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Abstract:
Power systems are complex systems that are not easy to understand and analyze. Also, many
faults and incidents occur in these systems, many of which are mended without human
interference. Meanwhile, electricity companies are responsible for the security of power
systems and operators because if any part of the power system acts as an unwanted island, it
may be unsafe for grid personnel and may result in serious damages to grid equipment.
Therefore, it is important and necessary to identify the parts of the grid, which have become
islands, and apply load shedding to abolish these islands. This paper proposes a new approach
for load shedding in the islanded microgrid in the presence of distributed generations.
Features of the proposed method include high flexibility, speed, and accuracy. The proposed
method is simulated by powerful DIgSILENT software, and the simulation results support the
capability of the proposed method.
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چکيده:

سيستم قدرت یک سيستم پيچيده است که درک و تحليل آن آسان نيست .همچنين خطاها و اتفاقات زیادی در سيستم

مذکور رخ میدهد که بسياری از آنها بدون دخالت انسان اصالح میشود .در این ميان شرکتهای برق مسئوليت امنيت سيستمها و
اپراتورهای برق را بر عهدهدارند ،زیرا اگر هر قسمت از سيستم قدرت بهعنوان جزیره ناخواسته عمل کند ،ممکن است برای پرسنل
شبکه ناامن باشد و همچنين ممکن است آسيبهای جدی به تجهيزات شبکه وارد کند .بنابراین ،شناسایی بخشهایی از شبکه که به
جزیره تبدیلشدهاند ،مهم و ضروری است و برای از بين بردن این جزایر ،کاهش بار اعمال میشود .در این مقاله ،رویکرد جدیدی

انعطافپذیری ،سرعت و دقت باال اشاره کرد .روش پيشنهادی توسط نرمافزار قدرتمند  DIgSILENTشبيهسازیشده و نتایج
شبيهسازی باقابليت روش پيشنهادی مطابقت دارد.
واژههای کليدی :بار زدایی -پایداری فرکانس -ریزشبکه جزیرهای -بهينهسازی چندهدفه
تاریخ ارسال مقاله 1400/02/13 :
تاریخ پذیرش مقاله

1400/06/27 :

نام نویسندهی مسئول  :رضا اسالمی

] [ Downloaded from ieijqp.ir on 2022-10-06

برای کاهش بار در ریز شبکه جزیرهای با حضور توليدات پراکنده پيشنهادشده است .از ویژگیهای روش پيشنهادی میتوان به
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 -1مقدمه

شکل ( :)1تغييرات ولتاژ در طول تشکيل ریزشبکه جزیرهای
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طر ارائه شده در ( )Sun et al., 2021برای حفا ظت از سی ستم
مناسب نبود .در این مطالعه استراتژی کاهش بار بر اساس شاخصهای
ولتاژ و فرکانس در نظر گرفته شد .در این استراتژی ،کاهش بار خار
از محدوده ولتاژ و فرکانس موردنظر ،با تو جه به منح نی  Q-Vتوان
راکتیو انجام شد .عالوه بر این ،تابع هدا ا ین مقا له ،سی ستم را در
شرایط اضطراری شدید ترکیبی قرار میداد که در آن میزان کاهش بار
ازنظر اقتصادی مهم نبود .مرجع ( )Azizi et al., 2020تجربه اپرا تور
را بهعنوان مبنایی برای کاهش بار اعالم کرد و مدل دقیق بار را برای
نتایج بهتر توصیه کرد .در ا ین مقا له ،ریز شبکه به جزا یر کو چکتر
تقسیمشده و کاهش بار بر اساس نرخ اغتشاش انجام شد .در این روش
زمان تأخیر هر مرحله مقدار بیشتری در نظر گرفته شد ،ب نابراین ا ین
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درزمینهی صنعت برق ،تحول عظیمی در سیستمهای تول ید و انت قال
انرژی در اکثر کشورهای تو سعهیافته رخداده ا ست که دارای مزا یای
متعددی در موارد فنی و اقتصادی شبکههای تولید و انتقال هست .این
سیستم جدید تولید انرژی ،تولیدات پراکنده ( )DGنامیده میشود.
علیرغم تمام مزایای  DGها ،وجود  DGممکن است ا ثرات من فی بر
پروفیلهای ولتاژ و هماهنگی حفاظت در شبکههای توزیع داشته باشد،
بنابراین بهرهبرداری و کنترل شبکه پیچیدهتر می شود ( Cosovic et
 .)al., 2021اتصال  DGها به شبکه باعث ایجاد هارمون یک و کاهش
امپدانس اتصال کوتاه میشود .عالوه بر این ،ا گر  DGهای مت صل به
شبکه در هنگام قطعی برق بهعنوان جزیره کار کن ند ،میتوا ند برای
پرسنل شبکه خطرناک باشد .جزیرهای به معنای قطع برق خواسته یا
ناخواسته بخشی از سیستم توزیع از منبع اصلی برق ا ست .شکل ()1
تغییرات ولتاژ را در طول جزیرهای نشان میدهد.
کنترل فرکانس و ولتاژ شبکه یکی از موارد مهم در یک پارچگی شبکه
است .بنابراین فرکانس و ولتاژ و بهطورکلی تمامی پارامتر های اسا سی
شبکه باید در بازه زمانی معین ( پس از و قوع شرایط ا ضطراری) به
حالت قابلقبول خود برگردند .کاهش بار یکی از روشهای را یج برای
کنترل وضعیتهای اضطراری شبکه است .در سالهای اخیر مطال عات
زیادی درزمینه کاهش بار انجامشده است.

