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 مساال زیسا محیطی و همچنین مالحظات اقتصاادی منجربه اساتفاده از راهح های جدید در سایساتمهای قدرت مدرن، بحران انرژی:چکیده
 بارهای هوشمند را در تنظیم دینامیکهای سیستم به صورت، در این روش.  استفاده از مفهوم پاسخ بار اس، یکی از رویکردهای جدید. شدهاس
 روش پی شنهادی.  برای کنترل فرکانس ریز شبکههای جزیرهای اراله شدها س، در این مقاله یک روش جدید پا سخ بار.پیو سته م شارک میدهند
 کارکرد منا سب. تغییر میدهد،برا ساس م شخ صه افتی تعمیمیافته ا س که بارهای اکتیو و راکتیو قاب کنترل را با ا ستفاده از مکانی سمی م شخص
 در این شبیه سازی.  با تغییر سیستماتیک بارهای اکتیو و راکتیو در طی چندین سناریوی مختلف شبیه سازی نشان داده شدهاس،روش پیشنهادی
 فرکانس و ولتاژ ساایسااتم در دو حال مختلف بررساای و مشاااهده گردیدهاساا ؛ حالتیکه فقط کنترلکنندههای مرسااوم ساام تولید وجود،ها
 کارکرد، نتایج شبیه سازی. حلقه پا سخ بار پی شنهادی نیز م شارک دا شتهبا شد،دا شتهبا شد و همچنین حالتیکه غیر از کنترلکنندههای مر سوم
.مناسب کنترلکننده پیشنهادی و کمک به بهبود پایداری سیستم را نشان میدهند
. بارهای کنترلپذیر، خانههای هوشمند، مشخصه افتی تعمیمیافته، پاسخ بار، ریزشبکهها:واژههای کلیدی
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Abstract: Environmental concerns, energy and economical-technical issues make modern power networks to use alternative
approaches such as demand response (DR). The DR is an ability of system to contribute smart loads in dynamic regulation,
continuously. This paper presents a new DR approach for frequency control of isolated microgrids. The proposed method is based on
a generalized droop characteristic (GDC), changing controllable active and reactive loads through a set of special equations. To verify
the control method, several scenarios are simulated in which the system frequency and voltage are studied. The simulation results are
carried out in the presence of the proposed DR control loop in comparison with the conventional generation side controller. The results
show proposed control methodology provides appropriate performance and improved stability.
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 -1مقدمه
ازجمله مهمترین دینامیکهای سی ستم قدرت ،فرکانس سی ستم ا س
که پایداری آن از تعادل میان تولید و مصرف حاص می شود .به عبارت
دیگر ،نامتعادلی فرکانسی تأثیر مستقیم نامتعادلی میان تولید و مصرف
در شبکه ا س  .نوسانات فرکانس ،اثرات سویی بر کارکرد سیستم دارد
ازجمله مشاااکالت امنیتی ،قابلی اطمینان و همچنین کاهش بازدهی.
یک نوسااان شاادید ممکن اس ا منجر به خروج واحدهای نیروگاهی و
حتی ناپایداری گردد .بنابراین ،یکی از مهمترین دینامیکها که بای ستی
ارزیابی ،مشاهده و کنترل گردد ،فرکانس سیستمهای قدرت اس [.]1
اغلب فرکانس سی ستم قدرت در دو حال ا سا سی عادی و ا ضطراری
مورد مطالعه و کنترل قرار میگیرد .در حال عادی ،حلقه های اولیه 1و
ثانویه 2اقدام به تنظیم فرکانس میکنند .درحالیکه در حال اضطراری،
بارزدایی ت ح فر کانس پایین  (UFLS)3و همچنین جزیرهاییکردن
موقتی سی ستم قدرت مورد ا ستفاده قرار میگیرد [ .]2نکته قاب توجه
که در تمامی روشهای ذکر شده وجود دارد این اس که طرف مصرف،
م شارک پیو ستهایی در تنظیم دینامیکهای شبکه ندارد و محدود به
حال گذرای ا ضطراری ا س  .بنابراین ،از قابلی های منا سبی که طرف
بار میتواند داشتهباشد ،استفاده مناسبی صورت نگرفتهاس .
پا سخ بار ( 4)DRابتدا در سال  1980معرفی گردید :توانایی کنترل
و دس کاری بارهای طرف مصرف برای روشن/خاموش کردن و یا تغییر
مصرف بارها در شرایط مختلف و بهمنظور پاسخ به مسال کیفی توان،
امنی سااایساااتم ،ولتاژ و فرکانس و همچنین محدود ی های فنی و
اقتصادی که بایستی توسط اپراتورهای شبکه انجام گیرد [ .]4 ,3پاسخ
بار یک روش ج ستجوی سریع ،برای یافتن تعادل میان تولید و م صرف
اساا  .همچنین ،پاسااخ بار میتواند بهعنوان یک اقدام کنترلی اولیه و
ابتدایی در تنظیم دینامیکها مشارک دادهشود [ .]5عالوهبر این موارد،
پا سخ بار میتواند مزایای فراوانی ازجمله اثرات مفید زی س محیطی به
واسااطه کاهش انتشااار گازهای گلخانهای ،افزایشندادن ظرفی تولید،
کاهش انرژی مصااارفی ،نیاز کمتر به توان ذخیره چرخان به واساااطه
دینامیک سااریع فراهم نماید .در ک  ،میتوان گف که اسااتفاده از این
روش باعث بهرهبرداری ارزانتر از سی ستم قدرت می شود .بنابراین این
روش برای سااایساااتم هایی جدید مانند ریزشااابکه ها  )MG(5که با
محدودی تولید توان روبرو هستند ،میتواند بسیار مناسب باشد [.]6
یک تحقیق و بازبینی کلی از پاساخ بار و مشاارک آن با حلقههای
مرساوم  )LC(6کنترل فرکانس در [ ]7ذکر شادهاسا  .یکی از مساال
مهم ارتباط مخابراتی ساااریع و ایمن میان بارهای سااابک و واحدهای
تولیدی اساا که در این مرجع به آن پرداخته میشااود .روش کنترلی
بارهای سبک کنترلپذیر ،برا ساس اختالف فرکان سی انجام شدها س .
همچنین ،انواع روشهای مشااارک پاسااخ بار در تنظیم دینامیکهای
سی ستم ازجمله روش متمرکز و غیرمتمرکز در مقاله مورد برر سی قرار
گرفتهاساا  .در روش مشااارک پاسااخ بار متمرکز ،یک کنترلکننده

