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چکیده :در اين مقاله يک الگوريتم برای پيشبيني جزيره شدگي ناخواسته ارائهشده است .در اين الگوريتم برای پيشبيني جزيره
شدگي ناخواسته رفتارسيگنال زماني اندازهگ يری شده سرعت و زاويه روتور ژنراتورهای سنكرون توسط يک تابع هدف مورد بررسي قرار
گرفته است .ساختار اين تابع هدف به نحوی تعيين شده است درلحظه تغييرات توپولوژی شبكه دارای تغييرات زانويي ميباشد .در راستای
پيش بيني جزيره شدگي ناخواسته ،زمان وقوع خطا و رفع خطا بر اساس تغييرات اين تابع هدف تخمين زده ميشوند .با توجه به اينكه بهترين
زمان برای پيشبيني جزيره شدگي ناخواسته بعد از رفع خطا ميباشد لذا اين دو زمان تخمين زدهشده جهت تعيين بهترين پنجره محاسباتي
جهت پيش بيني جزيره شدگي ناخواسته استفاده ميشود .همچنين برای پيشبيني جزيره شدگي جهت کاهش محاسبات تابع هدف روش
پيشنهادی اصالح ميگردد .برای نشان دادن کارايي روش ارائهشده الگوريتم ارائهشده بر روی شبكهی 39باسه 10ماشينه استاندارد IEEE
شبيهسازی گرديده است .نتايج حاصل نشان ميدهد که مي توان به وسيله تابع هدف پيشنهادی زمان رفع خطا تخمين زده شده و جزيره
شدگي کنترل شده با دقت مناسب پيشبيني گردد.
کلمات کلیدی :جزيره شدگي،پيشبيني،ناپايداری گذرا ،بهينهسازی

Prediction of transient instability and unplanned islanding using
phasor measurements data
Sadegh Kamali, Turaj Amraee
Abstract: in this paper a new algorithm has been proposed to predict unplanned islanding. To
predict unplanned islanding, rotor angle and speed time series have been used. Times of fault
occurrence and clearance are estimated using monitoring system response based on the variation of
phasor measure data. The estimated times of fault occurrence and clearance are used to determine
suitable calculation window for uncontrolled islanding prediction. The proposed algorithm is applied
to IEEE 39 bus test system. The result shows that the objective function can be used to estimate fault
occurring and clearance time to predict unplanned islanding.
Keywords: Islanding, Prediction, Transient instability, Optimization.
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با توجه به اتفاقاتي که ذکر شد ،تشخيص و پيشبيني جزيره شدگي

 -1مقدمه
سيستم های قدرت در برخي نقاط جهان در چند دهه اخير خاموشيهای
گوناگوني را به صورت محلي يا سراسری تجربه کرده است .به عنوان مثال
خاموشي سراسری که در آگوست سال  2003در شمال غربي آمريكا رخ
ميليون مشترک دچار بي برقي شوند .همچنين در جوالی و اگست سال
 1996يک اغتشاش بزرگ باعث بيبرق شدن چندين ميليون مشترک
گرديد .بهطور معمول چنين اتفاقاتي زماني رخ ميدهد که سيستم بهصورت
سنگين بارگذاری شده و دو يا چند خروج المان در سيستم با فاصلهی زماني
کوچكي رخ بدهد .اين شرايط باعث ميگردد ماشينهای الكتريكي نسبت
به هم نوسان توان داشته باشند و افت شديد ولتاژ و ناپايداری زاويه رتور
رخ بدهد[ .]1ميتوان از اين نوع اتفاقات در کشور ايران را نيز نام برد.
مهمترين آنها در1380/2/30ساعت  12ظهر است که با استناد به منبع [،]2
[ ]3اين خاموشي با وقوع يک خطا روی يكي از خطوط  400 KVنيروگاه
نكا به سمت تهران شروع شده است که در آن زمان خط ديگر به جهت
بازديدها و آزمايشهای دورهای از مدار خارج بوده است .قبل از وقوع
خطا  550مگاوات توان از نكا به آهوان منتقل ميشد که با جدا شدن اين
خط توسط فرمان رلههای حفاظتي ،اين انتقال توان به خطوط ديگر واگذار
شد .طي اين رخداد ،توان انتقالي خط حسن کيف از  390به  750مگاوات
افزايش يافته و با افزايش حد بارگذاری خط قائم به کالن ،درنهايت
ناحيهی شمالي از منطقهی تهران جدا شده و دو جزيره با عدم برابری توليد
و مصرف ايجاد گرديد .که در جزيره شمالي کم باری و در جزيرهی پاييني
پرباری به وجود آمد بود [ .]2در ادامه چندين کليد هم بهدرستي عمل
نكرده و شبكه دچار خاموشي شده است (نحوهی اتصال جزيرهها درشكل
 1نشان دادهشده است) [.]3