روش کنترلی در ریزشبکه های کم توان که با ید در کم ترین ز مان
ممکن پایدار شوند ،نامناسب بوده و باعث ازهمپاشیدگی این ریز شبکه
ها میشود .در ( ،)Kabir et al., 2020یک مکانیسم جدید کاهش بار
تطبیقی پویا در صورت از دست دادن تصادفی تولید در شبکه ارائهشده
است .در این روش باس های مختلف بر ا ساس شاخص ول تاژ برای
شرکت در برنامه کاهش بار اولویتب ندی می شوند .در ( Parniani et
 )al., 2006سرعت و د قت بهعنوان عوا مل اسا سی در کاهش بار
فرکانس برای حفظ پا یداری ریز شبکه معر فی و ا ستفاده از سی ستم
 SCADAبرای بهبود کاستیهای مدل حفا ظت تطبی قی ارا ئه شد.
اگرچه در این روش از دقت باالیی استفاده شده ا ست ،ا ما در صورت
بروز مشکل در سیستم اسکادا قابلاجرا نبوده و به دل یل هزی نه باالی
آن در ریزشبکه های کوچک از این روش استفاده نمیشود .همچ نین،
یک استراتژی کاهش بار ا ستاتیکی در ( )Yan et al., 2020پی شنهاد
شد که در آن مقدار ثابتی از بار با کاهش فر کانس ق طع می شد .در
( ،)Wang et al., 2019روشی در سیستم کنترل مرکزی برای ان جام
تخلیه سریع بار ارائه شد که در ریزشبکه های کمتوان قا بلاجرا ن بود.
در ( ،)Hirodontis et al., 2009مشکالت کاهش بار تطبی قی مان ند
تخمین دامنه اختالل ،موقعیت های برش و ا قدامات کنتر لی تو سط
رلهها معرفی شد .مرجع ( )Santos et al., 2019دارای یک سی ستم
چندعاملی سلسله مراتبی مرکزی است که مرا حل مخت لف ن ظارت و
فرآیندهای تصمیمگیری را هماهنگ میکند .این مقا له با عث کاهش
اختالالت فرکانس در شبکه با حداقل میزان خاموشی در کمترین زمان
ممکن میشود.
در مقالهای دیگر ،نویسنده ادعا کرد که اگر چندین منبع در ریز شبکه
ها وجود داشته باشد ،بهتر است نتیجه نمودارهای نرخ تغییر فر کانس
را در نظر بگیریم .در استاندارد کاهش بار اسلوونی ،چهار مقدار فرکانس
آستانه تعریفشده است که در آن درصد بار قطعشده از کل ریز شبکه
برای هر فرکانس آستانه با در نظر گرفتن نرخ اختالل تعریفشده است.
مقاله مذکور بیشتر بر اصال ضرایب درصد بار قطعشده تمرکز دا شت.
این مقاله شامل نتایج مطلوب برای ریزشبکه های توان باال ه ست .ا ما
برای ریزشبکه های کم توان مف ید ن بود ( .)Rudez et al., 2011در
( ،)Rudez et al., 2021نویسندگان نشان دادند که در یک مورد از
پنج مورد کاهش بار ،میتوان پاسخ مناسبی به کمبود برق به د ست
آورد .همچنین با توجه به اینکه شیب (نرخ تغی یر فر کانس) بهتنهایی
قادر به پاسخ قانعکن نده نی ست ،نوی سندگان نرخ تغی یر فر کانس را
برحسب ولتاژ پیشنهاد کردند .مرجع ( )Sapari et al., 2017فرکانس
شبکه را با بیرون انداختن بارهای اضافی ثابت کرد و با حذا باس های
ح ساس ،شبکه را تثب یت کرد .بااین حال ،ا ین روش را تن ها برای
شبکههای حاوی دو ژنراتور آبی کوچک تجزیهوتحلیل کرد .عالوه بر
این )Rudez et al., 2011( ،نشان داد که تقعر در فرکانس ریزش بار
قابلتعیین است .اما اختالالت بزرگ منجر به کاهش فرکانس ریزشبکه
شد و ولتاژ باس ها به کمبود توانهای اکتیو و راکتیو یا به اطال عات

رضا اسالمی

 -2روش پيشنهادی کاهش بار در ریزشبکه

 -2-1معرفی تابع هدف مقاله
کاهش بار با حضور  DGها یک فرآی ند بهینه سازی ا ست که برای
اهداا مختلفی انجام میشود .این ا هداا در قا لب پارامتر های تابع
هدا وارد مسئله بار زدایی میشوند .ازآنجاییکه مسئله بهینهسازی در
نظر گرفتهشده در این مقاله کاهش بار با ح ضور  DGها بر ا ساس
عوامل پایداری و قابلیت اطمینان در پستهای فرعی انتقال است ،ا ین
عوامل وارد تابع هدا خواهند شد .سپس با تجز یهوتحلیل هر یک از
توابع هدا و نقاط ضعف و قوت آنها ،تابع هدفی که میتوا ند ن تایج
بهتری داشته باشد انتخابشده و جداول ارائهشده برای هر یک از ا ین
 8تابع هدا مورداستفاده قرار میگیرد.

 -2-2عوامل مؤثر بر کاهش بار در حضور منابع توليد
پراکنده
روش جدید ارائهشده در این مقاله دارای مراحل زیر برای دستیابی به
پایداری ریزشبکه جزیرهای در کوتاهترین زمان ممکن است:
• ایجاد جدول انتخاب بر اساس ضریب تمایل به پرداخت هر م شترک
(تشکیل این جدول بر اساس روش ارائه شده در مطال عه ( Mahat et
 )al., 2010انجامشده است).
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عدم تعادل بین بار و تولید وابسته بود .در ( ،)Girgis et al., 2010نرخ
تغییر فرکانس برای تخمین دامنه اغتشاش و نرخ تغییر ولتاژ مربوط به
توان راکتیو برای شناسایی باسها استفاده شد که نیاز به کاهش بار
داشتند .برای محا سبه نرخ تغی یر فر کانس و ول تاژ ،با ا ستفاده از
دستگاههایی مانند پایداری عددی یا وا حدهای ا ندازهگیری فاز یا
روشهایی مانند فیلتر کالمن برای تخمین پارامترها پیشنهاد شد .ا ین
روش نتایج خوبی به همراه داشت .بااینحال ،در ریز شبکههای مدرن،
حداقل در ریزشبکههای کمتوان ،بارها غال باا اولویتب ندی می شوند و
نمیتوان گفت که کاهش بار باید طبق شرایط اولویت ریز شبکه ان جام
شود ( .)Girgis et al., 2010در ( ،)Ford et al., 2009یک کاهش
بار تطبیقی جدید ارائهشده است که از کاهش زیاد فرکانس در شرایط
اضطراری جلوگیری میکند و اضافهبار خط را به حداقل میر ساند.
اندازه و موقع یت اغت شاش در مدلهای غیرمتمر کز م شخص ن بود،
بنابراین نرخ اغتشاش وابسته به نرخ تغییر فر کانس و ثا بت اینر سی و
تغییر موضعی فرکانس اغتشاش بود .درنتی جه ،تالش شد تا م قدار
فرکانس آستانه با استفاده از این موارد در ا ین مطال عه بهی نه شود.
سپس با م یانگینگیری ن مودار فر کانس ریز شبکه ( کل م ناطق در
ریزشبکه) ،اگر م یانگین فر کانس ریز شبکه کم تر از م قدار فر کانس
آستانه بود ،کاهش بار ان جام شود . .در ()Hirodontis et al., 2009
عالوه بر پایداری فرکانس ،پایداری ولتاژ نیز در نظر گرفته شد و معادله
نوسان و سیستمهای مخابراتی به ترتیب برای محاسبه دامنه اختالل و
انتقال اطالعات استفاده شدند .در این روش ،انتخاب زمان نمونهبرداری
کوچک (زمان نمونهبرداری اطالعات برای ار سال) م شکالتی ازجم له
انحراا در نوسانات طبیعی فرکانس ایجاد کرد .همچ نین سی ستمهای
مخابراتی قادر به انتقال اطالعات در مدت کوتاهی نبودند .در این روش
برای هر ایستگاه یک رله پیشنهاد شد .این رلهها برنامه کاهش بار را بر
اساس سطح ولتاژ باس های خاد در صورت تغی یر فر کانس ا جرا
میکردند و آن باسها به زیر مقدار آستانه رسیدند .هزینه در این مقاله
مالک ن بود و ف قط جن به ف نی موردب حث قرار گر فت .ط بق
( ،)Arulampalam et al., 2010زمانی که فرکانس ریزشبکه به مقدار
کمتر از فرکانس آستانه کاهش یافت ،کاهش بار بر ا ساس نرخ تغی یر
فرکانس انجام شد .در این مقاله سعی شد فرکانس آستانه اصال شود.
اما با مشکل نوسانات فرکانس نرمال در فرکانسهای نزدیک به فرکانس
نرمال مواجه شد .بنابراین در مقاله مذکور از حلقه کنترل فاز برای حل
این مشکل و انتخاب فرکانس دقیق استفادهشده است .عالوه بر ا ین،
شش مرحله با شش فرکانس آستانه متفاوت برای کاهش بار در ن ظر
گرفته شد .یکی دیگر از استراتژیهای کاهش بار مبتنی بر اندازهگیری
بار آنالین و منحنی فرکانس بار بود .اما اطال عات بار در ز مان واق عی
همیشه در دسترس نبود و اندازهگیری بار آنال ین برای سی ستمهای
توزیع کوچک گران بود .عالوه بر ا ین ،تع یین واب ستگی فر کانس بار
ریزشبکه اغلب دشوار است .در استراتژی کاهش بار تطبیقی ،تنظیم رله

