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Streszczenie: W artykule zaproponowano wykorzystanie 
algorytmu genetycznego do identyfikacji parametrów dyna-
micznych jednostek wytwórczych lub ekwiwalentów zastępują-
cych obszary systemu elektroenergetycznego w oparciu o prze-
biegi pozakłóceniowe. W artykule zamieszczono również wyni-
ki dwóch rodzajów testów oprogramowania stworzonego na 
podstawie opracowanej metody. Testy zostały wykonane po-
przez dobór parametrów pojedynczej jednostki wytwórczej oraz 
dla jednostki zastępczej mającej za zadanie odwzorowanie za-
chowania dynamicznego większego obszaru systemu. 

 
Słowa kluczowe: algorytm genetyczny, ekwiwalentowanie, 
identyfikacja parametrów dynamicznych 

 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Współczesne systemy elektroenergetyczne obejmują 
swoim obszarem olbrzymie tereny i składają się z bardzo 
dużej liczby elementów, z których każdy odwzorowywa-
ny 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 przypad-
kach jest bardzo utrudnione zarówno z technicznego (zło-
żoność obliczeń) jak i formalnego (trudność uzyskania 
danych opisujących poszczególne elementy systemu) 
punktu widzenia. W związku z tym powszechnie przyjętą 
praktyką jest zastępowanie pewnych części analizowane-
go 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 wystar-
czający 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 ekwiwalentowa-
nie prowadzone są od wielu lat. Do niektórych powodów, 
dla których prace nad tym działem są szczególnie ważne, 

należą: wzrastająca złożoność SEE, problemy z dostępno-
ścią danych, trudności natury obliczeniowej oraz ograni-
czenia programowe. 

Aby zapewnić prawidłowe zachowanie modelu sys-
temu w sytuacjach różnych zakłóceń po wykonaniu jego 
redukcji, elementy utworzonej jednostki wytwórczej za-
stępującej ekwiwalentowaną część systemu muszą zostać 
odpowiednio sparametryzowane. Propozycja metody wy-
znaczania parametrów ekwiwalentu dynamicznego jest 
przedstawiona w dalszej części artykułu. 

 
 

2. METODA 
 

Jedną z metod wyznaczania parametrów układu za-
stępczego jest ich dobór na podstawie porównania odpo-
wiedzi modelu pełnego i modelu, w którym część systemu 
została zastąpiona ekwiwalentem. Jeżeli wymiar ekwiwa-
lentu jest duży, to mamy do czynienia z zadaniem, którego 
rozwiązanie nie jest proste. 

Rozwiązywanie takich złożonych problemów opty-
malizacyjnych jest głównym obszarem zastosowania algo-
rytmów niedeterministycznych, które pozwalają na znale-
zienie rozwiązań problemów bardzo trudnych do rozwią-
zania przez algorytmy deterministyczne. Do rozwiązania 
problemu właściwego doboru parametrów modeli dyna-
micznych wchodzących w skład ekwiwalentu zastosowa-
no implementację algorytmu genetycznego. 

Algorytm genetyczny działa na zasadzie symulacji 
naturalnego procesu ewolucji poprzez modelowanie pro-
cesów zachodzących w przyrodzie, takich jak selekcja 
naturalna, krzyżowanie czy mutacja. Podobnie jak 
w przypadku wszystkich niedeterministycznych algoryt-
mów, obszar zastosowania algorytmów genetycznych 
obejmuje przede wszystkim szukanie rozwiązań złożo-
nych 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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