در چنين مواقعي خسارتها ی ناشي از بروز خطا يا عدم کفايت حفاظت
معمولي را به حداقل رساند .با توجه به اينكه در چنين مواقعي علت وقوع
جزيره شدگي غير کنترلشده بيشتر ناشي از ناپايداری گذرا و تشخيص
اشتباه آن توسط رله خروج از همگامي يا ديگر رلههای امپدانسي مي-
باشد[ ] 1لذا در اين مقاله ابتدا سعي شده که جزيره شدگي خود به خودی
(کنترل نشده) با پيشبيني ناپايداری گذرای ژنراتورها آشكارسازی شود.
فرايند جزيره سازی ابعاد گستردهتری دارد و نيازمند اقدامات کنترلي و
حفاظتي زيادی ميباشد .در اين مقاله فقط پيشبيني اين رخداد با يک
مدل بهينه مدنظر مي باشد جزئيات کنترل جزيره سازی و ابعاد آن مورد
بحث قرار نمي گيرد .هر طرح کنترل جزيره سازی دارای دو بخش "تعيين
مكان جزيره سازی" و" تعيين زمان جزيره سازی" است که در اين پژوهش
با پيشبيني زمان جزيره سازی يكي از ابعاد فرايند جزيره سازی تعيين مي-
شود .در اين راستا از يک مدل بهينهسازی برای تعيين زمان جزيره سازی
استفادهشده است.
جزيره ساااازی کنترلشاااده آخرين ابزار کنترلي برای کنترل جزيره
شادگي ناخواساته بكار گرفته ميشاود .منظور از جزيره ساازی کنترلشاده
جادا کردن شااابكاهی قادرت از نقااط مشاااخص برای دساااتياابي باه نواحي
الكتريكي جدا از هم پايدار است [ ]4و [.]5
جهات تعيين مكاان جزيره سااااازی در ياک شااابكاه قادرت بزرگ
روشهای گوناگوني را ميتوان به کار گرفت بهعنوان مثال جزيره سااازی
بر اسااااس همپاايي کناد 1يكي از پرکااربردترين روشهاای جزيره ساااازی
کنترلشاده اسات .در اين روش ژنراتورهای همپا در يک گروه قرارگرفته
و باارهاای الكتريكي باه يكي از اين گروههاای همپاا اختصااااا

مييااباد

بهگونهای که کمترين تفااوت بين بار و تولياد در هر يک از جزيرهها ايجااد
گردد .مجزا کردن گروههاای غير همپاا از هم و قرار دادن گروههاای همپاا
در يک جزيره ميتواند همگامي را بهطور غيرمستقيم پس از جزيره سازی
تضااامين کند]5[.و[ .]6تحقيقاتي زيادی در تعيين مرزهای جزيره شااادگي
انجامشده است بهعنوان نمونه مراجع[ .]8[،]7بر اساس کمينه کردن تفاوت
توليد و مصااارف در هر يک از جزيرهها ،مرزهای هر يک از ناحيهها را به
دست آوردهاند.
باوجود اينكه مطالعات کمي برای تشخص زمان جزيره سازی انجام
گرديده است ،بيشتر روشها ،اخيراً برای شناسايي يا پيشبيني جزيره
شدگي بكار گرفتهشده است که بر مبنای روشهای دادهکاوی و هوش
مصنوعي به کمک اطالعات غير برخط استوار بوده است[ .]4بهعنوان مثال

شكل  :1مرز بين جزيرههای غير کنترلشده در سيستم قدرت کشور

در مرجع [ ]9با استفاده از يک جدول که در آن ترتيب خروج خطوط در
حالت جزيره شدگي کنترل نشده بدست آمده بهصورت برخط سيستم را

ايران []3

پايش ميکند و جزي ره شدگي از طريق تطبيق با اين جدول تشخيص داده
ميشود در اين روش تنها تشخيص بهنگام صورت ميگيرد و پيشبيني
Slow Coherency
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صورت نمي گيرد .مقاالت کنفرانسي متعددی در اين زمينه موجود است

شود و در مرحلهی دوم با استفاده از تشخيص رفع خطا از تغييرات تابع

که همهی آنها به نحوی روش مرجع [ ]4را بيان کردند.

