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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki obliczeń elektro-

mechanicznych wartości własnych (związanych ze zjawiskami 

elektromechanicznymi) macierzy stanu systemu elektroenergetycz-

nego (SEE) uzyskiwanych na podstawie analizy przebiegów nie-

ustalonych mocy chwilowej zespołów wytwórczych. Analizowano 

zakłócenia w postaci krótkotrwałego zwarcia małoprądowego  

w różnych liniach przesyłowych SEE. Wykorzystana metoda obli-

czeń wartości własnych polega na aproksymacji analizowanych 

przebiegów mocy chwilowej za pomocą przebiegów będących 

superpozycją składowych modalnych związanych z poszukiwanymi 

wartościami własnymi. Aproksymację tę sprowadzono do minima-

lizacji funkcji celu określonej jako błąd średniokwadratowy, wystę-

pujący między przebiegiem aproksymowanym i aproksymującym. 

Uzyskano zadowalającą dokładność obliczeń wszystkich elektro-

mechanicznych wartości własnych. 

 
Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, stabilność kątowa, 

elektromechaniczne wartości własne, stany nieustalone. 

 

1. WSTĘP 

 

Jednym z podstawowych warunków poprawnej pracy 

systemu elektroenergetycznego (SEE) jest zachowanie jego 

stabilności kątowej. Utrata stabilności kątowej SEE może być 

przyczyną wystąpienia poważnej awarii systemowej, 

powodującej pozbawienie zasilania bardzo dużej liczby 

odbiorców. Jako miarę stabilności kątowej SEE można przy-

jąć wskaźniki stabilności kątowej [1, 2, 3, 4, 5], obliczane na 

podstawie wartości własnych macierzy stanu SEE związa-

nych ze zjawiskami elektromechanicznymi (elektromecha-

nicznych wartości własnych). Ocenę stabilności kątowej SEE 

można więc sprowadzić do obliczenia tych wartości włas-

nych. 

Te wartości własne można obliczyć na podstawie 

macierzy stanu modelu matematycznego SEE zlinearyzowa-

nego w ustalonym punkcie pracy, jednak w tym przypadku 

wyniki obliczeń zależą pośrednio od przyjętych modeli 

poszczególnych elementów SEE i wartości ich parametrów. 

Wykorzystywane w obliczeniach modele matematyczne  

i wartości ich parametrów często nie są dostatecznie dokładne 

i wiarygodne [2, 3, 4, 5, 6]. 

Elektromechaniczne wartości własne można również 

obliczyć z dobrą dokładnością na podstawie analizy przebie-

gów nieustalonych wielkości elektromechanicznych (np. 

mocy chwilowej lub prędkości kątowej zespołów wytwór-

czych), które pojawiają się w SEE po różnych zakłóceniach 

[2, 3, 4, 5, 7]. Wówczas na wyniki obliczeń nie wpływa 

przyjęty model SEE i jego parametry, tylko rzeczywisty, 

aktualny stan pracy SEE [2, 3, 4]. 

Celem niniejszej pracy jest obliczenie elektromecha-

nicznych wartości własnych macierzy stanu SEE na podsta-

wie analizy przebiegów zakłóceniowych mocy chwilowej 

generatorów zespołów wytwórczych SEE przy zakłóceniu  

w postaci krótkotrwałego zwarcia małoprądowego występu-

jącego w różnych liniach przesyłowych SEE. 

 

2. ZLINEARYZOWANY MODEL SEE 

 

Zlinearyzowany w ustalonym punkcie pracy model SEE 

opisany jest równaniem stanu i równaniem wyjścia [2, 3, 4, 

5]: 

 

 ,uBxAx    (1) 

 ,uDxCy    (2) 

 

gdzie: Δx, Δu, Δy – wektory odchyłek od wartości ustalonych 

odpowiednio: zmiennych stanu, zmiennych wejściowych 

(wymuszeń) i zmiennych wyjściowych, A – macierz stanu. 

Elementy macierzy A, B, C i D z równania stanu (1)  

i równania wyjścia (2) SEE są obliczane dla ustalonego stanu 

jego pracy [2, 3, 4]. 

