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ANALIZA MODALNA PRZEBIEGÓW ZAKŁÓCENIOWYCH  

MOCY CHWILOWEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE 

ELEKTROENERGETYCZNYM 

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wartości własnych 

(związanych ze zjawiskami elektromechanicznymi) macierzy stanu modelu Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego. Wyniki te uzyskano na podstawie analizy przebiegów 

zakłóceniowych mocy chwilowej w poszczególnych węzłach wytwórczych. Obliczenia 

wartości własnych przeprowadzono metodą aproksymacji przebiegów mocy chwilowej 

przebiegami stanowiącymi superpozycję składowych modalnych o parametrach 

zależnych od poszukiwanych wartości własnych i ich czynników udziału. Do 

minimalizacji funkcji celu określonej poprzez wektor odchyłek (w poszczególnych 

chwilach czasu) przebiegów aproksymowanych i aproksymujących wykorzystano 

algorytm hybrydowy, stanowiący połączenie algorytmu genetycznego i gradientowego. 

W badaniach wykorzystano przebiegi symulacyjne mocy chwilowej. 

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, wartości własne związane ze zjawiskami 

elektromechanicznymi, stany nieustalone, odtwarzanie przebiegów 

MODAL ANALYSIS OF INSTANTANEOUS POWER DISTURBANCE 

WAVEFORMS IN THE POLISH NATIONAL POWER SYSTEM 

Summary. The paper presents the calculation results of eigenvalues (associated with 

electromechanical phenomena) of the state matrix of the Polish National Power System 

model. These results were obtained on the basis of analysis of the instantaneous power 

disturbance waveforms in particular generating nodes. Calculations of the eigenvalues 

were carried out by approximating the instantaneous power waveforms with the 

waveforms being superposition of the modal components of the parameters dependent on 

the searched eigenvalues and their participation factors. A hybrid algorithm consisting of  

genetic and gradient algorithms was used for minimisation of the objective function 

determined by the deviation vector (in particular time instants). Simulated instantaneous 

power waveforms were used in investigations. 

Keywords: power system, eigenvalues associated with electromechanical phenomena, transient states, 

reconstruction of waveforms 

 

 

 



82  P. Pruski, S. Paszek 

 

1. WSTĘP 

W systemie elektroenergetycznym (SEE), bardzo skomplikowanym układzie fizycznym, 

zachodzą różne zjawiska nieustalone, o różnym charakterze i horyzoncie czasowym.  

W zależności od tego, jakie zjawiska i wielkości opisujące stan pracy SEE bierze się pod uwagę, 

można rozróżnić następujące rodzaje stabilności SEE [1]: 

 stabilność kątową, 

 stabilność napięciową, 

 stabilność częstotliwościową. 

Stabilność kątowa jest związana z zachowaniem synchronizmu wszystkich generatorów 

synchronicznych, pracujących w zespołach wytwórczych SEE. Utrata synchronizmu generatorów 

synchronicznych jest utożsamiana z utratą stabilności kątowej SEE [2]. Stabilność kątowa wiąże 

się bezpośrednio ze zjawiskami elektromechanicznymi, m. in. z kołysaniami elektromecha-

nicznymi. 

Zachowanie stabilności kątowej SEE jest jednym z najważniejszych aspektów jego pracy. 

Utrata stabilności kątowej SEE może doprowadzić do poważnych awarii systemowych, 

skutkujących brakiem zasilania ogromnej liczby odbiorców. Podstawową kwestią  

w działaniach, mających na celu poprawę stabilności kątowej SEE, jest opracowanie metody 

oceny tej stabilności. Do oceny stabilności kątowej SEE można wykorzystać wskaźniki 

stabilności [3], obliczane na podstawie wartości własnych macierzy stanu SEE związanych ze 

zjawiskami elektromechanicznymi. Te wartości własne są nazywane w artykule 

elektromechanicznymi wartościami własnymi. Elektromechaniczne wartości własne można 

obliczyć z równań stanu SEE, jednak wyniki obliczeń zależą wówczas od wartości elementów 

macierzy stanu SEE, a pośrednio od przyjętych modeli elementów SEE i ich niepewnych 

parametrów [4]. Elektromechaniczne wartości własne można również z dobrą dokładnością 

obliczyć na podstawie analizy rzeczywistych przebiegów nieustalonych, które pojawiają się 

