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1. Wprowadzenie 

1.1.  Motywacja wyboru tematyki rozprawy 

Najczęściej występującymi awariami w systemach elektroenergetycznych na świecie, 

są awarie związane z utratą stabilności napięciowej. Ciągła rozbudowa i modernizacje krajowej 

sieci przesyłowej wymagają badań dotyczących zachowania stabilności napięciowej po 

zmianach topologii sieci. Jednym z narzędzi poprawy stabilności napięciowej jest instalowanie 

w węzłach systemu elektroenergetycznego źródeł mocy biernej, której deficyt w pewnym 

obszarze systemu elektroenergetycznego może prowadzić do lawinowego obniżania napięcia, 

skutkując tzw. black-outem.  

Jednym ze współczesnych wyzwań elektroenergetyki jest opracowanie metod 

lokalizacji takich dodatkowych źródeł mocy biernej w odpowiednich węzłach sieci, aby 

zapewnić bezpieczeństwo pod względem stabilności napięciowej na jak największym obszarze 

sieci oraz z jak najlepszym efektem, nie instalując takich źródeł zbyt wiele. 

Istnieje wiele prac poświęconych instalacji dodatkowych źródeł mocy biernej w 

sieciach dystrybucyjnych, o strukturze promieniowej. Istnieje jednak uboga literatura 

poświęcona lokalizacji takich źródeł w sieciach przesyłowych, w których struktura sieci, 

kryteria regulacji oraz priorytety bezpieczeństwa różnią się od wyżej wymienionych sieci 

dystrybucyjnych.  

Autor uczestniczył w badaniach dotyczących instalacji dodatkowego źródła mocy 

biernej w sieci przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego. Dzięki temu 

doświadczeniu, autor zyskał wiedzę, jak usprawnić proces wyboru lokalizacji kompensatora 

mocy biernej, aby zapewnić jak najkorzystniejsze poprawienie warunków napięciowych 

analizowanego obszaru sieci.  

1.2. Wpływ rozbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego na 

bezpieczeństwo związane z pracą sieci elektroenergetycznej 

Rozwój gospodarczy kraju powoduje ciągły wzrost zużycia energii elektrycznej przez 

odbiorców. Zwiększeniu ulegają zarówno ilość zużytej energii, jak i zapotrzebowanie na moc 

przesyłaną odbiorcom. Aby zapewnić pokrycie zapotrzebowania, niezbędny jest ciągły rozwój 

istniejących urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej. Wzrost zapotrzebowania wymaga 

jednak również rozwoju infrastruktury do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.  

Plany rozwoju sieci przesyłowej systemu elektroenergetycznego wykonywane są na 

podstawie rynkowych prognoz zapotrzebowania oraz polityki energetycznej kraju. Planując 

taki rozwój należy brać pod uwagę, że zmiany modernizacyjne wpływają na stan sieci 

elektroenergetycznej. Takie zmiany topologii sieci mogą powodować niestabilność pracy sieci 

lub pogorszenie jakości energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom. Aby zapobiec takim 

sytuacjom, niezbędne jest przeprowadzenie analizy modernizowanego systemu pod kątem 

umieszczenia w nim dodatkowych urządzeń poprawiających parametry pracy sieci.  



Jednym z zagadnień, które należy analizować planując rozwój sieci, jest 

bezpieczeństwo napięciowe. Stabilność napięciowa systemu elektroenergetycznego to 

zdolność do utrzymywania profili napięciowych węzłów systemu w zrównoważony sposób 

podczas normalnych stanów pracy oraz w stanach pozakłóceniowych. Kryterium stabilności 

napięciowej obszaru sieci elektroenergetycznej stanowi, że w każdym węźle tego systemu, 

wraz ze zwiększaniem mocy biernej dostarczanej do węzła, jego napięcie wzrasta. Głównym 

czynnikiem powodującym niestabilność napięciową sieci jest brak możliwości pokrycia 

zapotrzebowania na moc bierną przez system elektroenergetyczny w pewnym krytycznym 

obszarze tego systemu. System elektroenergetyczny może utracić stabilność, gdy zakłócenie, 

np. zwiększenie zapotrzebowania na moc odbiorców lub zmiana topologii sieciowej, 

spowoduje postępujące i niekontrolowane zmiany napięcia. Takie sytuacje mogą doprowadzić 

w skrajnych przypadkach do przerwy w dostawie energii elektrycznej na znacznych obszarach 

systemu elektroenergetycznego (blackout’u), będącej konsekwencją powstania tzw. lawiny 

napięciowej.  

1.3. Teza i cel pracy, zawartość rozprawy.  

Rozbudowa i modernizacje krajowej sieci przesyłowej wymagają badań dotyczących 

zachowania stabilności napięciowej po zmianach topologii sieci. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy systemu, należy wybrać taką lokalizację dodatkowych źródeł mocy 

biernej, aby ograniczyć możliwości wystąpienia i rozwoju zakłóceń napięciowych. 

Teza pracy:  

Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w algorytmie określania lokalizacji 

dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym pozwala na ich 

prawidłowy dobór oraz optymalne rozmieszczenie w sieci przesyłowej.  

