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ي این مقاله روشی جدید براي بهبود و تنظیم بهینه در —چکیده 
. فرکانس ارائه گردیده است -ي سیستم کنترل بارکنندهپارامترهاي کنترل

کننده، از الگوریتم کنترل پارامترهاي سازيدر این روش جهت بهینه
آیی این جدید جستجوي همنوایی استفاده گردیده و براي نشان دادن کار

هاي حاصل از الگوریتم ژنتیک الگوریتم، نتایج به دست آمده با پاسخ
فرکانس،  -این مقاله، تابع هزینۀ مسئله کنترل بار در. استگردیده  مقایسه

انتگرال زمان در قدر مطلق خطا در نظر گرفته شده و  سازيبر مبناي بهینه
-یز، در فرآیند بهینهبه منظور بهبود پاسخ سیستم، ضریب بایاس فرکانس ن

روش پیشنهادي بر روي یک سیستم قدرت به . سازي لحاظ شده است
اي، با تغییرات در تقاضاي بار ناحیه اول هم پیوسته غیرخطی دو ناحیه

سازي حاکی از عملکرد مناسب نتایج شبیه. سازي گردیده استپیاده
خوبی کنترل کننده از لحاظ سرعت و دقت می باشد و در ضمن کارآیی 

  .هاي دیگر داراسترا در مقایسه با روش

انتگرال زمان در قدر مطلق خطا، الگوریتم  —هاي کلیدي  هواژ
 غیرخطی دو قدرت فرکانس، سیستم -جستجوي همنوایی، کنترل بار

 ايناحیه

 مقدمه   .1
از 1 فرکانس -کنترل بار قدرت، هايامروزه با توسعه و گسترش سیستم

-به گونه شده است برخوردار هاسیستم این از اريبردبهره در اهمیت زیادي

 صورت مناسبی هم اگر طراحی حتی کنترل، این از استفاده بدون که اي
 اينشده بینیپیش   با مشکالت قدرت است شبکه ممکن باز هم باشد گرفته
که  کندمی ایجاب قدرت، هاياز سیستم بهینه برداريبهره. گردد مواجه

 فرکانس کنترل براي]. 1[بماند ثابت مشخصی محدودهدر  فرکانس تغییرات
ارائه گردیده  متعددي مدل خطی، مقاالت از استفاده با در سیستم قدرت

فرکانس مورد  -کنترل بار خطی، با بکارگیري فیدبک] 2[در مرجع . است
، ]4[هاي بهینه و در مرجع ، کنترل]3[در مرجع  بررسی قرار گرفته است و

فرکانس مورد مطالعه قرار  -که عصبی جهت کنترل باربا شب هاییکنترل
 هاي متعددي براي کنترل مدلهاي اخیر نیز، پژوهشدر سال. اندگرفته

-روش ].7- 5[صورت گرفته است قدرت شبکه و گاورنر غیرخطی ژنراتور،

 -جهت کنترل بار طوالنی هاي ارائه شده در مراجع مذکور داراي زمان
 با لذا، در این مقاله سعی گردیده است . باشندمیهاي قدرت فرکانس سیستم

مقدار  فرکانس، -بار کنندهجدید ضمن بهبود کنترل روش یک بکارگیري
قدرت در کمترین زمان  سیستم دینامیکی عملکرد حین در فرکانس انحراف
   .یابد کاهش

                                                        
1 Load Frequency Control (LFC) 
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نوع  صنعتی، هايکنندهکنترل انواع توسعه و رشد وجود از طرف دیگر، با
 ترین واز  متداول یکی هنوز آن 2مشتقی -انتگرالی -هاي تناسبیکنندهکنترل

هاي زیادي براي تنظیم باشد و پژوهشمی هاکنندهانواع کنترل ترینپرکاربرد
-بصورت بهینه با استفاده از الگوریتم PIDکننده خودکار پارامترهاي کنترل

   ].10-8[سازي انجام گرفته است هاي بهینه

هاي ارهاي کارآیی متفاوتی براي ارزیابی عملکرد سیستمهمچنین معی
در برخی از مقاالت از معیار . کنترل شده مورد استفاده قرار گرفته است

 3پله تغییرات بار ازاي ورودي فرکانس به پله انحراف انتگرال قدرمطلق پاسخ
 مربع پاسخ پله برخی دیگر از مقاالت، انتگرال. استفاده شده است ]12- 11[
. نمایندرا استفاده می] 11[ 4بار پله تغییرات ازاي ورودي فرکانس به نحرافا