هدف ارائهشده ،جزيره شدگي کنترل نشده پيشبيني ميگردد تا اقدامات

مرجع [ ]10با پيشبيني زاويهی روتور هر يک از ماشينها در يک

تكميلي جهت کنترل اين رخداد صورت گيرد .روند پيشبيني درشكل 2

محدودهی مشخص زمان جزيره سازی را پيشبيني ميکند .در اين مقاله

بهطور خالصه نشان دادهشده است .که در ادامه هر سه بخش مدل پيشنهادی

در هرلحظه با استفاده از اطالعات گذشته يک بازه زماني کوچک زاويهی

تشريح ميگردد.

ميکند.
در [ ]11به پيشبيني جزيره شدگي بر اساس زاويه روتور ماشينها پرداخته
است .در اين مقاله با پيشبيني به روش پروني ،در صورتي که بعد رفع خطا
 ،اکثر زاويه رتور ماشينها به سمت ناپايداری گذرا برود در آن صورت
سيستم به جزيره شدگي ناخواسته حرکت ميکند .در اين مقاله مكان
جزيره شدگي هم به روش هم پايي تشخيص داده ميشود.
در[ ]12يک شاخص بر مبنای انرژی ارائهشده و بر اساس اين شاخص
پديدهی جزيره شدگي ناخواسته در مدت زمان کوتاهي بعد از وقوع خطا
پيشبيني مي شود .به علت اينكه اين شاخص از جنس انرژی است روش
شكل  : 2روند کنترل جزيره شدی ناخواسته در مدل پيشنهادی

پيشنهادی توانسته است در نقطه کارهای مختلف پيشبيني جزيره شدگي
را با دقت قابل قبول انجام دهد .همچنين تغيير ساختار شبكه و خروج از
همگامي ژنراتورها تأثيری بر روی دقت پيشبيني توسط شاخص پيشنهادی

-3پیش بینی ناپایداری گذرا

نداشته است.
در [ ]13با توجه به اطالعات غير برخطي که بر اساس شبيهسازی در
حوزهی گذرا ايجاد ميکند به پيشبيني پايداری گذرای شبكه ميپردازد،
و از اين طريق جزيره شدگي سيستم را پيشبيني ميکند .در اين مقاله از
روش  ANFISجهت پيشبيني پايداری شبكه استفاده کرده است.
همچنين روش ارائهشده در شبكه ايران نيز پيادهسازی شده است.
هدف اصالي اين مقاله پيشبيني زمان جزيره ساازی ميباشاد .برای رسايدن
به اين هدف از تابع هدف پيشاانهادی جهت پيدا کردن زمان مناسااب برای
پيشبيني زمان جزيره شدگي استفادهشده است .بهينهسازی های انجامشده
در اين مقاله با الگوريتم  SBBدر نرمافزار  GAMSانجامشده است.

 -2الگوریتم ارائهشده برای پیشبینی جزیره

با توجه به اينكه در هر سيستم قدرت تحت اغتشاش تغييرات زاويهی روتور
و سرعت برحسب زمان غيرخطي است .لذا مدلهای خطي مرتبه پايين برای
اين منظور دارای دقت قابل قبولي نيستند .با توجه به اينكه پاسخ زاويه رتور
ماشينهای سنكرون به ازای يک اغتشاش بهصورت تابع نوساني نمايي
است ،ازاينرو برای پيشبيني اين سيگنال از يک تابع هدف نمايي سينوسي
استفاده شده است .به همين دليل تابع هدف بهصورت حداقل کردن ميزان
خطا از پاسخ نمايي سينوسي با فرکانس و ميرايي مجهول انتخاب ميگردد
 .هرگاه اغتشاشي در يک سيستم رخ ميدهد تنها تعدادی از مدهای سيستم
تحريک ميشود و سيستم موردنظر دارای يک دسته مد غالب خواهد بود.
لذا مدل موردنظر بر اساس رفتار سيستم در حالت گذرا بهصورت زير
پيشنهاد داده ميشود:

شدگی ناخواسته
در سيستم قدرت ناپايداری گذرا و خروج از هم گامي ژنراتورها ميتواند

()1

|  sin(nt + n )] − y N

nt

Nt

O _ F =  | [A +  n =1 B ne
k

N =1

باعث وقوع رخدادها ی بزرگتری همچون خاموشي سراسری يا جزيره
شدگي خود به خودی سيستم شود[ .]14لذا يكي از مهمترين موضوعي که
برای پيشبيني جزيره شدگي بايد در نظر گرفته شود ناپايداری گذرا است.
همچنين بايد در نظر داشت که جزيره شدگي کنترل نشده بعد از وقوع
چندين ناپايداری گذرا در سيستم خود را نشان ميدهد.که خسارات زيادی
به سيستم قدرت وارد ميکند .عامل وقوع جزيره شدگي خطاهای شديد و

که در معادلهی باال]𝐴 𝑛𝐾 𝑛𝐵 𝑛𝜑 𝑛𝜔 𝑛𝛼 [ متغيرهای حالت يا
پارامترهايي هستند که بايد با بهينهسازی بدست آيند𝐾 .تعداد مدهای غالبي
است که در پاسخ موردنظر تحريک شدهاند 𝑁𝑡 .تعداد نمونه پنجره
محاسباتي است و از رابطهی زير بدست ميآيد.

