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Streszczenie: Obecnie w analizach pracy systemu 

elektroenergetycznego (SEE), coraz częściej wymagana jest ocena 

możliwości współpracy istniejących źródeł energii elektrycznej 

z nowoprojektowanymi źródłami. Podczas takich analiz często 

pojawia się problem braku wiarygodnych parametrów modeli 

matematycznych nowoprojektowanych i już działających źródeł 

w SEE. Problem ten można rozwiązać w różny sposób, między 

innymi poprzez przeprowadzenie obliczeń wielokrotnych 

(wariantowych). W artykule zaproponowano sposób ograniczenia 

niezbędnej liczby symulacji poprzez śledzenie współczynników 

statystycznych opisujących zbiór uzyskanych rozwiązań. W ramach 

badań przeprowadzono analizę różnych elektromechanicznych 

stanów przejściowych występujących w sieci średniego napięcia 

pracującej autonomicznie. 

 
Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, stany przejściowe, 

niepewność parametrów modelu matematycznego. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Dynamiczny wzrost liczby źródeł rozproszonych 

wymusza konieczność prowadzenia badań mających na celu 

ocenę możliwości współpracy istniejących źródeł energii 

elektrycznej z nowoplanowanymi źródłami. W szczególności, 

ocenę możliwego niekorzystnego wpływu nowego źródła na 

aktualnie pracujący system oraz stopnia spełnienia wymagań 

np. w odniesieniu do pewności zasilania [1, 2]. Dla 

nowoprojektowanego źródła, głównym problemem jest ocena 

dotycząca poprawności współpracy wielu źródeł energii 

elektrycznej w stanach przejściowych. Wówczas do pełnej i 

wiarygodnej oceny niezbędna jest znajomość parametrów 

modeli matematycznych [2, 3, 4], które zazwyczaj nie są 

znane na etapie projektowania. 

Ocena współpracy wielu źródeł może polegać na 

analizie odpowiednio wybranych przebiegów dynamicznych 

[2, 3, 5]. Zachodzi wówczas pytanie: jak wiarygodnie ocenić 

możliwość współpracy różnych elementów SEE, istniejących 

i planowanych źródeł energii elektrycznej? Problem ten 

można rozwiązać przyjmując w obliczeniach a priori wartości 

parametrów modeli matematycznych bazując na parametrach 

standardowych [6, 7]. W takim przypadku w badaniach 

symulacyjnych otrzymuje się jeden konkretny wynik, a jego 

wiarygodność zależy od różnicy pomiędzy wartościami 

przyjętymi w obliczeniach (standardowymi) a parametrami 

rzeczywistymi (nie znanymi na etapie projektowania). Można 

ponadto wykorzystać podejście prezentowane w pracy [8]. 

Podejście takie wymaga jednak spełnienia wielu warunków 

(między innymi linearyzacji modelu matematycznego  

i znacznego nakładu pracy na matematyczne obliczenia 

symboliczne. 

W niniejszym artykule zaprezentowano metodę opartą 

o zmodyfikowaną metodę symulacji Monte Carlo [9, 10, 11, 

12]. W zaprezentowanej metodzie uzyskuje się wynik 

w postaci przedziału wartości (np. pasma przebiegu), 

w którym z dużym prawdopodobieństwem znajdować się 

będzie przebieg rzeczywisty. Uzyskany wynik można, więc 

wykorzystać do wyciągnięcia wiarygodnych wniosków 

i oceny współpracy elementów SEE w różnych stanach 

przejściowych. 

 

2. MODEL MATEMATYCZNY 

 

Analizowany w niniejszym artykule SEE stanowi 

kablowa sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 

Un = 15 kV. Sieć obejmuje kilka hal produkcyjnych 

z zamontowanymi silnikami indukcyjnymi stanowiącymi ok. 

95% obciążenia systemu. W sieci pracuje jednostka 

wytwórcza G1 z generatorem asynchronicznym o mocy 

znamionowej Pn = 1,9 MW. Jednostka ta z przyczyn 

technicznych generuje stałą moc czynną. Drugą jednostką jest 

planowane do zainstalowania źródło G2, wyposażone 

w generator synchroniczny o mocy znamionowej 

Pn = 4,56 MW. 