Serial no. 94

مرکزی پس از دریاف و پردازش اطال عات موردنیاز دساااتورات را به
صاااورت سااالساااله مراتبی به کنترلکنندههای ساااطا پایین ازطریق
لینکهای مخابراتی ارساااال میکند .از نیازمندیها و معایب این روش،
میتوان به ارت ب اط و کا نال م خابراتی پیچ یده و دوطر فه ،هزی نه باال و
قابل ی اطمی نان پایین اشاااااره کرد .در حا ل هایی که ت عداد
مشااارک کنندههای طرف دیماند در تنظیم فرکانس خیلی زیاد باشااد،
ا حداث ارت باط م خابراتی دو طر فه ایمن ،بسااا یار سااا خ و هزی نهبر
خواهدبود .همچنین ،هنگامی که به هر دلی خطایی در کنترل متمرکز
رخ دهد ،ک سیستم تح کنترل متأثر خواهدبود .درحالیکه در روش
غیرمتمرکز ،تصااامیمات و رویههای کنترلی توساااط کنترلکنندههای
محلی و براساااس اندازهگیرهای محلی و پراکنده در ساایسااتم اعمال
میشود .در این روش نیازی به ارتباط مخابراتی دیجیتال نخواهدبود ،اما
فراهمکردن دسااترساای به تعداد زیاد اندازهگیرهای فرکانساای ،هزینهبر
خواهدبود [.]7
مزایای اقتصااادی و زیساا محیطی مشااارک یخچال و فریزرهای
خانگی بهعنوان یک بار کنترل پذیر در کنترل اول یه فر کانس در []8
ذکرشااادهاسااا  .این تحقیق نشاااان میدهد اساااتفاده از این بارهای
کنترلپذیر میتواند کمک شایانی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای و
مسال زی س محیطی داشتهباشد .رسیدن به حداکثر سود در مورد یک
بار انرژی در یک بازار زمان واقعی ،یکی از اولو ی های مهم پاساااخ بار
اس که در [ ]9به آن پرداخته شدهاس  .اغلب ،استراتژی حداکثر سود
پاسخ بار با ح مسئله تصادفی مارکوف که نیاز به پیچیدگی محاسباتی
بسااا یار ز یاد دارد ،به دسااا میآ ید .برای م قاب له با این پیچ یدگی
محاسباتی ،یک رویکرد تقریبی دوگانه پیشنهاد دادهشده که با استفاده
از ساختار آستانه راهح بهینه ،مسئله را به یک مورد برنامهریزی خطی
تبدی کردها س  .روش درنظرگرفته شده در این مقاله ،سود حا صله از
پاسخ بار را به سه برابر افزایش دادهاس .
در شبکه قدرت چند ک شور مختلف ،م شارک پا سخ بار در تنظیم
دینامیکها در حال آزمایش و توسعه اس که نمونهایی از این تحقیقات
در [ ]10-12ذکرشدهاس  .در [ ،]10یک سیستم مدیری هوشمندانه
انرژی برای ساختمانهای خانگی درنظرگرفته شده که پا سخ و مدیری
بار دی نامیکی و ف عالی را برای این خا نه ها فراهم میآورد .پژوهش
موردنظر که بهصااورت موردی انجامشااده برروی کاهش هزینههای برق
متمرکز اسااا  .در [ ،]11یک طرح قیم گذاری عملی برای تشاااویق
م صرفکنندگان مختلف برای شرک در پا سخ بار پی شنهاد شدها س .
ازطرفدیگر ،نفوذ منابع تجدید پذیر انرژی و کاهش تعداد نیروگاه ها و
ژنراتورهای سنکرون در شبکههای قدرت ،سبب کمشدن اینرسی شبکه
خواهدشااد .جه مقابله با این مساائله ،تحقیق انجام شااده در []12
م شارک پا سخ بار بهمنظور بهبود اینر سی شبکه قدرت بریتانیا را اراله
دادهاساا  .همچنین ،روشهای مختلفی برای اعمال پاسااخ بار ازجمله
استفاده از روش تصادفی پاسخ بار [ ]13در نظر گرفته شدهاس  .بر این
اساااس ،فر شااده روش درنظرگرفتهشااده در ک ساایسااتم پراکنده
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شدهبا شد و همه بارها از نوع هو شمند و کنترلپذیر با شد .بنابراین نیاز
به واحد کنترلی متمرکز و تجهیزات پیچیده برطرف میشود.
تأثیر مشااارک پاسااخ بار در فرکانس ریزشاابکهها با حضااور منابع
تجدید پذیر انرژی و تولیدات پراکنده در شااارایط مختلف در []14-16
ذکر شدها س  .در نتیجه ،قابلی اطمینان این سی ستمها با م شارک
پاسخ بار و تولیدات پراکنده ،بهطور قاب توجهی بهبود مییابد.
باتوجه بهاینکه در خانه های هوشااامند ،اغلب بارهای کنترل پذیر
وجود دارند ،یک ظرفی همی شه در د سترس و فرمانپذیر ،برای شبکه
ایجاد میشاااود .بههمیندلی  ،در [ ]17-20پاساااخ بار بهعنوان یک
ذخیره چرخان برای تنظیم فرکانس مورد بررسی قرار گرفتهاس .
همچنین ،مزایای اقتصاااادی پاساااخ بار بهعنوان یکی از مهمترین
ویژگی های آن در [ ]21-23مورد ارزیابی قرار میگیرد .مباحث مربوط
به قیم گذاری مشارک پاسخ بار و صرفههای اقتصادی برای مشترکین
از جمله مواردی اس که در این مقاالت مورد بررسی قرار گرفتهاس .
مقاالت زیادی به قطع و و ص بارهای کنترلپذیر برا ساس سطوح
آسااتانه فرکانس پرداخته که میتوان به مقاالت [ ]24-26اشاااره کرد.
تأثیر م شارک و هماهنگی میان پا سخ بار با روشهای مر سوم کنترل
فرکانس سی ستمهای قدرت چندناحیهایی در [ ]27برر سی شدها س .
در این پژوهش ،با ا ستفاده از روابط و معادالت ریا ضی ا ستخراج شده،
ابتدا میزان اغتشاااش و ساا س ناحیهایی که اغتشاااش رخ دادهاساا ،
تعیین می شود .تأثیر م شارک غیرمتمرکز و ت صادفی بارهای اکتیو در
الگوریتم پاساااخ بار و بهمنظور بهبود کنترل فر کانس در [ ]28مورد
ارزیابی قرار گرفتهاس .
پاساااخ بار براسااااس روشهای خالقانه و هوشااامند قادر اسااا ،
هدفهای چندگانهایی را در سی ستمهای قدرت محقق سازد .به صورت
کلی ،در ب سیاری از مطالعات صورتگرفته برای پایداری شبکه از تغییر
توان منابع اسااتفاده میشااود ،درحالیکه ظرفی منابع محدود اساا .
کنترل و مدیری پاساااخ بار در بسااایاری از پژوهش های انجامگرفته
ازجمله [ ،]29-31با ا ستفاده از روش مبتنیبر م شخ صه افتی صورت
گرفتهاسااا  .در این تحقیق ،یک روش جدید برای اعمال پاساااخ بار
مبتنیبر مشخصه افتی تعمیمیافته  )GDC-based DR(7در مشارک با
کنترل فرکانس ثانویه معرفی شااادهاسااا  .ایده اصااالی در این مقاله،
دس ا کاری و قطع و وص ا بارهای کنترلپذیر بهمنظور بهبود پایداری
سیستم بهصورت مشارک پیوسته اس  .روش مدنظر بهطور اختصاصی
برای بهبود فرکانس طراحیشده اما در شبیهسازیها نشان داده میشود
که پروفای ولتاژ را نیز بهبود میبخشد.
بخش های مختلف م قا له بهصاااورت زیر طب قهب ندی میگردد :در
بخش  2بر مشارک پاسخ بار با حلقههای کنترل فرکانس مروری انجام
شدها س  .معادالت و روابط ریا ضی پا سخ بار مبتنیبر م شخ صه افتی
تعمیمیافته در بخش  3آمدهاس  .برای نشاندادن کارکرد مناسب روش
اراله شااده ،یک ریزشاابکه جزیرهایی درنظرگرفتهشاادهاساا  .بهجه
ارزیابی روش کنترلی مدنظر ،چندین سناریو درنظرگرفته شده که نتایج
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شاابیهسااازیهای مختلف ،در بخش  4آمدهاساا  .این سااناریوها در
نرمافزار  MATLAB/SimPowerSystemsشاابیهسااازی و مورد ارزیابی
قرار گرفتهاساا  .ساارانجام ،نتیجهگیری و جمعبندی در بخش  5ذکر
شدهاس .