در پي آن عملكرد اشتباه رلههای حفاظتي ميباشد[ .]15در مدل ارائهشده
در اين مقاله ابتدا ناپايداری گذرا در مرحلهی اول پيشبيني ميگردد تا در
صورت نياز از عملكرد ناخواسته رلههای خروج از همگامي جلوگيری
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،1بهار 1399
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بين دو اندازهگيری متوالي ميباشد که با توجه به اطالعات ,PMU 1و

زاوياهی روتور را ميتوان برای زماانهاای بعادی پيشبيني کرد پيشبيني

اطالعات مربوط به نحوه ارسال داده آن تعيين ميگردد .منظور از پنجره-

برای حداکثر 0/2ثانيه برای انجام اقدامات الزم کافي است.

های محاسباتي پنجرهای است که با توجه به شكل  3در هرلحظه از زمان
آن مدل بهينهسازی موردنظر به ازای هر پنجرهی محاسباتي تكرار ميشود.

با توجه به مدل ارائهشده در بخش 3ميتوان زمان وقوع خطا و رفع خطا را

بعد از بدست آوردن پارامترهای مدل()1پاسخ سيستم بهصورت زير تعيين

با دقت مناساابي با توجه به رفتار تابع هدف تعيين نمود .همانطوری که در

ميگردد.

شاكل  4ديده ميشاود در نقطهی  Aميزان تابع هدف(رابطه ( ))1شاروع به
افزايش ميکند و اين نشاانگر وقوع خطا در سايساتم و تغيير پاساخ سايساتم و
n

مدهای تحريک شاده ميباشاد .هرگاه زمان اعمال ورودی به سايساتم داخل
پنجرهی محاسااباتي باشااد  ،ميزان تابع هدف بهينهشااده شااروع به افزايش
ميکند .اين افزايش تا رسايدن زمان يک تغيير در سايساتم(مثل رفع خطا يا
وقوع خطاا) ،به وساااط پنجره محااسااابااتي ادامه دارد .علات اين موضاااوع
داشاتن دو پاساخ متفاوت در داخل پنجرهی محاساباتي ميباشاد چرا که قبل
از وقوع خطا و بعد از وقوع خطا مدهای تحريک شده با هم متفاوت است
( قبال از خطاا هيم مادی تحرياک نشاااده و تاابع ثاابات خواهاد بود و بعاد از

n +1

شكل  :3نحوهی حرکت کردن پنجرهی محاسباتي برای پيشبيني نمودار
زاويهی روتور
= Rotor _ speed

()3

or

])  sin(nt +  n

خطا مدهای تحريک شاده تغيير پيدا ميکند ) و بيشاترين خطا برای زماني
اسات که دقيقاً زمان وقوع خطا يا رفع خطا در وساط پنجره محاساباتي قرار
گيرد .با توجه به توضااايحات گفته شاااده رفع خطای سااايساااتم به راحتي

Rotor _ angale
 nt

A +  n =1 B ne
k

ميتواند از تغييرات تابع هزينه تخمين زده شاااود و بعد از گذشاااتن پنجره
محااسااابااتي از زماان رفع خطاا شااارايط برای پيشبيني جزيره شاااادگي
غيرعمدی مهيا شاود.بايد توجه کرد که بهترين زمان برای پيشبيني جزيره
شادگي دقيقاً بعد از رفع خطا و بر اسااس پاساخ نهايي سايساتم بعد از اعمال
هماه ورودیهاا (وقوع خطاا و رفع خطاا) ميبااشاااد .لاذا بعاد از گاذشاااتن از

بايد توجه داشات که انتخاب مقادير بزرگ برای پنجرهی محاساباتي باعث
ميشاود که پيشبيني زياد معتبر نباشاد ،زيرا با انتخاب 𝑡𝑤𝐶 بيشاتر احتمال

دومين اکسترمم پنجره مربوط به پيشبيني جزيره سازی بدست ميآيد.