Celem pracy jest opracowanie, w oparciu o wybrane kryteria, możliwie prostego 

algorytmu wyboru lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej w sieci przesyłowej systemu 

elektroenergetycznego. Algorytm powinien korzystać z teorii zbiorów rozmytych w celu 

przebadania przydatności tej teorii do analizy tego zagadnienia. Do badań opracowanego 

algorytmu wykorzystano obliczenia w programie rozpływowym bazując na przykładowej sieci 

elektroenergetycznej.  

Algorytm powinien typować lokalizacje, w których instalacja dodatkowego źródła 

mocy biernej wspomaga pracę sieci. Powinien również pozwalać na oszacowanie minimalnej 

mocy znamionowej tych źródeł.  

Zawartość rozprawy: 

W rozdziale 3 przybliżono tematykę regulacji napięć oraz przepływów mocy biernej  

w systemie elektroenergetycznym. Opisano urządzenia służące do takiej regulacji oraz ich 

wpływ na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego.  



W rozdziale 4 opisano tematykę teorii zbiorów rozmytych w zakresie 

wykorzystywanym w tej pracy. Przedstawiono podstawowe zagadnienia oraz możliwości jej 

wykorzystania w dziedzinie elektroenergetyki. Przybliżono również analityczne metody 

optymalizacji, ich charakterystykę oraz zastosowanie w elektroenergetyce. 

Rozdział 5 przybliża zagadnienie określania lokalizacji dodatkowych źródeł mocy 

biernej w systemie elektroenergetycznym zarówno w sieciach dystrybucyjnych, jak  

i przesyłowych. Przedstawiono przykłady implementacji metod z literatury światowej.  

W rozdziale 6 opisano algorytm, opracowany w ramach niniejszej pracy. Opracowany 

algorytm służy określaniu lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie 

elektroenergetycznym wykorzystując teorię zbiorów rozmytych. Przedstawiono schemat 

blokowy algorytmu oraz określono kryteria i parametry algorytmu.  

W rozdziale 7 przedstawiono wyniki analizy przykładowej sieci przesyłowej przy 

pomocy zaproponowanego algorytmu. Analizę przeprowadzono w programie DIgSILENT 

PowerFactory. Badania wykonano dla różnych wariantów rozpływowych. Przedstawiono 

profile napięciowe węzłów poddanych analizie, przybliżono działanie algorytmu oraz 

przeanalizowano stan ostateczny układu po zaproponowanych zmianach.  

W rozdziale 8 podsumowano zagadnienie poruszane w pracy oraz przedstawiono 

wnioski z przeprowadzonych analiz. 

2. Regulacja napięć oraz przepływów mocy biernej w systemie 

elektroenergetycznym  

Podstawowymi parametrami, które określają jakość energii elektrycznej, są 

częstotliwość oraz napięcie [1, 2]. W związku z powyższym, w systemie elektroenergetycznym 

można wyróżnić dwa podstawowe procesy regulacyjne, regulacja napięcia oraz regulacja 

częstotliwości.  Proces regulacji częstotliwości jest koordynowany poprzez regulator centralny. 

Biorą w nim udział (pośrednio lub bezpośrednio) wszystkie źródła wytwórcze. Elementem 

wykonawczym tego procesu są regulatory turbin. Procesy sterowania napięciami, ze względu 

na fakt, że napięcia w węzłach utrzymuje się lokalnie, mają charakter rozproszony. Biorą 

w nich udział urządzenia takie jak generator synchroniczny, transformatory energetyczne, 

źródła generacji rozporoszonej oraz sterowane kompensatory mocy biernej. Utrzymywanie 

wartości napięć w dopuszczalnych granicach jest utrudnione ze względu na to, że system 

zaopatruje w energię elektryczną ogromną liczbę odbiorów i jest zasilany z wielu źródeł. Ciągłe 

zmiany obciążenia w systemie elektroenergetycznym wymuszają ciągłe zmiany stanu pracy 

systemu elektroenergetycznego, co wpływa na warunki pracy urządzeń przesyłowych. Z tego 

względu regulacja napięć oraz mocy biernej w systemie elektroenergetycznym powinna być 

wspomagana przez specjalne urządzenia, instalowane w wytypowanych do tego węzłach, 

rozproszone w systemie elektroenergetycznym. Prawidłowy dobór lokalizacji i typu, oraz 

koordynacja urządzeń służących do regulacji napięć i mocy biernej są jednymi 

z najważniejszych wyzwań elektroenergetyki. 



2.1. Kompensacja mocy biernej 

Kompensacja mocy biernej to takie sterowanie przepływami mocy biernej w systemie 

elektroenergetycznym, aby zmaksymalizować jego wydajność oraz zminimalizować koszty 

przesyłu energii elektrycznej. Idea kompensacji stosowana jest w szerokim zakresie zarówno 

przy rozwiązywaniu problemów w sieci przesyłowej, jak i w sieciach dystrybucyjnych oraz 

bezpośrednio u odbiorców przemysłowych. Dużo zagadnień, związanych z jakością 

dostarczanej energii elektrycznej, można rozwiązać za pomocą odpowiedniej regulacji 

przepływów mocy biernej. 

