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ANALIZA DOKŁADNOŚCI OBLICZEŃ 

ELEKTROMECHANICZNYCH WARTOŚCI WŁASNYCH  

NA PODSTAWIE RÓŻNYCH PRZEBIEGÓW ZAKŁÓCENIOWYCH  

W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM 

Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki badań, dotyczących analizy do-

kładności obliczeń wartości własnych macierzy stanu systemu elektroenergetycznego 

(SEE), związanych ze zjawiskami elektromechanicznymi na podstawie przebiegów za-

kłóceniowych mocy chwilowej, prędkości kątowej oraz kąta mocy generatorów zespołów 

wytwórczych SEE. Wykorzystana metoda obliczeń wartości własnych polega na apro-

ksymacji przebiegów zakłóceniowych przebiegami, stanowiącymi superpozycję składo-

wych modalnych o parametrach zależnych od poszukiwanych wartości własnych. 

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, wartości własne związane ze zjawiskami elektro-

mechanicznymi, stany nieustalone, stabilność kątowa 

ANALYSIS OF CALCULATION ACCURACY  

OF ELECTROMECHANICAL EIGENVALUES BASED ON DIFFERENT 

DISTURBANCE WAVEFORMS IN A POWER SYSTEM 

Summary. In the paper there are presented the investigation results concerning the 

accuracy analysis of calculations of power system state matrix eigenvalues associated 

with electromechanical phenomena based on the disturbance waveforms of the instanta-

neous power, angular speed and power angle of generators of particular generating units 

of the power system. The method used to calculate the eigenvalues consists in approxima-

tion of the disturbance waveforms with the waveforms being a superposition of modal 

components whose parameters depend on the searched eigenvalues. 

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

angular stability 

1. WSTĘP 

Jednym z podstawowych warunków prawidłowej pracy systemu elektroenergetycznego 

(SEE) jest zachowanie jego stabilności kątowej. Do jej oceny można wykorzystać wskaźniki 

stabilności kątowej [6], które obliczane są na podstawie wartości własnych macierzy stanu 
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SEE, związanych ze zjawiskami elektromechanicznymi (zwanych w artykule elektromecha-

nicznymi wartościami własnymi). Te wartości własne można obliczyć na podstawie macierzy 

stanu modelu matematycznego SEE, jednak wyniki obliczeń zależą wówczas pośrednio od 

przyjętych modeli poszczególnych elementów SEE i ich parametrów. Niestety, wartości pa-

rametrów tych modeli wykorzystywane w obliczeniach często nie są wystarczająco dokładne  

i wiarygodne [1]. Elektromechaniczne wartości własne można również obliczyć z dobrą do-

kładnością na podstawie analizy rzeczywistych przebiegów nieustalonych, pojawiających się 

w SEE po różnych zakłóceniach [7, 8]. W tym przypadku na wyniki obliczeń nie ma wpływu 

przyjęty model SEE i jego parametry, tylko rzeczywisty, aktualny stan pracy SEE [7]. 

Celem niniejszej pracy jest analiza dokładności obliczeń elektromechanicznych wartości 

własnych na podstawie przebiegów zakłóceniowych mocy chwilowej, prędkości kątowej oraz 

kąta mocy generatorów zespołów wytwórczych SEE. 

2. ZLINEARYZOWANY MODEL SEE 

Model SEE zlinearyzowany w ustalonym punkcie pracy opisany jest równaniem stanu  

i równaniem wyjścia [7]: 

 ,UBXAX    (1) 

 ,Δ UDXCY   (2) 

gdzie: XΔ , UΔ , YΔ – odchyłki od wartości ustalonych wektorów: zmiennych stanu, wymu-

szeń i zmiennych wyjściowych, A – macierz stanu. Elementy macierzy A, B, C i D z równa-

nia stanu (1) i równania wyjścia (2) SEE są obliczane dla ustalonego stanu pracy [7]. 

