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چکیده
 کسری توانهاای بازرگ موماودر در ا ار.وقوع کسری توانهای بزرگ مهمترین عامل وقوع خاموشیهای سراسری در سامانههای قدرت است
 با توجه به اهمیت سامانه قدرت در رشد اقتصادی کشورها و زنادگی روزماره.خروج نیروگاههای بزرگ یا خطوط انتقال از مدار ایجاد میشوند
 بار زدایی فرکانسی روشای متاداول بارای. ایجاد خاموشی سراسری می تواند از اهداف انجام عملیات خرابکارانه و یا حمالت نظامی باشد،مردم
 توادل، طرحهای بار زدایی با قطع بخشی از بار سامانه، در حقیقت.جلوگیری از خاموشی سراسری در هنگام وقوع کسری توانهای بزرگ است
 در این مقاله طرح بار زدایای فرکانسای منتنای بار ساامانه پاایه ناحیاه.توان را به سرعت برقرار نموده و پایداری سامانه را حفظ می نمایند
 مقدار باری که در هنگام وقوع کسری تاوانهاای بازرگ، در این طرح بار زدایی با استفاده از تخمین حداقل فرکانس.گسترده ارائه شده است
 کاارایی طارح باار زدایای پیشانهادی و عملکارد، با استفاده از مطالوات شنیهسازی. تویین میشود،برای حفظ پایداری سامانه باید جدا شود
.مناسب آن با تغییر پارامترهای سامانه به ا نات رسیده است
 سامانه پایه ناحیه گسترده، پایداری فرکانس، بار زدایی فرکانسی:کلیدواژهها
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Abstract
Occurrence of large power deficits are the main cause of black outs in power systems. Usually, large power deficits
occure as a result of large generating units or tie-lines outage. Considering the impact of electricity on economic
growth of countries and daily life of people, triggering a blackout might be a goal of sabotage or military attacks.
Underfrequency load shedding is commonly used to prevent blackout in case of large power defcits. In fact by
curtailing part of the loads, load shedding schemes retain the power balance and keep the system stability. In this
paper, an underfrequency load shedding method based on wide area monitoring system is proposed. In this load
shedding scheme, the amount of load to be shed, in case of large power deficits, to preserve the stability of power
system is determined based on the estimated minimum frequency. The effectiveness of the proposed method in
different conditions, considering power system parameters variation, is proved using simulation studies.
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 .6مقدمه

طرحهای بار زدایی زیر فرکانس را میتوان به طور کلی باه دو
دسته سنتی و وفقی تقسیم نمود .در طرحهای باار زدایای سانتی
بار زدایی بدون در نظر گرفتن اندازه اشتشاش انجام مای شاود .در
حقیقت ،در صورت عنور فرکانس از مقادیر آستانه از پیه تویاین
شده ،مقدار موینی بار قطع می گردد .مقدار باری که بایاد در هار
مرحله حذف شود و همچنین توداد مراحل بار زدایی باه صاورتی
تویین می شود که در صورت وقوع بدترین پیشامد ممکن ،پایداری
سامانه قدرت حفظ شود [ .]3-1در ایان روش ،باار زدایای بادون
در نظر گرفتن انادازه اشتشااش انجاام مایشاود و در بسایاری از
حالتها بار حذف شده بیشتر یا کمتر از مقدار دزم است .پس در
سامانههایی که از طرحهای بار زدایی سنتی استفاده میشود ،پس
از وقوع اشتشاش ،امکان قرار گرفتن فرکانس در محدودهای باادتر
یا پایینتر از حد مجاز وجود دارد [ 6و .]5
به دلیل مشکالت طرح های باار زدایای سانتی ،نسال بوادی
طرح های بار زدایی ،یونی طرحهای بار زدایی وفقی مطرح شادند.
در این طرح بار زدایی با توجه به موادله نوسان و با توجه به مقدار
مشتق فرکانس در لحظاه پاس از وقاوع اشتشااش ،کساری تاوان
تخمین زده می شود .سپس باه منظاور بازگردانادن فرکاانس باه
محدوده مجاز ،مقدار مناسب بار در چندین مرحله قطع مایشاود
[ .]7-3مشکل اصلی این طرح های بار زدایی ،وابسته بودن مقادار
کسری توان محاسنه شده توسط موادله نوسان به ابات اینرسای
سامانه است .یونای اگار مقادار دقیاق ابات اینرسای ساامانه در
دسترس نناشد یا اینکه ابت اینرسی دچار تغییر شود ،ایان روش
دارای خطای قابلتوجهی خواهد بود .همچنین خطاهای موجاود