Nie można całkowicie wyeliminować przepływu energii biernej w sieci, ponieważ 

znaczna część odbiorów prądu przemiennego wymaga jej do poprawnego działania. Moc bierną 

muszą również wytwarzać generatory synchroniczne, stanowiące większość urządzeń do 

wytwarzania energii elektrycznej, aby zachować stabilną i synchroniczną pracę z systemem 

elektroenergetycznym. Można natomiast skutecznie ograniczać negatywne skutki przepływu 

mocy biernej przez gałęzie systemu elektroenergetycznego. Dąży się do tego, aby jak najwięcej 

zapotrzebowania na moc bierną zostało pokryte przez źródła mocy biernej zlokalizowane  w 

pobliżu odbiorców, aby uniknąć przesyłania jej na duże odległości. W tym celu stosuje się 

urządzenia do kompensacji mocy biernej. Dzięki swojemu działaniu, urządzenia do 

kompensacji pozwalają zapobiegać przepięciom oraz przeciwdziałają poważnym awariom 

sieci, jak np. lawina napięciowa i w konsekwencji „blackout”. 

Urządzenia do kompensacji mocy biernej instalowane równolegle (bocznikowo), zwane 

kompensatorami bocznikowymi, służą do generacji bądź poboru mocy biernej w węźle 

przyłączenia. Rys. 2.1 przedstawia działanie kompensatora bocznikowego.  

Urządzeniami, które stosuje się do kompensacji mocy biernej w systemie 

elektroenergetycznym są baterie kompensatorów, dławiki bocznikowe oraz kompensatory typu 

FACTS (eng. Flexible Alternating Current Transmission System – elastyczne systemy 

przesyłowe prądu przemiennego), w tym układy SVC i STATCOM. 
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Rys. 2.1 Działanie kompensatora mocy biernej  
a) schemat przykładowego wycinka sieci Tr – transformator, Upl – napięcie na początku linii, Ukl – napięcie na 
końcu linii, Id- prąd dostarczany do odbioru, Ik – prąd kompensacji, Io – prąd odbioru, Rl – rezystancja linii, Xl – 
reaktancja linii.,  
b)wykres fazorowy dla przypadku bez kompensacji, c) wykres fazorowy dla przypadku z kompensacją o 
charakterze pojemnościowym, d) wykres fazorowy dla przypadku z kompensacją o charakterze indukcyjnym. 

2.2. Stabilność napięciowa 

W celu weryfikacji poprawnego prowadzenie regulacji oraz sprawdzenia, czy zapewnia 

się odpowiednią generację mocy biernej w systemie, przeprowadza się badania stabilności 

napięciowej. Badania stabilności napięciowej są bardzo ważnym elementem analiz 

dotyczących systemu elektroenergetycznego. Niestabilna praca systemu pod względem 

napięciowym może prowadzić do poważnych awarii systemowych zwanych lawinami 

napięciowymi.  

Utrata stabilności napięciowej może być skutkiem szybko narastającego obciążenia 

sieci lub awarii, w wyniku której następuje utrata źródła mocy biernej bądź gałęzi przesyłowej. 

Gdy wyczerpane zostaną możliwości regulacyjne generatorów, transformatorów oraz urządzeń 

do kompensacji mocy biernej, a obciążenie w wyniku awarii wzrośnie, napięcie może spaść do 

niebezpiecznie niskich wartości. W takich sytuacjach u odbiorców, u których zainstalowane są 

odbiory o charakterze indukcyjnym (silniki indukcyjne) może nastąpić zatrzymanie tych 

urządzeń. W konsekwencji tego takie odbiory pobierają jeszcze więcej mocy biernej, 

pogarszając sytuację napięciową w węźle zainstalowania, oraz sąsiednich. Co więcej, 

kondensatory instalowane w systemie elektroenergetycznym w celu dostarczenia mocy biernej, 



w sytuacji obniżonego napięcia, zaczynają dostarczać jej coraz mniej, jeszcze bardziej 

obniżając napięcie. Reakcją na takie awarie jest awaryjne wyłączanie odbiorów, w celu 

zmniejszenia obciążenia sieci. 

W przypadku sieci wielowęzłowych kryterium stabilności definiuje się na podstawie 

współczynnika pochodnej napięcia węzłowego względem mocy biernej dostarczanej do węzła 

dU/dQ. Jeżeli dowolnie niewielkie zwiększenie mocy biernej dostarczanej do węzła spowoduje 

wzrost napięcia w węźle, to węzeł jest stabilny napięciowo. Takie badanie można 

przeprowadzić dla każdego węzła w systemie elektroenergetycznym, aby ocenić stabilność 

napięciową całego systemu. Ocena stabilności napięciowej systemu elektroenergetycznego 

może się opierać na metodzie współczynnika podatności, metodzie krzywych nosowych, bądź 

metodzie analizy modalnej. Rys. 2.2 przedstawia rodzinę krzywych nosowych przy różnych 

współczynnikach mocy odbioru zainstalowanego w analizowanym węźle. Analizując położenie 

punktu pracy węzła i odnosząc go do odpowiedniej krzywej nosowej, można oszacować zapas 

stabilności napięciowej dla tego węzła, oraz ocenić zagrożenie utratą tej stabilności.  

