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چكیده:
با توجه به حساسیت تاثیر فرکانس بر عملکرد تجهیزات ،امروزه در سیستم های قدرت ،کنترل فرکانس یک امر مهم به حساب می آید و الزمه سیستم قدرت قابل
اعتماد است .تعیین کنترل فرکانس بستگی به اندازه گیری فرکانس و شیوه های مبتنی بر این اندازه گیری ها دارد که این خود شرط مدیریت فرکانس قابل قبول
است .تاکنون معیارهای مختلفی جهت بررسی کنترل فرکانس معرفی شده است ما در این پژوهش شاخص کنترل فرکانس معرفی شده توسط شورای قابلیت
اطمینان الکتریک آمریکای شمالی) (NERC1به نام استاندارد عملکرد کنترل  CPS12را در یک زیر ناحیه سیستم قدرت که شامل چهار توربین گاز تولید انرژی
الکتریکی می شود را جهت تعیین شاخص کنترل فرکانس بررسی نموده ایم ،که نتایج و پاسخ کنترل فرکانس این واحدها ،علی رغم یکسان بودن پارامترهای
مربوط به مشارکت در کنترل فرکانس واحدهای تولیدی در برخی مواقع مشابه هم نبوده و در برخی از بازه های زمانی واحدهایی در آن لحظات نه تنها سبب
تقویت شاخص کنترل فرکانس نشده که باعث تضعیف آن نیز می شوند .اختالف بین شاخص های دقیقه ای واحدها و شاخص های میانگین ده دقیقه ای واحد ها
با یکدیگر و اختالف با شاخص کل نیروگاه از دید شبکه قابل توجه بود .امروزه اکثر شاخص های کنترل فرکانس بر روی میانگین های ده دقیقه ای تمرکز دارند
که ما در این پژوهش پس از بررسی شاخص کنترل فرکانس برای زمان های کمتر از یک دقیقه به این نتیجه رسیدیم که بررسی شاخص ها در زمان های کمتر از
یک دقیقه عملکرد مشارکت در کنترل فرکانس نواحی را دقیق تر مش خص می کند در واقع می توان گفت شیوه های که در مدیریت خطای ناحیه
کنترل( )ACE3و فرکانس بیش از زمان های طوالنی تر از یک دقیقه تمرکز دارند به خودی خود ،در تضمین قابلیت اطمینان موثر نیستند.

واژگان کلیدی  :کنترل فرکانس،خطای نواحی کنترل ،مشارکت در کنترل فرکانس ،شاخص کنترل فرکانس CPS1
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با کارکردها و کیفیت های متفاوت ولی وابسته بهم صورت
می گیرد)6( .
کنترل اولیه واکنش اتوماتیک هر یک از ژنراتورهای
سنکرون شده با شبکه است که در مقابله با هرگونه تغییر
در فرکانس سیستم در بازه محدود به صورت اقدامی
مشترك از سوی تمامی واحدهای درگیر و مرتبط صورت
می گیرد .دومین مرحله کنترل ثانویه می باشد که واکنش
اتوماتیک متمرکزی برای بازگرداندن فرکانس سیستم به
مقدار نامی آن از طریق افزایش میزان تولید واحدهای
شرکت کننده در این کنترل می باشد .و در نهایت آخرین
مرحله پس از انجام کنترل های اولیه و ثانویه ،کنترل
ثالثیه است که عملیاتی اتوماتیک و یا غیر اتوماتیک توسط
بهره بردار سیستم برای تغییر میزان تولید واحدهای در
مدار و یا به مدار آوردن واحدهای غیر سنکرون با شبکه
جهت بازگردانی مجدد میزان رزرو بهره برداری بکار گرفته
شده در مراحل قبل به مقدار لحاظ شده در برنامه ریزی
شبکه می باشد)7( .
در شکل ( )1ساختار و قالب کلی هر سه نوع کنترل
در یک واحد تولیدی نشان داده شده است.

