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 سازی شبیه

 تست سیستم -1

 FDUCB فرمول کارآیی نمایش جهت شده اصالح RTS-79 IEEE سیستم و باسه 6 سیستم یک           

 فرض سیستم دو هر برای اند شده آورده زیر در که مشابهی پارامترهای.اند گرفته قرار بررسی مورد شده، ارایه

 یعنی.است شده فرض (u1)  مرکزی  بینیپیش مقدار از ٪20 روی بر بادی توان قطعیت عدم (الف.اندشده

می آن مرکزی بینی پیش مقدار ٪80 و ٪120 برابر ترتیب به بادی توان (u3) جدپایینی و (u2) حدباالیی

 حالت فرکانس (ج.است شده تنظیم صفر روی بر انرژی تلفات نرخ و ٪90  روی بر شارژ عمق حداکثر (ب.باشند

 پاسخ زمان طول.(اندشده تنظیم مگاهرتز 20 روی گاورنر استفاده دونب باند و هرتز 50 روی بر سیستم پایه

  مقایسه  FDUCB کارآیی و عملکرد.باشدمی دقیقه 5 و ثانیه 25 و 5 برابر ترتیب به SFR  و PFR اینرسی

 :شود نمی باتری سازی ذخیره هیچ شامل که زیر شرح به UC طرح سه با است شده

1- CUC :قیود با راههم واحد از  برداریبهره PFR و روش زمان حداقل و ساده ظرفیت بر مبتنی 

 .اندشده توصیف تولیدی واحدهای پلکانی اندازی راه هزینه حدود و  بودن خاموش

2- FDUC-I : CUC باد تولیدی حذف اقدامات بدون فرکانس دینامیک قیود با همراه. 

3- FDUC-II :  FDUC-I نرمال وضعیت در بادی تولید حذف با همراه. 

 بادی توان  قطعیت عدم مدلسازی برای فاصله با اعداد از  (UC) واحد از برداریبهره بندیفرمول چهار تمامی

 .است شده انجام متلب افزار نرم توسط سیستم سازی شبیه.نمایندمی استفاده
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 باسه 6 سیستم (1)شکل

 

 

 بادی سناریوهای و شده آوری جمع بار پروفیل (2)شکل

 باشه 6 سیستم معرفی 1-1

 باطری یک و 3 باس در بادی مولد یک که شده داده نمایش (1) شکل از سیستم دیاگرام بلوک              

 24 زمانی دوره یک در بادی توان سناریوهای و بار پروفیل .است شده نصب 4 باس در مگاواتی 2 کننده ذخیره

 بر RoCoP حداکثر و تزهر 49.5 مقدار روی بر مجاز فرکانس حداقل.است شده داده نشان (2) شکل در ساعته

می  ثانیه 4 و3 و 5 ترتیب به G3 و G2 و G1 ژنراتورهای انرژی ثابت.اند شده تنظیم هرتز 0.5 روی

 شده فرض سیستم بار کل از درصدی 10 ناگهانی افزایش یک بصورت کوچک سیستم این احتمالی حالت.باشند

 .است شده تنظیم ٪0.1 روی MIP فاصله اختالف.است
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 کارکرد، هزینه مجموع  TC.مینماید مقایسه را چهارحالت هر برای آمده بدست های حل راه (1) جدول         

CG و CR اولیه، رزرو و سنکرون واحدهای  تولید هزینه ترتیب به CB سازی ذخیره واحدهای کارکرد هزینه 

 فروپاشی یک به منجر اما  بوده طرح ترینارزان CUC.باشندمی شده حذف بادی توان مجموع TW و باطری 

 اجرا به را فرکانس دینامیک امنیت قیود زیرا.گردید خواهد احتمالی حالت یک وقوع پی در بالقوه فرکانسی

 نشده اجرا پایه حالت در بادی توان حذف زیرا بوده ناتوان عملی حل راه هرگونه یافتن از FDUC-I .اورددرنمی

 امنیت قیود با رویارویی جهت را  PFR و کافی اینرسی دتوانننمی شده برداریبهره واحدهای نتیجه در و است

  .نمایند فراهم فرکانس

            FDUC-II  های دوره حین در بادی تولید از مگاوات 65.78 حذف قیمت به را فرکانس امنیت 

 62.8 و 5 ساعت در بادی تولید مگاوات 3.52 یعنی .است نموده تضمین زیاد بادی تولید با باری کم زمانی

