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OBLICZENIA ELEKTROMECHANICZNYCH WARTOŚCI 
WŁASNYCH NA PODSTAWIE SYMULACYJNYCH  
I POMIAROWYCH PRZEBIEGÓW MOCY CHWILOWEJ ZESPOŁÓW 
WYTWÓRCZYCH 

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wartości własnych 
(związanych ze zjawiskami elektromechanicznymi) macierzy stanu modelu Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego na podstawie analizy przebiegów mocy chwilowej 
zespołów wytwórczych w elektrowni Łaziska. Obliczenia wartości własnych prze-
prowadzono metodą aproksymacji przebiegów odchyłek mocy chwilowej przebiegami 
stanowiącymi superpozycję składowych modalnych związanych z poszukiwanymi 
wartościami własnymi i ich czynnikami udziału. W obliczeniach wykorzystano algorytm 
hybrydowy, stanowiący połączenie algorytmu genetycznego i gradientowego. W bada-
niach wykorzystano symulacyjne i pomiarowe przebiegi mocy chwilowej. 

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, wartości własne związane ze zjawiskami elektrome-
chanicznymi, stany nieustalone, odtwarzanie przebiegów 

CALCULATIONS OF ELECTROMECHANICAL EIGENVALUES BASED 
ON SIMULATION AND MEASUREMENT INSTANTANEOUS POWER 
WAVEFORMS OF GENERATING UNITS 

Summary. The paper presents the results of calculating the eigenvalues (associated 
with electromechanical phenomena) of the state matrix of the Polish National Power 
System model on the basis of analysis of the instantaneous power disturbance waveforms 
of generating units in Power Plant Łaziska. Calculations of the eigenvalues were carried 
out by approximating the instantaneous power deviation waveforms with the waveforms 
being a superposition of the modal components associated with the searched eigenvalues 
and their participation factors. A hybrid algorithm consisting of a genetic and a gradient 
algorithms was used for calculations Simulated and measurement instantaneous power 
waveforms were used in investigations. 

Keywords: power system, eigenvalues associated with electromechanical phenomena, transient states, 
reconstruction of waveforms 
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1. WSTĘP 

W systemie elektroenergetycznym (SEE), będącym bardzo skomplikowanym układem 
fizycznym, zachodzą różne zjawiska nieustalone. Zjawiska te mają różny charakter i horyzont 
czasowy. W zależności od tego, jakie zjawiska i wielkości opisujące stan pracy SEE brane są 
pod uwagę, można rozróżnić następujące rodzaje stabilności SEE [6, s. 225], [11, s. 15]: 

 stabilność kątową, 
 stabilność napięciową, 
 stabilność częstotliwościową. 

Stabilność kątowa SEE jest związana z zachowaniem synchronizmu wszystkich genera-
torów synchronicznych pracujących w zespołach wytwórczych SEE. Utrata synchronizmu 
generatorów synchronicznych jest utożsamiana z utratą stabilności kątowej SEE [6, s. 225]. 
Stabilność kątowa wiąże się bezpośrednio ze zjawiskami elektromechanicznymi, m.in.  
z kołysaniami elektromechanicznymi. 

Zachowanie stabilności kątowej SEE jest jednym z najważniejszych warunków jego 
poprawnej pracy. W wyniku utraty stabilności kątowej SEE może dojść do poważnych awarii 
systemowych, których konsekwencją może być brak zasilania ogromnej liczby odbiorców. 
Podstawową kwestią w działaniach, których celem jest poprawa stabilności kątowej SEE, jest 
opracowanie wiarygodnej metody oceny tej stabilności. Do oceny stabilności kątowej SEE 
można wykorzystać wskaźniki stabilności [12, s. 72], obliczane na podstawie wartości 
własnych macierzy stanu SEE związanych ze zjawiskami elektromechanicznymi. Te wartości 
własne zwane są w artykule elektromechanicznymi wartościami własnymi. 

Elektromechaniczne wartości własne SEE można obliczyć z równań stanu modelu SEE, 
jednak wyniki obliczeń zależą wówczas od wartości elementów macierzy stanu modelu SEE, 
a pośrednio od przyjętych modeli poszczególnych elementów SEE i ich niepewnych parame-
trów [2, s. 946]. Elektromechaniczne wartości własne SEE można również obliczyć z dobrą 
dokładnością 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 [17, s. 84]. 
Znajomość elektromechanicznych wartości własnych macierzy stanu SEE pozwala na 
wyznaczenie wskaźników stabilności kątowej SEE oraz zapasu stabilności SEE [11, s. 90].  

