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ZASTOSOWANIE ALGORYTMU GENETYCZNEGO DO OCENY 

JAKOŚCI REGULACJI MIKROŹRÓDŁA ENERGII 

EKLEKTRYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NIEPEWNOŚCI 

PARAMETRÓW MODELU MATEMATYCZNEGO 

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę jakości regulacji mikroźródła 

energii elektrycznej zainstalowanego w sieci niskiego napięcia. Badania przeprowadzono 

dla nieliniowego modelu matematycznego, z uwzględnieniem niepewności parametrów. 

Do oceny jakości regulacji wykorzystano algorytm genetyczny, wyznaczając parametry 

analizowanego systemu, dla których wartość wskaźnika jakości regulacji jest najmniej 

korzystna. 

Słowa kluczowe: sieć niskiego napięcia, mikrogeneracja, jakość regulacji 

USE OF GENETIC ALGORITHM FOR EVALUATION OF THE QUALITY 

OF THE CONTROL OF A MICROPOWER SYSTEM INCLUDING THE 

UNCERTAINTY OF MATHEMATICAL MODEL PARAMETERS 

Summary. In the paper there is presented the analysis of the quality of the control of 

a micro power source installed in a low-voltage network. Investigations were carried out 

for the nonlinear model when taking into account the parameter uncertainty. A genetic 

algorithm was used for the evaluation of the quality of the control, determining the 

parameters of the analysed system for which the value of the performance index was the 

least favourable. 

Keywords: low-voltage grid, micropower system, quality of the control 

1. WPROWADZENIE 

Niedawno uchwalone zmiany w prawie energetycznym wprowadziły uproszczoną proce-

durę przyłączania do sieci niskiego napięcia mikroinstalacji, czyli źródeł energii elektrycznej 

o mocach do 40 kW [8]. Dla odbiorców końcowych nieprowadzących działalności gospo-

darczej, gdy moc mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa (tj. moc określona 

w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej), procedura nie wymaga 
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uzyskania koncesji na produkcję energii elektrycznej w Urzędzie Regulacji Energetyki  

i sprowadza się do [8]: zainstalowania mikroinstalacji, zgłoszenia tego faktu operatorowi 

dystrybucyjnemu i podpisania z nim umowy. W zgłoszeniu zawarte są podstawowe dane 

odbiorcy końcowego, obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację i jej parametry 

techniczne (w tym rodzaj energii pierwotnej oraz moc i typ źródła). Procedura przyłączenia 

mikroinstalacji nie narzuca norm dla układu regulacji, a jedynie określa wymagania odnoście 

do układów automatyki zabezpieczeniowej [8]. 

Powyższe fakty mogą doprowadzić do nasycenia sieci niskiego napięcia różnymi 

źródłami wytwórczymi. Należy podkreślić, że przyłączenie źródła do sieci niskiego napięcia 

w zależności od zastosowanej technologii może mieć różne konsekwencje dla pracy sieci  

i innych odbiorców zarówno w stanie ustalonym, jak i przejściowym [2]. W stanie przej-

ściowym wpływ ten zależeć będzie między innymi od sposobu i jakości regulacji źródła. 

Wśród technologii mikroinstalacji dostępnych obecnie na rynku można wyróżnić kogene-

ratory gazowe, umożliwiające jednoczesne, ciągłe wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej 

[9]. Kogeneracja gazowa może okazać się technologią pożądaną przez odbiorców 

końcowych. Mając to na uwadze, w niniejszym artykule podjęto próbę analizy jakości 

regulacji źródła kogeneracyjnego współpracującego z siecią niskiego napięcia. Jednakże, ze 

względu na brak wiarygodnych parametrów sieci, parametrów innych źródeł wytwórczych 

przyłączonych do tej samej sieci oraz zmienności obciążenia sieci, w artykule 

przeprowadzono badania stanów przejściowych, z uwzględnieniem niepewności parametrów 

modeli matematycznych analizowanego układu. 

