Game theory 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بهينهسازي چندعامله به منظور طراحي كنترل كننده بهبوديافته بار فركانس اصالح روش   
  تهران، ايران1393 –بيست و نهمين كنفرانس بين المللي برق 

 5  
 

 
 

 در حل مساله طراحي كنترل كننده براي سيستم MAICAروش : 3شكل 

 قدرت دو ناحيهاي
 

 در مساله بهينهسازي 2 و 1تعاريف عاملهاي هزينههاي ناحيه : 1ل جدو

 مصالحهاي
 :1عامل هزينه ناحيه 

111011پارامترهاي تصميمگيري:    ,, abb 
)تابع هدف:   )2120211110111 ,,,,,min abbabbC f η= 

 :2عامل هزينه ناحيه 

212021پارامترهاي تصميمگيري:    ,, abb 
)تابع هدف:   )2120211110112 ,,,,,min abbabbC f ζ= 

 

 در مساله بهينهسازي 2 و 1تعاريف عاملهاي هزينههاي ناحيه : 2ل جدو

 Paretoمبتني بر معيار 

 :1عامل هزينه ناحيه 

111011پارامترهاي تصميمگيري:    ,, abb 

تابع هدف:  
( )
( )





=

=

2120211110112

2120211110111

,,,,,

,,,,,
min

abbabbC

abbabbC

f

f

ζ

η
 

 :2عامل هزينه ناحيه 

212021پارامترهاي تصميمگيري:    ,, abb 

تابع هدف:  
( )
( )





=

=

2120211110112

2120211110111

,,,,,

,,,,,
min

abbabbC

abbabbC

f

f

ζ

η
 

 

محاسبه ميكند. در اين ساختار بهينهسازي، هر عامل تابع هدف خود را بطور 
  آورده شده است.1جداگانه بهينه ميسازد. تعاريف عاملها در جدول 

 هر امپرياليست و مستعمراتش را به عنوان يك عامل در نظر ICAاگر در 
 دست MAICAگرفته و از روش بيانشده در پاراگراف قبل استفاده كنيم به 
 در شكل MAICAخواهيم يافت. مساله طراحي كنترل كننده بر اساس روش 

  مورد نظر نشان داده شده است. هر امپرياليست و مستعمراتش، پارامترهاي3
عامل متناظرشان را توليد ميكنند. هر عامل، تصميمگيرياش را بر اساس 

- (بدست1 انجام ميدهد. دقت كنيد كه هنگام تصميمگيري عامل ICAروش 

111011آوردن مقادير بهينه پارامترهاي  ,, abb مقادير بهينه بدستآمده از ،(
212021 (2عامل  ,, abb به عنوان ثابت و معلوم در نظر گرفته ميشوند و (

 انجام ميشود و بالعكس. با 1تصميمگيري فقط بر اساس پارامترهاي عامل 
اين كار، پاسخ سيستم تغيير يافته و در نتيجه تابع هزينه عامل ديگر تغيير 

خواهد كرد. بنابراين، آن عامل بايد به طريق مشابه تصميم خود را اصالح 
كند. اين اصالحات تا زماني كه دو عامل با تغيير پارامترهاي خود نتوانند به 
تصميم بهتري بدون تغيير پارامترهاي تصميمگيري عامل ديگر دست يابند 

 و 1ادامه خواهد يافت. به عبارت ديگر، مصالحه بين دو عامل هزينه ناحيه 
 به نقطه تعادل نش خواهد رسيد. 2هزينه ناحيه 

دستيابي به نقطه تعادل نش عليرغم داشتن مزاياي فراوان، اين عيب را 
دارد كه اين نقطه تعادل ممكن است بهينه فراگير نباشد زيرا نقطه تعادل نش 

 غير كارا ميباشد به اين معني كه دو عامل هزينه ناحيه Paretoاز حيث معيار 
 ميتوانند توابع هزينه خود را با اصالح توام پارامترهاي 2 و هزينه ناحيه 1

مشترك تصميمگيريشان بهبود دهند. در اين ساختار، تعاريف عاملها در 
 آورده شده است. در واقع، هيچ يك از عاملها نميتواند بدون تغيير 2جدول 

تابع هزينه عامل ديگر، تابع هزينه خود را بهبود دهد. اين ويژگي يكي از 

مزيتهاي روش پيشنهادي اين مقاله در مقايسه با روشهاي موجود مانند 
] ميباشد. همچنين اين مقوله با آنچه در تعامالت اجتماعي با آن سر و 13[

 يك بستر مناسب جهت حل MAICAكار داريم نيز همخواني دارد. بنابراين، 
مساله بهينهسازي مورد مطالعه اين مقاله ميباشد. 
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 به ميزان 1 به ازاي تغيير پلهاي بار ناحيه 1انحراف فركانسي ناحيه : 4شكل 

0.1 p.u. 
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 به ميزان 1 به ازاي تغيير پلهاي بار ناحيه 2انحراف فركانسي ناحيه : 5شكل 

0.1 p.u. 