Celem niniejszej pracy jest analiza dokładności obliczeń elektromechanicznych wartości 
własnych macierzy stanu modelu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), ingeru-
jących w przebiegach mocy chwilowej zespołów wytwórczych pracujących w elektrowni 
Łaziska. Obliczenia te przeprowadzono na podstawie analizy symulacyjnych i pomiarowych 
przebiegów kołysań mocy chwilowej w blokach nr 10 (KOP123) i nr 11 (KOP213) w elektro-
wni Łaziska. W każdym z przypadków wzięto pod uwagę przebiegi mocy chwilowej 
występujące po wprowadzeniu zakłócenia testowego w badanym zespole wytwórczym. 
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Obliczenia przeprowadzono dla zakłóceń w postaci impulsu prostokątnego i skokowej zmiany 
napięcia zadanego regulatora napięcia. Wzięto pod uwagę zakłócenia o dodatnich i ujemnych 
wartościach amplitud. 

2. ZLINEARYZOWANY MODEL SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 

Zlinearyzowany w punkcie pracy model SEE opisany jest równaniem stanu i równaniem 
wyjścia [5, s. 301], [17, s. 85]: 
 
 ,UBXAX    (1) 

 
 ,Δ UDXCY   (2) 

gdzie: XΔ , UΔ , YΔ – odchyłki od wartości ustalonych wektora zmiennych stanu, wektora 
wymuszeń i wektora zmiennych wyjściowych, A – macierz stanu. Elementy macierzy A, B, C 
i D z równania stanu (1) i równania wyjścia (2) SEE są obliczane dla ustalonego stanu pracy 
SEE.  

2.1. Obliczanie przebiegów wielkości wyjściowych zlinearyzowanego modelu SEE 

Przebiegi wielkości wyjściowych zlinearyzowanego modelu SEE można obliczyć 
bezpośrednio, całkując równanie stanu (1), lub na podstawie wartości własnych i wektorów 
własnych macierzy stanu A [5, s. 301]. Zakładając tylko pojedyncze wartości własne 
macierzy stanu, wektor zmiennych stanu oraz wektor wielkości wyjściowych można określić 
zależnościami [11, s. 24]: 
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gdzie: V, W  macierze modalne prawostronne i lewostronne, których kolumnami są 

odpowiednio kolejne prawostronne i lewostronne unormowane ( 1T hh VW ) wektory własne 

macierzy stanu,   macierz diagonalna, w której na przekątnej głównej umieszczone są 
kolejne wartości własne macierzy stanu. 
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Przebieg danej wielkości wyjściowej stanowi superpozycję składowych modalnych 
zależnych od wartości własnych i wektorów własnych macierzy stanu. Przebieg i-tej 
wielkości wyjściowej (przy D = 0 i założeniu tylko jednokrotnych wartości własnych) ma 
postać: 
 przy zakłóceniu w postaci impulsu Diraca w chwili t0 w przebiegu j-tej wielkości 
wymuszającej Uj(t) = Uδ(t–t0) [15, s. 181], [17, s. 85], [19, s. 143]: 
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przy czym: 
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 przy zakłóceniu w postaci skokowej zmiany w chwili t0 w przebiegu j-tej wielkości 
wymuszającej Uj(t) = U1(t–t0) [15, s. 182]: 
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przy czym: 
 
 ,1 hihih FK   (8) 

gdzie: hhh  j  – h-ta wartość własna macierzy stanu, ihF – czynnik udziału h-tej warto-

ści 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 macierzy B,  
n – wymiar macierzy stanu A. Wartości h  oraz ihF  mogą być rzeczywiste lub zespolone. 

2.2. Elektromechaniczne wartości własne SEE 

W przypadku przebiegów kołysań mocy chwilowej w SEE decydujące znaczenie mają 
wartości własne, związane z ruchem wirników zespołów wytwórczych, zwane w artykule 
elektromechanicznymi wartościami własnymi. Są to zespolone, sprzężone wartości własne, 
których części urojone odpowiadają zwykle zakresowi częstotliwości (0,1÷2) Hz. Części 
urojone tych wartości własnych mieszczą się więc 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 [16, s. 62],  
[17, s. 86]. 
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Elektromechaniczne wartości własne w różny sposób ingerują w przebiegach mocy 
chwilowej poszczególnych zespołów wytwórczych, co jest związane z różnymi wartościami 
ich czynników udziału [16, s. 62], [17, s. 86]. 

3. METODA OBLICZEŃ ELEKTROMECHANICZNYCH WARTOŚCI WŁASNYCH 

W obliczeniach wykorzystano przebiegi zakłóceniowe odchyłek mocy chwilowej 
zespołów wytwórczych, pojawiających się po celowym wprowadzeniu do SEE małego zakłó-
cenia. Przyjęto zakłócenie w postaci impulsu prostokątnego lub skokowej zmiany w przebie-
gu napięcia zadanego regulatora napięcia Vref w jednym z zespołów wytwórczych. Odpowiedź 
układu na wymuszenie w postaci krótkotrwałego impulsu prostokątnego (o odpowiednio 
dobranej wysokości i szerokości) jest zbliżona do odpowiedzi układu na wymuszenie w pos-
taci impulsu Diraca [14, s. 47], [17, s. 88].  