Underfrequency Load Shedding

1

برای رفع مشکل مربوط به تغییر ابت اینرسی ،روشی منتنای
بر به روزرسانی ابت اینرسی در مراجع [ 6و  ]5ارائه شاده اسات.
اگر چه در این روش مشکل خطای مشتق فرکانس همچنان بااقی
است .در این مقاله روشی منتنی بر تخمین حداقل فرکانس بارای
محاسنه کسری توان و اجرای طرح بار زدایی فرکانسی بار اسااس
آن پیشنهاد می شاود .در طارح باار زدایای پیشانهادی ،فرکاانس
باس های ژنراتاوری ساامانه قادرت توساط ساامانه پاایه ناحیاه
گسترده اندازهگیری شده و به مرکز کنترل ارسال میشود .سپس
در مرکز کنترل حداقل فرکاانس ساامانه تخماین زده شاده و بار
اساس آن مقدار باری که برای حفظ پایداری ساامانه بایاد حاذف
شود ،تویین می گردد .در مرحله بود باا توجاه باه اولویات بارهاا،
بارهایی که باید قطع شوند تویین شده و فرمان قطع به رلاههاای
مربوطه ارسال می شود .در این مقاله با شنیهسازیهای انجام شده
بر روی یک سامانه قدرت نمونه ،کارایی طرح بار زدایی فرکانسای
پیشنهادی سنجیده شده است.

 .4سامانه پایش ناحیه گسترده
سامانه پایه ناحیه گساترده باا اساتفاده از جماعآوری و تحلیال
دادههای بهدست آماده از واحادهای انادازهگیار فاازوری ،امکاان
نظارت بر شنکه را در سطح وسیع ،برای تحلیل وضویت سامانه به
صاااورت زماااان واقوا ای فاااراهم ما ایآورد .در حالااات کلااای،
سامانه پایه ناحیه گسترده از سه بخه باه هام پیوساته شاامل
بخههای اندازهگیری ،کنتارل و شانکههاای مخاابراتی تشاکیل
می شود .در بخه اندازهگیری ،با استفاده از واحدهای انادازهگیار
فازوری ،پارامترهای مختلف شنکه انادازهگیاری مایشاود .مرکاز
کنترل ،الگوریتمهای مرتنط باا پاایه ،بهارهبارداری ،حفاظات و
کنترل سامانههای قدرت را اجرا مایکناد و بخاه مخاابراتی باه
صورت یک واسط میان دو بخه دیگر عمل میکناد کاه وظیفاه
انتقااال داده بااین دو بخااه دیگاار را دارد [ .]60در شااکل ()6
شماتیک سامانه پایه ناحیه گسترده برای پیادهساازی طارح باار
زدایی در سامانه قدرت نمایه داده شده است.
در طرح بار زدایی پیشنهادی ،با استفاده از واحدهای اندازهگیاری
فازوری ،فرکانس باسهای ژنراتوری سامانه اندازهگیری شاده و از
طریق کانالهای مخابراتی همچون الیاف نوری ،برای مرکز کنترل
ارسال می شود .در مرکز کنترل با استفاده از این دادههاا و روشای
که در قسمت بود توضیح داده میشود ،مقدار باری که دزم اسات
حذف گردد ،تویین میشود .سپس با توجه به اولویت بارها ،فرمان
قطع از طریق ارتناط مخابراتی به توادادی از رلههاای باار زدایای
فرکانسی ارسال میشود.
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عواملی همچون وقوع خطاا ،بالیاای طنیوای و یاا حملاه نظاامی
می تواند باعث خروج نیروگاه های بزرگ یا خطوط انتقاال از مادار
شود .در چنین شرایطی به دلیل بازرگ باودن اشتشااش ،کنتارل
کنندههای سامانه قدرت قادر به برقراری سریع توادل بین تولید و
مصرف و در نتیجه حفاظ پایاداری ساامانه نخواهناد باود .بارای
برقراری سریع توادل توان در چنین شرایطی میتوان بخشی از بار
سامانه را قطع نمود .این کار مومودر توسط طرحهاای باار زدایای
فرکانسی 6انجام میشود .در طارحهاای باار زدایای فرکانسای در
صورت عنور فرکانس از مقادیر آستانه از پیه تویین شده ،با قطع
بخشاای از بااار سااامانه توااادل بااین تولیااد و مصاارف بااه ساارعت
برقاارار شااده و از وقااوع خاموشاای سراسااری در سااامانه قاادرت
جلوگیری میشود [ 6و  .]5بدین صورت از پیامدهای اقتصاادی و
روانی ناشی از وقوع خاموشی سراسری در شانکه سراساری بار
جلوگیری میشود.

