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چکیده :جدا شدن ریزشبکه از شبکۀ سراسری میتواند منجر به تغییرات زیادی در فرکانس شود .روش حذف بـار فرکانسـی یـک روش
مناسب برای کنترل افت فرکانس ،از طریق حذف میزان مشخصی از بار است .در این مقاله نیز بهمنظور کنترل فرکانس ریزشبکه جزیرهشـده
از رلۀ حذف بار فرکانسی استفاده میشود .منابع تولید پراکنده در ریزشبکه ،به رلههای تشخیص جزیرهای (مانند رلۀ نرخ تغییرات فرکانسی)
مجهزند .زمانیکه ریزشبکه از شبکۀ سراسری جدا میشود ،منابع تولید پراکندۀ موجود در ریزشبکه با فعالشـدن رلـههـای حفاتـت ـد
جزیرهای از مدار خارج میشوند .در این مقاله ،برای پیشگیری از صدور فرمان قطع به منابع تولید پراکنده ،از قید نرخ تغییـرات فرکانسـی
استفاده میشود .بهمنظور تعیین پاسخ فرکانسی سیستم ،معادلۀ نوسان گسسته میشود .از الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی میـزان بـار قابـ
حذف در ریزشبکه استفاده شده است .روش پیشنهادی روی سیستم توزیع  93باس مورد بررسی قرار گرفته است.

واژههای کلیدی:
* نویسندۀ مسئول

رلۀ حذف بار فرکانسی ،نرخ تغییرات فرکانس ،الگوریتم ژنتیک ،ریزشبکۀ جزیرهشده.

حذف بار فرکانسی چندمرحلهای در سیستم توزیع جزیرهشده

قدرت براساس برنامهریزی خطی ارائه شاد اسات .لاابت هادف میازان

 .1مقدمه
یک ریزشبکه ،سیستم قدرت کوچک شامل باار مااابت لو یاد پراکااد
است که میلواناد باه ماوا ات سیساتم لو یات یاا باهصاورت سیساتم
جزیر شد عمل کاد [ .]1جزیر ایشدن ریزشبکه به لغییارات پارامترهاا
ا جمله تاژ فرکانس در سمت مصرفکااد ماجرمیشود .بهطور کال
در ر یار یی با مسئلۀجزیر ایشدن د دیادگا جاود دارد در دیادگا
ا ل به این پدید ا دید مافی نگریسته میشود باه نن جزیار ایشادن
ناخواسته یا غیر عمدی میگویاد ،ی دیادگا د م ایان پدیاد را یاک
فرصت للقی کرد است به نن جزیر ایشدن خود خواسته یاا عمادی
میگویاد.
در دیدگا ا ل ،براساس استاندارد  IEEE STD 1547-2003بعد ا
جزیر شدن باید ماابت لو ید پراکاد قطت شوند .در ایان دیادگا  ،مفهاوم
حفاظت ضد جزیر ای مطرح میشود که ظیفۀ نن مقابله باا ایجااد ایان
پدید است.باابراین باید ر ههای نصبشد  ،ناحیه عدم لشخیص کوچک
لشخیص درستی داشته باشاد.همچاین مااابت لو یاد پراکااد ا مادار
خارج شوند [ .]2در دیدگا د م که اخیراً به نن لوجه شد اسات ،لاوان
موردنیا بارهای در ن جزیر لا حد امکان لوسط مااابت لو یاد پراکااد
لأمین میشوند .در اقت در این دیدگا میلوان به پدیدۀ لشخیص جزیر
بهعاوان یک فرصت نگریست قابلیت اطمیاان بار را افزایش داد .در هر
د دیدگا فوق ،لشخیص حا ت جزیر ای اهمیت دارد باید ر اههاای
لشخیص جزیر در ریزشبکه نصب شد باشاد.
فرایاااد بهاار باارداری ا ریزشاابکۀجزیر شااد یااک فرایاااد پیچیاادۀ
چاد جهی است .در حا ت کاارکرد جزیار ای ،ریزشابکه بایاد لواناایی
کاترل فرکانس

