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WYZNACZANIE ELEKTROMECHANICZNYCH WARTO ŚCI 
WŁASNYCH MACIERZY STANU SYSTEMU 
ELEKTROENERGETYCZNEGO NA PODSTAWIE PRZEBIEGÓW 
ZAKŁÓCENIOWYCH MOCY CHWILOWEJ 

Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę i wyniki obliczeń 
elektromechanicznych wartości własnych macierzy stanu modelu wielomaszynowego 
systemu elektroenergetycznego na podstawie przebiegów zakłóceniowych mocy 
chwilowej w poszczególnych węzłach wytwórczych. Problem wyznaczania wartości 
własnych sprowadzono do minimalizacji funkcji celu określonej przez wektor odchyłek 
w poszczególnych chwilach czasu przebiegów mocy chwilowej i aproksymujących je 
przebiegów, obliczanych na podstawie poszukiwanych wartości własnych. Porównano 
wyniki obliczeń w zaleŜności od wyboru algorytmu optymalizacyjnego i wykorzystanego 
do symulacji modelu systemu elektroenergetycznego. 

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, elektromechaniczne wartości własne, stany 
nieustalone, odtwarzanie przebiegów 

DETERMINATION OF ELECTROMECHANICAL EIGENVALUES  
OF POWER SYSTEM STATE MATRIX BASED ON  INSTANTANEOUS 
POWER DISTURBANCE WAVEFORMS 

Summary. The paper presents a method and calculation results of electromechanical 
eigenvalues of the state matrix of the power system multimachine model based on 
instantaneous power disturbance waveforms in particular generating nodes. The problem 
of determining the eigenvalues was brought to minimisation of the objective function 
determined by the deviation vector at particular time instants of the instantaneous power 
waveforms and those approximating them, calculated on a basis of the searched 
eigenvalues. The computation results were compared according to the optimisation 
algorithm selected and the power system model used for simulations. 
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1. WSTĘP 

Analizę stanu pracy systemu elektroenergetycznego (SEE) w stanach zakłóceniowych 

moŜna przeprowadzić opierając się na znajomości równań stanu i równań wyjścia jego 

modelu, które w ogólnym przypadku są nieliniowe. Przebiegi wielkości wyjściowych moŜna 

równieŜ wyznaczyć na podstawie wartości własnych i wektorów własnych macierzy stanu 

liniowego lub zlinearyzowanego w punkcie pracy modelu SEE [1]. Dla nieliniowego modelu 

układu przebiegi te są wyznaczane w tym przypadku z pewną dokładnością. Wartości własne 

obliczane z równań stanu zaleŜą od wartości elementów macierzy stanu systemu, a pośrednio 

od przyjętych modeli elementów systemu i ich niepewnych parametrów. Wartości własne 

moŜna równieŜ wyznaczyć z dobrą dokładnością na podstawie analizy rzeczywistych 

przebiegów zakłóceniowych, pojawiających się w SEE po róŜnych zakłóceniach. W tym 

przypadku na wyniki obliczeń nie oddziałuje przyjęty model SEE i jego parametry, tylko 

aktualny stan pracy układu. Znajomość wartości własnych macierzy stanu SEE pozwala na 

wyznaczenie wskaźników stabilności SEE [2] oraz zapasu stabilności SEE. Celem niniejszego 

artykułu jest ocena dokładności wyznaczenia elektromechanicznych wartości własnych 

macierzy stanu modelu SEE na podstawie przebiegów mocy chwilowej w zespołach 

wytwórczych.  

2. ZLINEARYZOWANY MODEL SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNE GO 

Zlinearyzowany w punkcie pracy model SEE jest opisany równaniem stanu i równaniem 

wyjścia [3]: 

 UBXAX ∆+∆=∆ & , (1) 

 UDXCY ∆+∆=∆ , (2) 

gdzie: X∆ , U∆ , Y∆ - odchyłki wektora zmiennych stanu, wektora wymuszeń i wektora 

zmiennych wyjściowych. Współczynniki macierzy A, B, C i D równań stanu i wyjścia SEE są 

obliczane dla ustalonego punktu jego pracy. 