 -2مشارکت پاسخ بار با حلقههای کنترل فرکانس مرسوم
سی ستمهای قدرت مدرن برای تنظیم تولید و م صرف ،متعاقب رخداد
خ طا های مختلف ،ن یاز مبرمی به هوش و انع طاف پذیری در کنترل و
تنظیم دینامیکها دارند .امروزه بهدلی افزایش تعداد ریزشبکهها ،تغییر
سااااختارها ،محدودی های محیطی و همچنین پیچیدگیهای موجود،
این مسئله بسیار مهمتر شدها س  .ازطرفدیگر در ریزشبکهها ،قسم
اعظمی از ژنراتورهای سااانکرون با تولیدات پراکنده و منابع تجدیدپذیر
همچون میکروتوربینها ،پان های خورشاایدی ،توربینهای بادی ،منابع
ذخیره انرژی ،سلول سوختی و غیره جایگزین شدهاند [ .]32بنابراین،
اینر سی چرخان کلی سی ستم بهطور چ شمگیری کاهش یافته و سبب
ضااعف آن در برابر اغتشاااشهای احتمالی میشااود [ .]34 ,33بههمین
منظور بایستی حلقههای کنترل فرکانس مرسوم با شرایط جدید تطبیق
داده شوند طوریکه مفهوم پا سخ بار بتواند در بهبود پایداری سی ستم
مفید واقع گردد .حلقههای کنترل فرکانساای در ساایسااتمهای قدرت
مدرن و با حضور حلقه مبتنیبر پاسخ بار در شک  1نشان دادهشدهاس .
در ساام تولید ،عالوهبر ژنراتورهای ساانکرون ،منابع تولید پراکنده در
حلقههای اولیه و ثانویه فرکانس میتوانند مشارک داشتهباشند .کنترل
اولیه با اساااتفاده از کارکرد گاورنر ژنراتورهای سااانکرون ،از اف ممتد
فرکانس جلوگیری کرده و اف را به یک مقدار مشخص محدود میکند،
ولی از بازگرداندن فرکانس به مقدار نامی ناتوان اس  .درحالیکه کنترل
ثانویه ،خطای حال ماندگار فرکانس را حذف و آن را به مقدار نامی
برمیگرداند .در این حلقه ،اغلب از کنترلکنندههای تناسااابی-انتگرالی
) (PIا ستفاده می شود .کنترل ثالثیه ،نظارت واحدهای باالد ستی نظیر
 EMS/ISO8بر سیستم اس  .همچنین ،این حلقه میتواند بر حلقههای
اولیه و ثانویه نظارت کرده و حدود کاری آنها را تعیین نماید .جزلیات

