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 تامين براي مهم راهبرد يك خورشيدي حرارتي نيروگاههاي — چكيده

-مي تلقي پايدار توسعه و زيست محيط با سازگاري نظر نقطه از انرژي

 و فني نظر از شيراز خورشيدي نيروگاه از مطلوب بهرهبرداري. شوند

 عملي تقريبا اتوماتيك كنترل سيستمهاي از استفاده بدون اقتصادي

 تنظيم از ناشي مسائل به توجه عدم طرفي از و ميباشد غيرممكن

 جهت .ميآورد وارد را ناپذيري جبران ضررهاي كنندهها، كنترل نادرست

 بايستي كنترلر تنظيم و سازي پياده شيراز، خورشيدي نيروگاه سازي شبيه

 در كه مختلفي هاي قسمت ازاينرو.  باشد اختيار در فرآيند از دقيقي مدل

 مدل  MATLAB افزار نرم محيط در هستند، گذار تاثير فرايند كنترل

 اعتبارسنجي شيراز خورشيدي نيروگاه هاي داده از استفاده با و سازي

 و دشوار، كاري PID كننده كنترل پارامترهاي بهينه كردن پيدا .اند شده

 مقاله اين در. دهد مي اختصاص بخود را طراحان وقت از زيادي زمان

 وسيع اتفاقي جستجوي تكنيك يك كه ژنتيك الگوريتم توسط كار اين

 كارايي بررسي جهت ها سازي شبيه نتايج از. گرديد انجام باشد، مي

.    شود استفاده تواند مي پيشنهادي كننده كنترل

كنترل دماي روغن خروجي مزرعه ; Matlab — كليدي هايهواژ

  نيروگاه خورشيدي شيراز;ژنتيك  الگوريتم;كلكتور

 مقدمه .1
امروزه بشر با دو بحران بزرگ روبرو است كه به شكل گسترده اي  با 

يكديگر ارتباط دارند، از يك طرف جوامع صنعتي و همچنين شهرهاي 
بزرگ با مشكل آلودگي محيط زيست مواجهاند و از طرف ديگر مشاهده 

ميشود كه مواد اوليه و سوخت مورد نياز با شتاب روزافزون در حال اتمام 

است. خورشيد بعنوان يك منبع بي پايان انرژي مي تواند يك راه حل 
مناسب براي مشكالت موجود در ارتباط با انرژي و محيط زيست باشد. 
عملكرد نيروگاه خورشيدي تابعي از كاركرد كلكتورها و چگونگي كنترل 

آنها در شرايط مختلف است. از آنجا كه تشعشع خورشيد در ساعات 
و با توجه به اينكه عوامل مختلفي در تغيير دماي  مختلف روز متفاوت است

د، بنابراين چگونگي راهاندازي نگام شروع رديابي موثر ميباشنروغن در ه
نيروگاه و توليد روغن گرم در كلكتورها ميتواند حالتهاي متفاوتي داشته 

باشد. گذشته از شرايط متغير آب و هوايي، وجود ابر در آسمان از عوامل 
مهم ديگري است كه در كنترل كلكتورها  موثر ميباشد. لذا براي دسترسي 

به يك سيكل يكنواخت و شرايط تعادل در توليد روغن گرم، ضروري است 
حالتهاي مختلف عملكرد سيكل بررسي و نحوه كنترل سيكل در هر حالت 

 يكي از روشهاي كنترل، كنترل به صورت دستي و توسط مشخص گردد.
اپراتور(كاربر) ميباشد. اين نحوهي كنترل داراي معايب زيادي از جمله 
سرعت و دقت پايين، در مقايسه با سيستمهاي هوشمند است. از ديگر 

معايب اين گونه اعمال كنترل، خطاي كاربر و محدوديتهاي انساني اپراتور 
 ميباشد.

تاكنون تحقيقات متعددي در زمينه كنترل دماي روغن نيروگاههاي 
بدليل اينكه نيروگاههاي خورشيدي رفتاري  خورشيدي ارائه شده است.

غيرخطي دارند روشهاي خطي براي تمام شرايط كاركردي آن نميتوانند 
 كه در PSA. نيروگاه خورشيدي ]1[پاسخ مناسبي به همراه داشته باشند

اسپانيا واقع شده، بيشترين تحقيقات كنترلي بر روي نيروگاههاي خورشيدي 
را به خود اختصاص داده است. با توجه به اينكه تحقيقات متعددي در اين 
زمينه انجام شده است بدليل خاصيتهاي ديناميكي پيچيده در اين سيستم و 

نيز وجود رفتار هاي غيرخطي و اغتشاشات قوي، هنوز هم كنترل آن بعنوان 
موضوعي قابل بحث مطرح ميباشد. برخي از اين تحقيقات بر پايه استفاده 
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از كنترلرهاي وفقي مي باشد كه با خطيسازي فيدبك و استفاده از قانون 
وفقي لياپانف بر روي مدل خطي شده از فرآيند كنترل كننده را پيادهسازي 

. دسته ديگري از تحقيقات بر مبناي كنترل كنندههاي پيشبين ]3و2[نمودند
ميباشد. در اين موارد با توجه به عملكرد و محدوديتهاي سيستم يك تابع 

