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Streszczenie: W artykule zaproponowano wykorzystanie
algorytmu genetycznego do identyfikacji parametrów dynamicznych jednostek wytwórczych lub ekwiwalentów zastępujących obszary systemu elektroenergetycznego w oparciu o przebiegi pozakłóceniowe. W artykule zamieszczono również wyniki dwóch rodzajów testów oprogramowania stworzonego na
podstawie opracowanej metody. Testy zostały wykonane poprzez dobór parametrów pojedynczej jednostki wytwórczej oraz
dla jednostki zastępczej mającej za zadanie odwzorowanie zachowania dynamicznego większego obszaru systemu.

należą: wzrastająca złożoność SEE, problemy z dostępnością danych, trudności natury obliczeniowej oraz ograniczenia programowe.
Aby zapewnić prawidłowe zachowanie modelu systemu w sytuacjach różnych zakłóceń po wykonaniu jego
redukcji, elementy utworzonej jednostki wytwórczej zastępującej ekwiwalentowaną część systemu muszą zostać
odpowiednio sparametryzowane. Propozycja metody wyznaczania parametrów ekwiwalentu dynamicznego jest
przedstawiona w dalszej części artykułu.

Słowa kluczowe: algorytm genetyczny, ekwiwalentowanie,
identyfikacja parametrów dynamicznych

2.
1.

WPROWADZENIE

Współczesne systemy elektroenergetyczne obejmują
swoim obszarem olbrzymie tereny i składają się z bardzo
dużej liczby elementów, z których każdy odwzorowywany jest odpowiadającymi mu modelami dynamicznymi.
Ponadto w ramach jednego systemu swoją działalność
prowadzi często wielu operatorów. Prowadzenie badań
nad stabilnością tak dużych systemów w wielu przypadkach jest bardzo utrudnione zarówno z technicznego (złożoność obliczeń) jak i formalnego (trudność uzyskania
danych opisujących poszczególne elementy systemu)
punktu widzenia. W związku z tym powszechnie przyjętą
praktyką jest zastępowanie pewnych części analizowanego systemu różnymi formami ekwiwalentów, które w
możliwie dokładny sposób odwzorowują zachowanie
zastępowanego obszaru. Wymagane właściwości użytego
ekwiwalentu zależeć będą od charakteru prowadzonych
badań. Do prowadzenia obliczeń rozpływowych wystarczający będzie ekwiwalent odwzorowujący statyczne
zachowanie redukowanego obszaru. Do wykonywania
symulacji obejmujących stany przejściowe konieczne
będzie wykorzystanie ekwiwalentu charakteryzujący się
możliwie dokładnym odwzorowywaniem zachowania
dynamicznego poszczególnych elementów znajdujących
się na zastępowanym obszarze.
Badania, których przedmiotem jest ekwiwalentowanie prowadzone są od wielu lat. Do niektórych powodów,
dla których prace nad tym działem są szczególnie ważne,