Przebiegi wielkości wyjściowych zlinearyzowanego modelu SEE można obliczyć na 

podstawie wartości własnych i wektorów własnych macierzy stanu A [7]. Przebieg danej 

wielkości wyjściowej stanowi superpozycję składowych modalnych zależnych od wartości 

własnych i wektorów własnych macierzy A. Przy zakłóceniu w postaci impulsowej zmiany  

j-tej wielkości wymuszającej Uj(t) = U(t–t0) przebieg i-tej wielkości wyjściowej (przy  

D = 0 i założeniu występowania tylko jednokrotnych wartości własnych) ma postać [7]: 
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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. 



Analiza dokładności obliczeń…  17 

 

W przypadku przebiegów zakłóceniowych mocy chwilowej, prędkości kątowej oraz kąta 

mocy generatorów zespołów wytwórczych SEE duże znaczenie mają składowe modalne 

związane z zespolonymi elektromechanicznymi wartościami własnymi. Te wartości własne  

w różny sposób ingerują w przebiegach zakłóceniowych poszczególnych zespołów wytwór-

czych, co związane jest z różnymi wartościami ich czynników udziału. 

3. METODA OBLICZEŃ ELEKTROMECHANICZNYCH WARTOŚCI WŁASNYCH 

W obliczeniach wykorzystano przebiegi zakłóceniowe odchyłek wielkości wyjściowych 

zespołów wytwórczych, które pojawiają się po celowym wprowadzeniu małego zakłócenia do 

układu regulacji napięcia jednego z zespołów. Przyjęto zakłócenie w postaci impulsu prosto-

kątnego w przebiegu napięcia zadanego regulatora napięcia Vref w jednym z zespołów wy-

twórczych. Odpowiedź układu na wymuszenie w postaci krótkotrwałego impulsu prostokąt-

nego (o odpowiednio dobranej wysokości i czasie trwania) jest zbliżona do odpowiedzi tego 

układu na wymuszenie w postaci impulsu Diraca [5, 7]. 

Wykorzystana w badaniach metoda obliczeń elektromechanicznych wartości własnych 

polega na aproksymacji przebiegów zakłóceniowych w poszczególnych zespołach wytwór-

czych za pomocą wyrażenia (3). Wartości własne i ich czynniki udziału są nieznanymi para-

metrami tej aproksymacji. W procesie aproksymacji parametry te dobierane są iteracyjnie tak, 

aby zminimalizować wartość funkcji celu, określonej jako błąd średniokwadratowy εw, wy-

stępujący między przebiegiem aproksymowanym a aproksymującym: 
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gdzie: λ – wektor wartości własnych, F – wektor czynników udziału, ΔW – przebieg odchyłki 

analizowanej wielkości, k – numery próbek przebiegów, N – liczba próbek przebiegów, in-

deks m oznacza przebieg aproksymowany, a indeks a – przebieg aproksymujący, obliczony 

na podstawie wartości własnych i czynników udziału według wzoru (3). 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w przebiegach odchyłek mocy chwilowej ΔP in-

gerują w znaczący sposób (w czasie po zaniknięciu silnie tłumionych składowych modalnych) 

tylko elektromechaniczne wartości własne. W przebiegach odchyłek prędkości kątowej Δω 

ingerują w znaczący sposób także inne wartości własne, lecz wpływ elektromechanicznych 

wartości własnych także jest znaczący. Wpływ elektromechanicznych wartości własnych na 

przebiegi odchyłek kąta mocy Δδ jest stosunkowo niewielki w porównaniu do innych warto-

ści własnych.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w celu umożliwienia poprawnej 

aproksymacji przebiegu Δω należy w przypadku zakłócenia impulsowego uwzględnić jedną 

zastępczą oscylacyjną składową modalną o stosunkowo małej częstotliwości, która odwzoro-
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wuje wpływ pominiętych składowych modalnych na ten przebieg. Natomiast dla przebiegu 

Δδ należy uwzględnić dwie zastępcze składowe modalne: oscylacyjną (jak dla przebiegu Δω) 

oraz aperiodyczną. Parametry zastępczych składowych modalnych również są argumentami 

funkcji celu (5) i podlegają optymalizacji. 