مقدمه
یکی از محورهای اصلی مدیریت و کنترل شبکه
سراسری کنترل فرکانس شبکه(کنترل توان حقیقی) می
باشد .در واقع فرکانس سیستم یک متغیر پیوسته است که
ثانیه به ثانیه توسط تراز بین تولید و تقاضا را کنترل می
کند .اگر تقاضا بیشتر از تولید باشد فرکانس کاهش پیدا
می کند و اگر تولید بیشتر از تقاضا باشد فرکانس باال می
رود .بنابراین عدم توازن قدرت تاثیر بر فرکانس شبکه یا
سرعت ژنراتور دارد.
از آنجایی که انرژی الکتریسیته در مقادیر باال با یک روش
اقتصادی و مقرون بصرفه قابل ذخیره کردن نمی باشد،
بنابراین در هر لحظه بایستی میزان توان تولید شده در
سیستم برابر میزان توان مصرفی آن باشد .به همین منظور
همیشه برای بازه های زمانی مختلف بار مورد انتظار
سیستم پیش بینی و تخمین زده شده و میزان تولید
متناسب با آن برنامه ریزی می گردد .اما با توجه به عدم
اطمینان کامل از میزان بار پیش بینی شده و نیز احتمال
خروج 4واحدهای نیروگاهی از مدار ،همیشه احتمال برهم
خوردن تعادل میان تولید و مصرف 5و نتیجتا" انحراف
فرکانس سیستم از مقدار نامی آن و به خطر افتادن امنیت
شبکه وجود دارد .هدف اصلی کنترل سیستم قدرت عبارت
است از تولید توان الکتریکی و یک سیستم به هم پیوسته
به صورتی که تا حد امکان قابل اطمینان و اقتصادی باشد
و در عین حال ولتاژ ها و فرکانس در درون حدود مجاز
قرار گرفته باشند)3( .
مراحل عملیات کنترل فرکانس
عمل کنترل فرکانس در مقابله با نوسانات و انحرافاتی
که در فرکانس شبکه رخ می دهد ،در بازه های زمانی
مختلف پس از بروز انحراف توسط انواع مختلف رزرو بهره
برداری انجام می گیرد .طبق استاندارد  UCTE6عمل
تنظیم و کنترل فرکانس در سه مرحله ی کنترل اولیه، 7
کنترل ثانویه 8و کنترل ثالثیه 9بصورت پی در پی هر کدام

شکل -1هر سه نوع کنترل کننده در یک واحد تولیدی

شرکت در کنترل فرکانس واحد های تولید انرژی
الكتریكی
نیروگاههایی که در وضعیتLOAD OPERATION
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کار می کنند قادر هستند به صورت محدود در راستای
کنترل فرکانس نیز همکاری نمایند .در حلقه کنترل این
واحدها بار پارامتر ورودی( )Setpointاست و جهت کمک
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ناحیه کنترل( )ACE10می تواند به نوبه خود ،با استفاده
از  ACE1محاسبه شده تعیین شود .از این رو ،اگر
 ACE1از یک منطقه کنترل را بتوان به اجزای مربوط به
نوسانات بار در مناطق فرعی تفکیک کرد ،تاثیر متناظر
نوسانات بار روی شاخص های  CPS1و  CPS2را می
توان بر این اساس محاسبه کرد)12( .

به فرکانس شبکه ،فیدبکی ازسرعت نیز وجود دارد که در
هنگام تغییر فرکانس شبکه باعث افزایش و کاهش بار در
جهت بهبود فرکانس می شوند .معکوس بهره این فیدبک
 droopنام دارد .در حالت دائم برای جبران یک انحراف
فرکانس از مقدار نامی آن  ∆fالزم است ژنراتوری که در
کنترل فرکانس شرکت میکند ،توان خود را به میزان ∆P
تغییر دهد .نمونه الجیک شرکت در کنترل فرکانس
نیروگاه مورد بررسی در شکل( )2آورده شده است.

