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1

WPROWADZENIE
System elektroenergetyczny jest zbiorem urządzeń połączonych ze sobą funkcjonalnie,

przeznaczonych do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, użytkowania i magazynowania energii
elektrycznej. Przez odpowiednie sterowanie częścią z tych urządzeń możliwa jest ciągła
dostawa energii elektrycznej do odbiorców końcowych z jednoczesnym zapewnieniem jej
jakości [14].
Kontrolowanie rozpływu mocy jest jedną z podstawowych zagadnień sterowania pracą
systemu elektroenergetycznego (SEE).
W połączonych systemach elektroenergetycznych częstym zjawiskiem są nieplanowane
przepływy wyrównawcze (w tym przepływy karuzelowe) [14]. Wzrost przepływu mocy
w określonych liniach powoduje obniżenie ich zdolności przesyłowych. Często występują
sytuacje, w których nie można przesłać części mocy w obrębie jednego systemu, ponieważ
moc z innego systemu wykorzystuje dany ciąg liniowy nadmiernie [8]. Istotna jest, zatem
kontrola przepływającej mocy w określonych ciągach liniowych, zwłaszcza tych, które łączą
duże systemy elektroenergetyczne. Kontrola przepływu mocy pozwala na uzyskanie
wysokich parametrów techniczno-ekonomicznych pracy systemu, to jest minimalizację strat
przesyłowych, czy też zapewnienie rezerwy stabilności.
Kontrola przepływów mocy powinna mieć miejsce w rozległych SEE oraz w systemach,
w których wprowadza się odnawialne źródła energii, na przykład elektrownie wiatrowe [1],
[2], [6], [18].
W grupie transformatorów można się spotkać z urządzeniami pozwalającymi na
kształtowanie modułu i fazy napięcia. W ten sposób możliwa jest regulacja przepływów mocy
zarówno biernej, jak i czynnej [10].
Do regulacji przepływu mocy służą układy energoelektroniczne FACTS, takie jak UPFC,
IPFC, SSC itp. [4].

1.1 CEL I TEZA PRACY
Celem niniejszej rozprawy jest:


określenie wpływu przesuwnika fazowego na system elektroenergetyczny,



poprawa sytuacji rozpływowej w przykładowej sieci z wykorzystaniem przesuwnika
fazowego.

Teza, jaką postawiono do udowodnienia, jest następująca:

Przesuwniki fazowe odpowiednio sterowane skutecznie wpływają na pracę
elektroenergetycznej sieci przesyłowej w stanach normalnych i zakłóceniowych.
3

W celu udowodnienia postawionej tezy opracowano narzędzia, w postaci modeli
matematycznych złożonych systemów elektroenergetycznych, za pomocą, których wykonano
szereg badań symulacyjnych stanów ustalonych i nieustalonych. Pozyskane wyniki pozwoliły
na określenie wpływu przesuwników fazowych na pracę systemu elektroenergetycznego,
a tym samym na udowodnienie tezy rozprawy.
Badania symulacyjne stanów ustalonych i nieustalonych wykonano w programie
DIgSILENT PowerFactory.

1.2 STRUKTURA PRACY
W rozdziale 2 omówiono działanie przesuwników fazowych, zaczynając od urządzeń
przeznaczonych do pracy w stanach ustalonych, aż do urządzeń przeznaczonych również do
funkcjonowania w stanach nieustalonych należących do grupy urządzeń FACTS.
Rozdział 3 stanowi opis rojowych metod optymalizacyjnych służących do analizy systemu
elektroenergetycznego. Wybraną metodą optymalizacyjną użytą w niniejszej pracy jest
algorytm optymalizacji rojem cząstek (PSO).
W rozdziale 4 został opisany badany system elektroenergetyczny. Rozdział ten jest
głównie poświęcony wyborowi lokalizacji przesuwnika fazowego w opisanej sieci
elektroenergetycznej w warunkach statycznych. Do określenia najkorzystniejszej lokalizacji
wykorzystano algorytm optymalizacji roju cząstek opisany w rozdziale 3.
Rozdział 5 poświęcony jest stabilności systemu elektroenergetycznego [7]. W tym
rozdziale dokonano analizy wpływu przesuwnika fazowego na niestabilny system
elektroenergetyczny. Następnie dokonano doboru parametrów regulatora TCPAR, stosując
algorytm roju cząstek dla wybranych funkcji celu. Po czym dokonano porównania
oddziaływania przesuwnika fazowego na tłumienie w sieci oraz na czasy krytyczne trwania
zwarć w sieci.
Rozdział 6 zawiera wnioski z pracy.
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PRZESUWNIKI FAZOWE

2.1 URZĄDZENIA PRZESUWAJĄCE FAZĘ W STANACH USTALONYCH
Przesuwniki fazowe służą do kontroli przepływu mocy czynnej. Istnieje wiele rodzajów
przesuwników fazowych. Działanie przesuwników fazowych zależy między innymi od
zakresu przesunięcia fazowego (zakres kontrolowanej mocy), czy wielkości napięcia po
stronie pierwotnej i po stronie wtórnej itp. Przesuwniki fazowe lub transformatory
przesuwające fazę są stosowane dość rzadko w porównaniu z transformatorami bez regulacji
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przesunięcia fazowego. Zasada działania transformatora regulacyjnego została przedstawiona
na rysunku 2.1.