هزينه تعريف ميشود كه الگوريتم اين تابع را مينيمم كرده و در نهايت 
از سوي ديگر كنترل كننده  .]5و4[سيگنال كنترلي مناسب را توليد ميكند

) مي تواند جهت حذف كردن اغتشاشات بزرگ Feedforwardپيش خور(
سيستم استفاده شود. در نيروگاههاي خورشيدي اين كنترلر به همراه كنترل 

. مصطفي ]6[بصورت موازي و سري استفاده گرديده است PIDكننده 
زماني محي آبادي و همكاران كنترل دماي روغن ورودي  مزرعه كلكتور 

نيروگاه خورشيدي شيراز را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيدند 
، و در [7]كه اين كنترلر براي نيروگاه خورشيدي شيراز مورد نياز نمي باشد

 براي كنترلر دماي روغن خروجي از مزرعه PIDمقاله اي ديگر كنترل كننده 
   كلكتور نيروگاه خورشيدي شيراز را با روش سعي و خطا طراحي نمودند

 طي مقالهاي تمامي كنترل كنندههايي كه 2007.  آقاي كاماچو در سال [8]
-طي دو دهه گذشته بر روي نيروگاههاي خورشيدي در سرتاسر دنيا مدل

سازي و يا پيادهسازي شدهاند را بصورت يك جدول منسجم ذكر 
 . ]9[نمودند

در طراحي، ساخت و نگهداري هر سيستم، مهندسان بايد تصميمات 
تكنولوژيكي و مديريتي بسيلري را در چند مرحله در نظر بگيرند. هدف 
نهايي چنين تصميماتي، مي تواند كمينه كردن تالش الزم يا بيشينه كردن 

سود موردنظر در هر وضعيت عملي باشد و ميتوان بصورت تابعي از 
متغيرهاي تصميم مشخص، بيان كرد. بنابراين مي توان بهينه يابي را به معناي 

 باشد f(x)كمينه يابي در نظر گرفت، زيرا اگر نقطه اي منطبق بر كمينه تابع 
. [10] هم منطبق استf(x)–اين تابع بر مقدار بيشينه تابع 

جهت شبيه سازي نيروگاه خورشيدي شيراز، پياده سازي و تنظيم كنترلر 
بايستي مدل دقيقي از فرآيند در اختيار باشد. از طرفي با وجود تالش هاي 

قبلي صورت گرفته در  اين زمينه، به برنامه اي انعطاف پذير تر و در محيط 
نرم افزاري توانمند تري از لحاظ كنترلي نياز مي باشد. ازاينرو سيكل روغن 

  مدل سازي و مدل توسعه يافته با MATLABدر محيط نرم افزاري 
بهره استفاده از داده هاي نيروگاه خورشيدي شيراز اعتبارسنجي شده اند. 

واحدهاي صنعتي از نيروگاه خورشيدي شيراز و ديگر برداري مطلوب از 
نظر فني و اقتصادي بدون استفاده از سيستم هاي كنترل اتوماتيك تقريبا  

طرفي عدم توجه به مسائل ناشي از تنظيم نادرست  غيرممكن ميباشد و از

 ضررهاي جبران ناپذيري را وارد مي آورد. كنترل دقيق ،كنترلكنندهها
طراحي  فرآيندهاي صنعتي براي بهبود راندمان و افزايش طول عمر مستلزم

مناسب پارامترهاي سيستم  تنظيم و سيستم كنترل مناسب براي فرآيند مربوطه
 مي باشد.  كنترل

در ادامه اين مقاله در بخش دوم توضيحات مختصري در رابطه با مدلسازي 
نيروگاه مربوطه و اعتبار سنجي آن آورده شده است در بخش سوم اهداف 
كنترلي مورد نياز در نيروگاه توضيح داده مي شود و در ادامه آن الگوريتم 

ژنتيك و نتايج مربوطه ذكر گرديده و در نهايت نتيجه گيري آورده شده 
 است.

مدلسازي نيروگاه خورشيدي شيراز و  .2

 اعتبارسنجي آن
نيروگاه خورشيدي مورد مطالعه در شيراز واقع شده است و شامل يك 

مزرعه كلكتور سهموي است كه در مركز آينهها يك لوله حاوي روغن عبور 
). روغن داغ پس از عبور از لولههاي رابط، وارد 1داده شده است شكل(

مبدلهاي حرارتي شده و بخار مافوق داغ براي توليد انر ژي الكتريكي مورد 
استفاده توليد ميكند. 