استاندارد های عملكرد کنترل CPS1و CPS2
شاخص عملكرد CPS1

شاخص  CPS1به صورت زیر تعریف می شود :در
چهارچوب یک دوره دوازده ماهه ،متوسط از "میانگین
دقایق" از خطای ناحیه کنترل( )ACEمناطق کنترل
تقسیم بر"ده برابر فرکانس بایاس " مطابق بار در "
متوسط دقایق خطای فرکانس نواحی متصل "باید کمتر از
باشد ،که به نمایندگی یک محدوده
مربع عدد ثابت
فرکانس است .که بصورت رابطه  2بیان می شود:
)( 2
 : :خطای فرکانس نواحی متصل
که در آن
 : Biفرکانس بایاس ناحیه کنترل i

شکل  -2نمونه ای از الجیک شرکت در کنترل فرکانس
واحد های تولیدی

 :محدوده فرکانس مشخص شده برای CPS1
برای محاسبه پارامترهای مربوط به فرکانس،CPS1 ،
انطباق ضریب  CFو انطباق متوسط یک دقیقه ای ضریب
 CF1اینطور معرفی می شوند:

روابط ریاضی
بدست آوردن خطای ناحیه کنترل: ACE
 ACEبه صورت زیر تعریف می شود :
)(1

)(3

)ACE=Ta-Ts-10B(Fa-Fs

)(4

که در این رابطه :

که  CPS1از معادله زیر محاسبه می شود:

 Bضریب بایاس فرکانس
 Faو  Fsبه ترتیب ،فرکانس واقعی و برنامه ریزی
شده سیستم بر حسب هرتز می باشند)9(.

CPS1 = (2 - CF) * 100

.1

)(5

متوسط گیری یک دقیقه ای از خطای ناحیه
کنترل( ،)ACE1به عنوان یک معیار اساسی اندازه گیری
در محاسبه شاخص های  CPS1و  CPS2استفاده می
شود .میانگین خطای ناحیه کنترل در سیکل های طوالنی
تر از یک دقیقه ،مانند متوسط ده دقیقه ای از خطای

.2

٪

برای تطابق با استاندارد  ،CPS1 ، NERCبدست
آمده از معادله ( ،)5نباید کمتر از  111درصد باشد.
()11

شاخص عملكرد CPS2
3

.3

استاندارد عملکرد دوم ،CPS2 ،مستلزم آن است که
متوسط  11دقیقه ای  ACEنواحی کنترل کمتر از
ثابت

روابط ریاضی استفاده شده در این پژوهش
برای بدست آوردن شاخص کنترل فرکانس با توجه به
روابط موجود ما از رابطه های زیر استفاده کرده ایم.

باشد.

)(9
می توان رابطه خطای ناحیه کنترل را بصورت زیر
نوشت:
)(10
بنابراین رابطه  CFبرابر است با:

)(6

.4

)(7
.5

که در آن  ،Bsمجموع فرکانس بایاس تنظیم شده همه
نواحی کنترل در خطوط متصل در نظر گرفته شده

)(11
رابطه  CFرا میتوان بصورت زیر هم نوشت:

محدوده فرکانس مشخص شده برای
است ،و
 CPS2است CPS2 .از روش زیر محاسبه می شود:
)(8

.6

.7

که

)(12
در نهایت شاخص کنترل فرکانس  CPS1از فرمول
زیر بدست می آید :

تعداد دوره هایی که متوسط ده
.13

)(13

در یک ماه است.
دقیقه ای  ACEبزرگتر از
برای منطبق بودن با استاندار  NERCنباید شاخص
 CPS2در هر ناحیه کنترل کمتر از  91درصد باشد.
()11
.8

برای بدست آوردن شاخص کنترل فرکانس در واحد
های تولیدی مراحل زیر را انجام داده ایم:
 -1اولین مهم برای بدست آوردن نتیجه دقیق ،داشتن
اطالعات صحیح از وضعیت سیستم می باشد .در این
راستا با تالش های انجام شده از وضعیت دقیق موارد مورد
نیاز برای محاسبه شاخص کنترل فرکانس بصورت ثانیه به
ثانیه نمونه برداری انجام شد .این موارد شامل میزان تولید
مگاوات واحد تولیدی برای تحویل به شبکه سراسری برق،
ست پوینت تعیین کننده مقدار مگاوات انتخاب شده برای
تولید واحد توسط بهره بردار ،و فرکانس واقعی شبکه می
باشد .مقادیر ذکر شده بصورت جداگانه برای هر چهار
واحد تولید انرژی الکتریکی نمونه برداری شده است ،الزم
به ذکر است که ست پوینت فرکانس برای هر چهار واحد
تولیدی مقدار  51هرتز در نظر گرفته شده است .این الگ
ها در محیط  OM11650تحت پروتکل SPPA11-
 T2000شرکت  Siemensساخته شده است و به نرم
افزار  Print loggerارسال شده است تا قابلیت برداشت
بصورت فایل  Textرا داشته باشد .شکل ( )3نمونه ای از