دارد که در هر پنجره محاسااباتي چندين تغيير وضااعيت در ساايسااتم رخ
بدهد .درنتيجه تغيير مدهای نوسااااني ايجاد شاااده و خطای پيشبيني زياد
گردد(در داخل پنجره محاساباتي دو پاساخ جدا از هم وجود داشاته باشاد).
لذا بهترين 𝑡𝑤𝐶 ،کوچکتر از زمان بين متوساط ناپايداری گذرا در يک
سااايساااتم و رفع خطاای معمول ميبااشاااد کاه باا ايجااد خطااهاای مكرر و
مطاالعاات گساااترده پااياداری گاذرا بادسااات ميآياد .اين مقادار باه ازای هر

C

اس يساتم مطالعاتي متفاوت بوده و بيشاتر به حد آساتانهی تحمل اس يساتم برای
پايدار ماندن تحت اغتشااش بساتگي دارد .علت اساتفاده از اين مقدار ،قرار

B

D

A

گرفتن پنجرهی محاسااباتي در بين زمان ناپايداری و رفع خطاساات .تا يک
پاساخ زماني در پنجره محاساباتي قرار گيرد و دقت پيشبيني افزايش يابد (
هرگاه در اس يساتم خطا رخ ميدهد يک دساته مد در پاساخ زماني تحريک

شكل :4نحوهی تغيير تابع هدف در روند پيشبيني

ميشاااود که به محا ناپايدار شااادن يک ژنراتور مدهای تحريک شاااده
تغيير پيدا ميکنند) .اين موضاااوع در قسااامت بعدی بيشاااتر توضاا يح داده
ميشاااود .بعاد از هر باار بهيناهسااااازی پاارامترهاای مادل پيشبين تعيين
ميگردد .بعاد از تعيين اين مقاادير ،باا توجاه باه معاادلاهی ( )3سااارعات ياا
Phasor Measurement Unit
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 -5بررسییی کیارایی میدل ب ینیه ارائیهشییده و نتیایج
شبیهسازی
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يک بازهی زماني را در برميگيرد .برای پيشبيني زاويهی روتور و سرعت

-4شناسایی وقوع خطا ،رفع خطا
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در اين قساامت برای نشااان دادن کارايي روش پيشاانهادی اين روش را با

شاااكل  :6نحوهی تغييرات زاويه روتور ماشاااين  1در اثر خطای ساااه فاز

روشهای مرساااوم و پرکاربرد ديگر که اکثراً در پيشبيني مورد اساااتفاده

متقارن اعمالشده به باس  16با رفع خطای 350ميليثانيه با خروج خط

قرار ميگيرناد مقاايساااه ميشاااود .باا توجاه باه اينكاه اين روش در مراجع

1.1 Fault clearance

[]16و[ ]17ارائاهشاااده اسااات تئوری آنهاا در اين مقاالاه مورد بحاث قرار

1.08

توساااط مدل بهينهساااازی پيشااانهادی ارائه ميگردد .بدين جهت يكي از
پاساخهای شابكهی 39باساه  10ماشاينه اساتاندارد  IEEEکه در شاكل 5
نشاااان دادهشاااده به خطاای ساااه فاز متقارن مورد بررسااا ي قرار ميگيرد.

1.04
1.02
1
0.98
0.96

(اطالعات دقيق شابكه  39باساه در مرجع[ ]18موجود ميباشاد) درشاكل 6
نحوهی تغييرات زاويهی روتور اس يساتم بعد از اعمال خطای ساه فاز متقارن

)Rotor speed (pu

نميگيرد و تنهاا نتاايج حااصااال از اين روش جهات مقاايساااه باا پيشبيني

1.06

0.94
4

3.5

2.5

3

در باس 16با رفع خطای 350ميليثانيه نشاان دادهشاده اسات ( ورودی اول

2

)Time(s

1.5

1

0.5

0

0.92

در  t=0/1secو ورودی دوم در .) t=0/450 secساارعت ژنراتورها نيز

شاكل  :7نمودار سارعت ژنراتورهای شابكه  39باساه بعد از اعمال خطای

در شاكل  7نشاان دادهشاده اسات .برای پيشبيني زاويهی روتور و سارعت

3فاز متقارن به باس  16با رفع خطای 350ميليثانيه با خروج خط

هر يک از ژنراتورها بايسااتي تابع بهينه معادله  1برای هر  10ژنراتور بهطور
جاداگااناه بهيناه گردد تاا اينكاه مقاادير متغيرهاای حاالات مورد نيااز جهات

جدول  :1مدهای تحريک شاااده در هر يک از پاساااخها ،به ازای خطای

پيشبيني بدسات آيد .نتايج پيشبيني توساط تابع بهينه برای هر  10ما اش ين

3فااز روی بااس 16در لحظاه 0/1ثاانياه و باا رفع خطاای 350ميليثاانياه برای

قبل از رفع خطا در جدول 1آمده اساات .همانطوری که در جدول 1ديده

پيشبيني زاويه روتور

ميشاااود هر ژنراتوری دارای پاساااخ منحصاااربهفردی اسااات ولي برخي
ژنراتورها مشاابه هم ميباشاند .از آنجايي که مدهای تحريک شاده بعد از
رفع خطا با قبل از رفع خطا متفاوت باشاد مدهای بعد از رفع خطای ما اش ين
 1تا  10نيز در جدول 2آمده است.
G8
38

