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WSTĘP
Prezentowany Zeszyt Naukowy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG zawiera referaty konferencji
naukowo–technicznej „GDAŃSKIE DNI ELEKTRYKI’ 2016” (GDE’16), zorganizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków
Polskich Oddział Gdańsk we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w dniach
27 - 29 października 2016 roku na terenie Politechniki Gdańskiej.
Jest to już 41 konferencja, organizowana nieprzerwanie od 1975 roku, przez SEP Oddział Gdańsk w ramach Gdańskich
Dni Elektryki. Referaty i wystawy techniczne składające się na coroczne GDE adresowane są do środowiska elektryków,
którzy mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność pracy urządzeń oraz instalacji elektrycznych
i elektroenergetycznych. Konferencja ma na celu przekazanie dla środowiska elektryków aktualnej wiedzy z zakresu
elektryki, zarówno w sensie ogólnym, jak również wiedzy z poszczególnych jej specjalności.
Ranga imprezy, jedynej tego typu w województwie pomorskim powoduje, że w konferencji zazwyczaj uczestniczą
przedstawiciele wyższych uczelni, firm elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej, biur projektowych, firm
wykonawczych, jak również służby eksploatacyjne. Na towarzyszącej konferencji wystawie technicznej są prezentowane
nowoczesne rozwiązania techniczne znanych producentów programów, wyrobów i urządzeń stosowanych w projektowaniu
i budowie instalacji przemysłowych i komunalnych w zakresu instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, automatyki
i sterowania, instalacji monitorowania i np. zarządzania mediami inteligentnych obiektów. Obecnie, w każdej dziedzinie
działalności człowieka można zauważyć wpływy działalności elektryków, w szerokim znaczeniu tego określenia.
Konferencja w roku 2016, p.t. ”Jakość energii elektrycznej w aspekcie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania” jest
organizowana pod względem naukowym i logistycznym przez Komisję przedmiotową Oddziału SEP w Gdańsku.
Konferencja ma na celu przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy naukowej z zakresu nowych technologii wdrażanych
w systemach wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej. Dlatego oprócz naukowców z uczelni oraz
instytutów badawczych do współpracy zaproszono również przedstawicieli firm działających w branży oraz spółkę
ENERGA-OPERATOR SA, aby przedstawili wyniki swoich badań rozwojowych i wdrożeń.
Zgodnie ze statutem SEP, Konferencja jest skierowana do szerokiego środowiska elektryków, zarówno uczniów
i studentów, jak i elektryków zawodowych pracujących w elektroenergetyce, budownictwie, projektowaniu, czy też
w eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, i ma za zadanie podniesienie poziomu wiedzy uczestników
w odniesieniu do tematyki Konferencji oraz szersze powiązanie nauki z przemysłem. Ważną częścią GDE’16 są prezentacje
firm związanych z branżą elektryczną przede wszystkim w formie stanowisk wystawowych w czasie konferencji
w pomieszczeniach Politechniki Gdańskiej, jak również w formie referatów promocyjnych dostępnych w formie cyfrowej
na stronie internetowej Oddziału.
Celem konferencji naukowo – technicznej GDE’16 jest wymiana doświadczeń z zakresu branży elektrycznej,
prezentacja nowych wyrobów elektrotechnicznych i sposobów ich wykorzystania. Taka wymiana doświadczeń zawodowych
w formie referatów, dyskusji i spotkań osób zajmujących się elektryką przyczynia się do podwyższenia kwalifikacji
zawodowych elektryków, co jest spełnieniem ważnego statutowego zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
W przeddzień konferencji, dnia 27 października, będzie możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach
dotyczących wykorzystania najnowszych programów w projektowaniu z zakresu elektryki i automatyki, a także instalacji
elektrycznych i tworzenia dokumentacji. Szkolenie dotyczy również projektowania maszyn i elementów mechanicznych,
inteligentnych budynków i urządzeń oraz systemów zabezpieczeń i układów alarmowych. Członkowie SEP działający
w kole studenckim na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG przedstawią również konkursy techniczne, zawody
konstruktorów i prezentacje działania ciekawych konstrukcji (robotów). W ostatnim dniu (29 października) przewidziano
zorganizowanie wyjazdu technicznego w celu zwiedzania rafinerii Grupy LOTOS, oraz zakładu Stoczni Gdańsk S.A.
Organizatorzy GDE’16 wyrażają podziękowanie:
•

Autorom referatów i recenzentom za trud włożony w opracowanie oraz ocenę referatów.

