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محاكاة استق اررية منظومة قدرة باستخدام طريقة ليبونوف المباشرة
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:ممخص
– خطوة غير

يعرض البحث وصف مختصر لطريقة ليبونوف المباشرة وتعرض كفائتيا مقارنة بطريقة الخطوة

: والفوائد العممية ليذه الطريقة التحميميو,المباشرة من اجل حساب األستق اررية لمنظومة قدرة كيروميكانيية
. سرعة الحل.أ

 امكانية حساب درجة االستق ارريو.ب
:وتعاني ىذه الطريقة من االتي
. محدوديةالنمذجة.1

. في حالة عدم استقرار المنظومة اليمكن تحديد الماكنو او مجموع المكائن الخارجة عن االستقرار.2
 وتم اعتماد منظومة اختباريو لعرض كفاءة طريقة ليبنوف.تم تمخيص المفاىيم االساسيو والتمثيل الرياضي
.المباشرة مقارنة مع كفاءة طريقة الخطوة – خطوة غير المباشرة
Abstract:
This paper presents a brief description of Lyapunov's direct method, and demonstrates
its efficiency with respect to previous indirect step by step method, in order to compute
the stbility of electromechaincal power system.
The practical advantages of this direct method of analysis are:
(i) Rapid solution.
(ii) Ability to compute the degree of stability.
The limitations that Lyapunov's direct method suffers from:
a) Severe modeling limitations.
b) If the system is unstable, the analysis does not indicate how it separates and
whether the separated parts survive of collapse.
The basic concepts and the mathematical formulation of the method are summarized.
Practical test system are used to demonstrate the superior efficiency of the method
relative to step by step method.
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قائمة الرموز:
 = tالزمن (بالثانية).

 = Hثابت الماكنة.

 =  smالتردد الزاوي لمماكنة بالدرجات نصف القطرية الميكانيكية.
 = Pmالقدرة الداخمة إلى عمود اإلدارة.
 = Peالقدرة الكيربائية العابرة لمفجوة اليوائية في الماكنة.
 = Paالقدرة التعجيمية الناجمة عن فقدان التوازن بين  Pmو . Pe
 =  sالسرعة التزامنية لمماكنة بالدرجات نصف القطريو الكيربائية.
 = fالتردد ذبذبة /ثانية.
 = xمفاعمة االنتقال.

 = tالفترة الزمنية المتعاقبة.

 =  nالتغير في الزاوية خالل الفترة الزمنية . t
 =  n1التغير في الزاوية خالل الفترة الزمنية السابقة.
) = Pa ( n1القدرة التعجيمية خالل الفترة الزمنية السابقة.
 = سرعة الدوار (نصف قطرية – ثانية).
 = النسبة الثابتة.
 = Vفولتيو نقطو اإلرسال.
 = V1فولتيو نقطة االستالم.
 = Pmaxالطاقة القصوى المنقولة.
~
 =  iالفرق بين زاوية الدوار لمماكنة  iوالزاوية االبتدائية لمدوار ) . ( i   o
 = ~iالفرق بين سرعة الدوار لمماكنة  iوالسرعة التزامنيو ) . (i  o
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.1- 1

المدخلIntroduction :

دراسات األستق اررية العابرة من الدراسات بالغة األىمية لتحديد السموكية الديناميكية لمنظومة القدرة الكيروميكانيكية
وتيدف التحميالت الرياضية والدراسات التصحيحيو لألستق اررية العابرة إلى معرفة إمكانية بقاء استقرار المنظومة عند
حدوث اضطرابات رئيسية مثل أعطال خطوط نقل القدرة والتغيير الفجائي لألحمال الكيربائية والفقدان الفجائي
لوحدات توليد الطاقة الكيربائية.وبسبب ضخامة منظومة القدرة وتوسع الشبكات المختمفة المرتبطة بيا قد أدى إلى

وجوب التوسيع في دراسات األستق اررية العابرة لغرض الحصول عمى درجة عالية جداً من الضبط والدقة في النتائج

الكفيمة بإعطاء القرار الصحيح في كيفية استجابة المنظومة لالضطرابات التي يحتمل حدوثيا .ويكون لممكائن عادة

منظومات إثارة ومنظومات سيطرة( ,التحكم التوربيني) يتوجب وضعيا في نماذج بشكل دقيق عند تمثيميا في الحاسبة
لكي تعكس االستجابة الديناميكية الصحيحة لمنظومة القدرة في حالة االضطرابات ]. [2,1
.2- 1

معادلة التأرجحSwing Equation :

معادلة ألتأرجح ذات أىميو بالغة في دراسات األستق اررية وىي معادلة تفاضمية من الدرجة الثانية وتكتب بالصيغ
التالية ]. [3,2

2 H d 2
.
 Pa  Pm  Pe
sm dt 2

)...(1
إذ أن  مقاسو بدرجات نصف قطرية ميكانيكية.