W ocenie jakości regulacji, a w konsekwencji ocenie wpływu źródła na sieć niskiego 

napięcia, niepewność parametrów modelu matematycznego można uwzględnić w różny 

sposób, między innymi poprzez wyznaczenie zestawu parametrów najmniej korzystnych  

z punktu widzenia jakości regulacji [5]. W artykule przedstawiono autorski sposób 

wyznaczenia tego najmniej korzystnego zestawu parametrów. Wykorzystano w tym celu 

algorytm genetyczny. 

2. MODEL MATEMATYCZNY ANALIZOWANEGO SYSTEMU 

W artykule rozważano sieć niskiego napięcia, której dane uzyskano od operatora 

dystrybucyjnego. Analizowana sieć składała się z dwóch obwodów zasilanych z transfor-

matora 20 kV / 0,4 kV o mocy znamionowej Sn = 250 kVA. Do obwodu pierwszego 

przyłączonych jest 11, a do drugiego 23 nieruchomości. Do obu odwodów przyłączone są 

głównie domy wielorodzinne. Strukturę analizowanej sieci przedstawiono na rys. 1. Założono 

ponadto, że do sieci przyłączone są dwie mikroinstalacje z kogeneratorami gazowymi.  

W źródle G1 pracuje generator synchroniczny o mocy znamionowej Sn = 8 kVA, natomiast  
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w źródle G2 generator asynchroniczny o mocy Sn = 5 kVA. Przyjęto różne rodzaje gene-

ratorów ze względu na badanie interakcji między źródłami. Miejsca instalacji kogeneratorów 

wybrano w dwóch największych nieruchomościach, przy czym generator G1 pracuje  

w największym domu wielorodzinnym, a generator G2 w gospodarstwie ogrodniczym. 

 

Tr 20/0,4
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Rys. 1. Struktura analizowanej sieci niskiego napięcia 

Fig. 1. Structure of the low-voltage grid analysed 

2.1. Model matematyczny sieci niskiego napięcia 

Przedstawiony na rys. 1 system zamodelowano przy wykorzystaniu modeli matema-

tycznych Sim Power Systems Toolbox programu Matlab. Ze względu na stosunkowo 

niewielkie długości linii i przyłączy, w modelu matematycznym pominięto pojemność linii. 

Pozostałe parametry linii (nominalne wartości rezystancji i reaktancji) wyznaczono opierając 

się na długościach i przekrojach oraz typach linii. W analizowanej sieci występowały odcinki 

kablowe oraz linie napowietrzne z przewodami gołymi i izolowanymi. 

Wszystkie odbiorniki zamodelowano jako stałe impedancje, a ich wartości nominalne 

wyznaczono na podstawie wartości mocy przyłączeniowej. 

G1 G2
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L2L1

O3O2O1
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Rys. 2. Uproszczony schemat analizowanej sieci 

Fig. 2. Simplified diagram of the analysed grid 

Dla tak przyjętych modeli uproszczono strukturę sieci, której schemat przedstawiono na 

rys. 2, gdzie L1, L2 i L3 oznaczają impedancje zastępcze linii, a O1, O2 i O3 impedancje 

zastępcze odbiorników. Uproszczony model matematyczny sieci zawiera 16 parametrów  

(3 rezystancje i 3 reaktancje linii, 3 rezystancje i 3 reaktancje odbiorników oraz 2 rezystancje 
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i 2 reaktancje transformatora). Parametry te, w dalszej części badań, traktowane są jako 

zmienne niepewne. 