 پله به ازاي ورودي انحراف فرکانس مربع پاسخ پله در زمان ضرب انتگرال
در  زمان ضرب ، انتگرال]14- 13[و در مراجع ] 13-12[ 5تغییرات بار

 .اندمورد استفاده قرار گرفته 6فرکانس قدرمطلق انحراف

فرکانس در  - مقاله، با رویکردي جدید ضمن بهبود کنترل بار در این
اي غیرخطی، با تغییرات در هاي قدرت به هم پیوسته دو ناحیهسیستم

-تقاضاي بار ناحیه اول و دوم از الگوریتم جستجوي همنوایی براي بهینه

همچنین براي . استفاده گردیده است PIDکننده سازي پارامترهاي کنترل
از تابع هزینه انتگرال زمان در قدر مطلق  PIDکننده مترهاي کنترلتنظیم پارا

دلیل استفاده از این تابع هزینه اینست که در مسئله . گرددخطا استفاده می
زمان نشست خطا باید در کمترین مقدار ممکن باشد و  7تولید کنترل خودکار

عمل را با این  ITAEهمچنین نوسانات باید به سرعت میرا گردند که معیار 
در ]. 12[دهدگذاري خطا نسبت به طول زمان خطا به خوبی انجام میوزن

بک براي هر ناحیه محاسبه و براساس فید 8این روش، خطاي کنترل ناحیه
در مقدار صفر صورت      ACEشود و عمل کنترلی براي تنظیم می تعریف

یر مورد نظر نگه بنابراین فرکانس و توان تبادلی بین نواحی در مقاد. گیردمی
عالوه بر این، در روش ارائه شده از یک ثابت بایاس براي . شوندداشته می

گردد تا  تناسب خطاي فرکانس را با توجه به خطاي هر ناحیه استفاده می
  . توان خط ارتباطی فراهم کند

                                                        
2 Proportional−Integral−Derivative (PID) 
3 Integral of Absolute Error (IAE) 
4 Integral of Square Error (ISE) 
5 Integral of Time Multiplied Square Error (ITSE) 
6 Integral of Time multiplied Absolute Error (ITAE) 
7 Automatic Generation Control (AGC) 
8 Area Control Error (ACE) 

  الگوریتم جستجوي همنوایی .2
که  باشدمی سازي جدیدیک روش بهینه همنواییالگوریتم جستجوي 

بدین صورت که ]. 15[نوازي موسیقی استوار استبر مبناي روند بداهه
نوازندگان موسیقی به صورت تجربی و مرحله به مرحله سازهاي خود را به 

مراحل روش . آورندبیشتر به صدا در می همنواییمنظور صدادهی بهتر و 
  از نشان داده شده است که به ترتیب عبارتند 1در شکل  همنواییجستجوي 

]16[ : 

 .تعیین اولیه مسئله و پارامترهاي الگوریتم: قدم اول

  .همنواییتعیین اولیه حافظه :  قدم دوم

  .جدید همنواییتولید یک : قدم سوم

  .همنواییبه روز نمودن حافظه :  قدم چهارم

 .بررسی ناحیه توقف الگوریتم:  قدم پنجم

الگوریتم تعیین اولیه مسئله و پارامترهاي  .2.1
  همنواییجستجوي 

 گرددمی مشخص) 1(سازي به صورت رابطه در مرحله اول، مسئلۀ بهینه

]16[ .  

:{ ( ) | }Minimize f x x X                                (1) 

: ( ) 0; 1, 2,.., , .,uSubject to g x u U   

( ) 0; 1,2,.., : ,, .vSubject To h x v V   

)بطوریکه )f x،تابع هدف( )vh xتابع قیود مساوي و( )ug x تابع قیود
مجموعه محدودة Xگیري وتصمیم اي از متغیردستهx.باشدغیرتساوي می

iiLباشد وگیري میتصمیم ممکن مقادیر هر متغیر iUx x x است. 
  .گیري استتصمیم  حدود باالیی و پایینی براي هر متغیرiLxوiUxبطوریکه

شوند که شامل اندازه نیز در این مرحله مشخص می HSAپارامترهاي  
و یا تعداد بردارهاي جواب در حافظه همنوایی، نرخ  9حافظه همنوایی