•

Przedsiębiorstwom - sponsorom konferencji, dzięki którym udało się zamknąć budżet imprezy i zorganizować GDE’16.

Organizatorzy mają nadzieję, że postawiony cel konferencji zostanie osiągnięty i w przyszłości zamierzają kontynuować
organizację „GDAŃSKICH DNI ELEKTRYKI” dla dobra pomorskiego środowiska elektryków.
Organizatorzy GDE’16
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Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 50
XLI Konferencja Naukowo - Techniczna
GDAŃSKIE DNI ELEKTRYKI’ 2016
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gdańsk
Gdańsk, 28 października 2016

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PUNKCIE IDENTYFIKACJI
W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM
Sławomir CIEŚLIK
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki
tel.: 52 340-85-60 e-mail: slavcies@utp.edu.pl
Streszczenie: W artykule przedstawiono uzasadnienie i propozycję
definicji jakości energii elektrycznej w punkcie identyfikacji
w systemie elektroenergetycznym. Punktem wyjścia było
założenie, że energia elektryczna jest towarem w systemie
elektroenergetycznym. Podano również definicje pojęć ściśle
związanych z jakością energii elektrycznej w tych systemach.
Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, miary jakości energii,
poziomy jakości energii.

1. WPROWADZENIE
Terminu „jakość energii elektrycznej” używa się
bardzo często, ale w zdecydowanej większości przypadków
z dużą niepewnością co do jego znaczenia. W słowniku
języka polskiego (PWN, Warszawa, 1996) napisano, że
jakość jest to „właściwość, rodzaj, gatunek, wartość; zespół
cech stanowiących o tym, że dany przedmiot jest tym
przedmiotem, a nie innym”. Od tego objaśnienia zaczyna
również autor książki [1], ale zaznacza, że energia jako
kategoria fizyczna jest bytem obiektywnie istniejącym,
niepodlegającym
wartościowaniu.
Dopiero
próba
traktowania energii elektrycznej jako towar znajduje
uzasadnienie w kontekście jakości. Nie jest do tego
przekonany autor artykułu [2], który uważa, że jakość nie
może być atrybutem energii. Uzasadnieniem jest to, że np.
odkształcenie przebiegu napięcia, traktowane jako obniżenie
jakości energii elektrycznej, nie dostarcza żadnych
informacji o źródłach tego odkształcenia, kto za nie
odpowiada i nie informuje o środkach jego zmniejszenia.
Zakupiona suszarka do włosów, posiadająca trzy
stopnie podgrzewania powietrza, która podłączona do sieci
elektroenergetycznej, na stopniu trzecim nie zwiększa
temperatury wylatującego powietrza w stosunku do stopnia
drugiego jest urządzeniem sprawnym w ogóle, ale o jakości
niższej niż suszarka z działającymi właściwie trzema
stopniami. Jednak jest ona o jakości wyższej niż suszarka
działająca tylko na jednym stopniu. To są stwierdzenia
obiektywne różnych poziomów jakości suszarki do włosów.
Zauważmy, że te stwierdzenia nie odpowiadają na być może
bardzo interesujące pytania: co jest przyczyną braku pełnej
funkcjonalności, kto jest temu winny i jakim sposobem
przywrócić tę funkcjonalność. Czy to znaczy, że określenie
poziomów jakości suszarki nie ma sensu? Sens można
znaleźć choćby w tym, że określenie poziomów jakości

suszarki może być podstawą, np. obiektywnego ustalenia jej
ceny.
Można zastanawiać się, komu jest potrzebne
wyjaśnianie, definiowanie i uzasadnianie terminu „jakość
energii elektrycznej”, skoro budzi to tak wiele kontrowersji.
Przyczyna jest prosta. Energia elektryczna jest towarem
podlegającym handlowi (energia elektryczna jest kupowana
i sprzedawana, zatem podlega obrotowi towarowemu).
Towar staje się przedmiotem społecznego zapotrzebowania
dzięki temu, że posiada wartość użytkową – określoną
jakość.
2. JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM
System elektroenergetyczny jest to zbiór połączonych
ze sobą elementów do wytwarzania, przetwarzania,
przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej wraz z jej
odbiorcami, stanowiących na określonym obszarze działania
pewną całość, uwarunkowaną logicznym uporządkowaniem
ich struktury i działania. Energia elektryczna może być
rozumiana jako towar, który jest:
wytwarzany – energia elektryczna pozyskiwana
w wyniku konwersji energii z innej postaci (np.:
chemicznej, cieplnej, mechanicznej, świetlnej),
wliczając w to również energię z magazynów;
transportowany – energia elektryczna przesyłana
i rozdzielana w sieciach elektroenergetycznych;
zużywany – energia elektryczna w wyniku
konwersji jest przekształcana na inne postaci
energii użytecznej, w odbiorniku energii
elektrycznej, grupie odbiorników lub gromadzona
w magazynach.