METODA

Jedną z metod wyznaczania parametrów układu zastępczego jest ich dobór na podstawie porównania odpowiedzi modelu pełnego i modelu, w którym część systemu
została zastąpiona ekwiwalentem. Jeżeli wymiar ekwiwalentu jest duży, to mamy do czynienia z zadaniem, którego
rozwiązanie nie jest proste.
Rozwiązywanie takich złożonych problemów optymalizacyjnych jest głównym obszarem zastosowania algorytmów niedeterministycznych, które pozwalają na znalezienie rozwiązań problemów bardzo trudnych do rozwiązania przez algorytmy deterministyczne. Do rozwiązania
problemu właściwego doboru parametrów modeli dynamicznych wchodzących w skład ekwiwalentu zastosowano implementację algorytmu genetycznego.
Algorytm genetyczny działa na zasadzie symulacji
naturalnego procesu ewolucji poprzez modelowanie procesów zachodzących w przyrodzie, takich jak selekcja
naturalna, krzyżowanie czy mutacja. Podobnie jak
w przypadku wszystkich niedeterministycznych algorytmów, obszar zastosowania algorytmów genetycznych
obejmuje przede wszystkim szukanie rozwiązań złożonych problemów optymalizacyjnych.
Podstawowym pojęciem związanym z algorytmem
genetycznym jest populacja, składająca się z osobników,
z których każdy reprezentuje pojedyncze rozwiązanie
problemu. W przełożeniu na zagadnienie doboru wartości
parametrów modeli dynamicznych ekwiwalentu, osobnik
jest zamodelowany jako zbiór modeli wchodzących
w skład ekwiwalentu wraz z wartościami poszczególnych
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param
metrów każdego modelu, których wyzznaczenie jestt
zadaaniem algorrytmu. Poszzczególnym parametrom
m
wszyystkich modelli zostają a priiori przypisanne dopuszczal-ne zaakresy ich waartości. Wartoości parametróów, które mo-gą zostać
z
łatwo uzyskane naa drodze anallitycznej (np..
MVA
A), nie są wyzznaczane.
Pierwszą czyynnością algoorytmu jest uttworzenie po-pulaccji startowej o zadanej liczzebności. Poppulacja starto-wa jeest tworzona w sposób losowy, tak aby zapewnić jakk
najw
większe zróżnicowanie cechh osobników (cczyli wartościi
param
metrów - w doopuszczalnym
m zakresie).
Przebieg posszczególnych iteracji algorrytmu jest na-stępuujący: każdy osobnik popuulacji poddaw
wany jest oce-nie, na podstawiie której seleekcjonowane są najlepszee
osobbniki, które daadzą źródło nowym
n
osobniikom poprzezz
procees krzyżowannia. Stworzonee nowe osobnniki, po ewen-tualnnych mutacjacch, tworzą noową populacjęę (pokolenie),,
któraa przejdzie następnie
n
analogiczny procces w nowejj
iteraccji. W ten spposób każda populacja (poza startową,,
tworrzoną losowo) jest tworzonaa na podstawiie najlepszychh
osobbników z poprrzedniej popuulacji. Działannie algorytmuu
końcczy się po wykkonaniu zadannej liczby iteraacji.
Kluczowa dlla działania allgorytmu funkkcja oceny ja-kości osobnika, kttóra decyduje o możliwoścci przekazaniaa
jego cech w kolejnnych iteracjacch, w zaimpleementowanym
m
rozw
wiązaniu opierra się na poróównaniu przebbiegów otrzy-manyych dla wyznnaczonych paarametrów dlaa określonegoo
zdarzzenia (zdarzeńń) z przebiegaami wzorcow
wymi. Wartośćć
ocenny jest średnim
m błędem beezwzględnym otrzymanegoo
przebbiegu w stosuunku do przebbiegu wzorcoowego. W za-leżnoości od wielkkości, której przebieg
p
jest analizowany,,
wartoość błędu dootyczy całej długości obserwowanegoo
przebbiegu (w przyypadku kąta wychylenia
w
wiirnika genera-tora)) lub tylko jeego zdefiniow
wanej części (w
( przypadkuu
przebbiegu napięciia ocena konccentruje się na
n fragmenciee
spaddku i odbudow
wy napięcia w trakcie i tużż po zakłóce-niu).
Po dokonaniiu oceny poppulacji, wszysstkie osobnikii
są soortowane zgoddnie z malejąc
ącą wartością funkcji
f
ocenyy
ich jakości.
j
Procees selekcji poolega na wybborze zadanejj
liczbby (określonejj jako ułamekk ogólnej liczeebności popu-lacji)) osobników o najlepszej occenie i odrzucceniu pozosta-łych.. Wybrane osobniki
o
stanowią podstaw
wę tworzeniaa
kolejjnego pokolennia. W tym celu spośród wyselekcjonow
waneej grupy losowo wybierane jest tyle paar osobników,,
ile wynosi
w
liczebbność populaacji (niezmieenna podczass
przebbiegu algoryttmu). Każdy nowy
n
osobnikk powstaje w
wyniiku krzyżowaania wylosow
wanej pary. Krzyżowaniee
polegga na przekazzywaniu osobnnikowi „potom
mnemu” cechh
obu osobników
o
„rrodziców” - w opisywanej implementacji
i
i
poszczególne parrametry now
wego osobnikka przyjmująą
wartoości średnie z odpowiednnich wartościi parametrów
w
obu „rodziców”.
„
Każdy stwoorzony w ten sposób ossobnik możee
z okrreślonym prawdopodobieńństwem zosttać poddanyy
proceesowi mutacji. Wystąpieniie mutacji poolega na loso-wychh zmianach wartości
w
niektóórych (równieeż wybranychh
losow
wo) parametróów modeli.
W ten sposóbb w każdej iteeracji powstaje nowa popu-lacjaa osobników o tej samej liiczebności, kttóra następniee
podddawana jest w analogicznyy sposób proccesowi oceny,,
selekkcji, krzyżowaania i mutacji..
W ramach niniejszej
n
praccy zostało zaaprojektowanee
i zaim
mplementowaane oprogram
mowanie kompputerowe ba-zującce na opisaneej powyżej kooncepcji. Dla celów wyko--
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nyw
wania symulacjji dynamicznyych niezbędny
ych w procesiee
ocen
ny
jakości
osobników
w,
aplikacjja
korzystaa
z zew
wnętrznego siilnika obliczenniowego.
3.