با منحنی فروپاشی فرکانس تغییر یافت ( ،)Zhang et al., 2006که بر
اساس اطالعات فرکانس ،مقدار بار خار شده تعیین شد ( Kolluri et
 .)al., 2015استراتژی کاهش بار تطبیقی به دادههای زمان واقعی بارها
و تولیدات نیاز داشت و همچنین تعیین اینرسی ریزشبکه د شوار بود.
مسائل ذکرشده در باال برای ریزشبکه حاوی م نابع تول ید در مق یاس
نیروگاههای بزرگ بود .در ( ،)Mahat et al., 2010کاهش بار ریزشبکه
جزیرهای ،که توسط  DGهای کمتوان تأمین میشود ،موردب حث قرار
گرفت .کاهش بار سیستم توزیع جزیرهای به دلیل مشخ صات مت فاوت
باید با سی ستمهای قدرت باال مت فاوت با شد .اک ثر ژنراتور ها دارای
اینرسی کوچک در سیستم توزیع جزیرهای هستند ،ب نابراین فر کانس
تمایل به فروپاشی سریعتر دارد .در مر جع ()Shekari et al., 2018
یک روش کاهش بار تو سط کنترلکن نده مر کزی در سه مرح له
پیشنهادشده ا ست .در مرح له اول الزا مات روش پی شنهادی تع یین
میشود .مقدار بهینه و مکان بهینه کاهش بار موردن یاز در مرح له دوم
تعیین میشود و درنهایت در مرحله سوم نوع رویداد رخداده در فرآیند
بالدرنگ تعیین میشود که بر ا ساس آن برنا مه کاهش بار از پیش
تعیینشده بر روی شبکه اعمال میشود.

روش جدید بار زدایی چندهدفه برای کاهش قطعی برق و پایداری فرکانس در ریزشبکه جزیرهای
• پس از ارائه جدول انتخاب و اولویت خرو بار ،با ایجاد  8تابع هدا
که در ادامه معرفی میشوند ،یک پروژه ا صلی و  3پروژه فر عی در
نرمافزار  DIgSILENTبهمنظور کاهش افت فر کانس شبکه ،کاهش
اورشوت فرکانس ریزشبکه و تعیین زمانهایی که ا ین فرکانس ها رخ
خواهند داد ،نوشته میشود .توابع هدا تحلیلشده و بهترین تابع برای
دستیابی به کوتاهترین زمان ممکن برای دستیابی به پا یداری انت خاب
میشود .این کار با پیوند دادن دو نرما فزار  DIgSILENTو Matlab
انجام میشود که در آن الگوریتم بهینهسازی ژنتیک نوشتهشده است.
در ادامه ،استراتژی کاهش بار پیشنهادی تحلیل میشود که متغیرهای
شبکه را در قالب  8تابع هدا پوشش میدهد.
❖ تابع هدا اول:
بهعنوان اولین گام ،فر مول ز یر برای کاهش ا ختالا بین حداکثر
فرکانس ایجادشده و فرکانس پایه معرفیشده است:
 f = a b s 50 − f Overshot

()1

 f Overshootدر رابطه ( )1حداکثر فرکانس تولیدشده در شبکه به دل یل
ایجاد حالت جزیرهای است.

 f = a b s 50 − f Min

()2

❖ تابع هدا سوم:
یکی از عوامل در نظر گرفته شده برای د ستیابی به پا سخ منا سب،
تحلیل حداکثر فرکانس ایجادشده در شبکه و همچنین حداقل فرکانس
ایجادشده در ریزشبکه بهطور همزمان ا ست .ب نابراین در ا ین مرح له
بهترین حالتی که در آن با قطع بار حداقلی ،حداقل ا فت فر کانس و
حداقل افت فرکانس به دست میآید ،تحل یل می شود .ب نابراین ،تابع
هدا برای این منظور در رابطه ( )3نوشتهشده است.
+ ab s 50 − f Overshot

()3

min

 f = ab s 50 − f

 f = Time f min

()5

❖ تابع هدا ششم:
در ن ظر گرفتن همز مان حداکثر فر کانس رخداده در شبکه ه مراه
بازمانی که در آن این فرکانس ایجاد میشود ،در تابع هدا دیگری که
توسط رابطه ( )6مشخصشده است ،ارائهشده است .در این تابع هدا،
برای نرماالیز کردن عوا مل مخت لف ،عوا مل در ضریب وز نی ضرب
میشوند .این ضریب وزنی اهمیت عوامل را نشان میدهد.
()6

 f =   Time f min +   ab s 50 − f min

در رابطه (  ،)6برابر با  0.1است.
❖ تابع هدا هفتم:
بهمنظور تجزیهوتحلیل جداگانه زمانی که حداکثر فرکانس در شبکه رخ
میدهد ،تابع هدا دیگری با در نظر گرفتن نکات بیانشده در مرح له
قبل تعریف میشود.
()7

 f =   Time f max + ab s 50 − f max

❖ تابع هدا هشتم:
بهمنظور بررسی جامع و مقایسه سناریوهای مخت لف م هم ،یک روش
کاهش بار جدید در این مقاله ارائهشده است که تمام اهداا کاهش بار
ذکرشده در روابط ( )1تا ( )7را پوشش میدهد .این تابع هدا کلی در
رابطه ( )8معرفیشده است .همانطور که در ن تایج شبیه سازی ن شان
داده خواهد شد ،مطمئ ناا ا ین روش انعطاا پذیری ،سرعت و د قت
باالتری دارد.
()8

 f =   Time f max + ab s 50 − f max
+  Time f min +   ab s 50 − f min

 -2-3مدلسازی سيستم توزیع موردمطالعه
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❖ تابع هدا دوم:
با کمک این تابع هدا میتوان تفاوت بین فرکانس و فر کانس پا یه را
به حداقل رساند .بهمنظور بررسی میزان تأثیر این پارامتر در د ستیابی
به اهداا فوق ،رابطه ( )2بهطور جداگانه تعریف و تحلیل خواهد شد.