 
 [7]): مزرعه كلكتور نيروگاه خورشيدي شيراز1شكل(

اين نيروگاه از دو سيكل روغن و بخار تشكيل شده است. سيكل روغن 
تايي چيده 6 رديف 8 عدد كلكتوركه در 48شامل مزرعه كلكتور بوده، كه از 

 شده اند، تشكيل يافته است. 
جهت مدلسازي مزرعه كلكتور با در نظر گرفتن يك المان از لوله مزرعه 

و بكار بردن موازنه انرژي هم زمان براي ديواره )) 2شكل(كلكتور (
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بدست ) 2و( )1لوله و روغن در طي زمان مشخص، معادالت(
 [7,8,11,12,13]مي آيند

 
 [7] مقطعي از لولة كلكتورها): 2شكل(

  : (fluid)براي روغن

( )f f
f f f f c ri m f

dT dT
C A V U d T T

dt dx
ρ π

  + = − 
         (1)            

  :(metal)براي ديوارة لوله

0

( ) ( )

m
m m m b

L ro m a c ri m f

dT
C A GI

dt
U d T T U d T T

ρ η

π π

 
= − 

 
− − −                (2) 

 f سطح مقطع، زير نويس A ظرفيت حرارتي، Cچگالي، ρدر روابط باال 

 ضريب URCR مربوط به لوله فلزي ميباشند. mمربوط به روغن و زير نويس 

 ضريب انتقال حرارت بين فلز و URLR روغن و فلز و بينانتقال حرارت 

 دهانه G قطر خارجي لوله و dRroR قطر داخلي لوله و dRri R محيط است

كلكتور ميباشند. 

ηتيكي بوده و در رابطه پ بازده نوري است كه تابعي از زمان و خواص ا
 :[7,8] بيان شده(3)

0 ( ) ( )nkη θ ρ τα γ=                               (3)      
ρ بازتابپذيري آينه ،( )nατجذب طبيعي – فاكتور قابليت انتقال

 تابش زاويه اصالحگر ضريب كه   ضريب دريافت است و  برايγو
 ، ]8و7[ استفاده شد4رابطه  از است

2
( ) cos( ) 0.000658629

0.000758124

k θ θ θ

θ

= −

−             (4) 

 ].8و7[ بيان مي گردد(5)      زاويه برخورد است كه توسط معادله 

2 2 2cos( ) cos ( ) sin ( )* cos ( )z wθ θ δ= +

                                                                              (5)  

Zθ زاويه Zenith و δ زاويه انحراف و ω زاويه ساعت است. زاويه 
Zenith [7,8,11,12,13]  به دست مي آيد(6) توسط معادله : 

                        

cos sin( )* sin( )
cos( )* cos( )* cos( )

z
w

θ δ φ
δ φ
= +

        (6) 

ϕ .عرض جغرافيايي مزرعه كلكتورها مي باشد ,δ ω معادالت بصورت
 :[7,8,11,12,13] زير بيان مي شوند

28423.45 sin( 360* )
365

Nδ +
=

             (7)        

15( 12 )w t= −
                                       (8)  

3651اين معادالت براي   ≤≤ N بكار مي رود كه N عدد روز و t زمان بر 
) 9است. براي مدلسازي تابش مستقيم خورشيد،  معادله (حسب ساعت 

 :براي شهرهاي ايران بيان شده است ]Daneshyar ]14توسط 

0 * (1 )

1 exp 0.075( )
2

b fa

z

I I C

π θ

= −

   − − −     
                     )9 (  

0براي شهر شيراز  2960( )WI
m

) است و فاكتور ميانگين ابر = )faC براي 

 .]14[ محاسبه شده استDaneshyarهر ماه توسط 

بمنظور مدل سازي مبدل هاي حرارتي از مدل دسته بندي مبدل هاي حرارتي 
استفاده شده است. در اين روش از دو معادلة تعادل انرژي بصورت زير 

 :[7,8,11,12,13] استفاده شده است

 pQ mC T= ∆                                                            
                                                                          (10) 

 LMTDQ UAF T= ∆                                                   
                                                                              (11) 

θ
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ln( )
h c

LMTD
h c

T T
T

T T
∆ − ∆

∆ =
∆ − ∆                          (12)    

 U فاكتور تصحيح، Fاختالف دماي متوسط لگاريتمي، ΔTRLMTD Rكه در آن 
 سطح انتقال حرارت است. Aضريب انتقال حرارت كلي و 

 مدلسازي گرديد، MATLABپس از اينكه سيكل روغن نيروگاه در محيط 
در ادامه به منظور اعتبارسنجي، نيازمند اعتبارسنجي مدل مربوطه هستيم. 

نتايج مدلسازي با اندازه گيري ميداني مقايسه گرديده است. نتايج براي روز 
 مقايسه دماي روغن ورودي و خروجي از مزرعه، بين محيط 2009/25/05

MATLAB)نشان داده 4و3 (مدلسازي) با دادههاي واقعي نيروگاه در شكل (
شده است. 

 
 

 MATLAB) مقايسه دماي روغن ورودي به مزرعه، بين محيط 3شكل(

 [11](مدلسازي) با دادههاي واقعي نيروگاه جهت ارزيابي مدلسازي

 

 
 

 MATLAB) مقايسه دماي روغن خروجي از مزرعه، بين محيط 4( شكل

 [11](مدلسازي) با دادههاي واقعي نيروگاه، جهت ارزيابي مدلسازي

جهت ارزيابي آماري مدلسازي صورت گرفته از شاخصهاي آماري 
RMSE و RMSE Normalised )استفاده شده 14و13 (معادلههاي ((

 :                                                                                                [11]است

    

2 0.5

1

( ( ) / )
n

i i
i

RMSE P O n
=

= −∑          )13          (                             

                                                               

