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 :چکیده

 عيارهاي سنجش کيفيت توان تحویلیهاي قدرت و مطرح شدن فرکانس بعنوان یکی از مامروزه با گسترش روزافزون سيستم

 ، حفظ فرکانس در مقدار(LFCبار)ناپذیر تبدیل شده است. هدف اصلی از کنترل فرکانس  ابنياز به کنترل آن به یك امر اجتن

 که بين آنها کنترل است، شدهدر این زمينه روشهاي کنترلی مختلفی ارائه باشد.نامی و توان تبادلی در مقدار قراردادي می

بهبود  جهت مقالهدراین ها ميباشد کننده ترین کنترل اولسازي بودن آنها از متدبدليل سادگی و قابل پيادهPID وPIهايکننده

-مبتنی برسيستم قدرت دوناحيه،(PSO)بهينه شده توسط الگوریتم تجمع ذراتPID کننده کنترلازیك LFCعملکرد سيستم

دگی معادالت هم باعث کاهش پيچي صورت غيرمتمرکز ها، بهکنندهاستفاده ازکنترلشود.استفاده می اي به صورت غيرمتمرکز

هایی ازقبيل ساده سازي داراي داراي مزیتPSOروشگردد،هم باعث بهبودپایداري کل شبکه می و گردددیناميکی سيستم می

 PIDکننده با مقایسه نتایج بدست آمده از کنترل.وکارایی باال ازلحاظ محاسبات می باشد آسان، مشخصات همگرایی پایدار
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الگوریتم  طراحی شده توسطPID کنندهکنترل،ميگردد مشاهده کالسيك روشهاي و ذرات تجمع تمالگوری توسط شدهطراحی

 .در تعقيب تغيير نقطه کار سيستم عملکرد بهتري دارد ،(ZNروش زیگلر نيکولز)نسبت به  تجمع ذرات

 :واژگان کلیدی

 تم تجمع ذرات، الگوریPIDکننده هاي هوشمند، کنترلکننده ، کنترلبار فرکانسکنترل 

 

 

 مقدمه-1

افزایش روز افزون مصرف انرژي الکتریکی، توسعه سيستم هاي قدرت را بدنبال داشته است بطوریکه امروزه برخی از سيستم 

هاي قدرت در جغرافيایی به وسعت یك قاره گسترده شده اند. به موازات این توسعه که با مزایاي متعددي همراه است، در 

م هاي قدرت نيز مانند سایر شاخه ها مسائل جدیدي مطرح شده است.یکی از این مسائل کنترل شاخه دیناميك سيست

یك سيستم صلی کنترل درهدف ا .فرکانس و تبادل توان بين نواحی مختلف در یك سيستم قدرت چند ناحيه اي  می باشد

در عين حال ولتاژها و و باشد و اقتصادي؛توليد توان الکيتریکی بطوري که تا حد امکان قابل اطمينان قدرت بهم پيوسته

دقيق فرکانس،ثبات سرعت موتورهاي سنکرون و القایی را به دنبال دارد  نسبتاّباشند.کنترل گرفتهقرار مجاز فرکانس در محدوده

بنابراین  .[E.cam.2005دارد]اهميت  توليدي اندازي موتوري،به طور ویژه در عملکرد رضایت بخش واحدهايو تثبيت سرعت راه

مطلوب امري  کيفيـتوقدرت بزرگ براي تامين انرژي الکتریکی با قابليـت اطمينـان بـاال فرکـانس در سيسـتم -کنترل بار

 ,Yes_il, 2004 And Ai-Hamouz] مختلفی ارائه شده است فرکـانس روشهـاي -ضروري ميباشد. براي مساله کنترل بار

Abdel-Magid-1993]،دهننک شهاي ارائه شده کنترلدر بين رو PID بيش از همه در صنعت مورد توجه بوده است. این کنتـرل 

اهميت یافتن امروزه با پيچيده شدن مسائل و.ثابتی ميباشد که در شرایط عملکرد نامی طراحی ميگردند کننـده داراي بهـره

تم هاي جستجوي تصادفی به جاي جستجوي سرعت رسيدن به پاسخ و عدم پاسخگویی مناسب روش هاي کالسيك، از الگوری

هاي اخير ي فضاي مسئله استقبال بيشتري می شود. بنا براین استفاده ازالگوریتم هاي جستجوي اکتشافيدرسالهمه جانبه