شکل  :1حلقههای مدرن کنترل فرکانس در حضور حلقه پاسخ بار.
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روشهای کنترلی سم تولید در [ ]35 ,2ذکرشدهاس  .در سم بار،
عالوهبر حلقه مرسااوم بارزدایی تح فرکانس پایین ،الگوریتم پاسااخ بار
) (DRنیز ح ضور دارد .الگوریتم پا سخ بار میتواند ورودیهای متفاوتی
دا شته با شد ازجمله فرکانس و ولتاژ سی ستم ،تغییرات فرکانس ،ولتاژ و
توان .همچنین ،میتواند از ساایسااتم باالدسااتی نظیر  EMS/ISOنیز
ورودی در یا ف ن ما ید .این ورودی میتوا ند بهمنظور تنظیمکردن
آ ستانههای ت صمیمگیری با شد .سیگنالهای ورودی ازطریق الگوریتم
پاسااخ بار آنالیز و بررس ایشااده ،بعد از یک تأخیر که بهدلی کانالهای
مخابراتی ایجاد می شود ،فرمان و سیگنال خروجی الگوریتم پاسخ بار به
سیستم ارسال میگردد .این فرمان حاوی اطالعاتی در رابطه با تغییرات
بارهای کنترلپذیر اکتیو و راکتیو ساایسااتم و در راسااتای کمکردن اثر
اغتشااااشاااات اسااا  .این بارهای کنترل پذیر و منعطف در خانه های
هوشمند ریزشبکهها که در حال گسترش هستند ،یاف میگردد .بسته
به شرایط و وضعی سیستم ممکن اس قسمتی یا ک بارهای منعطف
در الگوریتم پاسخ بار مورداستفاده قرار گیرد.

مقاوم خط  Rدر مقاب  Xصااارفنظر کرد .در این حال زاویه توان
 sinو 1
 cosدر نظر
بساایار کوچک اس ا و میتوان
گرف  .با این ساده سازیها ،معادالت ( )4و ( )5به شک معادالت زیر
ساده میشوند:
XP

()6

U 1U 2
XQ

()7

U1

همانگونه که در [ ]36ذکر شااادهاسااا  ،معادالت ( )6و ( )7میتواند
بهصاااورت ( )8و ( )9بازنویسااای گرد ند ،طوری که فرم کلی معادالت
مشاااخصاااه افتی را نشاااان دهند .معادالت بیان میکنند که فرکانس
ساایسااتم تنها به تغییرات توان اکتیو و ولتاژ ساایسااتم تنها به تغییرات
توان راکتیو وابسته اس .
()8

P0

()9

) Q0

 -3پاسخ بار مبتنیبر مشخصه افتی تعمیمیافته

P
Z
X Q

Z
R

Z

Z

 -1-3مشخصه افتی تعمیمیافته
توان ظاهری یک خط همانگونه که در شاک  2نشاان داده میشاود،
برابر اس با :
U2

()1

U1
Z

U1

U 1I

S

که  U 2 ، U 1 ، Q ، Pو  Zبهترتیب توان اکتیو ،توان راکتیو ،ولتاژ سم
تولید ،ولتاژ سم بار و ام دانس خط ا س  .بر این اساس ،توان اکتیو و
راکتیو خط بهصورت معادالت زیر اس :
()2

cos

()3

sin

با جایگذاری
()4
()5

jX

R

Z

U 1U 2

cos

Z

Z

P

2

U 1U 2

sin

Z

U1
Z

Q

[R(U1

2

X

[ R U2 sin

2

X

) U2 cos

X(U1

U1
2

P
R

U1
2

Q
R

بهطورکلی معادالت توان ساایسااتم در دو حال کلی مورد مطالعه قرار
میگیرند .در خطوط طوالنی R
 Xا س  .بههمیندلی میتوان از

Serial no. 94

P

f0

kP

U1

U0

kq (Q

f

P

cos

sin

P

Q

sin

cos

Q

P

T

Q

با اعمال ماتریس تبدی و بعضاای سااادهسااازیها ،فرم تعمیمیافته
مشخصه افتی مطابق معادالت زیر به دس میآید:
()11

()12

'P0
Q0

Q

R
Z

kp

P

P0

X
Z

'Q0
Q0

Q

R
Z

kq

P0

P

R
Z

kp P

f0

f

kp
kq Q

U0

U1

kq

برخالف حال اول ،معادالت باال نشاااان میدهند که نوساااانات
فرکانس و ولتاژ ،همزمان به تغییرات توان اکتیو و راکتیو ارتباط دار ند.
بهعبارتدیگر ،بهمنظور تنظیم فرکانس و ولتاژ سی ستم ،هم توان اکتیو
و هم توان راکتیو بایستی کنترل و ارزیابی گردند.

در معادالت ( )2و (:)3

] XU2 sin

]) U2 cos

2

U1

X

R

()10

jQ

U2

برای سیستمهایی که خطوط توان در آنها بسیار طوالنی نیستند،
دیگر  Xاز  Rبساایار بزرگتر نیس ا و بایسااتی هر دو مقدار  Xو  Rدر
معادالت و روابط در نظر گرفته شاااوند .در اینچنین شااارایطی ،برای
ساده سازی معادالت ( )2و ( ،)3یک ماتریس تبدی چرخ شی خطی T
استفاده میشود که  Pو  Qرا بهترتیب به  Pو  Qتبدی میکند.

شکل  )a :1انتقال توان در یک خط )b .دیاگرام فازوری.

P

U1

 -2-3پاسخ بار مبتنیبر مشخصه افتی تعمیمیافته
در بیشتر مطالعات پاسااخ بار ،اغلب از فرم مرسااوم مشااخصااه افتی
اسااتفاده شاادهاساا [ .]29-31بهطورکلی میتوان گف که این روش
مناسااب ریزشاابکهها نیس ا ؛ زیرا که در این شاابکهها خطوط طوالنی
انتقال توان وجود ندارد .بنابراین مدل ویرایش شده م شخ صه افتی برای
اینچنین ساایسااتمهایی نیاز اس ا  .بههمینمنظور در این مقاله تالش
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شده که مشخصه افتی تعمیمیافتهایی که قابلی اجرا در تمامی شرایط
و سی ستمها را داشتهباشد ،اراله شود .مدل اراله شده برای سیستمهایی
نظیر ریز شبکهها ب سیار میتواند منا سب با شد .در ادامه معادالت الزم
برای اعمال پاسخ بار مبتنی بر مشخصه افتی تعمیمیافته اراله میشود.
با درنظرگرفتن معادالت م شخ صه افتی مر سوم و تعمیمیافته یک نکته
مهم وجود دارد و آن هم این اسااا که نوساااانات فرکانس و ولتاژ هم
چون رابطه ( )13تابعی از نوسانات توان اکتیو و راکتیو اس .
) fF ( P, Q
) fV ( P, Q