)14             (
2 0.5

1

_ 100(

( ) / ) / )
n

i i
i

RMSE Normalised

P O n O
=

=

−∑ 

 شده اندازهگيري مقدار :Oi مدل، شده سازي شبيه مقدار :Pi باال روابط در

 شده اندازهگيري مقدار ميانگين :O واقعي، اندازهگيري تعداد :n واقعي،
 :RMSE_Normalised و خطا مربعات ميانگين ريشه :RMSE واقعي،
 شده ميباشند. نرمال خطاي مربعات ميانگين ريشه

مقدار ريشه ميانگين مربعات خطا و ريشه ميانگين مربعات خطاي نرمال شده 
در حالت مطلوب يا حالتي كه مقادير شبيه سازي شده و اندازهگيري شده 
مساوي باشد، برابر با صفر ميباشد. جهت ارزيابي آماري روزهاي مختلفي 
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) 1از عملكرد نيروگاه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه در جدول(
 پارامتر دماي روغن خروجي از مزرعه كلكتور 2مقايسه نتايج آماري بر روي 

 ريشهو دماي روغن ورودي به آن نشان داده شده است، از مشاهده مقدار 
 درصد ميباشد، اين نتيجه 5شده كه حدود  نرمال خطاي مربعات ميانگين

بدست ميآيد كه مقادير شبيه سازي(مدلسازي) پارامترهاي مربوطه در سطح 
 درصد بوده و اختالف معني داري با مقادير اندازهگيري شده 95اطمينان 

. [11]ندارد
 پارامتر دماي خروجي از مزرعه 2): مقايسه نتايج آماري بر روي 1جدول (

 [11]كلكتور و دماي ورودي به آن

 RMSE RMSE Normalised(%) 

دماي ورودي به مزرعه 
كلكتور 

10.7659 5.12 

دماي خروجي از مزرعه 
 كلكتور

11.4153 5.44 

 
) مشاهده ميشود 1) و نتايج جدول(4و3همانطور كه از مقايسه شكلهاي(

مدل مربوطه با دادههاي واقعي تطابق خوبي داشته و از قابليت اطمينان كافي 
برخوردار ميباشد حال مي توان انواع روشهاي كنترلي را بر روي مدل 

مربوطه تست نمود 

 خورشيدي شيراز نيروگاه در كنترلي اهداف .3
-سيكل روغن نيروگاه خورشيدي شيراز را نشان مي P&ID) 5شكل(

.  ]15[دهد

 
 ]15[سيكل روغن نيروگاه خورشيدي شيراز P&ID) : 5شكل(

هدف از عمليات كنترلي در يك نيروگاه خورشيدي، ثابت نگه داشتن 
 ميباشد (در Set pointدماي خروجي مزرعه كلكتورها، نزديك دماي 

 درجه سانتيگراد طراحي Set point ،265نيروگاه خورشيدي شيراز دماي 
) و ثابت نگه داشتن انرژي حرارتي مزرعه (توان خروجي) ]8[شده است

 .]8[بعنوان يك هدف كنترلي مطرح نيست
 :]8[انتخاب دماي خروجي مزرعه بعنوان هدف كنترلي دو مزيت دارد

كه با توجه به بهبود كارايي ) Set point(انتخاب دماي طراحي -1
سيستم انجام ميشود، نياز به تجهيزات كمكي متعدد از قبيل 

 مخزن را كاهش ميدهد.

با انتخاب اين هدف كنترلي، مزرعه در تمام مدت در شرايط  -2
-آمادگي تمام بسر ميبرد و در صورت كاهش و يا افزايش لحظه

 و شروع مجدد (Shut Down)اي تابش، نياز به خاموش 
(Start Up)سيستم كه هر دو مخرب و زمانگير هستند، نمي -

 باشد.

فرمان كنترلي در نيروگاههاي خورشيدي مقدار دبي جرمي عبوري از 
. در نيروگاه خورشيدي شيراز، رنج تغيرات ]15[مزرعه كلكتورها ميباشد

 كيلوگرم بر ثانيه در نظر گرفته شده است اين رنج با 74/13 تا 4دبي بين 
 ) انتخاب گرديده است. ]15[توجه به شرايط طراحي (فلسفه كنترل نيروگاه

 PID درصد كنترل كنندههاي موجود در صنعت از نوع 90  بيش از
هستند. اين كنترلر بر مبناي سه جزء آن كه عبارتند از بخش هاي تناسبي، 
انتگرالگير و مشتق گير پايهگذاري شده است، سيگنال كنترلي اين كنترل 

 :]16[) مي باشد16و15كننده بصورت رابطه(

             ) 15(               

) 16         (  
 بهره مشتقگير  بهره انتگرالگير و در اينجا 

 كنترل كننده است.

 ]16[خطا زماني انتگرال معيارهاي. 3.1

مبناي اين روش، انتگرالگيري از خطاي سيستم در يك بازه زماني است و 
با توجه به آن، معيارهايي براي كارايي سيستم تعريف و آنگاه سعي خواهد 
شد تا با به حداقل رساندن اين معيارها به ازاي تغييرات پارامترهاي كنترل 

محاسبه شوند. بنابراين هدف به حداقل رساندن  PIDكننده، بهترين ضرايب 
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) نحوه محاسبه خطا نشان داده شده 17انتگرال زماني خطا است، در رابطه (
 است.