26

29

37

G9
G6

G10

27

17

2

36
23

30

25

24
28
22

21

3

18

16

4

15

9

12

35

20

G7

39

5

14
19

1

G1

6

13

7

11

8

10

33

34

31

32

G5
G3

G4

G2

شكل :5شبكه  39باسه 10ماشينه استانداردIEEE
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10

200
150

50
0
-50
-100

)Rotor angle (degree

100

-150
2

1.8

1.6

1.4

1.2

1
)Time(s
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 :2مدهای تحریک شده بعد از رفع خطا در لحظه 650
میلیثانیه برای زاویهی روتور(ژنراتور یک مرجع میباشد)

برای همه ژنراتورها تابع هدف گفته شده در معادله 1را بهينه نموده و زاويه
روتور را پيشبيني نمود .اما با توجه به شكل  10به راحتي ديده ميشود که
با رسيدن پنجره محاسباتي به زمان رفع خطا ،تابع هدف شروع به زيادشدن
ميکند و اين روند تا رسيدن رفع خطا به نقطه مياني پنجره محاسباتي ادامه
دارد .لذا هرگاه پيشبيني با روش گفته شده ،وقوع ناپايداری را در فاصله
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دورتر پيشبيني کرد بهتر است که اقدامي صورت نگيرد .تا نقطه رفع خطا
از داخل پنجره محاسباتي خارج شود ،چرا که ممكن است رفتار پاسخ
عوض شود (مدهای تحريک شده به علت رفع خطا عوض شود) و از طرفي
هم خطای پيشبيني در حالتي که زمان رفع خطا در داخل پنجره محاسباتي
است زياد است و استناد به آن چندان معتبر نميباشد .درشكل  10مقدار
ماکزيمم مربوط به زماني است که رفع خطا دقيق ًا در وسط پنجره محاسباتي
قرار دارد .اين شكل ميزان تابع هدف را با فاصله زماني يک سيكل ()0/02s
نشان ميدهد .زمان الزم به ازای هر بار اجرای الگوريتم در هر فاصله زماني
 0/01ثانيه است .با توجه به رشد تابع هدف به راحتي زمان رفع خطا
شناسايي ميشود .لذا اگر چنان چه از اين روش برای پيشبيني جزيره
سازی استفاده شود در آن صورت بايستي بعد از گذر کردن زمان رفع خطا
از پنجرهی محاسباتي با بهينه کردن تابع هدف اصالحشده معادله ( )4به
پيشبيني جزيره شدگي پرداخت.
250
Monitored time

Predicted time
)AR(6
)AR(6
)AR(6
OP-P
OP-P
OP-P
G7
G8
G9

200

100

برای نشان دادن اعتبار الگوريتم مذکور نتايج اين روش با روش AR
مقايسه ميشود .در روش پيشنهادی الزم نيست که بعد از خطا برای

50

0.6

0.55

0.5

0.45

زمانهای زياد پيش پيني کند چرا که در هرلحظه با در نظر گرفتن اطالعات
پنجره محاسباتي نتايج پيشبيني مدام بهروزرساني ميشود و پيشبيني 200
ميليثانيه بعد از انتهای پنجره محاسباتي جهت پيشگيری و انجام اقدامات

0.4

0.35
)Time(s

ارائهشده و  ARدرجهی6
monitored region

Predicted region
)G10(p
G10
)G9(p
G9
)G8(p
G8

1.015
1.01
1.005

را از خود نشان ميدهد بهطوری که قبل از رفع خطا تقريباً اختالف نمودار

1

پيشبيني شده با نمودار اصلي برابر صفر است .اما بعد از رفع خطا به علت

0.995

عوض شدن مدهای تحريک شده پاسخ سيستم ،مقدار پيشبيني شده از

0.99
0.985

مقدار اصلي جدا ميشود .مدل  ARکه از معتبرترين روشهای پيشبيني
سری زماني است دارای دقت مناسبي بوده که درمجموع پيشبيني با مدل
ارائهشده و مدل  ARتقريباً دقت يكساني را از خود نشان دادند .در تمامي
پيشبينيها طول پنجرهی محاسباتي 0/2ثانيه در نظر گرفتهشده است .برای

1.4

1.2

1

0.8
)Time(s

0.6

0.4

0.2

شكل  :9پيشبيني سرعت ژنراتورهای  8 ،7و  9با مدل بهينه ارائهشده
و  ARدرجهی6

استفاده از روشهای گفته شده برای پيشبيني ناپايداری گذرا کافي است
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)Rotor speed (pu