W badaniach symulacyjnych wykorzystano następujące 

rodzaje modeli [6, 7, 13, 14, 15]: obwodowy RL do 

zamodelowania generatora G1 i wszystkich silników 

indukcyjnych, GENROU - generator G2, IEEEG1 - turbiny 

parowe zespołów G1 i G2. Ponadto w układzie sterowania 

zespołu synchronicznego G2 uwzględniono: regulator 

częstotliwości typu PI (AFR) w układzie sterowania turbiny 

oraz układ regulacji napięcia typu PID (AVR) stanowiący 

część układu wzbudzenia generatora synchronicznego [16, 

17, 18]. 

W badaniach przyjęto, że niepewnymi parametrami są 

parametry modelu matematycznego nowoprojektowanego 

źródła G2. Dla przyjętej struktury modelu matematycznego 

SEE, sumaryczna liczba parametrów o niepewnych 

wartościach wynosi 36. W związku z tym na podstawie 

przeprowadzonej analizy wrażliwości [19] przyjęto, że 

parametrami niepewnymi są: przejściowa stała czasowa w osi 

d (Td0
'), reaktancja podprzejściowa w osi d (Xd

") oraz stała 

czasowa inercji mechanicznej (H) modelu GENROU 

generatora synchronicznego. Ponadto stała czasowa 

wzbudnicy (Tw) oraz wzmocnienie (KAVR) i stałe czasowe 

(TI AVR, TD AVR) regulatora napięcia AVR. Symulację 
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przeprowadzono losując wartości poszczególnych 

parametrów z następujących przedziałów: Td0
' - 2 ÷ 12 s, Xd

" - 

0,05 ÷ 0,2 p.u., H - 2 ÷ 12 s, Tw - 0,15 ÷ 0,4 s. Natomiast 

wszystkie parametry regulatora AVR losowano z przedziału 

(1±35%) wartości wyznaczonej zgodnie z [16, 17, 18] na 

podstawie przyjętych parametrów generatora G2. Ze względu 

na nieznany rozkład prawdopodobieństwa niepewnych 

parametrów, przyjęto nieskorelowane rozkłady losowe  

w zadanym przedziale. 

 

3. ANALIZA STANÓW PRZEJŚCIOWYCH 

 

Wynikiem wielokrotnych badań symulacyjnych 

z uwzględnieniem niepewności parametrów modeli 

matematycznych jest wiele przebiegów. Na ich postawie 

można wyznaczyć pasma przebiegów. Badania symulacyjne 

przeprowadzono dla przemijającego zwarcia (czas trwania 

zwarcia przyjęto równy 150 ms) w linii łączącej sieć z SEE. 

Najszersze możliwe pasmo to obszar, w którym znajdują 

się wszystkie wyznaczone przebiegi. Obszar taki ograniczony 

jest dwoma przebiegami skrajnymi: maksymalnym Qmax(t)  

i minimalnym Qmin(t). Przebiegi ograniczające pasmo 

wyznacza się zgodnie z zależnościami obowiązującymi dla  

i-tej chwili czasu: 
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przy czym: qj(ti) - przebieg dynamiczny (np. napięcie 

zaciskowe generatora) wyznaczony dla j-tego losowego 

zestawu parametrów modeli matematycznych, m - liczba 

losowanych zestawów parametrów modeli matematycznych 

(liczba przeprowadzonych symulacji). 

 

Pole pasma ograniczonego przebiegami Qmax(t) i Qmin(t) 

wyznaczono zgodnie z zależnością: 

 

     
i

iii ttQtQQ minmaxmaxmin/ .           (2) 

 

Pasma przebiegów mogą zostać ograniczone przez: -ty 

i -ty percentyl [20]. Wówczas pasmo przebiegów 

ograniczone jest z dołu poprzez przebieg QP(t) a z góry 

poprzez przebieg QP(t). Przykładowo pasmo ograniczone 

dziesiątym ( = 10) i dziewięćdziesiątym ( = 90) 

percentylem zawiera 80% wszystkich wyznaczanych 

przebiegów (interwał 80%). 