Przebiegi czasowe wielkości wyjściowych zlinearyzo-

wanego modelu SEE można obliczyć, całkując numerycznie 

równanie (1). Znanych jest wiele metod całkowania nume-

rycznego, m.in.: metoda prostokątów, trapezów, Simpsona, 

Rungego-Kutty, Fehlberga i Geara [3, 8]. Przebiegi te można 

także obliczyć na podstawie wartości własnych i wektorów 

własnych macierzy stanu A. Przebieg każdej wielkości 

wyjściowej stanowi superpozycję składowych modalnych 

zależnych od wartości własnych i wektorów własnych 

macierzy A [2, 3, 4, 5]. 

Przy zakłóceniu w postaci impulsu Diraca w przebiegu 

j-tej wielkości wejściowej uj(t) = Uδ(t–t0), gdzie U oz-

nacza energię impulsu, przebieg i-tej wielkości wyjściowej 

(przy D = 0 i założeniu występowania tylko jednokrotnych 

wartości własnych) ma postać [2, 3, 5]: 
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gdzie: hhh j   – h-ta wartość własna macierzy stanu, 

Mih – zespolone amplitudy poszczególnych składowych 

modalnych równe w tym przypadku czynnikom udziału Fih 

[2, 3, 4, 5] h-tych wartości własnych w przebiegach i-tych 

zmiennych wyjściowych, n – wymiar macierzy A, t0 – chwila 

wystąpienia zakłócenia. 

Odpowiedzi SEE na niektóre krótkotrwałe małe zakłó-

cenia często występujące w SEE (np. zwarcia małoprądowe) 

są zbliżone co do kształtu do odpowiedzi SEE na impuls 

Diraca po pewnym czasie od chwili t0. Z przeprowadzonych 

badań wynika, że po czasie od chwili t0 równym od około 0,3 

s do około 1,2 s, przebiegi elektromechanicznych wielkości 

wyjściowych można obliczyć z zadowalającą dokładnością na 

podstawie wzoru (3). W przypadku takich zakłóceń nie można 

obliczyć czynników udziału Fih. W każdym przypadku 

możliwe jest natomiast obliczenie współczynników korelacji 

h-tej wartości własnej i k-tej zmiennej stanu [9]: 

 

     ,wvK khkhkh   (4) 

 

gdzie: vh(k), wh(k) – k-ty element odpowiednio h-tego prawo-

stronnego i lewostronnego wektora własnego. 

We wzorze (4) element lewostronnego wektora własne-

go określa obserwowalność h-tej składowej modalnej (zwią-

zanej z h-tą wartością własną) w k-tej zmiennej stanu. 

Element prawostronnego wektora własnego określa wpływ k-

tej zmiennej stanu na h-tą składową modalną. Wartość ich 

iloczynu Kkh jest więc miarą korelacji między k-tą zmienną 

stanu i h-tą składową modalną [9]. 

Współczynniki korelacji Kkh są w przybliżeniu propor-

cjonalne do amplitud Mih odpowiednich składowych modal-

nych w przebiegu i-tej zmiennej wyjściowej silnie związanej 

z k-tą zmienną stanu. W modelach SEE często prędkości 

kątowe zespołów wytwórczych są zmiennymi stanu, a ich 

moce chwilowe są zmiennymi wyjściowymi. Moc chwilowa 

zespołu wytwórczego jest silnie powiązana z jego prędkością 

kątową, ponieważ na prędkość kątową generatora mają 

wpływ głównie moment napędowy pochodzący z turbiny  

i moment obciążenia proporcjonalny do mocy czynnej, wy-

dawanej przez generator [9]. W i-tym wierszu macierzy C, 

odpowiadającym mocy chwilowej generatora, największą co 

do modułu wartość ma element k-tej kolumny odpowiadający 

prędkości kątowej tego generatora. Wartości pozostałych 

elementów tego wiersza są znacznie mniejsze co do modułu, 

jednak na ogół różne od zera. 

 

2.1. Elektromechaniczne wartości własne SEE 

W przebiegach zakłóceniowych mocy chwilowej zespo-

łów wytwórczych SEE dominują oscylacyjne składowe mo-

dalne związane z elektromechanicznymi wartościami własny-

mi. Są to zespolone, parami sprzężone wartości własne. 

