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 ریساز انرژی باطرکانس با کمک ذخیرهواحد مقید به دینامیک ف بهره برداری

 

کاهش اینرسی سیستم به دلیل افزایش جابجایی واحدهای سنکرون توسط واحدهای تجدیدپذیر  -چکیده

بکارگیری  ای برای مدیریت دینامیک فرکانس سیستم قدرت شده است. این مقاله نحوۀموجب چالش عمده

پس  کند. فوراًری با پاسخ سریع جهت حفظ امنیت دینامیک فرکانس را بحث میسازهای انرژی باطذخیره

 جبرانشود تا حداقل میزان نامتعادلی توان در سیستم ها خیلی سریع تنظیم میریاز قطع تولید، تزریق باط

د مقید به دینامیک فرکانس گنجانده واح در بهره برداری شود. این راهبرد کنترلی در یک فرمول جدید

شود روش سازی مبتنی بر فاصلۀ زمانی بر تاثیر عدم قطعیت باد غلبه میشود، که در آن با استفاده از بهینهمی

دل غیرخطی اصلی به صورت یک مسالۀ مبندی مجدد بندی مجدد به منظور فرمولسازی فرمولخطی

شود. مطالعات موردی انجام گرفته روی یک سیستم شش می نویسی خطی عدد صحیح ترکیبی اعمالبرنامه

کنندۀ امنیت فرکانس بوده دهد که این روش پیشنهادی تضمیننشان می RTS-79شدۀ باسه و سیستم اصالح

 شود. جویی اقتصادی هم میو در عین حال بدون کاهش میزان تولید توان بادی باعث صرفه

 

ری، سازی انرژی باطلیۀ فرکانس، ذخیرهفرکانس، اینرسی، کنترل اوواحد،  بهره برداری -عبارات شاخص

 عدم قطعیت باد. 

 

 مقدمه -1

مدیریت دینامیک فرکانس برای عملکرد ایمن یک سیستم قدرت سنکرون ضروری است. عبارت دینامیک 

ن مدت فرکانس اشاره دارد به دورۀ گذرای کوتاه مدت پاسخ فرکانسی پس از قطع ناگهانی تولید. در طی ای

برای کاهش انحراف فرکانس در مرحلۀ  (PFR)زمانی، هر دوی اینرسی ذاتی سیستم و پاسخ فرکانس اولیه 

 اتصال مجدد موردنیاز هستند. 

 کنند که دلیلبزرگ مدیریت نمی  برداران معموالً سطح اینرسی سیستم را در یک اتصالاز نظر تاریخی، بهره

 [. 1ای( است ]این موضوع اینرسی وافر واحدهای سنکرون معمول )مثل سوخت فسیلی، آبی و هسته
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شده است ظرفیت ذخیره نیازهای مبتنی بر  PFRعملیات رایج کنونی در رابطه با تعریف ذخیرۀ اولیه برای 

  [، یعنی تنظیمات میزان ذخیرۀ اولیۀ یک ژنراتور در یک درصد مشخصی از ظرفیت آن.2]

ریزی تولید و توزیع بر اساس این روش ساده برای تایید امنیت فرکانس در طی شرایط بنابراین برنامه

 کند. دینامیکی بسنده نمی

ای از واحدهای سنکرون های قدرت، یک بخش قابل مالحظهبا افزایش نفوذ تولید تجدیدپذیر در سیستم

شوند. با این حال، می جایگزینی تجدیدپذیر توسط واحدها PFRکنندۀ پاسخ اینرسی و معمول تامین

کنند چون دارای اتصال های بادی و خورشیدی معموالً پاسخ اینرسی پایین تا صفر را فراهم میواحد

[. بنابراین افزایش نفوذ تولید تجدیدپذیر باعث کاهش اینرسی 3غیرسنکرون با یک سیستم قدرت هستند ]

[. گزارش 4شود ]شی عمده برای مدیریت دینامیک فرکانس میکلی سیستم شده و در نتیجه موجب چال

گیگاوات توان  2/3گیگاوات بار و  22دهد که برای نشان میبریتانیای کبیر یک سیستم [ در 5ارائه شده در ]

بادی، الزامات مبتنی بر ظرفیت کنونی برای تعاریف ذخیرۀ اولیه قادر به رفع کمترین حد فرکانس نیستند. 

[ و 8[ و تگزاس در ایاالت متحده ]7[، شمال غرب چین ]6توان الکتریکی  در ایرلند ] هایسیستم

در اثر گسترش سریع تولید توان بادی شاهد مسائل  9[، ]1شده ]های کوچک ایزولهبخصوص برخی سیستم

 اند. بوده (RoCoF)نرخ تغییر فرکانس 

تواند دینامیک و توزیع اقتصادی می (UC) واحدبهره برداری مشارکت دادن قیود مربوط به فرکانس در 

[ ابتدا با گنجاندن قیود آشکار روی حداکثر انحراف 12فرکانس را بهبود دهد. آقایان سوموآ و شوئپه ]

نویسی سنتی را مجدداً فرمول (ED)فرکانس سیستم پس از وقوع یک اغتشاش مسالۀ توزیع اقتصادی 

تواند به نویسی کردند که میرا فرمول PFRواحد مقید به رداری بهره ب[ یک 11کردند. رسترپو و گالیانا ]

حالت ماندگار به یک حد شبهریزی کند اما فقط طور بهینه نیاز ذخیره را برای تنظیم اولیۀ فرکانس برنامه

[ یک بازار خدمات جانبی را طراحی کردند که به طور 12شود. آقای ایال و همکاران ]فرکانس تحمیل می

این  یهای الزم براگذاری و بنگاهریزی، قیمتگیرد. برنامهدر نظر می تشویقی را PFRدارک آشکار ت

[ صورت گرفت تا قیود مربوط به فرکانس 15]-[13ای در ]های گستردهطراحی بازار مشخص شدند. تالش
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[ شرایط کافی برای 15شده در ]و حداقل حدود فرکانس. کار ارائه RoCoFشکل گیرند، قیودی چون 

شده ایجاد کرد. یک مدل بینیهای توزیع پیشتضمین حداقل کفایت فرکانسی را از طریق دستورالعمل

توسعه یافت تا قید مناسب برای یک چارچوب پخش بار  (PFR)شده از پاسخ فرکانس اولیه دینامیکی ساده

های [ تاثیر اینرسی سیستم تحت عدم قطعیت17[، ]16ها در ]ی شود. گروهی از نویسندهبندبهینه فرمول

[ یک فرکانس تصادفی 16مربوط به تولید توان بادی و خروج واحدها را بررسی کردند. آقای لی و بالدیک ]

کل نیز ش Lهای خروج واحدها مدل کرد. روش ای مبتنی بر توزیع اقتصادی را تحت عدم قطعیتدو مرحله

بهره برداری [ یک 17برای حل یک برنامۀ تصادفی بزرگ به کار گرفته شد. تنگ، استرباک و همکاران ]

عملکرد جامع دینامیک فرکانس )یعنی کند تضمین میواحد مبتنی بر فرکانس تصادفی را ارائه دادند که 

RoCoFبهره کند. در این تفع میحالت ماندگار( نیازهای امنیتی را مرانس و فرکانس شبهک، حداقل فر

های تولید توان برداری روی یک مجموعه سناریو که نشان دهندۀ تحققواحد، هزینۀ موردانتظار بهرهبرداری 

 بادی هستند بهینه شد. 

