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 این مو ضوع سبب ارائه. وقوع خامو شیهای متعدد در سالهای اخیر به یکی از مهمترین م شکالت سی ستمهای قدرت تبدیل شده ا ست:چکیده
 فرکانسددی عملکرد بهتر و مطمئنتری در برابر- طرحهای حذف بار ترکیبی ولتاژی، در میان این طرحها.طرحهای حذف بار مختلفی شددده اسددت
، از سویدیگر. چراکه در این حوادث معموالً پایداری ولتاژ و پایداری فرکانس سی ستم بهطور همزمان به خطر میافتد،حوادث بزرگ و ترکیبی دارند
 در این مقاله یک الگوریتم حذف بار متمرکز، بر این اساس.توجیهپذیری اقتصادی یکی از مهمترین معیارهای سنجش کارایی هر طرح صنعتی است
 هزینههای اقت صادی حذف بار و،ترکیبی تطبیقی برای خودترمیمی سی ستم قدرت ارائه میگردد که ضمن حفظ پایداری ولتاژ و فرکانس سی ستم
 دو، در این الگوریتم با محاسبه شاخص پایداری ولتاژ شینها به صورت برخط و ترکیب آن با قیمت بارها.مقدار توان بار حذف شده را کمینه میکند
 شینه33  نتایج شبیه سازیهای انجام شده روی شبکه ا ستاندارد.معیار برای ردهبندی و انتخاب بارهای منا سب جهت حذف بار معرفی میگردد
 نشان میدهد که استفاده از الگوریتم پیشنهادی سبب کاهش هزینه اقتصادی حذف بار و بهبود فرکانس ماندگار سیستم و حاشیهNew England
.پایداری ولتاژ شینها پس از حادثه در مقایسه با روشهای حذف بار پیشین میگردد
.VSRI  شاخص پایداری ولتاژ، هزینههای حذف بار، فرکانسی- حذف بار ترکیبی ولتاژی، حذف بار متمرکز، خاموشی سراسری:واژههای کلیدی
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Abstract: In recent years, several catastrophic power blackouts have occurred worldwide. The blackout has become a common concern
in many power systems. To prevent widespread blackouts, various load shedding schemes have been suggested in the literature. Among
these schemes, combinational voltage-frequency load shedding schemes have better technical performance against severe and
combinational events, since in such events the voltage stability and frequency stability of the system are usually jeopardized
simultaneously. On the other hand, the cost-effectiveness is one of the most important performance measures of any industrial scheme.
Therefore, in this paper an adaptive combinational centralized load shedding algorithm is proposed for self-healing of the power
systems in which the economic cost of load shedding and the amount of load shed power are minimized while the voltage and frequency
stability of the system are kept. In this algorithm, two criteria are developed for selection of appropriate loads for load shedding based
on the combination of the online voltage stability indices of busbars and the load prices. The simulation results obtained for the standard
New England 39-bus test system show that the proposed algorithm reduces the economical cost of the load shedding and improves the
steady state system frequency as well as the voltage stability margin of the buses compared to the previously proposed load shedding
methods.
Keywords: Blackout, centeralized load shedding, combinational voltage- frequency load shedding, load shedding cost, voltage stability
risk index.
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 -1مقدمه
در سدددالهای اخیر با خصدددوصدددی شددددن صدددنعت برق و با توجه به
محدودیتهای اقتصادی موجود در سر راه توسعه زیرساختهای صنعت
برق ،ا ستفاده بهینه از ظرفیتهای موجود مورد توجه شرکتهای برق
قرار گرفته اسددت .درنتیجه ،سددیسددتمهای قدرت با ذخیره و حاشددیه
پایداری کمتر بهرهبرداری می شوند؛ بنابراین حا شیه امنیت شبکهها در
مقابل انواع ناپایداریها کاهش یافته اسدددت .این مسدددئله تأثیر خود را
به صورت خاموشیهای سراسری متعدد ،که در سالهای اخیر در نقاط
مختلف دنیا اتفاق افتاده ،نشان داده است .بهعنوانمثال میتوان بهموارد
زیر اشاره نمود:
1
 خاموشدددی  4نوامبر  2660شدددب که اروپا ) ( UCTEکه علت آن
بهرهبرداری نامطمئن از شددبکه و ناکارآمدی سددیسددتم حذف بار
فرکانسی بوده است [.]1
 حادثه  23سدداتامبر  2664که شددبکههای جنوب سددوئد و شددرق
دانمارک که براثر برنامهریزی نامناسدددب تعمیرات برخی خطوط
دچار ناپایداری ولتاژ شدددهاند و درنهایت خاموشددی سددراسددری رخ
داده است [.]2
 حوادث  36و  31جوالی  2612در ه ند که در آن خروج های
پشدددتسدددرهم خطوط ،تریپ واحدهای ژنراتوری ،افت فرکانس و
ولتاژ در مناطق شدددمال یربی ،افزایش فرکانس در مناطق یربی
شبکه و درنهایت خاموشی سراسری رخ داده است [.]3
بررسددی این خاموشددیهای سددراسددری نشددان میدهد که دالیل
متعددی از قبیل پرباری خطوط ،افت فرکانس ،ناپایداری ولتاژ ،عملکرد
اشتباه سیستمهای حفاظتی و  ...در آنها نقش داشتهاند.
مطالعات نشدددان میدهد که به هنگام وقوع برخی حوادث بزرگ و
پشددتسددرهم (مانند خروج ژنراتورها یا خطوط) هم تعادل توان اکتیو و
هم تعادل توان راکتیو بین تولیدکنندهها و مصدددرفکنندهها از دسدددت
میرود و این موضددوع سددبب ناپایداری فرکانس و کاهش شدددید ولتاژ
میشدددود .بههمین دل یل روش های حذف بار ول تاژی ( )2UVLSو
فرکانسددی ( )3UFLSکه بهترتیب فقط پایداری فرکانس و فقط پایداری
ولتاژ را در نظر میگیرند ،بهصورت جداگانه قادر به حفظ امنیت سیستم
قدرت نمیباشددند و بهتر اسددت که در چنین مواقعی از یک طرح حذف
بار ترکیبی استفاده گردد [.]4
در سددالهای اخیر مطالعات مختلفی در زمینه روشهای حذف بار
انجام شده است که بهطور نمونه میتوان بهموارد زیر اشاره نمود:
4
 در [ ]1با ا ستفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات ( ) PSOو
منحنی  P-Vیک روش  UVLSییرمتمرکز بهینهسازی شده است،
اما در این روش ،پایداری فرکانس سی ستم و هزینههای حذف بار
در نظر گرفته نشده است.
 در [ ]1 ،0دو روش حذف بار فرکانسددی تطبیقی برای شددبکههای
جزیره شده شامل ژنراتورهای توزیع ( )1DGارائه شده و ردهبندی
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بارها برای حذف بار بر اسدداس ارزش اقتصددادی آنها انجام شددده
است .اما در این روشها پایداری ولتاژ سیستم در نظر گرفته نشده
و مکان های حذف بار بدون توجه به وضدددعیت ولتاژی شدددین ها
انتخاب شده است.
در [ ]0یک طرح حذف بار ترکیبی متمرکز با استفاده از روشهای
حادثهمحوری و پاسخمحوری ارائه شده است .یکی از شاخصهای
مورد استفاده در این طرح ،دامنه ولتاژ بارها پس از حادثه است که
شاخص ضعیفی از ناپایداری ولتاژ میبا شد .شاخص دیگر ،حاشیه
پایداری  Q-Vبارها اسددت که بهدلیل طوالنی بودن زمان محاسددبه
آن ،پیش از حادثه محاسددبه میشددود و لذا تأثیر محل و شدددت
حادثه بر وضعیت سیستم در این شاخص در نظر گرفته نمی شود.
همچنین در روش پاسدددخمحوری ارائهشدددده در این مرجع برای
جبران اثر کاهش توان بار ها پس از حاد ثه بهدل یل ا فت ول تاژ
شینها ،توان از د ست رفته تخمینزده شده در ضریب ثابت 1/61
ضرب شده ا ست .با توجه به متغیر بودن اثر حوادث بر ولتاژ بارها،
این ضددریب ثابت خود خطایی در محاسددبه مقدار حذف بار مورد
نیاز برای حوادث مختلف میتواند ایجاد نماید.
در [ ]3یک طرح حذف بار ترکیبی متمرکز با ا ستفاده از شاخص
خطر پایداری ولتاژ ( )0VSRIمعرفی شددده اسددت ،اما در این طرح
نیز هزینههای حذف بار در اولیتبندی بارها لحاظ نشددده اسددت.
همچنین همانند مرجع [ ]1خطای نا شی از ضریب ثابت  1/61در
آن وجود دارد.
در [ ]16یک روش حذف بار ییرمتمرکز ترکیبی برای م قاب له با
وقوع حوادث پیدرپی ارائه شده است .در این روش ردهبندی بارها
بر اساس مقدار افت ولتاژ نسبت به لحظه قبل از وقوع حادثه انجام
شده و تنظیم فرکانسی هر پله حذف بار بر این اساس تعیین شده
ا ست .در این روش ممکن ا ست بههنگام نو سانهای شدید ولتاژ،
تعیین تنظیم فرکانسددی مناسددب مقدور نباشددد و سددبب عملکرد
اشددتباه رله شددود .همچنین ،در این روش امکان انجام حذف بار به
میزان کمتر یا بیشتر از مقدار مورد نیاز بهدلیل ییر متمرکز بودن
طرح وجود دارد.
در [ ] 11یک طرح برای میراسدددازی نوسدددانات بین ناح یهای با
اسدددتفاده از قطع برخی ژنراتورها و بارها و منطبق بر منطق فازی
ارائه شددده اسددت .مشددکل این طرح این اسددت که هی اشددارهای