و  sm

مقاسو بدرجات نصف قطرية ميكانيكية لكل ثانية.

وباإلمكان إعادة كتابة المعادلة ( )1عمى النحو التالي بالنسبة لمنظومة تعمل بالتردد الكيربائي  fىيرتز.

H d 2
.
 Pa  Pm  Pe
 f dt 2

)...(2
إذ أن  مقاسو بدرجات نصف قطريو كيربائية.

H d 2
.
 Pa  Pm  Pe
180 f dt 2

)...(3
عمى اعتبار  مقاسو بالدرجات الكيربائية .
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.3- 1

تطبيقات معادلة التأرجحSwing Equation Application :

يمكن كتابة معادلة التأرجح بشكل معادلتين تفاضميتين من الدرجة األولى وكما يأتي:
)...(4
)...(5

2 H d
.
 Pm  Pe
s dt
d
   s
dt

وتكمن الغاية من حل معادلة ألتأرجح في إعطاء العالقة بين  و  tحيث تكون الزاوية  عندىا عبارة عن دالة
زمنية .ويطمق عمى المخطط البياني لزاوية  إزاء الزمن  tبمنحنى ألتأرجح الماكنة ]. [5,4
.4- 1

طريقة الخطوة  -خطوة لألستق اررية(step-by step method) :

ىي طريقو لحل معادلة ألتأرجح وذلك لمحصول عمى منحني ألتأرجح .أي الحصول عمى زاوية الدوار  بوصفيا
دالة لمزمن  tألزمنة إزالة حرجة معينة .ويتم ذلك بتطبيق عمميات حسابيو تقريبية وتك اررية.
تستخدم طريقة الخطوة -خطوة في الحصول عمى الحل بواسطة البرمجة في الحاسبة وخاصة عندما تكون ىذه

المنظومة كبيرة وحاوية مجموعة من المكائن ,ويجري الحل بإيجاد قيم الزاوية بوصفيا دالة لمزمن  tوألي من المكائن

لفترة زمنية كاممة ,وعندىا يجري تمثيل العالقة فيما بين  و tبمنحنى زاوية الدوار /الزمن ,لتحديد ما إذا كانت 
ستزداد حتى تصل إلى حد أقصى ثم تبدأ بالتناقص أو تستمر دون حد .والوضع األخير يعني فقدان استق اررية
المنظومة .وان فترة اإلزالة الكمية ) (Overall Clearing Timeىي تمك العائدة لمجموع الزمن المستغرق في
إصدار االفالت من قبل أجيزة الحماية والزمن المستغرق في فعل قاطع الدورة لفصل التوصيل الكيربائي [. ]6,3

ىناك عدد من الطرق لتطبيق طريقة الخطوة-خطوة لحل المعادالت التفاضمية من الدرجة الثانية ,وىي جميعيا
أساليب عددية ) (Numerical Methodsتتعمق بإضافة زيادات جزئية صغيرة جدا إلى الدالة أو تستخدم الحاسبة
ألجراء ىذه العمميات الحسابية.
وتيدف الحسابات في جميع األحوال إلى أيجاد التغيرات في

مستندة إلى الفرضيات اآلتية:

الموقع الزاوي لمدوار خالل فترات زمنية قصيرة جداً-

أ .اعتبار القدرة التعجيمية  Paالمحسوبة في بداية الفترة الزمنية المنتيية (السابقة) ولغاية منتصف الفترة الزمنية
الحالية.
ب .اعتبار سرعة الزاوية ثابتة خالل الفترة الزمنية الحالية والتي ىي في الحقيقة محسوبة في منتصف ىذه الفترة.
وتجدر اإلشارة إلى أن كمتا الفرضيتين غير صحيحة وذلك الن  تتغير بشكل مستمر وان كالً من  Paو  ىي

أيضا دالة لمزاوية  . ولكن يالحظ انو كمما كانت  tاقصر اقترب منحنى التأرجح من المنحني الحقيقي .وذلك
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عمى الرغم من عدم مطابقة أي من الفرضيتين المذكورتين في أعاله لمحقيقة ,ولكن
[]7,2