 نتايج شبيهسازي .۵

 به MATLABدر اين قسمت، نتايج شبيهسازي در محيط نرمافزار 
منظور نشاندادن كارآيي روش پيشنهادي ارايه ميشود. مقادير پارامترهاي 

] ميباشد. 4سيستم مشابه مقاله [

1,,2,1 پارامترهاي تابع هزينه رامقادير  == jiijγ 9.0 و=ω 
پارامترهاي كنترل كننده با استفاده از روش پيشنهادي اين  انتخاب ميكنيم.

 محاسبه شده و سپس ICA و MAPSO و روشهاي MAICAمقاله يعني 
به سيستم اعمال ميشوند. تغييرات بار را فقط در ناحيه يك و بصورت پلهاي 

1.01..با دامنه  upPD  4 در نظر ميگيريم. نتايج شبيهسازي در شكلهاي ∆=
 ∆11F  پاسخ نشان داده شدهاند. همانطور كه مشاهده ميكنيم3 و جدول 5و 

 تقريبا مشابه يكديگر ميباشند در ICA و MAPSOناشي از روشهاي 
 داراي اوج پاسخ و زمان نشست MAICA ناشي از روش ∆11Fصورتي كه 

 داراي ICA نسبت به روش MAPSO، روش ∆21Fكمتري است. در مورد 
 MAICAعملكرد بهتري است. در اين حالت نيز مشاهده ميكنيم كه روش 

عملكرد به مراتب بهتري نسبت به دو روش ديگر دارد. 

به منظور بررسي قوام كنترل كننده بدستآمده از روش پيشنهادي 
MAICA، .عملكرد آن را به ازاي شرايط عملياتي غيرعادي در نظر ميگيريم 

 از مقادير 20تحت اين شرايط فرض ميكنيم كه پارامترهاي سيستم به اندازه %
 آورده شده 7 و 6نامي خود فاصله بگيرند. نتايج شبيهسازي در شكلهاي 

است. مشاهده ميكنيم كه در اين شرايط نيز پاسخ سيستم قابل قبول بوده و 
اين نشان دهنده اين است كه كنترل كننده طراحيشده با روش پيشنهادي اين 

مقاله از قوام خوبي برخوردار است. 

 نتيجهگيري .۶

مساله طراحي كنترل كننده بار فركانس براي سيستم قدرت دو ناحيهاي 
در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است. با الهامگرفتن از روشهاي بهينه 

سازي چندعامله، الگوريتم رقابتي امپرياليستي به گونهاي اصالح شده است كه 
انحراف فركانسي ناشي از تغييرات پلهاي بار را كمينه نمايد. نتايج شبيهسازي 
كارآيي روش پيشنهادي در اين مقاله يعني روش بهينهسازي چندعامله را در 

مقايسه با روشهاي موجود مانند روش بهينهسازي گروه ذرات چندعامله و 
الگوريتم رقابتي امپرياليستي نشان ميدهد. نوآوري اصلي اين مقاله استفاده از 

توانايي باالي روشهاي بهينهسازي چندعامله، بكارگيري الگوريتم رقابتي 
 در روند Paretoامپرياليستي در اين ساختار به همراه مد نظر دادن معيار 

طراحي ميباشد كه منجر به دستيابي كنترل كنندههايي با كارآيي بهتر شده 
 استفاده از اين روش، مساله بهينهسازي اصلي را كه ممكن است داراي است.

ابعاد بسيار بزرگي باشد را به مسايل بهينهسازي با ابعاد كوچكتر تبديل ميكند 
كه حجم محاسباتي كمتري داشته و رسيدن به پاسخ بهينه را تسهيل ميكند. 
اين روش براي سيستمهاي قدرت چندناحيهاي بسيار مناسب ميباشد كه در 

كارهاي آتي نويسندگان مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
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 5و  4نتايج عددي شبيهسازي مربوط به شكلهاي : 3ل جدو

اوج پاسخ  معيار روش
(RP) 
p.u. 

زمان نشست 
(ST) 
sec 

MAICA 11F∆ 0.17 2.46 

21F∆ 0.12 3.93 

MAPSO 11F∆ 0.2 4.8 

21F∆ 0.13 5.6 

ICA 11F∆ 0.19 4.8 

21F∆ 0.15 5.96 
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 به ميزان 1 به ازاي تغيير پلهاي بار ناحيه 1انحراف فركانسي ناحيه : 6شكل 

0.1 p.u. در شرايط عادي و غيرعادي-روش MAICA 
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 به ميزان 1 به ازاي تغيير پلهاي بار ناحيه 2انحراف فركانسي ناحيه : 7شكل 

0.1 p.u. در شرايط عادي و غيرعادي-روش MAICA 
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