2.1. Obliczanie przebiegów wielkości wyjściowych zlinearyzowanego modelu systemu 

Przebiegi wielkości wyjściowych zlinearyzowanego modelu systemu moŜna obliczyć 

bezpośrednio, całkując równanie stanu, lub przy wykorzystaniu wartości i wektorów 

własnych macierzy stanu A [3]. Przebieg danej wielkości wyjściowej stanowi superpozycję 

składowych modalnych zaleŜnych od wartości własnych i wektorów własnych macierzy 
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stanu. Przykładowo, dla zakłócenia w postaci impulsowej zmiany wymuszenia 

( ) ( )tUt δ∆∆ =U  przebieg i-tej wielkości wyjściowej (przy D = 0) ma postać [4]: 
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przy czym: 

 BWVC T
hhiihF = , (4) 

gdzie: hλ  - h-ta wartość własna macierzy stanu, ihF - czynnik udziału h-tej wartości własnej 

w przebiegu i-tej wielkości wyjściowej, Ci - i-ty wiersz macierzy C, Vh - h-ty prawostronny 

wektor własny macierzy stanu, Wh – h-ty lewostronny wektor własny macierzy stanu. 

Wartości hλ  oraz ihF mogą być rzeczywiste lub zespolone.  

2.2. Elektromechaniczne wartości własne 

W przypadku przebiegów kołysań mocy chwilowej w SEE decydujące znaczenie mają 

tzw. elektromechaniczne wartości własne, które są związane z ruchem wirników zespołów 

wytwórczych. Są to zespolone sprzęŜone wartości własne o częściach urojonych, 

odpowiadających zwykle zakresowi częstotliwości (0,1÷2 Hz), a więc ich części urojone 

mieszczą się w zakresie (0,63÷12,6 
s

rad
). W zaleŜności od wartości części rzeczywistych 

wartości własnych składowe modalne mogą zanikać w czasie z róŜną szybkością (dla 

ujemnych wartości części rzeczywistych) lub narastać w czasie (dla dodatnich wartości części 

rzeczywistych), co oznacza utratę stabilności lokalnej (statycznej) systemu dla małych 

zakłóceń. 

Elektromechaniczne wartości własne w róŜny sposób interweniują w przebiegach mocy 

chwilowej poszczególnych zespołów wytwórczych, co jest związane z róŜnymi wartościami 

czynników udziału. 

3. PRZYKŁADOWE OBLICZENIA 

Wykorzystana w obliczeniach metoda wyznaczania elektromechanicznych wartości 

własnych polega na aproksymacji przebiegów mocy chwilowej w poszczególnych 

jednostkach wytwórczych za pomocą wyraŜenia (3). Elektromechaniczne wartości własne  

i czynniki udziału poszczególnych modów są nieznanymi parametrami tej aproksymacji.  

W procesie aproksymacji parametry te są dobierane iteracyjnie w taki sposób, aby 

zminimalizować wartość funkcji celu, określonej jako błąd średniokwadratowy, występujący 

między przebiegiem aproksymowanym a aproksymującym: 
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gdzie: λ – wektor elektromechanicznych wartości własnych, F – wektor czynników udziału, 

indeks m oznacza przebieg aproksymowany wielkości W, a indeks a przebieg aproksymujący 

wielkości W, obliczony na podstawie wartości własnych i czynników udziału. 

Docelowo do obliczeń jako dane wejściowe (aproksymowane w czasie obliczeń) będą 

wykorzystywane przebiegi mocy chwilowej pochodzące z pomiarów, jednak w celu 

sprawdzenia metody obliczeń na razie są wykorzystywane przebiegi mocy chwilowej 

uzyskane z symulacji przy uŜyciu modelu SEE. Jako punkt odniesienia przyjęto wartości 

własne i czynniki udziału obliczane na podstawie przyjętej struktury i parametrów modelu 

wykorzystywanego do symulacji aproksymowanych przebiegów mocy chwilowej.  

Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla 4–maszynowego SEE przedstawionego na 

rys. 1. System ten uzyskano przez modyfikację 7–maszynowego modelu Cigre przez 

przyjęcie trzech zespołów wytwórczych jako węzły odbiorcze. 
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Rys. 1. Analizowany 4–maszynowy SEE 
Fig. 1. Analysed 4–machine PS 

Opracowano model analizowanego SEE w środowisku programu Matlab-Simulink. 

KaŜdy zespół wytwórczy, wchodzący w skład modelowanego systemu, składa się z bloków 

typu „Configurable Subsystems” [5], pozwalających na wybór modelu generatora, układu 

wzbudzenia, turbiny oraz stabilizatora systemowego (PSSu). W obliczeniach dotyczących 

niniejszego artykułu wzięto pod uwagę modele: generatora synchronicznego GENROU  

z nieliniową charakterystyką magnesowania [6, 7], statycznego układu wzbudzenia, pracu-

jącego w polskim SEE [6], turbiny parowej IEEEG1 [6, 8] i opcjonalnie stabilizatora 

systemowego PSS3B [6]. Na potrzeby badań stworzono takŜe liniowe modele wyŜej 

wymienionych modeli nieliniowych.  

Utworzenie modelu liniowego polegało na usunięciu wszystkich ograniczeń (związanych 

z wartościami poszczególnych sygnałów) oraz na zastąpieniu wszystkich nieliniowych 

operacji wewnętrznych modelu przez liniowe przybliŜenie: 
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gdzie: ),...,,( 21 nxxxf∆  - odchyłka od wartości ustalonej funkcji odpowiadającej nieliniowej 

operacji na sygnałach nxxx ,...,, 21 ; unuu xxx ,...,, 21  - wartości ustalone odpowiednich 

sygnałów. W przypadku liniowego modelu generatora została uwzględniona liniowa 

charakterystyka magnesowania rdzeni. 

Na rys. 2 przedstawiono przebiegi mocy chwilowej zespołu wytwórczego G1 pochodzące 

z symulacji na tle przebiegów odtworzonych z elektromechanicznych wartości własnych, dla 

liniowego (rys. 2a) i nieliniowego (rys. 2b) modelu układu bez stabilizatorów systemowych. 

Wartości własne w tym przypadku są wyliczane bezpośrednio na podstawie modelu SEE  

w programie Matlab-Simulink. W dalszej części artykułu te elektromechaniczne wartości 

własne są nazywane oryginalnymi wartościami własnymi. 
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Rys. 2. Przebiegi mocy chwilowej zespołu wytwórczego G1 pochodzące z symulacji na tle 
przebiegów odtworzonych z wartości własnych dla liniowego (a) i nieliniowego (b) modelu 
bez stabilizatorów systemowych 

Fig. 2. Waveforms of the G1 generating unit instantaneous power obtained from simulations against  
a background of the waveforms reconstructed from the eigenvalues for linear (a) and nonlinear 
(b) model without power system stabilizers (PSS) 

 

Z rys. 2 widać, Ŝe składowe modalne związane z elektromechanicznymi wartościami 

własnymi z dobrą dokładnością (w szczególności dla modelu liniowego) odwzorowują 

przebiegi mocy chwilowej w wybranym zespole wytwórczym. 
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3.1. Wybór algorytmu 

Obliczenia wartości własnych z analizowanych przebiegów mocy chwilowej prze-

prowadzono z uŜyciem algorytmu gradientowego i hybrydowego.  

Algorytm hybrydowy stanowi szeregowe połączenie algorytmu genetycznego i gra-

dientowego. Wyniki algorytmu genetycznego stanowią punkt startowy dla algorytmu 

gradientowego. Zastosowanie – w pierwszym etapie poszukiwania minimum funkcji celu – 

algorytmu genetycznego eliminuje problem precyzyjnego określenia punktu startowego.  

Z kolei zastosowany w drugiej kolejności algorytm gradientowy duŜo sprawniej radzi sobie  

z odnalezieniem poszukiwanego ekstremum [9]. 