Granicę stabilności można wyznaczyć przy pomocy programów komputerowych 

obliczających rozpływy. W takim przypadku stopniowo zwiększa się obciążenie w węźle sieci 

o ustaloną wartość procentową, do momentu, w którym program rozpływowy nie wykona 

obliczeń. Obciążenie graniczne wyznacza się dla obciążenia, w którym występuje utrata 

stabilności, a wyznaczona różnica między punktem pracy, a obciążeniem granicznym, oznacza 

zapas stabilności.  

 

 
Rys. 2.2 Rodzina krzywych nosowych p(v) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

v 
= 

V
/E

p = P/S"kq

Krzywe P(U)

0,93 poj 0,98 poj 1,00 0,98 ind 0,93 ind

0,86 ind 0,76 ind 0,64 ind 0,5 ind

        Krzywe p(v) 



2.3. Podsumowanie 

W celu regulacji przepływów mocy biernej oraz napięć w systemie 

elektroenergetycznym stosuje się całą gamę rozwiązań. W celu uzyskania optymalnego 

rozwiązania pod kątem bezpieczeństwa sieci, ekonomicznej eksploatacji oraz jakości zasilania, 

należy odpowiednio do realizowanego celu dobrać rodzaj kompensatora. Jednak równie ważne 

jak rodzaj, jest również odpowiednia lokalizacja urządzenia, jak i jego parametry. W tej 

rozprawie główny nacisk został położony na dobraniu odpowiedniej lokalizacji kompensatora. 

3. Teoria zbiorów rozmytych  

Logika rozmyta, czyli rozwinięcie teorii zbiorów rozmytych, zaprezentowanej w 1965 

roku przez L.A. Zadeha, została opracowana w sposób pozwalający na stosowanie  

w opisie oraz rozumowaniu wiedzy przedstawianej w formie lingwistycznej lub werbalnej. 

Założono, że wiedzy tej można użyć nie tylko do ćwiczeń intelektualnych, ale również do 

stosowania w obliczeniach numerycznych. Przedstawianie pewnych pojęć językowych  

w sposób numeryczny jest niebanalnym problemem. Przykładowo, odpowiedź na pytanie, czy 

liczba x jest liczbą dużą, zależy od interpretującego oraz od przyjętego podejścia. Jedną  

z możliwości jest stwierdzenie, że jeżeli x ≥ d, to jest liczbą dużą, jeżeli x < d to nie jest. Jest to 

podejście dwuwartościowe. Logika rozmyta jest uogólnieniem logiki dwuwartościowej, 

przyjmuje, że między stanem 1 i 0 rozciąga się szereg wartości pośrednich, które określają 

stopień przynależności elementu do zbioru. Takie podejście pozwala nam na rozszerzenie 

definicji lingwistycznego zbioru „duża” i możemy przyjąć, że liczba x jest duża w stopniu μ ∈ 

[0,1]. 

Należy zaznaczyć, że dokładne stopnie przynależności definiowane są subiektywnie 

przez twórcę zbioru i ich przyjmowanie odbywa się na podstawie wiedzy eksperckiej 

posiadanej przez autora. Stopnie przynależności nie są definiowane absolutnie, lecz w dużym 

stopniu zależą od kontekstu. Na przykład, przy rozważaniu układu elektronicznego napięcie 

15V może już być kwalifikowane jako „duże”, lecz przy rozważaniu sieci najwyższych napięć, 

takie napięcie może być uważane za „niezauważalne”. 

Logika rozmyta znajduje zastosowanie w rozwiązywaniu problemów dotyczących 

systemów elektroenergetycznych wszędzie tam, gdzie wykorzystywane dane są niedokładne, 

a czasami nawet niedostępne (dane dostępne w formie słownej, niedokładności pomiarowe, 

brakująca dokumentacja itp.). Ponadto, zastosowanie teorii zbiorów rozmytych pozwala na 

znalezienie kompromisu między celami, które nie są do końca jasno określone. 

3.1. Funkcje przynależności 

Aby w rozważanym problemie, przy którym korzysta się z logiki rozmytej uzyskać 

wiarygodne wyniki, należy odpowiednio dobrać funkcję przynależności do rozpatrywanego 

zagadnienia. Dobór funkcji zależy od badacza, jego wiedzy eksperckiej i doświadczenia. 

Podczas badań często okazuje się, że zastosowana funkcja przynależności powinna mieć inny 



kształt bądź parametry. Właściwe dobranie tych właściwości stanowi bardzo ważną część 

prowadzenia badań z wykorzystaniem logiki rozmytej. 

Ze względu na małą liczbę danych potrzebnych do zdefiniowania funkcji, oraz łatwość 

modyfikacji parametrów funkcji w trakcie prowadzenia doświadczeń, najpopularniejszymi 

funkcjami przynależności są funkcje wielokątne. Najczęściej stosowanymi funkcjami 

wielokątnymi są funkcja trójkątna oraz trapezowa.  

Można również stosować tzw. intuicyjne funkcje przynależności, których założeniem 

jest, że są różniczkowalne w całym zakresie rozważań. Wśród takich funkcji można wyróżnić 

funkcję Gaussa, funkcje dzwonowe, bądź funkcje sigmoidalne. 

 
Rys. 3.1 Przykładowa funkcja przynależności – funkcja trapezowa. 