()13

f
V

درحالیکه براساااس الگوریتم پاسااخ بار ،نوسااانات ولتاژ (  ) Vو
فرکانس (  ) fساایگنالهای ورودی و نوسااانات توان اکتیو (  ) Pو
راکتیو (  ) Qسیگنالهای خروجی هستند.
) fP ( f , V
) fQ ( f , V

()14

P
Q

بهاینمنظور ،م عادالت ( )11و ( )12بهصاااورت زیر بازنویسااای
میگردد:
F
U

()15

P
Q

R
Z
R
kq
Z

kp

X
Z
R
kq
Z

kp

همانطورکه در رابطه ( )14آمدهاساا  ،بایسااتی خروجی الگوریتم
 Pو  Qباشاااند .یعنی خروجی الگوریتم برداری همانند معادله
( )16اسا که به ساایسااتم قدرت ،دسااتورات تغییر در بارهای اکتیو و
راکتیو را صادر مینماید.
()16

) g ( f ,V

P
Q

با معکوسکردن ماتریس ( )15و بعضی جایگذاریها و ساده سازی
ها ،نهایتًا فرم زیر که بر اساس مشخصه افتی تعمیمیافته ا س  ،حاص
میگردد .براسااااس این رابطه P ،و  Qبهعنوان سااایگنال های
خروجی ،توابعی از هر دو مقدار نو سانات فرکانس  fو نو سانات ولتاژ
 Vا س  .همچنین ،همانگونهکه م شخص ا س در رابطه نهایی هم
 Xو هم  Rوجود دارد .این موارد میتوا ند عموم ی راب طه ن هایی
استخراجشده را نشان بدهد.
رابطه ( )17فرم نهایی ارالهشاااده برای اعمال پاساااخ بار مبتنیبر
مشاااخصاااه افتی تعمیمیافته اسااا  .این معادله قابلی اساااتفاده در
سیستمهای با خطوط طوالنی و همچنین کوتاه را دارد.
F .kq .X

U .k p .R

X2

k p .kq R2

()17

U .k p .X
X2
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F .kq .R
k p .kq R2

Z

Z

شکل  :2فلوچارت پاسخ بار مبتنیبر الگوریتم .GDC
فلوچارت کلی مشارک پاسخ بار براساس روش پیشنهادی در شک
 3آورده شدها س  .همانطور که ن شان داده شدها س  ،اندازهگیرهای
هو شمند فرکانس و ولتاژ سی ستم را جمعآوری کرده ،س س با سطوح
استاندارد مقایسه میگردد .درصورتیکه دینامیکهای موجود از سطوح
عادی و نر مال ت جاوز کن ند ،باتو جه به م قادیر بار های منعطف و
کنترلپذیر در خانههای هوشمند ،الگوریتم موردنظر اقدام به پاسخدهی
به شرایط غیرعادی میکند .به این صورت که پس از محا سبه بارهایی
که بایسااتی تغییر نمایند و بعد از گذش ا مقدار زمان تأخیر کانالهای
مخابراتی ،بارهای از قب تعیینشااده از ساایسااتم جدا میشااوند .زمان
تأخیر درنظرگرفتهشااده برای اعمال پاسااخ بار حدود  0/1ثانیه اساا .
زمان بازیابی و ات صال مجدد بارها ،ب سته به شرایط سی ستم و الگوریتم
پی شنهادی صورت میگیرد .در صورتیکه شرایط نرمال با شد این زمان
بازیابی محا سبه شده و بعد از گذ ش زمان مقرر ،بار به سی ستم مت ص
خواهدشاااد .درغیراینصاااورت (شااارایط غیرعادی) ،وضاااعی حف
خواهدشد.
جه

محاسبه ضرایب  k pو  kqبهصورت مرسوم در سیستمهای

قدرت ،یک بار پلهایی

j QL

PL

به سیستم اعمال میشود .س س

بر اساس انحرافات فرکانس و ولتاژ سیستم ،معادالت ( )18یاف میشوند:
()18

F
PL
V
QL

kp
kq

بر این اساس ،برای یک اغتشاش بار پلهایی ) 10+j5(kVAضرایب
P
Q

g f ,V

 k pو  kqبهصورتیکه در شک ( 4الف و ب) نشان داده شدهاس  ،به
دس میآیند .این مقادیر در شبیهسازیهای بخش بعد مورد استفاده
قرار میگیرند.
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F= 0.15 Hz

50

]Kp=-0.015 [Hz/kW

49.9
49.85

f=0.15 Hz
0.45

0.5

0.4
]Time [sec

]Frequency [Hz

49.95

DG
DG

8
DG

49.8

10

(الف)

3

7

PCC

9

1

DG

4

5

2

225

]Kq=-0.6 [V/kVar

V=3 V

222

]Voltage [v

223

6

Zone1

224

SH1

شکل  :4ریزشبکه آزمون.
System frequency

220
0.25

]Freq[Hz

0.5

0.45

0.35
0.4
]Time [sec

Main Grid
MV: Medium Voltage
LV: Low Voltage
SH: Smart Home
PCC: Point of common coupling

