
ELEKTRYKA  2009 

Zeszyt 3 (211)  Rok LV  

 

 

 

 

Henryk KOCOT, Roman KORAB, Kurt ŻMUDA 

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Politechnika Śląska w Gliwicach 

 

 

 

PLANOWANIE PRACY JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH NA RYNKU 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ – PRZEGLĄD STOSOWANYCH METOD 
 

Streszczenie. W artykule omówiono metodę doboru jednostek wytwórczych i roz-

działu obciążeń z uwzględnieniem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.  

Wyróżniono dwa etapy metody. W etapie pierwszym, dla założonego horyzontu plano-

wania, wyznacza się skład jednostek wytwórczych bez uwzględnienia ograniczeń siecio-

wych. Z kolei w drugim etapie, dla ustalonego dla danej chwili czasowej zestawu jedno-

stek wytwórczych, wyznacza się ich punkty pracy z uwzględnieniem ograniczeń związa-

nych z przesyłem mocy, przy czym rozpatruje się zarówno normalne, jak i awaryjne  

(n - k) stany pracy systemu. Wskazano, że do wyznaczenia punktów pracy jednostek wy-

twórczych możliwe jest zastosowanie zadania ekonomicznego rozdziału obciążeń współ-

pracującego z klasycznym algorytmem rozpływowym lub zadania optymalizacji rozpły-

wu mocy. Zastosowanie metody optymalizacji rozpływu mocy pozwala dodatkowo na 

wyznaczenie cen węzłowych energii elektrycznej, na których może bazować model rynku 

energii.  

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego, dobór jednostek wytwórczych, 

ekonomiczny rozdział obciążeń, optymalizacja rozpływy mocy, cena węzłowa energii elektrycznej 

 

 

UNIT COMMITMENT AND DISPATCH ON ENERGY MARKET – 

A SURVEY OF APPLIED METHODS 
 

Summary. In the paper the security constrained unit commitment method is dis-

cussed. Two stages of the method are distinguished. In the first stage, for the assumed 

planning horizon, a set of generating units is determined without taking into account net-

work constraints. By contrast, in the second stage, the optimum operating policy for the 

fixed set of generating units is found, while considering network constraints for both 

normal and abnormal (n - k) states of the power system. In the second stage, there is pos-

sible to apply the economic dispatch method that works with the classical power flow al-

gorithm or the optimal power flow method as well. The application of the optimal power 

flow method allows determining the locational marginal prices, on which a model of the 

energy market may be based. 

 
Keywords: security of power system, unit commitment, economic dispatch, optimal power flow, loca-

tional marginal price 
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1.  WPROWADZENIE 

 

W monopolistycznych strukturach organizacyjnych sektora elektroenergetycznego (SEE) 

podmiot odpowiedzialny za planowanie pracy i sterowanie pracą systemu (dyspozytor) reali-

zował ten proces wykorzystując informacje o rzeczywistych kosztach związanych z funkcjo-

nowaniem podległych mu jednostek wytwórczych. W tym celu rozwiązywał zadanie optyma-

lizacyjne, w którym minimalizował koszt wytwarzania energii elektrycznej, przy spełnieniu 

wielu ograniczeń technicznych, wynikających z właściwości eksploatacyjnych jednostek wy-

twórczych oraz systemu elektroenergetycznego jako całości. 

Przekształcenia, jakie w niedalekiej przeszłości zaszły w zakresie organizacji sektora 

elektroenergetycznego, doprowadziły do zmiany warunków ekonomicznych jego funkcjono-

wania – przejścia od monopolu do warunków rynkowych. W warunkach rynkowych rzeczy-

wiste koszty związane z pracą poszczególnych jednostek wytwórczych nie są znane podmio-

towi zarządzającemu pracą systemu (operatorowi systemu przesyłowego – OSP). Zamiast te-

go operator OSP dysponuje dobrowolnymi ofertami cenowymi zgłaszanymi przez uczestni-

ków rynku (w tym również odbiorców), biorących aktywny udział w bilansowaniu zapotrze-

bowania oraz, podobnie jak w monopolu, zna wszystkie ograniczenia techniczne w wytwa-

rzaniu i przesyle mocy.  

W warunkach rynkowych proces planowania pracy (a także sterowania pracą) systemu 

elektroenergetycznego może być oparty na jednym z dwóch głównych rozwiązań stosowa-

nych w zarządzaniu bilansowaniem zapotrzebowania [31]: 

1. operator systemu przesyłowego, na podstawie ofert cenowych zgłaszanych przez uczest-

ników rynku biorących aktywny udział w bilansowaniu zapotrzebowania, ustala ich plan 

pracy oraz steruje ich bieżącą produkcją, 

2. uczestnicy rynku biorący aktywny udział w bilansowaniu zapotrzebowania samodzielnie, 

z uwzględnieniem ryzyka finansowego nietrafionych decyzji, ustalają plan pracy oraz ste-

rują pracą swoich jednostek. 

Wymienione wyżej rozwiązania różnią się m.in. rolą operatora systemu przesyłowego oraz 

funkcją celu w zadaniu optymalizacyjnym stosowanym w tym procesie.  

Spośród wymienionych rozwiązań stosowanych w zarządzaniu bilansowaniem zapotrze-

bowania obecnie na świecie bardziej popularny jest sposób pierwszy, z centralną rolą operato-

ra systemu przesyłowego. Taki sposób jest również stosowany w krajowym systemie elek-

troenergetycznym. Z tych względów w dalszej części artykułu rozwiązanie to zostanie szcze-

gółowo omówione. Sformułowane zostanie zadanie optymalizacji wykorzystywane przez 

operatora OSP w procesie planowania pracy, a także sterowania pracą, SEE w warunkach 

rynkowych oraz omówione zostaną metody jego rozwiązania. Z kolei zadanie optymalizacji 

wykorzystywane w drugim możliwym rozwiązaniu (przy indywidualnym ustalaniu planów 

pracy przez uczestników rynku) zostało omówione m.in. w pracach [31, 32]. 
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2. DOBÓR JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH I ROZDZIAŁ OBCIĄŻEŃ 

Z UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU – OGÓLNE 

SFORMUŁOWANIE PROBLEMU ORAZ SCHEMAT JEGO ROZWIĄZANIA 

 

W procesie planowania pracy systemu elektroenergetycznego operator OSP wykorzystuje 

metodę, pozwalającą na wyznaczenie składu oraz punktów pracy jednostek wytwórczych przy 

uwzględnieniu bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, rozumianego ogólnie [26] ja-

ko bezpieczeństwo funkcjonalne pracy połączonego SEE oraz techniczne bezpieczeństwo 

urządzeń i obiektów składających się na ten system, a także bezpieczeństwo środowiska, na 

które te urządzenia i obiekty oddziałują. W literaturze anglojęzycznej metoda ta nosi nazwę 

Security Constrained Unit Commitment – SCUC [25, 31, 32]. 

Metoda SCUC jest zadaniem optymalizacyjnym stanowiącym rozszerzenie, omówionego 

dalej, klasycznego zadania doboru jednostek wytwórczych (ang. Unit Commitment – UC) o 

ograniczenia sieciowe, przy czym rozpatruje się zarówno normalne, jak i awaryjne (n - k) sta-

ny pracy systemu. Ograniczenia sieciowe mogą być uwzględniane przy wykorzystaniu kon-

wencjonalnych metod rozpływowych lub metod optymalizacji rozpływu mocy (ang. Optimal 

Power Flow – OPF). Schemat procesu iteracyjnego rozwiązywania zadania SCUC przedsta-

wiono na rysunku 1. 

 

Krok 1: Rozwiąż problem główny

Dobierz jednostki wytwórcze z uwzględnieniem 

wszystkich ograniczeń dla zadania UC oraz dla 

aktywnych ograniczeń sieciowych

Krok 2: Rozwiąż podproblem związany                           

z bezpieczeństwem SEE

Określ punkty pracy jednostek oraz wykonaj 

analizy rozpływowe sprawdzające ograniczenia 

sieciowe w stanach normalnych i awaryjnych n - k

Krok 3: Transformacja ograniczeń

Transformuj aktywne ograniczenia 

sieciowe w ograniczenia możliwe do 

uwzględnienia w zadaniu UC

Brak zbieżności 

lub przekroczenia 

ograniczeń?