3

تاژ را داشته باشد.لمرکز این مقا اه فقاط ر ی حفا

لعادل لوان بهماظور کاترل فرکانس است.
در مواقت بهر برداری نرمال ریزشبکه ،فرکانس لوسط کاترل خودکار
لو ید لاظیم میشود .اما هاگام قطت ریزشبکه ا شبکۀ برق اصلی ،کاتارل
خودکار لو ید قادر به جبران افت فرکانس نخواهد بود.این امر مایلواناد
ا طریق یک ا گوریتم هوشماد حذف بار محقاق شاود .ایان ر اه ،باار
سیستم را لا اندا ای که فرکانس را به مقدار نامیاش برگرداناد ،حاذف
میکاد .سه ر ش کلی برای حذف بار مشخص شاد اسات [ ]3ر ش
ساتی ،ر ش نیمه فقی ،ر ش فقی .در مرجات [ ]4ا ر اۀ حاذف باار
فرکانسی 1در ریزشبکه استفاد شد است که در نن میزان بار حذف شد
کمترین مقدار فرکانس با استفاد ا ا گوریتم ژنتیک 2بهلرلیب حاداقل
حداکثر میشوند .در مرجت [ ]5ر ۀ حاذف باار فرکانسای در سیساتم
1. Under Frequency Load Shedding: UFLS
2. Genetic

متوسط بار قابلحذف در برابر خر ج لصادفی لو ید اسات .حاذف باار
فقی با درنظرگرفتن پاسخ فرکانسای سیساتم درمرجات [ ]6ن رد شاد
است .مانیکه سیستم در معرض اغتشاش قرار میگیرد ،فرکانس نرخ
لغییرات فرکانس 3لغییر خواهاد کرد .باابراین ا پاساخ فرکانسای بارای
لخمین عدم لعادل بین لو ید مصرف استفاد میشود ،سپس میزان باار
ال م بهماظور پایداری فرکانس در سیستم حذف میشود .در مرجات []7
ا حذف بار فقی استفاد شد کاه در نن ،لاابت هادف حاداقل کاردن
جریمۀ پرداختی حذف بار ،لوسط بهر برداران ماابت لو ید پراکاد اسات.
ر شهای متفا ت حذف بار فرکانسی همچااین مزایاا معایاب هار
ر ش در مرجت [ ]8ن رد شد است .در مرجات [ ]9ا ر شای د گاناه
برای لشخیص جزیر

همچاین ا حذف بار براساس ا ویت بهماظاور

برقااراری لعااادل لااوان در جزی ارۀ لشااکیلشااد اسااتفاد شااد اساات.
بهاینلرلیب ،پایداری فرکانس

تااژ در قسامت جزیار شاد برقارار

میشود .ا د پارامتر نسبت حساسیت لوان اکتیو به تاژ لوان راکتیاو
به فرکانس برای لشخیص جزیر استفاد میشود.
در مرجت [ ]11ر شی برای حذف بار ارائاه شاد اسات کاه بارای
لشخیص جزیر فرض بر نن است که سیستم لو یت مجهز به لکاو وژی
شبکه هوشماد است .سایل کاتر ای نظاارلی قابال اطمیااان اد ات
مخابرالی اطالعات را سریت ارسال میکااد .برای حذف بار فرکانسای ا
لرکیب ر شهای هوشماد

فقی 4استفاد شد است.

در این مقا ه ،استفاد ا ر ۀ حذف بار فرکانسی در سیستم لو یت شامل
ماابت لو یاد پراکادۀسااکر ن 5پیشااهاد شاد اسات .بارای جلاوگیری ا
خاموشی در ریزشبکه ،ر ه حذف بار باید بر مباای یک پارامتر مؤثر عمال
کاد .ر شهای گوناگونی در شااسایی جزیر ایشدن ریزشبکه جود دارد
[ .]11در ایان میاان ،ر ااۀ ناارخ لغییارات فرکانساای عملکاارد مااساابی در
لشخیص عدم لعادل لوان بین لو ید مصرف در ریزشابکه دارد .در ایان
مقا ااه ،ا قیااد ناارخ لغییاارات فرکانساای ،باارای حااا کااردن شاارایط
جزیر ایشدن ریزشبکه استفاد میشود .هدف ا افز دن محد دیت فاوق
این است که بالوجهبه مقدار df/dtمقادیر نستانۀ فرکانس در ر ۀ حذف باار
فرکانسی طوری لاظیم شود که قبل ا خر ج ماابت لو ید پراکاد  ،این ر اه
فعال شود با حاذف میازان مشخصای ا باار ا ناپایاداری فرکاانس در
ریزشبکۀجزیر شد جلوگیری کاد .در ا گوریتم پیشاهادشد  ،هدف بهباود
عملکرد ر ۀ حذف بار فرکانسی افزایش قابلیت اطمیااان پاس ا قاو
پدیدۀجزیر ایشدن است.
3. Rate Of Change Of Frequency: ROCOF
4. Adaptive
5. Synchronous
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در بخش  2ا ایان مقا اه ،مباانی ر ش پیشااهادی فرماولباادی
مسئلۀحذف بار فرکانسی نیاز لوضایحات کامال قیاد نارخ لغییارات