دادهشده در رابطه ( ،)5زمان افت فرکانس بهینه معرفیشده است .ا ین
زمان بهینه زمانی است که افت فرکانس در حداقل مقدار خود باشد.

یک ریزشبکه واقعی  20کیلووات متع لق به کارخا نه Himmerland
 Elforsynigدر دانمارک برای این مطالعه انتخابشده است ( Dai et

 f = Time f min +Time f max

()4
در تابع هدا (،)4

min

 Time fو

max

 Time fزمان هایی ه ستند که به

ترتیب حداقل و حداکثر فرکانس شبکه رخ میدهد.
❖ تابع هدا پنجم:
یکی از عوامل مهم در نظر گرفته شده در ا ین مقا له ،ز مان رخ دادن
حداکثر افت فرکانس در شبکه است .برای این من ظور ،در تابع هدا
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❖ تابع هدا چهارم:
تابع هدا دادهشده در رابطه ( )4برای برر سی ز مان و قوع حداکثر
فرکانس شبکه و حداکثر افت فرکانس استفاده میشود.

 .)al., 2010ن مودار تکخطی سی ستم توز یع در شکل ( )2ن شان
دادهشده است .در این ریزشبکه 11 ،فیدر شعاعی به نام های ،JUEL
،SORP ،STCE ،MAST ،REBD ،FLOE ،HJOR ،STK1
 STSY ،STKV ،STNOو جود دارد .یک نیرو گاه ( CHPترک یب
حرارت و برق) با  3ژنراتور توربین گازی در ف یدر  STKVو جود دارد.
همچنین  3توربین بادی با سرعت ثابت در فیدر  SORPوجود دارد.
برای آزمایش روش پیشنهادی از فیدرهای ،STNO ،STKV ،SORP
 STCE ،MAST ،FLOE ،JUEL ،STSYاستفاده شد .کل سی ستم
توز یع موردمطال عه در مدلهای ا ستاندارد نرما فزار DIgSILENT

رضا اسالمی

 v.14.1.3مدلسازی شد .در این مطالعه توربینهای بادی بهعنوان یک
سیستم دو جرمی مدل سازی شدند که برای مطال عه حا لت گذرا
سیستم قدرت منا سب ا ست ( .)Singh et al., 2019ضریب قدرت
تمامی توربینها  1فرض شد.
در هشت تابع هدا که در باال معرفی شدند ،ضریب بارهای توان ثا بت
 0و ضریب بارهایی که شدیداا به فر کانس و ول تاژ واب سته ه ستند1 ،
است .بنابراین بهمنظور متعادل کردن نرخ تغی یر فر کانس ،برای ا ین
ضرایب مقدار  0.5در نظر گرفته میشود.
150<0°KV
MOS3-S1

150KV/60KV

Zm
MOS2-S1

60KV

Feraisv
Zm

60KV

60KV

STQ2-KT1

Zm

60KV/20KV

STQ2-KT2

60KV/20KV

20KV

Zm
STQ1-S2

20KV

HJOR

JUEL STK1

STKV

STSY
PL,QL

PL,QL PL,QL

SQRP

STNO

PL,QL

PL,QL
20KV/6KV
20KV

Zm

Zm

CHP

0.4KV

Zm

L-2170-D

L-2170-A

CHP

WT

WT

Zm

CHP
STQ1-S1

STCE
PL,QL

FLQE

REBD

MAST

20KV

Zm
PL,QL

Zm

PL,QL

PL,QL

Zm

Zm

20KV
0.4KV

Zm

()9

L-2487-D
Zm

WT
20KV/0.4KV
Zm

WT

df
f −f1
= 2
dt
t 2 − t1

= ROC O F

در معادله ( dt ،)9برای هر بار در جدول انتخاب  10میلیثان یه قرار
دادهشده ا ست .عالوه بر ا ین d f ،ا ختالا فر کانس در ریز شبکه
جزیرهای است که برابر با نیم سیکل است (فرکانس ریزشبکه  50هرتز
است).

L-2488-D

20KV/0.69KV
Zm

L-2489-D

شکل ( :)2یک ریزشبکه محلی در دانمارک

جدول ( :)1جدول انتخابی مرتبشده بر اساس کمترین تا بيشترین توان الکتریکی بارها
سناریو اول
مرتبه بار
()LN

نام بار

جمع نرخ تغییر
جمع کمبود توان
جمع نرخ تغییر نرخ تغییر فرکانس
تمایل به پرداخت
فرکانس برحسب کمبود توان ()dp
نرخ تغییر فرکانس
()dp
برحسب ولتاژ
فرکانس
هر بار
ولتاژ