Na rys. 3 przedstawiono przebiegi mocy chwilowej zespołu wytwórczego G1, odtwo-

rzone na podstawie wartości własnych wyznaczonych za pomocą algorytmu gradientowego 

(rys. 3a) i hybrydowego (rys. 3b), na tle przebiegów pochodzących z symulacji dla liniowego 

modelu SEE bez stabilizatorów systemowych. W przypadku uŜycia algorytmu gradientowego 

ustalono maksymalną liczbę iteracji na poziomie 2000. W przypadku uŜycia algorytmu 

hybrydowego ustalono w fazie algorytmu genetycznego maksymalną liczbę pokoleń równą 

250, przy populacji równej 24 osobniki i 6–bitowym chromosomie. Selekcję przeprowadzono 

metodą elitarną. W fazie algorytmu gradientowego ustalono maksymalną liczbę iteracji na 

poziomie 1000. W tabeli 1 porównano wyniki wyznaczania elektromechanicznych wartości 

własnych za pomocą wymienionych algorytmów. 
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Rys. 3. Przebiegi mocy chwilowej w zespole wytwórczym G1 odtworzone z elektromechanicznych 
wartości własnych wyznaczonych za pomocą algorytmu gradientowego (a) i hybrydowego (b) 

Fig. 3. Waveforms of the G1 generating unit instantaneous power reconstructed from the 
electromechanical eigenvalues determined by the gradient (a) and hybrid (b) algorithm 
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Tabela 1 

Wyniki obliczeń elektromechanicznych wartości własnych na podstawie przebiegu mocy 
chwilowej w zespole wytwórczym G1 za pomocą algorytmu gradientowego  

i hybrydowego 

Wartości własne 
oryginalne 

Algorytm gradientowy Algorytm hybrydowy 

λ |F|·10-4 
λ ∆λ λ ∆λ 

-0,650±j10,665 1,235 -0,542±j10,538 0,1076m  
j0,1270 

-0,520±j12,128 0,1299± 
j1,463 

-0,413±j11,238 25,52 -0,542±j10,384 -0,1292m j0,854 -0,370±j11,153 -0,0251± 
j0,0441 

-0,338±j10,045 22,39 -0,472±j8,882 -0,1343m j1,162 -0,363±j10,090 0,0428m  
j0,0855 

0,096±j7,064 26,40 0,077±j6,193 -0,0193m j0,871 0,098±j7,064 (120±j6,01)· 
10-5 

 
W tabeli 1 przyjęto: λ – elektromechaniczna wartość własna, F – czynnik udziału danej 

wartości własnej w przebiegu mocy chwilowej, ∆λ – błąd bezwzględny obliczenia wartości 

własnej.  

Do dalszych obliczeń wykorzystano algorytm hybrydowy, który daje lepsze wyniki,  

w szczególności dla wartości własnych, które mają stosunkowo duŜe moduły czynników 

udziału w poszczególnych przebiegach (tab. 1). 

3.2. Wybór chwili początkowej analizy przebiegów 

Aby wyeliminować wpływ szybko zanikających modów, pochodzących od rzeczy-

wistych oraz zespolonych wartości własnych, niebędących elektromechanicznymi 

wartościami własnymi, analizę przebiegów wygodnie jest rozpocząć po pewnym czasie tp od 

chwili wystąpienia zakłócenia.  

W przypadku liniowego modelu SEE rozbieŜności między przebiegiem uzyskanym  

z symulacji a przebiegiem odtworzonym z oryginalnych wartości własnych są zauwaŜalne  

w przedziale czasu równym w przybliŜeniu do 0,1 s od chwili zakłócenia (rys. 2a). 