()6

شرایط ا یه در ر ابط ( )5( )4صفر است؛ یارا قبال ا

فرکانساای ن رد شااد اساات .در بخااش  ،3ا ا گااوریتم ژنتی اک باارای
بهیاهسا ی میزان بار قابل حذف در ریزشابکه اساتفاد شاد اسات .در
بخش  ،4ر ند کلی ر ش پیشاهادی نشان داد شد است .در بخاش ،5
نتایج شبیهسا ی ارائاه شاد اسات .درنهایات ،ایان مقا اه در بخاش 6
نتیجهگیری شد است.

t f n
(
)  pr ,n 1
T
R

pr ,n  pr ,n 1 

قاو

اغتشاش هیچگونه انحراف فرکانس لاظایم ا یاه ای بارای فرکاانس
جود ندارد.

 .2 .2محدودیتهای رلۀ پیشنهادی
بهماظور پیشگیری ا خاموشی داشتن حذف بار بهیاه در سیستم لو یت

 .2مبانی روش پیشنهادی

جزیر شد  ،لعدادی قیود نامسا ی در مسئلۀ بهیاهساا ی در نظار گرفتاه

در این بخش ،مسئلۀ حذف بار فرکانسی فرمولبادی مایشاود .در ابتادا
معاد ۀ نوسان گسستهشدۀ ماابت لو ید پراکاد ] [5لوصیف میشود .سپس

میشود.


محد دیت نرخ لغییرات فرکانسی همانطورکه گفته شد ،هدف ا
انجام این لحقیق ،جلوگیری ا قطت ماابت لو یاد پراکااد باهد یال

لابت هدف محد دیتهای بهر برداری مربوط به ر ۀ حذف باار ارائاه

لغییرات فرکاانس ناشای ا جزیار ایشادن شابکۀ لو یات اسات.

میشود.

بهماظور حف ماابت لو یاد پراکااد در ریزشابکه بهباود قابلیات

 .1.2فرم گسستۀ معادله نوسان

اطمیاان بارها ،محد دیت نرخ لغییرات فرکانس اعماال مایشاود.

هر مابت لو ید پراکادۀ ساکر ن در سیستم لو یت پاسخ فرکانسی مرباوط

بهنوعی به ر ۀ حذف بار فرکانسای کماک مایشاود لاا ضاعیت

به خود را در برابار اغتشاشاات دارد .بااابراین در سیساتمی کاه شاامل

جزیر ایشدن را لشخیص دهد .اگر نرخ لغییرات فرکانس ا مقدار

چادین ماابت لو ید پراکاد است ،معاد ۀ نوسان برای هار مابات باهطاور

نستانۀ خود ( 1/2هرلز بر ثانیه) در مدت مان مشخص ا پایش

جداگانه نوشته میشود؛ اگرچه طبق یک فرض متدا ل ،مایلاوان گفات

لعیینشاد ( 111میلایثانیاه) بیشاتر شاود ،ا گاوریتم حاذف باار

لمام ژنرالورها در یک فرکانس احد نوسان خواهاد کرد .با حا کردن

لشخیص میدهد که ریزشبکه در حال جدا شدن ا شبکۀ سراسری

این لقریب در پاسخ فرکانسی سیستم ،معاد ۀ نوسان بارای یاک ماشاین

است .مقدار مؤثر نرخ لغییرات فرکانس با لعیین مقدار متوسط طی

بهصورت یر نوشته میشود ][12

پاج سیکل محاسبه میشود [.]13

f
) d f (t
 0  pr (t )  pg (t )  psh (t )  K D .f (t ) 
dt
2H

()1

لاظیم فرکانس ا طریق گا رنر 1با رابطۀ یر بیان میشود
d pr (t ) 1
) f (t
 (pr (t ) 
)
dt
T
R