Amplituda kołysań mocy chwilowej musi być odpowiednio duża, aby można było 
wyodrębnić te kołysania z zarejestrowanych przebiegów fazowych prądów i napięć w po-
szczególnych węzłach systemu [14, s. 47], [17, s. 88].  

W przypadku zakłócenia w postaci impulsu prostokątnego amplituda kołysań mocy jest 
w przybliżeniu proporcjonalna do pola powierzchni tego impulsu. Wysokość impulsu musi 
być jednak ograniczona, aby uniknąć znaczącego wpływu nieliniowości i ograniczeń wystę-
pujących w SEE na przebiegi mocy chwilowej. Czas trwania impulsu prostokątnego również 
musi być ograniczony, gdyż jego znaczne wydłużanie powoduje coraz większe różnice odpo-
wiedzi systemu na impuls prostokątny i na impuls Diraca, co może spowodować zmniejszenie 
dokładności obliczeń elektromechanicznych wartości własnych [14, s. 47], [17, s. 88]. Z prze-
prowadzonych badań wynika, że dokładność obliczeń wartości własnych jest jeszcze zadowa-
lająca, gdy czas trwania impulsu nie przekracza 300 ms [14, s. 52]. 

W przypadku zakłócenia skokowego amplituda kołysań mocy jest w przybliżeniu 
proporcjonalna do wysokości skoku. Wysokość skoku musi być jednak również ograniczona, 
aby uniknąć znaczącego wpływu nieliniowości i ograniczeń występujących w SEE na 
przebiegi mocy chwilowej.  

Ze względów bezpieczeństwa wysokość zakłócenia impulsowego lub skokowego, 
wprowadzonego do układu regulacji napięcia generatora pracującego w elektrowni i wydają-
cego moc do SEE, raczej nie może przekraczać ok. 3÷5% wartości ustalonej napięcia 
zadanego regulatora napięcia. 

Amplitudy kołysań mocy w poszczególnych zespołach są tym większe, im większa jest 
moc zespołu, w którym wprowadzono zakłócenie [18, s. V-6]. Na amplitudy kołysań mocy  
w poszczególnych zespołach mają wpływ także wzajemne oddziaływania (powiązania), wy-
stępujące między tymi zespołami a zespołem, w którym wprowadzono zakłócenie [17, s. 90]. 
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Ponieważ w przebiegu mocy chwilowej pojedynczego zespołu wytwórczego występuje 
zwykle kilka składowych modalnych o znaczącej amplitudzie, w celu obliczenia wszystkich 
elektromechanicznych wartości własnych SEE konieczna jest analiza przebiegów mocy 
chwilowej różnych zespołów wytwórczych, występujących przy różnych miejscach wprowa-
dzenia zakłócenia [17, s. 90]. 

Wykorzystana w artykule metoda obliczeń elektromechanicznych wartości własnych 
SEE polega na aproksymacji przebiegów zakłóceniowych odchyłek mocy chwilowej w po-
szczególnych zespołach wytwórczych za pomocą wyrażenia (5) lub (7). Elektromechaniczne 
wartości własne i ich czynniki udziału w analizowanych przebiegach są nieznanymi 
parametrami tej aproksymacji. W procesie aproksymacji parametry te dobierane są przy 
użyciu algorytmu optymalizacyjnego w taki sposób, aby zminimalizować wartość funkcji 
celu, określonej jako błąd średniokwadratowy, występujący między przebiegiem aproksymo-
wanym a aproksymującym [17, s. 87], [19, s. 144]: 

      ,
1

2
)a()m(w 




N

i
ii ,PP, FλFλ  (9) 

gdzie: λ – wektor elektromechanicznych wartości własnych, F – wektor czynników udziału,  
N – liczba próbek przebiegów, indeks m oznacza przebieg aproksymowany odchyłek mocy 
chwilowej ΔP, natomiast indeks a – przebieg aproksymujący odchyłek mocy chwilowej, 
obliczony na podstawie wartości własnych i czynników udziału według wzoru (5)  
w przypadku zakłócenia impulsowego lub (7) w przypadku zakłócenia skokowego.  
W wyrażeniu (5) lub (7) przy obliczaniu przebiegów aproksymujących odchyłek mocy 
chwilowej pomija się składowe modalne związane z wartościami własnymi, których moduły 
czynników udziału są małe oraz szybko ustalające się składowe modalne niezwiązane  
z elektromechanicznymi wartościami własnymi. 

Aby wyeliminować wpływ szybko zanikających modów pochodzących od rzeczywistych 
oraz zespolonych wartości własnych, niebędących elektromechanicznymi wartościami 
własnymi, analizę przebiegów wygodnie jest rozpocząć po pewnym czasie tp od chwili 
wystąpienia zakłócenia [16, s. 66]. W obliczeniach zaprezentowanych w niniejszym artykule 
przyjęto wartość czasu tp = 0,6 s w przypadku zakłócenia impulsowego oraz tp = 0,7 s w przy-
padku zakłócenia skokowego. 