بهنحوه حذف بار نشده است.
یکی از مهمترین مشددکالت طرحهای پیشددین این اسددت که بهطور
معمول هزینههای مربوط به خاموشدددی بارها را در نظر نگرفتهاند و این
فاکتور مهم در انتخاب مکان منا سب جهت حذف بار لحاظ نشده است.
در این مقاله یک روش حذف بار متمرکز ،ترکیبی و تطبیقی با ا ستفاده
از شاخص پایداری ولتاژ  VSRIبهمنظور بهبود همزمان حا شیهپایداری
ولتاژ ،پایداری فرکانس و کاهش هزینههای حذف بار ارائه میگردد .در
ادامه ،ابتدا شاخص پایداری ولتاژ  ،VSRIهزینههای حذف بار و الگوریتم
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پی شنهادی معرفی می شود ،ساس نتایج حاصل از شبیه سازی الگوریتم
پیشنهادی روی شبکه نمونه مورد آزمایش آورده شده است.

که پارامتر  ∆tمعرف فا صله موجود در قانون انتگرال ذورنقه میبا شد که
در اینجا  ∆t=1secدر نظر گرفته شده است [.]12

 -2ارزیابی پایداری ولتاژ شینهای سیستم

 -2-2حد پایداری دینامیکی ولتاژ

بهطور معمول ناپایداری ولتاژ در ابتدا به صورت افت ولتاژ اندک و در پی
آن افت سددریع ولتاژ در نقطه فروپاشددی ولتاژ نمایان میگردد .اندازه و
شددیب تغییرات ولتاژ بهدلیل وجود نوسددانات ولتاژ و کمبود زمان برای
جلوگیری از فروپاشدددی ولتاژ در هنگام کاهش شددددید ولتاژ نمیتوانند
معیار مناسبی برای آشکارسازی ناپایداری ولتاژ باشد .درواقع استفاده از
یک مقدار آ ستانه اندازه ولتاژ برای برر سی ناپایداری ولتاژ ممکن ا ست
سبب نتیجهگیری اشتباه و فروپاشی سیستم شود؛ لذا باید به دنبال یک
معیار پایداری ولتاژ بود که قبل از فروپاشدددی ولتاژ ،خطر فروپاشدددی را
احساس کرده و نقاط ضعیف سیستم را مشخص کرده و انجام اقدامات
کنترلی الزم مانند حذف بار را ممکن سازد [ .]12بدین منظور ،در ادامه
شاخص پایداری ولتاژ  VSRIمعرفی میگردد.

با اسدددتفاده از شددداخص  VSRIمیتوان یک ارزیابی مناسدددب در مورد
پایداری ولتاژ در یک بازه زمانی خاه بهدسددت آورد؛ بهعبارتدیگر اگر
در انتهای یک بازه زمانی خاه ،tset ،کمترین مقدار منفی  VSRIکل
سی ستم ،VSRImin ،از یک مقدار آ ستانه م شخص ،VSRIth ،کمتر با شد
( ،)VSRImin<VSRIthولتاژ سی ستم به سمت ناپایداری میرود و حذف
بار باید انجام گردد .اما درصدددورتیکه  VSRImin>VSRIthباشدددد ،ولتاژ
سی ستم پایدار میبا شد .مقدار منا سب برای  tsetبرابر کوتاهترین مدت
زمانی است که منحنیهای  VSRIشینها پس از رخداد خطا ،به مقادیر
تقریباً ثابت جدید میرسدددند .بهطورکلی VSRIth ،و  tsetبه ویژگیهای
سی ستم مانند مقدار و نوع جبران سازی توان راکتیو ،م شخ صه بار و ...
بستگی دارند و در این مقاله بر اساس مطالعات شبیهسازی انجامشده بر
روی شبکه مورد برر سی و نیز مقادیر بهد ستآمده برای این پارامتر در
[ tset=1sec ،]3و  VSRIth=-6/2puدر نظر گرفته میشود.