المعالجة الحسابية بطريقة

الخطوة-خطوة ىي التي تؤدي إلى استخراج قيم غير بعيدة عن القيم الحقيقية.
.5- 1

تقييم االستق اررية العابرةTransient Evaluation :

يمكن تقييم االستق اررية العابرة من خالل منحنيات التارجح لدوار المكائن التزامنيو في منظومات القدرة الكيربائيو,

لمحصول عمى منحنيات ألتأرجح ىناك طريقتان يتم برمجتيا بالحاسبة الرقمية وىما:
.1-5-1طريقة الخطوة -خطوة البسيطةSimple Step by Step Method :

يتم أيجاد منحنيات ألتأرجح في ىذه الطريقة لمدى من أزمنة إزالة العطل بتطبيق معادلة الفرق:
180 f
).(t ) 2 Pa ( n1
H

)...(6

تحسب الزاوية



 n   n1 

عبر الفترة الزمنية  tالمتضمنة الفترات المتعاقبة وتصاغ في برامج الحاسبة لكتابة جدول

بالنتائج المستخرجة ,ويستخدم فيو برنامج فرعي لرسم منحنيات ألتأرجح .وتؤخذ الفترة الزمنية بالثانية مثالً

 t  0.01وتكون أزمنة إزالة العطل في المدى بين  0.05إلى  0.5ثانية وفي ضؤ أستمرار تزايد زاوية الدوار او

تناقصيا يتم الحكم عمى استق اررية المنظومة ]. [8,1
 .2-5-1طرق التكامل العدديNumerical Integration Methods :
تستخدم المعادلتان التفاضميتان من الدرجة األولى (  )4و(  )5كما جاء في الفقرة (  )3ويتبع في حل ىاتين
المعادلتين الطريقة االعتيادية إليجاد سرعة الماكنة وزاوية الدوار

 ,يكتب برنامج فرعي دوري لمحصول عمى

منحنيات ألتأرجح بتطبيق إحدى الطرق آالتية:
أ .طريقة أويمر (Euler) .

ب .طريقة أويمر المحورة (Modified Euler) .
ت .طريقة رانج –كوتا Runge-Kutta .
وتتم المفاضمة بين الطرق أعاله عمى ضؤ الضبط في النتائج المستخرجة بكل من ىذه الطرق اخذين بنظر
االعتبار ما يمي:

أ .التعقيد في البرمجة ويقصدىا حجم البرامج والوقت المستغرق لمحل من قبل الحاسبة.
ب .الضبط ويقصد بو قصر الفترة الزمنية المستخدمة والوقت المستغرق لمحل البرامج من قبل
][9,3

.
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 .3-5-1طريقة ليبونوفLyapunov Method :

طريقة ليبونوف تتعامل مع المنظومات الخطيو وغير الخطيو .وىناك اسموبان لمعالجة مشكمة االستق ارريو اسموب

ليبونوف األول يطبق فقط في حالة االستق ارريو المستقرة واسموب ليبنوف الثاني يطبق ويدعى بطريقة ليبنوف
المباشرة ويستخدم في حسابات االستق اررية العابرة لممنظومات غير الخطيو.
ونشير ىنا الى االعتبارات التاليو عند تطبيق طريقو ليبنوف لتقييم االستق اررية العابرة وكما يمي:
.1المولد التزامني يمثل بفولتيو ثابتو خمف المفاعمو العابره.
.2القدرة الداخمو لممولد ثابتو خالل الفترة العابرة.
.3عزم التخميد يعتبر صف اًر.

.4تمثيل الحمل بمسامحة توازي ثابتو.

لتوضيح ذلك سنذكر دالتي ليبنوف احدىا تاخذ بنظر االعتبار مقاومة المنظومة وحسب المعادلو(  )7و االخرى

تيمل مقاومة المنظومة وحسب المعادلة ( )8وكما ياتي
n



j  i 1

n 1

n

~ ~
1
V   M i ~i2   Pai ( i s   i )  
i 1 2
i 1
i 1
~

)...(7

n

~

 i  j

~ ~ ~ 
s
Cij (cos  ij  cos  ij )   Dij cos  ij d( i   j )
~ ~


 i s   js



~
~
)C ij (cos  ij s  cos  ij ) ...(8


n

j  i 1

n
n
n 1
1
~ 2  P (~ s  ~ ) 
V   Mi 


i
ai
i
i
i 1 2
i 1
i 1

لتحديد زمن االزالة الحرج في كل حالة يتم اجراء الخطوات اآلتيو:
 .1تكوين دالة لينوف . V
 .2نحدد نقطة توازن االستق اررية لما بعد العطل من خالل حساب حدود االستق ارريو ).(Vl
 .3نكامل معادلة المنظومو اثناء العطل وخالل كل تكامل نحسب دال ليبنوف .V
 .4نقارن دالة ليبنوف  Vمع .Vl