شكلها ديده ميشود ،که پيشبيني بر اساس روش ارائهشده دقت مناسبي

0.3

0.25

0.2

0.15

0
0.1

شكل  :8پيشبيني زاويهی روتور ژنراتورهای  8 ،7و  9با مدل بهينه

کنترلي کافي است .در شكل  8و شكل  9نتايج حاصل از پيشبيني زاويه
روتور و سرعت  3ژنراتور به عنوان نمونه نشان دادهشده است .با توجه به

)Rotor angle(degree

Fault clearance

150
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0.25

دارای اشيب متفاوتي اسات لذا بايساتي يک ناحيه بهصاورت جزيره از شابكه
جادا شاااود .نحوه جادا کردن جزيرههاا در اين مقاالاه مادنظر نبوده و در اين

0.2

0.15
O- F

Fault clearance

قسمت تنها اين رخداد پيشبيني شده است.

0.1

جدول  :3نتايج پيشبيني برای حالت جزيره شدگي با تابع هدف

0.05

0.8

جزیرهی جنوبی

0
0.3

0.4

شكل  :10نحوهی تغييرات تابع هدف برای يک ماشين با رفع خطا در

O _ F = 0.9800
k2=2

k2=2

A = 0.98443

A = 1.0064

]D m = [0.0072202 − 0.00034845] D m = [0.030581 0.00033643

زمان  450ميليثانيه
()4

جزیره شمالی و غربی

O _ F = 0.24474

Nt

| O _ F =  |[A +  n =1 B ne nt  sin(nt + n ) +  m2=1 D m t m ] − y N
k

k

N =1

k 2 = 1 or 2
m =1

تابع درجهی  mميباشاد که با اضاافه شادن به
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10

تاابع هزيناه ،الگوريتم را در پيشبيني سااارعات ژنراتور کماک ميکناد .در

k2
شارايط جزيره شادگي تفريق سارعت ژنراتورها از A +  m =1 D m t m

يک تابع نمايي ساا ينوسااي اساات .با توجه به طبقهبندیهايي که در مراجع
] [4و [ ]5صاورت گرفته وقتي پديده جزيره شادگي در اس يساتم قدرت رخ
ميدهاد ژنراتورهاای همگروه دارای سااارعات تقريبااً برابر هساااتناد ولي باا
ژنراتورهای ديگر گروهها در حال جدا شااادن الكتريكي اسااات .در رفتار
جزيره شادگي معيار فاصله ،سرعت سنكرون جزيرهها ميباشد (يا زاويهی
روتور) که در مرجع []4نيز آمده اسااات .اما از اينکه اين فاصاااله چه قدر

15

1.2
North and West island
1.1
1
0.9

10

)Time (s

5

0.8
0

شكل  :11نحوهی تغييرات سرعت ژنراتورها بعد از اعمال خطای 3فاز
در باس  16و با رفع خطای300ميليثانيه

باشد تا به عنوان جزيره شدگي در نظر گرفته شود تاکنون روش کارآمدی

تاداخال اين روش باا نوسااااان توان و ادوات جبران گر ..وجود نخواهاد

ارائه نشاده اسات( نسابت به زمان چقدر در نظر گرفته شاود) .با اين وجود

داشااات .هم چنين توساااط اين روش باه راحتي زماان رفع خطاا از طريق

مقدار آسااتانه اين فاصااله تأثيری در کارايي روش پيشاانهادی در اين مقاله

تشااخيص افزايش تابع هدف قابل تخمين اساات .و بعد از تخمين رفع خطا

نادارد ،چون ميتوان باا افزايش افق پيشبيني ،جزيره شاااادگي بر مبناای

به راحتي ميتوان با مدل اصااالحشااده ،جزيره شاادگي را پيشبيني نمود و

فاصاااله گفته شاااده را با اطمينان بيشاااتری شاااناساااايي کرد (در پيشبيني

شرايط را برای اقدامات کنترل جزيره شدگي مهيا ساخت.

نااپااياداری گاذرا مجااز باه پيشبيني طوالني مادت نيساااتيم ولي در جزيره

 -6نتیجهگیری

شاادگي ميتوان پيشبيني طوالني مدت انجام داد چرا که بعد از رفع خطا

جزيره شدگي ناخواسته فرايندی است که بايد با توجه به توپولوژی

انجاام ميپاذيرد .باه همين علات زماان رفع خطاا برای مادل پيشبيني جزيره

نهايي سيستم قدرت و بعد از رفع خطا (نه در حين خطا) پيشبيني گردد.