DG

DG

221
0.3

MV

LV

DG

0.3

0.35

11 SH3

Zone2

SH2

Zone3

50

(ب)
شکل  :3یافتن ضرایب افتی براساس معادالت ( :)18الف)  k pب) . kq
0.6

0.5

0.55
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0.4

240
220

0.6

0.5

0.55

0.45
]Time[sec

0.35

0.4

]Volt[v

برای ارزیابی و آزمودن کارکرد روش کنترلی پی شنهادی ،یک سی ستم
توزیع  11با سه بهعنوان یک ریز شبکه جزیرهایی در نظر گرفته می شود
[ .]37دیاگرام تکخطی سیستم آزمون در شک  5نشان داده می شود.
ساایسااتم آزمون شااام چندین منبع تولید پراکنده جه تأمین توان
بارهای ریزشااابکه و چندین بار کنترل پذیر و غیر کنترل پذیر اسااا .
همانگونهکه در شک  5ن شان داده شدها س  ،ریز شبکه به  3ناحیه
تقساایمبندی میشااود .در هر ناحیه یک خانه هوشاامند ،منابع تولید
پراکنده و بارهای کنترلپذیر و غیر کنترلپذیر وجود دارند .م شخ صات
بارها در ناحیه های متفاوت در جدول  1آورده شااادهاسااا  .خانههای
هو شمند توانایی قطع و و ص و کاهش بارهای کنترلپذیر را بهو سیله
اطالعات و فرامین دریافتی از شبکه داراس  .این دادهها توسط الگوریتم
پا سخ بار مبتنیبر م شخ صه افتی تعمیمیافته تولید میگردند .بهعنوان
مثال ،بارهای کنترل پذیر و غیرکنترل پذیر ناحیه  1در جدول  2داده
شاادهاساا  .همانگونهکه ذکر گردید ،بارهایی میتوانند مشااارک در
الگوریتم پا سخ بار دا شتهبا شند که قطع و و ص آنها به م صرفکننده
ضااارر و زیانی نرسااااند .براسااااس جدول  ،2این قبی بارها میتوانند
بارهایی نظیر ماشینهای لباس شویی ،ماشینهای ظرف شویی ،سیستم
تهویه هوا و غیره با شند .برای ن شاندادن اثربخ شی روش پی شنهادی،
چندین سناریو در نظر گرفته می شود که در ادامه معرفی خواهند شد.
حال عادی و نرمال سیستم در شک  6نشان داده میشوند .همانگونه
که مشااخص اساا فرکانس و ولتاژ ساایسااتم در حال پایدار و عادی
ه ستند .شبیه سازی سی ستم آزمون و پیاده سازی روش پی شنهادی در
محیط نرمافزار  MATLAB/SimPowerSystemsانجام شدهاس .

0.45
]Time[sec
System voltage

0.35

49.95
0.3

200
0.3

شکل  :5فرکانس و ولتاژ ریزشبکه در حالت عادی.

جدول  :1مشخصات بارها در ناحیههای متفاوت
4 kVar

10 kW

)45+j5 (kVA
7 kVar

)15 (kW

)40+j20 (kVA
2 kVar

)5 (kW

)20+j10 (kVA

بارهای کنترلپذیر
بارهای غیر کنترلپذیر
بارهای کنترلپذیر
بارهای غیر کنترلپذیر
بارهای کنترلپذیر
بارهای غیر کنترلپذیر

ناحیه 1
ناحیه 2

ناحیه 3

جدول  :2مشخصات بارها در ناحیه 1
توان نامی)(VA

دستگاه

1500 +j 600

تهویه هوا

1500+j 600

ظرفشویی

1500+j600

لباسشویی

2000+j800

گرمایش هوا

2000+j800

گرمایش آب

1500+j600

فریزرها

45+j5

10+j4
)(kVA

بارهای
کنترلپذیر

ناحیه 1

بارهای غیر کنترلپذیر)(kVA
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)
شکل  :6کارکرد کنترلکننده پیشنهادی در حضور اغتشاش یک بار
پلهایی :الف) فرکانس ب) ولتاژ ج) تغییرات توان اکتیو د) تغییرات
توان راکتیو براساس پاسخ بار.

 -1-4ارزیابی کیفی روش کنترل پیشنهادی
در سناریوهای شبیه سازی شده ،دینامیکهای ولتاژ و فرکانس ریزشبکه
جزیرهایی در دو حال مختلف مقایساااه شااادهاند .در حال اول ،فقط

Serial no. 94

کنترلکننده های محلی ( )LCطرف تولید که مشاااتم بر حلقه های
کنترل اولیه و ثانویه فرکانس اساا  ،حضااور دارد .درحالیکه در حال
دوم ،غیر از کنترلکنندههای محلی ،پا سخ بار مبتنیبر م شخ صه افتی
تعمیمیافته نیز مشارک مینماید.
برایناسااااس ،منحنیهای آبی رنگ نتایج کارکرد کنترلکنندههای
محلی ( )LCطرف تولید را نشااان میدهند .درحالیکه نتایج مشااارک
الگوریتم درنظرگرفتهشااده با کنترلکنندههای مرسااوم ( GDC-based
 )DR+LCبا رنگ قرمز نشان داده شدهاس .
در اولین ساااناریو ،یک بار پلهایی ) 10+j5(kVAبهطور ناگهانی در
زمان  0/3ثانیه از زمان شبیه سازی به سیستم وص می شود .نتایج این
رخداد در شک ( 7الف-د) نشان داده می شود .فرکانس و ولتاژ سیستم
تح کارکرد دو مد کنترلی در شک ( 7الف و ب) مقای سه شدها س .
همانطور که م شخص ا س  ،میزان اف و همچنین سرع بازیابی به
مقدار نامی در دینامیک ها بهبود یافتهاسااا  .تغییرات بارهای اکتیو و
راکتیو کنترلپذیر که خروجی الگوریتم موردنظر اس  ،در شک ( 7ج و
د) بهترتیب نشان داده میشود.
الگوریتم موردنظر بااا تغییر پیوساااتااه بااارهااای اکتیو و راکتیو
کنترل پذیر خانه های هوشااامند ،میتواند در تنظیم بهتر دینامیک ها
نقش بسااایار مؤثری ایفا کند .باتوجهبه شاااک ها مشاااخص اسااا که
الگوریتم پا سخ بار مبتنیبر م شخ صه افتی تعمیمیافته توان سته فرکانس
و ولتاژ را بهصااورت مناساابتری نسااب به کنترلکنندههای مرسااوم
کنترل و تنظیم نماید .بارهای جداشاااده از سااایساااتم طی یکزمان
مشاااخص و تقریبًا طوالنی میتواند دوباره به حال اولیه برگردد .زمان
بازیابی براساااس شاارایط ساایسااتم و توسااط الگوریتم اعمالی تعیین
میشااود .باتوجهبه شااک های ( 7ج و د) مشااخص اساا که الگوریتم
توانسااا ته مشاااار ک پیوسااا تهایی از بار های کنترل پذیر در تنظیم
دینامیکها بگیرد .عدم وجود تغییرات آنی در بارهای کنترل پذیر اکتیو
و راکتیو بهدلی تاخیر زمانی درنظرگرفتهشاااده برای اعمال پاساااخ بار
اسااا  .در بخش معرفی اشااااره گرد ید که این تاخیر بهدل ی وجود
کانالهای مخابراتی و همچنین زمان موردنیاز محاسبات ایجاد میشود.
در دومین سااناریو ،تأثیر خروج یک واحد منبع تولید پراکنده 100
کیلووات بررسی میشود .بنابراین ،منبع تولید پراکنده باس  6ریزشبکه،
در زمان  0/3ثانیه از ساایسااتم خارج میشااود .نتایج شاابیهسااازی این
سناریو در شک ( 8الف-د) ن شان داده شدها س  .باتوجهبه شک ها
مشااخص اساا که کنترلکننده پیشاانهادی توانسااته باز هم کارکرد
مناسبی را از خود در کنترل دینامیکها نشان دهد.
الزم به ذکر اس که بارهای راکتیو واقعی و خالصی که مقدار آنها
در خانههای هوشمند ،قاب تنظیم باشد ،وجود ندارد .در این شبیهسازی
ها برای کنترل و مدیری بارهای راکتیو ،فر شدهاس که وسیلههای
الکتریکی م صرف م شخ صی از توان راکتیو دارند .اگر این و سای قطع
شااوند ،مصاارف توان راکتیو آنها حذف میشااود و این به منزله کنترل
توان راکتیو خواهدبود.
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(الف)