TESTOWAN
NIE

3.1. Model testow
wy
Do przeprow
wadzenia testóów procedury
y wyznaczaniaa
paraametrów dynaamicznych przzez zapropono
owaną metodęę
wyk
korzystano jedden z publiczznie dostępny
ych modeli teestow
wych IEEE [11], składającyy się z 39 węęzłów oraz 100
geneeratorów syncchronicznych, a także mod
deli odbiorów
w,
transsformatorów oraz
o linii przesyłowych.
Model testow
wy IEEE niee zawierał w sobie wszysttkich
h niezbędnychh informacji ddotyczących jego zachowaania dynamicznego
d
o, więc koniecczne było uzu
upełnienie go o
mod
dele dynamiczzne (zgodne z modelami IEEE), a następpnie weryfikacja ich struktur i parametrów
w. Wszystkiee
jedn
nostki wytwóórcze zostałyy dokładnie odwzorowanee
poprrzez model geeneratora syncchronicznego (genrou, gennsal) oraz jego ukkładu wzbudzzenia (exac4, exst1, exdc11,
exacc1). Dodatkow
wo część jednnostek wytwó
órczych wypoosażo
ono w modell turbiny ciepplnej (ieeeg1, tgov1) orazz
mod
del stabilizatoora systemow
wego (pss2a)). Dodatkowoo
przyj
yjęto modelow
wanie odbiorów poprzez staały prąd czynnny i stałą reaktanccję.
Schemat annalizowanej sieci wraz z informacjąą
o uży
ytych strukturrach modeli ddynamicznych
h przedstawioony został
z
na ryssunku 1. Koolor czerwony
y reprezentujee
napięcie 400 kV, natomiast koolor niebieski - napięcie 200
kV. Liczby nad symbolami
s
linnii przesyłowy
ych oznaczająą
warttości
rezystancji
orazz
reaktancji
wyrażonee
w jednostkach wzzględnych. Pood symbolem jednostki wyytwórrczej wymieniione zostały ttypy modeli dynamicznych
d
h,
któree zostały wykkorzystane do jjej odwzorow
wania.

Rys. 1 Schemat anaalizowanej siecci wraz z inform
macji o użytychh
strukturach modeli dynamiicznych oraz podziałem systeemu na system
m wewnętrzny (badany) oraz zewnętrzny (reedukowany)

metrów jednoostki wytwórcczej
3.2. Dobór param
Aby sprawddzić poprawnoość działania implementacjji
algorytmu genetyycznego, przepprowadzono badania
b
testoowe z wykorzystaaniem uproszcczonego probllemu. Przypaadek testowy polegał na doborze wartoścci parametrów
w
mod
deli dynamicznnych generatoora i regulatorra wzbudzeniaa
wybranej jednostkki wytwórczejj, a więc analo
ogicznie jak w
przy
ypadku doceloowego zastossowania algorrytmu, jednakk
bez redukcji systemu i tworzzenia ekwiwaalentu. Modeel
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systemu, na podstawie
p
któórego uzyskanno przebiegi wzorw
cowe, oraz model
m
używanny do celów oceny rozwiiązań
badanych przzez algorytm były zatem tożsame.
t
Anaalizowano odpowiiedź (przebieggi kąta wychyylenia wirnika oraz
napięcia na zaciskach geeneratora) wsskazanej jednnostki
(generator przzyłączony do węzła 46) na duże zakłóceenie bliskie zwarccie o czasie trw
wania 100 mss w węźle 2. Czas
pojedynczej symulacji
s
wynnosił 20 s.
Wyniki (dopasowanne przebieggi) dla jeddnego
z analizowanyych przypadkków testowycch przedstaw
wiono
na rysunku 2. Czerwoną pogrubioną liinią oznaczonne są
przebiegi wzorcowe, cieńszą niebieskąą - przebiegi uzyskane dla paraametrów dobrranych przez algorytm.
a
We wszzystkich analizzowanych przzypadkach chaarakter odpowiedzzi dynamicznej układu o parametrach doobranych przez allgorytm genetyczny jest baardzo zbliżonny do
odpowiedzi układu
u
wejścioowego. Rejesstrowane przebbiegi
ą się
kątów wirnikka i napięcia generatorów
g
c
charakteryzuj
niemal identyycznymi warttościami ampplitudy i częstotliwości oscylaccji.