در مشتق فرکانس اندازهگیری شده میتواند این طرح بار زدایی را
دچار اشتناه کند.
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است منجر به دام افتادن در حداقلهای محلی شود .در تحقیقاات
اولیه  Vmaxبه صورت تجربای در مقاادیر  60-50%رنا دینامیاک
تنظیم میشود.

 .3بار زدایی فرکانسی با اسـتااده از تخمـین حـدالل
فرکانس سامانه
در این قسمت روش بار زدایی پیشنهادی ارائه شده است .در این
روش سوی شده که باا اساتفاده از حاداقل تواداد نموناههاا و در
حداقل زمان ممکن ،حداقل فرکانس سامانه پس از وقوع اشتشاش
پیه بینی شود .سپس بر اساس حداقل فرکانس پیهبینی شاده،
مقدار باری که برای حفظ پایداری سامانه دزم است قطاع شاود،

 Wضریب اینرسی اولین تکرار و  wdampضریب میرایی اینرسی
است که با استفاده از آن ضریب اینرسی تکرارهای بودی با توجاه
به ضریب اینرسی تکرار قنلی محاسنه میشاود [ xmin .]61و xmax
نیز حد پایین و بادی متغیرهای تصامیم اسات کاه باا توجاه باه
خصوصیات هر مسئله تویین میشود.
جدول  .6پارامترهای انتخا شده برای الگوریتم

PSO

تابع اصلی

تابع درجه سه

پارامترها

5

5

gincr and pincr

-2

-2

xmin

تابع مورد نظر بار اطالعاات انادازهگیاری شاده فرکاانس بارازش

2

2

xmax

xmax- xmin

xmax- xmin

میشود .با استفاده از بارازش منحنای پارامترهاای مجهاول تاابع

6

6

Dx
W

بهدست میآید .حال با داشتن پارامترهای تابوی که افت فرکاانس

0/33

0/33

wdamp

0/6*dx

0/6*dx

vmax

500

600

Max-iteration

600

600

Npop

تویین گردد .بنابراین ابتدا ،پاسخ فرکانسی ساامانه پاس از وقاوع
کسری توان و همچنین تابوی که بتواناد ایان پاساخ فرکانسای را
توصیف نماید ،بررسی شد .پس از آن ،با استفاده از