 .5عندما تتساوى دالة ليبنوف  Vمع  Vlيتم تحديد زمن االزالو الحرج CCT
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 .2طريقة ليبنوف المستخدمة-:
) (8,7على منظومة القدرة األختبارية
تم استخدام طريقة ليبنوف المباشرة وحسب المعادالت
الموضحة في شكل ) . (1وتى استخذاو ترنايج ) (MATHLABػهى حاسثه نوع ) (P4وٌوضح
انًخطط االنسٍاتً نهثرنايج انًستخذو نحساتاخ استقرارٌح ينظويح انقذرج.
G3

G2

L3

~

~
2

3

L7
10

L6
8

9

L5
7

5

G5

14

~

12

1

L1

11

13

~
G1

6

4

~

L4

G4

الشكم ( )1ينظويح اختثارٌه خًسح يكائن
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تذاٌح

قراءج تٍاناخ انشثكح وانًكائن

حساب انقٍى االتتذائٍح نهشثكح
وانًكائن
حساب يصفوفح انًسايحاخ
نهًنظويح اثناء انؼطم
حساتاخ فونتٍاخ انؼقذ

حساب انقذرج انفؼانح وانتٍاراخ
نهًكائن
تكايم يؼادالخ انًحور انًٍكانٍكً

حساب يصفوفح انًسايحاخ
نًنظويح تؼذ ازانح انؼطم

طثغ اننتائج

ال

?t >= t * ch

ال

? t >= ts
نؼى

توقف
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انشكم ( )2يخطط كتهً يثسط ٌوضح تنظٍى حساتاخ األستقرارٌح .

 .3اننتائج:
نتائج انذراسح كًا يثٍن فً انجذاول ( )1و( )2و(.)3
جذول ( )1زين االزانح انحرج  CCTتطرٌقتً نٍثنوف وانخطوج -خطوج .
انًنظويح األختثارٌه
ينظويح تحتوي خًسح يكائن

زين األزانح انحرج  CCTثانٍح
طرٌقح انخطوج  -خطوج
0.62

جذول ( )2انسين انًستغرق نهحم تطرٌقتً نٍثنوف وانخطوج-خطوج
انًنظويه االختثارٌه

طرٌقح نٍثنوف
0.58

+

زين انحم  Tsثانٍح تواسطح
طرٌقح انخطوج-خطوج

ينظويح تحوي خًسح يكائن

++

طرٌقح نٍثنوف
7

16
+

انحاسثح انًستخذيه .P4
++
زين انحم) ,(Tثانٍح واحذج.

جذول ( )3نسثح انخطأ فً حساب زاوٌح انذوار  δحسة طرق انحم انؼذدٌح
فترة
الحل
Δt
0.01

نسبة الخطأ ( )% errorفي حساب زاوية الدوار  δحسب
الحل الدقيق
Exact sol.
0.00000

الحل بطريقة ايولر
Euler method
0.03600

الحل بطريقة ايولر المعدلة
modified Euler
0.00051

الحل بطريقة رانج – كوتا
Runge-Kutta
0.00012

.4المناقشة:

يبين الجدول(  )1تقارب زمن االزالو الحرج  CCTبين طريقة ليبنوف المباشرة وطريقة الخطوة – خطوة غير

المباشرة.
ويبين الجدول (  )2تحقيق انخفاض واضح لزمن الحل من خالل تطبيق طريقة ليبنوف المباشرة لتقيم االستق اررية
العابرة لمنظومة القدرة.
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 ثانية بتطبيق طرق0.01  تساويΔt  لفترة حلδ

) نسبة الخطأ في حساب زاوية الدوار3 ( ويبين الجدول

 اقل نسبة خطأ وىي األقرب الى الحلRunge – Kutta التكامل العددي حيث أظيرت طريقة رانج – كوتا
 افضل طريقة تكامل عددي لحل المعادالتRunge – Kutta  وعمى ذلك تكون طريقة رانج – كوتا,الدقيق
.)3( ) التي وردت في الفقرة5( ) و4(
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