W przypadku zakłócenia skokowego wartości ustalone przebiegów mocy chwilowej po 
zakłóceniu mogą różnić się od wartości początkowych tych przebiegów przed zakłóceniem. 
Ponadto ze wzoru (7) wynika, że każda składowa modalna związana z parą zespolonych, 
sprzężonych wartości własnych ma składową stałą o wartości zależnej od czynników udziału 
tych wartości własnych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w celu 
umożliwienia poprawnej aproksymacji przebiegu odchyłki mocy chwilowej należy przyjąć 
jedną lub dwie zastępcze aperiodyczne składowe modalne, które odwzorowują wpływ 
pominiętych składowych modalnych na przebieg mocy chwilowej. W przedstawionych w ni-
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niejszym artykule obliczeniach przyjęto jedną zastępczą aperiodyczną składową modalną. 
Rzeczywista wartość własna związana z tą składową modalną i rzeczywisty czynnik udziału 
tej wartości własnej są uwzględniane w funkcji celu (9). 

Do minimalizacji funkcji celu (9) wykorzystano algorytm hybrydowy, stanowiący 
szeregowe połączenie algorytmów genetycznego i gradientowego. Wyniki uzyskane za 
pomocą 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 drugim etapie algorytm gradientowy jest szybciej zbieżny i pozwala na odnalezienie 
poszukiwanego ekstremum z większą dokładnością [14, s. 46], [17, s. 87]. 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 [9, s. 63]. Dla algorytmu gradientowego ustalono maksymalną liczbę iteracji równą 
1000. 

Z powodu występowania minimów lokalnych funkcji celu, w których algorytm optyma-
lizacyjny 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 wyni-
ków nieodrzuconych w kolejnych obliczeniach [14, s. 48], [17, s. 87]. 

Obliczenie wartości własnych na podstawie przebiegów mocy chwilowej w wielu 
przypadkach przeprowadzane jest dwuetapowo. W trakcie analizy konkretnego przebiegu,  
w pierwszym etapie, obliczane są wartości własne o stosunkowo dużych wartościach części 
rzeczywistych (małych modułach części rzeczywistych), odpowiadające składowym modal-
nym słabo tłumionym. Pomijane są wówczas wartości własne, odpowiadające składowym 
modalnym silniej tłumionym, o mniejszych wartościach części rzeczywistych. W drugim 
etapie na podstawie tego samego przebiegu obliczane są wartości własne o mniejszych 
wartościach części rzeczywistych, przy uwzględnieniu znajomości wartości własnych 
obliczonych w pierwszym etapie. Dodatkowo, w pierwszym i drugim etapie obliczeń często 
uznawane są za znane wartości własne obliczone wcześniej na podstawie innych przebiegów 
mocy chwilowej [17, s. 87]. 
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4. PRZYKŁADOWE OBLICZENIA NA PODSTAWIE SYMULACYJNYCH 
PRZEBIEGÓW MOCY CHWILOWEJ 

W celu analizy dokładności zastosowanej metody obliczeń w pierwszej kolejności 
przeprowadzono obliczenia na podstawie przebiegów odchyłek mocy chwilowej uzyskanych 
z symulacji przy użyciu modelu matematycznego KSE. W modelu tym uwzględniono 49 
wybranych zespołów wytwórczych, pracujących w sieciach wysokich i najwyższych napięć, 
oraz 8 zastępczych zespołów wytwórczych, które reprezentują oddziaływanie SEE sąsiednich 
państw [17, s. 86]. 

4.1. Model KSE 

Model KSE opracowano w środowisku programu Matlab-Simulink. Składa się on z 57 
modeli zespołów wytwórczych oraz modelu sieci i odbiorów mocy [17, s. 88]. Uwzględnione  
w modelu zespoły wytwórcze przedstawiono na rys. 1. 

 

Rys. 1. Węzły wytwórcze uwzględnione w modelu KSE [17, s. 89] 
Fig. 1. Generating nodes included in the Polish National Power System model [17, p. 89] 
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Opracowany model zespołu wytwórczego zawiera bloki typu „Configurable Subsystems” 
[7, s. 9-50], które pozwalają na wybór modeli poszczególnych elementów zespołu wytwór-
czego: generatora, układu wzbudzenia, turbiny oraz stabilizatora systemowego. W przeprowa-
dzonych obliczeniach przyjęto następujące modele elementów zespołów wytwórczych KSE: 
model generatora synchronicznego GENROU [11, s. 197], [13, s. 408], model statycznego  
[13, s. 408] lub elektromaszynowego [11, s. 207] układu wzbudzenia, model turbiny parowej 
IEEEG1 [3, s. 1905], [11, s. 210] lub wodnej HYGOV [4, s. 298], [11, s. 209] i opcjonalnie 
model stabilizatora systemowego PSS3B [11, s. 213], [13, s.407]. Dla zastępczych zespołów 
wytwórczych, które reprezentują oddziaływanie SEE sąsiednich państw, zastosowano uprosz-
czony model generatora synchronicznego GENCLS [1, s. 213]. Pominięto w tym przypadku 
oddziaływanie układu wzbudzenia, turbiny oraz stabilizatora systemowego [17, s. 88]. 