الگوریتم PSO

ایجاد شده را توصیف مینماید ،می توان مقادار حاداقل تاابع کاه
همان حداقل فرکانس سامانه پس از اشتشااش اسات را محاسانه
کرد و با توجه به آن مقدار باری که باید قطع شود را تویین نمود.
الگوریتم  PSOدر مرجع [ ]66مورفی شده اسات .دلیال انتخاا
این الگوریتم ،سرعت باد و قابلیت اطمینان این الگاوریتم تکااملی
اساات کااه ایاان ویژگاایهااا ساانب اسااتفاده از ایاان الگااوریتم در
کاربردهای مختلف شده است [ .]65-62پارامترهای انتخا شده
برای برازش منحنیها توسط الگوریتم  PSOدر جادول ( )6آورده
شده است.
پارامتر  Vmaxحداکثر سرعتی را که ذرات در هر تکرار میتوانند
به آن برسند ،تویین میکند .اگر این مقادار خیلای بازرگ باشاد،
ممکن است ذرات از روی راهحالهاای مناسانی کاه قانالر باه آن
رسیدهاند پرواز کنند و بسیار کوچاک باودن ایان پاارامتر ممکان

 .6-3پاسخ فرکانسی سامانه پس از ولوع اغتشاش
پس از وقوع حواد ی که منجر به کسری ناگهانی توان میشاوند،
فرکانس سامانه به صورتی کاه در شاکل ( )5مشااهده مایشاود،
کاهه می یابد .رابطه زیر افت فرکاانس پاس از وقاوع کساری را
توصیف میکند [:]7
()6

)f (t )  a  b ect sin(dt  e

این رابطه دارای پن مجهول است که با تخمین آنهاا مایتاوان
حداقل فرکانس را تخمین زد .روند تخماین فرکاانس در قسامت
بود ارائه میشود.
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شکل  .6شماتیک سامانه پایه ناحیه گسترده

ابتهای شتا آگاهی ( )pincrو اجتمااعی ( ،)gincrباه ترتیاب
شدت جذ ذرات به سمت بهتارین تجرباه فاردی ذره و بهتارین
تجربه گروهی را تویین میکنند .انتخا یک مقدار بازرگ بارای
 pincrنسنت به  gincrمنجر باه سارگردانی بایه از حاد ذرات در
فضای جستجو میشود ،در حالی که انتخا مقادار بازرگ بارای
 gincrمنجر به حرکت سریع ازدحام به سمت حداقلهاای محلای
میشود .اما انتخا مقادیر تقرینار یکسان بارای ایان دو ابات ،باا
ایجاد یک توازن بین کشه به سوی بهتارین موقویاتهاایی کاه
تاکنون تجربه شده و کشه به سمت حاداقل جهاانی ،منجار باه
مؤ رترین جستجو می شود .مومودر این دو مقدار برابار  6انتخاا
میشوند.

مجله علمی ـ پژوهشی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال هشتم ،شماره  ،3پاییز 6331

421

که در آن،

)  f meas (tiفرکانس اندازهگیری شده سامانه

در لحظه fest (ti ) ،ti

نمونه تخمین زده شاده مواادل آن و n

توداد نمونههای فرکانس است .الگوریتم  PSOسوی مایکناد کاه

همانطور که شکل ( )3نشان میدهد ،تابع درجاه ساه بارای
تخمین فرکانس تا  3sپس از اشتشاش دقت مناسنی دارد .پس باا
داشااتن ضاارایب موادلااه درجااه سااه یوناای  g ،fو  hو در نتیجااه
اطالعات فرکانس تا  3sپس از اشتشاش میتوان با برازش منحنی

شکل  .4افت فرکانس در ا ر کسری توان

با توجه به اینکه در لحظات پس از اشتشاش ،فرکانس باسهای
ژنراتوری سامانه دارای نوسان است ،تخمین کمینه فرکانس با
استفاده از هر یک این فرکانسها دشوار خواهد بود .برای رفع این
مشکل میتوان از فرکانس مرکز اینرسی استفاده نمود .فرکانس
مرکز اینرسی با استفاده از فرکانس باسهای ژنراتوری که توسط
سامانه پایه ناحیه گسترده به مرکز کنترل ارسال میگردد ،به
صورت زیر محاسنه میشود:
n

i

H .f
i

)(5
i

i 1
n

H

( )6بر این دادهها به وسیله الگوریتم  ،PSOضرایب مجهول موادله
( )6را تویین نماود .بارای باهدسات آوردن ایان ضارایب توساط
الگوریتم  PSOهمان تابع هدف ( )4اساتفاده مایشاود .در اینجاا
مقدار )  f meas (tiبا جایگذاری  tiدر رابطه ( )3بهدست آمده و