 -1-2معیار پایداری ولتاژ VSRI

شدداخص پایداری ولتاژ  VSRIبا اسددتفاده از مقدار مرثر ولتاژ شددینها
بهدست میآید و وضعیت پایداری ولتاژ هر یک از شینهای سیستم را
به صورت برخط 1م شخص میکند [ .]12 ،3از آنجا که این شاخص بر
ا ساس انتگرال افت ولتاژ شینها میبا شد ،لذا شدت و زمان افت ولتاژ
هر شدددین در تعیین وضدددعیت ولتاژی آن شدددین تأثیر میگذارد و این
موضددوع به انتخاب مکان مناسددب حذف بار کمک مینماید .اگر مقادیر
ولتاژ یک شدددین بار خاه که توسدددط یک وا حد اندازهگیری فازور
( ،)0PMUبا نرخ نمونهبرداری  36frame/secبرای سددیسددتم ( 06Hzیا
نرخ نمونهبرداری  21frame/secبرای سدددیسدددتم  )16Hzاندازهگیری
شدددهاند بهصددورت 𝑇] 𝑀𝑦  𝑦 = [𝑦1 , 𝑦2, 𝑦3, … ,باشددد؛ مراحل محاسددبه
 VSRIبهصورت زیر میباشد:
الف) محا سبه مقدار متو سط ولتاژ شینهای دارای بار در  -jامین
نمونه ولتاژ ( )vjاز  Nنمونه موجود اندازهگیریشددده توسددط ( PMUدر
اینجا فرض میشود که  N=06باشد) بهصورت روابط ( )1و (.)2

; j= 1, 2, 3, …, N
; j=N+1, N+2, …, M

()1

𝑘𝑦

𝑗

vj=∑𝑘=1

𝑗
𝑦
𝑗
𝑘 vj=∑𝑘=𝑗−𝑁+1
𝑁

()2
ب) محدداسدددبدده درصددددد اختالف  ،djبین مقددادیر نمونددههددای
اندازهگیری شده ولتاژ  ،yjو مقدار متوسط محاسبه شده  ،vjبا استفاده از
رابطه (.)3
× 100 ; j=1, 2, 3, …, M

()3

𝑗𝑣𝑦𝑖 −
𝑗𝑣

=dj

پ) محاسددبه معیار  VSRIدر  jامین نمونه موجود بر اسدداس روابط
( )4و (.)1
()4

× ∆𝑡; j= 1, 2, 3, …, N

()1

× ∆𝑡; j=N+1, N+2, …, M
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𝑑𝑘 +𝑑𝑘−1

𝑗

𝑗2
𝑑𝑘 +𝑑𝑘−1

𝑗

𝑁2

VSRIj=∑𝑘=1
VSRIj=∑𝑘=1

 -3هزینه حذف بار
با یک تقریب مناسب قیمت کل هر بار در هر ساعت را میتوان بهصورت
یک تابع درجه دو از توان م صرف شده تو سط آن بار تعریف نمود [.]13
بهمنظور پریون یت ( )3p.uکردن این تابع ،میتوان م قدار بیشترین
قیمت بین تمام بارها را بهعنوان مبنا در نظر گرفت (روابط ( )0و (.))1
c′

)costj=a′ +b′ .Pj + .Pj2; ($/h

()0

2

()1

); (p.u

costj
costmax

=COSTj

که  costjقیمت کل بار  jام برحسددب  Pj،$/hکل توان بار  jام برحسددب
 costmax ،MWبیشترین قیمت بین تمام بارها برحسددب  $/hو COSTj
قیمت کل بار  jام برحسب  p.uاست .مقادیر ضرایب  𝑏′ ،𝑎′و  𝑐 ′در جدول
پ 1 -بخش پیوست آمده است [.]13

 -4الگوریتم پیشنهادی
این الگوریتم با فرض در دسدددترس بودن ولتاژ شدددینهای دارای بار در
سطح انتقال با ا ستفاده از  PMUها و بر پایه سی ستم کنترل و نمایش
پهنای گسدددترده ( )16WAMCSقابل پیادهسدددازی میباشدددد .در این
الگوریتم ،ابتدا توان تولیدی ازدسترفته به روش حادثه محوری تخمین
زده میشدددود .برای این منظور ،توان تولیدی ژنراتورها و توان عبوری از
خطوط رابط مهم شبکه و تخمین بار کل سی ستم هر چند دقیقه یکبار
در سی ستم کنترل ثبت میگردند و بر ا ساس این مقادیر ،هر بار مقدار
∆ PLمحاسدددبه میگردد PL∆ .بیشترین مقدار عدم تعادل توان اکتیو
میبا شد که به ازای آن فرکانس مرکز اینر سی سی ستم کمتر از 10Hz
در سی ستم با فرکانس ا ستاندارد ( 06Hzکمتر از  40Hzدر سی ستم با
فرکانس استاندارد  )16Hzنشود.
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پس از هر حادثه ،سددیگنال خروج ژنراتورها و خطوط رابط شددبکه
بدون وقفه به مرکز کنترل سی ستم ار سال میگردد و در آنجا بر ا ساس
مقدار توان ثبتشددده آنها قبل از حادثه ،مقدار عدم تعادل توان اکتیو
نا شی از وقوع حادثه تخمین زده می شود .بهطورمثال اگر یک ژنراتور با
توان اکتیو تولیدی  Pgاز سددیسددتم خارج شددود ،مقدار عدم تعادل توان
اکتیو برابر با  Pgاست .در این الگوریتم ،بر اساس مقدار عدم تعادل توان
اکتیو ،حوادث به دو دسددته تقسددیم شددده و مقدار توانی که باید حذف
شود ،محاسبه می شود؛ ساس با استفاده از شاخص  ،VSRIافت ولتاژ و
هزینه حذف بار ،شینهای منا سب برای حذف بار انتخاب می شوند .در
ادامه جزئیات الگوریتم پیشنهادی بیان میگردند.