()2
ر ابط ( )2( )1در با

مانی ∆tبهصورت یر لوصیف میشوند

) pr ,n  pr (n.t ), psh,n  psh (n.t ), f n  f (n.t

()3

با اعمال ر ش ا یلر 2به ر ابط ( ،)2( )1فرم گسستۀ این ر اباط
در با

 t

()7

i

مایشاود.

است .مقدار نرخ لغییرات فرکانس در هر پاج سایکل باهر

باابراین قید نامسا ی نرخ لغییرات فرکانسی بهصورت یر مدل میشود
()8

df df

dt dt

Th



محد دیت حذف بار میزان بار قابل حاذف در سیساتم محاد د
است .این محد دیت را میلوان با نامسا ی یر نوشت

f n  f n1  hn1.t

که ضریب ثابت  hا رابطۀ یر بهدست مینید



i 1

که  ∆fiلغییرات فرکانس در یک سیکل است ∆ti ،طول یک د ر لاا ب

مانی  ∆tبهصورت یر نوشته میشود

()4

()5

fi

5

df 1

dt 5



1
pr ,n  p g psh,n  K D .f n
2H

hn 

فرم گسستۀ رابطۀ ( )2بهصورت یر است

 psh,max

()9

 p

sh, s

s

همچاین مقدار بار حذفشد در هر مرحله باید مطابق رابطۀ یر باشد
()11


Th
psh
,s

psh, s 

محد دیت فرکانس حا ت ماندگار مانیکاه سیساتم باه حا ات
ماندگار میرسد ،باید لغییرات فرکانس در محد دۀ قابلقبول قرار

1. Governor
2. Euler

گیرد .این محد دیت با رابطۀ یر نشان داد میشود
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59.5  f N  60.5

()11


لاظیمات فرکانسی در هر مرحله ا حذف بار لاظیماات فرکانسای
در حوادث مختلف ،متفا ت است .در این مرحله مشخص میشود
باها ای هار حادثاهای ا چاه لاظیماات فرکانسای اساتفاد شااود.
ا گوریتم حذف بار فرکانسی در هر مرحله ا حاذف باار ،بهتارین
مقدار را برای لاظیمات فرکانس ) (fsمشخص مایکااد .ماانیکاه
فرکانس سیستم کمتر ا  fsشود ،لاایمر فعاال مایشاود .اگار ماان
اندا گیریشد لوسط لایمر ا مقدار لاظیمات نن فرالر ر د ،متغیر
د د ئی  usnیک میشود .باابراین قید فرکانس بهصورت یر نوشته
میشود
fn  fs

()12

گرچه باید برای لاظیمات فرکانس در هر مرحلاه نیاز محاد دیتی
لعریف کرد.
59.5  f N  60.5

()13

بهماظور جلوگیری ا لداخل در عملکرد ر ه در گامهای فرکانسای
مختلف ،باید فاصلۀ بین لاظیماات فرکانسای در هار مرحلاه ،حاداقل
 ∆fminباشد ،باابراین محد دیت یر اعمال شود

محد دیت حداقل فرکانس برای حداقل فرکانس قابالقباول در
ریزشبکۀ محد دیت یر لعریف میشود
f n  f min

()15

 .۳.2تابع هدف
جزیر شد در برابر خاموشی محافظت میکااد .بااابراین لاابت هادف
میزان بار قابل حذف در سیستم را حداقل میکاد .لابت هدف بهصورت