)  fest (tiنمونه تخمین زده شده توسط رابطه ( )6در زمان ti
است .حال با استفاده این ضرایب میتوان فرکانس سامانه تا نقطه
حداقل را پیه بینی نمود .سپس باا اساتفاده از حاداقل فرکاانس
تخمین زده شده ،مقدار باری که دزم است قطع شاود ،محاسانه

fCOI 

می شود .دزم به ذکر است که پس از هر مرحله بار زدایای فرآیناد
تخمین فرکانس برای استفاده در مرحله بود انجام میشود.

i 1

که در آن H i ،و  f iبه ترتیب ابت اینرسی ژنراتور  iو

فرکانس باس ژنراتوری  iهستند.
 .4-3تخمین حدالل فرکانس با استااده از الگوریتم PSO

در این قسمت روشی برای تخمین پن پارامتر اصلی افت فرکانس
(تابع اصلی) ارائه می شود .با توجه به اینکه هدف ،تخمین فرکانس
در سریع ترین زمان ممکان و باا اساتفاده از حاداقل نموناههاای
اندازهگ یری شده اسات ،اساتفاده از تاابوی باا تواداد پارامترهاای
مجهول کمتر برای تخمین فرکانس مطلو است .بررسیها نشان
داد که در سامانه آزمون انتخا شده (بر اساس گزارش [ ]67کاه
پارامترهااای آن در بخااه  4ارائااه شااده اساات) ،بااا اسااتفاده از
نمونههای فرکانس که تا  0/6sپس از اشتشاش اندازهگیری شاده،
میتوان انحراف فرکانس سامانه قدرت تاا  3sپاس از اشتشااش را
توسط یک تابع درجه سه تخمین زد.
()3

fest (t )  ( ft  gt 2  ht 3 ) 0  t  3

با حداقل سازی تابع هدف بیاان شاده باا رابطاه ( )4توساط
الگوریتم  PSOمیتوان سه مجهول تابع درجه سه را تخمین زد:
n

()4

)) Cost   abs (fest (ti )  f meas (ti
i 0

شکل  .3تخمین انحراف فرکانس تا سه انیه پس از وقاوع اشتشااش باه
ازای کسری توان 0/5 P.U

شکل ( )4نشان می دهد که منحنی انحراف فرکانس تخماین
زده شده به وسیله برازش منحنی موادله ( )6بر اطالعات فرکانس
تخمین زده شده با استفاده از منحنی درجه سه ،انطنا خوبی باا
پاسخ فرکانسی سامانه دارد.
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پارامترهای تابع )  f est (tرا به صاورتی تویاین نمایاد تاا تاابع
هدف حداقل شود .ایدهآل این است که مقدار تابع هدف برابر صفر
شود.
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تا فرکانس سامانه پس از وقوع اشتشاش از محادوده مجااز خاارج
نشود .فلوچارت این طرح بار زدایی در شکل ( )1نمایه داده شده
است.