تعادل تولید و تقاضای بار و پایبندی به معیار شاخص
های  , NERCقابلیت اطمینان دائم در شبکه های
بهم پیوسته را تضمین می کند.

.9

.11

مراحل بدست آوردن شاخص های کنترل فرکانس
در واحدهای تولیدی مورد مطالعه

.11

در اینجا به بررسی شاخص کنترل فرکانس برای چهار
واحد تولید انرژی الکتریکی بصورت جداگانه می
پردازیم .این چهار واحد تولید انرژی الکتریکی از نوع
توربین گاز مدل  V94-2با ظرفیت نامی 159
مگاوات بوده و قابلیت استفاده با سوخت گاز یا
گازوئیل یا ترکیبی از دو سوخت را دارد ،قرارداد
واحدها بصورت مشارکت در کنترل فرکانس شبکه
می باشد.

.12

Operation Monitoring
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مرحله قبل بصورت دقیقه ای بود ،چون در استاندارد ها
این شاخص به صورت ده دقیقه ای بیان می شود باید
 CPS1را بصورت شاخص ده دقیقه ای بدست آوریم.
برای این کار ما از مرحله قبل برای هر ساعت 61 ،شاخص
کنترل فرکانس  CPS1داریم که برای هر ساعت6 ،
شاخص کنترل فرکانس و برای هر روز 144 ،شاخص
کنترل فرکانس بصورت ده دقیقه ای بدست می آید.
 -5شاخص کل هر چهار واحد تولیدی از میانگین
شاخص های بدست آمده برای هر چهار واحد بدست می
آید .در این پژوهش شاخص کنترل فرکانس کل نیروگاه و
هر چهار واحد تولیدی بصورت ثانیه ای محاسبه شده است
تا بتوان مقایسه شاخص کنترل فرکانس کل و واحدهای
تولیدی را بصورت جداگانه انجام داد.

اطالعاتی که شامل موارد فوق می باشد را نشان می دهد.

شكل -3نمونه ای از الگ شامل اطالعات مورد نیاز

بررسی نمودارهای بدست آمده:

واحدها

شکلهای  4و  5شاخص کنترل فرکانس  CPS1را
برای بازه یک ساعته و بصورت دقیقه ای بترتیب برای
واحد های یک و دو و واحدهای سه و چهار نشان می دهد،
که در آن اختالف شاخص واحدها با یکدیگر مشاهده
میشود.

 -2با توجه به حجم باالی داده ها و روابط مربوطه
برای بدست آوردن شاخص کنترل فرکانس در واحدهای
تولید انرژی الکتریکی مد نظر ،بایستی به گونه ای عمل
می کرد که محاسبات انجام شده دقیق باشند تا نتیجه
درست و قابل قبولی بدست آید ،برای همین موضوع پس
از تبدیل فایل های  Textبه فایل های  Excelبرنامه ای
در محیط  Macroدر نرم افزار  Excelنوشته شد تا
حجم بسیار باالی محاسبات سبب اشتباه نشود و هم
چنین مدت زمان بسیار طوالنی صرف بدست آوردن
شاخص کنترل فرکانس برای هر ثانیه بصورت جداگانه
نشود .برنامه نوشته شده در نرم افزار  Excelتحت زبان
برنامه نویسی  Visual Basicمی باشد.
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 -3مراحل انجام محاسبات بدین ترتیب می باشد که
ابتدا برای هر ثانیه از اطالعات بصورت جداگانه روابط مورد
نیاز محاسبه شده و سپس برای هر شصت ثانیه یک
شاخص کنترل فرکانس بدست آورده ایم .یعنی برای هر
یک ساعت در هر واحد تولیدی  61شاخص بدست آمده
است .مشاهده می شود که حجم محاسبات بسیار باالست
اما به کمک برنامه نویسی  Visual Basicکه در قسمت
قبل توضیح داده شد عالوه بر کم شدن سختی کار ،دقت
انجام کار بیشتر شد.
 -4شاخص کنترل فرکانس  CPS1بدست آمده از
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شكل  -8شاخص کنترل فرکانس کل در بازه یک ساعته
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از دید شبكه برای نیروگاه