()16

که ا قابلیت لوانایی بااللری نسبتبه سایر موجاودات مشاابه خاود
برخوردار باشد.
ا گوریتم ژنتیک برای حل مسئله ،مجموعه بزرگای ا را حالهاای
ممکن را لو ید میکاد .هرکدام ا این را حلها باا یاک لاابت برا نادگی
ار یابی میشاود .ساپس لعادادی ا بهتارین را حالهاا باعات لو یاد
را حلهای جدیدی میشوند .بدین لرلیاب فضاای جساتجو در جهتای
لکامل پیدا میکاد که به را حل مطلوب برسد .مجموعهای ا کر مو مها
که جمعیت نامید میشود ،در هر مرحله ا ا گوریتم لو ید میشاوند .در
هر لکرار با استفاد ا لابت برا ندگی ،میازان ساا گاری کر ماو مهاا باا
محیط ار یابی میشود .در اقت لوسط این لابت ،هر کر مو م رمزگشایی
شد

به نن یک معیار مقدار برا ندگی نسبت داد میشاود .ننگاا باا

استفاد ا کر مو مهای نسل جاری اساتفاد ا ساه عملگار ژنتیکای
(لقاطت ،جهش لو ید مجدد) ،نسل جدید لو ید میشود.

 .4ساختار روش پیشنهادی
است .با گسستهسا ی معاد ۀ نوساان ،پاساخ فرکانسای برحساب ماان
میشود .اگر نرخ لغییرات فرکانس بیشتر ا مقادیر نستانه مشخص شاد
باشد ،ننگا جزیر لشخیص داد میشود .مانیکه لمامی قیاود بارن رد
شد ،ر ۀ حذف بار فرکانسی عمل مایکااد مقاداری ا باار را حاذف
میکاد.

 .5نتایج شبیهسازی

ر ۀ حذف بار فرکانسی با حذف حداقل مقادار باار ا سیساتم لو یات

یر است

در دنیای اقعی ،هموار نسلی پابرجا میماند به حیات ادامه میدهد

بهدست مینید که فرکانس نرخ لغییرات فرکاانس لوساط نن محاسابه

که معموالً  ∆fminدر ریزشبکه  1/2هرلز [ ]4است.


در انتخاب جمعیت برلر ا طبیعت برگرفته شد است .بدین معای کاه

عملکرد ر ۀ حذف بار فرکانسی پیشاهادی در شکل ( )1نشان داد شاد
f s  f s 1  f min

()14

5

.C

k

k
k
sn .psh, s

 u
s

سیستم موردمطا عه در این مقا ه ،شبکۀ لو یت استاندارد  34بااس ][15

متصل به شبکۀ سراسری مطاابق شاکل ( )2اسات .کاه در نن  8مابات
لو ی اد پراکاااد

 25بااار جااود دارد ( 74مگااا ات  11مگااا ار).

ریزشبکه ا طریق نقطه الصال مشترک 1به شبکۀ سراسری صل است.
min

k

که در رابطۀ قبل Ck ،بیانگرضریب اهمیت بارهای شبکه است .در این
مقا ه فرض شد که لمامی بارها ضریب اهمیت یکسانی دارند.

 .۳الگوریتم ژنتیک
ا گوریتم ژنتیک ] [14یک ر ش جستجوی سراسری بهحساب مینیاد
که در نن ،یادگیری بر پایۀ لکامل بیو وژیکی است ر ش عملکرد نن

عدم لعادل لاوان باین ریزشابکه شابکۀ سراساری اغتشااش نامیاد
می شود .لوان مباای لمامی احدها 11مگا ت نمپار ،ثابات ایارسای 3
ثانیه افت گا رنر  1/14هرلز است.

 .1 .5تشخیص جزیره توسط رلۀ روکوف
مانی که ریزشبکه به موا ات شبکۀ لو یت کار می کااد ،دامااۀ تااژ
فرکانس لوسط شبکۀ باالدست کاترل میشود هاگامیکه کلید قدرت
1. Point of Common Coupling: PCC

6
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اصلی با میشود ( ،)CBریزشبکه ا حا ت الصال به شبکه باه حا ات

باس  PCC1در ثانیۀ یکام باا مای شاود همچااان لاا پایاان ماان

جزیر ای لبدیل میشود.