Teoria zbiorów rozmytych jest bardzo uniwersalnym narzędziem, pozwalającym na 

implementację heurystycznego rozumowania do algorytmów cyfrowych. Logika rozmyta 

pozwala na implementowanie ludzkich doświadczeń oraz preferencji poprzez stosowanie 

funkcji przynależności. Dzięki temu służy do oceny stanu badanego obiektu na podstawie 

rozumowania lingwistycznego, zależącego od doświadczenia osoby prowadzącej analizę.  

4. Określanie lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie 

elektroenergetycznym z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych  

Rozważając instalację dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie 

elektroenergetycznym, szczególnie należy zwrócić uwagę na trzy podstawowe zagadnienia. Po 

pierwsze powinno się rozważyć fizyczną lokalizację kompensatora, czyli wskazać obszary 

systemu elektroenergetycznego, w którym występują techniczne bądź ekonomiczne przesłanki 

do instalacji nowych źródeł mocy biernej. Drugim zagadnieniem jest dobór odpowiedniego 

rodzaju urządzenia. Po trzecie, należy dobrać parametry urządzenia, takie jak moc znamionowa 

oraz charakter (pojemnościowy i/lub indukcyjny).  

Rozważania dotyczące lokalizacji kompensatorów różnią się w zależności od rodzaju 

sieci elektroenergetycznych, które są analizowane. Są to sieci otwarte – sieci 

dystrybucyjne/rozdzielcze, oraz sieci zamknięte – sieci przesyłowe. 

4.1. Lokalizacja kompensatorów w sieciach otwartych 

Lokalizacja dodatkowych źródeł mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych jest badana 

od lat. Większość metod optymalizacyjnych przy określeniu funkcji celu skupia się na 
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ograniczeniu strat mocy czynnej, a wśród stosowanych rodzajów kompensatorów 

zdecydowanie przeważającym rozwiązaniem są mechanicznie załączane baterie 

kondensatorów. 

Najczęstszym kryterium optymalnego rozmieszczenia kompensatorów w sieciach 

otwartych, jest ograniczenie strat mocy czynnej przy minimalizacji kosztów. Należy jednak 

zawsze zwrócić uwagę na istnienie w sieci węzłów, w których z ekonomicznego punktu 

widzenia nie opłaca się zainstalować dodatkowego źródła mocy biernej, lecz ze względu na 

bezpieczeństwo – stabilność napięciową – kompensator jest niezbędny. W takich przypadkach 

należy uwzględnić kryterium stabilności jako kryterium wiodące – mające absolutne 

pierwszeństwo przed pozostałymi kryteriami.  

4.2. Lokalizacja kompensatorów w sieciach zamkniętych 

Ze względu na strukturę, sieci przesyłowe wysokich napięć nazywa się sieciami 

oczkowymi lub zamkniętymi. Ze względu na specyfikę rozpływów mocy w takich sieciach, 

wielopoziomowe zależności między wieloma parametrami sieci, oraz dużą ilością 

analizowanych węzłów, tematyka lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej w tych sieciach 

nie jest tak szeroko przebadana, jak w przypadku sieci promieniowych.  

W sieciach otwartych – dystrybucyjnych, metody lokalizacji za priorytet uznają 

ograniczanie kosztów związanych ze stratami mocy czynnej oraz minimalizację kosztów 

instalacji. Ze względu na charakter rozpływu mocy w sieciach promieniowych, nie można 

takich samych kryteriów stosować przy analizie sieci przesyłowej. Przy analizie sieci 

zamkniętych brać należy pod uwagę głównie kryteria związane z bezpieczeństwem sieci, czyli 

poziomy napięć, zapas stabilności napięciowej oraz podatność napięciową.  

5. Metoda lokalizacji kompensatorów statycznych w sieci przesyłowej systemu 

elektroenergetycznego z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych 

W celu przebadania przydatności stosowania teorii zbiorów rozmytych do określenia 

lokalizacji dla dodatkowych źródeł mocy biernej w sieci przesyłowej systemu 

elektroenergetycznego, opracowano własny algorytm metody oraz zaimplementowano  

w programie rozpływowym DIgSILENT PowerFactory. 

5.1. Algorytm Metody 

Na podstawie rozważań zawartych w pracy, opracowano metodę lokalizacji 

dodatkowych źródeł mocy biernej w sieci przesyłowej systemu elektroenergetycznego  

z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych. Metoda ta wykorzystuje analizę poziomów napięć 

oraz zapasu stabilności napięciowej węzłów do oceny, czy w danym węźle niezbędna jest 

instalacja dodatkowego źródła mocy biernej.  

Badanie stanu pracy systemu elektroenergetycznego odbywa się na podstawie 

obliczania rozpływów mocy w modelowanym systemie w programie obliczeniowym, 



DIgSILENT PowerFactory, oraz poddawania otrzymanych wyników dalszym analizom 

(funkcje rozmywające, działania na zbiorach, procesy decyzyjne), w celu podjęcia decyzji  

o instalacji dodatkowego źródła mocy biernej.  