Ze względów technicznych, w analizie wyników badań 

symulacyjnych, warto również wyznaczyć bezwzględne 

maksymalne max i minimalne min wartości występujące 

w przebiegach qj(t) występujące po zaniku przyczyny stanu 

przejściowego (np. po wyłączeniu przemijającego zwarcia). 

Wartości te mogą być pomocne w ocenie tłumienia kołysań 

elektromechanicznych i ocenie możliwości zadziałania 

elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. 

Interpretację graficzną zaproponowanych wskaźników 

statystycznych przedstawia rysunek 1, przy czym poprzez 

QAV oznaczono wartość średnią wyznaczaną dla każdej i-tej 

chwili czasu ze wszystkich przebiegów. 

 

 
 

Rys. 1. Graficzna interpretacja wskaźników statystycznych 

 

Wyznaczone pasma przebiegów napięcia zaciskowego 

Vt, mocy chwilowej p i prędkości kątowej  generatorów oraz 

związane z nimi wskaźniki statystyczne przedstawiono na 

rysunkach od 2 do 4. Badania symulacyjne przeprowadzono 

dla 500 losowych zestawów parametrów modelu 

matematycznych. 

 

 
 

Rys. 2. Pasma przebiegów dla generatorów G2 (a) i G1 (b). 

 

 
 

Rys. 3. Wartości wskaźników statystycznych Qmax/min, QP/ (dla 

80%, 90% i 95% interwału) dla generatorów G2 (a) i G1 (b) 
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Rys. 4. Wartości wskaźników statystycznych max i min dla 

generatorów G2 (a) i G1 (b) 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

Zaproponowane w niniejszym artykule wskaźniki 

statystyczne (Qmax/min, QP/, max, min) charakteryzujące 

przebiegi zmieniają się wraz ze zwiększaniem liczby 

przeprowadzanych symulacji. Można jednak określić pewną 

liczbę symulacji, po której nie występują już znaczące zmiany 

wartości tych wskaźników. W związku z tym, po osiągnięciu 

stabilizacji wartości konkretnego wskaźnika, można skończyć 

już przeprowadzane symulacje, a uzyskane pasmo 

przebiegów (wynik symulacji wielokrotnej) można uznać za 

wiarygodne, czyli takie, w którym z dużym 

prawdopodobieństwem będzie znajdować się przebieg 

rzeczywisty. Dalsze zwiększanie liczby przeprowadzonych 

symulacji nie zmienia już wyniku (pasma przebiegu) 

w sposób znaczący, ponieważ uzyskiwane przebiegi mieszczą 

się w już wcześniej wyznaczonym paśmie. 

W przeprowadzonych badaniach, ze zmian wskaźnika 

Qmax/min wynika, że zatrzymanie symulacji wielokrotnych 

powinno nastąpić po ok. 400 symulacjach, dla wskaźników 

QP/ (niezależnie od przyjętych wartości  i ) po ok. 100 

symulacjach. Natomiast dla wskaźników wartości 

maksymalnych (max) i minimalnych (min) zatrzymanie 

powinno nastąpić po ok. 250 symulacjach. Znacząca różnica 

pomiędzy wartościami odpowiednich wskaźników dla 100 

i 400 symulacji, dotyczy tylko wartości skrajnych (tj. poniżej 

2,5 i powyżej 97,5 percentyla). Zwiększenie liczby 

przeprowadzanych symulacji (ze 100 do 400) nie powoduje 

zatem znaczącej zmiany pasma przebiegów. Na rysunku 5, 

dla porównania, przedstawiono pasma wyznaczone na 

podstawie przebiegów uzyskanych ze 100 i 400 symulacji. 