Przeprowadzono analizę wpływu zmiany czasu tp na uzyskiwane wyniki obliczeń 

wartości własnych dla nieliniowego modelu przy pominięciu (tabela 2) i uwzględnieniu 

(tabela 3) oddziaływania stabilizatorów systemowych.  
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Tabela 2 

Wyniki obliczeń elektromechanicznych wartości własnych dla modelu nieliniowego SEE bez 
stabilizatorów systemowych dla róŜnych czasów początku analizy przebiegów 

Wartości własne 
oryginalne 

Wyznaczone przy tp = 0,1 s Wyznaczone przy tp = 0,5 s 

λ |F|·10-4 
λ ∆λ λ ∆λ 

-0,701±j10,047 2,560 -0,914±j11,019 -0,2131±j0,9723 -0,761±j10,940 -0,0602±j0,8932 

-0,508±j10,289 19,73 -0,510±j10,220 -0,0022m j0,0692 -0,497±j10,150 0,0111m j0,1387 

-0,332±j9,333 27,01 -0,343±j9,349 -0,0105±j0,0163 -0,319±j9,369 0,0131±j0,0359 

0,0164±j5,336 20,06 0,0182±j5,338 0,00181±j0,0025 0,0174±j5,336 (10,5±j4,8)·10-4 

 

 

Tabela 3 

Wyniki obliczeń elektromechanicznych wartości własnych dla modelu nieliniowego SEE ze 
stabilizatorami systemowymi dla róŜnych czasów początku analizy przebiegów 

Wartości własne 
oryginalne 

Wyznaczone przy tp = 0,1 s Wyznaczone przy tp = 0,5 s 

λ |F|·10-4 
λ ∆λ λ ∆λ 

-2,182±j10,627 20,87 -2,711±j9,362 -0,5292m j1,265 -2,516±j10,124 -0,3344m j0,5025 

-1,455±j11,612 1,657 -2,037±j13,667 -0,5819±j2,055 -2,037±j11,994 -0,5821±j0,3819 

-1,206±j10,625 2,126 -1,622±j8,861 -0,4161m j1,763 -1,620±j10,663 -0,4133±j0,0383 

-1,080±j4,669 4,845 -1,217±j4,919 -0,1376±j0,2493 -1,064±j4,727 0,01629±j0,0580 

 

Dla wartości czasu tp = 0,5 s uzyskano zadowalające wyniki estymacji wartości własnych 

w przypadku wykorzystania wszystkich rozpatrywanych modeli. Ta wartość czasu tp zostanie 

uwzględniona w dalszych obliczeniach. 

3.3. Wyniki obliczeń elektromechanicznych wartości własnych dla róŜnych modeli SEE 

W tabeli 4 przedstawiono elektromechaniczne wartości własne obliczone na podstawie 

struktury i parametrów modelu liniowego bez stabilizatorów systemowych oraz modelu 

nieliniowego SEE bez i ze stabilizatorami systemowymi (są to tzw. oryginalne wartości 

własne). 
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 Tabela 4 

Elektromechaniczne oryginalne wartości własne modelu liniowego bez PSSów  
oraz modelu nieliniowego bez i z PSSami 

Lp. Model liniowy bez PSSów 
Model nieliniowy bez 

PSSów 
Model nieliniowy  

z PSSami 

1 -0,650±j10,665 -0,7013±j10.047 -2,182±j10,627 

2 -0,413±j11,238 -0,5080±j10.289 -1,455±j11,612 

3 -0,338±j10,045 -0,3324±j9.333 -1,206±j10,625 

4 0,0965±j7,064 0,01640±j5.336 -1,080±j4,669 

 
Na rys. 4 przedstawiono przebiegi mocy chwilowej zespołów wytwórczych G1 i G4, 

odtworzone na podstawie wartości własnych uzyskanych za pomocą algorytmu hybrydowego, 

na tle przebiegów pochodzących z symulacji dla liniowego modelu SEE bez stabilizatorów 

systemowych. W tablicy 5 przedstawiono wyniki obliczeń wartości własnych dla tego 

modelu.  
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Rys. 4. Przebiegi symulacyjne mocy chwilowej w zespołach G1 (a) i G4 (b) i odtworzone z wartości 
  własnych wyznaczonych za pomocą algorytmu hybrydowego dla modelu liniowego bez 
   PSSów 