اند. با این حال، توانایی یک باعث بهبود قابل توجهی در دینامیک فرکانس سیستم شدهالذکر های فوقتالش

ظ پایداری فرکانس همچنان به شدت متکی به واحدهای سنکرون دارای دینامیک کند سیستم قدرت در حف

های توان ، توان خروجی نیروگاهاین چنین واحدهای بهره برداری شده به اندازه کافی نباشنداست. اگر 

را بتوان به کار گرفت تا اینرسی کافی  بیشتری ش یابد تا اینکه واحدهای سنکرونتجدیدپذیر باید کاه

اندازی خواهد شد تا تعادل توان بازیابی سیستم برآورده شود؛ در غیر این صورت حذف بار خودکار راه

 [. 1شده و از فروپاشی فرکانس پیشگیری شود ]

ها به طور ابرخازنها و ریانرژی با عملکرد سریع مثل باط سازهای نوظهور ذخیرهدر دسترس بودن فناوری

شود، چون این تجهیزات قادر قابل توجهی باعث افزایش مالحظات مربوط به کنترل فرکانس دینامیکی می

[. مسالۀ ابعادبندی سیستم 18[، ]1به تزریق فوری توان برای مقابله با نامتعادلی توان سیستم هستند ]

های عملی انجام گرفته بحث شده است. پروژه [19ری برای تامین ذخایر اولیۀ فرکانس در ]طساز باذخیره

[ 22[ و اسپنیش کاناری ]21ای مثل فرنچ گوادلوپ ]های قدرت جزیره[ و برخی سیستم22در شمال شیلی ]

ساز با پاسخ سریع جهت بهبود پاسخ فرکانسی اولیه پذیر بودن و توجیه ذخیرهبه طور فنی نشان دهندۀ امکان

(PFR) ،گیری و کنترل محلی واقعیسازی مبتنی بر اندازهکاربردهای فوق برای ذخیره هستند. با این حال 

توانند معیاری برای ایجاد کفایت دینامیکی فرکانس از طریق هستند، و لذا نمی )به اعتبار گذشته(

  شدۀ پیش از حادثه در واحدهایع فراهم کنند. اگر ظرفیت انرژی ذخیرهشدۀ توزیبینیهای پیشدستورالعمل
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ساز کافی نباشد، وسعت کنترل فرکانس محدود خواهد شد. همچنین، کاربرد منفرد تنظیم فرکانس ذخیره

 ها توجیه شود. ریطگذاری در بااحتماالً مقرون به صرفۀ اقتصادی نیست تا سرمایه

از ری برای پشتیبانی ساز انرژی باطنحوۀ عملکرد ذخیره هدف این مقاله این است که توضیح دهد چگونه

بهینه  (FDUC)واحد مقید به دینامیک فرکانس بهره برداری توان به عنوان بخشی از فرکانس دینامیکی را می

شود تا به تاثیر عدم قطعیت نویسی میسازی مبتنی بر فاصلۀ زمانی فرمولکرد. این مساله با استفاده از بهینه

های این مقاله به این پرداخته شود. نوآوریتولید توان بادی بر روی اینرسی سیستم و دینامیک فرکانس 

 شود:صورت بیان می

ای پس از قطع ژنراتور، ها ارائه شده است. لحظهریبرد کنترل فرکانس دینامیکی با باطیک راه (1

شود تا پشتیبانی فرکانس دینامیکی فراهم شود. چنین عملیاتی قادر ها فوراً تنظیم میریتزریق باط

تعادلی توان سیستم را تضمین کرده و در عین حال تنش واحدهای سنکرون خواهند بود حداقل نام

 تامین اینرسی و ذخیرۀ اولیه را تامین کنند.  برای

اند پیشنهادی گنجانده شده FDUCنویسی ری در فرمولطساز باکاربردهای چندگانۀ یک ذخیره (2

بانی از فرکانس صورت گرفته و پشتی عادیانرژی در حالت  ( تا تبادلFDUCB)موسوم به 

به طور آشکار  FDUCBواحد بهره برداری فراهم شود.  احتمالی بزرگدینامیکی پس از یک حادثۀ 

سازهای با موجب تحمیل قیودی روی قابلیت انتقال اینرسی سیستم و ذخایر اولیه و نیز ذخیره

 و کفایت حداقل فرکانس تضمین شود.  RoCoFشود تا کفایت پاسخ سریع می

گیرد تا مدل غیرخطی اصلی به انجام می (RLT)بندی مجدد سازی فرمولاز روش خطیاستفاده  (3

ای از تبدیل شده و کاهش قابل مالحظه (MILP)نویسی خطی عدد صحیح ترکیبی یک مسالۀ برنامه

 لحاظ تالش محاسباتی صورت گیرد. 

 های پیشین، این روش پیشنهادی دارای مزایای ذیل است:در مقایسه با روش

شود، یعنی کند کردن باعث بهبود پایداری و استقامت سیستم در برابر اغتشاش بزرگ فرکانس می (1

RoCoF کاهش توان بادی. ن نیاز به ودو افزایش حداقل فرکانس ب 
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برداری را را برای واحدهای سنکرون کاهش داده و بنابراین هزینۀ کلی بهره PFRالزامات اینرسی و  (2

 دهد. کاهش می

سازی کرد چون عملیات کنترل های قدرت موجود به راحتی پیادهتوان در سیستمادی را میروش پیشنه

 ها از قبل تعیین شده است. ریس پس از حادثه برای باطفرکان

 

 ریساز باطمیکی با استفاده از ذخیرهدینامیک فرکانس و کنترل فرکانس دینا -2

 الف. دینامیک فرکانس

 [:23بیان کرد ] توان توسط معادلۀ نوسان مرتبه اول دینامیک فرکانس سیستم را می

 

اینرسی سیستم پس از قطع تولید است و  انحراف فرکانس بوده،  که 

نرخ میرایی بار است،  س پس از حادثه، ناشاره دارد به توانایی سیستم در برابر تغییر فرکا

ی سنکرون ی واحدهابه ترتیب افزایش توان خروج و  

 هستند.  ری پس از قطع تولید ساز باطو واحدهای ذخیره

نی فرکانس از جانب بایموج معمول برای انحراف فرکانس کوتاه مدت پس از حادثه بدون پشتیک شکل

)منحنی سبز( نشان داده شده است. در طی چندثانیۀ اول  1ی در شکل ساز باطرذخیره

شود. پس از ، افت فرکانس تنها توسط پاسخ اینرسی واحدهای سنکرون محدود می

گیرد تا فرکانس را به مقدار تنظیم با بکارگیری ذخیرۀ اولیه عملیات را بر عهده می PFRباند مردۀ گاورنر، 

ه و ثانیه است. ذخایر ثانوی 25تا  5معموالً  PFR حالت ماندگار پایدار کند. مدت زمان شدۀ شبه

دهند فراتر از موضوع بحث این دقیقه( رخ می 15ثانیه تا  32ای که در یک مقیاس زمانی بلندمدت )ثالثیه