Wybór lokalizacji dodatkowego źródła mocy biernej do zainstalowania w systemie 

podejmowany jest na podstawie iloczynu współczynników przynależności wyznaczonych dla 

poziomu napięcia w węzłach oraz współczynników podatności napięciowej. W przypadku, gdy 

wynik iloczynu wskazuje dwa węzły lub więcej, wybierany jest węzeł o najniższym 

współczynniku przynależności wyznaczonym dla poziomu napięcia. Rys. 5.2 przedstawia 

schemat blokowy proponowanej metody.  

5.2. Funkcje rozmywające 

W celu przeprowadzenia analizy otrzymanych wyników obliczeń rozpływowych  

z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych wybrano funkcje rozmywające dla poziomów 

napięcia oraz dla współczynników podatności napięciowej.  

Do analizy poziomów napięcia wybrano trapezową funkcję rozmywającą, którą 

przedstawia Rys. 5.1 

 
Rys. 5.1 Funkcja przynależności rozmywająca wartość napięcia w węzłach. 
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Rys. 5.2 Schemat blokowy algorytmu metody 

  

Deklaracje:
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 pmax - ilość wariantów rozpływowych
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Podczas wykonywania obliczeń rozpływowych, program obliczeniowy bada podatność 

napięciową węzłów na zmiany mocy czynnej, określając zmiany napięcia w węźle pod 

wpływem zmian pobieranej mocy czynnej. Program obliczeniowy, na podstawie rozpływowej 

macierzy Jacobiego, wyznacza  dla każdego węzła wartości 
𝑑𝑈𝑘

𝑑𝑃𝑘
 . Wartość ta jest wskaźnikiem 

zapasu stabilności napięciowej dla danego węzła.  

Dla współczynnika podatności napięciowej węzła 
𝑑𝑈

𝑑𝑃
, określana jest wartość funkcji 

przynależności, w proponowanej metodzie określanej funkcją,  którą obrazuje Błąd! Nie m

ożna odnaleźć źródła odwołania.. 

 
Rys. 5.3Funkcja przynależności dla badania podatności napięciowej węzłów. 

Wartości współczynnika podatności napięciowej wyznaczonej dla dowolnego węzła, im 

są niższe – tym gorzej. Punkt pracy węzła znajduje się coraz bliżej granicy stabilności, a nawet 

małe zmiany pobieranej mocy czynnej powodują duże zmiany napięcia w węźle. Duża częstość 

zmian wartości napięcia w węźle prowadzi również do dużo częstszego działania urządzeń do 

regulacji napięcia w pobliżu węzła, przez co ich części mechaniczne zużywają się częściej. 

Stąd, ze względu na własności eksploatacyjne oraz względy bezpieczeństwa, dla niskich 

wartości podatności napięciowej wartości funkcji przynależności przyjmują wartości 0. 

Dla każdego z węzłów, po wykonaniu obliczeń rozpływowych, określono wartości 

funkcji rozmywających. Wynikiem tych działań są wartości funkcji rozmywających µU oraz 

µwr. W celu przeprowadzenia wnioskowania współczynniki te należy odpowiednio 

przekształcić, aby węzeł charakteryzował się jedną wartością. W tym celu przeprowadza się 

operację iloczynu zbiorów rozmytych, polegającą na mnożeniu współczynników 

przynależności. Wynikiem tej operacji jest jeden współczynnik, µi, na podstawie którego 

wykonuje się wnioskowanie. Operację przedstawia wzór (5.1). 

 µ𝑖 = µ𝑤𝑟 ∗ µ𝑈 (5.1) 

5.3. Model sieci elektroenergetycznej użyty do badań. 

Opracowana metoda została przebadana na przykładowym modelu systemu 

elektroenergetycznego. Badany system przedstawia sieć przesyłową najwyższych napięć. Jest 

to zmodyfikowany model CIGRE do badań systemów elektroenergetycznych, uzupełniony 

o dodatkową linię 400 kV. Przyjęty do badań system nadaje się do testowania metody 

lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej ze względu na fakt, że przy bazowych 
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obliczeniach występują przekroczenia napięcia, których optymalizacja rozpływów mocy 

biernej oraz napięć nie jest w stanie wyeliminować. Sugeruje to potrzebę instalacji 

dodatkowego źródła mocy biernej w tej sieci, a celem metody jest odpowiedni wybór miejsca 

instalacji. Schemat modelu sieci elektroenergetycznej przyjętej do badań przedstawiono na Rys. 

5.4 

 

 
 
Rys. 5.4 Schemat systemu elektroenergetycznego CIGRE zamodelowanego w celu wykonania badań. 

5.4. Definicja wariantów rozpływowych 

Obliczenia rozpływów mocy dokonywano przy zmieniających się warunkach 

obciążenia sieci elektroenergetycznej. Zmiany obciążenia sieci osiągnięto przez przemnożenie 

wartości pobieranych przez odbiory mocy przez współczynnik osiągnięty na podstawie 

udostępnionego przez PSE Operator na stronie internetowej przebiegu obciążenia sieci z dni: 

07.01.2015 – doba, w której wystąpiło maksymalne obciążenie systemu elektroenergetycznego 
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(25,101 GW), oraz 07.06.2015 – doba, w której wystąpiło najniższe obciążenie systemu 

elektroenergetycznego (11,502 GW). Współczynnik wyznaczano co 15 minut, osiągając 96 

wariantów rozpływowych. Przebieg zmienności tego współczynnika dla dwóch wariantów 

obciążenia przedstawia Rys. 5.5 

 
Rys. 5.5Przebieg współczynnika obciążenia sieci określającego warianty rozpływowe. 