4.2. 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 linmod [7, s. 6-4]). W dalszej części artykułu te elektromecha-
niczne wartości własne są nazywane oryginalnymi wartościami własnymi. Porównanie 
wartości własnych obliczonych na podstawie minimalizacji funkcji celu (10) i oryginalnych 
wartości własnych jest miarą dokładności obliczeń [17, s. 89]. 

Macierz stanu analizowanego modelu KSE ma 56 zespolonych elektromechanicznych 
wartości własnych. Zostały one posortowane rosnąco względem części rzeczywistych i po-
numerowane od λ1 do λ56. 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono porównanie wyników obliczeń wartości 
własnych w zależności od rodzaju i znaku amplitudy ΔVref wprowadzonego zakłócenia.  
W zaprezentowanych przykładowych obliczeniach wzięto pod uwagę przebiegi odchyłek 
mocy chwilowej w blokach nr 10 (KOP123) i nr 11 (KOP213) w elektrowni Łaziska (rys. 1). 
W każdym przypadku brano pod uwagę przebiegi mocy chwilowej bloku występujące po 
wprowadzeniu zakłócenia w przebiegu napięcia zadanego regulatora napięcia w tym bloku. 
W przebiegu mocy chwilowej w bloku nr 10 ingeruje w znaczący sposób tylko jedna elektro-
mechaniczna wartość własna λ15 = –1,0477±j10,0241 1/s, a w przebiegu mocy chwilowej  
w bloku nr 11 ingeruje w znaczący sposób tylko jedna elektromechaniczna wartość własna  
λ8 = –1,1405±j10,6099 1/s. 

W tabeli 1 zestawiono błędy bezwzględne Δλ15 obliczeń wartości własnej λ15 
wykonanych na podstawie symulacyjnych przebiegów odchyłek mocy chwilowej bloku nr 10, 
a w tabeli 2 zestawiono błędy bezwzględne Δλ8 obliczeń wartości własnej λ8 na podstawie 
symulacyjnych przebiegów odchyłek mocy chwilowej bloku nr 11. Wzięto pod uwagę 
przebiegi występujące po wprowadzeniu zakłóceń impulsowych i skokowych o różnych 
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amplitudach (Vref0 oznacza wartość ustaloną /początkową przed zakłóceniem/ napięcia 
zadanego regulatora napięcia zespołu wytwórczego, w którym wprowadzono zakłócenie). 

Tabela 1 
Błędy bezwzględne obliczeń wartości własnej λ15 na podstawie symulacyjnych przebiegów 

mocy chwilowej bloku nr 10 w elektrowni Łaziska 

ΔVref timp Δλ15 ΔVref Δλ15 Rodzaj 
zakłócenia % Vref0 s 1/s 

Rodzaj 
zakłócenia % Vref0 1/s 

impuls –5 200 0,0182±j0,1013 skok –5 –0,0374±j0,2137 
impuls 5 200 –0,2309±j0,0572 skok 5 –0,1179±j0,5611 

 

Tabela 2 

Błędy bezwzględne obliczeń wartości własnej λ8 na podstawie symulacyjnych przebiegów 
mocy chwilowej bloku nr 11 w elektrowni Łaziska 

ΔVref timp Δλ8 ΔVref Δλ8 Rodzaj 
zakłócenia % Vref0 s 1/s 

Rodzaj 
zakłócenia % Vref0 1/s 

impuls –5 200 0,0420±j0,1233 skok –5 0,0047±j0,0943 
impuls 5 200 –0,3679±j0,1688 skok 5 0,1031±j0,7627 

 
Z tab. 1 i tab. 2 wynika, że błąd obliczeń wartości własnych jest na ogół dużo większy  

w przypadkach zakłóceń o dodatniej amplitudzie niż w przypadkach zakłóceń o ujemnej 
amplitudzie. Jest to spowodowane silniejszym wpływem nieliniowości i ograniczeń, występu-
jących w SEE, na przebiegi mocy chwilowej w przypadku wprowadzenia zakłócenia o dodat-
niej amplitudzie. Dokładność obliczeń wartości własnych jest na ogół porównywalna w przy-
padku zakłócenia impulsowego i skokowego o ujemnej amplitudzie. 