                                                   )17(           
زير ميتوان به درجه معيني از  معيارهاي بطور معمول با به حداقل رساندن

 رسيد. PIDدقت به منظور انتخاب بهينه پارامترهاي 
 ))18 (رابطهي ()IAE  معيارخطا ( قدر مطلق انتگرال •

                       )18(       

 در اين معيار از سطح زير منحني قدر مطلق خطا انتگرالگيري ميشود. 
 ))19 (رابطهي ()ISE  معيار( انتگرال مربع خطا •

                                                )19(  

در اين معيار از منحني مربع قدر مطلق خطا انتگرالگيري ميشود و هدف به 
 حداقل رساندن سطح زير اين منحني است. 

 )ITSE  معيارهمراه با تاثير زماني ( انتگرال مربع قدر مطلق خطا •
 ))20(رابطهي (

                                         )20(  

-در اين معيار از منحني مربع قدر مطلق خطا ضربدر زمان، انتگرالگيري مي

 شود. 

با توجه به اينكه دماي اوليه روغن در هنگام شروع رديابي نزديك به 
 Set)  درجهي سانتيگراد ميباشد و نيز دماي خروجي مطلوب ما100

point) 265 درجهي سانتيگراد است، در مراحل اوليه رديابي تفاوت زيادي 
با  PIDبين دماي روغن موجود و دماي مطلوب ميباشد و اگر از كنترلر 

ضرايب ثابت استفاده كنيم در ابتداي رديابي سيگنالهاي توليد شده توسط 
كنترلر فوقالعاده بزرگ ميباشند (بدليل بزرگ بودن خطا) و براي مدت 

سانتيگراد) سيگنال  درجهي 265زمان زيادي (تا رسيدن دما نزديك به دماي 
كنترل عمال بدون هدف بوده و سيستم با حداقل مقدار دبي بكار خود ادامه 

 ميدهد.  
دو ساختار كنترلي به صورت زير وجود  براي جلوگيري از مشكل موجود،

 :]8[دارد
  (Gain Scheduling)گروه بندي بهره  )1

 (Set point Profile) منحني مطلوب  )2

 در شبيهسازيهاي انجام شده از روش دوم استفاده شده است.

) آمده است، به اين صورت 6الگوريتمي كه در اينجا استفاده شده در شكل(
 درجه بيشتر از دماي اوليه آن انتخاب 10 اوليه سيستم را Set pointكه 

 Setمورد نظر رسيد مجددا مقدار  Set pointكرده و وقتي كه دما به 

point  درجه افزايش داده و اين روند ادامه داشته تا به 10را Set point 
  درجه) برسيم. 265اصلي سيستم (

 
  اصلي سيستمSet point) : الگوريتم انجام شده جهت رسيدن به 6شكل(

 طراحي شده، نشان داده شده است.  PID) كنترل كننده 7در شكل (

 
طراحي شده جهت كنترل دماي خروجي مزرعه PID ) : كنترلر 7شكل (

 كلكتورها و نحوه توليد سيگنال كنترلي

طراحي شده بصورت  PIDسيگنال كنترلي توليد شده توسط كنترل كنندهي 
) ميباشد همانطور كه توضيح داده شد سيگنال توليدي توسط 22و21رابطه (

 كنترل كننده ميزان دبي جرمي مزرعه كلكتورها ميباشد:
uRPIDR=P+I+D )21  (                                                            
u(t)=u(t-1)+uRPID                        R                                         )22 (  

 و مطمئن بهرهبرداري و عملكرد بهبود در كنترل كنندهها بهينه تنظيم

 يكي از روشهاي .ميكند بازي اساسي نقشي صنعتي سيستمهاي اقتصاديتر
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معمول جهت انتخاب بهينه ترين ضرايب كنترل كننده استفاده از روشهاي 

بهينه يابي، الگوريتمهاي فرا ابتكاري مانند ژنتيك، پرندگان، مورچگان و .... 

است اين الگوريتمها با جستجوي كلي فضاي مورد نظر، بهترين پارامترها را 

براي تابع هدف مورد نظر انتخاب ميكنند. 

در اين تحقيق، از الگوريتم ژنتيك جهت يافتن بهترين ضرايب كنترل كنندهي 
PID .استفاده شده است 

 [17]الگوريتم ژنتيك .4
 است. جستجو و بهينهسازي براي آماري از روشهاي يكي ژنتيك الگوريتم

 ساده تصادفي جستجوگر يك را آن كه شده باعث الگوريتم اين ويژگيهاي
 داروين الهام تكاملي نظريه از روش اين اوليه ايده واقع نكنيم. در قلمداد
 ميباشد. ايدة استوار طبيعي ژنتيك اساس بر آن كاركرد و است شده گرفته

 زمينه در كه توسط رچنبرگ 1960سال در بار اولين تكاملي محاسبات
 ديگر توسط بعدها كه آمد بوجود ميكرد، تحقيق تكاملي استراتژيهاي

 همكارانش و هلند ژنتيك توسط اوليه الگوريتم توسعه يافت. اصول محققان

 پيدايش تالشهاي آنها، نتيجه .شد ارائه 1962 سال در ميشيگان دانشگاه در
-بهينه مثل مختلفي كاربردهاي در ژنتيك الگوريتم بود. از ژنتيك الگوريتم