1

Load 09

0.81

-21.7

-21.7

-1.7027

-1.7027

-83.5099

-83.5099

3

Load 11

0.86

-21.7

-65.1

-1.7027

-5.1081

-83.5099

4

Load 07

0.87

-25.1

-90.2

-1.7908

-6.8989

-88.5935

-339.1235

5

Load 08

0.89

-28.5

-118.7

-1.8736

-8.7726

-93.4586

-432.5821

6

JUEL

0.91

-29.6

-148.3

-1.9010

-10.6737

-94.7444

-527.3266

7

STCE

0.92

-32.5

-180.8

-1.9824

-12.6561

-99.4948

-626.8214

8

FLOE

0.93

-40.9

-221.7

-2.2084

-14.8646

-111.9883

-738.8098

9

STSY

0.95

-41.1

-262.8

-2.2151

-17.0797

-112.2833

-851.0931

10

STNO

0.96

-38.7

-301.5

-2.1469

-19.2266

-108.6315

-959.7246

11

MAST

1

-48.9

-350.4

-2.4404

-21.6671

-125.1918

-1084.9164
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2

Load 10

0.83

-21.7

-43.4

-1.7027

-3.4054

-83.5099

-167.0199
-250.5299
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PL,QL

20KV
0.4KV

در جدول انتخاب ،که در آن اولویت قطع بارها تعریفشده ا ست ،نرخ
تغییر هر پارامتر (یعنی نرخ تغییر فرکانس ،نرخ تغییر فرکانس واب سته
به ولتاژ ،کمبود توان) موجود است .ا ین جدول برای ا ین ا ست که
ببینید چند بار باید حذا شود تا کمبود توان اکتیو ریز شبکه ج بران
شود .در این راستا  3سناریو در نظر گرفتهشده به شر زیر است:
سناریوی اول (جدول ( :))1فرض بر این است که بارهای با توان کم تر
هزینه کمتری به شرکتهای توزیع میدهند .بر ا ین ا ساس ،چ یدمان
بارها بر اساس هزینه برابر است با چیدمان بارها به ترت یب حداقل تا
حداکثر توان الکتریکی.
سناریوی دوم (جدول ( :))2فرض بر این است که هزی نه بار ها هیچ
ارتباطی با توان آنها ندارد .بنابراین ،چیدمان بارها بر ا ساس هزی نه،
تابعی تصادفی ازنظر توان آنهاست.
سناریوی سوم ( جدول ( :))3مان ند سناریوی دوم ،بار ها به صورت
تصادفی مرتب میشوند ،با این تفاوت که حداکثر توان الکتری کی در
اولویت اول است.
ازآنجاییکه تغییرات فرکانس میتواند در یک دوره زمانی نسبتاا طوالنی
به دلیل رخدادهای گذرا مختلف رخ دهد ،دوره زمانی تغییرات فرکانس
مهم است .بنابراین نرخ تغییرات فرکانس در طول زمان برای ت شخیص
حالت جزیرهای استفاده میشود .رابطه ( )9نحوه محا سبه نرخ تغی یر
فرکانس را نشان میدهد.

روش جدید بار زدایی چندهدفه برای کاهش قطعی برق و پایداری فرکانس در ریزشبکه جزیرهای

جدول ( :)2جدول انتخابی مرتبشده بر اساس تابع تصادفی توان بارها
سناریو دوم
مرتبه بار
()NL

نام بار

جمع نرخ تغییر
جمع نرخ تغییر نرخ تغییر فرکانس
تمایل به پرداخت
فرکانس برحسب کمبود توان ()dp
نرخ تغییر فرکانس
برحسب ولتاژ
فرکانس
هر بار
ولتاژ

جمع کمبود
توان()dp

1

STSY

0.79

-41.1

-41.1

-2.2151

-2.2151

-112.2833

-112.2833

2

Load 10

0.84

-21.7

-62.8

-1.7027

-3.9178

-83.5099

-195.7933

3

STNO

0.85

-38.7

-101.5

-2.1469

-6.0647

-108.6315

-304.4248

4

Load 09

0.86

-21.7

-123.2

-1.7027

-7.7674

-83.5099

-387.9348

5

STCE

0.89

-32.5

-155.7

-1.9824

-9.7498

-99.4948

-487.4296

6

Load 07

0.9

-25.1

-180.8

-1.7908

-11.5407

-88.5935

-576.0232

7

Load 08

0.91

-28.5

-209.3

-1.8736

-13.4144

-93.4586

-669.4818

8

FLOE

9

Load 11

0.95
0.98

-40.9

-250.2

-2.2084

-15.6229

-111.9883

-781.4702

-21.7

-271.9

-1.7027

-17.3256

-83.5099

-864.9802

10

JUEL

0.99

-29.6

-301.5

-1.9010

-19.2266

-94.7444

-959.7246

11

MAST

1

-48.9

-350.4

-2.4404

-21.6671

-125.1918

-1084.9164

()10

ریزشبکه جزیرهای در ثانیه صفر ایجاد شد .ز مان  80میلیثان یه برای
عملکرد بریکر و فرمان رلهها در نظر گرفتهشده است.

جدول ( :)3جدول انتخابی مرتب شده بر اساس تابع تصادفی توان بارها با این تفاوت که بيشترین توان الکتریکی در مرتبه اول قرار دارد
سناریو سوم
مرتبه بار
()NL

نام بار

جمع نرخ تغییر
جمع کمبود توان
جمع نرخ تغییر نرخ تغییر فرکانس
تمایل به پرداخت
فرکانس برحسب کمبود توان ()dp
نرخ تغییر فرکانس
()dp
برحسب ولتاژ
فرکانس
هر بار
ولتاژ

1

MAST

0.89

-48.9

-48.9

-2.4404

-2.4404

-125.1918

-125.1918

2

Load 07

0.9

-25.1

-74

-1.7908

-4.2313

-88.5935

-213.7853

3

Load 09

0.91

-21.7

-95.7

-1.7027

-5.9340

-83.5099

-297.2953

4

Load 10

0.92

-21.7

-117.4

-1.7027

-7.6367

-83.5099

-380.8053

6

STNO

0.94

-38.7

-188.6

-2.1469

-11.7660

-108.6315

-588.9316

7

Load 11

0.95

-21.7

-210.3

-1.7027

-13.4687

-83.5099

-672.4416

8

JUEL

0.96

-29.6

-239.9

-1.9010

-15.3698

-94.7444

-767.1860

9

FLOE

0.97

-40.9

-280.8

-2.2084

-17.5783

-111.9883

-879.1744

10

Load 08

0.99

-28.5

-309.3

-1.8736

-19.4520

-93.4586

-972.6331

11

STSY

1

-41.1

-350.4

-2.2151

-21.6671

-112.2833

-1084.9164
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5

STCE

0.93

-32.5

-149.9

-1.9824

-9.6191

-99.4948

-480.3001
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در جداول از نرخ تغییر فرکانس ،نرخ تغییر فرکانس وابسته به ول تاژ و
کمبود برق ریزشبکه استفادهشده است .اما در ق طع ت عدادی از بار ها
درمرحله اول تفاوت معنیداری بین ا ین روش و روش پی شنهادی در
( )Mahat et al., 2010مشاهده نشد .روابط ریاضی این دو تابع ( نرخ
تغی یر فر کانس ب ستگی به ول تاژ و کم بود توان ریز شبکه دارد) در
( )Sapari et al., 2017مو جود ا ست که در راب طه ( )10ن مایش
دادهشده است.

  100
 − 1.
  PL 0

m
 U
2H COI
df
.100. COI +  PL 0,i .  i
fN
dt
i =1
 U 0,i

= Pdef

رضا اسالمی

جدول ( :)4زمان وقفه بارها برای توابع هدف اول ،پنجم و هشتم در

 -3نتایج شبيه سازی

سناریوی اول
Load 09
Load 10
Load 11
Load 07
Load 08
Load JUEL
Load STCE
Load FLOE
Load STSY
Load STNO
Load MAST

0.0809
0.095859
0.096759
0.100484
0.116384
0.137028
3.288928
3.794485
4.384085
6.350155
7.233555

0.1025
0.604287
0.924487
1.303721
2.343321
2.758584
3.193084
3.537994
3.974594
4.484685
4.663485

0.0869
0.133594
0.143394
0.16479
0.16559
0.200397
0.226897
0.454497
0.535197
1.189543
2.034243

تابع هدا ا ین حا لت در ب خش  2ارائه شده که تو سط ال گوریتم
بهینهسازی ژنتیک بهینهشده و نتایج آن در جدول ( )5ارائهشده است.
بعالوه ،شکل (( )3ا لف ،ب و ) ن مودار تغی یرات فر کانس شبکه در
ریزشبکه جزیرهای و کاهش بار را به ترتیب برای توابع هدا اول ،پنجم
و هشتم نشان میدهد.