 و RoCoF) فرکانس دینامیک امنیت قیود دربرگیری آن بر عالوه .است شده حذف 22 ساعت در مگاوات

 افزایش را روز برای سیستم دیسپاچینگ هزینه توجهی قابل میزان به ،UC بندی فرمول در (فرکانس حاشیه

 حلی راه FDUCB .باشدمی مشاهده قابل CUC به نسبت هزینه، مجموع در افزایش 16.27% دهدمی

 با مقایسه در .باشدمی تر هزینه کم  بسیار FDUC-II با مقایسه در اما بوده CUC به نسبت تر رهزینهپ

FDUC-II  و FDUCB بادی تولید حذف هیچگونه و بوده اولیه رزرو از کمتری مقدار نیازمند پیشنهادی 

 .باشدنمی الزم ، فرکانسی دینامیک امنیت ایجاد جهت

 

 MIP درصدی 10 فاصله اختالف با همراه مختلف UC چهار توسط تولیدی های حل راه (1) جدول

TIME 

S 

TW 

MW 

CB 

$ 

CR 

$ 

CG 

$ 

TC 

$ 
 مدل

5 --- --- 1226 55930 57156 CUC 

19 78/65 --- 1226 65575 66801 FDUC-II 

10 --- 57 1031 58227 59315 FDUCB 

 

 CUC  بوسیله تولیدی واحدهای ساعتی برداری بهره (2) جدول

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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 FDUC-II بوسیله تولیدی واحدهای ساعتی برداری بهره (3) جدول

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

 

 FDUCB بوسیله تولیدی ساعتی واحدهای ساعتی برداری بهره  (4)جدول

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 

 

 جدول در FDUCB  و FDUC-II و CUC بوسیله سنکرون واحدهای برای آمده بدست زمانبندی           

 یک از پس ساعتی فرکانس دینامیک معیارهای 4 و 3 شکلهای .است شده ارائه خالصه بصورت (4) تا (2)

 و CUC توسط شده ایجاد هایحل راه از استفاده با را شده محاسبه (RoCoF و        ) احتمالی ساعت

FDUCB داده قرار مقایسه مورد 22 ساعت در درصدی 10 افزایش یک از پس  ثانیه 30 زمان مدت در را 

 حدود تا تقریبا و نموده افت احتمالی حالت یک وقوع از پس سرعت به و تند شب با فرکانس CUC برای .است

 فرمان صدور سبب فرکانس دینامیک محدوده برای فرکانسی چنین .یابد کاهش فرکانس حاشیه در هرتز 0.2

 .شودمی بار حذف به منجر و گردیده  UFLS/RoCoF های رله قطع
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 FDUCB  و CUC بوسیله شده ایجاد ساعت هر در احتمالی حالت وقوع یپ در اولیه  RoCoF(3) شکل

 

 

 FDUCB  و CUC بوسیله شده ایجاد ساعت هر در احتمالی حالت وقوع پی در اولیه فرکانس حاشیه (4)شکل

 

 RTS-79 سیستم  2-1

          FDUCB  شده اصالح سیستم روی بر شده ارائه RTS-79 حداکثر .است گرفته قرار بررسی مورد نیز 

 25 ظرفیت با کننده ذخیره باطری دو .است شده فرض پیک بار از %20 مقدار روی بر بادی نفوذ سطح

 بزرگتر ای هسته واحد دو .اند شده نصب 14 و 13 های باس روی بر ترتیب به ساعت مگاوات 25 / مگاوات

 فرکانس حداقل .است شده گرفته مدنظر واحدها از یکی قطع فرمان و هنمود تغذیه را پایه بار که اند شده فرض

 بدست نتایج (5) جدول .اندشده تنظیم ثانیه/هرتز 0.7 روی بر RoCoF حداکثر و هرتز 49.4 روی بر مجاز

 .دهدمی نشان است شده تنظیم %0.5 روی بر MIP فاصله اختالف هنگامیکه مختلف UC مدل سه از آمده
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FDUC-II و FDUCB اما .نمایند تضمین را فرکانس دینامیک توانندمی FDUC-II کارکرد هزینه نیازمند 

 جهت کافی سازی ذخیره منابع دارای FDUCB .نماید حذف را بادی تولید از مگاوات 716 باید و بوده باالتری

 هزینه به نزدیک بسیار اما باالتر اندک هزینه به)باشد می اقتصادی منابع حفظ کنار در فرکانس امنیت تضمین

 مشوق یک عنوان به تواند می بندی زمان هزینه بهبود از ناشی جویی صرفه .آید می بدست CUC نیاز مورد