Końcowy skład 

i punkty pracy 

jednostek 

wytwórczych 

Nie

Tak

  

 
 

Rys. 1. Schemat rozwiązania zadania doboru jednostek wytwórczych i rozdziału obciążeń z uwzględ-

nieniem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego 

Fig. 1. General security constrained unit commitment (SCUC) iteration scheme 
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Proces iteracyjnego rozwiązywania zadania doboru jednostek wytwórczych i rozdziału 

obciążeń z uwzględnieniem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego (SCUC) rozpo-

czyna się od rozwiązania klasycznego zadania doboru jednostek wytwórczych (UC) bez 

uwzględnienia żadnych ograniczeń sieciowych. Funkcją celu w zadaniu UC jest minimaliza-

cja, określanego na podstawie ofert cenowych, kosztu bilansowania zapotrzebowania, przy 

czym jednostki wytwórcze są dobierane w taki sposób, aby dotrzymane były ograniczenia 

techniczne obejmujące: 

 prognozowany bilans mocy w analizowanym systemie, 

 ograniczenia wynikające z właściwości eksploatacyjnych jednostek wytwórczych, 

 wymaganą ilość rezerw mocy wykorzystywanych w sterowaniu pracą systemu. 

Następnie wyznaczane są punkty pracy poszczególnych generatorów tak, aby obliczony roz-

pływ mocy spełniał ograniczenia sieciowe. W przypadku braku możliwości spełnienia 

wszystkich ograniczeń sieciowych dla dobranego zbioru jednostek wytwórczych, w trzecim 

kroku, aktywne ograniczenia sieciowe są przekształcane w ograniczenia węzłowe (w postaci 

minimalnej i/lub maksymalnej mocy generowanej w wybranych węzłach). Wygenerowane 

dodatkowe ograniczenia są uwzględniane w kolejnym kroku w zadaniu UC. Cały proces jest 

powtarzany aż do momentu ustalenia składu i obciążenia jednostek wytwórczych, który po-

zwala na bezpieczną pracę systemu w stanach normalnych i awaryjnych n - k. 

W krótkoterminowym planowaniu pracy systemu elektroenergetycznego przyjmuje się, 

że horyzont optymalizacji jest nie dłuższy niż tydzień. Zakłada się ponadto, że okres objęty 

planowaniem składa się z pewnej liczby podokresów o jednakowym czasie trwania. W roz-

wiązaniu funkcjonującym na polskim rynku energii elektrycznej przyjęto dobowy horyzont 

planowania, przy czym został on podzielony na 24-godzinne podokresy. Ustalony na po-

szczególne godziny plan pracy jednostek wytwórczych jest również wykorzystywany w pro-

cesie sterowania pracą systemu elektroenergetycznego. W tym celu jest on rozkładany na 

okresy piętnastominutowe i przekazywany uczestnikom rynku biorącym aktywny udział w bi-

lansowaniu zapotrzebowania jako obowiązujące polecenia ruchowe, wyznaczające punkty 

pracy jednostek wytwórczych. W razie konieczności plan pracy SEE jest na bieżąco aktuali-

zowany, przy czym aktualizacja może być wykonywana przez cykliczne uruchamianie proce-

dury SCUC z wykorzystaniem bieżących danych wejściowych lub, tak jak jest to praktyko-

wane na polskim rynku energii, z wykorzystaniem opracowanych podczas planowania pracy 

systemu list rankingowych dociążania i uruchamiania oraz odciążania i odstawiania poszcze-

gólnych jednostek wytwórczych. 

W dalszej części artykułu omówione zostaną metody obliczeniowe wykorzystywane do 

rozwiązania sformułowanego wyżej zadania doboru jednostek wytwórczych i rozdziału ob-

ciążeń z uwzględnieniem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. W pierwszej kolej-

ności zostanie omówiona klasyczna metoda doboru jednostek wytwórczych UC, a następnie 

metody pozwalające na optymalny rozdział obciążeń między dobrane jednostki (procedura 
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ekonomicznego rozdziału obciążeń (ang. Economic Dispatch – ED) współpracująca z kla-

sycznym algorytmem rozpływowym oraz procedura optymalizacji rozpływu mocy OPF). 

 

 

3. OPTYMALIZACJA SKŁADU JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH W SYSTEMIE 

ELEKTROENERGETYCZNYM  

 

W systemach elektroenergetycznych o dominującym udziale elektrowni kondensacyjnych 

ważnym zagadnieniem jest właściwy, ze względów techniczno-ekonomicznych, dobór jedno-

stek wytwórczych biorących aktywny udział w bilansowaniu zapotrzebowania. Istota proble-

mu wynika głównie z braku technicznych możliwości pokrycia zmieniającego się zapotrze-

bowania bez odstawiania części jednostek w okresach niskiego obciążenia systemu. Przyczy-

ną takiego stanu rzeczy są przede wszystkim wysokie minima techniczne bloków kondensa-

cyjnych oraz znaczący udział źródeł, które nie podlegają sterowaniu przez operatora OSP. 

Powyższe względy spowodowały konieczność opracowania metod pozwalających na wyzna-

czenie optymalnego składu jednostek wytwórczych w założonym horyzoncie planowania. Jak 

wspomniano wcześniej, w literaturze anglojęzycznej metody te określane są mianem Unit 

Commitment (UC). 

 

3.1. Dobór jednostek wytwórczych – funkcja celu i ograniczenia w zadaniu 

optymalizacji 

 

W warunkach rynkowych funkcją celu w zadaniu UC jest minimalizacja kosztu bilanso-

wania zapotrzebowania, który jest określany na podstawie ofert cenowych zgłaszanych do-

browolnie przez wytwórców biorących aktywny udział w pokrywaniu zmieniającego się  

w czasie obciążenia systemu. Ceny zgłaszane przez uczestników rynku w ofertach mogą mieć 

postać jedno- lub wieloskładnikową [37]. W modelu z ceną jednoskładnikową jest określana 

cena lub zestaw cen za wytworzenie kolejnych pasm energii. W tym przypadku wytwórca, 

kształtując w odpowiedni sposób swoją ofertę, powinien mieć możliwość przeniesienia w ce-

nie energii wszystkich składników kosztów związanych z pracą jednostki, w tym kosztów 

związanych z rozruchem oraz wytwarzaniem energii. W modelu z ceną wieloskładnikową do 

przeniesienia różnych rodzajów kosztów służą różne składniki cenowe. W praktycznych 

przypadkach są to np. cena za uruchomienie, pokrywająca straty rozruchowe związane z pra-

cą przerywaną bloku oraz cena za wytwarzanie energii, pokrywająca m.in. koszty paliwa.  

W rozwiązaniach zaawansowanych oferta wieloskładnikowa może obejmować również ceny 

za usługi systemowe, np. operacyjne rezerwy mocy. Wykorzystując drugi sposób kształtowa-

nia ofert cenowych, funkcję celu w klasycznym zadaniu UC można zapisać za pomocą ogól-

nej zależności: 
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gdzie: 

 PGi,h – moc czynna generowana przez jednostkę wytwórczą i w godzinie h, 

 ci,h – cena energii oferowanej przez jednostkę wytwórczą i w godzinie h,  

 ri – cena za uruchomienie jednostki wytwórczej i,  

 vi,h – zmienna binarna przyjmująca wartość 1, jeżeli w godzinie h rozpoczął się roz-

ruch jednostki wytwórczej i oraz 0 w przeciwnym przypadku, 

 nG – liczba jednostek wytwórczych biorących aktywny udział w bilansowaniu zapo-

trzebowania,  

 T – liczba godzin założonego horyzontu planowania. 