Na rys. 2 przedstawiono histogramy wyników obliczeń części rzeczywistej i części 
urojonej wartości własnej λ8 wyznaczonych na podstawie analizy przebiegu kołysań mocy 
chwilowej bloku nr 11 w przypadku zakłócenia skokowego o amplitudzie ΔVref = 5% Vref0. Ze 
względu na stochastyczny charakter algorytmu genetycznego, poszczególne obliczenia były 
rozpoczynane dla różnych punktów startowych, wybieranych losowo z zadanych przedziałów 
poszukiwań [9, s.61]. 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. Zakresy części rzeczywistej  
i części urojonej wartości własnej λ8 odpowiadają przyjętym przedziałom ich poszukiwań. 

Z rys. 2 wynika, że w tym przypadku zostały odrzucone 2 z 50 wyników obliczeń.  
W pozostałych przypadkach wprowadzonych zakłóceń żaden z wyników obliczeń nie został 
odrzucony. Ponadto, w każdym z tych przypadków wszystkie uzyskane wyniki obliczeń były 
praktycznie identyczne. 
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Rys. 2. Histogramy części rzeczywistej i części urojonej wartości własnej λ8 w przypadku zakłócenia 
skokowego o amplitudzie ΔVref = 5% Vref0 

Fig. 2. Histograms of the real and imaginary part of eigenvalue λ8 in case of the step disturbance of the 
amplitude ΔVref = 5% Vref0 

Na rys. 3 i rys. 4 przedstawiono przebiegi symulacyjne odchyłki mocy chwilowej w ana-
lizowanych przypadkach zakłóceń oraz pasma przebiegów aproksymujących, odpowiadają-
cych nieodrzuconym wynikom obliczeń. Pasmo przebiegów aproksymujących określa zakres 
zmian mocy chwilowej, w którym „znajdują się” wszystkie przebiegi aproksymujące odpo-
wiadające poszczególnym wynikom obliczeń. 
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Rys. 3. Przebiegi odchyłki mocy chwilowej w przypadku zakłócenia impulsowego o amplitudzie  
ΔVref = –5% Vref0 (a) i ΔVref = 5% Vref0 (b) i o czasie trwania timp = 200 ms 

Fig. 3. Instantaneous power deviation waveforms in case of the pulse disturbance of the amplitude  
ΔVref = –5% Vref0 (a) and ΔVref = 5% Vref0 (b) and duration time timp = 200 ms  

Z rys. 3 i rys. 4 wynika, że jakość aproksymacji przebiegu odchyłki mocy chwilowej za 
pomocą algorytmu hybrydowego w każdym z analizowanych przypadków jest gorsza w pew-
nym przedziale czasu po wystąpieniu zakłócenia. W przypadku przebiegów mocy chwilowej, 
występujących po wprowadzeniu zakłócenia skokowego, wartość mocy chwilowej w stanie 
ustalonym po zakłóceniu różni się nieznacznie od wartości mocy chwilowej w stanie ustalo-
nym przed zakłóceniem, co wynika ze zmiany punktu pracy zespołu wytwórczego. We 
wszystkich przypadkach pasma przebiegów aproksymujących były bardzo wąskie. 
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Rys. 4. Przebiegi odchyłki mocy chwilowej w przypadku zakłócenia skokowego o amplitudzie  
ΔVref = –5% Vref0 (a) i ΔVref = 5% Vref0 (b) 

Fig. 4. Instantaneous power deviation waveforms in case of the step disturbance of the amplitude  
ΔVref = –5% Vref0 (a) and ΔVref = 5% Vref0 (b) 

5.  PRZYKŁADOWE OBLICZENIA NA PODSTAWIE POMIAROWYCH 
 PRZEBIEGÓW MOCY CHWILOWEJ 

W niniejszym rozdziale przedstawiono porównanie wyników obliczeń wartości własnych 
w zależności od znaku amplitudy ΔVref zakłócenia skokowego napięcia zadanego regulatora 
napięcia. Wzięto pod uwagę pomiarowe przebiegi mocy chwilowej bloków nr 10 (KOP123)  
i nr 11 (KOP213) w elektrowni Łaziska. 

5.1. Obróbka przebiegów pomiarowych 

Zarejestrowane przebiegi pomiarowe mocy chwilowej były silnie zakłócone. Obecność 
zakłóceń w sygnałach pomiarowych wynikała z charakterystyki środowiska pomiarowego. 
Jedną z przyczyn występowania zakłóceń jest silne pole elektromagnetyczne, wytwarzane 
przez maszyny wirujące i transformatory oraz urządzenia elektryczne (tory wielkoprądowe, 
dławiki). Inną przyczyną zakłóceń są energoelektroniczne układy przekształtnikowe, zawiera-
jące diody i tyrystory. 