 باشند. مقاله می



 
 ری.ساز باطدینامیکی با و بدون ذخیره. پاسخ فرکانس 1شکل 

دینامیکی باید در طی دورۀ گذرای کوتاه مدت، دو معیار بسیار مهم نشان دهندۀ امنیت فرکانس سیستم 

ب هرتز برحس RoCoF(1اند از: مدیریت شوند تا از فروپاشی سیستم جلوگیری شود، این دو معیار عبارت

برحسب هرتز  1( حداقل فرکانس2کند؛ ی که فوراً پس از یک حادثه افت مییعنی شیب فرکانس -بر ثانیه

[Hz])nadirf(-  .یعنی کمترین فرکانس قبل از آنکه فرکانس شروع به بازیابی کند 

م در نتیجۀ افزایش جابجایی واحدهای سنکرون توسط واحدهای تجدیدپذیر موجب کاهش اینرسی سیست

تر از آن باعث افزایش خطر فروپاشی فرکانس و خاموشی تخریب دینامیک فرکانس سیستم شده و جدی

دهند که سیستم با بار کم اما ناکافی احتمال زیاد وقتی رخ می PFRم سیستم و شود. اینرسی کسراسری می

تحت چنین سناریوهایی، اگر یک واحد بزرگ به ناگهان از مدار [. 1کند ]نفوذ باالی توان بادی کار می

خیلی بزرگ شده و یا حداقل مقدار فرکانس از باند قابل تحمل حادثه  RoCoFخارج شود، ممکن است 

شوند می (UFLS)و رلۀ حذف بار تحت فرکانس  RoCoFاندازی رلۀ شود، که به ترتیب موجب راه خارج

 تا از یک فروپاشی فرکانس جلوگیری شود. 

 

                                                             
1 Frequency nadir 



 
 . نامتعادلی توان سیستم به صورت تابعی از زمان2شکل 

 
 ری به صورت تابعی از زمان.ساز باط. تزریق توان ذخیره3شکل 

 

 ریساز انرژی باطدینامیکی با ذخیره ب. کنترل فرکانس

بردار معموالً مجبور است تا مقدار کافی از توان اکتیو را به های قدرت، بهرهدر عملکرد واقعی سیستم

[. بنابراین، ما این بدترین 1صورت ذخیره حفظ کند تا قطع بزرگترین واحد برخط تولید را پوشش دهد ]

پوشی ری چشمطساز باگیریم. از زمان پاسخ ذخیرهفرکانس در نظر میحالت حادثه را برای تحلیل دینامیک 

این موضوع قابلیت افزایش رمپ )شیب( آن تا خروجی کامل در مدت ده تا چند صد شود که دلیل می

توان با ری را میساز انرژی باطینامیکی توسط ذخیره[. کنترل فرکانس د21[، ]22[، ]18ثانیه است ]میلی

 تشریح کرد: 3-1های کلاستفاده از ش

فوراً توان را با ظرفیت کامل خود یعنی  nری ، باط1tپس از قطع بزرگترین واحد تولیدی در زمان  (1

کند تا نامتعادلی توان جبران شود. تغییر توان تزریق می 

 ری برابر است باساز باطتجهیز ذخیره 



 

 nری توان دشارژ و شارژ حالت پایۀ باط به ترتیب و  که 

 یابد:فوراً به مقدار ذیل کاهش می هستند. نامتعادلی اصلی توان سیستم یعنی 

 
 PFRماند تا زمانی که ها در طی دورۀ گذرای کوتاه مدت ثابت باقی میریتزریق توان توسط باط (2

 موردنیاز واحدهای سنکرون کامالً فعال شود. 

ماند. پس از ثابت می  ، نامتعادلی توان دردر طی چارچوب زمانی پاسخ اینرسی  (3

کنند و نامتعادلی با نرخ ثابت می PFRباند مردۀ گاورنر، واحدهای سنکرون شروع به استفاده از 

یابد تا اینکه در به صورت خطی کاهش می یعنی  PFRتوان در طی چارچوب زمانی 

 حالت ماندگار به صفر برسد. شبه

برابر است با  محتملری پس از یک حادثۀ ساز باطیرهخ(، حداکثر تغییر توان ممکن یک تجهیز ذ2طبق )

ری تا حداکثر حد خود طدهد که با، و وقتی رخ می

تواند ها میریژ شود. عملیات اصالحی از جانب باطدر حالت طبیعی شار 

 جانباولیه از مقدار قابل توجهی از نامتعادلی توان را پشتیبانی کرده و در نتیجه الزامات اینرسی و ذخیرۀ 

ساز کانسی در حالت بدون ذخیرهواحدهای معمول سنکرون را کاهش دهد. در مقایسه با منحنی انحراف فر

، منحنی آبی( تضمین کنندۀ پایداری فرکانس 1ها )شکل ریشتیبانی فرکانس دینامیکی توسط باطری، پباط

درون باند قابل تحمل حادثه  ی در ناحیۀمقدار فرکانس مینیممو تضمین اینکه  RoCoFاست، یعنی کند کردن 

 گیرد. قرار می

هایی که ریگیریم، الزم است تا از باطظر نمیژنراتورها را در ن (SFR)هرچند ما پاسخ فرکانس ثانویۀ 

شوند اجتناب دقیقه( می 5، معموالً ) SFRموجب نامتعادلی ناگهانی توان در طی چارچوب زمانی 

ها باید ریز یک اغتشاش قبلی بازیابی شد، باطا PFRشود. پس از اینکه سیستم از طریق پاسخ اینرسی و 

میزان تزریق توان خود را به تدریج و به طور پیوسته کاهش داده و به صفر برسانند و این کار تا زمانی ادامه 

 (. 3مل اتخاذ شده باشد )شکل ر کابه طو AGCد که عملیات بیا



ری باید قادر به دشارژ آن باشد تا ساز باطکه یک تجهیز ذخیره بنابراین، میزان انرژی 

 به انحراف فرکانس پس از حادثه کمک کند برابر است با:

 
شده به اندازۀ کافی باال باشد، یعنی کل ظرفیت توان های نصبریتوجه شود که اگر سطح نفوذ باط

باشد، نامتعادلی فوری توان یعنی  سازها بیشتر مساوی قطع بزرگترین تولید ذخیره

 ها فراهم کرد:ریتوان به طور کامل توسط تزریق باطرا می 

 

است. در این حالت، فرکانس پس از  nری توان دشارژ پس از حادثه توسط باط که 

توان به صفر کاهش داد را میشود چون نامتعادلی واقعی توان حادثه تقریباً ثابت حفظ می

 برابر است با:تحویل دهد موقع حادثه باید  nری که باط . میزان انرژی 

 
 

 بندی مسالهفرمول -3

نه تنها  FDUCBبندی فرمول، محتملبه منظور تضمین امنیت فرکانس دینامیکی پس از وقوع یک حادثۀ 

حدود عملکرد را در حالت طبیعی، بلکه الزامات ذخیرۀ اولیۀ واحدهای سنکرون و نیز عملیات اصالحی 

وه براین، کند. عالساز را برای پاسخ اینرسی پس از حادثه و کنترل فرکانس اولیه تحمیل میواحدهای ذخیره

ی به صورت اقتصادی با مزایای معاملۀ ری برای تامین یک کنترل فرکانس دینامیکسازی باطتوانایی ذخیره

تواند هزینۀ ری میساز باطد. کاربردهای مختلف ذخیرهانرژی که قادر به تحویل آن است تعامل دار