 Minimum funkcji celu (1) poszukuje się z uwzględnieniem modeli matematycznych 

ograniczeń technicznych wyznaczanych przez: 

a. bilans mocy w rozpatrywanym systemie elektroenergetycznym: 
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gdzie: 

 PLi,h – moc czynna odbierana w węźle i w godzinie h, 

 Pstr,h – prognozowane straty mocy czynnej w sieci elektroenergetycznej w godzinie h,  

 n – liczba węzłów sieciowych w analizowanym SEE, 

przy czym w zależności (2) należy również uwzględnić moc wytwarzaną przez jednostki wy-

twórcze będące w fazie rozruchu, 

b. dopuszczalny zakres zmienności wytwarzanej mocy czynnej przez poszczególne jed-

nostki wytwórcze: 

 

 
max

,

min

GihGiGi PPP  , (3) 

 

gdzie: symbole min

GiP  i max

GiP  oznaczają odpowiednio minimalną i maksymalną wartość mocy 

czynnej generowanej przez jednostkę wytwórczą i, 

c. dopuszczalną szybkość zmian punktów pracy jednostek wytwórczych przy dociążaniu 

(zależność (4)) i odciążaniu (zależność (5)): 

 

 


  ihGihGi RRPP 1,, , (4) 

 

 


  ihGihGi RRPP ,1, , (5) 
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przy czym symbolami 

iRR  i 

iRR  oznaczono dopuszczalną szybkość zmian punktu pracy 

danej jednostki wytwórczej przy dociążaniu i odciążaniu bloku, 

d. minimalny czas pracy po uruchomieniu: 

 

    0,1,1,   hihi

on

i

on

hi wwTt , (6) 

gdzie: 

 
on

hit ,  – czas, jaki upłynął od uruchomienia jednostki wytwórczej i, 

 on

iT  – minimalny czas pracy jednostki wytwórczej i po uruchomieniu,  

 wi,h – zmienna binarna przyjmująca wartość 1, jeżeli jednostka wytwórcza i pracuje  

w godzinie h oraz 0 w przeciwnym przypadku, 

e. minimalny czas postoju po odstawieniu: 

 

    01,,1,   hihi

off

i

off

hi wwTt , (7) 

gdzie: 

 
off

hit ,  – czas, jaki upłynął od odstawienia jednostki wytwórczej i, 

 off

iT  – minimalny czas postoju jednostki wytwórczej i po odstawieniu, 

f. wymaganą ilość rezerwy mocy w SEE ponad (zależność (8)) i poniżej (zależność (9)) 

prognozowanego zapotrzebowania: 

 

 



  h

n

i

hi RR
G

1

, , (8) 
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hi RR
G
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przy czym 


hiR ,  i 


hiR ,  oznaczają część zdolności wytwórczych jednostki i w godzinie h, zapla-

nowanych do wykorzystania jako rezerwa mocy wykorzystywana odpowiednio przy dociąża-

niu i odciążaniu bloku, natomiast 

hR  i 

hR  oznaczają wymaganą w analizowanym systemie 

ilość rezerwy mocy w godzinie h, odpowiednio ponad i poniżej prognozowanego zapotrze-

bowania. W zadaniu UC należy uwzględnić ograniczenia typu (8) i (9) dla wszystkich rodza-

jów operacyjnych rezerw mocy wykorzystywanych w procesie regulacji częstotliwości (re-

zerwy sekundowej, minutowej i godzinowej). 

Oprócz opisanych wyżej ograniczeń, w zadaniu UC mogą zostać uwzględnione dodatko-

we ograniczenia obejmujące: 

 wymuszoną pracę lub postój wybranych jednostek wytwórczych w niektórych okresach 

rozpatrywanego horyzontu analizy, 
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 maksymalną liczbę uruchamianych lub odstawianych jednocześnie jednostek w danej 

elektrowni, np. ze względu na tzw. ograniczenia załogowe (ang. crew constraint), przy 

czym w miarę zwiększania zakresu automatyzacji w elektrowniach ograniczenie to bę-

dzie traciło na znaczeniu. 

 

3.2. Przegląd metod wyznaczania składu jednostek wytwórczych 

 

Początkowo problem doboru jednostek wytwórczych był rozwiązywany przy wykorzy-

staniu metody przeglądu zupełnego [22], polegającej na określeniu wszystkich możliwych 

kombinacji jednostek spełniających ograniczenia techniczne, a następnie na wyborze zestawu 

charakteryzującego się najniższym kosztem bilansowania zapotrzebowania. Jednak wraz  

z rozwojem systemów i wynikającym stąd gwałtownym zwiększaniem się możliwych kombi-

nacji jednostek wytwórczych metoda ta szybko straciła na znaczeniu. 

Kolejną metodą wykorzystywaną w planowaniu pracy systemu elektroenergetycznego 

była metoda polegająca na uporządkowaniu dostępnych jednostek wytwórczych w kolejności 

uruchamiania lub odstawiania, przy czym kolejność ta była określana na podstawie kosztów 

wytwarzania, z uwzględnieniem kosztów związanych ze stratami rozruchowymi. Metoda ta 

nosi nazwę listy priorytetów [40] i ze względu na swoją prostotę oraz łatwość stosowania była 

szeroko wykorzystywana w wielu systemach elektroenergetycznych na świecie [30]. Była ona 

również stosowana przez ponad 30 lat w Polsce, przy czym podstawą do określenia kolejności 

uruchamiania i odstawiania bloków na określone okresy doby były tzw. charakterystyki cza-

sów granicznych, wyznaczające czasy minimalne, na jakie ze względów ekonomicznych, 

opłaca się odstawić lub uruchomić dany blok. Szczegóły metody przedstawiono w [9]. 

Pierwszą, wykorzystującą jedną z technik optymalizacji matematycznej, metodą wyzna-

czania składu jednostek wytwórczych była metoda programowania dynamicznego [40]. Me-

toda ta składa się z dwóch etapów: 

1. wytypowania dopuszczalnych stanów, czyli takich zestawów jednostek wytwórczych, 

dla których sumaryczna moc będzie większa od zapotrzebowania w danej godzinie, 

2. poszukiwania optymalnej strategii, czyli takiego połączenia dopuszczalnych stanów od 

pierwszej do ostatniej godziny horyzontu planowania, które utworzy harmonogram pra-

cy jednostek wytwórczych charakteryzujący się minimalnymi kosztami bilansowania 

zapotrzebowania (poszukiwanie optymalnej strategii może być również realizowane od 

ostatniej do pierwszej godziny okresu planowania, przy czym pierwszy sposób ma pew-

ną przewagę, ponieważ pozwala w łatwiejszy sposób uwzględnić fakt, że koszty rozru-

chu zależą od czasu odstawienia jednostki). 

Poszukując optymalnej strategii każdy dopuszczalny stan w godzinie h łączy się z każdym 

dopuszczalnym stanem w godzinie h + 1. Powstałe w ten sposób strategie, wskazujące moż-

liwe przejścia pomiędzy stanami od pierwszej do ostatniej godziny, są potencjalnymi rozwią-

zaniami (planami pracy jednostek wytwórczych), które należy sprawdzić pod względem wy-
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konalności, tzn. czy nie zostały naruszone ograniczenia techniczne. Po wyeliminowaniu nie-

wykonalnych rozwiązań, dla pozostałych stanów obliczane zostają koszty bilansowania zapo-

trzebowania z uwzględnieniem kosztów rozruchu podczas przejścia między kolejnymi stana-

mi, po czym następuje zapis strategii charakteryzującej się najmniejszym kosztem.  

W późniejszym czasie do rozwiązania zadania optymalnego doboru jednostek wytwór-

czych zaproponowano zastosowanie różnych metod obejmujących m.in.: 

 algorytmy genetyczne, 

 sztuczne sieci neuronowe, 

 programowanie ewolucyjne, 

 symulowane wyżarzanie, 

 systemy ekspertowe. 

Opis wymienionych metod można znaleźć w pracach [22, 30]. Jednak najbardziej popular-

nymi metodami, wykorzystywanymi również w programach komputerowych stosowanych  

w rzeczywistych systemach elektroenergetycznych, są: metoda relaksacji Lagrange’a (ang. 