Rys. 2.1. Zasada działania transformatora regulacyjnego

Przesuwniki fazowe są wykorzystywane do zmiany przepływów mocy biernej i czynnej
w sieciach elektroenergetycznych. Urządzenia te składają się z dwóch transformatorów, które
włączane są odpowiednio do sieci elektroenergetycznej. Transformator dodawczy (TD)
włączany jest szeregowo w obwód elektroenergetyczny, natomiast transformator wzbudzający
(TW) przyłączany jest równolegle [8].
Na rysunku 2.2 przedstawiono sposoby przyłączenia transformatorów wzbudzających
i dodawczych [8].
Regulacja wzdłużna (sterowanie amplitudą napięcia) polega na sumowaniu napięć, które
są ze sobą zgodne w fazie. Natomiast regulacja poprzeczna (sterowanie kątem fazowym
napięcia) pozwala na dodawanie napięć, których fazory są przesunięte względem siebie o kąt
90°.
a)

b)

c)

Rys. 2.2. Przesuwniki fazowe: a) jednostka dodawcza, b) transformatory z zależną (skośną) regulacją
przekładni zespolonej, c) transformatory z niezależną regulacją przekładni wzdłużnej i poprzecznej
(jednostka główna i jednostka dodawcza) [8]

Idea metody pozwalającej na regulację kąta obciążenia w wybranej gałęzi sieci została
przedstawiona na rysunku 2.4. Poczyniono założenie, że parametry gałęzi równoległych
(gałęzi I i gałęzi II) są jednakowe, a ich reaktancja wynosi X, natomiast rezystancję gałęzi
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pominięto. Napięcia na początku i na końcu sieci wynoszą Ui i Uj a kąt pomiędzy tymi
napięciami wynosi δ (kąt obciążenia). Moc przepływającą przez linie określa wzór (2.1) [8]:
𝑈𝑖 𝑈𝑗
𝑠𝑖𝑛𝛿
𝑋
gdzie: Ui, Uj – napięcia w węzłach, δ – kąt pomiędzy fazorami napięć w węzłach.
𝑃𝐼 = 𝑃𝐼𝐼 =

a)

b)

(2.1)

c)

Rys. 2.3. Regulacja przepływu mocy czynnej przy zastosowaniu przesuwnika fazowego: a) schemat
układu, b) wykres fazorowy dla linii bez przesuwnika, c) wykres fazorowy dla linii z przesuwnikiem
[8]

Wykres fazorowy dla pierwszej gałęzi przedstawia rysunek 2.4b, a wykres fazorowy dla
drugiej gałęzi przedstawia rysunek 2.4c [8].
Na rysunku 2.4c transformator dodawczy powoduje, że do fazora napięcia Ui dodawany
jest prostopadle fazor napięcia ∆Uk, co powoduje, że kąt obciążenia wynosi δ + ∆δ, zatem
moc płynąca przez gałąź II wynosi [8]:
𝑃𝐼𝐼 =
Transformator

dodawczy

𝑈𝑘 𝑈𝑗
𝑠𝑖𝑛(𝛿 + ∆𝛿)
𝑋

posiada

uzwojenia

(2.2)
wtórne

(górne

napięcie),

których

poszczególne fazy połączone są z linią w szeregu (brak połączeń gwiazda, trójkąt).

2.2 URZĄDZENIE TCPAR
TCPAR (Thyristor Controlled Phase Angle Regulator) jest urządzeniem FACTS służącym
do regulacji przepływu mocy czynnej przepływającej przez linię. Ze względu na zastosowanie
tyrystorów możliwe jest wykorzystanie układu do regulacji przepływów w stanach
szybkozmiennych spowodowanych zakłóceniami. Dzięki wykorzystaniu tego typu układu
FACTS możliwe jest uzyskanie lepszych własności dynamicznych układu [15].
Przełączniki mechaniczne ze względu na szybkość ich zużywania oraz czasy przełączania
pomiędzy poszczególnymi zaczepami nie mogą być wykorzystywane do sterowania
w krótkotrwałych stanach przejściowych systemu elektroenergetycznego. Tyrystorowe
przełączniki zaczepów w porównaniu do mechanicznych przełączników zaczepów zużywają
się w mniejszym stopniu, a ich szybkość oraz częstotliwość przełączania jest większa.
W układzie TCPAR ze względu na oszczędność tyrystorów zastosowano trzy oddzielne
6

uzwojenia, w których stosunek liczby zwojów wynosi 9/3/1. Mostki tyrystorowe występują
w każdym z oddzielnych uzwojeń i pozwalają uzyskać napięcie w dwóch przeciwnych
kierunkach oraz umożliwiają wyłączenie napięcia w danym mostku, przez co możliwe jest
uzyskanie 27 stopni regulacji [15].
Na rysunku 2.5 przedstawiono schemat ideowy układu TCPAR [15].

Rys. 2.4. Struktura urządzenia TCPAR [15]

W badaniach układu TCPAR wykorzystano modele generatorów synchronicznych
z układami regulacji EXAC1, EXST1 oraz modele układów regulacji turbin IEEEG1.
Natomiast przesuwnik fazowy zawiera wbudowany układ regulacji mocy, którego strukturę
pokazano na rysunku 2.6 [16].

Rys. 2.5. Model regulatora mocy układu TCPAR [16]
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3

METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI OPTYMALIZACJI
ROZWIĄZAŃ
Inspiracją dla wielu nowoczesnych metod obliczeniowych jest obserwacja zachowywania

się organizmów żywych. Sztuczne sieci neuronowe zostały zaczerpnięte z natury zachowania
się neuronów w ludzkim mózgu. Algorytmy genetyczne wzorowane są na teorii ewolucji
Darwina. Z kolei algorytm roju cząstek został zaczerpnięty z zachowania osobników
zorganizowanych w populacji. Wymienione wyżej techniki obliczeniowe są najczęściej
wykorzystywanymi technikami optymalizacyjnymi.