Ich części rzeczywiste określają tłumienie związanych  

z nimi składowych modalnych. Tłumienie występuje, gdy 

część rzeczywista wartości własnej jest ujemna; im jest ona 

mniejsza, tym większe jest tłumienie [2, 3, 4, 5]. 

Moduły części urojonych tych wartości własnych równe 

są pulsacjom oscylacji związanych z nimi składowych modal-

nych i mieszczą się zwykle w przedziale (0,63÷12,6) rad/s, co 

odpowiada zakresowi częstotliwości (0,1÷2) Hz [2, 3, 4, 5]. 

Te wartości własne w różny sposób ingerują w prze-

biegach zakłóceniowych wielkości wyjściowych poszczegól-

nych zespołów wytwórczych, co związane jest z różnymi 

wartościami ich zespolonych, parami sprzężonych czynników 

udziału [2, 3, 4, 5]. 

 

3. METODA OBLICZEŃ WARTOŚCI WŁASNYCH 

 

W obliczeniach wykorzystano przebiegi zakłóceniowe 

odchyłek mocy chwilowych ΔP zespołów wytwórczych, wy-

stępujące po symetrycznym zwarciu małoprądowym (przez 

dużą impedancję) w jednej z linii przesyłowych SEE. 

Przebiegi ΔP obliczane są na podstawie przebiegów 

napięć i prądów twornika generatora (fazowych lub osio-

wych, czyli obliczonych poprzez transformację Parka [10]). 

Wykorzystana metoda obliczeń elektromechanicznych 

wartości własnych polega na aproksymacji przebiegów 

zakłóceniowych mocy chwilowej poszczególnych zespołów 

wytwórczych na podstawie wyrażenia (3). Wartości własne  

i amplitudy związanych z nimi składowych modalnych  

w analizowanym przebiegu są nieznanymi parametrami tej 

aproksymacji. Parametry te dobierane są iteracyjnie, aby 

zminimalizować wartość funkcji celu, określonej jako błąd 

średniokwadratowy εw, występujący między przebiegiem 

aproksymowanym a aproksymującym [5]: 

 

        



N

1l

2
lalmw ,,PP, MλMλ   (5) 

 

gdzie: λ – wektor wartości własnych, M – wektor amplitud 

składowych modalnych, ΔP – analizowany przebieg odchyłki 

mocy chwilowej, l – numery próbek przebiegów, N – liczba 

próbek przebiegów, indeks „m” oznacza przebieg 

aproksymowany, a indeks „a” – przebieg aproksymujący, 

obliczony na podstawie (3). Wartości własne o małych 

amplitudach M w analizowanym przebiegu są pomijane  

w obliczeniach. 

Do minimalizacji funkcji celu (5) wykorzystano hybry-

dowy algorytm optymalizacyjny, będący szeregowym połą-

czeniem algorytmów genetycznego i gradientowego. Wyniki 

uzyskane przy użyciu algorytmu genetycznego stanowią 

punkt startowy dla algorytmu gradientowego. Eliminuje to 

podstawowe wady obu algorytmów. 

Moduły współczynników korelacji wartości własnych  

w przebiegach poszczególnych zmiennych wyjściowych, 

obliczane dla zakłócenia zwarciowego przy użyciu wzoru (4), 

są tylko w przybliżeniu proporcjonalne do amplitud 

odpowiednich składowych modalnych w tych przebiegach. 

Dlatego konieczny jest dobór szerokich zakresów poszukiwań 

amplitud poszczególnych składowych modalnych. 

Z powodu występowania dużej ilości minimów lokal-

nych funkcji celu, w których algorytm optymalizacyjny może 

utknąć, proces aproksymacji przeprowadzano wielokrotnie na 

podstawie tego samego przebiegu. Odrzucano wyniki  

o wartościach funkcji celu większych niż pewna przyjęta 

wartość graniczna. Jako wynik końcowy obliczeń części 

rzeczywistych i części urojonych poszczególnych wartości 

własnych przyjęto średnie arytmetyczne z wyników nie 

odrzuconych w kolejnych obliczeniach [2, 3, 4, 5]. 