Lagrangian Relaxation) [40] i metoda mieszanego programowania liniowo-binarnego (ang. 

Mixed Integer Programming) [10]. Metody te zostały poniżej krótko omówione, natomiast  

w tabeli 1 porównano ich najważniejsze cechy. 

Metoda relaksacji Lagrange’a jest oparta na teorii optymalizacji dualnej, a poszukiwanie 

optymalnego składu jednostek wytwórczych jest realizowane przez czasowe zignorowanie 

(relaksację) wspólnych ograniczeń systemowych. W procesie optymalizacji ograniczenia sys-

temowe są włączane do funkcji celu przy użyciu odpowiednich mnożników Lagrange’a, które 

są dobierane w sposób maksymalizujący utworzoną w ten sposób funkcję Lagrange’a. Na-

stępnie problem jest dekomponowany na wiele podproblemów, z których każdy odpowiada 

pojedynczej jednostce wytwórczej. W kolejnym kroku, przy wykorzystaniu metody progra-

mowania dynamicznego, poszukiwany jest optymalny harmonogram pracy dla każdej jed-

nostki z uwzględnieniem ograniczeń technicznych dla tej jednostki. Harmonogramy są two-

rzone w taki sposób, aby minimalizowały wartość funkcji Lagrange’a (dla ustalonych w po-

przednim kroku wartości mnożników Lagrange’a). Następnie sprawdzane są ograniczenia 

systemowe. W przypadku zaistnienia przekroczeń koryguje się wartości mnożników Lagran-

ge’a i powtarza procedurę do uzyskania zbieżności. 

Przykładem metody mieszanego programowania liniowo-binarnego jest metoda optyma-

lizacji składu jednostek wytwórczych wykorzystująca algorytm podziału i ograniczeń (ang. 

Branch and Bound Method), polegający na dekompozycji i sterowanym przeszukiwaniu zbio-

ru rozwiązań dopuszczalnych danego problemu. W metodzie tej, w pierwszym kroku prze-

strzeń rozwiązań dopuszczalnych, tj. zbiór wartości, jakie mogą przyjmować zmienne decy-

zyjne, jest dzielona na podzbiory. Jeżeli wszystkie wartości zmiennych w danym podzbiorze 

naruszają ograniczenia zadania optymalizacji, to podzbiór ten jest eliminowany z dalszych 

rozważań. Następnie obliczane są granice (wartości) funkcji celu. Granica górna jest wyzna-
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czana na podstawie znanego, uaktualnianego w kolejnych iteracjach, rozwiązania, które speł-

nia ograniczenia techniczne, natomiast granice dolne są wyznaczane dla każdego podzbioru, 

np. z wykorzystaniem metody relaksacji Lagrange’a. Jeżeli wyznaczona dla danego podzbio-

ru granica dolna ma wartość większą niż górna, podzbiór ten jest eliminowany. Zbieżność 

procesu iteracyjnego jest osiągana wtedy, gdy pozostaje tylko jeden podzbiór rozwiązań oraz 

granice górna i dolna funkcji celu przyjmują jednakowe wartości.  

 
Tabela 1 

Porównanie najważniejszych cech metody relaksacji Lagrange’a i metody mieszanego programowania 

liniowo-binarnego w zastosowaniu do rozwiązania zadania doboru jednostek wytwórczych 

(opracowano na podstawie [25, 35]) 
 

Metoda relaksacji Lagrange’a 
Metoda mieszanego programowania  

liniowo-binarnego  

Szybciej znajduje rozwiązanie początkowe 

spełniające ograniczenia techniczne. 

Znalezione rozwiązanie początkowe jest bliższe 

rozwiązaniu optymalnemu. 

Dla problemów posiadających minima lokalne 

metoda może nie znaleźć minimum globalnego. 

Z uwagi na przeszukiwanie szerszej przestrzeni 

rozwiązań dopuszczalnych znalezione 

rozwiązanie jest bliższe optimum globalnemu. 

Dla przypadków z silnymi ograniczeniami 

zbieżność procesu iteracyjnego jest wolniejsza. 

Ograniczenia, zawężając zbiór rozwiązań 

dopuszczalnych, mogą przyspieszyć zbieżność. 

Wymagany zasób pamięci operacyjnej oraz czas 

obliczeń rośnie liniowo ze wzrostem rozmiaru 

zadania optymalizacji. 

Wymagany zasób pamięci operacyjnej oraz czas 

obliczeń rośnie wykładniczo ze wzrostem 

rozmiaru zadania optymalizacji. 

Problemy obejmujące dłuższy (np. tygodniowy) 

horyzont planowania są rozwiązywane 

znacznie szybciej. 

Problemy obejmujące krótki (np. dobowy) 

horyzont planowania są rozwiązywane 

w porównywalnym czasie. 

Występują trudności w modelowaniu elektrowni 

wodnych przepływowych wykorzystujących 

kaskadę rzeki. 

W prosty sposób można uwzględnić modele 

elektrowni gazowo-parowych oraz wodnych 

szczytowo-pompowych. 

Łatwo można uwzględnić minimalny czas 

odstawienia i pracy bloku po rozruchu. 

Łatwo można uwzględnić ograniczenia 

dotyczące maksymalnej liczby uruchamianych 

jednocześnie w elektrowni jednostek. 

 

 

4. OPTYMALIZACJA ROZDZIAŁU OBCIĄŻEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM 

OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZESYŁEM MOCY 

 

Zgodnie ze schematem iteracyjnego wyznaczania składu oraz rozdziału obciążeń jedno-

stek wytwórczych przy uwzględnieniu bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego (rys. 

1), kolejnym, po doborze jednostek, krokiem jest wyznaczenie ich punktów pracy oraz wyko-

nanie analiz rozpływowych sprawdzających spełnienie ograniczeń technicznych związanych  

z przesyłem mocy. W tym celu można wykorzystać dwa podejścia. W pierwszym rozwiązuje 

się najpierw zadanie ekonomicznego rozdziału obciążeń (ang. Economic Dispatch – ED), po-

legające na wyznaczaniu punktów pracy dobranych jednostek wytwórczych bez uwzględnie-

nia ograniczeń przesyłowych. Wyznaczone punkty pracy poszczególnych źródeł są następnie 

podstawą do obliczenia rozpływu mocy, sprawdzającego spełnienie ograniczeń przesyłowych. 
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W drugim rozwiązaniu wykorzystuje się zadanie optymalizacji rozpływu mocy OPF, stano-

wiące połączenie zadania ED i klasycznego algorytmu rozpływowego, co pozwala na bezpo-

średnie uwzględnienie w procesie rozdziału obciążeń ograniczeń związanych z przesyłem 

mocy. W dalszej części rozdziału oba rozwiązania zostaną szczegółowo omówione wraz  

z podaniem przykładowego ich zastosowania w zadaniach SCUC stosowanych na wybranych 

rynkach energii elektrycznej. 

 

4.1. Ekonomiczny rozdział obciążeń 

 

Przez pojęcie ekonomicznego rozdziału obciążeń (ED) między współpracującymi jed-

nostkami wytwórczymi należy rozumieć takie obciążenie mocą czynną poszczególnych źró-

deł, które zapewnia minimalny koszt bilansowania zapotrzebowania, określany w warunkach 

rynkowych na podstawie ofert cenowych zgłaszanych przez poszczególnych uczestników 

rynku. Zakłada się przy tym, że dla poszczególnych godzin składających się na okres plano-

wania rozpatrywany w zadaniu SCUC znany jest skład urządzeń wytwórczych, wyznaczony 

w wyniku rozwiązania zadania UC. W związku z tym obliczenia optymalizacyjne sprowadza-

ją się do znalezienia w każdej godzinie minimum funkcji celu o postaci: 
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Podczas poszukiwania minimum funkcji (10) uwzględnia się ograniczenia dotyczące: 

 bilansu mocy w systemie elektroenergetycznym (zależność (2), przy czym w rozwiąza-

niach uproszczonych straty mogą być pominięte), 

 dopuszczalnego zakresu zmienności wytwarzanej mocy czynnej przez poszczególne jed-

nostki wytwórcze (zależność (3)). 