الف

 -3-1جدول انتخاب که بر اساس سناریوی اول
مرتبشده است
ب

ج
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هدا از مقای سه انجام شده در ا ین حا لت ،ارز یابی قابل یت روش
پیشنهادی در زمان ماکزیمم اور شوت در ریز شبکه جز یرهای ا ست.
جدول ( )4زمان قطع بارها را با توجه به اولویت آن ها با توا بع هدا
اول ،پنجم و هشتم نشان میدهد .درواقع ،این جدول ز مانی را ن شان
میدهد که پس از وقوع حالت جزیرهای ،بارها باید از شبکه جدا شوند.
بر ا ین ا ساس ،بار  9که کو تاهترین ز مان عمل یاتی را دارد،
کماهمیتترین بار در بین بارهای شبکه است و باید سریعتر از بار های
دیگر متصل به شبکه ،از برق خار شود .از سوی دیگر ،نتی جه جدول
( )4اشاره میک ند که بار  MASTبی شترین ز مان کارکرد را دارد،
بنابراین این بار مهمترین بار است.
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شبکه نمونه معرفیشده برای شبیهسازی با استفاده از روش پیشنهادی
در دو حالت تحلیل میشود:
• حا لت  ،overshootکه در آن حداکثر م قدار فر کانس ریز شبکه
جزیرهای در طول پایداری فرکانس بیش از  1پریون یت شد .و ضعیت
بهینه برای این حالت زمانی رخ میدهد که این ضریب دارای حداقل
مقدار باشد ،زیرا ریزشبکه جزیرهای سریعتر تثبیت میشود.
• شبیهسازی دوم بر اساس حداکثر مقدار افت فرکانس در میکروگر ید
جزیرهای انجام می شود .بدیهی ا ست که وق تی شبیه سازی ان جام
میشود هر چه مقدار افت فرکانس کمتر باشد بهتر است.
برای شناسایی قابلیتهای مقاله حاضر در ایجاد پا یداری در ریز شبکه
های جزیرهای ،مقایسههایی با ( )Mahat et al., 2010انجامشده است.
ز یرا هدا هر دو مقا له یک سان ا ست .ا ین مقای سهها در  6حا لت
انجامشده است که ت مامی حالت های درگ یر در حا لت جز یرهای را
پوشش میدهد .این  6حالت عبارتاند از:
• حداقل فرکانس ریزشبکه
• حداکثر زمانی که در آن اورشوت فرکانس رخ میدهد.
• حداکثر زمانی که در آن فرکانس ریزشبکه جزیرهای کاهش مییابد.
• حداکثر افت فرکانس در ریزشبکه جزیرهای نمونه همراه با حداکثر
زمانی که این فرکانس در آن رخ میدهد.
• حداکثر فرکانس اورشوت به همراه حداکثر زمانی که در آن حداکثر
افت فرکانس رخ میدهد.
• حداکثر فرکانس ریز شبکه ،حداکثر ز مان اور شوت ،حداکثر ا فت
فرکانس و حداکثر زمان آن.
در ادامه هر یک از جداول پیشنهادی با توابع هدا تعریف شده مورد
تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.

بریکر بار

تابع هدا اول

تابع هدا پنجم

تابع هدا هشتم

روش جدید بار زدایی چندهدفه برای کاهش قطعی برق و پایداری فرکانس در ریزشبکه جزیرهای
شکل ( :)3اجرای کاهش بار در سناریوی اول
الف :با تابع هدف اول
ب :با تابع هدف پنجم
ج :با تابع هدف هشتم

جدول ( )5حالت بهینه بهدستآمده از روش پیشنهادی را با استفاده از
توابع هدا اول ،پنجم و هشتم نشان میدهد .همانطور که در ستون
تابع هدا اول نشان دادهشده است ،حالت بهینه و پایداری ریزشبکه با
کنار گذاشتن  6بار به دست میآید .زمان تحدب و تقعر در این حا لت
در جدول مشخص شده ا ست .از حداقل و حداکثر ز مان فر کانس
ارائهشده در این جدول مشخص است که پا یداری ریز شبکه با روش
ارائهشده بهدستآمده است.
جدول ( :)5نتایج الگوریتم بهينهسازی ژنتيک برای بررسی توانایی

 -3-2جدول انتخاب که بر اساس سناریوی دوم

روش پيشنهادی در زمان رخ دادن ماکزیمم اورشوت در ریزشبکه

مرتبشده است

جزیرهای برای توابع هدف اول ،پنجم و هشتم در سناریوی اول
تابع هدا
اول

تابع هدا
پنجم

تابع هدا
هشتم

اختالا حداکثر فرکانس با
فرکانس مبنا

0.8353

1.09

0.51

حداکثر فرکانس

50.8353

51.09

50.51

زمان تقعر

2530

4.96

1200

1.18

12.25

1.64

حداقل فرکانس

48.8196

37.75

48.35

زمان تحدب

458

616

212

تعداد بار خروجی

6

2

7

نتایج حاصل از پیادهسازی الگوریتم ژنتیک برای ز مان ق طع بار تابع
هدا دوم ،ششم و هشتم بر اساس تابع تصادفی توان بار ها در جدول
( )6ارائهشده است.
تابع هدا این سناریو توسط الگوریتم بهینه سازی ژنت یک بهینه شده
است که نتایج آن در جدول ( )7ارائهشده است.
نتایج شبیهسازی ریزشبکه پس از ر یزش بار در تابع هدا دوم در
ستون دوم جدول ( )7آورده شده است که هدا آن کاهش حداکثر
افت فرکانس ریزشبکه جزیرهای است .نتایج بهد ستآمده از ا ین تابع
هدا نشان میدهد که این تابع نمیتواند اهداا ما را در کاهش بار
برآورده کند.
سناریوی دوم
بریکر بار

تابع هدا دوم

تابع هدا ششم

تابع هدا هشتم

Load STSY
Load 10
Load STNO
Load 09
Load STCE
Load 07
Load 08
Load FLOE
Load 11
Load JUEL
Load MAST

0.0997
0.7315
0.8259
1.94401
3.96241
4.753467
4.767467
5.900207
6.090407
7.420477
9.340277