Fig. 4. Instantaneous power simulation waveforms in G1 (a) and G4 (b) units and reconstructed from 
  the eigenvalues determined on a basis of the hybrid algorithm for the linear model without 
  PSSs 
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Tabela 5 

Wyniki obliczeń elektromechanicznych wartości własnych dla modelu liniowego bez PSSów 

Zespół wytwórczy G1 Zespół wytwórczy G2 
Lp. 

|F|·10-4 
λ ∆λ |F|·10-4 

λ ∆λ 

1 1,235 -0,520±j12,128 0,1299±j1,463 7,098 -0,626±j10,578 0,0234m j0,0873 

2 25,52 -0,370±j11,153 -0,0251±j0,0441 7,175 -0,564±j11,296 -0,1511±j0,0573 

3 22,39 -0,363±j10,090 0,0428m j0,0855 55,11 -0,356±j10,040 
-0,0181m  
j0,0053 

4 26,40 0,0977±j7,064 (120±j6,01)·10-5 31,75 0,0980±j7,065 0,0014±j0,0010 

Zespół wytwórczy G3 Zespół wytwórczy G4 
Lp. 

|F|·10-4 
λ ∆λ |F|·10-4 

λ ∆λ 

1 5,886 -0,910±j10,881 -0,2599±j0,2163 1,177 -0,910±j8,532 -0,2598m j2,133 

2 3,379 -0,441±j11,261 -0,0279±j0,0230 4,195 -0,400±j11,473 0,01317±j0,2351 

3 20,54 -0,337±j10,056 (6,4±j105)·10-4 64,23 -0,329±j10,096 0,00917±j0,0503 

4 7,594 0,0981±j7,0652 (15,6±j6,6)·10-4 48,89 0,102±j7,069 0,00562±j0,0046 

 

Na rys. 5 przedstawiono przebiegi mocy chwilowej zespołów wytwórczych G1 i G4, 

odtworzone na podstawie wartości własnych uzyskanych za pomocą algorytmu hybrydowego, 

na tle przebiegów pochodzących z symulacji dla nieliniowego modelu SEE bez stabilizatorów 

systemowych. W tabeli 6 przedstawiono wyniki obliczeń wartości własnych dla tego modelu.  
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Rys. 5. Przebiegi symulacyjne mocy chwilowej w zespołach G1 (a) i G4 (b) i odtworzone z wartości 
własnych wyznaczonych za pomocą algorytmu hybrydowego dla modelu nieliniowego bez 
PSSów 

Fig. 5. Instantaneous power simulation waveforms in G1 (a) and G4 (b) units and reconstructed from 
  the eigenvalues determined on a basis of the hybrid algorithm for the nonlinear model without 
  PSSs 
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Tabela 6 

Wyniki obliczeń elektromechanicznych wartości własnych dla modelu nieliniowego  
bez PSSów 

Zespół wytwórczy G1 Zespół wytwórczy G2 
Lp. 

|F|·10-4 
λ ∆λ |F|·10-4 

λ ∆λ 

1 2,560 -0,925±j11,284 -0,2235±j1,237 6,240 -0,982±j10.578 -0,2804±j0,5309 

2 19,73 -0,489±j10,167 0,01875m j0,1215 6,222 -0,711±j10.074 -0,2032m j0,2147 

3 27,01 -0,331±j9,362 0,00162±j0,0296 46,21 -0,364±j9.334 (-311±j7,7)·10-4 

4 20,06 0,0182±j5,337 0,0018±j0,00203 21,40 0,0171±j5.339 (7,11±j35)·10-4 

Zespół wytwórczy G3 Zespół wytwórczy G4 
Lp. 

|F|·10-4 
λ ∆λ |F|·10-4 

λ ∆λ 

1 4,589 -0,899±j10,110 -0,1980±j0,0630 0,9541 -0,919±j8,078 -0,2625m j2,020 

2 4,326 -0,503±j10,227 0,0046m j0,06166 3,086 -0,444±j10,745 0,03842±j0,4444 

3 18,06 -0,338±j9,344 -0,0052±j0,0110 71,09 -0,288±j9,386 0,00975±j0,03942 

4 5,128 0,0180±j5,339 0,00155±j0,0031 33,93 0,0438±j5,357 0,00905±j0,01235 

 