2.2. Model matematyczny kogeneratora gazowego 

Według rozeznania autorów, w obecnie oferowanych kogeneratorach gazowych 

najczęściej wykorzystuje się odpowiednio dostosowane silniki tłokowe iskrowe lub 

wysokoprężne. W związku z tym do zamodelowania silnika spalinowego kogeneratora 

wykorzystano model silnika tłokowego z nieliniową charakterystyką momentu (nieliniowa 

zależność momentu w funkcji aktualnej wartości prędkości obrotowej i ilości paliwa) 

oszacowaną na podstawie charakterystyki zewnętrznej silnika spalinowego [3]. Schemat 

blokowy modelu silnika przedstawiono na rys. 3, gdzie ref(t) jest zadaną ilością paliwa 

wyznaczaną przez regulator mocy kogeneratora, (t) jest aktualną ilością paliwa, n(t) jest 

prędkością wirowania silnika, a MG(t) jest wartością momentu obciążenia silnika (momentu 

generatora). 

Równanie 

ruchu
M = f(n, )

Model układu 

paliwowego

ref(t)

MG(t) n(t)

(t)

(-)

(+)

 

Rys. 3. Schemat blokowy modelu matematycznego silnika gazowego 

Fig. 3. Block diagram of the mathematical model of the gas engine 

Drugim elementem kogeneratora jest generator synchroniczny dla jednostki G1  

i asynchroniczny dla jednostki G2. W obu przypadkach zastosowano model obwodowy typu 

RL szeroko opisywany w literaturze, między innymi w [6, 7]. 

Ze względu na różny typ zastosowanego generatora, jednostki G1 i G2 wyposażone są  

w odmienne układy regulacji. Dla jednostki G1 w skład układu regulacji kogeneratora 

wchodzi regulator mocy wypracowujący sygnał sterujący dla silnika gazowego oraz regulator 

napięcia wypracowujący sygnał sterujący przekształtnika w obwodzie wzbudzenia generatora 

synchronicznego. Natomiast w jednostce G2 w układzie regulacji zainstalowany jest jedynie 

regulator mocy. Wszystkie modelowane regulatory przyjęto za regulatory typu PI. Parametry 

regulatorów dobrano eksperymentalnie, korzystając z zaleceń producentów układów regulacji 

zespołów wytwórczych małej mocy (np. firmy MarelliMotori). 

W badaniach jako niepewne traktowano parametry regulatora kogeneratora G2 

(wzmocnienie i stała czasowa) i pojemność kondensatorów bilansujących moc bierną  

w generatorze G2. 
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3. WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH 

Badania symulacyjne układu z rys. 2 przeprowadzono w programie Matlab. Badano 

jakość regulacji kogeneratora G1 wyposażonego w generator synchroniczny, w następującym 

cyklu pracy: 

 rozruch silnika kogeneratora, prędkość narasta od zera do prędkości bliskiej prędkości 

synchronicznej, 

 przyłączenie generatora do sieci metodą samosynchronizacji (w chwili t1 = 5 s), 

 przemijający zanik napięcia na szynach średniego napięcia transformatora 

20 kV / 0,4 kV (zanik napięcia trwający 150 ms zasymulowano w chwili t2 = 10 s). 

Przykładowe przebiegi napięcia twornika U(t), mocy chwilowej p(t), prędkości obrotowej 

n(t) oraz dawki paliwa (t) kogeneratora G1 dla nominalnych parametrów modelu 

matematycznego (nieuwzględniających niepewności) przedstawiono na rys. 4. 

 

  

  

Rys. 4. Wybrane przebiegi generatora G1 dla parametrów nominalnych 

Fig. 4. Selected waveforms of generator G1 for the nominal parameters 

Analizę jakości regulacji przeprowadzono wykorzystując algorytm genetyczny z kodo-

waniem zmiennoprzecinkowym, selekcją metodą turniejową, krzyżowaniem jednopunkto-

wym oraz mutacją perturbacyjną [1]. Wykorzystany w badaniach algorytm genetyczny 

wyznaczał zestaw najmniej korzystnych parametrów modelu matematycznego analizowanego 

systemu poprzez maksymalizację całkowego wskaźnika jakości regulacji (1), w której p(t) 

jest wartością chwilową, a pref(t) wartością zadaną mocy generatora G1. 

