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Tóm tắt: 

Sa thải phụ tải là một trong những giải pháp quan trọng trong việc ngăn ngừa tan rã lưới điện. 
Bài báo này đề xuất mô hình mới trong điều khiển sa thải phụ tải dựa trên nhận dạng nhanh trạng 
thái ổn định động hệ thống điện. Giải thuật K-means được áp dụng để phân nhóm chế độ mất ổn 
định thành các nhóm chế độ con. Kết quả phân tích các nhóm con này được sử dụng để phân lớp 
điều khiển. Chiến lược sa thải phụ tải gồm các luật thiết kế sẵn dựa trên thuật toán AHP. Khi bộ 
nhận dạng phát hiện hệ thống điện mất ổn định thì ngay lập tức lệnh điều khiển sa thải phụ tải 
được thi hành, do đó thời gian ra quyết định rút ngắn rất nhiều so với các phương pháp truyền 
thống. Hiệu quả của phương pháp đề xuất được kiểm tra trên sơ đồ hệ thống điện chuẩn IEEE 
39-bus nhằm khắc phục những hạn chế của các phương pháp truyền thống. 
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Abstract: 

Load  shedding  is  one  of  the  important  measures  to prevent  the  power system blackout. 
This  paper  proposes  a new method of  load shedding control based on the fast identification of  
the instability of the power system. K-means clustering algorithm is used  to  divide  the  
instability  mode  into  clusters.  The  results  of analysis  of  this  cluster  are  used  as  the  basis  
for  classification control.  Building  load  shedding  strategies  consist  of  the  predesigned rules 
based on AHP algorithm. When the recognition of the power system instability is detected, the 
signal of  load  shedding  control  is  triggered   immediately.  Therefore,  the  decision  time  is  
greatly shortened comparing to that of the traditional methods. The effectiveness of the proposed 
method is tested on the IEEE 39-bus to overcome the limitations of the traditional methods. 
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