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Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę pracy w wybranych 

stanach nieustalonych zakładowej sieci elektroenergetycznej 

pracującej autonomicznie i we współpracy z Krajowym Systemem 

Elektroenergetycznym (KSE). Założono, że w sieci zainstalowane są 

dwa zespoły wytwórcze: jeden z generatorem asynchronicznym a 

drugi z generatorem synchronicznym. Badano zachowanie się 

zespołów wytwórczych m.in. w następujących stanach 

nieustalonych: przejście sieci zakładowej od współpracy z KSE do 

pracy autonomicznej oraz wyłączenie zespołu asynchronicznego  

w czasie autonomicznej pracy sieci. W analizie uwzględniono 

niepewność parametrów wybranych modeli elementów sieci. 

Opisano zagadnienie modelowania rozrzutu parametrów modeli 

układów elektrycznych. Polega ono na wyznaczeniu obwiedni (pasm 

granicznych) rodziny przebiegów analizowanych sygnałów. 

Obwiednie te wyznaczano przez wielokrotne symulacje przy 

zmienianych w odpowiedni sposób parametrach modelu sieci. 

Pokazano możliwości poprawy stabilności kątowej analizowanej 

sieci przy zastosowaniu układów stabilizujących o odpowiedniej 

strukturze i optymalizowanych parametrach. Zaproponowano 

wprowadzenie tych układów stabilizujących do układu regulacji 

mocy turbiny oraz do układu wzbudzenia generatora 

synchronicznego. 

 
Słowa kluczowe: zakładowa sieć energetyczna, praca wyspowa, 

stany przejściowe, niepewność parametrów modelu, poprawa 

stabilności kątowej. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Szczególnie ważnym problemem związanym z pracą 

zakładowej sieci elektroenergetycznej (autonomiczną lub we 

współpracy z KSE) jest odpowiednie zaprojektowanie 

układów sterowania (struktury i parametrów) zapewniające 

stabilność kątową całej sieci [1, 2, 3, 4, 5]. Problem ten 

występuje, nie tylko w układach z zainstalowanymi 

jednostkami z generatorami synchronicznymi, ale również 

w sieciach, w których pracują różne inne rodzaje jednostek, 

np. generatory asynchroniczne. Można też określić zakłócenia 

szczególnie groźne dla stabilności kątowej, do których można 

zaliczyć: różne zwarcia występujące w sieci pracującej 

autonomicznie (wyspowo), duże skokowe zmiany obciążenia 

(np. włączenie lub wyłączenie dużych odbiorników, 

wyłączenie niektórych źródeł) oraz przejście sieci zakładowej 

do pracy wyspowej przy dużym niezbilansowaniu mocy 

czynnej (tj. dużej różnicy mocy wytwarzanej w źródłach  

i zużywanej przez odbiorniki pracujące w sieci przechodzącej 

do pracy wyspowej [1, 5, 6]). W tym ostatnim przypadku 

konieczne staje się odciążenie sieci (poprzez wyłączenia 

części odbiorników) lub zredukowanie mocy wytwarzanej w 

poszczególnych źródłach sieci zakładowej. Przy takich 

zakłóceniach w stanach nieustalonych w sieci mogą 

występować słabo tłumione lub nietłumione (narastające) 

kołysania elektromechaniczne, które mogą powodować 

awaryjne wyłączenia zespołów wytwórczych. W artykule 

przedstawiono możliwość zastosowania układów 

stabilizacyjnych pracujących w torach regulacji napięcia 

i prędkości kątowej generatora synchronicznego 

(o odpowiedniej strukturze i optymalizowanych 

parametrach), które skutecznie tłumią kołysania 

elektromechaniczne. 

W przeprowadzonych badaniach założono, że niektóre 

parametry modelu sieci są niepewne (nie są dokładnie znane). 

W rozdziale 2 przedstawiono metodę pozwalającą na 

przeprowadzenie analizy układu przy uwzględnieniu 

niepewności wybranych parametrów modelu sieci 

zakładowej. 

 

2. NIEPEWNOŚĆ PARAMETRÓW MODELU 

UKŁADU 

 

W ujęciu transmisyjnym model rozpatrywanej sieci 

energetycznej może być traktowany jako układ klasy MIMO 

(ang. multi-input, multi-output system), opisany zbiorem 

odwzorowań: 

 

   txxxty kn ,,,,,,,,f 212111   , 

   txxxty kn ,,,,,,,,f 212122   ,              (1) 

................................................... 

   txxxty knmm ,,,,,,,,f 2121   , 

 

gdzie: x1(t), x2(t) ,, xn(t) - zbiór wielkości wejściowych, 

y1(t), y2(t) ,, ym(t) - zbiór wielkości wyjściowych, λ1, λ2

,,  λk - zbiór parametrów. 