Obliczenia rozpływowe wykonywano dla każdego z tych współczynników, zmieniając 

tym samym obciążenie i warunki pracy systemu.  

6. Wyniki przeprowadzonych badań  

W celu zobrazowania zamodelowano opisany system elektroenergetyczny, oraz 

przeprowadzono na nim analizę. Po wykonaniu serii rozpływów, modelujących dobową 

zmienność obciążenia, dodawano kompensator w wybranym przez algorytm węźle oraz 

ponawiano obliczenia już z zainstalowanym źródłem napięciowym modelującym kompensator. 

Pierwszym krokiem algorytmu jest przeprowadzenie serii obliczeń rozpływowych na 

modelu systemu bez zainstalowanych dodatkowych źródeł mocy biernej i na podstawie 

wyników wybór lokalizacji kompensatora. Poziomy napięć oraz wartości podatności 

napięciowej węzłów w analizowanej sieci przedstawiono na Rys. 6.1 oraz Rys. 6.2.  



 

Rys. 6.1 Wartości napięcia w węzłach analizowanej sieci – węzły 220 kV 

 

Rys. 6.2 Wartości podatności napięciowej w węzłach analizowanej sieci – węzły 220 kV 

Na podstawie wyznaczonych dla poziomów napięć oraz współczynników podatności 

napięciowej wartości funkcji przynależności wyznaczono iloczyn tych współczynników,  

w celu przeprowadzenia wyboru lokalizacji dodatkowego źródła mocy biernej. Analiza obu 

tych współczynników pozwala na wybór węzła B09211 jako miejsca zainstalowania 

dodatkowego źródła mocy biernej. Kolejny krok analizy wykazał, że niezbędna jest również 

instalacja kompensatora w węźle B10211. Ze względu na to, że po instalacji kompensatorów w 

tych dwóch węzłach, nie występuje potrzeba instalacji dodatkowego źródła, algorytm 



zakończył działanie. Wyniki analizy po instalacji dwóch kompensatorów przedstawione zostały 

na Rys. 6.3 oraz Rys. 6.4.  

 

Rys. 6.3 Wartości napięcia w węzłach analizowanej sieci – węzły 220 kV 

 

Rys. 6.4 Wartości podatnoci napięciowej w węzłach analizowanej sieci – węzły 220 kV 

Jak widać, sytuacja napięciowa poprawiła się znacznie w węzłach w których 

wytypowano lokalizacją dodatkowego źródła mocy biernej.  
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6.1. Ocena rozwiązania.  

Oprócz profili napięciowych oraz podatnoci napięciowej, badano również wpływ 

instalacji kompensatorów na inne parametry związane z pracą sieci elektroenergetycznej. 

Jednym z badanych parametrów były straty mocy czynnej w modelowanej sieci. 

Wyniki przedstawiające zmianę procentową tych strat w stosunku do wariantu bazowego bez 

źródeł napięciowych modelujących kompensator obrazuje Rys. 6.5 

 

Rys. 6.5 Zmiany strat mocy czynnej w modelowanej sieci po zainstalowaniu dodatkowych źródeł mocy biernej, 

w stosunku do wariantu bazowego. 

Można zaobserwować, że dodanie kompensatora do węzła B09211 ma znaczący wpływ 

na straty mocy czynnej. Zmniejszenie wartości tych strat sięga 10% w stosunku do wariantu 

bazowego, bez zainstalowanych kompensatorów. Zmianę wartości strat można zaobserwować 

tylko w przypadkach, gdy źródło napięciowe symulujące kompensator było załączone.  

Można zauważyć, że instalacja źródła w węźle B10211 ma niewielki wpływ na straty 

mocy czynnej w modelowanym systemie. W niektórych wariantach rozpływowych jest to 

nawet negatywny wpływ w stosunku do przypadku z jednym zainstalowanym kompensatorem. 

Mimo braku wpływu na straty mocy czynnej, instalacja kompensatora  

w węźle B10211 była niezbędna ze względów bezpieczeństwa. Jak można zaobserwować, 

kryterium mocy czynnej doboru lokalizacji nie wskazałoby węzła B10211 do instalacji 

dodatkowego źródła mocy biernej ze względu na bardzo małe oszczędności, a nawet 

zwiększenie strat w niektórych wariantach. Ten przypadek pokazuje, że należy bardzo uważać 

przy doborze kryteriów oceny węzłów pod kątem lokalizacji źródeł mocy biernej.  

 



Aby określić minimalne wartości znamionowe mocy źródeł do zainstalowania  

w wytypowanych lokalizacjach, badane są wartości mocy biernych, które dostarczane były 

przez te źródła do węzłów, aby utrzymać wartości dopuszczalne napięć.  

Analiza tych wartości pozwala na oszacowanie minimalnej wartości znamionowej 

instalowanego kompensatora. Nie pozwala na wytypowanie konkretnego typu kompensatora, 

jako że nie przedstawia dynamicznego zachowania się urządzenia podczas zmian obciążenia. 