  است. شده استفاده تصوير و... پردازش سيستمها، شناسايي توابع، سازي
-مي جوابهايي دنبال به معموال هستيم، مسالهاي حل دنبال به ما وقتيكه

 فضاي باشند. موجود جوابهاي مجموعه ميان در جوابها بهترين كه گرديم

  .ميشود ناميده جستجو فضاي قبول، قابل جوابهاي تمام
 مسالهاي را كه حل ميكند مرتب بهبود ميبخشد. ژنتيك جواب الگوريتم

 ميشوند داده نشان با كرموزومها كه جوابها از مجموعهاي با اين الگوريتم

 اين دارند. در نام اوليه جمعيت جوابها مجموعه  اين.ميشود شروع
بعدي  جمعيت جمعيت، يك از حاصل جوابهاي الگوريتم با استفاده از

 به نسبت جديد جمعيت كه اين را داريم اميد اين عمليات ميشوند. در توليد
 كل جوابهاي از ميان جوابها از بعضي باشد. انتخاب بهتر قبلي جمعيت

ميزان  اساس فرزندان بر همان يا جديد جوابهاي ايجاد منظور والدين به
 بيشتري شانس مناسبتر جوابهاي كه است ميباشد. طبيعي آنها مطلوبيت

 پيش از كه شرطي برقراري تا فرايند اين داشته باشند. مجدد توليد براي

 .مييابد ادامه بهبود جواب) ميزان يا جمعيتها تعداد است (مانند شده تعيين
دارد.  سروكار مساله متغيرهاي يا پارامترها كد شده شكل با ژنتيك الگوريتم
ژنتيك استفاده شده است كه يكي  الگوريتم در متداول كدگذاري روشهاي

 روش اين در است. كدينگ نوع باينري است، كه متداولترين كدينگ از آنها
  ميباشد 1 و0 شامل بيتهاي از رشته يك كروموزوم هر كدگذاري،

 ميباشد جوابها فضاي و كدينگ فضاي بين رابطه يك كدينگ
فضا  دو اين در متناوب بطور را تكاملي عمليات ژنتيك الگوريتم بطوريكه

 ميدهد. انجام
 مورد مساله از ممكن جواب يك شده كد شكل عنوان به كه بيتها از اي دنباله

 استفاده باينري كدگذاري  چنانچه از.ميگويند كروموزوم را ميباشد، نظر
 ميپذيرد. را 1 يا 0 دو مقدار از يكي بيت هر شود،

 ژنتيك ويژگيهاي از گويند. يكي جمعيت را كروموزومها از اي مجموعه
 يك يا جستجو فضاي از نقطه يك روي بر تمركز جاي به كه است اين

 هر در ترتيب ميكند. بدين كار كروموزومها از جمعيتي روي بر كروموزوم،
 را نظر مورد خواص كه بوده كروموزومها از جمعيتي داراي الگوريتم مرحله،

 ميباشد. دارا قبل مرحله جمعيت از بيشتر
 جواب را ميسنجيد. هر نبودن يا بودن هدف معياري است كه مناسب تابع
 آنكه دارد. براي بزرگتري برازندگي مقدار باشد، مناسبتر جواب يك كه چه

 نظر در آن برازندگي مقدار با متناسب شود، بيشتر جوابي چنين بقاي شانس
 ميشود. گرفته

-مي و جهشي تقاطعي عملگرهاي ژنتيك الگوريتم مهم در بسيار دو عملگر

 .دباشن
-مي عمل كروموزومها از جفت يك روي بر Crossover تقاطعي عملگر

باشد.  يكنواخت و نقطهاي چند نقطهاي، تك صورت به ميتواند و كند
 نقطه يك از تصادفي طور به را كروموزوم دو نقطهاي، تك تقاطعي عملگر
 دو ترتيب بدين ميكند، جابجا را كروموزوم دو شكسته بخشهاي و شكسته

-كروموزوم اوليه، كروموزومهاي ميآيد. به بدست جديد كروموزوم

 جهش، عمل و جابجايي عمل از شده حاصل كروموزومهاي به و“والد”هاي

 .ميگويند“فرزند”كروموزوم

 .ميكند عمل والد كروموزومهاي روي بر  Pc با احتمال تقاطعي عملگر
 تقاطعي هيچ اگر ميگيرد. انجام تقاطع عمل Pc احتمال با كه معني بدين

 عمل كه صورتي در بود. خواهند والدين مشابه دقيقًا فرزندان نگيرد، صورت
 والد كروموزومهاي مختلف قسمتهاي از فرزندان بگيرد، صورت تقاطع
 كروموزومهاي كه ميشود انجام هدف اين با تقاطع عمليات ميشوند. ساخته
 خواهند قبلي كروموزومهاي خوب و مناسب قسمتهاي دربردارنده جديد

 .باشند داشته بهتري عملكرد جديد كروموزومهاي اين شايد و بود
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 از حاصل كروموزومهاي از يك هر روي Mutation جهشي عملگر 
 كروموزوم، از بيت ازاي هر به كه ترتيب ميكند. بدين عمل تقاطعي عملگر

