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Teoria identyfikacji systemów elektroenergetycznych

w pracach Stanisława Trybuły

Jednym z zainteresowań profesora Trybuły było opisanie systemu energetycz-
nego jako całości, bez odwoływania się do charakterystyk elementów składowych:
generatorów, linii przesyłowych i urządzeń odbiorczych. Pierwszą pracą na ten te-
mat była [1], ostatnią — [9]. Jeszcze około roku 2005 profesor zastanawiał się nad
powrotem do tej tematyki, uważając ją za jedno z ważniejszych swoich osiągnięć.
Najważniejsze rezultaty są zawarte w pracach [2] i [8]. Przedstawiona jest w nich
statystyczna metoda określania funkcji przenoszenia połączonych systemów elek-
troenergetycznych na podstawie pomiarów bilansu mocy w systemie (różnica mocy
wytwarzanej i odbieranej), bilansu mocy na liniach wymiany zagranicznej i często-
tliwości w warunkach normalnej pracy systemu. Moc na liniach wymiany powinna
być utrzymywana na zadanych poziomach. W tym celu stosuje się nadrzędny, nie-
liniowy system regulacji, zwany systemem wtórnej automatycznej regulacji mocy
i częstotliwości (ARCM). Centralny system regulacji wtórnej uzupełnia regulację
pierwotną jednostek wytwórczych, umożliwiający zmiany generacji mocy jedno-
stek w przypadku zmian częstotliwości w systemie. Funkcje przejścia wyznaczo-
no dla systemów elektroenergetycznych z wtórną regulacją mocy i częstotliwości.
Przedyskutowane jest zagadnienie istnienia i jednoznaczności rozwiązań równań
określających charakterystyki systemów pierwotnego i wtórnego sterowania. Roz-
ważane są też inne problemy, takie jak: zagadnienie identyfikacji charakterystyk
układów sterowania przy założeniu, że sterowanie wtórne jest liniowe, zagadnie-
nie określania zależności między zapotrzebowaniem na moc a procesami wymiany.
Ukoronowaniem tych prac jest próba wyznaczenia optymalnego sterowania połą-
czonymi systemami elektroenergetycznymi [9]. Ważnym wynikiem tych prac była
metoda szybkiego, tj. możliwa do zastosowań on-line, wyznaczania tzw. współczyn-
nika energii regulującej systemu (parametr K systemu). Jest to podstawowy para-
metr zadawany w nastawach centralnego regulatora mocy i częstotliwości systemu
elektroenergetycznego i stąd jego kapitalne znaczenie dla jakości (kosztów) regu-
lacji systemowej. Do zastosowania praktycznego w regulatorze centralnym ARCM
nie doszło z uwagi na zmianę procedur ustalania nastaw regulatora centralnego po
przyłączeniu krajowego systemu elektroenergetycznego do zachodniego systemu
elektroenergetycznego (UCTE).
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