0.098
0.101209
0.132609
0.973655
1.137755
2.850715
3.343215
4.186286
5.348086
6.002209
6.588609

0.0935
0.102941
0.119241
0.559156
0.736256
0.83812
1.52432
1.689759
2.272759
2.52469
3.43919

با توجه به اینکه حداکثر بار خروجی ریزشبکه کم تر از مرا حل قب لی
است ،این مقدار بار خروجی نتوانست شبکه را به حالت پایدار بازگرداند
و ادامه این روند بهطور مطلق تمامی بارهای موجود در جزیره را ق طع
خواهد کرد .بنابراین خرو تنها دو بار در مرحله اول نمیتواند تضمینی
برای موفقیت این روش باشد.
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با توجه به مقادیر نشان دادهشده در جدول ( ،)5تابع هدا مذکور در
مقایسه با روش ( )Mahat et al., 2010دارای سه مزیت اصلی است:
• افت فرکانس درروش پی شنهادی ب سیار کم تر از روش ارائه شده در
( )Mahat et al., 2010است .این مزیت منجر به قطع بار های کم تر
درروش ارائهشده در این مقاله میشود.
• حداکثر فرکانس ریزشبکه جزیرهای درروش پیشنهادی در مقایسه با
( )Mahat et al., 2010به فر کانس ا ستاندارد نزد یکتر ا ست که
پایداری فرکانس را نشان میدهد.
• زمان دستیابی به ثبات در این روش بسیار کوتاهتر از روش ارائه شده
در ( )Mahat et al., 2010است.
کنار گذاشتن تنها  2بار در ابتدا مناسب به ن ظر میر سید .ا ما ن تایج
حاصل از تابع هدا پنجم نشان داد که این تابع نمیتواند اهداا ما را
برآورده کند .با توجه به اینکه حداکثر بار خرو جی ریز شبکه کم تر از
مرحله قبل بود ،اما این میزان بار خروجی قادر به بازگرداندن و ضعیت
پایداری شبکه نبود و ادامه این روند قطعاا منجر به حذا تمامی بارهای
موجود در ریزشبکه جزیرهای میشود .ب نابراین صرا حذا بار های

جدول ( :)6زمان وقفه بارها برای توابع هدف دوم ،ششم و هشتم در
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اختالا حداقل فرکانس با
فرکانس مبنا

کمتر نمیتواند دلیلی بر برتری این تابع هدا ن سبت به توا بع هدا
قبلی باشد.
تابع هدا هشتم برای کاهش فر کانس ماکزیمم ریز شبکه ،ماکزیمم
زمان اورشوت و حداکثر افت فرکانس در نظر گرفتهشده است .بنابراین
واضح است که حداکثر و حداقل فر کانس درروش پی شنهادی در ا ین
بخش بهطور قابلتوجهی بهبودیافته است که میتواند پایداری ریزشبکه
را بهبود بخشد و مزایای فنی و اقتصادی قابلتوجهی را به همراه داشته
باشد .با توجه به مقایسههای انجامشده در توابع هدا بیانشده و با در
نظر گرفتن تمامی اهداا این مقاله که حداقل افت فر کانس در ز مان
بهینه و همچنین کاهش افت فرکانس ریزشبکه در زمان بهینه بهمنظور
داشتن حداقل بار خروجی و پا یداری سریعتر ریز شبکه ،تابع هدا
هشتم میتواند در این مورد مناسب باشد.

رضا اسالمی

فرمول پیشنهادی در تابع هدا ش شم با هدا کاهش حداکثر ا فت
فرکانس در ریزشبکه جزیرهای نمونه همراه بازمان وقوع ا ین فر کانس
ارائهشده است.
فرکانس درروش پیشنهادی در مقایسه با روش مطالعه (Mahat et al.,
 )2010به فرکانس اصلی نزدیکتر است .همچنین درروش پی شنهادی
زمان رسیدن به  50هرتز پس از افت فرکانس کمتر از ( Mahat et al.,
 )2010است .بنابراین این تابع هدا برای کاهش بار منا سب ا ست و
میتواند زمانهای بهدستآمده از مطالعه ( )Mahat et al., 2010را تا
حد قابل قبولی کاهش دهد.
تابع هدا هشتم باهدا کاهش ماکزیمم فر کانس ریز شبکه ،حداکثر
زمان اورشوت ،حداکثر افت فرکانس در ن ظر گرفته شده ا ست .ت عداد
خروجیهای پیشنهادی این تابع هدا سه عدد ه ست .ز مان ا فت
فرکانس حداکثر ریز شبکه و ز مان حداکثر فر کانس شبکه درروش
پی شنهادی در مقای سه با ( )Mahat et al., 2010بهبودیاف ته ا ست.
همچنین درروش پیشنهادی زمان رسیدن به  50هر تز پس از ا فت
فر کانس  402میلیثان یه و درروش (860 )Mahat et al., 2010
میلیثانیه است.

ارقام فرکانس نهایی برای توابع هدا سوم ،هفتم و هشتم در شکل ()4
(الف ،ب و ) آورده شده است.
نتایج شبیهسازی پس از کاهش بار در جدول ( )9با ا ستفاده از تابع
هدا سوم آورده شده است .تعداد خروجیهای پیشنهادی تابع هدا
سوم  1است.
زمان قطع بارها با توجه به اولویتهای آن در جدول ( )8در تابع هدا
هفتم ارائهشده است تا به ا هداا کاهش حداکثر ز مان اور شوت و
حداکثر ز مان ا فت فر کانس بر سد .شکل فر کانس ن هایی و ن تایج
شبیهسازی پس از ریزش بار در ستون سوم جدول ( )9آورده شده
است.

الف

جدول ( :)7نتایج الگوریتم بهينهسازی ژنتيک برای بررسی توانایی
روش پيشنهادی در زمان رخ دادن ماکزیمم اورشوت در ریزشبکه
تابع هدا
دوم

تابع هدا
ششم

اختالا حداکثر فرکانس با
فرکانس مبنا

-

1.47

1.55

حداکثر فرکانس

-

51.47

51.471

زمان تقعر

-

954

941

اختالا حداقل فرکانس با
فرکانس مبنا

5.47

1.11

1.14

حداقل فرکانس

44.52

48.89

48.86

زمان تحدب

743

144

105

تعداد بار خروجی

2

3

4

ب

 -3-3جدول انتخاب که بر اساس سناریوی سوم

ج

مرتبشده است

شکل ( :)4اجرای کاهش بار در سناریوی سوم

نتایج حاصل از پیادهسازی الگوریتم ژنتیک برای زمان ق طع بار توا بع
هدا سوم ،هفتم و هشتم با توجه به اولویتهای آنها بر ا ساس تابع
تصادفی توان بارها در جدول ( )8ارائه شده ا ست با ا ین ت فاوت که
حداکثر توان الکتریکی در وهله اول قرار دارد. .