11و  11شاخص کنترل
شکل های 9و
فرکانس  CPS1را در بازه یک ساعته دیگری برای هر
چهار واحد بصورت دقیقه ای و میانگین ده دقیقه ای و
شاخص کل نیروگاه از دید شبکه را نشان می دهد که
مشاهده می شود اختالف شاخص دقیقه ای واحدها با
یکدیگر و با میانگین ده دقیقه ای واحد ها و همچنین با
شاخص کل نیروگاه از دید شبکه وجود دارد.

شكل -5شاخص کنترل فرکانس برای بازه یک ساعته و
بصورت دقیقه ای برای واحد های سه و چهار

شکل های  6و  7و  8شاخص کنترل
فرکانس  CPS1را در بازه یک ساعته برای هر چهار واحد
بصورت دقیقه ای و میانگین ده دقیقه ای و شاخص کل
نیروگاه از دید شبکه نشان می دهد که مشاهده می شود
اختالف شاخص دقیقه ای واحدها با یکدیگر و با میانگین
ده دقیقه ای واحد ها و همچنین با شاخص کل نیروگاه از
دید شبکه وجود دارد.

شكل  -9شاخص کنترل فرکانس در بازه یک ساعته
بصورت دقیقه ای برای هر چهار واحد تولیدی
شكل  - 6شاخص کنترل فرکانس در بازه یک ساعته
بصورت دقیقه ای برای هر چهار واحد تولیدی

شكل  -01شاخص کنترل فرکانس در بازه یک ساعته
بصورت میانگین ده دقیقه ای برای هر چهار واحد تولیدی

شكل  -7شاخص کنترل فرکانس در بازه یک ساعته
بصورت میانگین ده دقیقه ای برای هر چهار واحد
6

شكل -00شاخص کنترل فرکانس کل در بازه یک
ساعته از دید شبكه برای نیروگاه
شكل -03وضعیت کنترل ولوهای پایلوت سوخت گاز
در بار  81مگاوات برای هر چهار واحد

شکل( )12شاخص کنترل فرکانس  CPS1کل
نیروگاه را از دید شبکه برای دوازده ساعت مختلف بصورت
تصادفی از یک بازه دو ماهه نشان می دهد .مشاهده می
شود که شاخص کل در این بازه زمانی عددی بین  51تا
 211و اکثرا باالی  91می باشد و مطابق استاندارد
 NERCاست در صورتی که شاخص های دقیقه ای
واحدها و هم چنین شاخص های میانگین ده دقیقه ای هر
واحد بازه بسیار متفاوتی را نشان می دهند.

تولیدی

شكل  -04وضعیت کنترل ولوهای اصلی سوخت گاز
در بار  81مگاوات برای هر چهار واحد تولیدی

شكل -01شاخص کنترل فرکانس  CPS1کل نیروگاه را از

شكل  -05وضعیت پره راهنمای هوای ورودی()IGV

دید شبكه برای  01ساعت مختلف

به کمپرسور توربین در بار  81مگاوات برای هر چهار واحد

در شکل های 13تا 16بترتیب وضعیت کنترل ولو
کمکی سوخت گاز ،کنترل ولو اصلی سوخت گاز ،پره
راهنمایی هوای ورودی به کمپرسور و دمای خروجی از
توربین را برای هر چهار واحد تولید انرژی الکتریکی در
یک بار مساوی( 81مگاوات) نشان داده شده است.