 از مقدار  تصادفي عدد اين مقدار  اگر.ميگردد توليد تصادفي عدد يك

Pm)ميشود انجام جهش عمل بيت آن در باشد، كمتر جهش) انجام احتمال 

 در جهش  عمل.نميگيرد انجام جهش عمل بيت آن در اينصورت، غير در و
 جهش مورد بيت بجاي آن جايگزيني و1يا0عدد تصادفي توليد با بيت هر

 .گيرد مي انجام
-دام بهينه در ژنتيك الگوريتم افتادن از جلوگيري منظور به جهش عمليات

  .ميشود انجام محلي هاي

در  PIDيافتن بهترين ضرايب كنترل كننده  .5

مدل نيروگاه خورشيدي شيراز توسط 

 ژنتيك الگوريتم

در هر فرايند صنعتي همانند نيروگاه خورشيدي شيراز نيازمند يافتن بهترين 
 جهت بهبود كارايي سيستم هستيم.  PIDضرايب كنترل كننده 

  است. شده داده نمايش )8شكل( دراستفاده شده فلوچارت الگوريتم ژنتيك 

 
 ]17[) : فلوچارت الگوريتم ژنتيك8شكل(

 انتخاب شرايط اوليه : 
 انتخاب شد. N=20در اينجا تعداد جمعيت اوليه 

  در نظر گرفته شد.Iteration=10تعداد تكرارهاي الگوريتم 
  انتخاب گرديد.PRcR=0.7نرخ همبري 

در هر بيت اعمال  PRmR=0.08در اين تحقيق جهش با احتمال خيلي پايين 
 ميشود.

 TRdR=TRiR/4بصورت زير و نيز TRi  R و KRpRفضاي جستجو براي ضرايب 
 انتخاب گرديدند.

 KRpR=[KRp,min  RKRp,maxR]=[0.01  15] 
 
 TRi R =[TRi,min  RTRi ,maxR]=[50  500] 
 

 (انتگرال قدر IAEدر اين تحقيق تابع هدف (برازندگي) از حاصل جمع 
 (زمان صعود) تشكيل شده است. مقدار Rise timeمطلق خطا) و نيز

 در نظر گرفته شده است.  5/0 برابر با w2 و  w1ضرايب وزني

    
)24                                                                                     (  

- نشان ميApril 15) همگرايي الگوريتم پيشنهادي را براي روز 9شكل(

 دهد.

 
) : همگرايي الگوريتم پيشنهادي9شكل(  

 نتيجه جواب بهينه الگوريتم ژنتيك بصورت زير مي باشد: 
KRpR=8.8955 
TRi R =481.2317 
TRdR=TRiR/4 
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 با April 15) پاسخ دماي خروجي و ورودي مزرعه براي روز 10در شكل(
ضرايب كنترل كننده بدست آمده توسط الگوريتم ژنتيك نشان داده شده 

 است. 
مقايسه نتايج ضرايب بدست آمده توسط الگوريتم ژنتيك با حالت ضرايب 

بدست آمده از روش سعي و خطا (بدون بهينهيابي) براي دماي روغن 
) آورده شده است، همانطور كه مشاهده ميشود 11خروجي مزرعه در شكل(

 درجه 265دماي خروجي مزرعه در حالت بهينهيابي فوقالعاده سريعتر به 
 سانتيگراد رسيده است.

نشان داده شده  November 14) براي روز 12مقايسه ديگري در شكل(
است. همانطور كه در اين شكل هم قابل مشاهده ميباشد، كنترل كنندهاي كه 

-ضرايب آن توسط الگوريتم ژنتيك بدست آمده سريعتر از روش بدون بهينه

 يابي توانسته است سيستم را به دماي طراحي برساند.  
بطور كلي مقايسهها نشان ميدهد كه الگوريتم ژنتيك بخوبي توانسته است 

 را بدست آورد. PIDبهترين ضرايب كنترل كننده 
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15 April-PID-GA
Ti=481.2317;kp=8.8955;Td=Ti/4;

 

 

Tfout collector
set point
Tfin collector

 
 با 15April) : پاسخ دماي خروجي و ورودي مزرعه براي روز 10شكل(

 ضرايب كنترل كننده بدست آمده توسط روش بهينهيابي الگوريتم ژنتيك
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15 April-PID
Tfout-collector

 

 

wiht GA-Ti=481.2317;kp=8.8955;Td=Ti/4;
without GA-Ti=300;kp=1.8;Td=Ti/4;

 
 توسط 15April) : مقايسه پاسخ دماي خروجي مزرعه براي روز 11شكل(

ضرايب كنترل كننده بدست آمده با روش بهينهيابي الگوريتم ژنتيك و نيز بدون 

 بهينهيابي (روش سعي و خطا)
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with-GA-Ti=428.6413;KP=1.5713;Td=Ti/4;
without-GA-Ti=300;KP=1.3;Td=Ti/4;

 
 November 14) : مقايسه دماي روغن خروجي از مزرعه براي روز 12شكل(

با ضرايب كنترل كننده بدست آمده با روش بهينهيابي الگوريتم ژنتيك و نيز 

بدون بهينهيابي (روش سعي و خطا) 

نتيجه گيري  .6
 
يكي از روشهاي معمول جهت انتخاب بهينه ترين ضرايب كنترل كننده 

استفاده از روشهاي بهينه يابي، الگوريتمهاي فرا ابتكاري مانند ژنتيك است. 