شبیهسا ی با میماند .سیستم موردمطا عه در نرمافزار DIGSILENT

 Power factory14.1پیاد سا ی شابیهساا ی شاد اسات .مااابت
شرو

لو ید پراکاد قبل ا جزیر ایشدن ریزشبکه در مد ضریب لوان بعد
ا لشکیل جزیر در مد کاترل تاژ عمل میکاااد .همچااین ایان مااابت

ا مد
دادههای ورودی )شام ا
ا بار -تولید(
شب ه و ا

بهد یل مجهز بودن به گا رنر در کاترل فرکانس ریزشبکه مشارکت دارند.
شبیهسا ی در شرایط جزیر ای (با شدن کلید قدرت  )CBدر د
حا ت عدم لعادل لوان  7/5درصد (حضور لمام ماابت لو ید پراکاد )

محاسبه معیار تشخیص شرایط جزیرهای
)نر ت ییرا فرکانسی(

عدم لعادل لوان 31درصد (مشارکت  5مابت لو ید پراکاد ) انجام شاد
است .در شکلهای ( ،)5( )4مسیر فرکانس نرخ لغییرات فرکاانس
نشان داد شد است .در جزیر ایشدن با عدم لعادل لاوان 7/5درصاد

خیر

جزیره تش ی

مقدار  df/dtعدد کاوچکی اسات ر اۀ ر کاوف فعاال نمایشاود.

شد

جزیر ایشدن با عدم لعادل لوان  31درصد ماجار باه  df/dtبزرگای
بی

میشود .باابراین ر ۀ ر کوف قادر به لشخیص جزیر در چاین شرایط

ف بار به ک ک
اجرای مد
الگوریتم ژنتیک با در ن ر گرفت
 فرم گسسته معادله نوسانف بار
 یود رلهبه روز رسانی
محدودیت های
ف بار

ارسا و اجرای فرامی

ف بار

عدم لعادل لوان است در صورت فعاالشادن ر اههاای حاذف باار
فرکانسی ،قسمتی ا بار ریزشبکه بهماظور برقراری لعادل بین لو یاد
مصرف حذف میشود .با برقراری لعادل بین لو ید مصرف میلاوان
ا ریزشبکه جزیر شد بهر برداری کرد.

 .2.5پیادهسازی رح پیشنهادی
خیر

در این طرح،جزیر ایشدن با سه مقدار مختلف عدم لعاادل لاوان باه
شب ه پایدار فرکان

اس ت

بی
پایان

ش

بعد ا

( :)1روندن ای روش

قو

ف بار

ف بار فرکانسی پیشنهادی

ضعیت جزیر ای ،متغیرهای ا کتریکی مانااد تااژ،

جریان فرکانس در سمت لرمیاال مابت لو ید پراکاد لغییر مایکاااد.
باابراین با اندا گیری پارامترهای مااسب ،میلاوان جزیار ایشادن را
لشخیص داد .هاگامیکه عدم لعادل لاوان در سیساتم جزیار ای شاد
کوچاااک باشاااد ،فرکاااانس باااه نرامااای لغییااار مااایکااااد ،ا
ر ااۀر کااوف) )ROCOFباارای ساارعت بخشاایدن بااه لشااخیص
جزیر ایشدن استفاد میشود ] .[11بلوک ر ه نرخ لغییارات فرکاانس
در شکل ( )4ن رد شد است.
شبیه سا ی مانی به سیستم شکل ( )2اعمال میشاود .بالوجاهباه
ایاکه کل مان شبیهسا ی  2ثانیه است ،کلید قدرت ( )CBموجاود در

سیستم موردمطا عه اعمال شد است .در طارح حاذف باار پیشااهادی
عدم لعادل لوان بهصورت یر بهدست مینید
df
dt

()17

Hj
.