 

W ustalonej chwili czasu dziedziny i przeciwdziedziny 

odwzorowań (1) stanowią zbiory punktów przestrzeni 

arytmetycznych Rl (l=n+k). Zależności (1) najczęściej nie są 

znane w postaci jawnej lecz są uzyskiwane w wyniku procesu 

iteracyjnego rozwiązywania równań stanu układu. Jeżeli opis 

elementów układu i ich parametry są dokładnie znane to 

opisane, klasyczne podejście do modelowania układów jest 

powszechnie stosowane. 

W sytuacji, gdy brak jest pełnych informacji 

o analizowanym obiekcie bądź informacje te są znane 

z pewnym poziomem niepewności (rozmycia) konieczna jest 



 

80                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 53/2017 

modyfikacja formy odwzorowania punktowego (1). Może 

być ona przeprowadzana w różny sposób. 

W podejściu deterministycznym polega ona na 

zastąpieniu parametrów λ1, λ2 ,,  λk będących elementami 

dziedziny odwzorowania (1) przez interwały [7]: 
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oznaczają odpowiednio kres dolny i górny parametru λi,  

i = 1, 2 ,, k. 

Możliwa jest również inna modyfikacja zależności (1) 

wykorzystująca zbiory rozmyte [8]: 

 

  },{ iii   ,                             (4) 

 

przy czym: (i), dla i=1, 2 ,, k, oznaczają funkcje 

przynależności parametru rozmytego λi w (4). 

 

W praktycznych zastosowaniach podejście oparte na 

wykorzystywaniu zbiorów rozmytych jest rzadziej stosowane 

z uwagi na trudności występujące przy wyznaczaniu  

i interpretacji funkcji przynależności (i). 

W podejściu losowym parametry λi modelu (1) 

traktowane są jako zmienne losowe o znanych pierwotnych 

lub wtórnych charakterystykach probabilistycznych 

a zależność (1) może być rozumiana jako nieliniowa 

transformacja wielowymiarowych procesów stochastycznych 

[9]. 

Ocena wpływu niepewności parametrów λi modelu (1) 

na pracę układu jest realizowana najczęściej w dwojaki 

sposób. Pierwszy z nich polega na obserwacji przebiegów 

yjN(t), j=1, 2 ,, m dla nominalnych wartości parametrów 

oraz dla wartości granicznych 
i , 

i  [4]. Drugi sposób 

polega na wyznaczeniu odpowiednich norm sygnałów 

różnicowych [10], dla zmieniających się wartości parametrów 

λi. Należy zauważyć, że w obu podejściach postępowanie 

takie nie gwarantuje wyznaczenia ekstremalnych wartości 

tych norm czyli wyznaczenia tzw. najgorszego i najlepszego 

przypadku. Konieczne staje się więc przeszukiwanie pełnych 

zakresów zmian parametrów metodami deterministycznymi 

lub probabilistycznymi przez wielokrotne losowania wartości 

tych parametrów traktowanych jako zmienne losowe  

o zadanych rozkładach prawdopodobieństwa. 

W związku z powyższym, w prezentowanych 

badaniach, do analizy stanów przejściowych zakładowej sieci 

elektroenergetycznej przy uwzględnieniu niepewności 

parametrów zastosowano wielokrotne symulacje 

komputerowe realizowane dla zmienianych losowo 

najbardziej znaczących parametrów [11] modeli 

matematycznych elementów sieci. Przy losowaniu wartości 

parametrów modelu sieci określono szerokie przedziały 

zmienności tych parametrów (ograniczenia dolne i górne) [4] 

równe (1±40%) wartości nominalnej danego parametru.  

W takich przedziałach mieszczą się parametry modeli 

różnych rzeczywistych urządzeń, które mogą pracować  

w analizowanej sieci. Wynikiem symulacji są pasma 

przebiegów przedstawione na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Graficzna interpretacja wyznaczonych pasm przebiegów 

 

W pasmach tych wyróżniono następujące przebiegi: 
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przy czym: yj
{z}(t) jest przebiegiem wielkości wyjściowej 

uzyskanym w z-tej symulacji (dla z-tego losowego zestawu 

parametrów λi), Z - liczba przeprowadzanych symulacji. 

 

3. ZAKŁADOWA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 

 

Analizowana zakładowa sieć elektroenergetyczna 

złożona jest 11 linii kablowych i 12 węzłów, w tym z 2 

węzłów wytwórczych. W węzłach wytwórczych 

zainstalowano dwa generatory (synchroniczny G2 o mocy 

znamionowej 5,7 MW i asynchroniczny G1 o mocy 

znamionowej 1,9 MW) napędzane turbinami parowymi. 