Przebiegi ΔP obliczane są na podstawie przebiegów napięć i prądów twornika generatora 

(fazowych lub osiowych - obliczonych poprzez transformację Parka [3]). Pomiary przebiegów 

Δω i Δδ są również możliwe przy użyciu aparatury opracowanej w Instytucie Elektrotechniki 

i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej [3]. 

Z powodu występowania minimów lokalnych funkcji celu, w których algorytm optymali-

zacyjny może utknąć, proces aproksymacji przeprowadzano wielokrotnie na podstawie tego 

samego przebiegu zakłóceniowego. 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 [7]. 

4. PRZYKŁADOWE OBLICZENIA 

Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla 7-maszynowego testowego SEE CIGRE 

przedstawionego na rys. 1. Analizowano przebiegi pojawiające się po wprowadzeniu zakłó-

cenia impulsowego w zespole G4 o wysokości ΔVref = –5% Vref0 i czasie trwania timp = 200 ms 

(Vref0 oznacza wartość początkową napięcia zadanego regulatora napięcia). 

W obliczeniach wzięto pod uwagę 

modele: generatora synchronicznego 

GENROU z nieliniową charakterystyką 

magnesowania [2, 4, 5], statycznego 

układu wzbudzenia, pracującego w Kra-

jowym Systemie Elektroenergetycznym 

[5], turbiny parowej IEEEG1 [4] i stabi-

lizatora systemowego PSS3B [4, 5]. 

Wartości własne (w tym elektrome-

chaniczne wartości własne) macierzy stanu systemu można obliczyć bezpośrednio na podsta-

wie modelu i parametrów SEE w programie Matlab-Simulink. Te elektromechaniczne warto-

ści własne są nazywane w artykule oryginalnymi wartościami własnymi. Porównanie wartości 

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

własnych jest miarą dokładności obliczeń [7]. W tabeli 1 zestawiono oryginalne wartości wła-

sne analizowanego SEE CIGRE. 
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Rys. 1. Analizowany 7-maszynowy SEE CIGRE 

Fig. 1. Analysed 7 – machine PS Cigre 
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    Tabela 1 

Oryginalne wartości własne analizowanego SEE CIGRE 

λ1, 1/s -0,8805±j10,4425 λ2, 1/s -0,8262±j10,6203 λ3, 1/s -0,7632±j9,6686 

λ4, 1/s -0,5273±j8,7481 λ5, 1/s -0,4165±j7,8724 λ6, 1/s -0,1887±j6,5420 

4.1. Analiza wpływu wyboru wielkości wyjściowej na czynniki udziału 

Ze wzoru (1) wynika, że przy założeniu D = 0 wartości wektora YΔ  zależą od wartości 

wektora zmiennych stanu XΔ  oraz macierzy C. Przebieg i-tej wielkości wyjściowej otrzymu-

je się przez przemnożenie i-tego wiersza macierzy C oraz wektora .ΔX  Ze wzoru (4) wynika, 

że czynnik udziału ihF  zależy od wartości elementów w kolejnych wierszach macierzy C. 

Zatem czynniki udziału wartości własnych są różne w przebiegach zakłóceniowych poszcze-

gólnych wielkości wyjściowych SEE. 

W tabeli 2 zestawiono względne moduły czynników udziału |F|pu elektromechanicznych 

wartości własnych w przebiegach odchyłek mocy chwilowej ΔP, prędkości kątowej Δω oraz 

kąta mocy Δδ zespołu G7 (w odniesieniu do największych modułów czynników udziału elek-

tromechanicznych wartości własnych w tych przebiegach). 

