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Резюме: За качествено, сигурно и икономично производство, пренасяне и 
разпределение на електрическата енергия се проектират и изграждат 
информационно управляващи комплекси за текущ контрол и управление на 
електроенергийната система. Сред проблемите, които възникват в процеса на 
управление, са различните аварийни ситуации, свързани с изменение на честотата, 
нарушаване на баланса производство/потребление и др.  

В настоящата работа е предложена целева функция на оперативна стратегия 
на управление на електроенергийната система в аварийни ситуации. 
 
 
1. Въведение 

Съвременните тенденции на развитие на процесите на производство, пренасяне 
и разпределение на електрическата енергия са свързани с изграждане на 
информационно управляващи комплекси за текущ контрол и управление на 
електроенергийната система (ЕЕС) [1,2]. Чрез тях се осъществява информационно 
осигуряване и управление в реално време и се гарантира качественото функциониране 
на системата. Сред основните направления, в които се извършва събирането на данни, 
са: стойности на честота и напрежение, потоци на активна и реактивна мощност в 
преносната мрежа, активни и реактивни мощности на генериращите блокове, действие 
на релейни защити на основни елементи на мрежата и др. В нормален режим на работа 
на ЕЕС тези данни са само оперативна информация, която в последствие може да се 
използва при планиране, съставяне на товарови графици и др. Но чрез тези данни се 
определят и аварийните ситуации в системата и на тяхна база се формират съответните 
управляващи въздействия за отстраняването им. 

В настоящата работа е предложена целева функция на оперативна стратегия на 
управление на ЕЕС в аварийна ситуация, която е приложена за случай на недопустимо 
отклонение на честотата от номиналната й стойност. 
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2. Общ вид на оптимизационната задача при управление на ЕЕС  
Състоянието на ЕЕС в произволен момент от времето се характеризира с 

множество точно известни параметри 
(1) ( )Tnxxxx ,...,, 21= , 

чийто стойности се изменят в определени граници { } Rx ∈
 , съответстващи на нормален 

режим на работа на ЕЕС.  
При нарушения в нормалния режим част xx 

⊂*  от параметри (1) добива 
стойности RR ∉* , което е индикатор за настъпване на аварийна ситуация. При това се 
нарушава синхронното обединение на системата и се налага съответното въздействие 
за коригиране на ситуацията. То се осъществява от автоматизираната система за 
диспечерско управление (АСДУ). Чрез управление структурата на ЕЕС и съответни 
ситуационни алгоритми тя ликвидира аварийната ситуация.  

Целевата функция на управление на ЕЕС може да се обвърже с 
експлоатационните разходи за промяна на генерираната мощност за време t∆  на 
аварийната ситуация. В случай, че е необходима промяна на мощност P∆ , тя да се 
представи във вида: 

(2) ∑∑
==

∆=∆∆=
n

i
i

n

i
ii tCtPcZ

11
, 

където ic  са разходите за промяна на единица мощност, а iC  е общата стойност на 
променената мощност за дадения възел от товара. 

Оптималното управление се получава, като се реши задачата: 
(3) 

mju j

Z
...1,

min
=

→ , 

където mju j ..1, =  са ситуационни алгоритми за ликвидиране на съответната аварийна 
ситуация. 

Трябва да се има предвид, че в общия случай функцията kZ  е по части линейна 
и монотонно изменяща се, тъй като за два поредни момента kt  и 1+kt  е в сила 
зависимостта: 

(4) ( )kkkkk ttCZZ −+= ++ 11  
 
Решението на (3) се свежда до стратегията 
(5) ( ) ( ) ( )p

jjj uuuS →→→ ....: 21  

където ( )p
ju  са необходимите р итерации на съответния алгоритъм ju , необходим за 

изпълнението на (3). 
Зависимост (5) може да се разглежда и като комплексна оценка на тежестта на 

аварийната ситуация, ликвидирана чрез управляващи въздействия ju . 

 
3. Решение на оптимизационната задача за управление при промяна на честотата 

Разглеждаме решението на оптимизационна задача (3) при промяна на честотата 
на променливия ток: 

  ( )Tnxxxf ,...,, 21∈ . 
Тя е параметър, общ за цялата ЕЕС, чиято стандартната стойност за Европа, 

както е известно, е 50 Hz. По стандарт [3] честотата трябва да се поддържа с точност до 
±0,2 Hz (95% от денонощието), като се допуска кратковременна работа на 
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енергосистемата (не повече от 72 минути на денонощие) с отклонение на честотата до 
±0,4 Hz. Тя е показател за качеството на електроенергията и важен параметър за 
режима на работа на цялата ЕЕС. Затова промяната на честотата извън допустимите 
граници [3] се счита за аварийна ситуация в ЕЕС. 

Тясно свързани с честотата са генерираните и консумираните активни 
мощности, т.е. балансът „производство – консумация”, чието нарушаване води до 
промяна на честотата.  

В случай, че честотата излезе от определените в (3) граници, трябва да се 
промени мощността на всеки i-ти паралелно работещ генератор с:  

(6) 
i

n

n
i s

P
f
fP i∆

−=∆  

където f∆  е необходимата корекция на честотата до номиналната й стойност nf , 

is  - показател, който се определя от наклона на статичната характеристика [4] 
на генератора, 

inP  - номинална мощност на агрегата. 
Знакът „-„ показва, че при падане на честотата, генерираната активна мощност 

от i-тия генератор трябва да се увеличи, съобразно статичната му характеристика.  
В случай, че честотата намалее с f∆ , трябва да се изчисли стойността (6) за 

работещите в паралел генератори. Оптималното iP∆  трябва да се определи в 
зависимост от необходимата корекция f∆  и номинална мощност на агрегата така, че да 
се изпълни (3).  
 
4. Заключение 

В работата е формулирана задачата за оптимално управление на ЕЕС въз основа 
на икономически показатели. Получено е нейното решение в случая на намаляване на 
честотата на променливия ток под допустими граници. Предложената в доклада целева 
функция на управление отчита себестойността на управляващите въздействия и свързва 
икономическата ефективност с минимално необходимия брой действия за ликвидиране 
на аварийната ситуация. 
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