شااادگي الزم ميبااشاااد تاا افق پيشبيني در اين لحظاه زيااد شاااود) .باا اين

از آنجايي که در روشهای پيشبيني که تاکنون در اين راستا ارائه شده

ض يحات نيازی به تخمين قسامت نوسااني تابع هدف معادله ( )4نبوده و
تو ا

است قابليت تخمين زمان رفع خطا وجود ندارد لذا در پيشبيني جزيره

تنهاا  A +  k 2 D m t mباه عنوان تاابع هادف مادنظر قرار ميگيرد .باه
m =1

شدگي ناخواسته نميتوان از اين روشها بهره گرفت .تابع هدف پيشنهادی

عنوان مثاال باه ازای يكي از خطااهاا باا رفع خطاای 300ميليثاانياه تغييرات

با توجه به مدهای تحريکشده در حين اغتشاش و بعد از اغتشاش مدل

سارعت ژنراتورها درشاكل  11نشاان دادهشاده اسات .با توجه به اين شاكل

گرديد تا با تغيير توپولوژی در هرلحظهای تابع هدف دارای تغييرات

سااارعاات هر دو گروه از ژنراتورهااا بااه بااا دقاات مناااسااابي بااه کمااک

زانويي باشد ( به علت تغيير مدهای تحريکشده) .اين تغييرات جهت

 A +  k 2 D mt mپيشبيني شاااادهاناد کاه باا خطوط مقطع نشااااان
m =1

تخمين زمان رفع خطا و وقوع خطا مورد استفاده قرار ميگيرد تا لحظه

دادهشااده اساات .نتايج هر دو بهينهساا ازی به کمک روش  SBBنرمافزار

مناسب برای پيشبيني جزيره شدگي ناخواسته تعيين گردد .همچنين به

 GAMSدر جدول 3آمده اسات که نشاانگر دو خط سااده ميباشاند .با

علت اينكه اين روش بر مبنای داده های اندازه گيری واحدهای فازوری

توجه به اين خطوط که قبل از شاروع جزيره شادگي تخمين زده شادهاند.

مي باشد لذا برخالف روش های سنتي پيش بين که در سيستم قدرت

براحتي رفتاار سااارعات ژنراتورهاا برای ثاانياههاای بعاد مورد بررسااا ي قرا

برمبنای تغييرات امپدانس ديده شده انجام ميگردد(رلههای امپدانسي)

ميگيرد و ميتوان در مرحلهی کنترل جزيره سااازی از آن اسااتفاده نمود.

دچار هم پوشاني با رخداد های ديگر (مثل نوسان توان ) نخوادهد بود.

از آنجايي که دو جزيره دارای تغييرات يكسااني هساتند و تنها يک جزيره
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،1بهار 1399
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در اين مقاله برای پيشبيني سيگنال زماني سرعت و زاويه روتور
ژنراتورها از تابع هدف پيشنهادی استفاده شد و دقت پيشبيني سيگنال
 مورد ارزيابيAR  از طريق مقايسه با روش،زماني بهوسيله اين تابع هدف
 همچنين ديده شد که جهت پيشبيني جزيره شدگي ناخواسته.قرار گرفت
به کمک تابع هدف ارائهشده بايد زمان مناسب برای پيشبيني مشخص
 پنجره محاسباتي مناسب (زمان مناسب) برای پيشبيني جزيره.گردد
 در اين راستا زمان.شدگي ناخواسته اولين پنجره بعد از رفع خطا ميباشد
رفع خطا و وقوع خطا نياز به شناسايي است که از طريق تغييرات زانويي
 با توجه به اينكه جزيره شدگي.تابع هدف پيشنهادی قابل شناسايي است
ناخواسته به فاصله الكتريكي زاويه و سرعت روتور ژنراتورها بستگي داشت
به همين دليل نيازی به قسمت نوساني سرعت و زاويه روتور ژنراتورها بعد
از رفع خطا نبود در نتيجه تابع هدف اصالح شده به کمک اطالعات
دستگاههای اندازهگيری در داخل پنجره محاسباتي برای جزيره شدگي
.استفاده شد
 به ازای سناريویIEEE  باسه39 نتايج شبيه سازی در شبكه استاندارد
خطايي که منجر به جزيره سازی ناخواسته ميگرديد نشانگر آن است که
روش مورد نظر در تخمين زمان وقوع خطا و رفع خطا از دقت مورد قبولي
 که در ادامه اين زمان ها برای تشخيص پنجره مناسب پيش.برخوردار است
بيني جزيره شدگي مورد استفاده قرار گرفت و جزيره شدگي ناخواسته با
.تابع هدف اصالح يافته پيشبيني گرديد
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