3.1 ALGORYTMY ROJOWE
Działanie algorytmów rojowych polega na wykorzystaniu populacji osobników, które
dzięki przekazywaniu informacji między sobą są w stanie rozwiązać złożone zagadnienia.
W trakcie rozwiązywania postawionego problemu osobniki biorą pod uwagę dwa czynniki:
najlepsze rozwiązanie znalezione przez populacje oraz własne najlepsze rozwiązanie.
Algorytmy rojowe można podzielić na [3]:


algorytm pszczeli – zaczerpnięty ze sposobu roju na znajdywanie pożywienia lub
znajdywanie nowego miejsca po wyrojeniu roju z ula. Pszczoły, które znalazły
odpowiednie miejsce, sygnalizują je innym przez taniec pszczół. W najbardziej
interesujące miejsca wysyłane są kolejne osobniki;



algorytm mrówkowy – zaczerpnięty ze sposobu mrówek na znajdywanie
najkrótszej drogi do pożywienia. Mrówki za pomocą feromonów oznaczają
najkrótszą drogę do pożywienia;



algorytm roju cząstek (ptasi) – naśladuje zachowania stadne ptaków lub ławicy ryb,
które wzajemnie obserwując i komunikując się, wymieniają ze sobą informację;
powodują, że przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań staje się bardziej operatywne.

3.2 ALGORYTM ROJU CZĄSTEK
Algorytm roju cząstek (PSO – Particle Swarm Optimization) został zaproponowany
w 1995 r. przez Kennedy’ego i Eberharta, jako metoda obliczeniowa do rozwiązywania
problemów optymalizacji dla nieliniowych funkcji ciągłych. Metoda działania algorytmu PSO
jest podobna do działania algorytmu genetycznego lub programowania ewolucyjnego [5],
[17].
Inspiracją dla algorytmu roju cząstek było zachowywanie się ptaków oraz ławic ryb.
Osobniki w stadzie utrzymują optymalną odległość od swoich sąsiadów, przez odpowiednie
dostosowanie prędkości. Układ, jaki tworzą ptaki podczas lotu, gdy poszukują pożywienia lub
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gniazda, umożliwia synchroniczny i bezkolizyjny ruch, któremu towarzyszą zmiany
kierunków i przegrupowania w odpowiednią formację. Istotą działania algorytmu PSO jest
zachowanie się stada osobników (rozwiązań) przemierzające wielowymiarową przestrzeń
rozwiązań z prędkością, która określa położenie danego osobnika w kolejnej iteracji [3].
Model matematyczny algorytmu traktuje populację jako rój, a pojedynczego osobnika jako
cząstkę. W trakcie kolejnych iteracji cząstki zmieniają swoje położenie, symulując
przystosowanie się roju do środowiska. „Przewodnikiem” („liderem”) roju zostaje cząstka
o najlepszym dotychczasowym położeniu. W algorytmach genetycznych rozwiązaniem
problemu jest gen osobnika, w algorytmie roju cząstek położenie każdej cząstki jest
potencjalnym rozwiązaniem postawionego problemu. Przez to operatory genetyczne takie jak
krzyżowania i mutacje nie mają zastosowania w algorytmach rojowych [5].
Ogólny algorytm roju cząstek polega na poszukiwaniu rozwiązania w n-wymiarowej
przestrzeni. Położeniem każdej cząstki jest n-wymiarowy wektor. Dla każdej i-tej cząstki nwymiarowy wektor prezentuje się następująco [12]:



x ijk  xki1

xki 2

... xkin



(3.1)

gdzie
𝑘−

numer iteracji,

𝑖−

numer osobnika,

𝑗−

numer przestrzeni n-wymiarowej.

Aby przybliżyć działanie algorytmu, na rysunku 3.1 przedstawiono schemat blokowy
algorytmu roju cząstek wykorzystanego w rozprawie.
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Tak
Stop

Rys. 3.1. Schemat blokowy algorytmu roju cząstek PSO
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Nie

4

LOKALIZACJA PRZESUWNIKA FAZOWEGO

4.1 ZMODYFIKOWANA SIEĆ CIGRE
Optymalizację lokalizacji przesuwnika fazowego wykonano dla systemu testowego
składającego się z linii 400 kV oznaczonej kolorem fioletowym, 220 kV oznaczonej kolorem
zielonym oraz 110 kV oznaczonej kolorem niebieskim. Sieć zbudowana jest z 3 linii 400 kV,
9 linii 220 kV, 9 linii 110 kV oraz 21 węzłów, do których przyłączono 7 bloków
wytwórczych oraz 18 odbiorów. Schemat sieci NN/WN przedstawiono na rysunku 4.1.