Uzyskanne przy pom
mocy algoryttmu genetyczznego
wyniki (dopaasowane przebbiegi) przedstaawiono na ryssunku
3. Czerwonąą pogrubionąą linią oznaczone są przeebiegi
wzorcowe, cieńszą
c
niebieeską - przebiegi uzyskane dla
parametrów dobranych
d
przzez algorytm.

Rys. 3 Przebiegi kąta wychyleenia wirnika i napięcia
n
na zaciiskach
generattora uzyskane dla paramettrów dynamiccznych
ekwiwaalentu wyznaczzonych przez algorytm
a
genettyczny
oraz przebiegi wzorcoowe

Rys. 2 Przebieegi kąta wychyylenia wirnika i napięcia na zaciskach generatora
g
uzyyskane dla paraametrów dynam
micznych wyznaczonych
w
przez algorytm
m genetyczny oraz
przebiegi wzorcowe

3.3. Wyznaczzanie parameetrów ekwiwaalentu
Przed prrzystąpieniem
m do właściwego procesu reedukcji koniecznee jest podzielnnie analizowaanego system
mu na
system wewnnętrzny (badaany) oraz zew
wnętrzny (reddukowany). Na pootrzeby niniejsszej pracy częęść systemu poodlegająca processowi redukcjaa oznaczona została
z
przeryw
waną
elipsą na rysuunku 1. Składda się ona z czterech
c
geneeratorów synchronnicznych z różnorodnymi
r
układami wzbuw
dzenia oraz szzeregu linii prrzesyłowych i transformatorrów.
Podobniie jak w przyppadkach testow
wych, wyznacczane
były wartościi parametrów modeli dynaamicznych genneratora i regulatoora wzbudzennia jednostki wytwórczej
w
sttanowiącej ekwiw
walent zredukkowanej częścci systemu. AnaliA
zowano odpoowiedź (przebbiegi kąta wyychylenia wirrnika
oraz napięciaa na zaciskachh generatora) jednostki
j
wyttwórczej położonnej w pobliżuu redukowaneej części systtemu
(generator przzyłączony do węzła 41) naa bliskie zwarcie o
czasie trwaniaa 100 ms w węźle
w
2. Czas pojedynczej
p
syymulacji wynosił 20 s.

Przebieggi uzyskane w trakcie symu
ulacji wykonaanych
dla parametrrów dobranycch przez alg
gorytm genetyyczny
charakteryzujją się bardzoo wysokim sttopniem zgoddności
z przebiegam
mi wzorcowym
mi, szczególnie pod kątem
m najważniejszychh wartości chaarakterystyczn
nych (np. najnniższy
zanotowany poziom
p
napięęcia, pierwszee maksymalnee wychylenie).
Aby dodatkowo zweeryfikować po
oprawność uzzyskanych wynikóów i uniknąć ssytuacji, w kttórej dobrane parametry zapew
wniają podobnne przebiegi tylko
t
w przyppadku
analizy dokłładnie tego ssamego zdarzzenia, dla któórego
zostały wyzznaczone, przzeprowadzono
o dalsze baadania
symulacyjne,, podczas kktórych poró
ównano przeebiegi
otrzymane w wyniku symuulacji na obu modelach sysstemu
o
dla odmienneego zakłócenia (zwarcie w węźle 25, obserwowany geneerator przyłącczony do węzłła 48) niż to, które
posłużyło doo wyznaczennia parametró
ów dynamiczznych
ekwiwalentu.. Otrzymane w
wyniki przedsstawiono na rysunr
ku 4. W tym
m przypadku również wid
doczne jest bardzo
dobre odwzoorowanie przebiegów otrzzymanych podczas
symulacji na modelu pełnyym poprzez prrzebiegi wyniikowe
symulacji na modelu zreduukowanym.
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Rys. 4 Przebiegi kąta wychyleniaa wirnika i nappięcia na zaci-skach generratora uzyskanee dla parametrrów dynamicz-nych ekwiw
walentu wyznaczzonych przez algorytm
a
gene-tyczny oraz przebiegi wzorrcowe. Zakłóceenie i obserwo-n użyte do wyznaczenia
w
pa-wana jednosstka odmienne niż
rametrów