-تعداد متغیرهاي تصمیم،  11م صدادهینرخ تنظی،  10مالحظه حافظه همنوایی

                                                        
9 Number of Solution Vectors in HM ( HMS) 
10 HM Considering Rate (HMCR) 
11 Pitch Adjusting Rate (PAR) 
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حافظه . باشندیا ناحیه توقف الگوریتم می 12سازيو تعداد  بداهه) N(گیري 
هاي دسته(یک محل حافظه است بطوریکه تمام بردارهاي جواب  13همنوایی

شبیه به حوضچه  HMشوند در واقع میذخیره ) گیريمتغیرهاي تصمیم
پارامترهایی هستند که  PARو  HMCR. باشدژنتیک در الگوریتم ژنتیک می

  .روندهر دو در مرحله سوم براي بهبود بردار جواب به کار می

 همنواییتعیین اولیه حافظه  .2.2

با تعداد بسیار زیادي بردار جواب تولید  HMاین مرحله ماتریس در 
لذا در این گام، . گرددپر می HMSشده به صورت تصادفی و با توجه به 

بوسیله پارامتر تعریف  HMا یا بردارهاي پاسخ ذخیره شده در هحلتعداد راه
بروز  HMها جدید تولید شده و حلسپس راه. گرددتعیین می HMSشده 

 .گرددرسانی می

)2(      

1 1 1 1

1 2 1

2 2 2 2

1 2 1

HMS 1 HMS 1 HMS 1 HMS 1

1 2 1

HMS HMS HMS HMS

1 2 1

HM

N N

N N

N N

N N

x x x x
x x x x

x x x x
x x x x





   





 
 
 
 
 
 
  




    



  

 نوازيجدید بر اساس بداهه همنواییتولید  .2.3

'یعنی جدید همنوایییک بردار  ' ' '
1 2( , , ... )Nx x x x  بر مبناي

گردد که به آن می مالحظات حافظه، تنظیم صدادهی، انتخاب تصادفی تولید
-، مقدار اولین متغیر تصمیمهمنواییدر مالحظات . گویندمی 14نوازيبداهه

1گیري
1( )x  براي بردار جدید از هر مقداري که در محدودهHM، 

1 HMS
1 1( )x x  مقادیر دیگر متغیرها نیز به . گردددارد انتخاب میوجود

و متغیر است،  1تا  0که مقداري بین  HMCR. گردندروش مشابه انتخاب می
ذخیره شده  HMنرخ انتخاب یک مقدار از مقادیر محاسبه شده قبلی که در 

1) باشد بطوریکهاست می )HMCR نرخ گزینش تصادفی یک مقدار از
 .باشددوده ممکن مقادیر میمح

                                                        
12 Number of Solution Vector Generations  (NI) 
13 Harmony Memory Matrix (HM) 
14 Improvisation 

)3(      ' 1 2
'

'

, , ..., with pr HMCR)

with pr([1

, , (

, - MC ]), H R

HMS
i i i i

i
i i

x x x x
x

x X










  

 مقدار متغیر تصمیم HSAدهد که نشان می 9/0برابر  HMCRبراي مثال، 
و یا از % 90با احتمال  HMگیري را از مقادیر حساب شده قبلی موجود در 

هر  .کندانتخاب می) 100-90( =%10کل محدوده ممکن مقادیر با احتمال 
زء به دست آمده توسط مالحظات حافظه براي تعیین اینکه تنظیم ج

این عمل با استفاده از . شودتر است یا خیر امتحان میصدادهی مناسب
شود که نرخ تنظیم صدادهی است و به صورت زیر تعریف می PARپارامتر 

 .گیردانجام می

)4(                        ' , with pr(PAR)
PAR for

, with pr([1-
,

,
R])

,
, PAi

Y es
x

No
  

ارمقد 1 PAR اگر تصمیم . کندنرخ انجام هیچ عمل را مشخص می
'باشد YESبراي تنظیم صدادهی 

ix شودبه صورت زیر جایگزین می. 