Rys. 4.1. Schemat układu testowego sieci NN/WN

4.2 FUNKCJA CELU
Do ustalenia lokalizacji przesuwnika fazowego użyto algorytmu optymalizacji roju cząstek
opisanego w podrozdziale 3.2. Znalezienie najlepszej lokalizacji polegało na określeniu
odpowiedniego napięcia dodawczego zlokalizowanego na początku lub na końcu wybranej
linii tak, aby zminimalizować straty mocy (czynnej i biernej) oraz poprawić sytuację
napięciową w analizowanym systemie.
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a)

b)

c)

Rys. 4.2. Lokalizacja przesuwnika fazowego: a) schemat przesuwnika fazowego, b) wykres fazorowy
przesuwnika fazowego, c) wektory położenia cząstki dla 46-wymiarowego położenia cząstki i dla
dwuwymiarowego położenia cząstki

W sieci testowej istnieje 46 miejsc, do których można przyłączyć przesuwnik fazowy.
W algorytmie rojowym położenie cząstki stanowi proponowane rozwiązanie postawionego
problemu. Położenie cząstki można przedstawić na dwa sposoby zgodnie z rysunkiem 4.2c:
położenie cząstki w 46-wymiarowej przestrzeni oraz w dwuwymiarowej przestrzeni.
W 46-wymiarowej przestrzeni rozwiązań każda z możliwych lokalizacji zawiera
przydzielone napięcie dodawcze. Spośród przydzielonych napięć dodawczych dla wszystkich
lokalizacji wybierany jest największy moduł napięcia, a reszta napięć jest zerowana. Jest to
jedna z metod doboru lokalizacji przesuwnika fazowego.
W dwuwymiarowej przestrzeni rozwiązań pierwszy wymiar stanowi lokalizacja
przesuwnika fazowego, która jest liczbą całkowitą od 1 do 46. Drugi wymiar stanowi
natomiast napięcie dodawcze w wybranym węźle.
Optymalizowana funkcja celu została przedstawiona zgodnie ze wzorem (4.1). Zadaniem
algorytmu jest minimalizacja funkcji celu według następującej zależności:

f . celu 

P Li PL 0 Q Li QL 0

 u kar
PL 0
QL 0

gdzie

P Li 

łączne straty mocy czynnej dla i-tej iteracji,

PL 0 

łączne straty mocy czynnej dla sieci bez przesuwnika fazowego,

Q Li 

łączne straty mocy biernej dla i-tej iteracji,

QL 0 

łączne straty mocy biernej dla sieci bez przesuwnika fazowego,

u kar 

kara za niedotrzymanie dopuszczalnych wartości napięć w węzłach
sieci dla i-tej iteracji.
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(4.1)

Kara za niedotrzymanie dopuszczalnych wartości napięć jest sumą różnicy pomiędzy
niedotrzymanymi napięciami a napięciem nominalnym pomnożonym przez iloraz
współczynnika kary i liczby węzłów w sieci z rysunku 4.1. Jeżeli napięcie w węźle
przekroczy dopuszczalną wartość, wtedy napięcie uczestniczy w powiększaniu kary, zgodnie
ze wzorem (4.2). Jeżeli napięcie w danym węźle nie przekracza dopuszczalnych granic [13],
to napięcie to nie uczestniczy w powiększaniu kary:
lw

u kar   1  u j 
j 1

k vol
lw

(4.2)

gdzie

lw 

liczba węzłów w sieci testowej,

uj 

napięcie w j-tym węźle [j.w.],

k vol 

współczynnik kary (przyjęto wartość kary kvol = 4).

Kolejnym etapem badań było wyznaczenie najlepszej lokalizacji przesuwnika fazowego
w sieci z rysunku 4.1. Głównym kryterium była poprawa wartości napięć w sieci. Funkcję
celu zmodyfikowano zgodnie ze wzorem:
𝑓 . 𝑐𝑒𝑙𝑢 =

∆𝑃𝐿𝑖 − ∆𝑃𝐿0 ∆𝑄𝐿𝑖 − ∆𝑄𝐿0
+
+ 𝑢𝑘𝑎𝑟 + 𝑙𝑝
∆𝑃𝐿0
∆𝑄𝐿0

(4.3)

gdzie 𝑙𝑝 − liczba węzłów z przekroczeniem wartości napięcia.
Liczba 𝑙𝑝 jest liczbą całkowitą, która silnie oddziałuje na funkcje celu. Zadaniem algorytmu
jest minimalizacja liczby węzłów, w których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów
napięć, a mniejszą wagę algorytm przywiąże do minimalizacji strat mocy.

4.3 OPTYMALNA LOKALIZACJA PRZESUWNIKA FAZOWEGO
4.3.1

LOKALIZACJA PRZESUWNIKA FAZOWEGO W ZMODYFIKOWANEJ SIECI
CIGRE

Odpowiednia lokalizacja przesuwnika fazowego jest istotna dla poprawy działania systemu
elektroenergetycznego

w stanach

normalnych.

W tym

celu

wykorzystano

algorytm

optymalizacji rojem cząstek. Parametry algorytmu roju cząstek zostały podane w tabeli 4.1.
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Tabela 4.1. Zestawienie parametrów algorytmu roju cząstek (PSO)

Wartość dla dwuwymiarowej
przestrzeni rozwiązań
800

Wartość dla 46-wymiarowej
przestrzeni rozwiązań
800

2

46

𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑗𝑎𝑚𝑎𝑥

200

200

𝑐1
𝑐2

2
2

2
2

𝑊𝑚𝑖𝑛

0,4

0,4

𝑊𝑚𝑎𝑥

0,9

0,9

Parametr
Liczba populacji
Przestrzeń nwymiarowa

Wyniki działania algorytmu roju cząstek pozwoliły na wyznaczenie trzech lokalizacji
przesuwników fazowych przedstawionych na rysunku 4.3.