در اين تحقيق، از الگوريتم ژنتيك جهت يافتن بهترين ضرايب كنترل كنندهي 

PID ،دماي روغن خروجي از مزرعه كلكتور نيروگاه خورشيدي شيراز 

 بدست آمده PIDاستفاده شده است. نتايج نشان داد پارامترهاي كنترل كننده 

توسط الگوريتم ژنتيك دماي سيستم را سريعتر نسبت به ضرايب بدست 
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 سازي شبيه نتايج ازآمده از روش سعي و خطا به دماي طراحي مي رساند. 

 .   شود استفاده تواند مي پيشنهادي كننده كنترل كارايي بررسي جهت ها

 مراجع .7

[1] E.F.Camacho,M.Berenguel(April,1997), ”Advanced Control Of 
Solar Plants”, London:Springer,. 
[2]  Rubio, F.R., (1985). Adaptive control of industrial processes. 
Application to a solar plant (in Spanish), Ph.D. Thesis, University 
of Seville, Spain. 
[3]  Rubio, F.R., Carmona, R., Camacho, E.F., (1986). Adaptive 
control of the ACUREX field. In: Kesserlring, P., Selvage, C.S. 
(Eds.), The IEA/SSPS Solar Thermal Power Plants, vol. 2. 
Springer, Berlin, pp. 5.2.1–5.2.18. 
[4] Berenguel, M., Arahal, M.R., Camacho, E.F., (1998). Modeling 
free response of a solar plant for predictive control. Control 
Engineering Practice 6, 1257–1266. 
[5]  Pickhardt, R., (2000a). Nonlinear modeling and adaptive 
predictive control of a solar power plant. Control Engineering 
Practice 8 (8), 937–947. 

 روغن دماي كنترل ،)1383 ارديبهشت(-يعقوبي،.خياتيان،م.پورمحبوب،ع. ر ]6[
 ،PID و خور پيش كننده كنترل توسط شيراز خورشيدي نيروگاه كلكتور مزرعه

-مكانيك مهندسي المللي بين كنفرانس هشتمين و ساالنه كنفرانس دوازدهمين
. مدرس تربيت دانشگاه-تهران

مصطفي زماني محي آبادي، سيد علي اكبر صفوي، سيد محمد حسام محمدي،  ]7[
سيد وحيد نقوي، بررسي كنترل دماي روغن ورودي به مزرعه كلكتور نيروگاه 

250kwخورشيدي شيراز، بيست وهفتمين كنفرانس بين المللي برق  psc 

  ، تهران-ايران1391 آبان 24 تا 22، 2012
 [8] Mostafa Zamani Mohi Abadi,Seyed Mohammad Hessam 
Mohammadi,Seyed Ali Akbar Safavi,Seyed Vahid Naghavi, On 
the control of the collector field outlet temperature of shiraz 
250kw solar power plant,Kuala lumpur, malaysia, november 12-
13,2012  ,APEESD 2012 

[9] E.F. Camacho,F.R. Rubio , M. Berenguel , L. Valenzuela , (2007) 
, A survey on control schemes for distributed solar collector fields. 
Part II: Advanced control approaches, 1252–1272 JOURNAL 
SOLAR ENERGY 
[10] S.M Giriraj kumar,R.Jain,N.A nantharaman’ Genetic Algorithm 
Based PID Controler Tuning for a Model Bioreactor’ Indian 
Chemical Engineer-vol 50 no 3-2008 

 مصطفي زماني محي آبادي، سيد علي اكبر صفوي، سيد وحيد نقوي، سيد [11]
طراحي و توسعه يك محيط شبيه ساز جهت نيروگاه "محمد حسام محمدي، 

250kwنشريه انرژي ايران، " خورشيدي شيراز بر پايه مدل سازي تركيبي 
 1391 پاييز 3 شماره 15دوره 

 مصطفي زماني محي آبادي، سيد علي اكبر صفوي، سيد محمد حسام محمدي، [12]
 خورشيدي 250kwسيد وحيد نقوي، طراحي و توسعه سيموالتور نيروگاه 

،كرمان مركز 1391 تير ماه 22-21شيراز، دومين كنفرانس ساالنه انرژي پاك،
بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي 

 250 و كنترل سيكل هيبريد  مصطفي زماني محي آبادي، مدل سازي مدوالر[13]

KW  نيروگاه خورشيدي شيراز با نرم افزارMATLAB  و مقايسه با نتايج
 1391، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز، شهريور تجربي

[14] Daneshyar, M. (1978), ‘Solar radiation statistics for 
Iran’ Solar Energy 21 , pp 345-349.  

 1389 فلسفه كنترل سيكل روغن نيروگاه خورشيدي شيراز،[15]

 كنترل روشهاي و ،اصول)1388 (،،محمداكبر،رضواني علي صفوي،سيد [16]
دانشگاهي  نشر پژوهشگران: تهران اول، چاپ صنعتي

 مباحث و پايه مفاهيم وراثتي الگوريتم،)1389(پور،حسين، آبادي نظام [17]
 كرمان باهنر شهيد دانشگاه انتشارات:اول،كرمان ،چاپپيشرفته

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