 -1-4تعیین نوع حادثه
با مقای سه مقدار توان اکتیو از د ست رفته ،∆P ،با بیشترین مقدار مجاز
عدم تعادل توان اکتیو تولیدی و م صرفی ،PL∆ ،میتوان حوادث را به دو
دسددته نوع اول و نوع دوم تقسددیم نمود .درصددورتیکه  PL∆<∆Pباشددد،
حادثه از نوع اول است و حذف بار از فرکانس ( 13/1Hzدر سیستم 06
هرتز) آیاز می شود .در ییر این صورت ،به ازای حادثه رخ داده فرکانس
سیستم کمتر از فرکانس آستانه مورد استفاده در تعییین ∆ PLنمی شود
و در عمل ،گاورنرهای ژنراتورها با اسدددتفاده از ذخیره چرخان شدددبکه،
تولید ژنراتورها را افزایش میدهند و فرکانس را بهسدددمت محدوده کار
عادی میبرند.
همانگونه که بیان شد PL∆ ،به ازای فرکانس آ ستانه  10هرتز (در
سیستم  06هرتز) تعیین میشود .این فرکانس ،بر این مبنا انتخاب شده
است که سیستم حذف بار باید طوری طراحی شود که تا قبل از رسیدن
فرکانس به  %31فرکانس نامی سیستم عمل نماید و فرکانس سیستم را
به محدوده عادی آن یا مقادیر نزدیک به آن بازگرداند [ .]11 ،14در
ییر این صورت ،ممکن ا ست حفاظت فرکان سی ژنراتورها عمل کنند و
در اثر خروج ژنراتورها خاموشی در ناحیهای وسیع رخ دهد .چنانچه این
فرکانس آستانه خیلی باال انتخاب شود( ،مثالً  13/1Hzدر یک سیستم
 ،)06Hzاز ذخیره چرخان و قابلیت افزایش توان تولیدی توسددط گاورنر
ژنراتورها بهمنظور بازیابی فرکانس هی استفادهای نمیشود و بهازای هر
حادثه ،برای بازگرداندن فرکانس به محدوده کار عادی باید حذف بار
زیاد در سی ستم انجام شود .این حد مجاز فرکانس در مراجع []10 ،3
بهترتیب برابر  10Hzو  11Hzدر یک سددیسددتم  06Hzو در []11 ،3
بهترتیب برابر  40Hzو  43/2Hzدر یک سی ستم  16Hzدر نظر گرفته
شده است.
الزم به توضیح است که پس از اجرای طرح حذف بار و نجات شبکه
از ناپایداری و یا پس از یک حادثه که نیازمند انجام حذف بار نیسدددت،
گاورنرهای ژنراتورهای شبکه با ا ستفاده از ذخیره چرخان شبکه ،تولید
ژنراتورها را افزایش میدهند و فرکانس را بهسدددمت محدوده کار عادی
میبرند .درصدددورتی که فرکانس به محدوده کار عادی باز نگردد و در
محدوده مجاز اما خارج از محدوده کار عادی سدددیسدددتم تثبیت شدددود
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( بهطورمثال در محدوده  10Hzتا  13/1Hzدر سدددیسدددتم ،)06Hz
اپراتورهای شدددبکه می توانند با اجرای فرامین حذف بار دسدددتی یا با
استفاده از رلههای حذف بار فرکانسی ساده دارای تأخیر زمانی زیاد یا با
تغییر تنظیمات نیروگاه ها و یا با وارد کردن واحدهای تولیدی جدید،
فرکانس سیستم را به محدوده کار عادی برگردانند.
برای تعیین مقدار ∆ PLبدین صددورت عمل میگردد که با تغییر ∆P
مربوط به خروج هر ژنراتور یا خط در مدل گسددترده و دقیق سددیسددتم
مورد مطالعه ،کمترین مقدار ∆Pکه به ازای آن فرکانس به  ،10Hzدر
سیستم ( 06Hzیا  40Hzدر سیستم  )16Hzبرسد ،بهدست میآید که
این مقدار همان ∆ PLخواهد بود .الزمبهذکر اسدددت که در برخی مراجع
نظیر [ ]3برای محاسدددبه ∆ PLاز مدل مرتبه پایین پاسدددخ فرکانسدددی
سی ستم (مدل  )]10[ 11SFRا ستفاده میگردد که در آن اثر موقعیت و
فا صله ژنراتور یا خط خارج شده بر ولتاژ شینهای سی ستم و واب ستگی
توان مصدددرفی بارهای سدددیسدددتم به تغییرات ولتاژ ایجاد شدددده لحاظ
نمیگردد.
پس از تعیین مقدار  ،∆Pبا توجه به نوع حادثه ،اقدامات اصدددالحی
متفاوتی انجام میشود که در ادامه تشریح میکردند.
 -2-4تعیین مکان و مقدار حذف بار
 -1-2-4حادثه نوع اول
این د سته شامل حوادثی می شود که در آنها ∆ ∆P>PLا ست .ازآنجاکه
شین دارای افت ولتاژ بیشتر و هزینه حذف بار کمتر ،اولویت بیشتری
برای حذف بار دارد ،لذا میتوان این دو ویژگی را بهصدددورت ( )0با
ه مدیگر ترک یب نمود .در این نوع حوادث اب تدا بار ها بر اسددداس ()0
ردهبندی می شوند .ساس ،قطع بارها بهترتیب از بیشترین به کمترین
مقدددار  ∆Vjequalدر فرکددانس  fset=13/1Hzدر سدددیسدددتم ،06Hz
( fset=43/1Hzدر سی ستم  ،)16Hzانجام میگردد بهطوریکه کل توان
حذف بار برابر با مقدار توانی شود که از ( )3بهدست میآید.
equal
()0
∆Vj
) =A× ∆Vj +B× (1 − COSTj
) ∆Pshed1=(∆P-PL
()3
که  ∆Vjافت ولتاژ در شین بار  jام نسبت به قبل از وقوع حادثه برحسب
 ∆Vjequal ،puعبارتی اسددت که ترکیب افت ولتاژ و قیمت کل بار  jام را
م شخص میکند A .و  Bضرائب ثابتی ه ستند که بهترتیب اهمیت افت
ولتاژ و قیمت کل بار  jام را در تعیین مکان حذف بار ،مشخص میکنند
و در اینجا برابر با یک میباشند.
پس از گذشتن زمانی معادل  tsetاز اولین مرحله حذف بار ،وضعیت
پایداری ولتاژ سی ستم بر ا ساس سنجش  VSRIارزیابی میگردد؛ بدین
صدددورت که در ز مان  tsetثان یه پس از اولین مرح له حذف بار ،اگر
 VSRImin<VSRIthباشدددد  ،برای جلوگیری از ناپایداری مرحله بعدی
حذف بار ان جام میگردد .برای این منظور ،پس از ردهب ندی بار ها بر
اسددداس رابطه ( ،)16مقداری بار بر اسددداس رابطه ( )11بهترت یب از
بیشترین به کمترین مقدار  VSRIjequalقطع میگردد.
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VSRIj
) =C× VSRIj +D× (1 − COSTj
)Pshed2=(PL∆ -PLsub_crit

تفاوت که معیار انتخاب مکان منا سب جهت حذف بار در این حالت هم
وضعیت پایداری ولتاژ شینها و هم قیمت بارها خواهد بود .برای دسته
چهارم ،با توجه به اینکه خطر ناپایداری فرکانس یا ناپایداری ولتاژ وجود
ندارد ،بدون ایجاد هزینه حذف بار ،فرکانس و ولتاژ شدددینهای شدددبکه
توسط سیستمهای کنترلی کنترل میشوند.