Rys. 4.3. Badana sieć wraz z wybranymi lokalizacjami przesuwników fazowych
4.3.2

ODDZIAŁYWANIE PRZESUWNIKÓW FAZOWYCH NA FRAGMENTY SIECI

Sytuacja, jaka występuje w lokalizacji Lok1, została przedstawiona na rysunku 4.4.
Logizacja ta oraz odpowiednia wartość napięcia dodawczego zostały wyznaczone na
podstawie wyników działania algorytmu minimalizującego funkcje celu ze wzoru (4.1).
Algorytm PSO dobierając odpowiednie napięcie dodawcze, spowodował nieznaczne
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zwiększenie mocy czynnej oddawanej przez generator do sieci. Zwiększeniu uległ również
pobór mocy biernej z systemu elektroenergetycznego, co skutkuje zmniejszeniem generacji
mocy biernej przez generator B05-G1. Przesuwnik fazowy w wybranej lokalizacji stara się
zwiększyć przepływy mocy w linii LIN8 tak, aby można było zwiększyć moc oddawaną do
systemu oraz zwiększyć pobór mocy biernej w celu kompensowania strat mocy biernej
w transformatorze blokowym.
W tym przypadku przesuwnik fazowy nie spełnia zadań regulacyjnych.

Rys. 4.4. Fragment sieci przedstawiający wyniki oddziaływania przesuwnika fazowego na sieć bez
regulacji (kolor niebieski) oraz przy wyznaczonej przez algorytm regulacji dla 46- wymiarowej
i dwuwymiarowej przestrzeni położenia cząstki ΔU = 100 kV (kolor czerwony)

Na rysunku 4.5 przedstawiona została sytuacja oddziaływania przesuwnika fazowego
w lokalizacji Lok2 z rysunku 4.3. Lokalizacja ta oraz odpowiednie dla niej napięcia dodawcze
zostały wyznaczone na podstawie wyników z działania algorytmu minimalizującego funkcję
celu opisaną wzorem (4.1). Różnica kątów obciążenia wynika z różnych wartości napięć
dodawczych wybranych przez algorytm PSO dla 46-wymiarowej przestrzeni położenia
cząstki oraz dla dwuwymiarowej przestrzeni położenia cząstki. Przesuwnik fazowy zwiększył
przepływ mocy czynnej w liniach LIN10, LIN11 oraz LIN12, natomiast zmniejszył przepływ
mocy biernej w tych liniach.

15

a)

b)

Rys. 4.5. Fragmenty sieci przedstawiające wyniki oddziaływania przesuwnika fazowego przy
wyznaczonej przez algorytm regulacji (kolor czerwony) oraz bez regulacji (kolor niebieski): a) dla 46wymiarowej pozycji położenia cząstki ΔU = 76 kV, b) dla dwuwymiarowej pozycji położenia cząstki
ΔU = 45 kV

Oddziaływanie przesuwnika fazowego dobranego przez algorytm PSO dla dwuwymiarowej
przestrzeni położenia cząstki (rysunek 4.6a) jest podobne do oddziaływania z rysunku 4.6b.
Lokalizacje te oraz odpowiednie dla nich napięcia dodawcze zostały wyznaczone na podstawie
wyników działania algorytmu minimalizującego funkcje celu ze wzoru (4.3). Przesuwnik fazowy
zwiększa przepływ mocy czynnej w liniach LIN10, LIN11 oraz LIN12, zmniejsza natomiast
przepływ mocy biernej w tych liniach. Przesuwnik fazowy na rysunku zwiększył przepływ mocy
czynnej w linii 220 kV LIN10 oraz w linii 400 kV LIN42.W pozostałych liniach 220 kV LIN2,
LIN6 oraz w linii 400 kV LIN41 zmniejszony został przepływ mocy czynnej. Zwiększeniu uległ
przepływ mocy biernej w linii LIN6 oraz linii LIN 10. W linii 220 kV LIN2 oraz w linii 400 kV
LIN41 i LIN42 został zmniejszony przepływ mocy biernej. Celem działania przesuwnika
fazowego było zmniejszenie mocy przepływającej przez transformator B09-T1. Węzeł B09211
jest oddalony od źródeł wytwórczych i przyłączono do niego największy odbiór w całym
systemie (400 MW i 180 Mvar). Działanie przesuwnika fazowego powodowało zmniejszenie
przepływu mocy z sieci 400 kV przez transformator B09-T1, a zwiększenie przepływu mocy
w liniach 220 kV.
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a)

b)
LIN 42
194,3 km

LIN 41
194,3 km

Rys. 4.6. Fragmenty sieci przedstawiające wyniki oddziaływania przesuwnika fazowego przy
wybranej przez algorytm regulacji (kolor czerwony) oraz bez regulacji (kolor niebieski): a) dla
dwuwymiarowej pozycji położenia cząstki ΔU = 46,07 kV, b) dla 46-wymiarowej pozycji położenia
cząstki ΔU = 81,21 kV
4.3.3