(الف)

(ب)

(ب)

(ج)

(ج)

(د)

(د)

شکل  :7تأثیر خروج واحد  DGباس :6الف) فرکانس ب) ولتاژ ج)

شکل  :8تأثیر رخداد همزمان بار پلهایی و خروج :DGالف) فرکانس ب) ولتاژ

تغییرات توان اکتیو د) تغییرات توان راکتیو براساس پاسخ بار.

ج) تغییرات توان اکتیو د) تغییرات توان راکتیو بر اساس پاسخ بار.

در سناریو ی بعدی ،تأثیر یک رخداد بسیار شدید مورد ارزیابی قرار
میگیرد .در این ساااناریو ،اغتشااااش بار پلهایی و خروج منبع تولید
پراکنده بهصاااورت همزمان رخ میدهد .نتایج این رخداد در شاااک 9
(الف-د) نشااان داده میشااود .همانطور که نتایج نشااان میدهند ،اف
فرکانس ساایسااتم با وجود کنترلکننده مرسااوم پایدار نمیشااود .این
مسئله میتواند سبب فعال شدن برخی رلههای حفاظتی سیستم قدرت
گردد .پس در این شاارایط امکان خارجشاادن واحدهای تولیدی و حتی
خامو شی در سی ستم وجود دارد؛ اما با وجود کنترلکننده پی شنهادی،
این اف به شک قاب مالحظهایی کنترل و محدود شدهاس .

Serial no. 94

باتوجه به شاااک ها و نحوه تغییرات بارهای اکتیو و راکتیو ،معلوم
اس ا که حاش ایههای پایداری فرکانس و ولتاژی ساایسااتم در شاارایط
حضور کنترلکننده مبتنیبر پاسخ بار بهخوبی حف میشود.
در بخش معرفی ،به این م سئله ا شاره شد که درواقع روش کنترلی
پیشنهادی برای سیستم با نسب های متفاوت  X/Rارایه شدهاس .
فر مورد اشاااره درواقع برای ساایسااتم آزمون درنظرگرفتهشااده،
استخراج گردید و همانگونه که در شک  10نشاندادهشده ،این نسب
حدودًا برابر مقدار  3ا س که م شخ صه سی ستمهای توزیع ا س  .در
سیستمهای انتقال ،این نسب بیشتر از  10برابر اس جاییکه میتوان
از  Rدر برابر  Xصرفنظر کرد.
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در آخرین شبیه سازی به جه برر سی عمومی روش پی شنهادی،
نساااب  X/Rمتفاوتی در ساااناریوی بار پلهایی و خروج منبع تولید
پراکنده در نظر گرفته شااادهاسااا  .بنابراین ،برای  X/Rمقادیر  5 ،1و
همچنین  10در نظر گرفته شدها س  .متناظر با این مقادیر ،فرکانس و
ولتاژ سااایساااتم تح رخداد بار پلهایی و خروج منبع تولید پراکنده،
شبیه سازی شده و در شک ( 11الف و ب) ن شان داده می شود .زمان
رخداد خطا  0/35ثانیه اساا  .واضااا اساا که کنترلکننده موردنظر
توان سته کارکرد منا سب و بهینه خود را در تمامی شرایط حف نماید.
مقدار نامی  X/Rدر شااک ها نیز نشااان داده شاادهاساا  .این نتیجه
میتواند عمومی استفاده از روش پیشنهادی در سیستمهای متفاوت را
بهخوبی نشان دهد.