ازجمله یکی در طبيعت به وجود آمده اند.رشد چشمگيري داشته است. این الگوریتم ها با الهام از فرایندهاي فيزیکی و بيولوژ

  .نمود ( اشارهPSOاین الگوریتم ها می توان به الگوریتم تجمع ذرات )
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[Kennedy and Mendes, 2003- Chu, Chen, and H. Ho.,2006]   مرجع [N.A. Al-Musabi et al, 2003]   روش الگورتيم

 Ghoshal] در مرجع است.  تجمع ذرات را در طراحی کنترل  کننده بار فرکانس یك سيستم قدرت تجدید ساختار به کار برده

SP., 2004] با استفاده از الگوریيتمPSO کنترل کننده،PID  در مرجع.سـتفازي بهينه شده ا[Singh Parmar, 2014] حل در

را با استفاده از روش بهينه سازي PIکننده مسئله کنترل بار فرکانس یك سيستم قدرت دو ناحيه اي، پارامترهاي کنترل

کنترل کننده بار فرکانس یك سيستم قدرت [Ghatuari et al, 2013]مرجع در( تعيين نموده است.PSO)ذرات معالگوریتم تج

طراحی شده و الگوریتم تکامل تفا ضلی PSOبـا بکـارگيري الگـوریتمگاورنرو اشـباع در نظرگرفتن محدودیتهـايدو ناحيه اي با

انس در حالت دیناميکی و ماندگار سعی در پایداري سيـستم قدرت دارند. روشـهاي مـذکور بـا کـاهش تغييـرات فرک. اسـت

سـازي انتگـرال قـدرمطلق خطـا یعنـی انحـراف  تابع هزینه بکار گرفته شده جهت طراحی مـيتوانـد مبتنی بر حداقل

 پلهتریکی بصورتبه اغتشاشات بار الک (ITAE)انتگرال حاصلضرب زمـان در قـدرمطلق انحـراف فرکانس ،(IAE)فرکانس

 [MallipeddiKavya, GummadiSrinivasa Rao, 2015]مرجع .[ Dr.Ramasudha et al, 2010 and Santigopal Pain 2014]باشد

یك سيستم دوناحيه اي که گاونر هر ناحيه داراي باند مرده و غير خطی می باشد را مورد مطالعه قرار داده است. در این مطالعه 

ل کننده هر ناحيه توسط الگوریتم تجمع ذرات بهينه شده اند وتابع هدف در نظر گرفته شده انتگرال مربع پارامترهاي کنتر

 خطا می باشد.

 PIDکنترل کننده 2-

 مورد استفاده قرار ميگيرد. تابع کاهش خطاي حالت ماندگار سيستم و  دیناميکی  پاسخبه منظور بهبود PIDکنترل کننده

 :بيان شده است (1)رابطه در PIDتبدیل کنترل کننده
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 .( نشان داده شده است1در شکل )PIDبلوک دیاگرام کنترل کننده 
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 PIDبلوک دیاگرام کنترل کننده : 1شکل 

اي به عنوان کنترل کننده هاي معمولی کـه در سـالهاي اخيـرشناخته شده اند ، ميتوان کنترل کننده هPIDکنترل کننده 

PID ،P,PI,PDیك ویژگی تمام کنترل هايشمردرا بر وهمه انواع متفاوت و شناخته شده در صنایع دارویی و شـيميایی . 

هاي غير متعارف معموالً از روش  کنترل. مدل ریاضـی از فراینـد بـه منظـور طراحـی آن کنتـرل اسـت دارا بودن یكمعمولی

از باشد استفاده می کنند . نمونه هایی از یك فرایند به طـور کلـی مـورد نيـاز نمـیریاضیدانش مدل هاي جدیدي کـه در آن

صنعتی غير  خيلی از فرآیندهاي یك کنترل کننده فازي و عصبی و یا کنترل عصبی فـازي اسـت کنترلرهاي غير متعـارف ،

مشخص شده است که  ا ایـن حـال،یك مدل ریاضی پيچيدگی خـاص خـود را دارد . بـ خطی و در نتيجه براي توصيف

پارامترهاي کنترل  کنترل شوند مشروط به اینکه کهPIDبخوبی توسط کنترلرهاي  بسياري ازفرآیندهاي غير خطی می توانـد