w SEE po różnych zakłóceniach. W tym przypadku na wyniki obliczeń nie ma wpływu 

przyjęty model SEE i jego parametry, tylko rzeczywisty, aktualny stan pracy SEE. W artykule 

przedstawiono metodę obliczeń elektromechanicznych wartości własnych na podstawie 

analizy przebiegów zakłóceniowych mocy chwilowej w poszczególnych zespołach 

wytwórczych. Założono, że te przebiegi zakłóceniowe pojawiają się po celowym 

wprowadzeniu do układu zakłócenia (np. w postaci impulsowej zmiany napięcia zadanego 

regulatora napięcia w wybranym zespole wytwórczym). Taka analiza nosi nazwę analizy 

modalnej eksperymentalnej. Słowo „eksperymentalna” podkreśla fakt, że robi się 

eksperyment polegający na wprowadzeniu zakłócenia. W ostatnich latach rozwija się również 

analiza modalna eksploatacyjna, polegająca na wykorzystaniu pomiarów w trakcie 

eksploatacji SEE bez wprowadzenia zakłócenia, lecz pod wpływem zakłóceń 
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stochastycznych, np. stochastycznych zmian mocy w odbiorach mocy [5]. Trzeba jednak 

zaznaczyć, że wymienione podejścia uzupełniają się, a metody badawcze w obydwóch typach 

analizy modalnej są podobne. 

Znajomość elektromechanicznych wartości własnych macierzy stanu SEE pozwala na 

wyznaczenie wskaźników stabilności kątowej SEE oraz zapasu stabilności SEE. Celem 

niniejszej pracy jest analiza dokładności obliczeń elektromechanicznych wartości własnych 

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) na podstawie analizy przebiegów kołysań 

mocy chwilowej, występujących po wprowadzeniu zakłóceń testowych w wybranych 

zespołach wytwórczych. W badaniach wykorzystano przebiegi symulacyjne mocy chwilowej. 

2. ZLINEARYZOWANY MODEL SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 

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

wyjścia [6]: 

 UBXAX   , (1) 

 UDXCY Δ , (2) 

gdzie: XΔ , UΔ , YΔ - odchyłki wektora zmiennych stanu, wektora wymuszeń i wektora 

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

obliczane dla ustalonego stanu obciążenia. 

2.1. Obliczanie przebiegów wielkości wyjściowych zlinearyzowanego modelu systemu 

Przebiegi wielkości wyjściowych zlinearyzowanego modelu SEE można obliczyć 

bezpośrednio, całkując równanie stanu, lub na podstawie wartości własnych i wektorów 

własnych macierzy stanu A [6]. Przebieg danej wielkości wyjściowej stanowi superpozycję 

składowych modalnych zależnych od wartości własnych i wektorów własnych macierzy 

stanu. Przy zakłóceniu w postaci impulsowej zmiany j-tej wielkości wymuszającej  

Uj(t) = U(t) przebieg i-tej wielkości wyjściowej (przy D = 0) ma postać [7]: 
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przy czym: 

 UF jhhiih  BWVC T , (4) 

gdzie: hhh  j  – 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, Wh – h-ty prawostronny i lewostronny wektor własny macierzy stanu, Bj – j-ta kolumna 
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macierzy B, n – wymiar macierzy stanu A. Wartości h  oraz ihF  mogą być rzeczywiste lub 

zespolone.  

2.2. Elektromechaniczne wartości własne 

W przypadku przebiegów kołysań mocy chwilowej w SEE decydujące znaczenie mają 

elektromechaniczne wartości własne, które są związane z ruchem wirników zespołów 

wytwórczych. Są to zespolone sprzężone wartości własne, których części urojone 

odpowiadają zwykle zakresowi częstotliwości (0,1÷2) Hz. Zatem części urojone tych wartości 

własnych mieszczą się w przedziale (0,63÷12,6) rad/s. W zależności od wartości części 

rzeczywistych wartości własnych, odpowiadające im składowe modalne mogą zanikać  

w czasie z różną 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 różny sposób interweniują w przebiegach mocy 

chwilowej poszczególnych zespołów wytwórczych, co jest związane z różnymi wartościami 

ich czynników udziału. 

3. PRZYKŁADOWE OBLICZENIA 

Obliczenia wykonano dla modelu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w którym 

uwzględniono 49 wybranych zespołów wytwórczych, pracujących w sieciach wysokich  

i najwyższych napięć. Uwzględniono także 8 zastępczych zespołów wytwórczych, które 

reprezentują oddziaływanie SEE sąsiednich państw. 