 Tabela 2 

Względne moduły czynników udziału wartości własnych w przebiegach zespołu G7 

 |F1|pu |F2|pu |F3|pu |F4|pu |F5|pu |F6|pu 

Przebieg ΔP 0,3701 1 0,6015 0,0377 0,2815 0,3885 

Przebieg Δω 0,3763 1 0,6620 0,0460 0,3837 0,6439 

Przebieg Δδ 0,3650 0,9541 0,6937 0,0534 0,4947 1 

 

Z tabeli 2 wynika, że względne moduły czynników udziału poszczególnych wartości wła-

snych w analizowanych przebiegach wielkości wyjściowych zespołu G7 znacząco się różnią. 

Podobna sytuacja występuje w przypadku przebiegów pozostałych zespołów. Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że elektromechaniczne wartości własne można za-

zwyczaj obliczyć z zadowalającą dokładnością na podstawie przebiegów, w których względne 

moduły czynników udziału są większe niż 0,1. Na podstawie wszystkich analizowanych prze-

biegów zespołu G7 można więc obliczyć wartości własne λ1, λ2, λ3, λ5, i λ6. 

4.2. Obliczenia elektromechanicznych wartości własnych 

W tabeli 3 zestawiono błędy bezwzględne Δλ obliczeń elektromechanicznych wartości 

własnych na podstawie przebiegów zakłóceniowych ΔP, Δω oraz Δδ poszczególnych zespo-

łów. W tabeli zestawiono także średnie arytmetyczne błędów uzyskanych wyników obliczeń 

tych wartości własnych na podstawie poszczególnych przebiegów. Średnie te nie uwzględnia-
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ją wyników (wyróżnionych szarym tłem) o częściach rzeczywistych lub urojonych znacząco 

odbiegających od pozostałych wyników obliczeń odpowiednich wartości własnych. 

Tabela 3 

Błędy bezwzględne obliczeń wartości własnych na podstawie przebiegów ΔP, Δω oraz Δδ 

Przebiegi zakłóceniowe odchyłek mocy chwilowej ΔP 

Zesp. Δλ1, 1/s Δλ2, 1/s Δλ3, 1/s Δλ4, 1/s Δλ5, 1/s Δλ6, 1/s 

G1 – – – -0,0058±j0,1284 – -0,0171±j0,0056 

G2 0,1570 j0,5870 -0,0885±j0,1671 – -0,0493 j0,1974 – -0,0164±j0,0325 

G3 0,2605±j0,6222 -0,1056±j0,1427 – – 0,0730 j0,1323 0,0640±j0,0502 

G4 0,0101 j0,0610 0,1176 j0,0595 – – – – 

G5 -0,0357±j0,2104 0,0910 j0,0936 0,1024 j0,2213 – – -0,0093±j0,1178 

G6 -0,2893 j0,1865 -0,0557 j0,0456 – – – – 

G7 0,2399 j3,1260 -0,0494±j0,0361 0,0025±j0,0003 – -0,0293±j0,1142 0,0645±j0,1061 

Średnia -0,0128±j0,0747 -0,0151±j0,0245 0,0524 j0,1105 -0,0275 j0,0345 0,0219 j0,0091 0,0171±j0,0624 

Przebiegi zakłóceniowe odchyłek prędkości kątowej Δω 

Zesp. Δλ1, 1/s Δλ2, 1/s Δλ3, 1/s Δλ4, 1/s Δλ5, 1/s Δλ6, 1/s 

G1 – – – -0,0184±j0,0182 – 0,0124 j0,0200 

G2 -0,1802 j4,0000 -0,1068±j0,0839 – 0,0323 j0,1547 – -0,0152±j0,0144 

G3 -0,3983 j1,3031 0,0923 j0,1771 – – 0,0011±j0,0926 -0,0424 j0,1171 

G4 -0,0937 j4,0000 0,0749 j0,1191 – – – – 

G5 0,0582±j0,0386 -0,0272±j0,2712 0,0809 j0,1483 – -0,0093±j0,0301 -0,0137±j0,0005 