)5(                                            ' ' () *,i ix x rand bw   

,(یک پهناي باند قابل شنیدن و bwکه (rand یک شماره تصادفی بین
، تنظیم صدادهی یا گزینش HMدر مرحله سوم مالحظات . باشدمی 1و  0

 .گرددمی جدید اعمال همنواییانتخابی بر روي هر متغیر بردار 

  همنواییروز رسانی حافظه ه ب .2.4
'جدید همنواییدر این گام، اگر بردار  ' ' '

1 2( , , ... )Nx x x x  از بدترین
 همنواییبر مبناي تابع هدف انتخابی بهتر باشد،  HMدر  همنواییبردار 

 HMموجود از مجموعه  همنواییقرار گرفته و بدترین  HMجدید داخل 
 .شودکنار گذاشته می

 بررسی ناحیه توقف .2.5

ء شد، ارضا) نوازيحداکثر تعداد بداهه(اگر ناحیه توقف در این گام، 
  . گردندتکرار می 4و  3 هايگامیافته و در غیر اینصورت محاسبات پایان
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:{ ( )| }Min f x x X
, ,Subject to constraint

1 1 1 1
1 2 1
2 2 2 2
1 2 1

HMS 1 HMS 1 HMS 1 HMS 1
1 2 1

HMS HMS HMS HMS
1 2 1

HM

N N

N N

N N

N N

x x x x

x x x x

x x x x
x x x x





   






 
 
 
 
 
 
 




    



  
 فلوچارت الگوریتم جستجوي همنوایی ): 1(شکل 

   هکننده طراحی شدسیستم و کنترل مشخصات .3
-بهم پیوسته دو ناحیهقدرت ها بر روي یک سیستم در این مقاله، بررسی

و  AGCسیستم به همراه  صورت گرفته است که ساختارغیرخطی  اي
کننده نوع کنترل]. 18و17و8[ نشان داده شده است )2(کننده در شکل کنترل
PID  براي  ،هارمونیجستجويبهینه شده توسط الگوریتم ژنتیک و الگوریتم

با تعریف  .اندبین نواحی به کار گرفته شده و کنترل توان AGCمسئله 
 خودکار کنترل PIDکننده کنترل براي ،)6(خطاي کنترل ناحیه طبق رابطه 

  .باشدمی )7( تولید داراي معادله کنترلی طبق رابطه

)6(                               ,i tie i i iACE P f     

)7(                             )( ,, iiitieipri fPKPC     

  )(())( ,,,, iiitieiDiiitieiI fP
dt
dKfPK     

  

-به منظور بهینه) 7( و) 2(طبق روابط  ذیلمقاله چهار پارامتر این در 

  .نشان داده شده است 1مسئله در نظر گرفته شده که در جدول سازي 

سازيپارامترهاي مسئله بهینه): 1(جدول   
 توضیحات پارامترها

prK   .شودمی براي عملیات کنترل ضرب ACEثابت تناسبی است که در  

IK  
براي عملیات کنترل ضرب  ACEثابت انتگرالی است که در انتگرال 

  .شودمی

DK  
براي عملیات کنترل ضرب  ACEثابت دیفرانسیلی است که در مشتق 

  .شودمی

i   ضریب بایاس هر ناحیه 
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سازي و ترها توسط روش بهینهسازي مقادیر این پارامدر هر مرحله بهینه
بر مبناي ) 8(که طبق رابطه  ITAEسازي تابع هدف انتخابی حداقلبا 

ها و تغییر فرکانس هر ناحیه تعریف تغییرات توان خط ارتباطی بین ناحیه
  .آیندگردیده به دست می

)8(         
60

1 20
( )tieITAE t f f P dt        

 2جدول سازي در ستم مورد شبیهمقادیر مورد استفاده براي پارامترهاي سی
براي در این مقاله بدون از دست دادن کلیت مسئله،  .نشان داده شده است

-مقادیر انتخابی براي بهینه و سازي دو ناحیه در نظر گرفته شدهسادگی شبیه

  . ملحوظ گردیده استسازي در هر دو ناحیه یکسان 
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  اي مورد مطالعهناحیه بلوك دیاگرام سیستم قدرت دو): 2(شکل 

  سازيشبیه نتایج .4
ثیر الگوریتم پیشنهادي أبراي نشان دادن ت دو وضعیت بخش،در این 

و به  MATLAB 7.6 افزارنرم ها توسطاین بررسی. تاس شدهبررسی 
و در هر  ثانیه انجام گرفته است 60در زمان  ،سازي حوزه زمانیصورت شبیه

به صورت نموداري با  مختلفهاي حالت نتایج به دست آمده از روش
به  ،)1DP(اي در ناحیه یکیک افزایش بار پله .اندشده  یکدیگر مقایسه