 گذاری در این فناوری جدید کمک کند. برداری را کاهش داده و به توجیه سرمایهبهره

 

 الف. مدلسازی عدم قطعیت باد



ریزی واحد و [ به منظور پرداختن به آثار عدم قطعیت باد بر روی برنامه24سازی فاصلۀ زمانی ]بهینه

سازی فاصلۀ زمانی نیازی [، بهینه17سازی مبتنی بر سناریو ]رود. برخالف بهینهدینامیک فرکانس به کار می

عدم  دم قطعیت باد ندارد. به جای آنعتوزیع احتماالتی پیشفرض برای  برداری از یکبه سناریوهای نمونه

ترسیم شده است نمایش داده  4قطعیت تولید هر مزرعۀ بادی با سه سناریوی غیراحتماالتی که در شکل 

)دوایر قرمز( و کران  2u)دوایر سبز(، کران باال  1uبینی مرکزی اند از: پیششود، این سه سناریو عبارتمی

پذیری گذراها از کران ین کنندۀ امکانباید تضم FDUCB به روش واحد بهره برداری)دوایر آبی(.  3u پایین

پایین به باال و برعکس میان دو دورۀ زمانی متوالی باشد. چنین گذراهای بین ساعتی شامل نه تنها 

 ها است. ریباط (SoC)افزایش/کاهش رمپینگ ژنراتورها بلکه تغییر وضعیت شارژ 

 

 
 . سناریوهایی با قیود گذرای بین ساعتی. 4شکل 

 

 FDUCBب. مدل 

به ترتیب اشاره دارند به مجموعه واحدهای سنکرون،  tو  i ،m ،n ،b ،uهای در معادالت ذیل، شاخص

 های بار، سناریوها و فواصل زمانی. ری، شینهسازی باطارع بادی، واحدهای ذخیرهمز

طی افق  u)1(بینی مرکزی برداری سناریوی پیشسازی کل هزینۀ بهرهحداقل FDUCBهدف تابع هدف 

 ساعته است: 1ریزی با یک دقت زمانی برنامه



 
اندازی برداری از ژنراتورهاست که شامل هزینۀ راهچهار مورد اول این رابطه نشان دهندۀ هزینۀ بهره

ای سه بخشی از برداری )با یک تقریب خطی تکه، هزینۀ بهرهباری ، هزینۀ بی

وضعیت  هزینۀ تامین ذخیرۀ اولیه است. شود(، و منحنی هزینۀ محدب نمایش داده می

روی  iتوان تولیدی توسط ژنراتور  است،  tدر ساعت  iروشن/خاموش ژنراتور 

 ، tدر ساعت  iذخیرۀ اولیۀ ژنراتور  ، tمنحنی هزینۀ آن در ساعت  jبخش 

است.  iاتور شده توسط ژنرذخیرۀ اولیۀ تامینپیشنهاد هزینۀ  ، jدر بخش  iای ژنراتور هزینۀ حاشیه

و  هاست. ریبرداری باطنشان دهندۀ هزینۀ بهره( 7مورد آخر رابطۀ )

هستند. مدل هزینۀ  tدر ساعت  nری یب توان دشارژ )تخلیه( و شارژ باطبه ترت 

تنزل و  ساعت شود که در آن قیمت مگاوات[ اتخاذ می25ری پیشنهاد شده در ]برداری باطبهره

گیرد. برای تشریح بیشتر به بخش پیوست های شارژ/دشارژ را در نظر میری در اثر چرخهفرسودگی باط

 همین مقاله مراجعه شود. 

به صورت ذیل داده شده است.  2ب-3و  1ب-3های سازی مشروط به قیودی است که در بخشاین بهینه

شود. سازی مربوط میای ذخیرهریزی ژنراتورها و واحدهسازی حالت پایۀ برنامهبه بهینه 1ب-3قیود بخش 

بوط هستند وقتی که ظرفیت توان به مدیریت دینامیک فرکانس پس از حادثه مر 2ب-3قیود بخش 

با  FDUCBشده در مقایسه قطع بیشترین تولید نسبتاً کوچک است. قیود مربوطه برای های نصبریباط

ج توصیف  -3در بخش  ری سازهای باطنفوذ باالی ذخیره

 . شده است



مجموعه متغیرهای کنندۀ یک تعیین FDUCBقیود مربوط به عملکرد طبیعی: در حالت طبیعی،  (1

واحد است که برای همۀ سناریوهای ممکن میسر هستند. برای هر سناریو،  وضعیت روشن/خاموش

 ری وجود دارد. و یک مجموعه توان شارژ/دشارژ باط یک مجموعه توان خروجی ژنراتور

  ژنراتور:قیود عملکرد 

 

نشان دهندۀ توان  کنند. ( حدود عملکردی ژنراتور را تحمیل می9( و )8قیود )

منحنی خروجی  jطول بخش  است،  tدر زمان  uام پس از سناریوی  iخروجی ژنراتور 

( امکانپذیری 12)-(12است. قیود ) iحداقل حد خروجی ژنراتور  است،  iژنراتور 

کنند. قید تحمیل می 4ر یک محدودۀ مشخص غیرقطعی را مطابق شکل گذراهای رمپینگ بین ساعتی د

را روی سناریوها  و رمپ پایین  ( هر دو حدود رمپ باال 12)

( به کران پایین )در ساعت t – 1نیاز به گذرای رمپینگ از کران باال )در ساعت ( نیز 11کند. قید )تحمیل می

tکنندۀ نیاز به گذرای رمپینگ از کران پایین )در ساعت تحمیل (12کند، در حالی که قید )( را برقرار میt – 

بینی مرکزی به سناریوهای کران پایین و باال در نظر ( است. قیود رمپینگ از پیشt( به کران باال )در ساعت 1

 [. 24ها به طور خودکار برقرارند ]( آن12( و )11شوند چون به دلیل قیود )گرفته نمی

اندازی واحدهای تولیدی نیز گنجانده شده است. و حدود هزینۀ پلکانی راه باال/پایینحداقل زمان 

 [. 26ها دید ]توان در کار قبلی نویسندهبندی کامل را میفرمول

 ( نشان دهندۀ حدود 14( و )13( مراجعه شود. قیود )1)-(13ها: به روابط )ریقیود عملکرد باط

است  1برابر  شارژ هستند. متغیر باینری )دودویی( های شارژ و دحداقل و حداکثر توان



( انرژی 15در حال شارژ است، و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود. قید ) nری طوقتی با

نرخ  αکند را بیان می tسازی در زمان شده در هر واحد ذخیرهذخیره 

 nری ساز باطخیرههای شارژ و دشارژ ذنبه ترتیب راندما و  اتالف انرژی بوده، 

توان باالتر از شده را میری، انرژی ذخیرهسازی باطظ طول عمر تاسیسات ذخیرههستند. برای حف

توان به صورت حداکثر عمق دشارژ [، که آن را می27یک درصد خاصی از ظرفیت حفظ کرد ]

)max(DoD ( نشان می16بیان کرد. قید ) دهد که وضعیت شارژ(SoC) ری ساز باطهر تجهیز ذخیره