3.1. Metoda obliczeń 

Wykorzystana w artykule metoda obliczeń elektromechanicznych wartości własnych 

polega na aproksymacji przebiegów zakłóceniowych mocy chwilowej w poszczególnych 

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

i ich czynniki udziału w analizowanych przebiegach 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,  

N – liczba próbek przebiegów, indeks m oznacza przebieg aproksymowany mocy chwilowej 

P, a indeks a – przebieg aproksymujący mocy chwilowej, obliczony na podstawie wartości 

własnych i czynników udziału według wzoru (3). W wyrażeniu (3) przy obliczaniu 

przebiegów aproksymujących mocy chwilowej pomija się składowe modalne związane  

z wartościami własnymi, których moduły czynników udziału są małe. 

Do minimalizacji funkcji celu (5) wykorzystano algorytm hybrydowy, stanowiący 

szeregowe połączenie algorytmów genetycznego i gradientowego. Wyniki algorytmu 

genetycznego stanowią punkt startowy dla algorytmu gradientowego. Zastosowanie 

algorytmu genetycznego w pierwszym etapie poszukiwania minimum funkcji celu eliminuje 

problem precyzyjnego określenia punktu startowego. Z kolei zastosowany w drugiej 

kolejności algorytm gradientowy dużo sprawniej i dokładniej radzi sobie z odnalezieniem 

poszukiwanego ekstremum [8]. Dla algorytmu genetycznego przyjęto maksymalną liczbę 

pokoleń równą 50, przy populacji równej 20 osobników i 6–bitowym chromosomie. Selekcję 

przeprowadzono metodą elitarną, która gwarantuje, że najlepiej przystosowane osobniki z 

danego pokolenia znajdą się w następnym pokoleniu. Dla algorytmu gradientowego ustalono 

maksymalną liczbę iteracji równą 1000. 

Z powodu występowania minimów lokalnych funkcji celu, w których algorytm 

optymalizacyjny może utknąć, proces aproksymacji przeprowadzano wielokrotnie na 

podstawie tego samego przebiegu mocy chwilowej. Odrzucano wyniki o wartościach funkcji 

celu większych niż pewna przyjęta wartość graniczna. Za wynik końcowy obliczeń części 

rzeczywistych i części urojonych poszczególnych wartości własnych przyjęto średnie 

arytmetyczne z wyników nieodrzuconych w kolejnych obliczeniach. 

Obliczenie wartości własnych na podstawie przebiegów mocy chwilowej w wielu 

przypadkach było przeprowadzane dwuetapowo. W trakcie analizy konkretnego przebiegu,  

w pierwszym etapie, były obliczane wartości własne o stosunkowo dużych wartościach części 

rzeczywistych (małych modułach części rzeczywistych), odpowiadające składowym 

modalnym słabo tłumionym. Pomijano wartości własne, odpowiadające składowym 

modalnym silniej tłumionym, o mniejszych wartościach części rzeczywistych. W drugim 

etapie na podstawie tego samego przebiegu były obliczane wartości własne o mniejszych 

wartościach części rzeczywistych, przy uwzględnieniu znajomości wartości własnych 

obliczonych w pierwszym etapie. Dodatkowo w pierwszym i drugim etapie obliczeń często 

były przyjmowane za  znane wartości własne obliczone wcześniej na podstawie innych 

przebiegów mocy chwilowej. 

Przyjęto zakłócenie w postaci impulsu prostokątnego napięcia zadanego regulatora 

napięcia w jednym z zespołów wytwórczych. Odpowiedź układu na wymuszenie w postaci 
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krótkotrwałego impulsu prostokątnego (o odpowiednio dobranej wysokości i szerokości) jest 

zbliżona do odpowiedzi układu na wymuszenie w postaci impulsu Diraca. Amplituda kołysań 

mocy chwilowej musi być odpowiednio duża, aby można było wyodrębnić te kołysania  

z zarejestrowanych przebiegów fazowych prądów i napięć w poszczególnych węzłach 

systemu. Amplituda ta jest tym większa, im większe jest pole powierzchni impulsu 

zakłóceniowego. Wysokość impulsu musi być jednak ograniczona, aby uniknąć znaczącego 

wpływu nieliniowości i ograniczeń na przebiegi mocy chwilowej. Czas trwania impulsu 

prostokątnego również musi być ograniczony, gdyż jego znaczne wydłużanie powoduje coraz 

większe różnice odpowiedzi systemu na impuls prostokątny i na impuls Diraca, co może 

spowodować zmniejszenie dokładności obliczeń elektromechanicznych wartości własnych 

[9]. W obliczeniach założono obniżenie napięcia zadanego regulatora napięcia o 5% wartości 

ustalonej przez 200 ms. 