WPŁYW PRZESUWNIKA FAZOWEGO NA STRATY MOCY I POZIOMY NAPIĘĆ
W SIECI TESTOWEJ

Na rysunku 4.7 przedstawiono wartości funkcji celu dla wybranych lokalizacji wraz
z odpowiednim napięciem dodawczym. W pomarańczowej ramce zamieszczono wartość
funkcji celu f.celu0 dla sieci bez przesuwnika fazowego. Kolorem granatowym oznaczono
wartości funkcji celu obliczonych ze wzoru (4.1). Lokalizacją, przy której funkcja celu ma
najmniejszą wartość jest lokalizacja Lok1 dla napięcia dodawczego ΔU = 100 kV. Drugą
lokalizacją, w której występuje najmniejsza funkcja celu, jest lokalizacja Lok2 dla ΔU =
46,07 kV. Kolorem czerwonym oznaczono wartości funkcji celu obliczone ze wzoru (4.3).
Najmniejsza wartość funkcji celu została osiągnięta dla lokalizacji Lok2 i napięcia
dodawczego ΔU = 45,91 kV.
Rysunek 4.8 przedstawia wartości strat mocy czynnych i biernych dla wybranych
lokalizacji i ich napięć dodawczych. W tabeli na rysunku przedstawiono straty mocy czynnej
oraz straty mocy biernej bez przesuwnika fazowego. Najmniejsze straty mocy czynnej
i biernej występują dla lokalizacji Lok 1 i dla napięcia dodawczego ΔU = 100 kV. Drugą
lokalizacją, przy której występują najmniejsze straty, jest lokalizacja Lok2 dla ΔU = 46 kV.
Na rysunku 4.9 przedstawiono poziomy napięć w sieci testowej dla wybranych lokalizacji
oraz napięć dodawczych przesuwnika fazowego. Kolejność słupków z poziomami napięć dla
danej lokalizacji i przy zadanym napięciu dodawczym odpowiada kolejności w legendzie.
Kolorem czerwonym zaznaczono wartości maksymalne i minimalne dopuszczalnych
poziomów napięć [13]. Żadne napięcie dla rozważanych wariantów nie przekracza swej
wartości maksymalnej, niektóre napięcia natomiast nie osiągają swej wartości minimalnej.
Dla sieci bez przesuwnika fazowego oraz dla sieci z przesuwnikiem fazowym w lokalizacji
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Lok1 3 węzły nie osiągają swej wartości minimalnej (B10211, B3L511 oraz węzeł generatora
B3H-G3). Dla lokalizacji Lok2 i Lok3 przesuwnika fazowego występują 2 węzły, w których
napięcie w węźle nie osiąga wartości minimalnej (B10211 i węzeł generatora B3H-G3).

f . celu 

P Li PL 0 Q Li QL 0

 u kar
PL 0
QL 0

f . celu 

P Li PL 0 Q Li QL 0

 ukar  l p
PL 0
QL 0

Rys. 4.7. Wartość funkcji celu dla wyznaczonych lokalizacji i napięć dodawczych

Najkorzystniejszymi lokalizacjami okazują się lokalizacja Lok2 i Lok3 z rysunku 4.3,
a najlepszą z nich jest lokalizacja Lok2. Obie lokalizacje Lok2 i Lok3 powodują, że tylko dwa
węzły nie spełniają warunków napięciowych, a napięcie na węźle B3L511 wchodzi już
w zakres napięć dopuszczalnych. Dla odpowiednio wyznaczonych przez algorytm napięć
dodawczych w lokalizacji Lok2 w węźle B10211 napięcie uległo niewielkiemu polepszeniu,
natomiast w węźle B3L511 napięcie uległo znacznej poprawie. Dla lokalizacji Lok2 również
występują mniejsze straty mocy niż w przypadku lokalizacji Lok3.
W związku z przeprowadzoną analizą strat mocy i zmiany napięć w węzłach sieci, za
najlepszą lokalizację uważa się lokalizację Lok2.
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Rys. 4.8. Straty mocy czynnej i biernej dla wybranych lokalizacji i napięć dodawczych przesuwnika
fazowego

Rys. 4.9. Poziomy napięć w sieci testowej dla wybranych lokalizacji i napięć dodawczych
przesuwnika fazowego
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5

STABILNOŚĆ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

5.1 WSTĘP DO STABILNOŚĆI SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO
Stabilność systemu elektroenergetycznego można podzielić na dwie główne kategorie –
stabilność kątową oraz stabilność napięciową [9].
Stabilność napięciową można zdefiniować, jako zdolność systemu do utrzymania
dopuszczalnych poziomów napięć we wszystkich węzłach w sytuacjach awaryjnych systemu
lub po wystąpieniu zakłóceń [8].
Stabilność kątową można zdefiniować, jako zdolność generatorów synchronicznych
pracujących w systemie elektroenergetycznym do pracy synchronicznej, a po wystąpieniu
zaburzeń do powrotu do pracy synchronicznej. Ten rodzaj stabilności obejmuje badanie
dotyczące kołysań elektromechanicznych [7]. Utrata stabilności kątowej jest związana z utratą
synchronizmu

i asynchroniczną

pracą

generatorów.

Zmiennymi

opisującymi

utratę

stabilności, to jest przejście generatorów do pracy asynchronicznej, są kąty położenia
wirników generatorów [8].
Stabilność kątową można podzielić na dwie podkategorie [7]:


stabilność lokalną – stabilność systemu elektroenergetycznego dla małych zakłóceń
[9],



stabilność globalną – stabilność systemu dla dużych zakłóceń.

W rozprawie skupiono się na analizie stabilności lokalnej i globalnej systemu
elektroenergetycznego z rysunku 4.3 dla lokalizacji Lok2. Głównymi parametrami, jakie
brano pod uwagę w obu analizach była wartość minimalnego współczynnika tłumienia 𝜎𝑚𝑖𝑛
oraz wartość minimalnego czasu krytycznego trwania zwarcia 𝑡𝑧𝑘𝑟𝑚𝑖𝑛 .