بر باالیی بوده و  عملی نشان می دهد که ایـن نـوع از کنترلرهـا داراي حساسـيت کننده به خـوبی تنظـيم شـده باشـد. تجربـه

جاي استفاده از تعداد کمـی از کنتـرل هـاي ((Dمشتق گرفته-3( I)انتگرالی  (P) 2-تناسـبی-1رفتار آنها رابه سه دستهاساس 

دریك مونتاژ صنعتی به منظور خودکار  بـراي کنتـرل فرآینـدهاي سـاده تـرPIDزیادي کنترلر سـاده ، پيچيـده ، از تعـداد

کنترلرهایی است که PID،P,PI,PDمانندآن انـواع مختلـفوPID. کنتـرل فاده نمـودساختن برخی از فراینـدهاي پيچيده تراست

وجود سادگی، آنهـا را مـی تـوان حتـی  بـا.هاي ساختمان اصلی در کنترل مراحل مختلف بکار ميرونـد امروزه بعنوان بلوک

 .مجموعه بسيار مشکل مورد استفاده قرار داد بـراي حـل کنتـرل یـك

 PSOالگوریتم -3

درسال ي رفتـار اجتمـاعی از پرنـدگان توسـط کنـدي وابرهارت از طریق شبيه ساز(PSO)  الگوریتم بهينه سازي ازدحام ذرات

ان یك جستجوگر به عنو يتواندم PSO .[Shayeghi H et al, 2009] شدميالدي توسط کنـدي و ابرهـارت معرفـی 1995

فته شود. زیرا از غير محدببکار گر به انجام جستجو براي مسائل غير خطی، دیفرانسيل ناپذیر وقادر  سازي که قوي و ابزار بهينه

اي هاي دیگر ، ميرسد که نياز محاسباتی کمتـر داشـته ، و عملکـرد رقـابتی درمقایسه با روشه چنين به نظر مفهوم ساده آن،
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توجه زیادي از  PSOسازي ،  گسترده اي از مسائل واقعـی بهينـههـاي تکـاملی دارد،باتوجه به کاربرد مکرر طيف  از الگـوریتم

  .کرده است محققان را در عملکرد بخـود جلـب

PSO   با یك گروه از جواب هاي تصادفی شروع به کار می کند. سپس براي یافتن جواب بهينه در فضاي مسئله با به روز

 ,ه به صورت چند بعدي )بسته به طبيعت مسئله( با دو مقدار کردن موقعيت و سرعت هر ذره به جستجو می پردازد. هر ذر

امين ذره هستند تعریف می شود. در هر مرحله از حرکت ام از که به ترتيب معرف مکان و سرعت مربوط به بعد 

ود. اولين مقدار بهترین جواب از لحاظ شایستگی است که تا کنون جمعيت، هر ذره با توجه به دو مقدار بهترین به روز می ش

ناميده می شود. مقدار بهترین دیگر  pbestاست و  براي هر ذره به طور جداگانه به دست آمده است. این مقدار بهترین فردي

دست آمده است این آید، بهترین مقداریست که تاکنون توسط تمام ذره ها در ميان جمعيت به دست میبهPSOتوسطکه

هر ذره سرعت و مکان جدید خود را با دو  pbest  ,gbestنام دارد. پس از یافتن دو مقدار  gbestمقدار بهترین کلی است و 

  Kothari DP., 2010]KPS,Parmar[ [Kumar, Kothari DP., 2005][PK, Kothari DP., 2005]رابطه زیر به روز می کند

( می باشند. براي جلوگيري از واگرایی 0و1اعداد تصادفی در بازه ) و  ضرایب شتاب وزن اینرسیبه طوري که 

هستند و  PSOاز پارامترهاي  [ محدود می شود. الگوریتم، مقدار نهایی سرعت هر ذره در بازه ]

می باشد ولی بهترین انتخاب  2تا  5/1عددي بين  ه مقدار این پارامترهاست. معموالً مقدار همگرایی الگوریتم وابسته ب

وابسته است و بهتر است به  انتخاب می شود. همگرایی شدیداً به مقدار  می باشد  و   05/2

روند تکامل جمعيت کاهش می یابد.  ( بدین ترتيب که به صورت خطی در طی2/0-9/0صورت دیناميك تعریف شود. در بازه) 

، در ابتدا باید بزرگ باشد تا امکان یافتن جوابهاي خوب در همان مراحل اوليه فراهم شود و در مراحل پایانی کوچك بودن 

پایه یا استاندارد  PSOجمعيت خود را به روز کند،  (3( و )2که با استفاده از روابط ) PSOهمگرایی بهتري را سبب می شود.