Jako dane wejściowe do obliczeń (przebiegi aproksymowane) docelowo będą 

wykorzystywane przebiegi mocy chwilowej pochodzące z pomiarów. Jednak na razie, w celu 

sprawdzenia metody obliczeń, są wykorzystywane przebiegi mocy chwilowej uzyskane z 

symulacji przy użyciu modelu SEE. 

3.2. Model Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 

Model KSE opracowano w środowisku programu Matlab-Simulink. Składa się on  

z modeli 57 zespołów wytwórczych oraz modelu sieci i odbiorów mocy. Uwzględnione  

w modelu zespoły wytwórcze przedstawiono na rys. 1. 

Opracowany model zespołu wytwórczego zawiera bloki typu „Configurable Subsystems” 

[10], które pozwalają na wybór modeli poszczególnych elementów zespołu wytwórczego: 

generatora, układu wzbudzenia, turbiny oraz stabilizatora systemowego. W przeprowa-

dzonych obliczeniach przyjęto następujące modele elementów zespołów wytwórczych KSE: 

model generatora synchronicznego GENROU [11], model statycznego [11] lub elektromaszy-

nowego [12] układu wzbudzenia, model turbiny parowej IEEEG1 [11, 13] lub wodnej 

HYGOV [14] i opcjonalnie model stabilizatora systemowego PSS3B [11]. Dla zastępczych 

zespołów wytwórczych, które reprezentują oddziaływanie SEE sąsiednich państw, 

zastosowano uproszczony model generatora synchronicznego GENCLS [15]. Pominięto  

w tym przypadku oddziaływanie układu wzbudzenia, turbiny oraz stabilizatora systemowego. 
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Rys. 1. Węzły wytwórcze uwzględnione w modelu KSE 

Fig. 1. Generating nodes included in the power system model 

3.3. Wyniki obliczeń 

Wartości własne (w tym elektromechaniczne wartości własne) macierzy stanu systemu 

można obliczyć bezpośrednio na podstawie modelu i parametrów SEE w programie Matlab-

Simulink (przy użyciu funkcji linmodv5 [10]). W dalszej części artykułu te elektro-

mechaniczne wartości własne są nazywane oryginalnymi wartościami własnymi. Porównanie 

wartości własnych obliczonych na podstawie minimalizacji funkcji celu (5) i oryginalnych 

wartości własnych jest miarą dokładności obliczeń. 

Aby można było wyodrębnić kołysania mocy chwilowej z przebiegów napięć i prądów 

na zaciskach generatora, kołysania te muszą mieć dostatecznie dużą amplitudę. Amplitudy 

kołysań mocy w poszczególnych zespołach są tym większe, im większa jest moc zespołu,  

w którym wprowadzono zakłócenie [16]. Na amplitudy kołysań mocy w poszczególnych 
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zespołach mają wpływ także wzajemne oddziaływania (powiązania), występujące między 

tymi zespołami a zespołem, w którym wprowadzono zakłócenie.  

Ponieważ w przebiegu mocy chwilowej pojedynczego zespołu wytwórczego występuje 

tylko kilka składowych modalnych o znaczącej amplitudzie, konieczna jest analiza 

przebiegów mocy chwilowej różnych zespołów wytwórczych, występujących przy różnych 

miejscach wprowadzenia zakłócenia.  

W tabeli 1 przedstawiono wyniki analizy modalnej przebiegów mocy chwilowej po 

wprowadzeniu zakłócenia w wybranych zespołach wytwórczych. Dla każdego z miejsc 

wprowadzenia zakłócenia wybrano do analizy przebiegi mocy chwilowej w zespołach,  

w których wystąpiły kołysania mocy o znaczących amplitudach. W tabeli 1 zastosowano 

następujące oznaczenia: P0 – moc czynna zespołu wytwórczego w stanie ustalonym,  

P  – względna amplituda kołysań mocy chwilowej (obliczona jako iloraz amplitudy kołysań 

mocy chwilowej ΔP i mocy czynnej zespołu w stanie ustalonym P0 - rys. 2), λ – wybrane 

wartości własne ingerujące znacząco w przebiegach mocy chwilowej (w nawiasach podano 

oryginalne wartości własne), F  – moduły czynników udziału (wartości względne odniesione 

do największego w danym przebiegu modułu czynnika udziału). Oryginalne wartości własne 

zostały posortowane rosnąco względem części rzeczywistych (od najmniejszej do 

największej) i ponumerowane od λ1 do λ56. 