Na rys. 6 przedstawiono przebiegi mocy chwilowej zespołów wytwórczych G1 i G4, 

odtworzone na podstawie wartości własnych uzyskanych za pomocą algorytmu hybrydowego, 

na tle przebiegów pochodzących z symulacji dla nieliniowego modelu SEE ze stabilizatorami 

systemowymi. W tabeli 7 przedstawiono wyniki obliczeń wartości własnych dla tego modelu.  
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Rys. 6. Przebiegi symulacyjne mocy chwilowej w zespołach G1 (a) i G4 (b) i odtworzone z wartości 
własnych wyznaczonych za pomocą algorytmu hybrydowego dla modelu nieliniowego  
z PSSami 

Fig. 6. Instantaneous power simulation waveforms in G1 (a) and G4 (b) units and reconstructed from 
  the eigenvalues determined on a basis of the hybrid algorithm for the nonlinear model with  
  PSSs 
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 Tabela 7 

Wyniki obliczeń elektromechanicznych wartości własnych  
dla modelu nieliniowego z PSSami 

Zespół wytwórczy G1 Zespół wytwórczy G2 
Lp. 

|F|·10-4 
λ ∆λ |F|·10-4 

λ ∆λ 

1 109,3 -2,007±j10,311 0,1745m j0,3161 86,29 -2,262±j10,230 
-0,0800m  
j0,3969 

2 0,8688 - - 0,5453 - - 

3 27,51 -1,258±j10,520 -0,0512m j0,1051 20,58 -1,365±j10,712 
-0,1589± 
j0,0879 

4 20,72 -1,062±j4,726 0,0178±j0,0564 21,51 -1,076±j4,712 0,0038±j0,0426 

Zespół wytwórczy G3 Zespół wytwórczy G4 
Lp. 

|F|·10-4 
λ ∆λ |F|·10-4 

λ ∆λ 

1 20,87 -2,516±j10,125 -0,3344-j0,5025 180,1 -2,297±j10,810 
-0,1154± 
j0,1822 

2 1,657 -2,037±j11,994 -0,5821±j0,3819 0,5077 - - 

3 2,126 -1,620±j10,663 -0,4133±j0,0383 6,745 -1,458±j11,674 -0,2516±j1,048 

4 4,845 -1,064±j4,727 0,0163±j0,0580 36,04 -1,284±j5,004 
-0,2038± 
j0,3349 

 

Wartość własna nr 2 została wyznaczona tylko na podstawie przebiegu mocy chwilowej 

zespołu wytwórczego G3, poniewaŜ dla innych zespołów wytwórczych moduł jej czynnika 

udziału jest zbyt mały w porównaniu z największym. 

4. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, Ŝe: 

� Na podstawie analizy przebiegów mocy chwilowej w stanach zakłóceniowych moŜna 

wyznaczyć elektromechaniczne wartości własne, wskaźniki stabilności oraz określić zapas 

stabilności SEE. Odnosi się to do liniowego i zlinearyzowanego w punkcie pracy modelu 

systemu. Dla nieliniowego modelu systemu aproksymacja odpowiednich przebiegów jest 

przeprowadzana z gorszą dokładnością. Dokładność obliczeń wartości własnych jest 

dobra i porównywalna dla obu typów modeli. 

� Zastosowanie algorytmu hybrydowego dało duŜo lepsze wyniki niŜ w przypadku algo-

rytmu gradientowego. Odtworzony przebieg mocy chwilowej na podstawie elektrome-

chanicznych wartości własnych macierzy stanu liniowego modelu SEE, wyznaczonych za 

pomocą algorytmu hybrydowego, bardzo dokładnie pokrywa się z przebiegiem mocy 

chwilowej uzyskanym z symulacji. Algorytm gradientowy dał gorszą aproksymację. Trzy 

z czterech wartości własnych zostały dokładnie wyznaczone za pomocą algorytmu 
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hybrydowego. Tylko jedna wartość własna o względnie małym module czynnika udziału 

została wyznaczona z mniejszą dokładnością. 