( و 17قرار دارد. قیود ) بین حداقل سطح مجاز و ظرفیت نامی آن یعنی 

های باال و پایین قرار بگیرند را تحمیل بین ساعتی بین کران SoCاینکه گذراهای ( امکان 18)

ر ری را برابر یک مقداطساز باهر تجهیز ذخیره SoC( آخرین سناریوهای 19کنند. قید )می

 شود. دهد، که معموالً برابر مقدار اولیه انتخاب میپیشفرض قرار می

 ( کل توان تزریقی ژنراتورها، نیروگا22( مراجعه شود. قید )21( و )22قیود انتقال: به روابط )های ه

دهد که کل تقاضای بار برآورده شود. ها را طوری قرار میریبادی و باط

در ساعت  uام در سناریوی  mبادی نشان دهندۀ توان خروجی مزرعۀ  

t  .نشان دهندۀ تقاضای ساعتی بار در شینۀ  استb ( از 21است. قید )

ها خطی عبور توان از خطوط انتقال را درون حداکثر حدود آن dcطریق یک مدل پخش بار 

به  DKو  GK ،WK ،SKماتریس ضریب جابجایی است.  SFدهد. قرار می 

 بار هستند. -ساز، و شینهذخیره-نیروگاه بادی، شینه-ژنراتور، شینه-های تالقی شینهترتیب ماتریس

د در شرایط عملکرد طبیعی نیاز خواه ای در نظر گرفته نشود،ریهیچ باط FDUCنویسی اگر در فرمول

یشگیری شود؛ ب( و به ( پ21)-(22بود تا توان بادی کاهش یابد تا: الف( از محقق نشدن قیود انتقال )

 تا پایداری فرکانس پس از حادثه بهره برداری گردندواحدهای سنکرون بیشتری اجازه داده شود تا 

 تضمین شود.  احتمالی

وضعیت روشن/خاموش بودن ژنراتورها و ذخیرۀ قیود مدیریت دینامیک فرکانس پس از حادثه:  (2

پس  RoCoFید با هم بهینه شوند تا مدیریت ها باریای باطه همراه عملیات اصالح لحظهاولیه، ب

 ازحادثه و معیارهای حداقل فرکانس تحت همۀ سناریوها مدیریت شوند. 



 لیه توان اضافی خود را تخ هاریستم: فوراً پس از وقوع حادثه، باطنامتعادلی توان سی

توسط   [MW]کنند تا قطع تولید کاهش یابد. نامتعادلی باقیماندۀ توان می

 شود. ( تعیین می22)

 

 

 
 

  حدRoCoF :RoCoF ،متناسب با اندازۀ نامتعادلی واقعی توان بوده و با  اولیۀ پس از حادثۀ احتمالی

 [:17[، ]13[، ]1کمیت اینرسی سیستم نسبت عکس دارد ]

 
ها باید به صورت عملیاتی مدیریت ریحدهای سنکرون و عملیات اصالحی باطپاسخ اینرسی وا

( که بر ثانیه هرتز اولیه از یک حد مشخص ) RoCoFشود تا تضمین شود 

شود تجاوز نکند. چون سطح اینرسی سیستم پس از  RoCoFاندازی یک رلۀ تواند باعث راهمی

است، وضعیت واحد باید بهینه شود تا  ولیدی آنالینتابعی از باقیماندۀ واحدهای ت t, uHحادثه 



هستند. بر این اساس،  ی برای تامین یک پاسخ اینرسی آنالینتضمین شود که واحدهای تولیدی کاف

 [:17توان به این ترتیب بازنویسی کرد ]( را می23قید )

 
 فرکانس حالت مبناست.  0 f[Hz]بوده،  iثابت اینرسی ژنراتور  iH [s]که 

  خ گاورنر و عملیات اصالح سریع فرکانس: حداقل مقدار فرکانس به اینرسی سیستم، پاسحد حداقل

[ بیان شده است به منظور 15ها وابسته است. شرایط کافی برای تضمین پاسخ اولیه که در ]ریباط

که  min fفرض روند که حداقل مقدار فرکانس کمتر از یک حد پیشتضمین این موضوع بکار می

 هد کرد:ااندازی کند افت نخورا راه UFLSرلۀ  تواند یکمی

 
( 25است. قید ) iحداکثر نرخ رمپ گاورنر ژنراتور  iv [MW/s]باند مردۀ گاورنرها،  dbf[Hz]که 

توان در لحظۀ وقوع حداقل فرکانس و یا قبل از آن کند که ذخیرۀ اولیۀ هر ژنراتور را میتضمین می

شده توسط واحدهای سنکرون برخط دارد که میزان ذخیرۀ اولیۀ فراهم( بیان می26تحویل داد. قید )

 کافی است.  باقیمانده برای پوشش حادثۀ با اندازۀ 

  حدودSoC ها:ریثه برای باطحاد 

 
هر واحد  SoCکند که ساز پس از حادثه را در نظر گرفته و تضمین میاین قید دینامیک ذخیره

ساز در حالت طبیعی برای رفع اغتشاش فرکانس کافی است. چون قطع بزرگترین واحد ذخیره

برابر توان را می پس از حادثه یعنی  SoCتولیدی یک پدیدۀ نادر است، حداقل حد 

 صفر قرار داد. 



www.tarjomehrooz.com 

09337212591 
 

 :حدود ذخیرۀ اولیۀ واحدهای سنکرون 

 

 
( نیز 29( بیانگر حدود پایین و باالی ذخیرۀ اولیۀ فراهم شده توسط هر ژنراتور است. قید )28قید )

تواند موجب کند که نباید از سقف چرخان مجاز که میمیزان ذخیرۀ اولیۀ هر ژنراتور را بیان می

 تدارک پاسخ فرکانس اولیه شود تجاوز کند. 

 

 FDUCBج. نکاتی در رابطه با 

راهبرد  سازها به اندازۀ کافی باال باشد نفوذ ذخیرهوقتی سطح 

شده قادر است حادثۀ محتمل را بدون آنکه موجب انحراف فرکانس شود کنترل فرکانس دینامیکی ارائه

اصالح کند. در این حالت، قیود عملکرد برای کنترل دینامیکی فرکانس پس از حادثه باید کاهش یابد به 

( و نیز حداقل 21)-(8( را به همراه قیود حالت مبنا )27( و )6(، )5باید قیود )تنها  FDUCBطوری که مدل 

 اندازی واحدها تحمیل کند. و حدود هزینۀ پلکانی راه زمان باال/پایین

[، 3شود ]موقع انجام تحلیل دینامیک فرکانس، اثر میرایی بار معموالً توسط محققان دیگر نادیده گرفته می

[ چون انحراف فرکانس پس از حادثه که توسط میرایی بار در طی دورۀ گذرای کوتاه مدت 15[، ]13[، ]4]

 قابل قبول است. پوشی از این اثر یک فرض ایجاد شده است نسبتاً کوچک و محدود است. چشم

توان پس از حادثه به دلیل کنند چون خطوط انتقال را میقیود انتقال پس از حادثه در مدل مشارکت نمی

[، که چارچوب زمانی 28[، ]18ها برای مدت زمان کوتاهی دچار اضافه بار کرد ]مقادیر نامی اضطراری آن

 تر از دورۀ دینامیک فرکانس است. ها معموالً طوالنیآن
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 روش حل -4