()16
()11

equal

که  PLsub_critبیشترین مقدار توان حادثهای می باشدددد که به ازای آن
فرکانس مرکز اینر سی سی ستم کمتر از  13Hzدر سی ستم با فرکانس
اسددتاندارد ( ،06Hzکمتر از  43Hzدر سددیسددتم با فرکانس اسددتاندارد
 )16Hzنشددود .همچنین  VSRI ،VSRIjدر شددین بار  jام پس از وقوع
حادثه میباشد VSRIjequal .عبارتی است که ترکیب  VSRIو قیمت کل
بار  jام را مشددخص میکند C .و  Dضددرائب ثابتی هسددتند که بهترتیب
اهمیت شاخص  VSRIو قیمت کل بار  jام را در تعیین مکان حذف بار،
مشخص میکنند و در اینجا برابر با یک میباشند.
الزم به ذکر ا ست که در صورت نیاز مجدد سی ستم به حذف بار،
مراحل بعدی حذف بار نیز با برر سی شرط  VSRImin<VSRIthو پس از
تأخیر زمانی  tsetبه همین صورت انجام میگردد.
 -2-2-4حادثه نوع دوم
این دسددته شددامل حوادثی میشددود که در آنها ∆ 0<∆P<PLاسددت.
ازآنجاکه در این نوع حوادث مقدار عدم تعادل توان حقیقی خیلی زیاد
نیسددت ،بنابراین نیاز به حذف بار بر اسدداس افت فرکانس پس از وقوع
حادثه نمیبا شد و در صورت نیاز ،حذف بار فقط بر ا ساس معیار VSRI
انجام میگردد؛ بدین صددورت که پس از گذر زمانی معادل  tsetاز لحظه
وقوع حادثه ،اگر  VSRImin<VSRIthبا شد ،ابتدا بارها بر ا ساس ( )16از
بیشترین به کمترین مقدار  VSRIjequalردهبندی میشدددوند .سددداس،
حذف بار از رده باال به پایین به اندازه توانی که از روابط ( )12یا ()13
بهدست میآید ،انجام میگردد.
Pshed2=(∆PL -PLsub_crit); ∆𝑃 >PLsub_crit
()12
()13
Pshed2=0.5∆P; ∆𝑃 <PLsub_crit
در شددکل  1فلوچارت مربوط به الگوریتم پیشددنهادی آمده اسددت.
چنانچه حوادث را به چهار دسددته تقسددیم کنیم که منجر به وقوع ()1
نا پا یداری فر کانس به تن هایی )2( ،نا پا یداری ول تاژ به تن هایی)3( ،
نا پایداری همز مان فرکانس و ولتاژ یا ( )4هی یک از ناپایداری های
فرکانس یا ولتاژ (حوادث کوچک) میشددوند ،الگوریتم پیش دنهادی برای
همه این چهار حالت بهخوبی عمل مینماید .بر ا ساس فلوچارت ،د سته
اول از نوع حادثه اول اسددت چرا که ∆ ∆P>PLخواهد بود و بر اسدداس
روابط ( )0و ( ،)16معیار انتخاب مکان مناسددب جهت حذف بار در این
حا لت ع مد تاً قی مت بار ها خوا هد بود و حذف بار در فر کانس
 Hz5/59=fsetدر سیستم  Hz60انجام میگردد .دسته دوم از نوع حادثه
دوم اسدددت و ازآنجاکه در این حالت فرکانس دچار افت زیاد و سدددریع
نمیشددود ،در  tsetثانیه پس از لحظه وقوع حادثه ،حذف بار بهترتیب از
بارهای دارای بیشترین مقدار  VSRIjequalانجام میشدددوند که در آن
هم و ضعیت پایداری ولتاژ شینها و هم قیمت بارها لحاظ شده ا ست.
در صورت تأمین ن شدن پایداری ولتاژ سی ستم ،مرحله بعدی حذف بار
اجرا می شود .برای د سته سوم ،م شابه د سته اول عمل می شود با این
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شروع
حادثه نوع 2

تعیین مقدار  ∆Pو نوع حادثه
حادثه نوع 1

ردهبندی بارها بر اساس ( )0و محاسبه  Pshed1با استفاده از ()3

حذف بار به ترتیب از باالترین به پایینترین رده در فرکانس fset

گذشت زمان به اندازه tset

خیر
VSRImin<VSRIth

بله
ردهبندی بارها بر اساس ()16

حذف توان  Pshed2مطابق رابطه ( )11یا ( )12یا ( )13به
ترتیب از باالترین به پایینترین رده

محاسبه  WTPبر اساس ()11

پایان

شکل  :1فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

 -5معیارهای ارزیابی عملکرد طرح حذف بار
برای ارزیابی عملکرد طرح حذف بار الزم است شاخصهای مهمی مانند
حا شیه پایداری ا ستاتیکی ولتاژ سی ستم پس از حذف بار ،مقدار توان
حذف شده از سی ستم ،هزینههای حذف بار و فرکانس ماندگار سی ستم
پس از حادثه بررسی شود.
حاش دیه پایداری اسددتاتیکی ولتاژ شددبکه به فاصددله نقطه کار فعلی
سددیسددتم قدرت تا مرز ناپایداری ولتاژ گفته میشددود .برای تعیین این
حا شیه پایداری از منحنیهای  P-Vو  Q-Vا ستفاده می شود .در []10
یک روش برای محا سبه حا شیه پایداری ولتاژ با ا ستفاده از منحنیهای
 P-Vارائه شده ا ست ،اما م شکل این روش این ا ست که برای بارهای
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توان ثابت کارایی مناسب دارد .همچنین استفاده از تقریب معادله درجه
دوم باعث ایجاد خطا در محاسددبات میگردد .حاشدیه اطمینان پایداری
ا ستاتیکی ولتاژ سی ستم در نقطه کار فعلی ،با توان اکتیو بارگذاری ،P0
از رابطه ( )14برحسب درصد محاسبه میگردد.
()14

)× 100

Pmax −P0
Pmax

 -6نتایج شبیهسازی
بهمنظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی ،شبکه  33شینه استاندارد
( New Englandشددکل  )2در نرمافزار DIgSILENT Power Factory
[ ]13مدلسدددازی شدددده و الگوریتم پیشدددنهادی با اسدددتفاده از زبان
برنامهنویسی  13DSLاین نرمافزار ،روی این شبکه پیادهسازی شده است.
در این شبکه مجموع کل توان بارها ،tset=1sec ،Ptotal=0631/1MW
 PL∆=126MWو  PLsub_crit=306MWمیبا شد .همچنین مجموع تأخیر
زمانی مربوط به مدار شکنها و انتقال داده از شینها به مرکز کنترل و
بالعکس برابر با  6/2secفرض میگردد .شدددایان ذکر اسدددت که در این
شبکه از مدل  IEEEG1برای گاورنر توربوژنراتورها ،مدل IEEE-DC1A
برای تنظیمکن نده خود کار ول تاژ ( )14AVRژنراتور ها و مدل PSS-
 CONVبرای پایدارسازهای سیستم قدرت استفاده شده است .همچنین
جهت مقای سه نتایج طرح پی شنهادی با طرح ارائه شده در [ ،]3م شابه
این مرجع ،بارهای موجود در شدددینهای  3و  10با اسدددتفاده از مدل
دینامیک موتور القایی بهصددورت بارهای موتوری مدلسددازی شدددهاند و
برای سایر بارها با ا ستفاده از مدل ا ستاتیک بار ،واب ستگی توان اکتیو و
راکتیو به فرکانس و ولتاژ بهصدددورت روابط ( )10و ( )11در نظر گرفته
شده است [.]13 ،11
()11

شکل  :2شبکه  33شینه ]11[ New England

 -1-6نتایج شبیهسازی حادثه نوع اول
توان تولیدی ژنراتور  G9برابر با  036MWاسدددت و با خروج آن حادثه
نوع اول رخ میدهد .در شکل  3نتایج شبیه سازی خروج این ژنراتور در
 t=0/1secبدون انجام حذف بار ن شان داده شده ا ست .همانگونه که در
شکل  3دیده می شود ،بدون انجام حذف بار ابتدا فرکانس مرکز اینرسی
سددیسددتم کاهش مییابد .اما در ادامه ،سددیسددتم دچار فروپاشددی ولتاژ
میشود.

(الف)

V

)P=P0( )a , (1+K pf .∆f
)(1+K qf .∆f

V0.
V
Q=Q0( )a ,
V0.