 

0
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P
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Rys. 2. Sposób obliczeń względnej amplitudy kołysań mocy chwilowej P  

Fig. 2. The way of calculating the relative amplitude of instantaneous power swings P  

Z tabeli 1 wynika, że zakłócenie w zespole ROG411 (o dużej mocy pozornej 

znamionowej generatora) wywołało silne kołysania mocy w tym zespole oraz w wielu innych 

zespołach (w tabeli zestawiono tylko wybrane zespoły, w których względne amplitudy 

kołysań mocy były największe). Silne kołysania mocy wystąpiły nie tylko w zespołach 

ROG221 i ROG211, znajdujących się w bliskim sąsiedztwie zespołu ROG411, ale także  

w zespołach STW122, PAT114 i KON214, znajdujących się w znacznej odległości od 
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zespołu ROG411 (rys. 1). W przebiegu mocy chwilowej zespołu ROG411 występują cztery 

składowe modalne o znaczących amplitudach.  

 

 Tabela 1 

Wyniki analizy modalnej przebiegów mocy chwilowej dla wybranych miejsc wprowadzenia 

zakłócenia 
 

Miejsce wprowadzenia 

zakłócenia 

Miejsce wystąpienia 

kołysań mocy 

P0 P  λ F  

MW p.u. 1/s p.u. 

ROG411 

ROG411 2068,2 0,2097 

λ28 (-0,8749±j9,9664) 0,3431 

λ39 (-0,7368±j9,6011) 1 

λ40 (-0,6723±j8,6222) 0,1706 

λ48 (-0,4165±j8,0932) 0,4916 

STW122 172,5 0,0939 

λ37 (-0,7670±j8,5753) 0,3441 

λ40 (-0,6723±j8,6222) 0,5405 

λ42 (-0,6372±j8,3382) 0,5277 

λ48 (-0,4165±j8,0932) 1 

ROG221 1068,0 0,0909 
λ39 (-0,7368±j9,6011) 1 

λ48 (-0,4165±j8,0932) 0,3842 

ROG211 699,6 0,0867 

λ28 (-0,8749±j9,9664) 1 

λ39 (-0,7368±j9,6011) 0,2191 

λ48 (-0,4165±j8,0932) 0,3400 

PAT114 240,31 0,0863 

λ40 (-0,6723±j8,6222) 0,7206 

λ43 (-0,5910±j8,5763) 0,2037 

λ48 (-0,4165±j8,0932) 1 

KON214 106,56 0,0803 

λ26 (-0,9005±j9,5251) 0,2714 

λ33 (-0,8226±j9,1135) 0,4573 

λ40 (-0,6723±j8,6222) 1 

λ43 (-0,5910±j8,5763) 0,2158 

λ48 (-0,4165±j8,0932) 0,2125 

OST111 

OST111 196,97 0,1063 

λ14 (-1,0520±j10,3293) 1 

λ40 (-0,6723±j8,6222) 0,2061 

λ42 (-0,6372±j8,3382) 0,5665 

OST211 373,85 0,0442 

λ14 (-1,0520±j10,3293) 1 

λ40 (-0,6723±j8,6222) 0,2212 

λ42 (-0,6372±j8,3382) 0,6479 

 

W przebiegach mocy chwilowej zespołów ROG221 i ROG211 występuje tylko część 

(dwie lub trzy) znacząca składowych modalnych, występująca w przebiegu mocy chwilowej 

zespołu ROG411. Natomiast w przebiegach mocy chwilowej zespołów STW122, PAT114  

i KON214 występują składowe modalne, które nie występują w przebiegu mocy chwilowej 

zespołu ROG411. Jednak składową dominującą w przypadku każdego z tych przebiegów jest 
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składowa, która występuje także w przebiegu mocy chwilowej zespołu ROG411. Zakłócenie 

w zespole OST111, o niewielkiej mocy pozornej znamionowej generatora, spowodowało 

kołysania mocy o znaczącej amplitudzie tylko w tym zespole oraz w sąsiadującym z nim 

zespole OST211. Przebiegi mocy chwilowej tych zespołów mają trzy takie same składowe 

modalne o podobnych proporcjach modułów czynników udziału. 