Do rozwiązania sformułowanego zadania ekonomicznego rozdziału obciążeń wykorzystuje 

się funkcję Lagrange’a o postaci [16, 40]: 

 







 



str

n

i

Li

n

i

GiGiGi PPPPKPL
G

11

)(),(  , (11) 

w której λ jest mnożnikiem Lagrange’a. Warunki istnienia minimum funkcji celu (11) są na-

stępujące: 
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Rozwiązanie układu równań (12) ÷ (13) ze względu na zmienne PGi i λ wymaga określenia 

wartości pochodnych strat mocy czynnej w sieci po mocach generowanych w poszczególnych 

źródłach (węzłach systemu). Metoda pozwalająca na określenie wartości tych pochodnych zo-

stała opisana w [16]. 
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W ogólnym przypadku zadanie ekonomicznego rozdziału obciążeń jest nieliniowym pro-

blemem optymalizacyjnym. Do jego rozwiązania zostało wypracowanych wiele metod, z któ-

rych najpopularniejsze obejmują [40]: metodę Newtona, metody gradientowe oraz metodę 

programowania dynamicznego, a w przypadku, gdy na danym rynku energii obowiązującym 

modelem oferty cenowej za dostawę energii jest oferta mająca postać krzywej schodkowej, 

złożonej z kilku pasm o rosnących cenach za wytwarzanie energii, do rozwiązania zadania 

ED można zastosować metodę uproszczoną. W pierwszym kroku tej metody wszystkie do-

brane do pracy jednostki wytwórcze obciążane są mocą równą ich mocy minimalnej. Następ-

nie zwiększa się obciążenie kolejnych jednostek w porządku wyznaczanym przez ceny energii 

oferowanej w poszczególnych pasmach, aż do momentu kiedy planowana generacja pokryje 

sumaryczne zapotrzebowanie w systemie powiększone o prognozowane straty mocy. Omó-

wiony sposób rozdziału obciążeń odpowiada uszeregowaniu poszczególnych pasm składają-

cych się na oferty cenowe wszystkich jednostek wytwórczych w stos, w którym na początku 

ustawione są pasma odpowiadające mocy minimalnej jednostek, a następnie kolejne pasma 

według rosnących cen energii. Taka metoda rozdziału obciążeń jest obecnie stosowana na 

polskim rynku energii elektrycznej, na którym wytwórcy mają możliwość zgłaszania ofert ce-

nowych, zawierających do dziesięciu pasm [27] (metoda stosowana do planowania pracy jed-

nostek wytwórczych w KSE zostanie krótko opisana w dalszej części artykułu). 

Ponieważ w algorytmie ekonomicznego rozdziału obciążeń nie uwzględnia się bezpo-

średnio ograniczeń związanych z przesyłem mocy, konieczne jest sprawdzenie technicznej re-

alizowalności wyznaczonego planu pracy. W tym celu dla określonych przez algorytm ED 

punktów pracy poszczególnych jednostek wytwórczych oblicza się rozpływ mocy i sprawdza 

spełnienie wszystkich ograniczeń w stanach normalnych i awaryjnych n - k. W przypadku 

przekroczenia któregokolwiek z ograniczeń przesyłowych następuje korekta punktów pracy 

wybranych jednostek wytwórczych, czyli korekta ograniczeń określających dopuszczalny za-

kres zmienności wytwarzanej przez te jednostki mocy czynnej (następuje więc konwersja 

ograniczeń przesyłowych w ograniczenia w wytwarzaniu mocy). Po skorygowaniu ograni-

czeń wyznacza się ponownie rozdział obciążeń i rozpływ mocy. Obliczenia powtarza się do 

uzyskania planu pracy spełniającego wszystkie ograniczenia techniczne. 

 

4.2. Optymalizacja rozpływu mocy i cena węzłowa energii elektrycznej 

 

W omówionym zadaniu ekonomicznego rozdziału obciążeń bilans mocy w całym anali-

zowanym systemie jest uwzględniany przy wykorzystaniu pojedynczego równania o postaci 

(2), wiążącego moce generowane, odbierane i straty przesyłowe. Rozwój metod obliczenio-

wych umożliwił uszczegółowienie tego problemu, polegające na włączeniu do zadania opty-

malizacyjnego równań mocowo-napięciowych sieci, wyrażających bilans mocy w poszcze-

gólnych węzłach systemu. W ten sposób zadanie ekonomicznego rozdziału obciążeń oraz za-

danie wyznaczania rozpływu mocy zostały połączone tworząc algorytm optymalizacji roz-
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pływu mocy OPF. Dodatkowo uzyskano możliwość bezpośredniego uwzględnienia różnych 

ograniczeń technicznych, w szczególności ograniczeń związanych z przesyłem mocy (uzy-

skano możliwość uwzględniania ograniczeń przesyłowych przez zastosowanie odpowiednich 

modeli matematycznych ograniczeń danego rodzaju, a nie przez ich konwersję w ogranicze-

nia innego rodzaju, np. przez konwersję ograniczeń gałęziowych w ograniczenia węzłowe). 

 

Zadanie optymalizacji rozpływu mocy – sformułowanie problemu 

 

Najczęściej zadanie optymalizacji rozpływu mocy formułuje się jako zadanie minimali-

zacji funkcji celu, którą w warunkach rynkowych, podobnie jak w zadaniu ekonomicznego 

rozdziału obciążeń, jest koszt bilansowania zapotrzebowania: 
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przy czym minimum funkcji celu (14) poszukuje się w obszarze ograniczeń równościowych  

i nierównościowych.  

Ograniczeniami równościowymi są równania bilansu mocy czynnej i biernej w węzłach 

sieci. Równania te dla węzła i mają postać: 
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gdzie: 

QGi, QLi - odpowiednio moc bierna generowana i odbierana w węźle i, 

Ui,  i - moduł i argument napięcia w węźle i, 

Uj,  j - moduł i argument napięcia w węźle j, 

Yii,  ii - moduł i argument admitancji własnej węzła i, 

Yij,  ij - moduł i argument admitancji wzajemnej węzłów i – j. 

Oprócz ograniczeń równościowych rozwiązanie zadania OPF musi spełniać ograniczenia 

nierównościowe, wynikające z technicznych właściwości urządzeń służących do wytwarzania 

i przesyłu mocy. Ograniczenia te można zapisać za pomocą następujących nierówności doty-

czących: 

a. mocy czynnej generowanej przez jednostkę wytwórczą i: 

 maxmin

GiGiGi PPP  , (17) 

b. mocy biernej generowanej przez jednostkę wytwórczą i: 

 maxmin

GiGiGi QQQ  , (18) 

c. poziomu napięcia w węźle i: 
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 maxmin

iii UUU  , (19) 

d. przepływu mocy pozornej w gałęzi łączącej węzeł i z węzłem j: 

 max22

ijijijij SQPS  , (20) 

przy czym moc czynną i bierną płynącą gałęzią od węzła k do węzła l wyrażają zależności: 
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w których: 

 ijijy ,  – moduł i argument admitancji podłużnej gałęzi łączącej węzły i oraz j, 

 
'' , ijijy   – moduł i argument admitancji poprzecznej gałęzi łączącej węzły i oraz j, 

e. zakresu regulacji przekładni transformatora łączącego węzeł i z węzłem j: 

 maxmin

ijijij ttt  , (23) 

f. zakresu regulacji kąta przesuwnika fazowego łączącego węzeł i z węzłem j: 

 
maxmin

ijijij   , (24) 

g. dopuszczalnej różnicy kątów fazowych napięć na zaciskach dwóch dowolnych genera-

torów (ze względu na stabilność lokalną): 

 
max  ji . (25) 

 

W zależnościach (17) ÷ (20) oraz (23) ÷ (25) indeksy górne oznaczają odpowiednio minimal-

ną i maksymalną dopuszczalną wartość danej wielkości. Należy zaznaczyć, że obecnie w 

rozwiązaniach praktycznych często uwzględnia się węższy zbiór najważniejszych ograniczeń 

(modelowanych bezpośrednio), który obejmuje ograniczenia równościowe (zależności (15)  

i (16)) i ograniczenia nierównościowe: w wytwarzaniu mocy czynnej i biernej (zależności 

(17) i (18)), poziomów napięć węzłowych (zależność (19)) oraz mocy pozornych płynących 

gałęziami sieci (zależność (20)). 