که  a ،Kqf ،Kpfو  bبهترت یب ضدددرا یب و پارامتر های تعیینکن نده
وابسدددتگی توان اکتیو و راکتیو به فر کانس و ول تاژ می باشددد ند .اگر
پارامترهای  aو  bبرابر با صفر ،یک یا دو باشند ،مدل بار به ترتیب توان

Serial no. 83

ثابت ،جریان ثابت و امادانس ثابت میباشددد ،اما در حالت کلی
بین  6/1تا  1/0و مقدار  bبین  1/1تا  0میباشد [.]11

مقدار a

(=SM

که در آن  Pmaxحد بارگذاری سیستم میباشد [.]11
بهمنظور محاسبه مقدار هزینه کل توان حذفشده ،میتوان از رابطه
( )11اسدددتفاده نمود .این مقدار برابر با هزینهای اسدددت که بارها برای
جلوگیری از خاموشی تمایل به پرداخت ( )12WTPدارند.
c′
()11
)WTP=∑j WTPj =∑j[a′ + b′ . Pshedj + . Pshedj ]; ($/h
2
که  Pshedjمقدار توان حذف شدددده از بار  jام WTPj ،هزینه آن بخش از
توان بار  jام میباشددد که حذف شددده اسددت و ضددرایب  𝑏′ ،𝑎′و  𝑐 ′همان
ضرائب موجود در ( )0میباشند .شایان ذکر است که ازآنجاکه برای بار j
ام ممکن است  Pshedj<Pjباشد ،لذا ممکن است که مقدار  WTPjکمتر از
 COSTjباشددد .بهعبارتدیگر  COSTjمقدار قیمت کل بار  jام در لحظه
حذف بار اسددت ولی  WTPjهزینه آن بخش از بار  jام اسددت که حذف
شده است.

()10

ارائه یک طرح حذف بار . . .

(ب)
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(پ)
شکل  :3الف) فرکانس مرکز اینرسی ،ب) ولتاژ و پ)  VSRIبرخی

ارائه یک طرح حذف بار . . .

نمیگردد و مقدار و مکان حذف بار بهصورت ازپیشتعیینشده میباشد.
طرح حذف بار فرکانسی سنتی برای شبکه  33شینه  New Englandدر
[ ]26طراحی شددده و تنظیمات آن در جدول پ 2 -در بخش پیوسددت
ارائه گردیده ا ست .در این طرح ،اولین و آخرین پله حذف بار بر ا ساس
طرح حذف بار تو صیه شده در [ ]21بهترتیب در فرکانسهای Hz1/59
و  Hz3/58در نظر گرفته شده است .همچنین ،بر اساس شبیهسازیهای
انجامشده در [ ،]22استفاده از پلههای حذف بار با مقدار بار حذفی برابر
در این شبکه نتیجه بهتری دارد که این م سئله در جدول پ 2 -لحاظ
شده است.

شینها بدون حذف بار در حادثه نوع اول

تغییرات فرکانس مرکز اینرسدددی سدددیسدددتم ،ولتاژ و  VSRIبرخی
شینها در شرایط اجرای طرح حذف بار پی شنهادی ،در شکل  4آمده
ا ست .ازآنجاکه خطا از نوع اول ا ست ،در لحظه  t=0/12secکه فرکانس
به  fset=13/1Hzمیرسددد مطابق رابطه ( )3مقدار توان  116MWحذف
بار در سیستم انجام میشود .این حذف بار بر اساس ردهبندی انجامشده
با ا ستفاده از رابطه ( )0صورت میگیرد .الزم به ذکر ا ست که بهدلیل
تأخیر زمانی انتقال داده و مدارشدددکنها حذف بار در  t=0/12secانجام
میگردد .با گذشددددت ز مان  tsetپس از اولین مرح له حذف بار
( )sec72/8+5=tو برر سی شاخص  ( VSRIشکل  -4پ) ،پیدا ست که
 VSRImin<VSRIthاسدددت .بنابراین مطابق رابطه ( )11ن یاز به حذف
 MW360در  sec 2/0+72/13=tمی باشدددد .این حذف بار بر اسددداس
ردهبندی انجام شده با استفاده از رابطه ( )16صورت میگیرد .همانطور
که در شددکل  4دیده میشددود ،اجرای الگوریتم حذف بار پیشددنهادی
سبب بازیابی پایداری فرکانس و پایداری ولتاژ سی ستم شده است .توان
اکتیو و هزی نه مربوط به مرح له اول و دوم حذف بار به ترت یب در
جدولهای  1و  2آمده است.
پس از انجام حذف بارهای الزم و پایدار شدن سیستم ،با استفاده از
منحنیهای  P-Vمربوط به حادثه نوع اول که در شددکل  1آمده اسددت،
میتوان حا شیه پایداری سی ستم را تعیین نمود .ازآنجاکه مجموع توان
اکتیو بارها قبل از حذف بار برابر با  0631/1MWو مجموع توان حذف
شددده برابر با  MW470میباشددد ،درنتیجه مجموع توان بارها در حالت
پایدار سی ستم برابر با  MW1/5627ا ست .با توجه به شکل  1پیدا ست
که  MW34/6919=Pmaxاسدددت .درنتی جه بر اسددداس راب طه ()14
 SM=10/01%میباشد.

(الف)

(ب)

 -2-6مقایسه نتایج طرح پیشنهادی با نتایج طرحهای پیشین
در حادثه نوع اول
بهمنظور برر سی کارایی طرح پی شنهادی ،نتایج حا صل از شبیه سازی
این طرح با نتایج طرح حذف بار ترکیبی ارائه شده در [ ]3و طرح حذف
بار فرکانسددی سددنتی ( )11CUFLSمقایسدده میگردد .در طرح ،CUFLS
حذف بار برا ساس ترکیب و ضعیت فرکان سی و ولتاژی سی ستم انجام

Serial no. 83

(پ)
شکل  :4الف) فرکانس مرکز اینرسی ،ب) ولتاژ و پ)  VSRIبرخی
شینها پس از حذف بار در حادثه نوع اول
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فرکانس مرکز اینر سی سی ستم ،ولتاژ و  VSRIبرخی شینها برای این
حادثه بدون انجام حذف بار آمده است .همانطور که در این شکل دیده
می شدددود ،پس از خروج این ژنراتور فر کانس کاهش می یا بد ،ا ما از
 13/1Hzکمتر نمیشدددود .اما در ادامه در مدت  14ثانیه پس از حادثه
فروپاشدددی ولتاژ رخ میدهد .بنابراین ،انجام حذف بار برای این حادثه
ضروری است.
120
شکل  :5منحنی  P-Vپس از حذف بار در حادثه نوع اول

طرح پیشنهادی

100

طرح []3
جدول  :1توان اکتیو و هزینه مرحله اول حذف بار در حادثه نوع اول

80

طرح CUFLS

شماره شین

Pshed
)(MW

WTP
)($/h

60

12
31
20

1/31
3/63
33/0

10043/01
23344/1
230124/0

40

جدول  :2توان اکتیو و هزینه مرحله دوم حذف بار در حادثه نوع اول
شماره شین

Pshed
)(MW

WTP
)($/h

20
20
1

266
30/00
121/0

146666
112016/62
421632/11

در جدول های  3و  4بهترت یب مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و
کمینه توان راکتیو برخی شینها برای این سه طرح ارائه شده ا ست .با
توجه به جدول  3پیداسددت که طرح پیشددنهادی با حذف توان کمتر و
انتخاب مکانهای حذف بار مناسددب ،سددبب افزایش فرکانس ماندگار و
 %21کاهش هزینه حذف بار ن سبت به طرح [ ]3میگردد .درعینحال،
حا شیه پایداری توان اکتیو تغییر زیادی نکرده ا ست .با توجه به شکل
 -3الف در حادثه خروج ژنراتور  G9فرکانس سی ستم به حد فرکان سی
اولین پله حذف بار نمیرسددد و درنتیجه هی باری حذف نمیشددود .لذا
سی ستم دچار فروپا شی ولتاژ میگردد .لذا طرح  CUFLSقادر به حفظ
پایداری شبکه در این حادثه نیست.
جدول  4نیز نشان میدهد که با استفاده از روش پیشنهادی حاشیه
توان راکتیو شینها بیشتر میگردد و این موضوع نشانگر برتری طرح
پیشدنهادی نسدبت به سدایر طرحها میباشدد .بهمنظور درک بهتر ،این
مقایسه بهصورت نمودار میلهای در شکل  0آمده است .همانطور که در
شکل  0پیداست مقدار توان حذف بار و  WTPمربوط به طرح CUFLS
صفر است.
 -3-6نتایج شبیهسازی حادثه نوع دوم
توان تولیدی ژنراتور  G4برابر با  032MWاست .با خروج این ژنراتور در
 t=0/1secیک حادثه نوع دوم ایجاد میگردد .در شددکل  1منحنیهای