توان به راحتی با کمک است و آن را می MILPیک مسالۀ  3شده در بند ج از بخش توصیف FDUCBمدل 

 حل کرد.  CPLEXکنندۀ تجاری، مثل یک حل

های ریکل ظرفیت توان باطکه )جایی  3شده در بند ب بخش توصیف FDUCBبا این حال، مدل 

حل کرد که دلیل آن فقط قید  MILPتوان به طور مستقیم با استفاده از شده نسبتاً کوچک است( را نمینصب

سازی توان با استفاده از روش خطیدهد که چگونه می( است. این بخش توضیح می25غیرخطی )

ک رویکرد ی RTLاز عبارات غیرخطی در این قید اجتناب کرد. روش  (RTL)بندی مجدد فرمول

سازی غیرمحدب پیوسته و گسسته از طریق تولید کننده برای حل دستۀ وسیعی از مسائل بهینهیکنواخت

توان به منظور [. این روش را می29های موثر سفت و سخت در یک فضای با ابعاد باالتر است ]رهاسازی

 و( عبارات غیرخطی )1( اعمال کرد چون 25حذف عبارات غیرخطی در قید )

،( همۀ متغیرها )2های دوخطی هستند؛ ضرب( به شکل حاصل

 بندی مجددد به این ترتیب است:( کراندار هستند. روند فرمولو  

 ( تبدیل شود.32( به صورت )25( قید )1گام 

و  های دوخطی از طریق جایگزین کردن ضرب( حاصل2گام 

 و  با استفاده از متغیرهای پیوسته و غیرمنفی و کمکی 

 بندی شود. مجدداً فرمول

به کار  و  [ برای کراندار کردن 29] 2کورمیکپوش مک( در نهایت، 3گام 

 ( مراجعه شود. 36)-(31رود. به روابط )می

 

                                                             
2 McCormick 



بندی فرمول MILPغیرخطی اصلی به صورت یک مسالۀ  FDUCBسازی فوق، پس از اعمال روش خطی

به  RTLحل کرد. برای توضیح ریاضی روش  CPLEXافزار توان با کمک نرمشود و آن را میمجدد می

 بخش پیوست همین مقاله مراجعه شود. 

 

 مطالعۀ موردی -5

ارائه شده  FDUCB نمایش کارآییشده به منظور اصالح IEEE RTS-79یک سیستم شش شینه و سیستم 

. پارامترهای یکسان ذیل برای هر دو سیستم مفروض است: الف( عدم قطعیت دمورد بررسی قرار گرفته ان

توان  u)3(و کران پایین  u)2(شود، یعنی کران باال فرض می u)1(بینی مرکزی آن پیش %22توان بادی برابر 

شود میقرار داده  %92بینی مرکزی آن هستند؛ ب( حداکثر عمق دشارژ در پیش %82و  %122بادی به ترتیب 

بدون هرتز است، و باند  52برابر  f 0و نرخ اتالف انرژی برابر صفر است؛ ج( فرکانس حالت مبنا یعنی 

ثانیه و  25ثانیه،  5به ترتیب  SFRو  PFRهرتز است؛ د( طول زمانی پاسخ اینرسی، میلی 22گاورنر  استفاده

واحد ذیل که  بهره برداریطرح ( با سه 29)-(7شده توسط )توصیف FDUCBدقیقه هستند. عملکرد  5

 شود:د مقایسه میننیست باطریساز شامل هیچ ذخیره

1) CUCواحد با قیود  : بهره برداری ازPFR (، 22)-(22(، )12)-(8، که توسط )ساده مبتنی بر ظرفیت

واحدهای پلکانی اندازی و حدود هزینۀ راه بودن باال/پایین( و حداقل زمان 29(، )28(، )26)

 . توصیف شده اندتولیدی 

2) FDUC-I :CUC ( اما بدون عملیات حذف توان بادی. 25( و )24با قیود دینامیک فرکانس ) 

3) FDUC-II :FDUC-I  .با حذف توان بادی در حالت طبیعی 

برای مدل کردن عدم قطعیت توان  ( از اعداد بافاصلهUCتمامی چهار فرمول بندی بهره برداری از واحد )

 GAMSروی پایگاه  CPLEX12.1 MIKPکنندۀ عددی با استفاده از حل هاید. تستکننبادی استفاده می

سازی عملکرد دینامیکی فرکانس این چهار مدل اجرا شدند. مدل متلب/سیمولینک به منظور شبیه 24.1

[ 32ها در ]سازیهای حوزۀ فرکانس در شبیهسازی و مدلهای به کار رفته برای بهینهایجاد شد. همۀ داده

 موجود هستند. 

 

 الف. سیستم شش باسه



 2ری ساز باطو یک تجهیز ذخیره 3 مرزعۀ بادی در باس ترسیم شده است، یک 5دیاگرام سیستم در شکل 

متصل است. پروفیل بار تجمعی و سناریوهای توان بادی با یک افق  4 ساعت در باسمگاوات 2مگاوات 

برابر  RoCoFهرتز و حداکثر  5/49اند. حداقل فرکانس مجاز برابر نشان داده شده 6ساعته در شکل  24

 3ثانیه،  5به ترتیب برابر  G3و  G1 ،G2ده شده است. قیود اینرسی ژنراتورهای هرتز بر ثانیه قرار دا 5/2

عبارت و شود ثانیه هستند. برای آشکار شدن مطلب، حادثۀ مربوط به این سیستم کوچک فرض می 4ثانیه و 

 شود. قرار داده می % 1/2برابر  MIPدر کل بار. گپ  %12باشد از یک تغییر ناگهانی می 

 
 سیستم شش شینه.. 5شکل 

 
 . پروفیل بار تجمعی و سناریوهای باد. 6شکل 

 

 
 



 
 

 

 

 1جدول 

 MIPگپ  %0.1با  مختلف همراه UCنتایج بدست آمده توسط چهارنوع 

 
 

 2جدول 

 CUCبهره برداری ساعتی واحدهای تولیدی بوسیله 

 
 

 3جدول 

  FDUC-II  بهره برداری ساعتی واحدهای تولیدی بوسیله

 



 

 4جدول 

  FDUCBبهره برداری ساعتی واحدهای تولیدی بوسیله 

 
 

 

و  CG، مجموع هزینه کارکرد TCکند. نتایج بدست آمده در این چهار مورد را با هم مقایسه می 1جدول 

CR  دهای سنکرون و هزینۀ ذخیرۀ اولیه هستند، حواتولید به ترتیب هزینۀCB  کارکرد واحد هزینۀ

ترین طرح است اما باعث یک ارزان CUCاست.  شده ل توان بادی حذفک TWری است، و ساز باطذخیره

دینامیک فرکانس را به اجرا درنمی  قیود امنیت شود چراکهفرکانس پس از یک حادثه می فروپاشی بالقوۀ

بادی در حالت پایه اجرا نشده شود چون حذف توان نمی نتیجه خوبیموفق به یافتن هیچ  FDUC-I. آورد

جهت برقراری قیود  PFRقادر به تامین اینرسی کافی و  بهره برداری شدهجه واحدهای یدر نت، و است

تضمین کنندۀ امنیت فرکانس به هزینۀ حذف  FDUC-II( نیستند. 25( و )24امنیت فرکانس یعنی قیود )

تند، یعنی با تولید زیاد توان بادی هسباری های تقاضای کم مگاوات تولید توان بادی در طی دوره 78/65

همچنین، . حذف شده است 22مگاوات در ساعت  2/62و  5مگاوات تولید توان بادی در ساعت  58/3

های بهره  و هم حداقل مقدار فرکانس( در فرمول RoCoFگنجاندن قیود امنیت دینامیک فرکانس )هم 

را برای سیستم در یک روز افزایش )دیسپاچینگ(به طور قابل توجهی هزینۀ توزیع  (UCبرداری واحد )

راه حلی  FDUCBشاهد بود.  CUCتوان در مقایسه با در هزینۀ کلی را می %87/16دهد: افزایش می

-FDUC. در مقایسه با بسیار کم هزینه تر است FDUC-IIبوده اما در مقایسه با  CUCپرهزینه تر نسبت به 

II ، پیشنهادی  به روش واحدبهره برداری ازFDUCB  برای تامین امنیت دینامیک فرکانس نیازمند میزان

 کمی ذخیرۀ اولیه و هیچ گونه حذف توان بادی است. 