Z technicznego punktu widzenia, korzystne jest 

posiadanie informacji o możliwym najbardziej 

niekorzystnym przebiegu, np. napięcia zaciskowego. Problem 

wyznaczenia skrajnych, najbardziej niekorzystnych 

przebiegów (związanych z zestawem parametrów, który 

powoduje najmniej korzystne warunki współpracy 

analizowanych źródeł) można rozwiązać różnymi metodami, 

np. poprzez maksymalizację odpowiedniego wskaźnika 

jakości [21]. 

 

 
 

Rys. 5. Porównanie pasm przebiegów dla generatora 

synchronicznego G2 ograniczonych przebiegami Qmax/min (a) oraz 

QP5/95 (b) wyznaczonymi dla 100 i 400 symulacji 

 

Na podstawie przedstawionych badań i powyższej 

analizy można wyciągnąć następujące wnioski ogólne: 

- Na podstawie wiarygodnych pasm przebiegów, można 

ocenić czy zostają przekroczone wartości graniczne np. dla 

prędkości kątowej generatora. Na tej podstawie można 

zaproponować środki zaradcze (np. wprowadzić stabilizatory 

systemowe [5, 11]) ograniczające negatywne skutki 

współpracy planowanego źródła i istniejącego SEE. 

- Poprzez obserwację zmian zaproponowanych 

wskaźników istnieje możliwość wyznaczenia niezbędnej 

liczby symulacji, aby uzyskane na tej drodze pasma 

przebiegów były reprezentatywne dla analizowanego 

przypadku niepewności. 

- Wydaje się, że najbardziej wiarygodnymi wskaźnikami 

służącymi do określenia niezbędnej liczby symulacji, są 

wskaźniki QP/. Wskaźniki te nie uwzględniają 

maksymalnych i minimalnych wartości w przebiegach 

(wyznaczane są po odrzuceniu założonej liczby skrajnych 

wartości), jednakże jednoznacznie określają pasma 

przebiegów. 

- Wskaźniki maksymalnych i minimalnych wartości 

przebiegu (max i min) mogą być interpretowane jako 

graniczne wartości zmian przebiegów (np. częstotliwości) 

występujące w analizowanym przypadku. Służyć mogą do 

określania wymagań dla urządzeń przyłączanych do 

analizowanego SEE (np. wymaganych dopuszczalnych 

zakresów pracy przemienników częstotliwości). 

Podsumowując, zaproponowana metoda może zostać 

wykorzystana do analizy pracy SEE z uwzględnieniem 

niepewności parametrów, umożliwia modelowanie zjawisk 

zachodzących w SEE z uwzględnieniem nieliniowości (np. 

charakterystyk magnesowania i ograniczeń w układach 

regulacji). Metoda ta nie jest skomplikowana pojęciowo, 

wymaga jednak dużych nakładów numerycznych. 
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THE USE OF STATISTICAL ANALYSIS FOR THE SIMULATION INVESTIGATION OF 

POWER SYSTEM DYNAMICS INCLUDING UNCERTAINTIES OF POWER SYSTEM 

PARAMETERS 
 

Nowadays, when analyzing the power system (PS) operation, the assessment of the possibility of cooperation of existing 

power sources with newly planned ones is required more and more often. During the PS analysis, there often appears a problem 

of the lack of reliable parameters of the mathematical models of newly designed and already operating in PS devices. This 

problem can be solved in many ways, i.a. by carrying out repeated calculations for the values of unknown parameters being 

changed in a given search interval. In the paper, there is presented a method for estimating the reliability of the obtained results 

based on monitoring the statistic factors describing the set of solutions obtained. The analysis of different statistic factors was 

performed within the framework of the research. The analysis was made for a factory medium voltage (15 kV) power network. 

The investigated network included the already installed asynchronous generator of 1.9 MW rated power and a newly designed 

synchronous generator of 4.56 MW rated power. Low voltage induction motors were connected to the network. There were 

investigated the transient states associated with a transient short-circuit in a line connecting the network of the factory with a 

high voltage network. The uncertainty of the mathematical model parameters of the generating units and the uncertainty of the 

PS load state were taken into account based on the measured and recorded average values of the active power taken from the 

PS. 

 

Keywords: power system, transient states, uncertainty of the mathematical model parameters. 

 

 

 