Oprócz podanych wyżej ograniczeń, w zadaniu OPF można również bezpośrednio 

uwzględnić ograniczenia związane z bezpieczeństwem systemu elektroenergetycznego w sta-

nach awaryjnych n - k, przy czym zwykle zagadnienie ogranicza się do uwzględnienia wpły-

wu wyłączeń gałęzi sieci i jednostek wytwórczych na przepływy mocy w liniach i transforma-

torach. W literaturze anglojęzycznej zadanie optymalizacji rozpływu mocy rozszerzone o ana-

lizę wyłączeń nosi nazwę Security Constrained Optimal Power Flow (SCOPF) [40]. 

W celu ograniczenia rozmiaru zadania SCOPF, tzn. ograniczenia liczby rozpatrywanych 

stanów z wyłączeniami poszczególnych elementów systemu, w pierwszej kolejności rozwią-

zuje się zadanie OPF dla normalnej konfiguracji systemu. Następnie przeprowadza się analizę 
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wyłączeń, której celem jest wytypowanie zestawu tych sytuacji awaryjnych, których zaistnie-

nie może doprowadzić do przeciążenia pozostałych w ruchu gałęzi sieci. Dla wytypowanych 

krytycznych wyłączeń gałęzi sieci oraz jednostek wytwórczych wyznacza się współczynniki 

pokazujące efekt wyłączenia danego elementu systemu na pozostałą część sieci. Wyznacza 

się dwa rodzaje współczynników [5]: 

 współczynniki LODF (ang. Line Outage Distribution Factor), które określają wpływ 

wyłączenia gałęzi łączącej węzły m – n, w której płynie moc pozorna Smn, na przepływ 

mocy Sij w gałęzi łączącej węzły i – j, 

 współczynniki GGDF (ang. Generalised Generation Distribution Factor), które okre-

ślają wpływ wyłączenia jednostki wytwórczej k generującej moc PGk na przepływ mocy 

pozornej Sij w gałęzi łączącej węzły i – j. 

Wykorzystując współczynniki LODF oraz GGDF, można sformułować dodatkowe ograni-

czenia, które sprawiają, że rozdział obciążeń uzyskany w wyniku rozwiązania zadania 

SCOPF zapewni utrzymanie przepływów mocy w dopuszczalnych granicach również w 

przypadku zaistnienia wyłączeń awaryjnych. Ogólna postać tych ograniczeń jest następująca: 
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przy czym kn

ijS max,  jest dopuszczalną obciążalnością gałęzi ij w stanie awaryjnym n - k. 

Współczynniki LODF i GGDF najczęściej wyznacza się z wykorzystaniem metody stałoprą-

dowej [34]. 

 

Metody rozwiązywania zadania optymalizacji rozpływu mocy 

 

Sformułowane wyżej zadanie optymalizacji rozpływu mocy, zarówno w wersji OPF, jak 

i SCOPF, należy do grupy zadań programowania nieliniowego. Ogólnie można je zapisać  

w następujący sposób: 
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przy czym: 

 x – wektor zmiennych obejmujący zmienne stanu (moduły i kąty napięć węzłowych) 

i zmienne sterujące (moce czynne i bierne generowane, położenie przełączników 

zaczepów transformatorów i przesuwników fazowych), 

 maxg  – wektor zawierający górne wartości ograniczeń nierównościowych, 

 ming  – wektor zawierający dolne wartości ograniczeń nierównościowych. 

Jeżeli funkcja celu i funkcje ograniczeń są różniczkowalne i wypukłe w dół, to minimum 

funkcji celu wynika z twierdzenia Kuhna-Tuckera. Zgodnie z tym twierdzeniem, minimum 

warunkowe funkcji celu w obszarze ograniczeń równościowych i nierównościowych wystę-

puje w tym samym punkcie co punkt siodłowy funkcji Lagrange’a o ogólnej postaci: 

    minTminmaxTmaxTminmax )()()()(),,,( gxgμxggμxhλxμμλx  fL , (30) 

gdzie: 

 λ – wektor mnożników Lagrange’a dla ograniczeń równościowych, 

  max – wektor mnożników Lagrange’a dla górnych ograniczeń nierównościowych, 

  min – wektor mnożników Lagrange’a dla dolnych ograniczeń nierównościowych. 

Warunkami koniecznymi i wystarczającymi istnienia punktu siodłowego funkcji Lagran-

ge’a (30) są: 
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Występujące w funkcji Lagrange’a (30) mnożniki posiadają interpretację ekonomiczną, bo-

wiem określają, o ile zmieni się wartość funkcji celu w zadaniu OPF (koszt bilansowania za-

potrzebowania), jeżeli wartość ograniczenia zmieni się o jednostkę. Właściwość ta sprawia, 

że mogą one zostać wykorzystane do określania oraz interpretacji fizykalnej krótkookreso-

wych cen węzłowych energii elektrycznej, mogących stanowić m.in. podstawę do rozliczeń 

na rynku energii elektrycznej. Zagadnienie to zostanie krótko omówione w kolejnej części ar-

tykułu. 

Poszukiwania efektywnej metody rozwiązania zadania optymalizacji rozpływu mocy 

rozpoczęły się w latach 60. XX wieku, kiedy to w pracy [7] Carpentier po raz pierwszy sfor-

mułował zadanie OPF jako zadanie programowania nieliniowego z nieliniowymi ogranicze-

niami równościowymi i nierównościowymi. Historycznie pierwszą metodą pozwalającą na 
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wyznaczenie optymalnego rozpływu mocy w rzeczywistym systemie elektroenergetycznym 

była metoda gradientowa zaproponowana przez Dommela i Tinneya [8], później udoskonalo-

na przez autorów pracy [28]. W metodzie tej ograniczenia nierównościowe włącza się do 

funkcji celu przy zastosowaniu zewnętrznej funkcji kary, w efekcie czego uzyskuje się zada-

nie minimalizacji nieliniowej funkcji celu z nieliniowymi ograniczeniami równościowymi 

(metoda programowania nieliniowego). Zaletą tej metody jest łatwość oprogramowania, gdyż 

do rozwiązania zadania OPF można wykorzystać standardowy program wyznaczania rozpły-

wu mocy. Wadą jest konieczność określenia a priori wartości współczynników karnych. 

W późniejszym czasie na świecie opracowano kolejne metody rozwiązania zadania OPF 

wykorzystujące różne techniki optymalizacji, m.in.: programowanie liniowe, kwadratowe  

i mieszane, metodę punktu wewnętrznego, a także metody sztucznej inteligencji, w tym me-

tody oparte na algorytmach genetycznych i sztucznych sieciach neuronowych. Szeroki prze-

gląd opracowanych na świecie metod wyznaczania optymalnego rozpływu mocy przedsta-

wiono w pracach [11, 20, 23, 39]. Wykorzystywany w analizach prowadzonych przez auto-

rów niniejszego artykułu pakiet obliczeniowy MATPOWER [42] pozwala na rozwiązanie za-

dania OPF z ograniczeniami (15 ÷ 20) i (25) przy zastosowaniu różnych metod optymalizacji, 

przy czym zaimplementowane w tym pakiecie metody programowania liniowego i kwadra-

towego są odpowiednie do rozwiązywania problemu OPF dla systemów kilkusetwęzłowych, 

natomiast metoda programowania nieliniowego, metoda punktu wewnętrznego oraz metoda 

rozszerzonej funkcji Lagrange’a są odpowiednie dla problemów dużej skali [38]. W analizach 

przeprowadzanych dla polskiego systemu elektroenergetycznego [26] najefektywniejsza (pod 

względem czasu obliczeń) okazała się metoda punktu wewnętrznego, która została szczegó-

łowo opisana w [39]. 