Filtrację przebiegów pomiarowych przeprowadzono przy wykorzystaniu cyfrowego filtru 
Butterwortha 3 rzędu o częstotliwości odcięcia 10 Hz [10, s. 824]. Zastosowano metodę 
filtracji z zerowym opóźnieniem fazowym [10, s. 311], przy wykorzystaniu funkcji filtfilt 
programu Matlab [8, s. 1-21]. Przefiltrowane przebiegi poddano procesowi zmniejszania 
częstotliwości próbkowania z 2,1 kHz do 100 Hz, co pozwoliło na zmniejszenie liczby próbek 
sygnału w funkcji celu (10). Przyjęto wartość stałą przebiegu w czasie przed zakłóceniem, 
równą wartości średniej tego przebiegu w stanie ustalonym przed zakłóceniem. Na rys. 4 
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przedstawiono porównanie przebiegu mocy chwilowej zarejestrowanego w bloku nr 10 
elektrowni Łaziska w przypadku zakłócenia skokowego o wartości –5% wartości ustalonej 
Vref0 przed filtracją (jasna linia) i po filtracji (ciemna linia). 

Z rys. 5 wynika, że zastosowana metoda filtracji pozwoliła na wytłumienie w zado-
walającym stopniu składowych zakłóceniowych sygnału bez wprowadzania opóźnień ani 
znaczących zniekształceń tego sygnału. 
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Rys. 5. Porównanie przebiegu mocy chwilowej przed filtracją i po filtracji 
Fig. 5. Comparison of the instantaneous power waveforms before and after filtration 

5.2. Wyniki obliczeń 

W przypadku obliczeń elektromechanicznych wartości własnych KSE na podstawie 
pomiarowych przebiegów mocy chwilowej nie była możliwa ocena dokładności tych obliczeń 
z powodu braku dostępu do wystarczająco dokładnych i wiarygodnych wyników obliczeń 
tych wartości własnych przy użyciu innych metod. W niniejszym podrozdziale przedstawione 
zostaną więc tylko wyniki obliczeń, bez oceny ich dokładności. 

Przebiegi mocy chwilowej zarejestrowane w blokach nr 10 (KOP123) i nr 11 (KOP213) 
Elektrowni Łaziska zawierają tylko jedną, znaczącą składową modalną związaną z elektrome-
chanicznymi wartościami własnymi. Na podstawie analizy modelu KSE stwierdzono, że  
w przebiegu mocy chwilowej bloku nr 10 ingeruje w sposób znaczący składowa modalna 
odpowiadająca wartości własnej λ15, a w przebiegu mocy chwilowej bloku nr 11 ingeruje  
w sposób znaczący składowa modalna odpowiadająca wartości własnej λ8. Wymienione war-
tości własne, obliczone na podstawie struktury i parametrów modelu KSE, wynoszą odpowie-
dnio λ8 = –1,1405±j10,6099 1/s oraz λ15 = –1,0477±j10,0241 1/s. 
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W tabeli 3 zestawiono wyniki obliczeń wartości własnych na podstawie pomiarowych 
przebiegów odchyłek mocy chwilowej, występujących po wprowadzeniu zakłóceń skoko-
wych o różnych amplitudach. 

Tabela 3 
Wyniki obliczeń wartości własnych na podstawie pomiarowych przebiegów mocy chwilowej 

bloków nr 10 i 11 w elektrowni Łaziska 

ΔVref λ15 ΔVref λ8 Blok nr 
% Vref0 1/s 

Blok nr 
% Vref0 1/s 

10 (KOP123) –3 –1,20110±j7,66447 11 (KOP213) –3 –0,86028±j8,25924 
10 (KOP123) 3 –1,06948±j7,73410 11 (KOP213) 3 –1,01397±j8,50711 

 
Z tabeli 3 wynika, że w przypadku przebiegów mocy chwilowej zarówno bloku nr 10, jak  

i bloku nr 11 wyniki obliczeń wartości własnych różnią się znacząco częściami rzeczywistymi 
w zależności od znaku amplitudy wprowadzonego zakłócenia. Różnica części urojonych tych 
wyników jest stosunkowo niewielka. Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych 
można wnioskować, że różnica ta może być spowodowana silniejszym wpływem nieliniowo-
ści i ograniczeń, występujących w SEE, na przebiegi mocy chwilowej w przypadku wprowa-
dzenia zakłócenia o dodatniej amplitudzie. 

Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono przebiegi pomiarowe odchyłki mocy chwilowej 
występujące w analizowanych przypadkach zakłóceń oraz pasma przebiegów 
aproksymujących, odpowiadających poszczególnym wynikom obliczeń. 
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Rys. 6. Przebiegi odchyłki mocy chwilowej w przypadku zakłócenia skokowego o amplitudzie:  
ΔVref = –3% Vref0 (a) i ΔVref = 3% Vref0 (b) w bloku nr 10 w elektrowni Łaziska 