Przykładowo na rys. 3 przedstawiono przebieg kołysań mocy chwilowej oraz prądu 

fazowego twornika generatora zespołu OST211 (Elektrownia Ostrołęka, napięcie 

znamionowe sieci 220 kV) przy zakłóceniu wprowadzonym w zespole OST111 (Elektrownia 

Ostrołęka, napięcie znamionowe sieci 110 kV). Na podstawie tego przebiegu obliczono 

wartości własne λ14 i λ42 (przy przyjęciu, że wartość własna λ40 została wcześniej obliczona na 

podstawie innego przebiegu).  
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Rys. 3. Przebieg kołysań mocy chwilowej (a) oraz prądu fazowego twornika generatora (b) zespołu 

OST211 po wprowadzeniu zakłócenia w zespole OST111 

Fig. 3. Instantaneous power swings (a) and generator phase current (b) of unit OST211 after 

introducing a disturbance to unit OST111 

 



Analiza modalna przebiegów…  91 

 

Z rys. 3a wynika, że jakość aproksymacji przebiegów mocy chwilowej za pomocą 

algorytmu hybrydowego jest gorsza w przedziale czasu ok. 0,5 s po wystąpieniu zakłócenia, 

co jest spowodowane wpływem silnie tłumionych składowych modalnych, niezwiązanych  

z elektromechanicznymi wartościami własnymi. W celu wyeliminowania wpływu tych 

składowych modalnych analizę przebiegu rozpoczyna się po czasie 0,5 s od chwili 

wystąpienia zakłócenia [17]. 

Na rys. 4 przedstawiono histogramy części rzeczywistej i części urojonej wartości 

własnych λ14 i λ42 wyznaczonych na podstawie analizy przebiegu kołysań mocy chwilowej 

zespołu OST211 z rys. 4a. Ciemne słupki oznaczają wyniki uwzględnione w dalszej analizie, 

a jasne słupki oznaczają wyniki odrzucone. Pionowe cienkie linie, znajdujące się pośrodku 

histogramów, odpowiadają oryginalnym wartościom własnym. 
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Rys. 4. Histogramy części rzeczywistej i urojonej wartości własnej λ14 i λ42 obliczonych na podstawie 

przebiegów mocy chwilowej zespołu OST211 

Fig. 4. Histograms of the real and imaginary part of eigenvalues λ14 and λ42 calculated based on the 

instantaneous power waveforms of unit OST211 

W tabeli 2 zestawiono oryginalne wartości własne λ modelu KSE oraz błędy 

bezwzględne Δλ obliczeń wartości własnych na podstawie przebiegów mocy chwilowej. 
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Tabela 2 

Oryginalne wartości własne oraz błędy bezwzględne obliczeń wartości własnych na 

podstawie przebiegów mocy chwilowej 
 

h 1 2 3 4 5 

λh, 1/s -1,3099±j11,1792 -1,2866±j11,5541 -1,2768±j10,1287 -1,2123±j9,4372 -1,1925±j10,9116 

Δλh, 1/s -0,0377 j0,3307 0,0746 j0,0033 -0,0106 j0,0649 0,0284±j0,1082 0,0859 j0,1185 

h 6 7 8 9 10 

λh, 1/s -1,1670±j10,8599 -1,1669±j10,1882 -1,1405±j10,6099 -1,0939±j9,8686 -1,0867±j10,9129 

Δλh, 1/s -0,0495±j0,0872 0,0215 j0,1457 0,0420±j0,1233 0,0358±j0,1090 0,0022 j0,2474 

h 11 12 13 14 15 

λh, 1/s -1,0627±j10,3843 -1,0615±j10,2550 -1,0559±j10,3520 -1,0520±j10,3293 -1,0477±j10,0241 

Δλh, 1/s -0,0328±j0,0576 0,0600±j0,0474 -0,0115±j0,0876 0,0676 j0,1348 -0,0061±j0,0214 

h 16 17 18 19 20 

λh, 1/s -1,0449±j10,2168 -1,0231±j9,6776 -1,0087±j10,2941 -0,9956±j9,7503 -0,9937±j10,3461 

Δλh, 1/s -0,0328±j0,0254 -0,0110±j0,1274 -0,0389 j0,1256 -0,0035 j0,1107 0,0582±j0,0746 

h 21 22 23 24 25 

λh, 1/s -0,9925±j10,1970 -0,9896±j10,3399 -0,9891±j10,3132 -0,9843±j9,1122 -0,9591±j10,1540 