اندازه تابع شایستگی براي هر ذره و  ( مالحظه می شود به طوري که 1ناميده می شود که فلوچارت آن در شکل )

 شایستگی در ميان شایستگی ذره ها می باشد. بهترین 

 

(2) 

     1     1i i iX t X t V t    

(3) 
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 :ساده را نشان ميد هدPSOفلوچارت روبرو یك 
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 PSOفلوچارت  (:1شکل)

 

 

 

ای فرکانس سیستم قدرت دوناحیه -کنترل بار -4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: سیستم دوناحیه ای تحت مطالعه2شکل)

 

اي در مطالعات کنترل بار فرکانس طور گسترده که به [Parmar KPS et al, 2012]اي معرفی شده در مرجع سيستم دو ناحيه

شود، با کمی تغيير به عنوان سيستم مورد مطالعه در این پروژه در نظر گرفته سيستم قدرت در سایر مراجع به کار برده می

ن، دو ناحيه است. این سيستم داراي دوناحيه شامل نيرگاه حرارتی با گاورنر باند مرده غير خطی می باشد. جهت تبادل تواشده

 (.2توسط یك خط انتقال به یکدیگر متصل شده اند شکل )
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و  ها اثر برخی چرخ دنـده درکه  می باشد وجود باند مرده در گاورنرها ،کی از مهمترین آثار غيرخطی موجود در سيستمی

شود که می د مرده باعث وجود این بان.گرددایجاد می  تقویـت کننده هاي هيدروليك و اصطکاک موجود در سيستم مکـانيکی

 ،در واقـعو  سيسـتم گاورنر پاسخی درخروجی نداشته باشد ،تا هنگامی که اندازه سيگنال ورودي به یك مقدار خـاص نرسـد

محـدودیت . از خود نشان ندهد یگـاورنر بـه ازاي تغييرات سرعتی که کمتر از مقدار باند مرده هسـتند هـيچ عکس العمل

به بيان دیگر، افزایش یا کاهش  .واحـدها یکـيدیگـر از هاي جلوه غيرخطی در سيستم بار فرکانس است در د،افـزایش تولي

چرا که از نظر عملی توان توليـدي تنها می تواند با  است حدها محدوددواتوليد انرژي با توجه به سقف حداکثر و حداقل تولي

 ر نظر گرفته شده که از نظـر انحرافـات گسـترده متغيرهايحداکثر مشخصی تغيير کند و این حدود سرعت به این جهت د

درنظرگـرفتن محـدوده  ،بنابراین .از روش پيشنهادي استفاده شده است مقالهدر این  .شود دما و فشار اجتناب:قبيل زا ،پروسه

تغييرات فرکانسی به باعـث افـزایش نقطـه اوج و زمـان نشست  ،همچنينکند سيسـتم مـورد نظـر را غيرخطی می  ،اشـباع

.تابع تبدیل گاورنرها با باند مرده غير خطی در سيستم مورد شودمی بـار نسـبت بـه حالت خطی  اي ازاي تغييـرات پلـه

 ( در نظر گرفته شده است.3مطالعه بصورت رابطه )

(3) 

 

 

 

 (: پارامترهای مربوط مربوط به هر ناحیه1جدول)

 مقدار پارامتر

Tgثابت زمانی گاورنر  هر ناحيه : S  2/0 

Ttثابت زمانی توزبين هر ناحيه : S  3/0 

Kpبهره مدل بار هرناحيه : HZ/PU MW 120 

Tpثابت زمانی مدل بار هر ناحيه : S  20 

T1,2:ضرایب سنکرون سازي MW/rad  0707/0 

B ضریيب بایاس فرکانس  هر :

 ناحيه

MW/HZPU425/0 

Rده معادل در : شيب تنظيم کننHZ/PU MW4/2 

1

0.2
[0.8 ]

G(S)
1g

S

ST
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 هر ناحيه

 

 تعریف تابع هدف-5

در یك سيستم قدرت دو ناحيهاي مورد مطالعه، توان هاي انتقالی از خط ارتباطی در حالت دائمی، باید ثابت و برابر مقدار از 