 

4. PRZYKŁADOWE OBLICZENIA 

 

Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla 7-maszy-

nowego testowego SEE CIGRE przedstawionego na rysunku 

1. Analizowano przebiegi występujące po zakłóceniu w pos-

taci krótkotrwałego zwarcia małoprądowego w jednej z linii 

przesyłowych SEE (miejsca zwarcia oznaczono jako „Z1”, 

„Z2” i „Z3” na rysunku 1). 
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Rys. 1. Analizowany 7-maszynowy SEE CIGRE [11] 

 

W obliczeniach wykorzystano modele: generatora 

synchronicznego GENROU z nieliniową charakterystyką 

magnesowania [11, 12, 13], statycznego układu wzbudzenia, 

pracującego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym 

[11], turbiny parowej IEEEG1 [13] i stabilizatora systemo-

wego PSS3B [11, 13]. 

Wartości własne macierzy stanu SEE (wszystkie,  

w tym elektromechaniczne) można obliczyć bezpośrednio na 

podstawie modelu i parametrów SEE w programie Matlab-

Simulink. Obliczone w ten sposób elektromechaniczne war-

tości własne są nazywane w artykule oryginalnymi warto-

ściami własnymi. Porównanie wartości własnych obliczonych 

na podstawie minimalizacji funkcji celu (5) i oryginalnych 

wartości własnych przyjęto jako miarę dokładności obliczeń 

[2, 3, 4, 5]. W tab. 1 przedstawiono oryginalne wartości 

własne analizowanego SEE CIGRE. 

 
Tablica 1. Oryginalne wartości własne SEE CIGRE 

 

λ1, 1/s -0,8763±j10,4448 λ4, 1/s -0,5274±j8,7481 

λ2, 1/s -0,8324±j10,6182 λ5, 1/s -0,4165±j7,8724 

λ3, 1/s -0,7627±j9,6686 λ6, 1/s -0,1888±j6,5421 

 

W tab. 2 przedstawiono błędy bezwzględne Δλ obliczeń 

elektromechanicznych wartości własnych SEE CIGRE na 

podstawie analizy przebiegów zakłóceniowych odchyłek 

mocy chwilowych ΔP poszczególnych zespołów wytwór-

czych. Błędy te są wynikami końcowymi obliczeń i stanowią 

średnie arytmetyczne błędów uzyskanych wyników obliczeń 

kolejnych wartości własnych na podstawie przebiegów 

poszczególnych zespołów. Obliczone średnie wartości własne 

nie uwzględniają wyników o częściach rzeczywistych lub 

urojonych znacznie różniących się od pozostałych wyników 

obliczeń [4]. 

 
Tablica 2. Błędy bezwzględne obliczeń wartości własnych 

 
Wart. 

własne 

Zwarcie w linii 

L7 L8 L12 

Δλ1, 1/s 0,0471j0,1505 -0.1440j1.8869 0,1371j1,8306 

Δλ2, 1/s -0,0377j0,3670 -0.0070±j0.0073 -0,3072j0,6996 

Δλ3, 1/s -0,0761j0,8663 -0.0553±j0.0142 0,0598j0,9085 

Δλ4, 1/s -0,0293j0,0436 0.0242±j0.2642 -0,0006±j0,0007 

Δλ5, 1/s -0,1326±j0,9127 0.0068±j0.0302 -0,0400±j0,7944 

Δλ6, 1/s -0,0179j0,0078 -0.0162j0.0447 0,0128j0,1648 

 

Z tab. 2 wynika, że w większości przypadków uzyskano 

zadowalającą dokładność obliczeń elektromechanicznych 

wartości własnych. Błędy obliczeń były na ogół większe dla 

wartości własnych związanych z silnie tłumionymi składo-

wymi modalnymi. 

Przykładowo na rysunku 2 przedstawiono przebiegi 

zakłóceniowe mocy chwilowej ΔP zespołu G5 dla wszystkich 

analizowanych miejsc zwarcia oraz pasma przebiegów 

aproksymujących, odpowiadających nieodrzuconym wyni-

kom obliczeń. Pasmo to określa zakres zmian mocy chwilo-

wej, w którym zawierają się wszystkie przebiegi aproksymu-

jące, odpowiadające poszczególnym wynikom obliczeń. 