 دهدمی نشان (5) جدول آخر ستون .شود داده نشان کننده ذخیره باتری واحدهای از استفاده جهت اقتصادی

 افزایش را محاسبات زمان سازی بهینه در سازی یرهذخ واحدهای و فرکانس دینامیک ملزومات دربرگیری که

 .دهدمی

 شکل .باشدمی کننده ذخیره هایباتری واحدهای انرژی و توان ظرفیت به وابسته FDUCB مقدار             

 نصب باتری ظرفیت افزایش با همراه اولیه رزرو هزینه و کارکرد هزینه مجموع چگونه که دهدمی نشان  (6)

 و کارکرد هزینه مجموع سازی ذخیره ظرفیت افزایش با .نماید می تغییر مگاوات50 به مگاوات20 مقدار از شده

 از باالیی نفوذ سطح سیستم صورتیکه در کارکرد هزینه که باشید داشته توجه .اند یافته کاهش اولیه رزرو هزینه

  .یابد کاهش گیری چشم میزان به میتواند باشد داشته سازی ذخیره واحدهای

 .کذارد می تاثیر کارکرد هزینه مجموع روی بر RoCoF حد بخصوص و بخصوص و نسفرکا حداقل             

می کاهش .باشند شده سازی آزاد فرکانسی دینامیک حدود این صورتیکه در کارکرد هزبنه (7) شکل مطابق

 ابانتخ .است یافته افزایش RoCoF تنظیمات مقدار و یافته کاهش فرکانس حداقل تنظیمات مقدار یعنی .یابد

 .باشدمی ضروری فرکانس پایداری و کارکرد هایهزینه بین تعادل ایجاد منظور به تنظیمات سطح دقت با

 بوسیله که ،5 ساعت در سناریو بدترین وقوع پی در احتمالی حالت از پس فرکانس دینامیک معیارهای

FDUCB شده داده نشان (7) و (6) جداول در .اندآمده بدست          و       مختلف مقادیر برای 

 کوچکتری فرکانسی حاشیه مجاز، فرکانس حداقل سازی حداقل آزادسازی با که نمود مشاهده توانمی .است

 یک دیگر طرف در درحالیکه (باشد شده ثابت هرتز 0.7 مقدار روی بر          هنگامیکه)آیدمی بدست

 آیندمی بدست مجاز RoCoF حداکثر آزادسازی با کوچکتر فرکانسی حاشیه و بزرگتر اولیه RoCoF مقدار

 (باشد شده ثابت 49.4 مقدار روی بر      هنگامیکه)
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 %0.5 برابر MIP فاصله اختالف با مختلف واحدهای از برداری بهره مدل سه بوسیله شده ایجاد های خل راه (5)جدول

TIME 

S 

TW 

MW 

CB 

$ 

CR 

$ 

CG 

$ 

TC 

$ 
 مدل

29 --- --- 38400 955852 994252 CUC 

40 716 --- 38400 1128744 1167144 FDUC-II 

120 --- 1280 33545 1033855 1068680 FDUCB 

 

 

 

 

 

 ظرفیت از تابعی بعنوان FDUCB بوسیله آمده بدست اولیه رزرو هزینه و کارکرد هزینه مجموع (5)شکل

 باطری
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 (فلا)

 

 (ب)

 مجاز فرکانس حداقل از تابعی بعنوان FDUCB توسط آمده بدست کارکرد هزینه مجموع (الف  (6)شکل

 مجاز RoCoF حداقل از تابعی بعنوان FDUCB توسط آمده بدست کارکرد هزینه مجموع (ب            
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 فرکانس حداقل مختلف مقادیر برای FDUCB توسط آمده بدست فرکانس دینامیک معیارهای  (6)جدول

                  ) مجاز

        Hz           Hz           Hz           Hz           Hz معیار 

7/0 7/0 69/0 7/0 67/0 RoCof 

55/49 56/49 58/49 59/49 6/49        
 

 RoCoF حداکثر مختلف مقادیر برای FDUCB توسط آمده بدست فرکانس دینامیک معیارهای  (7)جدول

              مجاز

Rocof5=0.9Hz/s Rocof4=0.85Hz/s Rocof3=0.8Hz/s Rocof2=0.75Hz/s Rocof1=0.7Hz/s معیار 

81/0 8/0 75/0 73/0 67/0 RoCof 

6/49 61/49 62/49 62/49 63/49        
 