توان  0/5 P.Uبا استفاده از تابع موادله ()6

همچنین بررسیهای نویسندگان مقاله نشان میدهد که هر چناد
با افزایه مقدار کسری توان ،خطای تخمین افزایه مییابد ،اما با
توجه به این نکته که پس از هر مرحله بار زدایی ،تخمین انحاراف
فرکانس انجام می شود و در مراحل پایانی بار زدایی مقدار کساری
توان کم خواهد بود ،درنهایت این طرح بار زدایای دقات مناسانی
خواهد داشت.
 .3-3محاسبه کسری توان و انجام بار زدایی
در قسمت قنلی ،روش پیهبینی حداقل فرکانس ساامانه پاس از
وقوع کسری توان توضیح داده شاد .حاال باا اساتفاده از حاداقل
فرکانس ،مقدار بار زدایی مورد نیاز تخمین زده میشاود .کساری
توان با حداقل فرکانس رابطه خطی دارد .با توجاه باه ایان نکتاه
میتوان با داشتن حداقل فرکانس ،مقدار بااری را کاه بایاد قطاع
شود ( (Pdتا فرکانس سامانه به محدوده مجاز برگردد ،به وسایله
منحنی شکل ( )2تویین کرد .باید توجه شود که این مقدار ،کال
باری است که باید قطع شود تا فرکانس سامانه به محدوده مجااز
باز گردد .در مرحله اول بار زدایی تنها به اندازه  30%این مقادار،
بار زدایی صورت میگیرد.
پس از انجام مرحله اول بار زدایی ،فرآیناد تخماین فرکاانس
تکرار شده و مقدار جدید باری که دزم است حذف شاود ،تویاین
میگردد .بار قطع شده در مرحله دوم باار زدایای برابار  30%ایان
مقدار خواهد بود .بود از انجام مرحله دوم بار زدایی دوبااره مقادار
باری که باید قطع شود تا فرکانس سامانه باه محادوده مجااز بااز
گردد تخمین زده می شود .اگر  Pdکمتر از  0/5 P.U.باشد ،برابار
همین مقدار بار در این مرحلاه قطاع شاده و باار زدایای خاتماه
مییابد .اما اگر  Pdبیشتر از  0/5 P.U.باشد ،بار قطع شده در ایان
مرحله برابر نصف  Pdخواهد بود .برای مرحله چهارم بار زدایی نیز
 Pdتخمین زده می شود .اما برخالف مراحل قنل ،مقدار باار قطاع
شده در این مرحله برابر  Pdخواهد بود.
بدین ترتیب بار زدایی در سه یا چهار مرحله انجام میگیارد

شکل  .2تخمین مقدار بار زدایی مورد نیاز برای نگه داشتن فرکانس در
محدوده مجاز
ر ع
i=1

ا رکان

مد

امان

0.1

انی نمون رداری کن

i=i+1

LS  0.3* Pd

منحنی درج  3ر داده ای
ا را
نمون رداری ده رکان در مرح ب
رکان را ا  t=3sی ینی کن

i=i+1

ا ا تفاده ا نمون ای ی ینی ده در مرح ب
ا ار یری ا گور ت  PSOرکان را ا ر یدن
ن کمین ی ینی کن

LS  0.5* Pd

 Pdرا ا ا تفاده ا حدا رکان
مین ده ده محا ب کن
i=1

i=3

?=i

i=2

i=4

Pd >0.2

خیر

LS= Pd

ا ان

شکل  .1فلوچارت طرح بار زدایی با استفاده از تخمین حداقل فرکانس

 .2مطالعات شبیهسازی برای بررسی عملکرد طرح بار
زدایی مبتنی بر تخمین حدالل فرکانس
برای بررسی عملکرد طرح بار زدایی فرکانسی پیشنهاد شده در
بخه ( ،)3مطالوات شنیهسازی بر روی سامانه آزمون ارائه شده
در [ ] 67انجام شده است .پارامترهای این سامانه آزمون در
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جدول .4پارامترهای سامانه مطالوهشده
H

D

FH

TR

Km

R

7

0/2

0/52

2

0/326

0/62

توانهای  0/4تا  6P.U.را نشان میدهد .از پاسخهای فرکانسی
نمایه داده شده در این شکل ،مشخص است که طرح بار زدایی
توانسته با سرعت و دقت خوبی به اشتشاشات پاسخ دهد و
فرکانس را در محدوده مجاز نگه دارد .برای نشان دادن جزئیات
عملکرد طرح بار زدایی ،مقدار بار قطع شده در هر مرحله ،حداقل
فرکانس ( )fminو فرکانس حالت دائمی ( )fssدر جدول ( )3نمایه
داده شدهاند .با توجه به این جدول میتوان دریافت که مقادیر

و

fmin

 fssدر تمامی حالتها پایینتر از مقادیر مجاز نرفته است ،که

این نشان دهنده موفقیت طرح بار زدایی در پاسخ به این
اشتشاشات است.