 

a)

 
b)

 
c)

 
 

Rys. 2. Przebiegi mocy chwilowej zespołu G5 przy zwarciu w linii: 

L7 (a), L8 (b) i L12 (c). 

 

Z rysunku 2 wynika, że dokładność aproksymacji prze-

biegów jest dobra w czasie po zaniknięciu silnie tłumionych 

składowych modalnych nie związanych z elektromechanicz-

nymi wartościami własnymi. 
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5. PODSUMOWANIE 

 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie 

następujących wniosków: 

 Możliwe jest obliczenie z dobrą dokładnością elektro-

mechanicznych wartości własnych na podstawie analizy 

przebiegów nieustalonych mocy chwilowej występujących po 

zakłóceniu zwarciowym w jednej z linii przesyłowych SEE. 

Dobrą dokładność obliczeń uzyskiwano w przypadku 

wartości własnych związanych ze słabo tłumionymi składo-

wymi modalnymi. Znaczenie słabo tłumionych składowych 

modalnych dla stabilności kątowej SEE jest dużo większe, niż 

znaczenie silnie tłumionych składowych modalnych. 

Mniejsza dokładność obliczeń wartości własnych związanych 

z silnie tłumionymi składowymi modalnymi może wynikać  

z szybszego zanikania tych składowych modalnych, a także 

konieczności przyjęcia szerokich zakresów poszukiwań ich 

amplitud Mih. 

 Dokładność obliczeń wartości własnych zależy od 

miejsca wystąpienia zwarcia. Zwykle jest ona lepsza w przy-

padku przebiegów mocy chwilowej zespołów znajdujących 

się bliżej miejsca zwarcia, jeżeli obliczane wartości własne 

mają stosunkowo duże moduły współczynników korelacji  

w tych przebiegach. Powodem może być fakt, że zwarcie 

występujące blisko zespołu wytwórczego wpływa na prze-

biegi jego mocy chwilowej w sposób bardziej bezpośredni,  

a wpływ pozostałych zespołów wytwórczych na te przebiegi 

jest wtedy mniejszy. 

 Zastosowana metoda obliczeń umożliwia określenie,  

w których zespołach wytwórczych SEE ingerują w sposób 

znaczący słabo tłumione składowe modalne zagrażające 

stabilności kątowej SEE. Odpowiedni dobór parametrów 

stabilizatorów systemowych w tych zespołach pozwala na 

zmniejszenie części rzeczywistych tych wartości własnych, 

co powoduje poprawę stabilności kątowej SEE. 
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ASSESMENT OF POWER SYSTEM ANGULAR STABILITY BASED  

ON INSTANTANEOUS POWER WAVEFORMS AT SHORT-CIRCUIT DISTURBANCES 
 

The paper presents the results of calculations of the electromechanical eigenvalues (associated with electromechanical 

phenomena) of the power system (PS) state matrix based on analysis of the instantaneous power transient waveforms of the PS 

generating units. There were analysed the disturbances in the form of a symmetrical low-current short-circuit in different PS 

transmission lines. In the PS model used there was taken into account influence of a central frequency regulator. The method 

for eigenvalue calculations used in the paper consists in approximation of the analysed instantaneous power waveforms with 

the waveforms being a superposition of modal components associated with the searched eigenvalues. The approximation 

consists in minimisation of the objective function defined as the mean square error that occurs between the approximated and 

approximating waveforms. For the minimisation of the so-defined objective function a hybrid optimisation algorithm being a 

serial connection of the genetic and gradient algorithms was used. This connection eliminates the basic drawbacks of those 

both algorithms. To avoid calculation errors occurring when the optimisation algorithm gets stuck in the objective function 

local minimum, calculations of the eigenvalues for each disturbance waveform were performed repeatedly. The calculation 

results with the objective function values larger than a certain assumed limit were rejected. The arithmetic means of the not 

rejected results were assumed to be the final calculation results of the real and imaginary parts of particular eigenvalues. 

 

Keywords: power system, angular stability, electromechanical eigenvalues, transient states. 

 