تولیدی

7

فرکانس در وضعیت های مختلف واحدهای تولیدی
مشخص شد بهترین عملکرد در بهبود شاخص کنترل
فرکانس را به ترتیب واحد چهار ،واحد یک ،واحد سه و
واحد دو داشته اند .مهم ترین عامل نقطه کار یا راندمان
حرارتی هر واحد است ،چون بار واحدها و نیاز شبکه
همواره در حال تغییر است سرعت هر واحد نیز همواره
تغییر می کند و باعث تغییر در سوخت مصرفی واحد می
شود با تغییر سوخت نسبت دبی هوای ورودی نیز باید
تغییر کند بنابراین تنظیمات کنترل ولوهای سوخت و پره
راهنمای هوای ورودی به کمپرسور( )IGV12که در هر
واحد جداگانه تنظیم می شوند بسیار قابل اهمیت است.
عوامل دیگری در تغییر شاخص کنترل فرکانس تاثیر
دا شتند که غیر از خطای تجهیزات اندازه گیری و سیستم
کنترل که مقدار ثابتی در نظر گرفته شده است می توان
به مقدار باری که واحد تولیدی به شبکه تحویل می
دهد(بار حداقل ،بارحداکثر) ،ترتیب بارگیری واحد ها مثال
ابتدا واحد یک به بار حداکثر برود یا واحد دو یا، ...
وضعیت بار شبکه(پیک بار ظهر ،پیک بار شب) ،نوع
سوخت مصرفی واحد و ...اشاره کرد.

شكل  -06وضعیت دمای خروجی توربین در بار 81
مگاوات برای هر چهار واحد تولیدی

نتیجه گیری :
بررسی نتایج و پاسخ کنترل فرکانس این واحدها
در یک دوره دو ماهه ،نشان می دهد که علی رغم یکسان
بودن پارامترهای مربوط به شرکت در کنترل فرکانس
واحدهای تولیدی ،شاخص بدست آمده در برخی مواقع
مشابه هم نبوده و واحدها در لحظاتی نه تنها سبب تقویت
شاخص کنترل فرکانس نشده که باعث تضعیف آن نیز می
شوند .یعنی این امکان وجود دارد که برخی واحد های
تولیدی در یک نیروگاه شاخص کنترل فرکانس شبکه را
در زمان هایی بهبود نبخشیده بلکه آن را تضعیف نماید.
در مجموع اکثر اوقات شاخص کنترل فرکانس کل نیروگاه
مورد بررسی از دید شبکه عددی بین  91تا  211می باشد
که مطابق استاندارد  NERCاست .اختالف بین شاخص
های دقیقه ای واحدها و شاخص های میانگین ده دقیقه
ای واحد ها با یکدیگر و اختالف با شاخص کل نیروگاه از
دید شبکه ،قابل توجه بود .امروزه اکثر شاخص های کنترل
فرکانس بر روی میانگین های ده دقیقه ای تمرکز دارند
که ما در این پژوهش پس از بررسی شاخص کنترل
ف رکانس برای زمان های کمتر از یک دقیقه به این نتیجه
رسیدیم که بررسی شاخص ها در زمان های کمتر از یک
دقیقه عملکرد مشارکت در کنترل فرکانس نواحی را دقیق
تر مشخص می کند در واقع می توان گفت شیوه های که
در مدیریت خطای ناحیه کنترل( )ACEو فرکانس بیش
از زمان های طوالنی تر از یک دقیقه تمرکز دارند به
خودی خود ،در تضمین قابلیت اطمینان موثر نیستند.
در این پژوهش با توجه به بررسی شاخص کنترل
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بر این اساس شرکت های مسئول که اکنون برای
شرکت در کنترل فرکانس نیروگاهها یک شرایط را در
نظر می گیرند و نیروگاهها را ملزم به شرکت در
کنترل فرکانس می کنند این موضوع اهمیت پیدا می
کند که وضعیت مشارکت درکنترل فرکانس
نیروگاهها را بررسی بیشتری نموده و رتبه بندی مورد
نظر را انجام دهد.
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