Fig. 6. Instantaneous power deviation waveforms in case of the step disturbance of the amplitude:   
ΔVref = –3% Vref0 (a) and ΔVref = 3% Vref0 (b) in unit No. 10 in Łaziska Power Plant 
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Rys. 7. Przebiegi odchyłki mocy chwilowej w przypadku zakłócenia skokowego o amplitudzie:  
ΔVref = –3% Vref0 (a) i ΔVref = 3% Vref0 (b) w bloku nr 11 w elektrowni Łaziska 

Fig. 7. Instantaneous power deviation waveforms in case of the step disturbance of the amplitude:   
ΔVref = –3% Vref0 (a) i ΔVref = 3% Vref0 (b) in unit No. 11 Łaziska Power Plant 

Z rysunkach 6 i 7 wynika, że aproksymacja przebiegów pomiarowych mocy chwilowej 
jest zadowalająca w przedziale czasu po przeminięciu szybko zanikających składowych 
modalnych niewpływających na wyniki obliczeń. Wartość mocy chwilowej w stanie usta-
lonym po zakłóceniu różni się nieznacznie od wartości mocy chwilowej w stanie ustalonym 
przed zakłóceniem. 

We wszystkich analizowanych przypadkach żaden z wyników obliczeń nie został 
odrzucony. W prawie wszystkich analizowanych przypadkach wszystkie uzyskane wyniki 
obliczeń były praktycznie identyczne. Tylko w przypadku przebiegu mocy chwilowej bloku 
nr 11 występującego po wprowadzeniu zakłócenia o dodatniej amplitudzie wystąpiły zauwa-
żalne drobne rozstępy wyników obliczeń części rzeczywistej i części urojonej wartości 
własnej λ8. Z tego powodu pasmo przebiegów aproksymujących jest w tym przypadku 
relatywnie szerokie (rys. 7b). W pozostałych przypadkach pasma przebiegów aproksymują-
cych były wąskie. 

6. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania symulacyjne i pomiarowe pozwoliły stwierdzić, że: 
 Badania symulacyjne wykazały, iż na podstawie analizy przebiegów mocy chwilowej  
w stanach zakłóceniowych, występujących po wprowadzeniu do napięcia zadanego regulatora 
napięcia impulsu prostokątnego lub skokowej zmiany o ujemnej amplitudzie, możliwe jest 
wyznaczenie, z dobrą dokładnością, elektromechanicznych wartości własnych. Wyniki uzys-
kane na podstawie analizy przebiegów mocy chwilowej wykazują dużą zgodność z wynikami 
uzyskanymi przy użyciu funkcji linmod programu Matlab. W przypadku zakłóceń o dodatniej 
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amplitudzie uzyskano gorsze wyniki obliczeń, co było spowodowane silniejszym wpływem 
nieliniowości i ograniczeń, występujących w SEE, na przebiegi mocy chwilowej. 
 Dokładność obliczeń elektromechanicznych wartości własnych na podstawie symulacyj-
nych przebiegów odchyłki mocy chwilowej w przypadku ujemnej wartości amplitudy 
zakłócenia była porównywalna dla przypadków wprowadzenia zakłócenia impulsowego  
i skokowego. Wyniki obliczeń wartości własnych w przypadku dodatniej wartości amplitudy 
zakłócenia różnią się w zależności od przyjętego typu zakłócenia. 
 Wyniki obliczeń elektromechanicznych wartości własnych na podstawie pomiarowych 
przebiegów mocy chwilowej, zarejestrowanych w blokach nr 10 i 11 w elektrowni Łaziska, 
różnią się w zależności od znaku amplitudy wprowadzonego zakłócenia skokowego. Nie jest 
możliwa bezpośrednia ocena dokładności tych obliczeń, jednak na podstawie przeprowa-
dzonych obliczeń symulacyjnych można stwierdzić, że wynik uzyskany w przypadku 
zakłócenia o ujemnej amplitudzie jest dokładniejszy.  
 Wielokrotne przeprowadzanie obliczeń wartości własnych za pomocą algorytmu 
hybrydowego na podstawie analizy tego samego przebiegu odchyłki mocy chwilowej, przy 
różnych punktach startowych dobieranych za każdym razem losowo z zakresu poszukiwań, 
eliminuje problem utknięcia algorytmu w licznych minimach lokalnych funkcji celu.  
W przypadku przedstawionych w artykule obliczeń takie utknięcia algorytmu zdarzały się 
bardzo rzadko zarówno w przypadku obliczeń na podstawie przebiegów symulacyjnych, jak  
i pomiarowych. 
 Zastosowana metoda filtracji z zerową fazą przy wykorzystaniu filtru Butterwortha 
pozwoliła na wytłumienie w zadowalającym stopniu składowych zakłóceniowych, występują-
cych w pomiarowych przebiegach mocy chwilowej, bez wprowadzania opóźnień ani znaczą-
cych zniekształceń tych przebiegów. 
 Dokładność aproksymacji symulacyjnych oraz pomiarowych przebiegów odchyłki mocy 
chwilowej była porównywalna we wszystkich analizowanych przypadkach. 
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