Założono, że odbiornikami mocy są silniki indukcyjne, przy 

czym sumaryczna moc zainstalowanych odbiorników wynosi 

12,6 MW. Uproszczoną strukturę analizowanej sieci 

przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Uproszczony schemat zakładowej sieć elektroenergetycznej 

 

Do zamodelowania poszczególnych elementów sieci 

wykorzystano powszechnie stosowane modele matematyczne 

[11, 12, 13, 14]: obwodowy model R-L dla generatora 

asynchronicznego i silników indukcyjnych, GENROU dla 

generatora synchronicznego, IEEEG1 dla turbin parowych. 

Przyjęto, że w generatorze synchronicznym zainstalowano 

tyrystorowy układu wzbudzenia ze wzbudnicą synchroniczną. 

Ponadto, dla zespołu wytwórczego G2, zamodelowano 

stabilizator turbinowy (model matematyczny stabilizatora 

typu PD), regulator częstotliwości (model matematyczny 

regulatora typu PI) oraz stabilizator wzbudzenia (model 

matematyczny stabilizatora PSS3B). 

Założono, że nieznanymi (niepewnymi) parametrami 

sieci są parametry zespołu wytwórczego G2. Niepewność 

tych parametrów wynikała z faktu, że zespół wytwórczy G2 

jest nowoprojektowanym elementem już istniejącej sieci 

zakładowej. Dla pozostałych elementów sieci parametry 

 ty j

 ty j



 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 53/2017                                                                            81 

zaczerpnięto z danych katalogowych udostępnionych przez 

właściciela sieci. 

 

4. ANALIZA STANÓW PRZEJŚCIOWYCH 

 

Biorąc pod uwagę wymienione we wprowadzeniu 

zakłócenia, które mogą zagrozić stabilności kątowej sieci, do 

dalszej analizy przyjęto dwa zakłócenia: przejście sieci do 

pracy autonomicznej oraz awaryjne wyłączenie zespołu 

asynchronicznego (G1) w czasie pracy autonomicznej. 

Analizowane stany przejściowe związane są ze 

znacznym niezbilansowaniem mocy czynnej. Zbilansowanie 

mocy niezbędne dla prawidłowej pracy sieci realizowane 

może być: poprzez zmianę mocy czynnej pobieranej przez 

odbiorniki energii lub/oraz poprzez zmianę mocy czynnej 

wytwarzanej w generatorze synchronicznym (generator G1 

z przyczyn technologicznych pracuje ze stałą wytwarzaną 

mocą czynną). 

W obu analizowanych stanach przejściowych, 

w pierwszym etapie obliczeń, nie uwzględniono działania 

stabilizatorów zainstalowanych w układach regulacji zespołu 

wytwórczego G2. 

Przy przejściu sieci do pracy autonomicznej 

(realizowanym przez wyłączenie linii L1) założono, że 

odbiorniki zainstalowane w sieci zużywają o 4 MW mocy 

czynnej więcej niż produkują źródła G1 i G2. W związku 

z tym w chwili przejścia sieci do pracy autonomicznej 

konieczne jest odpowiednie wyłączenie części odbiorników. 

Wybrane wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono na 

rysunku 3. 

Przy wyłączeniu zespołu G1 w czasie autonomicznej 

pracy sieci występuje też nagłe niezbilansowanie mocy 

czynnej. W związku z tym konieczne jest podobnie jak 

poprzednio odciążenie sieci (wyłączenie części odbiorów). 

Wyniki badań symulacyjnych przedstawiono na rysunku 4. 

 

 
Rys. 3. Przebiegi napięcia twornika i mocy chwilowej zespołu 

wytwórczego G2 w czasie przejścia sieci do pracy autonomicznej 

 

 
Rys. 4. Przebiegi napięcia twornika i mocy chwilowej zespołu 

wytwórczego G2 w czasie awaryjnego wyłączenia zespołu 

asynchronicznego 

 

5. STABILIZACJA PRACY SIECI 

 

Z przedstawionych w rozdziale 4 wyników symulacji 

widać, że w analizowanej sieci mogą pojawić się niegasnące 

kołysania elektromechaniczne mogące skutkować awaryjnym 

wyłączeniem zespołów wytwórczych a w konsekwencji utratą 

zasilania odbiorników energii. W celu ograniczenia 

niekorzystnych zjawisk zaproponowano wykorzystanie 

układów stabilizacyjnych przewidzianych do instalacji  

w układach regulacji zespołu wytwórczego G2 (tj. 

stabilizatora turbinowego w układzie regulacji mocy turbiny 

oraz stabilizatora wzbudzenia w układzie regulacji napięcia). 

Przeprowadzono optymalizację parametrów obu 

stabilizatorów poprzez minimalizację funkcji celu określonej 

poprzez odchyłki mocy czynnej i napięcia zaciskowego 

generatora synchronicznego w stanie przejściowym 

wywołanym awaryjnym wyłączeniem zespołu 

asynchronicznego w sieci pracującej autonomicznie [4, 11, 

13]. Do optymalizacji parametrów układów stabilizujących 

zastosowano algorytm genetyczny z kodowaniem 

zmiennoprzecinkowym [15]. Parametry układów 

stabilizujących dobrano dla nominalnych wartości 

parametrów elementów sieci (λiN) co odpowiada przebiegom 

nominalnym (yjN(t)). 