-نتایج شبیه. میزان یک درصد در مبناي واحد به سیستم اعمال گردیده است

در وضعیت  سازي ضریب بایاس فرکانس وبا بهینهدر وضعیت اول  سازي
سازي ضریب بایاس فرکانس براي انحراف فرکانس ناحیه هینهبدون بدوم 
و تغییرات توان خط ) 2f(مانحراف فرکانس ناحیه دو، )1f(اول
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. نشان داده شده است 8تا  3هاي در شکل) tieP(ناحیه ارتباطی بین دو
بترتیب  PARو   HMS ،HMCRشامل  HSAهاي الگوریتمپارامترهمچنین 
عالوه بر آن، براي مقایسه و .در نظر گرفته شده است 5/0و  85/0، 8برابر با 

بررسی الگوریتم جستجوي همنوایی تمامی نتایج بدست آمده بوسیله 

لذا، براي الگوریتم ژنتیک . سازي گردیده استالگوریتم ژنتیک پیاده
عضو در نظر گرفته شده و پارامترهاي  100با جمعیت  نسل 100پارامترهاي 
لحاظ گردیده  01/0و  9/0بترتیب  و جهش تزویج احتمال: قبیل دیگر آن از

  .است

 
   iبا در نظر گرفتن )1f( تغییرات فرکانس در ناحیه اول :)3(شکل

 
   iبا در نظر گرفتن )2f( ر ناحیه دومتغییرات فرکانس د :)4(شکل

 
  iبا در نظر گرفتن دو ناحیه تغییرات توان خط ارتباطی بین): 5(شکل

 
  iنبدون در نظر گرفت )1f( تغییرات فرکانس در ناحیه اول): 6(شکل

 
   iبدون در نظر گرفتن )2f( تغییرات فرکانس در ناحیه دوم): 7(شکل

 
  iبدون در نظر گرفتن تغییرات توان خط ارتباطی بین دو ناحیه ):8(شکل

پاسخ فرکانسی گردد مالحظه می 8تا  3 هايدر شکلهمانطور که 
داراي نسبت به الگوریتم ژنتیک  جستجوي همنواییحاصل از الگوریتم 

کننده لذا کنترل .رسدمیماندگار باشد و زودتر به حالت تغییرات کمتري می
-در مقایسه با کنترل جستجوي همنواییتنظیم شده با الگوریتم  PIDنوع 

حرافات فرکانس و توان خط ارتباطی به سرعت کننده تنظیم شده با ژنتیک، ان
به سمت صفر میل کرده و عملکرد بهتري را در میرا نمودن نوسانات 

 5تا  3هاي شکل در. دهدفرکانس و توان خط ارتباطی از خود نشان می
هاي با توجه به شکل .سازي شده استبهینه ضریب بایاس فرکانس نیز

مناسبی سرعت بسیار  انسی دقت وپاسخ فرکگردد که مذکور مالحظه می
تواند باعث لذا، در نظر گرفتن ضریب بایاس فرکانس در نهایت می. دارد

  .بهبود پاسخ سیستم گردد
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  گیرينتیجه .5
، براي کنترل PIDکننده تنظیم پارامترهاي کنترلبهبود و این مقاله  در

رار مورد بررسی قاي غیرخطی دو ناحیهقدرت  هايخودکار تولید در سیستم
، از روش PID کنندهکنترل پارامترهاي سازيبهینه در این روش براي .گرفت

تابع گردید و استفاده  جستجوي همنواییجدیدي تحت عنوان الگوریتم 
. انتخاب شد انتگرال زمان در قدر مطلق خطا سازيبهینهمسئله هدف 

ازي سضریب بایاس فرکانس نیز بهینه بهبود پاسخ سیستم، همچنین براي
  . گردید

مالحظه شد  PID کنندهسازي کنترلبا توجه به نتایج شبیه بر این اساس
پاسخ بهتري الگوریتم ژنتیک نسبت به  جستجوي همنواییکه، الگوریتم 

از طرفی دیگر، . نمایدمیبا دقت بیشتري عمل  در زمان کمتر وداشته و 
ار موثري در فرکانس نقش بسی ضریب بایاس سازيبهینهمشاهده گردید که 
بنابراین، روش پیشنهادي کارآیی  .داراست PID کنندهبهبود پاسخ کنترل

  .هاي دیگر داراستمناسبی را در مقایسه با روش
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