Również w Polsce w ostatnich latach opracowanych zostało kilka metod umożliwiają-

cych rozwiązanie zadania optymalizacji rozpływu mocy przy wykorzystaniu różnych technik 

obliczeniowych. Przykładowo, w pracach [12, 33, 36] przedstawiono metody optymalizacji 

rozpływu mocy czynnej przy wykorzystaniu algorytmu programowania liniowego, natomiast 

opisana w pracy [24] metoda optymalizacji rozpływu mocy biernej bazuje na algorytmie ewo-

lucyjnym, przy czym w cytowanych pracach na ogół rozpatruje się stosunkowo niewielkie 

sieci modelowe lub fragmenty rzeczywistych systemów. Z kolei obiecującą metodę, pozwala-

jącą na wyznaczenie optymalnego rozpływu mocy czynnych i biernych w rzeczywistym sys-

temie o rozmiarze mierzonym w tysiącach węzłów, przedstawiono w referacie [3]. Metoda ta 

wykorzystuje technikę przetwarzania rozproszonego (zrównoleglenie obliczeń), wymagającą 

podziału analizowanej sieci na podgrafy. Po dokonaniu podziału każdy podgraf jest osobno 

optymalizowany przy wykorzystaniu metody gradientu sprzężonego, przy czym odpowiednia 

koordynacja obliczeń zapewnia dotrzymanie bilansu mocy oraz spełnienie ograniczeń w ca-

łym analizowanym systemie. Dalsze zwiększenie efektywności obliczeniowej algorytmu uzy-

skano przez zastosowanie metody Non-Interior Point [4]. 
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Bardzo ważną cechą zadania optymalizacji rozpływu mocy jest to, że umożliwia ono 

transformację ograniczeń technicznych (modelowanych bezpośrednio) w obiektywne sygnały 

rynkowe [1], stymulujące poszczególnych uczestników rynku do uwzględniania tych ograni-

czeń w zawieranych transakcjach handlowych. Sygnały te są przenoszone za pomocą krótko-

okresowych cen węzłowych energii elektrycznej. 

 

Krótkookresowa cena węzłowa energii elektrycznej 

 

Zadanie optymalizacji rozpływu mocy, oprócz spełniającego ograniczenia techniczne op-

tymalnego rozdziału obciążeń, pozwala również wyznaczyć wartości krótkookresowych cen 

węzłowych energii elektrycznej. Ponieważ zadanie OPF rozwiązuje się dla godzinnego okresu 

optymalizacji przy przyjęciu stałej mocy czynnej odbieranej w danym węźle, więc odbierana 

w tym węźle moc jest miarą pobranej energii. W związku z tym cena węzłowa mocy czynnej, 

wyrażona w zł/MW, jest równa co do wartości cenie energii, wyrażonej w zł/MWh. 

Cena węzłowa energii elektrycznej w danym węźle sieci (ang. Locational Marginal Price 

– LMP) jest równa krótkookresowemu kosztowi krańcowemu (ang. Short Run Marginal Cost 

– SRMC), zdefiniowanemu jako minimalna zmiana kosztu bilansowania zapotrzebowania, 

wynikająca ze zmiany zapotrzebowania w tym węźle. Sformułowaną definicję można zapisać 

za pomocą zależności: 
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Biorąc pod uwagę utworzoną dla zadania OPF funkcję Lagrange’a (30) oraz korzystając 

z własności tej funkcji mówiącej, że jej wartość w punkcie optymalnym jest równa minimal-

nej wartości funkcji optymalizowanej, cenę węzłową można wyznaczyć z zależności: 
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przy czym λi jest mnożnikiem Lagrange’a związanym z ograniczeniem równościowym w po-

staci bilansu mocy czynnej w węźle i. W monografii [26] przedstawiono uproszczony sposób 

wyznaczania ceny węzłowej, pozwalający na jej łatwą interpretację fizykalną oraz zilustro-

wano, na prostych przykładach, wpływ strat i ograniczeń gałęziowych na wartość cen węzło-

wych. 

Po raz pierwszy w literaturze światowej związek pomiędzy optymalnym rozpływem mo-

cy a ceną węzłową energii elektrycznej opisany został w pracy [6]. Przedstawiona została tam 

koncepcja zróżnicowanej czasowo i przestrzennie ceny węzłowej nazwanej spot price of elec-

tricity. W późniejszym okresie, m.in. w pracach [13, 15, 29, 41], dokonano dekompozycji ce-

ny węzłowej. Wykazano, że przy uwzględnieniu w zadaniu OPF ograniczeń równościowych 
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(15) i (16) oraz nierównościowych (17 ÷ 20) cenę węzłową można rozłożyć na wiele składni-

ków o prostej interpretacji fizykalnej. Są to:  

 koszt węzłowy energii elektrycznej czynnej w węźle odniesienia,  

 koszt strat sieciowych,  

 koszt ograniczeń gałęziowych (związany z dopuszczalną obciążalnością linii i transfor-

matorów), 

 koszt ograniczeń napięciowych (związany z dopuszczalnymi poziomami napięć).  

W formie analitycznej składniki te mają postać: 
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przy czym LMPref oznacza cenę węzłową w węźle odniesienia, natomiast symbolem  ozna-

czono mnożniki Lagrange’a związane z odpowiednimi ograniczeniami nierównościowymi. 

Należy zaznaczyć, że dla zadanego stanu pracy systemu wartości cen węzłowych nie zależą 

od wyboru węzła odniesienia, natomiast wartości poszczególnych składników ceny węzłowej 

są od tego zależne. Odpowiedni dowód zamieszczono w [13]. 

Na rynku energii, na którym ceny węzłowe stanowiłyby podstawę do rozliczeń w po-

szczególnych transakcjach kupna/sprzedaży energii elektrycznej, między wpłatami od odbior-

ców za zakupioną przez nich energię a wypłatami dla wytwórców za energię przez nich 

sprzedaną powstałaby różnica nazywana nadwyżką sieciową. Określa ją zależność: 
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Nadwyżka sieciowa może stanowić m.in. podstawę do oceny stanu sieci zamkniętej [13, 14], 

gdyż jej składniki można rozdzielić między poszczególne elementy sieciowe (gałęzie i wę-

zły), co pozwala stworzyć ranking elementów ze względu na wysokość kosztów związanych 

ze stratami mocy i ograniczeniami przesyłowymi powodowanymi przez te elementy. 

 

 

5. PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA ZADANIA SCUC NA WYBRANYCH 

RYNKACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

5.1. Zadanie SCUC w krajowym systemie elektroenergetycznym 

 

Od września 2001 roku w krajowym systemie elektroenergetycznym w procesie plano-

wania pracy i sterowania pracą systemu elektroenergetycznego wykorzystywany jest system 

komputerowy realizujący zadanie SCUC, którego schemat rozwiązania jest zgodny z ogól-

nym schematem przedstawionym na rysunku 1. Stosowany w Polsce system jest oparty na 

trzech podstawowych modułach obejmujących [27]: 

1. generator modeli ograniczeń systemowych (GMOS), 
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2. algorytm o nazwie Linear Programming Dispatch (LPD) realizujący funkcję doboru jed-

nostek wytwórczych (UC) i ekonomicznego rozdziału obciążeń (ED), 

3. algorytm wyznaczania rozpływu mocy. 

System GMOS [18, 19] jest bazą wiedzy, w której każde ograniczenie związane z przesy-

łem mocy jest reprezentowane za pomocą odpowiednich ograniczeń węzłowych, dotyczących 

minimalnej lub maksymalnej mocy generowanej w danym węźle oraz liczby pracujących lub 

uruchamianych w danym węźle jednostek wytwórczych. System ten sprawdza poprawność 

formalną wprowadzanych ograniczeń, a następnie spójność logiczną dodawanego ogranicze-

nia w stosunku do istniejących już w bazie danych ograniczeń. Główną rolą modułu GMOS 

jest dostarczanie zestawu ograniczeń w poszczególnych godzinach doby objętej planowa-

niem. W tym celu moduł ten tworzy modele matematyczne ograniczeń, będące zbiorem rów-

ności i nierówności liniowych, i następnie przekazuje je do modułu optymalizacji LPD. 