Serial no. 83

20
𝟐 5
𝟎𝟏 ×WTP×4 𝟏𝟎𝟓 Q
)(MVar
)($/h

0
Fss
2
)(Hz

3
SM
)(%

P_shed×10
1
)(MW

شکل  :6مقایسه نتایج طرح پیشنهادی با طرحهای پیشین در حادثه
نوع اول
جدول  :3مقایسه عملکرد طرحهای حذف بار در حادثه نوع اول
نام طرح

Pshed
)(MW

WTP
)($/h

Fss
)(Hz

SM
)(%

طرح پیشنهادی
طرح []3
طرح CUFLS
[]26

416
136

1012461/34
2263631

13/33
13/2

10/01
10/31

6

6

---

×××

××× شبکه دچار فروپاشی ولتاژ میشود.
جدول  :4مقایسه حاشیه توان راکتیو شینها در حادثه نوع اول
شماره شین

)Qmin (MVar
طرح []3

طرح پیشنهادی

طرح ]26[ CUFLS
×××

1
0
13
26
20

2621/00
1061/0
3101/12
2301/12
1660/4

1342/0
1136/3
3631/41
2330/0
362/0

×××

جمع

16111/12

3063/11

×××

×××
×××
×××

××× شبکه دچار فروپاشی ولتاژ میشود.

ازآنجاکه در این حالت حادثه از نوع دوم میباشد ،بنابراین حذف بار
در فرکانس  fset=13/1Hzنیاز نیسدت و پس از گذشدتن زمان tset=1sec
بعد از لحظه وقوع حادثه ( )t=11/1secبررسی شرط VSRImin<VSRIth
( VSRImin)=-1/61puنشدددان میدهد که نیاز به حذف بار  MW272بر
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اسددداس رابطه ( )12در  sec3/11=tوجود دارد .در این حالت ردهبندی
بارها بر اساس رابطه ( )16صورت میگیرد.

ارائه یک طرح حذف بار . . .

پیدا ست که  Pmax=1613/3MWا ست .درنتیجه بر ا ساس رابطه ()14
 SM=%11/11میباشد.

(الف)
(الف)

(ب)

(ب)

(پ)
شکل  :7الف) فرکانس مرکز اینرسی ،ب) ولتاژ و پ)  VSRIبرخی
شینها بدون حذف بار در حادثه نوع دوم

در شددکل  0منحنیهای فرکانس مرکز اینرسددی سددیسددتم ،ولتاژ و
 VSRIبرخی شددینها برای این حادثه پس از حذف بار آمده اسددت .با
توجه به شددکل  -0پ پیداسددت که با گذشددت زمان  tset=1secاز زمان
اولین حذف بار (یعنی در  VSRImin>VSRIth ،)t=10/3secمی باشدددد و
نیازی به حذف بار مجدد نیسدددت .در جدول  1محل ،مقدار توان اکتیو
بار حذف شده و هزینه حذف بار برای این حادثه آمده است.
پس از حذف بارهای الزم و پایدار شدددن سددیسددتم ،با اسددتفاده از
منحنیهای  P-Vمربوط به حادثه نوع دوم که در شددکل  3آمده اسددت،
میتوان حا شیه پایداری سی ستم را تعیین نمود .در این حالت مجموع
توان بار حذف شدددده برابر با  212MWو کل توان بار در حالت پایدار
سیستم پس از حذف بار برابر با  1021/1MWاست .با توجه به شکل 3

Serial no. 83

(پ)
شکل  :8الف) فرکانس مرکز اینرسی ،ب) ولتاژ ،پ)  VSRIبرخی
شینها پس از حذف بار در حادثه نوع دوم

شکل  :3منحنی  P-Vپس از حذف بار در حادثه نوع دوم
جدول  :5توان اکتیو و هزینه حذف بار در حادثه نوع دوم
شماره شین

Pshed
)(MW

WTP
)($/h
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20
23

263/61
00/34

ارائه یک طرح حذف بار . . .

103113/00
130113/010

طرح پیشنهادی

 -4-6مقایسه نتایج طرح پیشنهادی با نتایج طرحهای پیشین

طرح []3

در حادثه نوع دوم
بهمنظور برر سی کارایی طرح پی شنهادی ،نتایج حا صل از شبیه سازی
این طرح برای حادثه نوع دوم با نتایج بهدسددتآمده با اسددتفاده از طرح
[ ]3و طرح حذف بار فرکان سی سنتی ( )CUFLSدر جدولهای  0و 1
مقای سه شده ا ست .در این دو جدول بهترتیب مقادیر معیارهای ارزیابی
عملکرد و کمینه توان راکتیو برخی شدددینها برای این سددده طرح ارائه
شده است.
با توجه به جدول  ،0طرح پی شنهادی با انتخاب منا سب مکانهای
حذف بار برای این حاد ثه ،حذف بار کمتری ان جام داده و منجر به
فرکانس ماندگار باالتری شددده اسددت .همچنین ،در طرح پیشددنهادی
هزینههای اقتصدددادی حذف بار برای این حادثه  %22/10کمتر از طرح
[ ]3شده ا ست .درعینحال ،حا شیه پایداری اکتیو تغییر زیادی نکرده
اسدددت .با توجه به شدددکل  -1الف در حادثه خروج ژنراتور  G4فرکانس
سی ستم به حد فرکان سی اولین پله حذف بار نمیر سد و درنتیجه هی
باری حذف نمیشود .لذا سیستم دچار فروپاشی ولتاژ میگردد .لذا طرح
 CUFLSقادر به حفظ پایداری شدددبکه در این حادثه نیسدددت .الزم به
تو ضیح ا ست که در حوادث دیگر ممکن ا ست حذف بار تو سط روش
 CUFLSانجام شدددود ،اما از آنجاکه مقدار و مکان حذف بار در آن به
صورت ثابت و مستقل از شرایط ولتاژی سیستم است ،ممکن است پس
از حذف بار ،حا شیه پایداری ولتاژ ب سیار کمی برای شبکه ایجاد نماید.
نتایج عملکرد روش  CUFLSبرای حوادث دیگر در شدددبکه  33شدددینه
 New Englandدر [ ]26نشددان داده شددده اسددت و این مطلب را تأیید
مینماید.
جدول  1نیز نشدددان مید هد که حاشددد یه پا یداری توان راکتیو
شددینهای ضددعیف سددیسددتم برای این حادثه در مجموع برای طرح
پی شنهادی و طرح [ ]3تقریباً برابر ا ست .این مقای سه به صورت نمودار
میلهای در شددکل  16آمده اسددت .همانطور که در شددکل  16پیداسددت
مقدار توان حذف بار و  WTPمربوط به طرح  CUFLSصفر است.
 -5-6نتایج شبیهسازی طرح پیشنهادی برای حوادث دیگر
در ادامه نتایج حا صل از شبیه سازی طرح پی شنهادی برای مقابله وقوع
حوادث مختلف دیگر به صورت خال صه در جدول  0آمده ا ست .با توجه
به جدول  ،0طرح پیشدددنهادی به هنگام وقوع حوادث مختلف کارایی
مناسدددب را داشدددته و برای همه حوادث از ناپایداری فرکانس و ولتاژ
سددیسددتم جلوگیری کرده اسددت .بر اسدداس نتایج بهدسددتآمده ،طرح
پیشددنهادی برای این حوادث متنوع هم فرکانس سددیسددتم را به مقدار
ماندگار مطلوب رسانده است و هم حاشیه پایداری ولتاژ مناسبی فراهم
سدداخته اسددت .لذا ،روش مناسددبی برای خودترمیمی سددیس دتم قدرت
میباشد.
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طرح CUFLS
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P_shed×10
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شکل  :11مقایسه نتایج طرح پیشنهادی با طرحهای پیشین در
حادثه نوع دوم
جدول  :6مقایسه عملکرد طرحهای حذف بار در حادثه نوع دوم
نام طرح
طرح پیشنهادی
طرح []3
طرح CUFLS
[]26