جدول :3نتایج عددی شاخص
روش پیشنهادی

کنترلر مرسوم

dt

2

T

F

0

کنترلر

)(LC

سناریو

0/0004053

0/0005864

بار پلهایی

0/0003486

0/0005202

خروج DG

0/0008012

ناپایدار

بار پلهایی+خروج DG

جدول :4نتایج عددی شاخص
روش پیشنهادی

کنترلر مرسوم

dt

)(LC

2

V

T
0

کنترلر

سناریو

0/9254

1/339

بار پلهایی

1/956

2/596

خروج DG

3/0125

ناپایدار

بار پلهایی+خروج DG

 -2-4ارزیابی کمی روش کنترلی
در سااناریوهای قبلی ،کارکرد روشهای کنترلی بهصااورت کیفی مورد
ارزیابی قرارگرف  .در این بخش دو شاخص کمی مطابق معادالت ()19
برای دینامیکهای فرکانس و ولتاژ ساایسااتم در نظر گرفته میشااود.
نتایج محاسبه شده این شاخصها ،در جدولهای  3و  4داده شدهاس .
در این حال نیز میتوان دریاف که کارکرد روش کنترلی پیشاانهادی
از حال های دیگر منا سبتر بودها س ؛ زیرا در تمامی سناریوها ،تح
روش کنترلی پیشنهادی ،مقدار شاخصها به مراتب کمتر بودهاس .
2

F dt

شکل  :9نسبت  X/Rدر سیستم آزمون

T
0

()19
dt

2

V

T
0

 -3-4مقایسه کارکرد روش درنظرگرفتهشده نسبت به روش
مرسوم کنترل افتی

(الف)

(ب)
شکل  :10تأثیر نسبت  X/Rبر کارکرد الگوریتم پیشنهادی :الف)
فرکانس سیستم ب) ولتاژ سیستم.

Serial no. 94

باتوجهبه نتایج سناریوی مربوط به ارزیابی عمومی روش کنترلی
پیشنهادی ،این قابلی برای روش مدنظر اثبات گردید که در سیستمهای
متفاوت توزیع یا انتقال میتواند مورد استفاده قرار گیرد .روابط پاسخ بار
مبتنیبر مشخصه افتی تعمیمیافته ،با استفاده از پارامترهای تأثیرگذار و
بنیادی سیستم همچون مقاوم ) (Rو راکتانس خط )  (Xو همچنین
اختالف فرکانسی )  ( fو نوسانات ولتاژ )  ( Vیاف شدهاس  .هم-
چنین ،کارایی و اثربخشی روش پیشنهادی در چندین سناریوی مختلف،
مورد ارزیابی و بررسی قرارگرف .
به جه ارزیابی دقیقتر کارکرد روش پیشنهادی نسب به روش
مرسوم کنترل افتی [ ]7که در معادالت ( )8و ( )9آورده شدهاس  ،در
یک سناریوی جدید این مورد نیز مقایسه شدهاس  .همانطورکه در 12
(الف و ب) مشخص اس  ،روش پیشنهادی در رخداد یک بار پلهایی
( ،20+ j10)kVAبا مدیری بهتر بارهای کنترلپذیر نسب به روش
مرسوم ،میتواند نقش مطلوبتری در کنترل ولتاژ و فرکانس سیستم ایفا
نماید.
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مراجع

(الف)

[ ]1فاطمه جمشیدی ,محمدمهدی قنبریان ،اسما تفکر« ،کنترل مقاوم
فرکانس ریزشبکهی جزیرهایی با کنترلگر  PIتنظیمشده با منطق فازی
و الگوریتم رقاب استعماری» ,مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،دوره
 ،48شماره  ،3صفحات ،1067-1059 :پاییز .1397
[ ]2علی کریمی ،حسین فالحزاده ابرقولی ،مجید نیریپور« ,روش کنترل
جدید برای مبدل منبع ولتاژ و ژنراتور سنکرون بهمنظور کنترل فرکانس
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Pickel, and A. J. Cox, “Homeostatic utility control,” IEEE Trans.
Power Appar. Syst., vol. PAS-99, no. 3, pp. 1151–1163, May
1980.
M. Hussain and Y. Gao, “A review of demand response in an
–efficient smart grid environment,” Electr. J., vol. 31, no. 5, pp. 55
63, Jun. 2018.

(ب)
شکل  :11مقایسه کارکرد روش پیشنهادی با روش مرسوم [ ]7پاسخ
بار مبتنی بر معادالت ( )8و ( :)9الف) فرکانس سیستم ب) ولتاژ
سیستم.

 -5نتیجهگیری
بحران انرژی ،نگرانیهای زیساا محیطی و مسااال اقتصااادی ساابب
اسااتفاده منابعی غیر از منابع مرسااوم در ساایسااتمهای قدرت مدرن
شدها س  .یکی از جدیدترین اینها ایده پا سخ بار ا س که نظریهایی
برای استفاده بهینه از ظرفی های طرف بار سیستم قدرت اس  .در این
مقاله تال ش شده اس که روشی جدید برای اعمال پاسخ بار اراله گردد.
روش مر سوم در کنترل پا سخ بار ،برا ساس م شخ صه افتی ا س که این
روش برای ریزشاابکهها که خطوط انتقال طوالنی وجود ندارد ،مناسااب
نیساا  .بههمیندلی روش مدنظر در این پژوهش ،پاسااخ بار مبتنیبر
مشخصه افتی تعمیمیافته اس  .این روش برای تمامی سیستمها اعم از
انتقال ،توزیع و همچنین ریزشبکهها قابلی بهکارگیری را خواهدداش .
برای ارزیابی و آزمودن روش پیشاانهادی چندین سااناریو شاابیهسااازی
می شااود که در آن ولتاژ و فرکانس ساایسااتم در دو حال مورد ارزیابی
قرار میگیرد .در حال اول ،فقط کنترلکنندههای مرسااوم طرف تولید
قرار دارند در حالیکه در حال دوم ،غیر از کنترلکننده های مرساااوم،
حلقه پاسااخ بار مبتنی بر مشااخصااه افتی تعمیمیافته نیز مشااارک
پیو ستهایی دارد .روش مدنظر تح اغت شاش بار پلهایی ،خروج ناگهانی
م نابع تول ید پراک نده و ر خداد همز مان این خ طا ها مورد ارز یابی قرار
گرف  .نتایج شبیه سازیها ،کارکرد مناسب روش کنترلی پیشنهادی را
به خوبی نشااان میدهد .زیرا که در آنها نوسااانات ولتاژ و فرکانس به
مراتب کمتر میشاااود و حاشااایههای پایداری بهخوبی حف میگردد.
همچنین ،دو شااخص کارکردی برای ولتاژ و فرکانس سایساتم در نظر
گرفتهشاااده و برای ساااناریوهای مختلف اندازهگیری میشاااود .مقادیر
اندازهگیری شده ،کارکرد منا سب روش پی شنهادی را به صورت کمی نیز
نشان میدهد.

Serial no. 94

][4
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