Dobór konkretnego kompensatora powinien odbyć się na podstawie analizy ekonomicznej oraz 

technicznej.  

Rys. 6.6 przedstawia wartości minimalnej mocy biernej, jaką powinien dysponować 

kompensator w celu utrzymania wartości napięcia w węźle w dopuszczalnym zakresie.  

 
Rys. 6.6 Moc bierna dostarczana do węzła B09211 oraz B10211 w celu utrzymania wartości 

dopuszczalnej napięcia w tym węźle.  

  



7. Podsumowanie i wnioski 

Z każdym rokiem obserwuje się wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Aby 

zapewnić ciągłość w dostarczaniu oraz odpowiednią jakość energii elektrycznej dostarczanej 

odbiorcom, niezbędna jest ciągła modernizacja istniejącej infrastruktury do wytwarzania oraz 

przesyłu energii elektrycznej. Każda zmiana w systemie elektroenergetycznym zmienia 

warunki jego pracy, należy więc monitorować potrzebę instalacji dodatkowych urządzeń 

wspomagających pracę sieci oraz poprawiających parametry jej przesyłu.  

W tej pracy proponuje się metodykę, która umożliwia sprawdzenie sieci przesyłowej 

pod kątem warunków napięciowych i proponuje optymalną, ze względu na poprawę profili 

napięciowych sieci oraz zwiększenie zapasu stabilności sieci, lokalizację dodatkowych źródeł 

mocy biernej. Opracowana metodyka opiera się głównie na wymaganiach dotyczących 

stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego. Działanie zaproponowanej metody polega na 

wyszukaniu najlepszego rozwiązania instalacji dodatkowych źródeł mocy biernej, które spełnia 

wymagania użytkownika oraz zapewnia znaczną poprawę warunków pracy sieci. 

Uwzględnienie preferencji użytkownika, np. maksymalna ilość instalowanych źródeł lub zakres 

optymalizowanych poziomów napięć, możliwe jest dzięki wprowadzeniu parametrów do 

algorytmu metody.  

Opracowaną metodykę instalacji dodatkowych źródeł mocy biernej przeanalizowano 

dla modelu testowego CIGRE. Analiza ta miała na celu sprawdzenie możliwości implementacji 

proponowanej metodyki. Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących 

wniosków:  

 Opracowana metodyka identyfikuje węzły w analizowanej sieci, które są zagrożone pod 

względem stabilności napięciowej.  

 Przeprowadzenie analizy w programie rozpływowym, który pozwala na implementację 

własnych makr znacznie skraca czas analizy i pozwala na znaczną automatyzację procesu.  

 Algorytm pozwala na analizę dowolnej liczby węzłów badanego systemu, można również 

ograniczyć się do konkretnego poziomu napięcia bądź obszaru.  

 Modelowanie badanego systemu pozwala na analizę różnych wariantów obciążenia sieci, 

oraz różnych wariantów modernizacji sieci. Pozwala to uwzględnić szereg koncepcji 

rozwoju sieci i analizować możliwość rozbudowy.  

 Zaproponowana metodyka nie sugeruje rodzaju instalowanego źródła mocy biernej, ale 

pozwala na oszacowanie minimalnej mocy biernej źródła, niezbędnej do zapewnienia 

stabilnej i bezpiecznej pracy systemu. Określa również poziom mocy biernej, którą 

powinien dysponować kompensator, aby utrzymać napięcie w węźle blisko wartości 

znamionowej. 



 Proponowany algorytm pozwala na identyfikację zarówno deficytu, jak i nadmiaru mocy 

biernej, proponując instalację źródeł mocy biernej pojemnościowej lub indukcyjnej 

w zależności od potrzeb. 

 Wyniki uzyskane przy pomocy metody uwzględniają inne czynniki, np. straty mocy 

czynnej lub obciążenie ciągów przesyłowych, pozwalającej na analizę zaproponowanego 

przez metodę rozwiązania pod kątem optymalizacji pracy sieci.  

 Czas wykonywania obliczeń zależy od skomplikowania modelu do badań oraz parametrów 

metody (zakres napięć oraz maksymalna ilość instalowanych źródeł).  

Celem rozprawy było udowodnienie tezy, że zastosowanie teorii zbiorów rozmytych 

w algorytmie określania lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie pozwala na 

optymalne, pod względem bezpieczeństwa sieci, rozmieszczenie tych źródeł w sieci 

przesyłowej. Aby osiągnąć ten cel, opracowano algorytm określający lokalizację dodatkowych 

źródeł mocy biernej w sieci przesyłowej. Opracowany algorytm typuje lokalizacje, w których 

instalacja dodatkowego źródła mocy biernej wspomaga pracę sieci. Pozwala na oszacowanie 

minimalnej znamionowej mocy biernej tych źródeł, zapewniającej utrzymanie napięcia 

w węźle na poziomie dopuszczalnym, oraz oszacowanie mocy biernej niezbędnej do 

utrzymania wartości napięcia blisko wartości znamionowej. Przeprowadzono weryfikację 

działania algorytmu modelując instalację kompensatorów w wyznaczonych węzłach, znacznie 

poprawiając warunki pracy systemu elektroenergetycznego. Podsumowując wyniki badań, 

można stwierdzić, że teza rozprawy została udowodniona.  
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