به  4تا  2در جداول  FDUCBو  CUC ،FDUC-II بوسیلهواحدهای سنکرون  زمانبندی بدست آمده برای

در  G3ژنراتور  ترینبا خاموش کردن گران CUCدهد که نشان می 2ند. جدول ارائه شده اخالصه صورت 

دهند که گنجاندن قیود دینامیک نشان می 3ریزی است. نتایج جدول ترین برنامهطول روز، دارای اقتصادی



واحد نیازمند آن است که تعداد بیشتری واحد سنکرون روشن شوند تا  بهره برداریفرکانس در فرمول 

 در همه G2ژنراتور  FDUC-II، در CUCا اینرسی کافی و ذخیرۀ اولیۀ الزم را فراهم کنند. در مقایسه ب

روشن باشد. به همین دلیل است که  22تا  7باید طی ساعات  G3د و ژنراتور شومیبهره برداری ت اساع

FDUC-II دهد که نشان می 4برداری بسیار باالست. جدول دارای هزینۀ بهرهFDUCB  در نتیجۀ پشتیبانی

ساعت به طور چشمگیری اینرسی و مگاوات 2مگاوات  2ری ساز باطرکانس دینامیک توسط ذخیرهف

دهد. در تقریباً تمام طول روز به جز ساعات پیک بار کاهش میبرای واحدهای سنکرون را  PFRالزامات 

 د. اد واحدهای سنکرون باید بهره برداری گرد، حداقل تعد15تا  13یعنی 

( nadir fو  RoCoF) احتمالی ساعتی پس از حادثه نشان دهندۀ معیارهای دینامیک فرکانس 8و  7های شکل

اند. روش مرسوم مبتنی محاسبه شده FDUCBو  CUCهای تولید شده توسط هستند که با استفاده از پاسخ

یشتر ساعات شب با توان بادی باال و بار بو حداقل مقدار فرکانس را در  RoCoFود قی (CUC)بر ظرفیت 

برای تامین اینرسی در این ساعات است. از یک سو، در  G1کند چون تنها متکی به ژنراتور کم برآورده نمی

پس از حادثه  RoCoF، 16-12و ساعات پیک بار یعنی  24-22، 6، 2، 1ساعات با توان بادی باال یعنی 

کند. حداکثر ر ثانیه( تجاوز میهرتز ب از حد حداکثری ) CUCبرای 

افتد یعنی زمانی که نفوذ توان بادی به شدت اتفاق می 22( در ساعت 61/2پس از حادثه ) RoCoFتخطی 

 CUC( اما بار نسبتاً کم است. از سوی دیگر، نقطۀ حداقلی فرکانس پس از حادثه برای %52باالست )حدود 

کند. با کمک عملیات هرتز( عبور می 5/49انس مجاز )از حداقل فرک 24-22و  6-1در ساعات نیمه شب 

های فرکانسی که در هر در برابر اغتشاش FDUCBی، ساز باطرفزایش فرکانس توسط ذخیرهاصالحی برای ا

پس از  RoCoFشود، دیده می 8و  7های دهند مقاوم است. همانطور که در شکلساعتی از روز رخ می

هر دو در تمامی ساعت حدود قابل تحمل و مجاز  FDUCBیدی توسط حادثه و حداقل نقطۀ فرکانس تول

 کنند. را رعایت می

ی بار در  %12ثانیه پس از افزایش  32در  FDUCBو  CUCهای فرکانس تولیدی توسط دینامیک 9شکل 

کند و در نقطۀ ، فوراً پس از حادثه فرکانس به شدت افت میCUCکند. برای را مقایسه می 22ساعت 

اندازی یابد. یک چنین تخطی شدید حد دینامیک فرکانس باعث راههرتز کاهش می 8/2حداقلی تقریباً 

به طور موثر از دینامیک  FDUCBشده و باعث حذف بار خواهد شد. برعکس،  RoCoF/UFLSهای رله



یابد. هرتز افزایش می 71/49اولیه کاهش یافته و نقطۀ حداقلی فرکانس تا  RoCoFکند؛ فرکانس حفاظت می

 شود. ری حاصل میساز باطای توسط واحد ذخیرهلحظه این بهبود دینامیک فرکانس با توان پشتیبان

 

 
 . FDUCBو  CUCاولیۀ پس از حادثه در هر ساعت تولیدی توسط  RoCoF. 7شکل 

 
 .FDUCBو  CUC. حداقل نقطۀ فرکانس پس از حادثه در هر ساعت تولید شده توسط 8شکل 

 

 
تولید  FDUCBو  CUCکه توسط  22های انحراف فرکانس پس از حادثه در ساعت . منحنی9شکل 

 اندشده

 5جدول 

 MIPگپ  % 5/2واحد با  های تولیدی با سه حالت بهره برداریپاسخ



 

 
ری به صورت تابعی از ظرفیت باط FDUCBبرداری و هزینۀ ذخیرۀ اولیه که توسط . کل هزینۀ بهره12شکل 

 بدست آمده است

 RTS-79ب. سیستم 

FDUCB شده روی سیستم ارائهRTS-79 (Reliability Test System) حداکثر  شده نیز تست شد.اصالح

ری ساز باطذخیرهساعت مگاوات 25مگاوات  25بار پیک انتخاب شد. دو تجهیز  %22نفوذ توان بادی برابر 

شود بار پایه را تامین ای بزرگ نیز فرض میاند. دو واحد هستهنصب شده 14و  13های به ترتیب در باس 

هرتز و حداکثر  4/49فرکانس مجاز برابر شود. حداقل ها در نظر گرفته میکنند و تریپ )قطع( یکی از آن

RoCoF  شود. هرتز بر ثانیه قرار داده می 7/2برابر 

 MIPکند که گپ واحد را وقتی مقایسه می بهره بردارینتایج بدست آمده از سه حالت مختلف  5جدول 

ا این حال، توانند دینامیک فرکانس را تضمین کنند. بمی FDUCBو  FDUC-IIباشد. هر دوی  %5/2برابر 

FDUC-II روش مگاوات تولید توان بادی را کاهش دهد.  716برداری باالتر بوده و باید نیازمند هزینۀ بهره