� Analizując przebiegi mocy chwilowej w poszczególnych zespołach wytwórczych, moŜna 

stwierdzić, Ŝe składowe modalne związane z poszczególnymi wartościami własnymi mają 

róŜne amplitudy zaleŜne od modułów odpowiednich czynników udziału. Z poszcze-

gólnego przebiegu najdokładniej moŜna wyznaczyć tę wartość własną, która ma 

stosunkowo duŜy moduł odpowiedniego czynnika udziału. W związku z powyŜszym 

moŜna stwierdzić, Ŝe w celu obliczenia wszystkich elektromechanicznych wartości 

własnych naleŜy przeanalizować przebiegi zakłóceniowe w róŜnych miejscach SEE. 

� W celu poprawnego wyznaczenia elektromechanicznych wartości własnych wygodnie jest 

przy analizie przebiegów wyeliminować wpływ szybko zanikających modów, pocho-

dzących od rzeczywistych oraz zespolonych nieelektromechanicznech wartości własnych. 

MoŜna to zrobić przez określenie chwili czasowej tp początku obserwacji przebiegów po 

wystąpieniu zakłócenia. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, Ŝe przyjęcie wartości  

tp = 0,5 s daje zadowalające wyniki. 

� Wartości własne są lepiej wyznaczane dla układu bez stabilizatorów systemowych. 

Większe tłumienie przebiegów mocy chwilowej wynikające z działania stabilizatorów 

zmniejsza dokładność obliczania elektromechanicznych wartości własnych.  
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Abstract 

Analysis of the power system (PS) operating conditions during disturbances can be 

performed on a basis of the knowledge of its model state and output equations which, in 

general case, are nonlinear. The output quantities waveforms can also be determined on a 

basis of the eigenvalues and eigenvectors of the state matrix of the linear or linearised around  

the operating point PS model. For the nonlinear system model, these waveforms are 

determined with a certain accuracy. The eigenvalues calculated from the state equations 

depend on the element values of the system state matrix and, indirectly, on the assumed 

system element models and their uncertain parameters. The eigenvalues can also be 

determined with a good accuracy on a basis of analysis of true disturbance waveforms 

appearing in the PS after different disturbances. In that case, the assumed PS model and its 

parameters do not influence the calculation results, only the actual operating conditions of the 

system do. The knowledge of the PS state matrix eigenvalues allows determining the PS 

stability factors as well as the PS stability margin. The aim of the paper is evaluation of the 

accuracy of determining the electromechanical eigenvalues of the PS model state matrix on a 

basis of the instantaneous power waveforms obtained from simulations. 

In a case of instantaneous power swings in the power system, the so-called 

electromechanical eigenvalues related to the motion  of the rotors of generating units are of 

crucial significance. 

The method for determining the electromechanical eigenvalues used for computations 

consists in approximation of instantaneous power waveforms in particular generating units 
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with those reconstructed on a basis of the searched eigenvalues. The hybrid algorithm 

consisting of the genetic and gradient algorithms was used for computations. 

The instantaneous power waveforms used for calculations were obtained from 

simulations on the 4 – machine power system model created in the Matlab – Simulink 

environment by modification of the Cigre 7 – machine model. Each generating unit being 

modelled contains the models of: a generator, an excitation system, a turbine and, optionally,  

a system stabilizer (PSS). The calculation accuracy was compared when taking into account 

use of the linear model without PSSs as well as the nonlinear model without and with PSSs. 

The accuracy of determining the electromechanical eigenvalues was similar for all simulation 

models taken into consideration. The accuracy of determining the particular 

electromechanical eigenvalue on a basis of the concrete instantaneous power waveform was 

influenced, among others, by the value of that eigenvalue participation factor module. For a 

relatively small value of the appropriate factor module, the error of the given eigenvalue 

calculation was relatively large. 
 