Ng
j 1



*2

f

Pg 

که در رابطۀ فوق Hj ،ثابت ایارسی مابت لو ید پراکادۀjام است.
به طور کل ،اغتشاشات به سه دستۀ محتمال اغتشاشاات کوچاک،
متوسط بزرگ لقسیم شد اند که باهلرلیاب متاااظر باا ساه ساااریو
کمباری (21درصد) ،میانبااری (31درصاد) پیاک باار (41درصاد)
است .نتایج بهدستنمد نشان میدهد که بها ای هار حادثاهای ا چاه
لاظیم فرکانسی استفاد شود .همچاین میلوان ر ه را بالوجاهباه نتاایج
بهدستنمد ا شبیه ساا ی بادلرین ساااریو (پیاک باار) لاظایم در
ضعیت بهر برداری عادی ا نن استفاد کرد .در جزیرۀ لشاکیلشاد
با عدم لعادل لوان 21درصد شاش مابات لو یاد پراکااد  ،در اغتشااش
31درصد پاج مابت لو ید پراکاد

در اغتشاش 41درصاد چهاار مابات

لو ید پراکاد در مدار مشارکت دارند.

1. Point of Common Coupling
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7

DG5

34
DG2

33
32
DG4

12

31
28

27

26

11

25

10
13 14

22

PCC
6 7 8 9

2 3 4

DG6
21
23

24
29

1

T1

CB

شب ه سراسری

DG3

DG7
20
5

30
19
16 17

18

DG1

15
DG8

( :)2سیستم توزیع استاندارد  ۳4باس IEEE

ش

نر ت ییرا فرکان
مو ر

در م

نر ت ییرا فرکان

df
dt

df 1 fi
 
dt 5 i 1 ti

تخ ی فرکان

5

ش

( :)۳ب وک رله نر ت ییرا

ش

مو ولتاژ

FFT
فرکانسی

شکل ( )6پاسخ فرکانسی سیستم مورد نظر را در شرایط جزیار ای

فرکانس حا ت ماندگار ا رنج مجا نن لخطی نمیکاد .مقادار نساتانه

بد ن عملکرد ر ۀ حذف بار نشان میدهد .در اغتشااش باا  %21عادم

برای نرخ لغییرات فرکانس  1/2هرلز در نظر گرفته شد است .پارامتر

لعادل لوان ،فرکانس حا ت ماندگار  59/6هرلز است که این مقادار در

 df/dtبه میزان عدم لعادل لوان اکتیو در سیساتم جزیار شاد بساتگی

رنج قابل قبول (باا بر قیود حاکم بر مسئله) قرار دارد .در اغتشاشهای

دارد .مشاهد میشود که در اغتشاش  %21لمامی قیود محد دیتهاا

 ، %41 %31فرکانس حا ت ماندگار ا مقاادیر نساتانه خاود لخطای

برن رد میشوند ( مانیکه عدم لعادل لوان کم است محاد دیت نارخ

میکاد .باابراین بهماظور حفا فرکاانس در محاد د مشاخص بایاد

لغییرات فرکانس ا مقدار نستانه خود لخطی نمیکااد) .بااابراین ر اۀ

لعدادی ا بارها حذف شوند .این شبیه سا ی ا ثابات ماانی  5ثانیاه

حذف بار فرکانسی در این اغتشاش فعال نمیشود .در عدم لعادل %31

مان  1/15ثانیه برای سایز هر مرحله اساتفاد کارد

 ،%41بهد یل برن رد نشدن قیاود ر اۀ حاذف باار فرکانسای عمال

برای گا رنر ا

است .سه مرحله برای حذف بار در نظرگرفته شد است.
شکل ( )7پاسخ فرکانسی سیستم را با در نظار گارفتن حاذف باار
برای سه اغتشاش فوق نشان میدهد .ایان شاکل نشاان مایدهاد کاه

میکاد.اغتشاش  %21معادل عدم لعادل لوان  16مگا ات %31 ،معاادل
 24مگا ات  %41معادل  32مگا ات است.
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ش

( :)4مسیر فرکان

و نر ت ییرا

فرکان

در وضعیت جزیرهای با دم تعاد توان 7/5درصد

ش

(:)5مسیر فرکان

و نر ت ییرا

فرکان

در وضعیت جزیرهای با دم تعاد توان ۳3درصد

جد ل ( )1میزان بار حذف شد در هر مرحله را برای سه اغتشااش

درصورلی که قیاد لشاخیص ر کاوف یاا هماان محاد دیت نارخ

فوق نشان میدهد .ا گوریتم پیشاهاد شد برای لاظیم کردن ر اۀ حاذف

لغییرات فرکانسی را در مسائله حاذف باار فرکانسای در نظار نگیاریم،

بار فرکانسی بهصورت off-lineبکار میر د.