Δλh, 1/s -0,0163±j0,1737 0,0440±j0,1682 0,0120±j0,0465 0,0769 j0,0399 -0,0595 j0,0466 

h 26 27 28 29 30 

λh, 1/s -0,9005±j9,5251 -0,8831±j9,4212 -0,8749±j9,9664 -0,8716±j9,5518 -0,8660±j9,8514 

Δλh, 1/s -0,0687±j0,1609 0,0844 j0,1723 0,0471 j0,1695 -0,0111±j0,0301 -0,0440 j0,0883 

h 31 32 33 34 35 

λh, 1/s -0,8524±j9,5702 -0,8499±j9,6756 -0,8226±j9,1135 -0,8136±j9,6312 -0,7888±j8,5214 

Δλh, 1/s 0,0186 j0,1181 0,0220±j0,1535 0,0179±j0,0287 -0,0813±j0,0925 0,0139 j0,0320 

h 36 37 38 39 40 

λh, 1/s -0,7765±j9,1363 -0,7670±j8,5753 -0,7501±j9,0125 -0,7368±j9,6011 -0,6723±j8,6222 

Δλh, 1/s -0,0086±j0,0195 -0,0054±j0,0942 -0,0751 j0,0168 -0,0383±j0,2604 0,0731 j0,0028 

h 41 42 43 44 45 

λh, 1/s -0,6417±j8,8039 -0,6372±j8,3382 -0,5910±j8,5763 -0,5713±j8,5011 -0,4955±j7,3005 

Δλh, 1/s -0,1158 j0,0635 0,0646±j0,0754 -0,0595 j0,8201 -0,0818 j0,0409 0,0293 j0,2115 

h 46 47 48 49 50 

λh, 1/s -0,4788±j7,6653 -0,4488±j6,6540 -0,4165±j8,0932 -0,1710±j4,9780 -0,0884±j7,7781 

Δλh, 1/s 0,0691±j0,1107 -0,0277±j0,0088 0,0138±j0,0976 -0,0340±j0,1444 - 

h 51 52 53 54 55 

λh, 1/s -0,0835±j5,6278 -0,0826±j6,9521 -0,0744±j5,5362 -0,0671±j9,3707 -0,0568±j3,4772 

Δλh, 1/s -0,0745±j0,4093 - - - - 

h 56     

λh, 1/s -0,0457±j4,0116     

Δλh, 1/s 0,0272 j0,0939     
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Z tabeli 2 wynika, że prawie wszystkie wartości własne zostały obliczone z zadowalającą 

dokładnością. Wyjątek stanowi część rzeczywista wartości własnej λ41 oraz części urojone 

wartości własnych λ43 i λ51, które zostały obliczone z gorszą dokładnością. Wartości własne 

λ50 oraz λ52 - λ55 nie zostały obliczone na podstawie przebiegów mocy chwilowej, gdyż 

związane z nimi składowe modalne nie ingerowały dostatecznie silnie w przebiegach mocy 

chwilowej żadnego z zespołów wytwórczych KSE.  

4. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania symulacyjne pozwoliły stwierdzić, że: 

 Na podstawie analizy przebiegów mocy chwilowej w stanach zakłóceniowych można   

z dobrą dokładnością wyznaczyć elektromechaniczne wartości własne, którym odpowiadają 

składowe modalne o dostatecznie dużych modułach czynników udziału w przebiegach mocy 

chwilowej co najmniej jednego z zespołów wytwórczych fizycznie występujących w KSE. 

Wyniki uzyskane na podstawie analizy przebiegów mocy chwilowej wykazują dużą zgodność 

z wynikami uzyskanymi przy użyciu funkcji linmodv5 programu Matlab. 

 Zastosowanie algorytmu hybrydowego, stanowiącego szeregowe połączenie algorytmów 

genetycznego i gradientowego, pozwala na wyeliminowanie podstawowych wad obu tych 

algorytmów. Zastosowanie algorytmu genetycznego w pierwszym etapie aproksymacji 

eliminuje potrzebę precyzyjnego określenia punktu startowego, co pozwala na uzyskanie 

dobrych wyników mimo szerokiego przedziału poszukiwań rozwiązania.  