Pshed
)(MW
212
361

WTP
)($/h
313013/60
1242113/11

Fss
)(Hz
06
13/3

SM
)(%
11/11
10/41

6

6

---

×××

××× شبکه دچار فروپاشی ولتاژ میشود.
جدول  :7مقایسه حاشیه توان راکتیو شینها در حادثه نوع دوم
شماره شین

طرح پیشنهادی

1
0
13
26
20

2623/34
1132/1
1163/1
1063
1126/3

جمع

0440/44

)Qmin (MVar
طرح []3

طرح ]26[ CUFLS

1331/1
1120/0
1133/1
1000/4
1101/1

×××
×××
×××
×××
×××

0411/1

×××

××× شبکه دچار فروپاشی ولتاژ میشود.

 -6-6بررسی اثر مدل بار بر عملکرد طرح پیشنهادی
در این بخش ،بهمنظور بررسددی عملکرد طرح پیشددنهادی در شددرایط
افزایش درصددد بارهای موتوری در سددیسددتم ،بار موجود در هرکدام از
شدینها بهصدورت  %46بار موتوری و  ٪06بار اسدتاتیک در نظر گرفته
می شود .بهطور نمونه ،نتایج حاصل از شبیه سازی خروج ژنراتور  G9در
 t=1secبرای شدددرایط  %46بار موتوری در کلیه شدددین ها بدون انجام
حذف بار در شکل  11آمده ا ست .مقای سه شکل  11و نتایج حا صل از
خروج ژنراتور  G9بدون حذف بار در بخش  1-0نسدددخه مقاله نشدددان
میدهد که با افزایش درصددد بارهای موتوری در کل سددیسددتم ،زمان
فروپا شی سی ستم کمتر می شود .در این حالت بدون انجام حذف بار،
فاصدددله زمانی تا زمان فروپاشدددی ولتاژ ،از حدود  14ثانیه به  0/1ثانیه
کاهش یافته است.
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 /919مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،1بهار 1931
جدول  :8مقایسه نتایج طرح پیشنهادی برای مقابله با حوادث مختلف

حادثه
خروج G3

∆P
(MW
)
016

Pshed
(MW
)
236

WTP
)($/h

Fss
)(Hz

SM
)(%

311203

13/34

10/02

خروج خط
13-10

161

140
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13/01

10/13

خروچ  G3و
خط 4-3

016

106

2611306

13/30

24/14

136

426

1432120

13/00

22/11

خروج  G8و
G10

خروج  G3و
G10

366

146

1340123

13/3

23/12

شکل  12نتایج اجرای طرح حذف بار پی شنهادی برای حادثه فوق
در حالت  ٪46بار موتوری در کلیه شینها را ن شان میدهد .همانگونه
که مالحظه می شود ،در  t=0/1secکه فرکانس به  13/1Hzمیر سد با
تأخیر  6/2secم قدار  116MWحذف میشدددود .در ادا مه پس از
 tset=1secو با تأخیر (6/2secدر  )t=13/1secمقدار  306MWحذف
می شود .با توجه به شکل  12پیدا ست که الگوریتم پی شنهادی در این
حالت نیز قادر به حفظ پایداری سی ستم شده و فرکانس در 13/1Hz
ماندگار میشود.

 -7نتیجهگیری
در این مقاله یک طرح حذف بار ترکیبی فرکانسی -ولتاژی متمرکز ارائه
گردید که در آن انتخاب شدینهای مناسددب جهت حذف بار ،بر اسداس
شاخص پایداری ولتاژ شینها (شاخص  )VSRIو هزینه اقتصادی حذف
بار انجام می شود .این انتخاب مناسب سبب کاهش هزینههای اقتصادی
حذف بار و بهبود فرکانس ماندگار و حا شیه پایداری ولتاژ سی ستم پس
از حادثه میگردد .در طرح پی شنهادی برای محا سبه مقدار عدم تعادل
توان اکتیو ناشددی از وقوع حادثه ،از روش حاثهمحوری اسددتفاده شددده
است و محاسبه شاخصهای پایداری ولتاژ شینها به صورت برخط و بر
اساس دریافت اطالعات از طریق واحدهای اندازهگیری فازور ( PMUها)
صورت میگیرد .بررسی نتایج شبیه سازی نشان داد استفاده از الگوریتم
پی شنهادی سبب حفظ پایداری ولتاژ و فرکانس سی ستم پس از حادثه
میگردد .همچنین ،طرح پیشددنهادی در مقایسدده با طرحهای حذف بار
پیشدددین سدددبب کاهش هزینه اقتصدددادی حذف بار و افزایش فرکانس
ماندگار سیستم و حاشیه پایداری ولتاژ شینها پس از حادثه میگردد و
بر اسدداس نتایج ارائهشددده برای حوادث متنوع و در شددرایط افزایش بار
موتوری سیستم نیز ،بهخوبی عمل مینماید.

سپاسگزاری
هزینه اجرای این طرح از محل اعتبارات پژوهانه واحد پژوهشی دانشگاه
شهید چمران اهواز (طرح شماره  )130تأمین شده ا ست .بدین و سیله
از این واحد پژوهشی تقدیر و تشکر میشود.
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(الف)

(ب)
شکل  :11الف) فرکانس مرکز اینرسی و ب) ولتاژ برخی شینها بدون
حذف بار در حادثه خروج  G9برای حالت  ٪41بار موتوری در تمام
شینها

(الف)

(ب)
شکل  :12الف) فرکانس مرکز اینرسی و ب) ولتاژ برخی شینها با
اجرای طرح حذف بار پیشنهادی در حادثه خروج  G9برای حالت ٪41
بار موتوری در تمام شینها
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