Moduł optymalizacyjny LPD jest algorytmem rozwiązującym zadanie doboru jednostek 

wytwórczych (UC) oraz ekonomicznego rozdziału obciążeń (ED). Oprócz modeli ograniczeń 

systemowych dostarczanych przez system GMOS, danymi wejściowymi do algorytmu LPD 

są prognozy zapotrzebowania, wymiany międzysystemowej, generacji zdeterminowanej (ge-

neracja jednostek, które nie podlegają sterowaniu operatorskiemu) oraz oferty cenowe. Do 

określenia składu jednostek wytwórczych w poszczególnych godzinach dobowego horyzontu 

planowania moduł LPD wykorzystuje metodę mieszanego programowania liniowo-binarnego 

[2], natomiast ekonomiczny rozdział obciążeń jest wyznaczany przy wykorzystaniu opisanej 

wcześniej metody uproszczonej, bazującej na szeregowaniu ofert cenowych w stos. Wyniki 

obliczeń są następnie przekazywane do modułu wyznaczającego rozpływ mocy, gdzie nastę-

puje sprawdzenie realizowalności wyznaczonego planu (sprawdzenie spełnienia ograniczeń 

przesyłowych w stanach normalnych i awaryjnych n - k). W przypadku przekroczenia ograni-

czeń następuje korekta ich modeli w module GMOS i cały proces jest ponownie powtarzany. 

Rozwiązanie zadania SCUC obejmującego dobowy horyzont optymalizacji dla krajowego 

systemu elektroenergetycznego (ponad 100 jednostek, których praca podlega sterowaniu 

przez operatora OSP) zajmuje około 2 ÷ 3 minut [2]. 

 

5.2. Zastosowanie zadania SCUC na północnoamerykańskim rynku PJM 

 

Drugie możliwe rozwiązanie, polegające na zastosowaniu do doboru jednostek wytwór-

czych i rozdziału obciążeń z uwzględnieniem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego 

zadań UC i OPF, funkcjonuje na północnoamerykańskim rynku PJM (szersza charakterysty-

ka tego rynku została przedstawiona w monografii [26]). Do sierpnia 2004 roku do rozwiąza-

nia problemu UC stosowano tam algorytm oparty na metodzie relaksacji Lagrange’a [35]. Al-

gorytm ten był odpowiedni dla rozmiaru zadania wynikającego z pierwotnego zasięgu rynku 

PJM (około 500 jednostek podlegających sterowaniu operatorskiemu), jednak w miarę roz-

woju rynku (zwiększania zasięgu terytorialnego i związanego z tym wzrostu liczby jednostek 
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wytwórczych) metoda relaksacji Lagrange’a okazała się mało elastyczna, głównie ze względu 

na trudności w modelowaniu ograniczeń związanych z bezpieczeństwem systemu oraz jedno-

stek gazowo-parowych. Z tego też względu została ona zastąpiona metodą opartą na algoryt-

mie mieszanego programowania liniowo-binarnego. Czasy rozwiązania zadania UC przy wy-

korzystaniu obu metod są porównywalne i dla 48-godzinnego horyzontu optymalizacji dla 

885 jednostek nie przekraczają 10 minut. 

W systemie PJM do rozliczeń na rynku energii stosowane są ceny węzłowe LMP [21],  

a do ich wyznaczania wykorzystuje się zadanie optymalizacji rozpływu mocy ze stałoprądową 

reprezentacją sieci elektroenergetycznej, przy czym od 2007 roku w kalkulacji cen węzło-

wych, oprócz ograniczeń sieciowych, uwzględniane są również straty mocy. W zadaniu OPF 

modelowane są bezpośrednio ograniczenia sieciowe związane z dopuszczalną obciążalnością 

gałęzi sieci, natomiast ograniczenia napięciowe i stabilnościowe uwzględniane są w sposób 

pośredni, polegający na ich transformacji w ograniczenia nałożone na dopuszczalny przepływ 

mocy w określonym zbiorze gałęzi sieci. Oprócz ograniczeń dla normalnych stanów pracy 

systemu uwzględniane są również ograniczenia dla stanów awaryjnych n - k, przy czym do 

ich określenia wykorzystuje się współczynniki obrazujące wpływ danego wyłączenia na prze-

pływy mocy gałęziowych. Rozwiązanie zadania OPF z uwzględnieniem wymienionych ogra-

niczeń pozwala również sprawdzić, czy dobrany przez algorytm UC skład jednostek wytwór-

czych pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa pracy SEE w różnych sytuacjach ruchowych. 

W przypadku zidentyfikowania przekroczeń generowane jest ograniczenie możliwe do 

uwzględnienia w zadaniu UC i cały proces jest powtarzany do uzyskania rozwiązania spełnia-

jącego wszystkie ograniczenia techniczne. W celu przyspieszenia obliczeń stosuje się techni-

kę przetwarzania równoległego. Do uzyskania zbieżności procesu konieczne jest zwykle wy-

konanie od 2 do 3 iteracji. 

 

 

6. ZAKOŃCZENIE 

 

Jednym z priorytetów „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” jest rozwój konku-

rencyjnych rynków paliw i energii. W przypadku rynku energii elektrycznej wypełnienie 

sformułowanego celu wymaga zmiany modelu tego rynku w Polsce, polegającej na odejściu 

od stosowanej aktualnie koncepcji „miedzianej płyty” (uśredniania kosztów) na rzecz modelu 

węzłowego (alokowania kosztów na podmioty je powodujące). Preferowanym rozwiązaniem 

w tym obszarze jest oparcie zasad rynku energii na modelu cen węzłowych (Locational Mar-

ginal Prices – LMP) [17]. 

Zmiana architektury rynku energii elektrycznej w Polsce na rzecz modelu wykorzystują-

cego ceny węzłowe będzie wymagała modyfikacji funkcjonującego u operatora systemu prze-

syłowego systemu komputerowego realizującego zadanie planowania pracy jednostek wy-

twórczych. Jedną z możliwości jest zastąpienie wykorzystywanego aktualnie systemu oparte-
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go na kombinacji metody ekonomicznego rozdziału obciążeń i klasycznego algorytmu roz-

pływowego systemem wykorzystującym zadanie optymalizacji rozpływu mocy, które pozwa-

la na wyznaczenie wartości cen węzłowych. 

 

*** 

Praca naukowa sfinansowana w ramach projektu „Optymalizacja rozpływu mocy w kra-

jowym systemie elektroenergetycznym” (projekt badawczy nr N511 001 32/0852 realizowany 

w latach 2007 ÷ 2010). 
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Abstract 
 

Usually on power markets, the system operator plans the day-ahead schedule using secu-

rity constrained unit commitment (SCUC) method. The objective of SCUC method is to ob-

tain a unit commitment and dispatch schedule at minimum balancing cost without compro-

mising the system reliability. The reliability of the system can be interpreted as satisfying two 

function: 

 adequacy – an adequate amount of generating capacity must be available to meet the 

demand at any time, 

 security – the system must be able to withstand any changes or contingences. 

The SCUC algorithm consists of two stages: unit commitment (first stage) and dispatch 

(second stage). 

The unit commitment algorithm, for the assumed planning horizon, determines the set of 

generating units to minimize the operating cost and satisfy the system constraints such as load 

balance, spinning reserve requirements, ramp rate limits and minimum up and down time. 

Network constraints are included in the second stage in which generating units are scheduled 

in order to supply demand while maintaining power flows and bus voltages within their per-

missible limits under both normal and ubnormal (n - k) states of power system.  

In the second stage of SCUC method one can use two solutions: economic dispatch 

method that works with the classical power flow algorithm or optimal power flow method. 

The advantage of optimal power flow method is that it allows us to determine the value of lo-

cational marginal prices on every node of modeled network. The locational marginal prices 

can be considered as a basis of energy market model. 
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