4.

Przeprowadzzone testy wykazały, że charakteer
m
zostałyy
i wartości charaktterystyczne oodpowiedzi modelu
howane równiież w przypaddku analizy zakłócenia
z
oddzach
mien
nnego od tegoo, które posłuużyło do wyzn
naczenia paraametrrów dynamiczznych ekwiwaalentu.
Stworzony za pomocą pprzedstawioneej w artykulee
meto
ody ekwiwaleent może być w
wykorzystywaany w szereguu
prac obejmujących dynamicznee analizy systeemów elektrooenerrgetycznych, m.in.
m
w przyppadku współp
pracy międzyynaro
odowej, gdy partnerowi
p
zaggranicznemu należy
n
przekaazać model
m
dynamiczny KSE w takiej formie, aby nie naruuszał polityki jawnności danych O
Operatorów, a jednocześniee
umo
ożliwiał prow
wadzenie badaań, a więc odwzorowywa
o
ał
zach
howanie pełneego modelu systemu. Inn
ne potencjalnee
zasto
osowanie algoorytmu to zaagadnienie red
dukcji modeluu
systeemu AC na pootrzeby analizz dynamicznycch współpracyy
ukłaadów HVDC z systemem eelektroenergety
ycznym, aktuualniee podejmowanne w ramach licznych projjektów przyłąączan
nia morskich farm wiatrow
wych lub tworrzenia nowychh
połąączeń międzyssystemowych.
5.
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W
WNIOSKI
K
KOŃCOWE

We wszystkkich analizow
wanych przyppadkach reje-strow
wane przebieggi kątów wirnnika i napięciaa generatorów
w
mająą zbieżną częsstotliwość zm
mian oraz zbliżżone amplitu-dy, a charakter oddpowiedzi dynnamicznej ukłładu zreduko-waneego jest zbliżoony do odpow
wiedzi układuu przed reduk-cją. Z otrzymanyych przebiegóów wynika, że model poo
przepprowadzeniu procesu reduukcji dynamicznej z wyko-rzysttaniem zapropponowanej metody
m
jest oddpowiedni doo
badaania stabilnoścci kątowej dużżych zakłóceńń

3.
4.

A METH
HOD OF DE
ETERMIN
NING GEN
NERATING
G UNITS DYNAMIC PARAMET
TERS
BASED ON
B
N DYNAMIIC RESPO
ONSE DURIING DISTU
URBANCE
ES – CONF
FERENCE PAPER
Key--words: genettic algorithm, dynamic equiivalent, dynam
mic parameterrs identificatioon
In large, moddern electroennergetic system
ms there is oftten a lack of full
f informatioon about strucctures and paraameters of dy-namiic models of generating
g
uniits. Thus it is important to be
b able to ideentify them baasing on their dynamic resp
ponse recordedd
afterr disturbances. Having know
wledge on ideentifying those parameters will also enabble to efficienntly create dyn
namic equiva-lentss which can be
b used for suubstituting whhole areas of the
t system. In
n the paper, a method baseed on an impllementation off
geneetic algorithm is proposed to
t identify paarameters of thhe dynamic model
m
basing on the analyssis of disturbaance responsee.
The method is testted by identiffying parameteers of the singgle generating
g unit (for whiich measurem
ments were kno
own) and thenn
by iddentifying parameters of thee equivalence unit, that is used to replacee a certain areaa of the system
m.
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