ر ههای لشخیص جزیر که در سیستم لو یت جود دارند فعال میشوند
لمامی ماابت لو ید پراکاد را ا مدار خارج میکاااد ،درنتیجاه لماامی

جدو ( :)1تن ی ا
اندا ۀ

رلۀ

لاظیمات فرکانس

مصرفکااد ها بیبرق میشوند هیچ بااری در سیساتم لو یات لغذیاه

ف بار فرکانسی
میزان بار حذفشد (مگا ات)

اغتشاش

گام 1

گام 2

گام 3

گام 1

گام 2

گام 3

%21

-

-

-

صفر

صفر

صفر

%31

58/95

58/83

58/71

1/151

3/57

14

%41

58/91

58/81

58/71

1/19

3/25

18/4

نمیشود.
در مقایسۀ این ر ش با ر ش ارائهشد در مرجات [ ]11بالوجاهباه
مان مربوط به لبادل اطالعات ،محاسبات

مان عملکرد کلید لشخیص

شرایط جزیر ای سپس فعال شدن ر ههای حذف بار فرکانسای ماجار
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به طوالنیلر شدن مان برقرای لعادل بین لو ید مصارف در ریزشابکه

لشخیص جزیر (111میلیثانیاه) صاد ر فرماان باه ر اۀ حاذف باار

خواهد شد .در طرح پیشاهادی بهد یل ایاکه لشخیص جزیر بهصاورت

فرکانسی صرف میشود.

قید در مسئله حذف بار در نظر گرفته شد  ،مان کولاهی برای عملکارد

( :)6پاسخ فرکانسی ریزشب ه جزیرهشده در سه اغتشاش مخت ف بدون درن رگرفت رلۀ

ش

ش

( :)7پاسخ فرکانسی ریزشب ه جزیرهشده در سه اغتشاش مخت ف با درن رگرفت رلۀ

 .6نتیجهگیری
در این مقا ه ،ر ۀ حذف بار فرکانسی که شامل محد دیت نرخ لغییرات
فرکانسی است ،ارائه شد.افز دن این قید ،به برقراری لعادل بین لو یاد
مصرف پایداری فرکانس در ریزشبکه کمک میکاد .همچاین ایان
محد دیت مانت ا قطت ماابت لو ید پراکادۀ حاضر در ریزشبکه میشود.
برای پایداری فرکانس در ریزشبکۀ جزیر شد  ،ر ۀ حذف بار فرکانسی

ف بار فرکانسی

ف بار فرکانسی

پیشاهادی لعدادی ا بارهای ریزشبکه رادر گاامهاای مختلاف حاذف
میکاد .ر ش پیشاهادی ا ا گوریتم ژنتیک بهماظاور یاافتن لاظیماات
ر ه  UFLS1استفاد کرد است .این ر ش در سیستم لو یت  34بااس
 IEEEاجرا شد است لا ایاکه نشان دهاد ر اۀ حاذف باار فرکانسای
پیشاهادی عملکرد صحیحی در شرایط جزیر ایشدن دارد.
1. Under Frequency Load Shedding
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 حداکثر لعداد ماابت لو ید پراکادNg

ئم

مت یر دودوئی

01

فهرست

 فرکانس سیستمf

 متغیر د دئی مربوط به لاظیمات فرکانسUsn

 فرکانس نامیf0

اندی ها

 لغییرات فرکانس ا مقدار نامی:∆f

 مقدار نستانهTh

)∆ اغتشاش ناشی ا جزیر ایشدن (عدم لعادل لوانPg

 مراحل مانی شبیهسا یn

∆ لاظیم فرکانس لوسط گا رنرPr

 لعداد مراحل شبیهسا یs

 ثابت ایارسیH

 سیکل فرکانسیi

 ضریب میرایی بارKD

 نخرین مان شبیهسا یN

 در پ گا رنر:R

 لعداد بارهای قابل حذف در شبکهk

 ثابت مانیT

 لعداد ماابت لو ید پراکادj

 نرخ لغییرات فرکانسdf/dt
 حداکثر میزان بار قابل حذفPsh,max
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