FDUCB جویی ساز کافی برای تضمین امنیت فرکانس بوده و در عین حال باعث صرفهدارای منابع ذخیره

رسد که اندکی باالتر اما بسیار نزدیک به هزینۀ ای میواحد به چنان هزینهبهره برداری شود: این اقتصادی می

توان به صورت یک مشوق ریزی را میجویی حاصل از بهبود هزینۀ برنامهاست. صرفه CUCالزم توسط 

دهد که نشان می 5ری نمایش داد. ستون آخر جدول ساز باطاستفاده از واحدهای ذخیرهاقتصادی با 

سازی موجب افزایش زمان محاسبه سازی در بهینهدینامیک فرکانس و واحدهای ذخیره ودقیگنجاندن 

 شود. می



دهد مینشان  12ری وابسته است. شکل ساز باطرفیت انرژی واحدهای ذخیرهبه توان و ظ FDUCBمقدار 

 52مگاوات/ 52ساعت به مگاوات22مگاوات/ 22شده از ری نصبکه با افزایش ظرفیت هر باط

سازی کند. وقتی ظرفیت ذخیرهبرداری و هزینۀ ذخیرۀ اولیه تغییر میساعت چگونه کل هزینۀ بهرهاواتمگ

یابند. توجه شود که اگر برداری و هزینۀ ذخیرۀ اولیه کاهش میافزایش می یابد، هر دوی هزینۀ کلی بهره

اند به طور قابل توجهی کاهش یابد. توبرداری میسیستم دارای نفوذ باالی منابع ذخیره ساز باشد هزینۀ بهره

ساعت است، قطع تولید را مگاوات 122مگاوات/ 222ری برابر ساز باطثال، وقتی ظرفیت هر ذخیرهبرای م

برداری سازها جبران کرد، و کل هزینۀ بهرهتوان به طور کامل با پشتیبانی توان پشتیبان توسط این ذخیرهمی

(TC ) د. یابدالر کاهش می 929873به 

برداری موثر هستند. همانطور که در روی کل هزینۀ بهره RoCoFحداقل حد فرکانس و بخصوص حد 

یابد، برداری کاهش میشود، اگر این حدود دینامیک فرکانس رهاسازی شوند، هزینۀ بهرهدیده می 11شکل 

د. توجه شود که در یابافزایش می RoCoFیعنی مقدار تنظیم حداقل فرکانس کاهش یافته و مقدار تنظیم 

های حفاظتی یک سیستم موجود و حدود حداقل فرکانس برای رله RoCoFرابطه با رهاسازی مقادیر تنظیم 

سازی هایی وجود دارد. انتخاب با احتیاط سطوح تنظیم جهت متعادلبا نفوذ باالی توان بادی بحث

 برداری و پایداری فرکانس الزامی است. های بهرههزینه

برای  FDUCB، که توسط 5ی دینامیک فرکانس پس از حادثه پس از بدترین سناریو در ساعت معیارها

توان دید که اند. مینشان داده شده 7و  6شوند در جداول حاصل می maxRoCoFو  minfمقادیر مختلف 

هرتز باشد( یک نقطۀ حداقلی  7/2برابر  maxRoCoFشود )وقتی وقتی حداقل فرکانس مجاز رهاسازی می

مجاز رهاسازی  RoCoFشود، در حالی که از سوی دیگر، وقتی حداکثر کمتری برای فرکانس حاصل می

اولیۀ بزرگتر و نقطۀ حداقل فرکانس  RoCoFشود( یک هرتز قرار داده می 4/49برابر  minfشود )وقتی می

 شود. کمتری حاصل می

 



به صورت تابعی از حداقل فرکانس  FDUCBبرداری حاصل شده توسط هزینۀ بهره. )الف( کل 11شکل 

 مجاز.  RoCoFبه صورت تابعی از حداکثر  FDUCBبرداری حاصل شده توسط مجاز. )ب( کل هزینۀ بهره

 

 6جدول 

 برای مقادیر مختلف حداقل فرکانس مجاز FDUCBمعیارهای دینامیک فرکانس حاصل شده توسط 

 

 
 

 

 

 7جدول 

مجاز  RoCoF حداکثربرای مقادیر مختلف  FDUCBمعیارهای دینامیک فرکانس حاصل شده توسط 
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 گیرینتیجه -6

( در این مقاله ارائه شده است FDUCBواحد جدید مقید به دینامیک فرکانس )موسوم به بهره برداری یک 

برای مقاله ری برای پشتیبانی از فرکانس دینامیکی است. ساز باطیات اصالحی تجهیزات ذخیرهکه شامل عمل

سازی ریزی واحد و دینامیک فرکانس سیستم یک روش بهینهبا آثار عدم قطعیت توان بادی روی برنامه

-سازیهای مدل پیشنهادی با استفاده از یک روش خطیمبتنی بر فاصلۀ زمانی به کار رفته است. غیرخطی

دهند که تدارک کنترل فرکانس دینامیک از شوند. مطالعات موردی نشان میبندی مجدد حل میفرمول

برداری سیستم شده، مانع از حذف توان بادی سازی موجب کاهش هزینۀ بهرهجانب واحدهای ذخیره

 کند. شود و نیز امنیت فرکانس را تضمین میمی

نیز اعمال کرد. به منظور پرداختن  توان برای حالت جداسازی ناگهانی بارهای بزرگروش پیشنهادی را می

ها باید شارژ شوند تا تولید اضافی را جذب کنند و این کار تا ریمسائل دینامیکی اضافه فرکانس، باطبه 

های بیشتر در رابطه با این موضوع در کار آتی وقتی ادامه یابد که ذخایر حادثه کامالً موثر واقع شوند. بحث

 صورت خواهد گرفت. 

 پیوست

 ریبرداری باطالف. مدل هزینۀ بهره

 [ به صورت ذیل هستند:25ری در ]برداری باطبوط به مدل هزینۀ بهرهمعادالت مر

 

انرژی به کار رفته برای  قیمت بوده،  nری ساعت برای باطبرداری مگاواتبهرههزینۀ  که 

صورت ذیل محاسبه  توان بهری است که آن را میهزینۀ موجود ظرفیت باط ری است، شارژ باط

 کرد:

 



و طول عمر  maxDODری است، و تابعی از عمق دشارژ کل ظرفیت چرخشی طول عمر یک باط که 

 توان به صورت ذیل تخمین زد:را می است. عبارت  نامی 

 ( مراجعه شود. A3ری نوع اسید سرب و لیتیوم یونی: به )باط

 

 بندی مجددفرمول -سازیب. روش خطی

 سازی به این ترتیب است:ی رویۀ خطیتوضیح ریاض

همگی کراندار هستند:  iyو  ixبگیرید، جایی که متغیرهای پیوستۀ در نظر را  iyixعبارت دوخطی  (1

. 

 جایگزین کنید. ijAرا با یک متغیر افزودۀ  iyixیک رهاسازی ایجاد کنید: هر عبارت  (2

 . (A7)( تا A4قیود ذیل را کنار هم قرار دهید: منظور روابط ) (3

رسند. چون )که در زمان چندجمله ای قابل حل است( می LPکرومیک فوق به یک رهاسازی های مکپوش

( همگی صفر هستند، قید و  ،های پایین متغیرها )در مسالۀ ما، کران

(A4) نمایش داد.  توان به صورت را می 

 