تغييرات فرکانس از  پيش تعيين شده باشد. لذا جهت اعمال یك کنترل کامل که هر دو هدف را برآورده سازد باید عالوه بر

تغييرات توان انتقالی خط ارتباطی نيز پس خور گرفت و ترکيب خطی از دو خطا را به عنوان ورودي کنترل کننده در نظر 

 (در هر ناحيه تعریف می شود.4می نامند و مطابق رابطه ) (ACE)گرفت. این ترکيب خطی را خطاي کنترل ناحيه یا 

 

(4    )                                                                                                         
22122

11121

fBPACE

fBPACE




 

 

 هر ناحيه به صورت زیر خواهد بود. بنابراین سيگنال فيدبك براي

(5) 

2

1
1 1 1 1 1 1

2
2 2 2 2 2

( )

( )

P I D

P I D

d ACE
U K ACE K ACE dt K

dt

d ACE
U K ACE K ACE dt K

dt
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 (: مدل تابع تبدیل سیستم قدرت دو ناحیه ای با گاورنر باند مرده3شکل )

(  در نظر می گيرم و به iACE)در این سيستم مورد مطالعه، تابع هدف را انتگرال مجموع مربعات خطاي کنترلی هرناحيه

 :(6)صورت زیر بيان می شود

                  

2
2

0
0

( )i

i

J ISE ACE dt




                                                                                                   )6(     
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(: شبیه سازی سیستم دوناحیه ای جهت کنترل بار فرکانس4شکل )  

 

 را تحت شرایط زیر  کمينه کن:Jشکل بيان شود:این  واند به مسأ له بهينه سازي می تJبر مبناي تابع هدف

(7) 

P.که درآن  iK ،.I iK و.D iK، پارامترهاي کنترل کنندهPID  در ناحيهi .ام می باشد 

 

 

 PSOبا استفاده از الگوریتم  PIDرل کننده بهینه سازی پارامترهای کنت-6

min max

,i , ,i

min max

,i , ,i

min max

,i , ,i 1,2

P P i P

I I i I

D D i D

K K K

K K K

K K K i

 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 طراحی شده است. بـراي طراحـی کنتـرل PSO بـا اسـتفاده از الگوریتمPIDکننـده پيـشنهادي در این بخـش کنتـرل

 کنتـرل (6)بر روي تابع هدف رابطه  PSO بکارگرفته شـده اسـت. پـس از اعمـال الگوریتم (6)تابع هدف رابطه  PIDکننـده 

و 50با تابع هدف مذکور تعداد ذرات الگوریتم PSOدراعمال الگوریتم . کار نامی طراحـی شـده اسـت ـده بـراي نقطهکنن

نظر گرفتـه شـده ثانيه در20و زمان شبيه سازي و c 2 =2و c 1=2، 30ماکزیمم تعداد تکرار 

 اسـت.

ط نرم افزار متلب، مشخصه همگرایی الگوریتم تجمع ذرات مطابق در محيمتلب بر اساس الگوریتم تجمع ذرات با اجراي کد 

 ( نشان داده شده است. 2( بدست آمده است ونتایج آن در جدول)5)شکل

 

 تانع هدف(: مشخصه همگرایی 5شکل )

 

 PSO: پارامترهای بهینه شده هرناحیه با استفاده از الگوریتم 2جدول 

 ناحیه   
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2.0764 3.552 5 1 

1.1631 3.0263 2.5508 2 

 نتایج شبیه سازی

)1افزایش پله ای در تقاضای بار ناحیه اول -1 )DP 

)1به عنوان اولين مورد آزمایش، افزایش پله اي درتقاضاي بار ناحيه اول  )DP در نقطه کار نامی اعمال می شود. انحراف

)1اولناحيهفرکانسی )f2فرکانسی ناحيه دوم ، انحراف( )f ،بـين دو ناحيهتغييرات تـوان انتقـالی( )tieP، انحراف خطاي

)1اولکنترل ناحيه )ACE2وانحراف خطاي کنترل ناحيه دوم( )ACE(نشان داده شده است. در این 10تا  6در شکل هاي )

شکل ها پاسخ سيستم در مقایسه با روش زیگلر نيکولز نشان داده شده است.همانطور که از شکل ها مشخص است، روش 