جدول  .3نتای عملکرد طرح بار زدایی منتنی بر حداقل فرکانس به ازای کسری توان  0/4تا 6 P.U.
fss

fmin

کل بار حذف شده

مرحله 4

مرحله 3

مرحله 5

مرحله 6

)(p.u.کسری توان

23/42
23/13
23/13
23/23
23/32
23/14
23/22

23/66
23/57
23/63
22/31
22/73
22/11
22/20

0/3373
0/4224
0/2223
0/1473
0/7534
0/2235
0/3433

-

0/6432
0/6532
0/6726
0/6743
0/5014
0/5522
0/5227

0/0235
0/6637
0/6502
0/6340
0/6324
0/6274
0/6701

0/6033
0/6542
0/6370
0/6260
0/6177
0/6220
0/5055

0/4
0/2
0/1
0/7
0/2
0/3
6

0/0317
0/6527
0/6274
0/5613
0/5363
0/3672

برای بررسی بیشتر کارایی طرح باار زدایای پیشانهادی ،ایان
طرح را در شرایط کاری مختلاف از جملاه تغییار ابات اینرسای
سامانه و تغییر مقدار کسری توان در حین بار زدایی با طرحی کاه
اخیرار در مرجع [ ]3ارائه شده است ،مقایسه میشاود .در اداماه از
طرح بار زدایی پیشنهادی منتنی بر حداقل فرکانس تحت عناوان
جدید 6و طرح ارائه شده در مرجع [ ]3تحات عناوان وفقای 5یااد
میشود.

 .6-2ولوع کسری توان  0/2پریونیت
در این قسمت عملکرد دو طرح بار زدایی پس از وقوع کسری
توان  0/2 P.U.و در شرایطی که پارامترهای سامانه همان
مقادیری است که طرح بار زدایی بر اساس آن طراحی شده است
(پارامترهای سامانه تغییر نکرده است) بررسی میشود .شکل ()2
نشان میدهد که هر دو طرح بار زدایی مقدار کسری توان را به
درستی تشخیص دادهاند و با عملکرد سریع توانستهاند فرکانس را
در محدوده مجاز نگه دارند.

شکل  .2پاسخ فرکانسی سامانه پس از عملکرد طرح بار زدایای باه ازای
کسری توانهای  0/4تا  6پریونیت

شکل  .2مقایسه عملکرد طرح بار زدایی جدید و وفقی به ازای کسری
توان  0/2پریونیت
Novel
Adaptive

1
2
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جدول ( )5آورده شده است ،H .ابت اینرسی موادل سامانه،
ضریب میرایی بار FH ،نسنت توان تولید شده توسط توربینهای
فشار باد به توان کل TR ،ابت زمانی بازگرم کننده توربینهاKm ،
ضریب بهره توان مکانیکی و  Rضریب افتی گاورنر است .یک طرح
بار زدایی خو باید بتواند به سرعت مقدار اشتشاش را تشخیص
داده و به سرعت در جهت قطع مقدار بار دزم اقدام نماید تا
فرکانس از محدوده مجاز خارج نشود .در این سامانه حداقل
فرکانس مجاز برابر  22/4 Hzو فرکانس حالت دائمی برابر Hz
 23/3است .فرکانس نامی این سامانه نیز  10 Hzاست .اطالعات
بیشتر در مورد سامانه قدرت مطالوه شده ،در مرجع [ ]67ارائه
شده است.
D