5.2 ANALIZA STABILNOŚCI LOKALNEJ W SYSTEMIE
ELEKTROENERGETYCZNYM
W układzie liniowym lub zlinearyzowanym w punkcie pracy o stabilności decydują
wartości własne macierzy stanu, które są pierwiastkami równania charakterystycznego [11].
Najistotniejszymi wartościami własnymi podczas poniższych rozważań są wartości własne
związane z zjawiskami elektromechanicznymi systemu elektroenergetycznego. Są one
liczbami zespolonymi w postaci 𝜆ℎ = 𝛼ℎ ∓ 𝑗𝛽ℎ [11], [19].
Podczas analiz przebiegów nieustalonych wielkości elektromechanicznych, takich jak
prędkość kątowa, kąty mocy generatorów synchronicznych i moc chwilowa generatorów
synchronicznych, można z nich wyodrębnić składowe modalne (mody), które są korelatywne
z elektromechanicznymi wartościami własnymi [11].
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Składowe modalne mogą słabnąć w czasie z różną szybkością, mogą również nasilać się
zależnie od wartości części rzeczywistej danego modu. [11].
Rysunek 6.1 przedstawia płaszczyznę zespoloną (płaszczyznę s) z zaznaczonymi
przedziałami występowania określonych charakterów kołysań. Można również określić, że
odpowiednio szybkie zanikanie kołysań o charakterze elektromechanicznym, które można
uzyskać, jeśli rzeczywiste części wartości własnych są mniejsze od -0,3 (jest to wielkość
przyjęta, szacunkowa) [11].

Rys. 5.1. Zakres elektromechanicznych wartości własnych oraz ich oddziaływanie na tłumienie
kołysań w SEE [11]

Analiza liniowego systemu elektroenergetycznego jest bardziej efektywna, jeżeli wykona
się badanie stabilności układu w sensie BIBO (ang. bounded input bounded output –
ograniczone wejście, ograniczone wyjście), używając pojęcia uogólnionych wartości
własnych z zamrożonymi współczynnikami macierzy stanu (ang. frozen systems) [11].
Układ jest stabilny w sensie BIBO, jeżeli:
𝛼ℎ = 𝑅𝑒{𝜆ℎ } ≤ 0 𝑑𝑙𝑎 𝑡 ≥ 𝑡0

(5.1)

W sytuacji badania stabilności kątowej, w oparciu o zlinearyzowany lub liniowy modelu
SEE w punkcie pracy, uogólnione wartości własne z zamrożonymi współczynnikami
macierzy muszą spełniać warunek (5.1).
Współczynnik tłumienia dla określonej wartości własnej oblicza się zgodnie ze wzorem:
−𝛼ℎ
(5.2)
𝜎ℎ =
∙ 100% = − cos (∡𝜆ℎ ) ∙ 100%
√𝛼ℎ + 𝛽ℎ
gdzie
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𝛼ℎ −

część rzeczywista wartości własnej macierzy stanu Re{λh},

𝛽ℎ −

część urojona wartości własnej macierzy stanu Im{λh}.

∡𝜆ℎ

argument wartości własnej macierzy stanu arg( 𝜆ℎ )

5.3 DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA URZĄDZENIA TCPAR
5.3.1

ZESTAWIENIE DOBRANYCH PRAMETRÓW

Dla wybranej lokalizacji przesuwnika fazowego dokonano doboru parametrów regulatora
urządzenia TCPAR z rysunku 2.6. W celu doboru optymalnych parametrów regulatorów
posłużono się algorytmem roju cząstek. Wyniki doboru parametrów wraz z najlepszym
zaczepem oraz funkcje celu, które maksymalizował algorytm, przedstawiono w tabeli 6.1.
Tabela 5.1. Zestawienie parametrów regulatora TCPAR

Regulator TCPAR Ustawienia 1 Ustawienia 2 Nastawy DRL
Kp
[j.w.]
40
-899
-899
Tp
[s]
0,05
0,01
0,01
pmax
[j.w.]
0,0001
0,001
0,05
pmin
[j.w.]
-0,0001
-0,0001
-0,0003
KF
[j.w.]
0,01
0,312
10,331
γ_min
[j.w.]
1
1
1
γ _max
[j.w.]
27
27
27
zaczep
[-]
26
26
10

–

funkcja celu

𝑓. 𝑐𝑒𝑙𝑢 = 𝑚𝑎𝑥(𝜎𝑚𝑖𝑛 )

Nastawy CCT
223,206
0,01
0,046
-0,049
191,478
1
27
26
𝑓. 𝑐𝑒𝑙𝑢 = 𝑚𝑎𝑥(𝑡𝑧𝑘𝑟𝑚𝑖𝑛 )

W tabeli Tabela 5.2 przedstawiono parametry algorytmu roju cząstek przy doborze
parametrów regulatora TCPAR
Tabela 5.2. Parametry algorytmu roju cząstek PSO przy doborze parametrów regulatora TCPAR

Parametr
Liczba populacji
Przestrzeń nwymiarowa
𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑗𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑐1
𝑐2
𝑊𝑚𝑖𝑛
𝑊𝑚𝑎𝑥
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Dobór nastaw DRL
Dobór nastaw CCT
i ustawień 2
800
800
6

6

200
2
2
0,4
0,9

20
2
2
0,4
0,9

5.3.2

ANALIZA MODALNA DLA SIECI TESTOWEJ, W KTÓREJ WYSTĘPUJE
NIESTABILNOŚĆ

Dla sieci bez przesuwnika fazowego, w której występuje niestabilna wartość własna,
dokonano sprawdzenia, czy działanie przesuwnika fazowego może poprawić stabilność
systemu. Na rysunku 6.2 przedstawiono wartości minimalnego współczynnika tłumienia dla
sieci bez urządzenia TCPAR oraz dla sieci z urządzeniem TCPAR dla ustawień 1 i ustawień 2
regulatora TCPAR. Ustawienia 2 zostały dobrane przy pomocy algorytmu roju cząstek,
którego funkcja celu polegała na maksymalizacji minimalnego współczynnika tłumienia.
Ujemne wartości współczynnika tłumienia świadczą o niestabilności systemu. Działanie
urządzenia TCPAR przyczynia się do poprawy stabilności lokalnej. Jednak w wyniku
działania nie osiągnięto minimalnej wartości 10% i 5%. Układ będzie działał stabilnie, jednak
tłumienie oscylacji będzie trwało dosyć długo. Podczas zmiany zaczepów otrzymuje się obraz
wartości własnych przedstawiony na rysunku 6.3. Przy zmianie numeru zaczepu stabilne
wartości występują od 22 zaczepu do 26 zaczepu. Inne zaczepy urządzenia TCPAR powodują
niestabilność.