 سيستم کننده پيشنهادي پایداري( در بهبود مشخصه ميرایی سيستم قدرت کاراتر است. با اعمال کنترلPSOپيشنهادي )

 انات سيستم قدرت جلوگيري شده است.از نوسو شدهحفظ

 

)1انحراف فرکانسی ناحیه اول: (6)شکل  )f 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

)2انحراف فرکانسی ناحیه دوم: (7)شکل  )f 

 

)تغییرات تـوان انتقـالی بـین دو ناحیه : (8)شکل  )tieP 
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کنترل ناحیه اول  انحراف خطای: (9)شکل 
1( )ACE 

 

 

 دومانحراف خطای کنترل ناحیه : (10)شکل
2( )ACE 

)2دومافزایش پله ای در تقاضای بار ناحیه  -2 )DP 

)2درصدي درتقاضاي بار ناحيه دوم  10یك افزایش پله اي در این حالت )DPانحراف فرکانسی ناحيه اول شود.اعمال می

1( )f2، انحراف فرکانسی ناحيه دوم( )f ،( نشان داده شده 31تا11)هايشکلدر تغييرات تـوان انتقـالی بـين دو ناحيه

سازي مؤثر در ميرا زیگلر نيکولز روش بهتري نسبت داراي عملکردPSOروشکهشود می     است.دراین شکل ها مالحظه

با استفاده از  PIDنوسان ها و کاهش زمان نشست است. بنابراین، در مقایسه با کنترل کننده بر پایه زیگلر نيکولز، کنترل کننده 

 رت را بهبود می بخشد.دشدت افزایش داده، مشخصه ميرایی سيستم ق به پایداري سيستم را PSOروش 
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)1انحراف فرکانسی ناحیه اول: (11)شکل  )f 

 

)2انحراف فرکانسی ناحیه دوم: (12)شکل  )f 

 

)تغییرات تـوان انتقـالی بـین دو ناحیه : (13)شکل  )tieP 

 

 

 

 همزمانبه صورت ودومتقاضای بار نواحی اولدرایپلهافزایش -3
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)1در تقاضاي بار ناحيه اول  01/0در این حالت یك افزایش پله اي  )DP 2و ناحيه دوم( )DP  اعمال می شود. انحراف

)1اولناحيهفرکانسی )f2فرکانسی ناحيه دوم ، انحراف( )f ،دو ناحيهبـينانتقـالیتـوانتتغييرا( )tieP ( 41در شکل هاي 

داراي زمان نشست  PSOروشنيکولز،زیگلر(نشان داده شده است. از این شکل ها مشخص است، در مقایسه با روش16تا 

بر روش زیگلر نيکولز نشان  PSOروش  برتريوپتانسيلکوتاهتري بوده، پاسخ سيستم به سرعت به صفر رانده می شود. به عالوه،

 داده شده است. 

 

 انحراف فرکانسی ناحیه اول: (16)شکل 

 

)2انحراف فرکانسی ناحیه دوم: (17)شکل  )f 
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)تغییرات تـوان انتقـالی بـین دو ناحیه : (18شکل ) )tieP 

 نتیجه گیری

مربعات خطاي دو ناحيه،با در  فرکانس مبتنی بر تابع هزینه مجموع انتگرال-ایه شده در این مقاله جهت کنترل بارروش ار

نقش .( بوده استPSOگرفتن محدویت اشباع گاورنر سعی در کمينه کردن تابع مذکور با استفاده از الگوریتم تجمع ذرات)نظر

ل آنکه تغير پارامترهاي کنترل کننده، عملکرد حلقه بسته سيستم را تغير می تنظيم پارامترها از دو جنبه قابل توجه است: او

دهند، دوم انکه این پارامترها،وزنه ها یا ضرایبی هستند که نشان می دهند چه نسبتی از این فرمان ها باید با یکدیگر جمع و 

کنترل کننده  براي طراحی پارامترهايPSO) )در این مقاله از الگوریتم تجمع ذرات ورودي فرایند اعمال شود. سپس به

PIDنتایح شبيه سازي نشان دهنده کارایی و ميرایی نوسانات فرکانس گردید. اهداف مختلف پارامترها طراحیوبراي شد،استفاده

 بيشتر در مقایسه با روش زیگلر نيکولز می باشد.
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