شکل ( )7عملکرد این طرح بار زدایی در هنگام وقوع کسری
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 .4-2ولوع کسری توان  0/2پریونیت همـراه بـا کـاهش و
افزاش ثابت اینرسی سامانه
طرح بار زدایی باید بتواند در شرایط بحرانی پایداری سامانه را
حفظ نموده و از وقوع خاموشی سراسری جلوگیری نماید .در این
نناشد .بنابراین طرح بار زدایی باید نسنت به تغییر پارامترهای
سامانه مقاوم باشد .یکی از پارامترهای سامانه که میتواند عملکرد
طرح بار زدایی را تحت تأ یر قرار دهد ،ابت اینرسی است.
در طرح بار زدایی وفقی ،مقدار کسری توان بر اساس رابطه
نوسان محاسنه میشود .بنابراین کسری توان محاسنه شده با ابت
اینرسی رابطه مستقیم دارد .پس هر گونه تفاوت بین ابت
اینرسی استفاده شده در طرح بار زدایی و ابت اینرسی واقوی
سامانه ،میتواند عملکرد این طرح بار زدایی را به شدت تحت
تأ یر قرار دهد.
در حالتی که  1/Hاستفاده شده درطرح بار زدایی ،از

1/H

واقوی سامانه بیشتر باشد ،مقدار کسری توان محاسنه شده در
طرح وفقی ،از کسری توان واقوی کمتر خواهد بود .پس در این
حالت طرح وفقی نمیتواند کسری توان را به طور کامل جنران

نموده و ممکن است فرکانس سامانه از محدوده مجاز خارج شود.
شکل ( )3نشان میدهد که با کاهه  60درصدی

1/H

سامانه ،هر دو طرح بار زدایی توانستهاند در هنگام وقوع کسری
توان  0/2 P.U.پایداری سامانه را حفظ نمایند .اما همانطور که
شکل ( )60نشان میدهد ،با کاهه  62درصدی  ،1/Hبار قطع
شده توسط طرح وفقی کمتر از مقدار مورد نیاز بوده و فرکانس
سامانه از محدوده مجاز خارج شده است .پس در این حالت مقدار
بار قطع شده توسط طرح وفقی کمتر از حداقل مقدار دزم برای
نگه داشتن فرکانس در محدوده مجاز بوده و بدین ترتیب  fminو
 fssاز مقادیر مجاز تجاوز کردهاند.

شکل  .3مقایسه عملکرد طرح بار زدایی جدید و وفقی به ازای کسری
توان  0/2 P.U.با کاهه ده درصدی  1/Hشنکه

شکل  .60مقایسه عملکرد طرح بار زدایی جدید و وفقی به ازای کسری
توان  0/2 P.U.با کاهه پانزده درصدی  1/Hشنکه

 .2نتیجهگیری
در این مقاله روش بار زدایی فرکانسی منتنی بر سامانه پایه
ناحیه گسترده ارائه شد .در این روش ،فرکانس باسهای ژنراتوری
اندازهگیری شده و بر اساس آن فرکانس مرکز اینرسی محاسنه
میشود .سپس با استفاده از نمونههای فرکانس ،کمینه فرکانس
با بهینهسازی انجام شده توسط الگوریتم ازدحام ذرات تخمین زده
میشود .درنهایت با توجه به حداقل فرکانس تخمین زده شده،
مقدار باری که دزم است برای حفظ پایداری سامانه قطع شود،
تویین میگردد .نتای شنیهسازی نشان داد که طرح پیشنهادی
برای کسری توانهای مختلف عملکرد مناسنی دارد .همچنین،
برخالف طرحهایی که کسری توان را بر اساس مشتق فرکانس
محاسنه مینمایند ،طرح پیشنهادی به تغییرات ابت اینرسی
سامانه حساس نیست .به همین دلیل حتی در صورت تغییر
پارامترهای سامانه نیز طرح پیشنهادی عملکرد مناسنی دارد.
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