 Wielokrotne obliczanie wartości własnych za pomocą algorytmu hybrydowego na 

podstawie analizy tego samego przebiegu mocy chwilowej, przy różnych punktach 

startowych dobieranych za każdym razem losowo z zakresu poszukiwań, eliminuje problem 

utknięcia algorytmu w licznych minimach lokalnych funkcji celu.  

 Podział procesu obliczeń wartości własnych na etapy zwiększa dokładność uzyskanych 

wyników. Algorytm optymalizacyjny działa sprawniej, gdy liczba parametrów do 

optymalizacji jest mniejsza. Najkorzystniej jest rozpocząć cały proces obliczeń od przebiegów 

mocy chwilowej, w których liczba składowych modalnych jest najmniejsza. Stopniowo 

można przechodzić do przebiegów, zawierających większą liczbę składowych modalnych 

(wtedy duża ilość wartości własnych jest już obliczona i może być przyjęta za znaną). Takie 

postępowanie umożliwiło w przypadku analizowanego systemu ograniczenie liczby 

obliczanych wartości własnych w każdym z pojedynczych procesów aproksymacji do 

maksymalnie dwóch. 

 Prawie wszystkie elektromechaniczne wartości własne KSE zostały obliczone na 

podstawie przebiegów mocy chwilowej z zadowalającą dokładnością. Wyjątek stanowi część 

rzeczywista wartości własnej λ41 oraz części urojone wartości własnych λ43 i λ51, które zostały 
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obliczone z gorszą dokładnością. Składowe modalne związane z wartościami własnymi λ50 - 

λ56 słabo ingerują w przebiegach mocy chwilowej zespołów wytwórczych fizycznie 

występujących w KSE. Ingerują one głównie w przebiegach mocy chwilowej zastępczych 

węzłów wytwórczych, które reprezentują oddziaływanie SEE sąsiednich państw. Z tego 

powodu nie obliczono wartości własnych λ50 oraz λ52 - λ55. 

 Dokładność obliczeń elektromechanicznych wartości własnych najczęściej była najlepsza 

w przypadku przebiegów, w których składowe modalne związane z obliczanymi wartościami 

własnymi miały stosunkowo duże moduły czynników udziału w porównaniu z modułami 

czynników udziału innych składowych modalnych.  

 Z przeprowadzonych badań wynika, że decydujące znaczenie dla stabilności kątowej 

KSE ma wartość własna λ49. Ta wartość własna ma największą (najmniejszą co do modułu) 

część rzeczywistą spośród wartości własnych ingerujących w znaczący sposób w przebiegach 

mocy chwilowej zespołów wytwórczych fizycznie występujących w KSE. Wartość własna λ49 

ma największe wartości modułów czynników udziału w przebiegach mocy chwilowych 

zespołów ZRC415 oraz KON124. Ma ona także duże wartości modułów czynników udziału 

w przebiegach mocy chwilowych, m.in. zespołów PAT114, ADA214, ZRC415, KON214, 

KON224 oraz PEL412.  

 Zakłócenie w zespole wytwórczym ROG411 o dużej mocy pozornej znamionowej 

generatora wywołało kołysania mocy o znacznych amplitudach nie tylko w sąsiednich 

zespołach wytwórczych, ale także w zespołach wytwórczych, znajdujących się w znacznej 

odległości od zespołu ROG411. W przebiegach mocy chwilowej zespołów, znajdujących się 

w sąsiedztwie zespołu ROG411 (ROG221 i ROG211) wystąpiły niektóre ze składowych 

modalnych, występujących w przebiegu mocy chwilowej tego zespołu. Nie występowały  

w nich składowe modalne, niewystępujące w przebiegu mocy chwilowej zespołu ROG411. 

W przebiegach mocy chwilowej zespołów, znajdujących się w znacznej odległości zespołu 

ROG411 (STW122, PAT114 i KON214) wystąpiły składowe modalne, niewystępujące  

w przebiegu mocy chwilowej tego zespołu. Jednak we wszystkich analizowanych 

przypadkach dominująca okazała się jedna ze składowych modalnych, występujących 

w przebiegu mocy chwilowej zespołu ROG411. 

 Zakłócenie w zespole wytwórczym OST111 o małej mocy pozornej znamionowej 

generatora wywołało kołysania mocy o znacznych amplitudach tylko w tym zespole  

i w zespole OST211 z nim sąsiadującym. W obu przypadkach wystąpiły te same składowe 

modalne, a proporcje wartości względnych modułów ich czynników udziału były podobne.  
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