الف :با تابع هدف سوم
ب :با تابع هدف هفتم
ج :با تابع هدف هشتم
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حداقل افت فرکانس و کاهش اورشوت ریزشبکه ،هر دو در زمان بهینه،
از اهداا این مقاله بهمنظور دا شتن حداقل بار خرو جی و پا یداری
سریعتر ریزشبکه است .با توجه به مقایسهها ،توابع هدا اول و ه شتم
میتوانند برای دستیابی به این اهداا مناسب باشند.
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جزیرهای برای توابع هدف دوم ،ششم و هشتم در سناریوی دوم
تابع هدا
هشتم

روش جدید بار زدایی چندهدفه برای کاهش قطعی برق و پایداری فرکانس در ریزشبکه جزیرهای
حداکثر افت فرکانس ریزشبکه در تابع هدا ه شتم  0.708در 103
میلیثان یه ا ست که درروش ( 0.90 )Mahat et al., 2010ا ست.
حداکثر فرکانس شبکه  51.1154هرتز در  1083میلیثانیه ا ست که
درروش ( 50.926 )Mahat et al., 2010هرتز است.
زمان رسیدن به  50هرتز پس از افت فرکانس درروش پیشنهادی 463
میلیثانیه و درروش ( 970 )Mahat et al., 2010میلیثانیه است.
با توجه به مقایسههای انجامشده در توابع هدا بیانشده و اهداا ا ین
مقاله ،تابع هدا هشتم میتواند گزینه مناسبی برای این مورد با شد.
مقایسه این سه سناریو با تابع هدا انت خابی هر کدام در شکل ()5
آورده شده است.

جدول ( :)9نتایج الگوریتم بهينهسازی ژنتيک برای بررسی توانایی
روش پيشنهادی در زمان رخ دادن ماکزیمم اورشوت در ریزشبکه
جزیرهای برای توابع هدف سوم ،هفتم و هشتم در سناریوی سوم

جدول ( :)8زمان وقفه بارها برای توابع هدف سوم ،هفتم و هشتم در
سناریوی سوم
Load MAST
Load 07
Load 09
Load 10
Load STCE
Load STNO
Load 11
Load JUEL
Load FLOE
Load 08
Load STSY

0.0801
0.88581
1.00441
1.408599
1.786699
1.970225
2.409325
2.82646
3.10646
3.509112
4.199612

0.0923
0.100993
0.133293
1.212483
1.803783
1.852836
1.855336
2.899916
3.335916
4.2736
4.6577

0.0814
0.083267
1.307267
2.043744
3.144644
3.295747
3.314747
3.334513
3.588913
3.716606
3.959106

اختالا حداکثر فرکانس با
فرکانس مبنا

0.914

1.157

1.154

حداکثر فرکانس

50.914

51.157

51.154

زمان تقعر

1611

1093

1083

اختالا حداقل فرکانس با
فرکانس مبنا

0.764

0.919

0.708

حداقل فرکانس

49.236

49.08

49.29

زمان تحدب

91

113

103

تعداد بار خروجی

1

2

3

شکل ( :)5مقایسه سناریوهای اول ،دوم و سوم

با مقایسه توابع انتخابشده برای هر یک از این سه سناریو ،تابع هدا
سوم بهترین پاسخ را برای تابع هدا پیشنهادی دارد .برای این سناریو،
حداکثر  2بار قطع برای کاهش بار ،حداکثر افت فرکانس  0.71هرتز در
بهترین زمان  103میلیثانیه و حداکثر افزایش فرکانس  0.59هر تز در
زمان  1083میلیثانیه ثبت می شود .پسازآن ،سناریوی دوم پا سخ
مناسب پیشنهادی را با حداکثر  3بار برای کاهش بار ،حداکثر ا فت
فرکانس  1.034هرتز در  102میلیثان یه و حداکثر ا فزایش فر کانس
 1.55هرتز در  901میلیثانیه ارائه مید هد .درنها یت ،سناریوی اول
تابع هدا پیشنهادی را با حداکثر  7بار برای کاهش بار ،حداکثر ا فت
فرکانس  1.64هرتز در بهترین زمان  212میلیثانیه و حداکثر ا فزایش
فرکانس  1.51در  1200میلیثانیه ارائه میدهد.

نتایج بهدستآمده ن شاندهنده بر تری روش ارائه شده در ا ین مقا له
نسبت به مطالعه م شابه انجام شده در ( )Mahat et al., 2010ا ست،
زیرا همانطور که نشان داده شد ،زمان دستیابی به ثبات در این مقا له
در همه حاالت بسیار بهتر از مطالعه مذکور است .این موضوع عالوه بر
بهبود پایداری شبکه و ای جاد مزا یای ف نی فراوان در شبکه ،ک مک
قابلتوجهی به کاهش هزینههای شرکتهای توز یع میک ند ،ز یرا با
روش پیشنهادی در این مقاله ،تعداد و مدت قطعیها کاهش مییابد.
برای ارزیابی بهتر ،روش کاهش بار پیشنهادی در این مقاله با روشهای
ارائهشده در مطالعات قبلی مقایسه شده ا ست .ن تایج ا ین مقای سه در
جدول ( )10ارائهشده است.
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 نتيجهگيری-4
 مم کن،ها در حالت جزیرهای عل یرغم مزا یایی که داردDG عملکرد
است نگرانیهایی را ایجاد کند که مهم ترین آن ها پا یداری فر کانس
.است
 در ا ین مقا له راهکار هایی برای کاهش بار،با تو جه به نگرانی ها
شبکههای کوچک باهدا تثبیت فرکانس این شبکهها تحل یل و ارا ئه
 اهداا فنی و اقتصادی مرتبط، درروش مورداستفاده در این مقاله.شد
 روش.با استراتژی کاهش بار بهطور همزمان در نظر گرفته شده ا ست
پیشنهادی به زیرساختهای مخابراتی برای برقراری ارتباط بین مؤل فه
 قطع بار خودکار با توجه به ا فت.و دادههای ریزشبکه واقعی نیاز ندارد
 از دیگر. اورشوت و زمان آن انجام میشود، زمان افت فرکانس،فرکانس
 ا فت،مزایای روش پیشنهادی در این مقاله نسبت به مطال عات قب لی
 ب نابراین.فرکانس پایین و دستیابی به پایداری در زمان کو تاهتر ا ست
اهمیت نتایج حاصل از اجرای این روش را میتوان در موارد زیر خالصه
:کرد
 ها در حا لت جز یرهای ه مراه باDG • بهرهبرداری موفق یتآمیز از
اطمینان از ثبات فرکانس شبکه
• افزایش میزان رضایت عمومی مصراکنندگان از طریق ای جاد ث بات
.فرکانس و متعاقب آن کاهش قطعی بارهای حساس مشترکین
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