Wybrane wyniki symulacji, w drugim etapie obliczeń, z 

uwzględnieniem działania stabilizatorów dla obu 

analizowanych zakłóceń przedstawiono na rysunkach 5 i 6. 

 

 
Rys. 5. Przebiegi napięcia twornika i mocy chwilowej zespołu 

wytwórczego G2 w czasie przejścia sieci do pracy autonomicznej 

z uwzględnieniem działania stabilizatorów 

 

 

 
Rys. 6. Przebiegi napięcia twornika i mocy chwilowej zespołu 

wytwórczego G2 w czasie awaryjnego wyłączenia zespołu 

asynchronicznego z uwzględnieniem działania stabilizatorów 

 

6. PODSUMOWANIE 

 

Z przeprowadzonych badań symulacyjnych wynika, że 

możliwa jest prawidłowa praca analizowanej sieci, m.in. jej 

przejście do pracy autonomicznej. Do eliminacji kołysań 

elektromechanicznych, które mogą zagrozić stabilności 

kątowej, można stosować stabilizatory w układach regulacji 

turbin i napięcia generatorów synchronicznych. 

Zasadniczy wpływ na przebiegi nieustalone występujące 

w badanej sieci mają parametry zespołów wytwórczych,  

a w szczególności nastawienia układów regulacji 

(generatorów i turbiny). W związku z tym w każdym 

przypadku niezbędna jest pomiarowa i symulacyjna 

weryfikacja tych parametrów. 
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Zastosowana w badaniach metoda uwzględnienia 

niepewności parametrów modeli matematycznych umożliwia 

wstępną ocenę możliwości poprawnej pracy projektowanej 

sieci w stanach przejściowych. Metoda ta wymaga 

wielokrotnej symulacji, ale uzyskane wyniki czyli pasma 

przebiegów z dużym prawdopodobieństwem zawierają 

przebiegi jakie wystąpią w układzie rzeczywistym. Na 

podstawie takich pasm przebiegów można planować 

(projektować) środki zaradcze zwiększające pewność 

zasilania zakładu. Niemniej jednak, w ostatnim etapie 

projektowania układów sterowania przeznaczonych do 

zainstalowania w analizowanej sieci, konieczne jest 

przeprowadzenie testów sprawdzających, które powinny być 

poprzedzone wiarygodną estymacją parametrów modeli 

matematycznych elementów sieci [11, 13]. 

Analiza pracy sieci lub systemu elektroenergetycznego 

w stanach nieustalonych z wykorzystaniem symulacji 

wielokrotnych wydaje się uzasadniona, gdyż w prosty sposób 

prowadzi do rozwiązania wiarygodnego, co jest ważne na 

etapie projektowania. Wymaga jednak dużych nakładów 

obliczeniowych. Im więcej zostanie przeanalizowanych 

wariantów (dotyczących różnych zestawów parametrów 

modeli matematycznych), tym bardziej wiarygodny wynik 

zostanie osiągnięty. W związku z tym warto poszukiwać 

sposobu (metody), który pozwoli na zmniejszenie liczby 

niezbędnych obliczeń, przy zachowaniu wiarygodności 

wyników. 
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THE ANALYSIS OF THE OPERATION OF AN INDUSTRIAL POWER NETWORK WHEN TAKING 

INTO ACCOUNT THE UNCERTAINTY OF NETWORK MODEL PARAMETERS 

 

The analysis of the operation of an industrial power network in selected transient states is presented in the paper. The 

network works autonomously and in cooperation with the Polish National Power System (PNPS). It was assumed that two 

generating units, one with an asynchronous generator and the other with a synchronous generator, were installed in the network. 

There was investigated the behaviour of the generating units in the following transient states: network transition from 

cooperation with the PNPS to autonomous operation and switching off the asynchronous unit during autonomous operation of 

the network. In the analysis, there was taken into account the uncertainty of the parameters of selected models of the network 

elements. The problem of modelling the dispersion of parameters of electrical system models is described in the paper. It 

consists in determining envelopes (limit bands) of a family of waveforms of the analysed signals. These envelopes were 

determined by multiple simulations for appropriately changed parameters of the network model. Possibilities of improving the 

angular stability of the analysed network using stabilizing systems with a suitable structure and optimized parameters are 

shown. Introduction of these stabilizing systems to the turbine governor and the synchronous generator excitation system is 

proposed.  

 

Keywords: industrial power network, work autonomously, transient states, uncertainty of the model parameters, improving the 

angular stability. 

 