G6 -0,0103±j0,1274 0,0513 j0,0585 – – – – 

G7 -0,3168±j2,0871 -0,0475 j0,0250 -0,0449 j0,0626 – -0,0160 j0,0104 -0,0024±j0,0541 

Średnia 0,0240±j0,0830 0,0062 j0,0041 0,0180 j0,1055 0,0070 j0,0683 -0,0081±j0,0374 -0,0123 j0,0136 

Przebiegi zakłóceniowe odchyłek kąta mocy Δδ 

Zesp. Δλ1, 1/s Δλ2, 1/s Δλ3, 1/s Δλ4, 1/s Δλ5, 1/s Δλ6, 1/s 

G1 – – – 0,0231 j0,0129 – 0,0081 j0,0442 

G2 0,2105±j3,0526 0,0918±j0,0803 – 0,1674 j3,0224 – -0,0151 j0,0612 

G3 0,2217 j1,6126 0,0112±j0,1345 – – -0,0215±j0,1317 0,0126 j0,0437 

G4 -0,5939±j1,9362 0,0332 j0,1043 – – – – 

G5 -0,0921 j0,3990 -0,1405 j0,0701 0,1406 j3,6890 – 0,0226±j0,0033 0,0051±j0,0633 

G6 -0,1515 j0,5466 0,0182±j0,1682 – – – – 

G7 0,1968±j2,8442 0,1121±j0,1328 0,0886 j0,1789 – 0,0364±j0,0820 0,0114±j0,0579 

Średnia -0,1218 j0,4728 0,0210±j0,0569 0,0886 j0,1789 0,0231 j0,0129 0,0125±j0,0723 0,0044 j0,0056 

 

Z tabeli 3 wynika, że w większości przypadków dokładność obliczeń wartości własnych 

była zadowalająca. Błędy bezwzględne obliczeń na ogół były większe dla wartości własnych, 

odpowiadających silniej tłumionym składowym modalnym, których znaczenie dla stabilności 

kątowej SEE nie jest duże. Najwięcej wyników obliczeń o niezadowalającej dokładności po-

jawiło się w przypadku analizy przebiegów Δδ. Średnie arytmetyczne błędów obliczeń części 

rzeczywistych i części urojonych wartości własnych na ogół były najmniejsze (co do modułu) 

w przypadku analizy przebiegów Δω. 

Przykładowo, na rys. 2 przedstawiono przebiegi zakłóceniowe ΔP, Δω oraz Δδ zespołu 

G7 oraz pasma przebiegów aproksymujących, odpowiadających nieodrzuconym wynikom 

obliczeń. Pasmo to określa zakres zmian wielkości wyjściowej, w którym „znajdują się” 

wszystkie przebiegi aproksymujące odpowiadające poszczególnym wynikom obliczeń. 
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Rys. 2.  Przykładowe przebiegi zakłóceniowe odchyłek: mocy chwilowej ΔP (a), prędkości kątowej 

Δω (b) oraz kąta mocy Δδ (c) zespołu G7 

Fig. 2. Exemplary disturbance waveforms of deviations of: instantaneous power ΔP (a), angular 

speed Δω (b) and power angle Δδ (c) of unit G7 

5. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

 Możliwe jest wyznaczenie z dobrą dokładnością elektromechanicznych wartości wła-

snych na podstawie analizy przebiegów mocy chwilowej, prędkości kątowej oraz kąta 

mocy występujących po wprowadzeniu zakłócenia impulsowego w układzie regulacji na-

pięcia jednego z zespołów wytwórczych. 

 Wartości własne zostały obliczone z dobrą dokładnością na podstawie analizy większości 

przebiegów, w których miały one dostatecznie duże moduły czynników udziału. Zasto-

sowana metoda obliczeń sprawdza się też dla dużych SEE, takich jak Krajowy System 

Elektroenergetyczny. 

 Uśrednianie wyników obliczeń wartości własnych na podstawie analizy przebiegów róż-

nych zespołów w wielu przypadkach pozwoliło na zwiększenie dokładności obliczeń. 
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