Rys. 5.2. Wartości minimalnego współczynnika tłumienia dla sieci bez urządzenia TCPAR, dla sieci
z urządzeniem TCPAR dla ustawień 1 regulatora TCPAR, dla sieci z urządzeniem TCPAR dla
ustawień 2 regulatora TCPAR
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Rys. 5.3.Analiza modalna przy zmianach zaczepów układu TCPAR dla sieci, w której występuje
niestabilność
5.3.3

ANALIZA MODALNA ORAZ ANALIZA CZASÓW KRYTYCZNYCH TRWANIA
ZWARĆ DLA STABILNEJ SIECI TESTOWEJ

Dla stabilnej sieci testowej dokonano doboru parametrów regulatora TCPAR,
wykorzystując optymalizację rojem cząstek. W tabeli 6.1 w pozycji nastawy DRL i nastawy
CCT przedstawiono wyniki optymalizacji odpowiednich funkcji celu. Dla obu nastaw
dokonano zestawienia minimalnego współczynnika tłumienia oraz minimalnego czasu
krytycznego trwania zwarcia na rysunku 6.4.
Parametry

regulatora

TCPAR

dobrane

podczas

maksymalizacji

minimalnego

współczynnika tłumienia (nastawy DRL) zapewniają lepsze właściwości układu niż
parametry regulatora TCPAR dobrane podczas maksymalizacji minimalnego czasu trwania
zwarcia (nastawy CCT). Podczas analizy zwarciowej uzyskuje się już większy minimalny
czas trwania zwarcia dla nastaw DRL. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku
minimalnego współczynnika tłumienia. Sieć z urządzeniem TCPAR z nastawami CCT ma
mniejszy współczynnik tłumienia niż sieć z regulatorem dla nastaw DRL oraz niż sieć bez
układu TCPAR.
Na rysunkach 6.5 i 6.6 przedstawiono wyniki analizy modalnej dla sieci z urządzeniem
TCPAR dla nastaw DRL i nastaw CCT przy zmianie zaczepów urządzenia TCPAR.

24

Wszystkie

współczynniki

tłumienia

wartości

własnych

dla

kołysań

lokalnych

i międzyobszarowych są większe od 10%.

Rys. 5.4. Porównanie wartości minimalnego współczynnika tłumienia oraz minimalnego czasu
krytycznego trwania zwarcia

Rys. 5.5. Analiza modalna przy zmianach zaczepów układu TCPAR dla nastaw DRL
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Rys. 5.6. Analiza modalna przy zmianach zaczepu układu TCPAR dla nastaw CCT

W związku z powyższym można wyciągnąć wniosek, że parametry regulatora TCPAR
dobrane podczas maksymalizacji minimalnego współczynnika tłumienia zapewniają lepsze
właściwości układu niż parametry regulatora TCPAR dobranych podczas maksymalizacji
minimalnego czasu krytycznego trwania zwarcia. Parametry regulatora TCPAR dobrane
podczas maksymalizacji minimalnego współczynnika tłumienia pozwalają bardzo szybko
uzyskać wynik, który poprawia zarówno minimalny współczynnik tłumienia, jak i minimalny
czas trwania zwarcia.

6

WNIOSKI
Z przeprowadzonych analiz wynika, że przesuwnik fazowy jest w stanie poprawić pracę

sieci elektroenergetycznej w stanach ustalonych jak stanach nieustalonych. Co prawda,
poprawa jest niewielka (minimalizacja strat mocy, zwiększenie minimalnego tłumienia,
sterowanie przepływem mocy w liniach, zwiększenie minimalnego czasu trwania zwarcia),
ale czasem bardzo pożądana (poprawa stabilności systemu, poprawa warunków napięciowych
w sieci).

W pracy osiągnięto założone cele: określono wpływ przesuwnika fazowego na wybrany
system
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elektroenergetyczny.

Przeprowadzone

badania

wykazały,

że

sterowanie

przesuwnikiem fazowym ma niewielki wpływ na zmniejszenie strat mocy czynnej, natomiast
ma wpływ na poprawę sytuacji napięciowej w sieci elektroenergetycznej.
Stwierdzono również, że przez odpowiedni dobór parametrów regulatorów TCPAR można
poprawić minimalny współczynnik tłumienia w systemie elektroenergetycznym oraz
zwiększyć krytyczny czas trwania zwarcia.
Przeprowadzone badania symulacyjne i przedstawione w rozprawie wyniki
udowadniają tezę, że przesuwniki fazowe odpowiednio sterowane skutecznie wpływają
na pracę systemu elektroenergetycznego w stanach normalnych i zakłóceniowych.
Badania symulacyjne potwierdziły, że główne zastosowanie przesuwników fazowych to
regulacja przepływów mocy czynnej w systemie elektroenergetycznym.

7
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