 

      ttptpQ dref , (1) 
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Przyjęty w obliczeniach zakres zmian dla poszczególnych zmiennych wynosił: ±25% 

wartości nominalnej dla zmian rezystancji i reaktancji linii, od –50% do +100% wartości 

nominalnej dla zmian wzmocnienia i stałej czasowej regulatora mocy kogeneratora G2, od 

10% do 100% wartości nominalnej mocy odbiorników (mocy przyłączeniowej) oraz ±50% 

wartości nominalnej pojemności kondensatorów bilansujących moc bierną w generatorze G2. 

Poszczególne wartości zmian dobrano w ten sposób, aby były one większe od przewi-

dywanych niepewności parametrów dla rzeczywistej sieci niskiego napięcia. W związku  

z tym w układzie rzeczywistym nie powinny zajść gorsze warunki pracy kogeneratora niż te 

wyznaczone przez algorytm genetyczny w badaniach symulacyjnych. 

 

 

Rys. 5. Zmiany wartości wskaźnika jakości podczas pracy algorytmu genetycznego 

Fig. 5. Changes in the performance index value during operation of the genetic algorithm 

 

  

  

Rys. 6. Wybrane przebiegi generatora G1 dla najmniej korzystnych parametrów sieci 

Fig. 6. Selected waveforms of generator G1 for the least favourable parameters of the grid 

Na rys. 5 i 6 zaprezentowano uzyskane wyniki. Rysunek 5 przedstawia zmiany wartości 

wskaźnika jakości (1) podczas pracy algorytmu genetycznego, dla najlepszego i najgorszego 

osobnika w populacji, oraz wynik średni dla całej populacji. Natomiast na rys. 6 

przedstawiono, na tle pasm granicznych przebiegów, przebiegi napięcia twornika U(t), mocy 
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chwilowej p(t), prędkości obrotowej n(t) oraz dawki paliwa (t) kogeneratora G1 dla najmniej 

korzystnych parametrów analizowanej sieci. Pasma poszczególnych przebiegów ograniczone 

wartościami maksymalną i minimalną [3, 4] wyznaczono metodą Monte Carlo, zgodnie  

z zależnością (2): 

 

     
iji tWtW maxmax  ,     

iji tWtW minmin  , (2) 

 

gdzie: Wmax, Wmin są wartościami maksymalną i minimalną przebiegu dla i-tej chwili czasu t, 

natomiast Wj jest wartością przebiegu dla j-tego zestawu parametrów wyznaczonego metodą 

Monte Carlo. 

4. PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnioski: 

 Istnieje możliwość zastosowania algorytmu genetycznego do szacowania 

najmniej korzystnych parametrów SEE przy uwzględnieniu nieliniowości modelu. 

 Wyznaczony przez algorytm genetyczny zestaw najmniej korzystnych para-

metrów analizowanego SEE pozwala na określenie, czy w tych warunkach 

zainstalowany w kogeneratorze układ regulacji może poprawnie (stabilnie) 

pracować w badanym SEE. 

 W analizowanej sieci, nie zachodzi znaczne pogorszenie jakości regulacji przy 

znacznych zmianach parametrów układu. 

 Dla badanej struktury sieci i miejsc przyłączenia mikroinstalacji nie zachodzi 

niekorzystna interakcja źródeł. 

Uogólniając powyższe wnioski, można stwierdzić, że w sieciach niskiego napięcia przy 

odpowiednim, nawet uproszczonym, doborze regulatora (w prezentowanym układzie nie 

optymalizowano nastawień regulatorów) nie powinny zachodzić zjawiska dynamiczne  

(z wyjątkiem zwarcia), zagrażające stabilności pracy kogeneratora. Jednakże wniosek ten 

wymaga potwierdzenia w dalszych badaniach i najprawdopodobniej nie będzie dotyczył 

rozległych sieci z dużą ilością przyłączonych mikroinstalacji. 
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