Rys. 1. Punkt identyfikacji (jedna faza) w systemie
elektroenergetycznym

Wprowadźmy pojęcie punktu identyfikacji (PI)
w systemie elektroenergetycznym, w którym będzie

identyfikowana jakość energii elektrycznej. Punkt
identyfikacji (rys. 1) jest to komplementarna para zbiorów:
gałęzi obwodu elektrycznego (jednej w przypadku układu
jednofazowego, trzech w przypadku układu trójfazowego)
i węzłów elektrycznych (dwóch w przypadku układu
jednofazowego, trzech lub czterech w przypadku układu
trójfazowego).
Ujęcie ilościowe energii elektrycznej w punkcie
identyfikacji
w
dowolnym
miejscu
systemu
elektroenergetycznego (dla jednej fazy), w określonym
czasie ∆t = t2 – t1, opisuje następująca zależność
t2

wPI = ∫ uPI (t ) ⋅ iPI (t ) ⋅ dt ,

(1)

wartość skuteczna napięcia (dla przebiegów
sinusoidalnych wartość maksymalna podzielona
przez 2 ),
częstotliwość napięcia.
W przypadku układów trójfazowych, do wymienionych
wyżej istotnych właściwości należy dodać:
współczynnik asymetrii.
Zagadnienie komplikuje się w przypadku przebiegu
napięcia odkształconego od sinusoidy. Teoretycznie, każdy
przebieg, o dowolnym kształcie, można jednoznacznie
przedstawić w postaci szeregu Fouriera
u (t ) = U 0 +

t1

gdzie: uPI(t) – wartość chwilowa napięcia w PI (rys. 1),
iPI(t) – wartość chwilowa natężenia prądu w PI
(rys. 1), t – czas, t1 – chwila początkowa, t2 – chwila
końcowa.
Przyjmując ogólną definicję jakości [3], jako wszystkie
istotne właściwości wytworu bądź usługi, decydujące o ich
zdolności do zaspokojenia istniejących i przewidywanych
potrzeb, należy zastanowić się jakie właściwości są istotne
z określonego punktu widzenia i czy są one kompletne.
Potrzeby w kontekście energii elektrycznej są takie,
aby wszystkie przyłączone do danego węzła elementy
systemu
elektroenergetycznego
(głównie:
aparaty,
urządzenia, maszyny i sieci), działały zgodnie z ich
założeniami funkcjonalnymi. Chodzi o szeroko pojęte:
przemiany (konwersję) energii elektrycznej na inne postaci
energii użytecznej (odbiory) lub innych postaci energii
w energię elektryczną (wytwarzanie), transformację energii
elektrycznej i jej przesyłanie. W tym kontekście warunkiem
koniecznym
jest,
istnienie
energii
w
systemie
elektroenergetycznym. W praktyce wyznacznikiem pewnej
gotowości systemu do pobierania energii elektrycznej jest
obecność w węźle napięcia (napięć) o określonych
parametrach. Istotnym warunkiem zaspokojenia potrzeb jest
zapewnienie
odpowiedniej
szybkości
pobierania
(wprowadzania) energii. W ujęciu fizycznym miarą
szybkości zmian energii elektrycznej jest moc, jako iloczyn
wartości chwilowych napięcia i natężenia prądu w punkcie
identyfikacji.
Kolejnym aspektem dotyczącym potrzeb jest
możliwość przyłączenia wymienionych elementów systemu
elektroenergetycznego do wspólnego węzła. Tutaj istotne są
parametry napięcia, na które dany element został
zaprojektowany i zbudowany.
Ogólna postać sinusoidalnego napięcia elektrycznego
wyraża się następującą zależnością

u (t ) = U m ⋅ sin (2 ⋅ π ⋅ f ⋅ t + ψ u ) ,

(2)

gdzie: u(t) – wartość chwilowa napięcia, Um – wartość
maksymalna napięcia (amplituda), t – czas,
f – częstotliwość napięcia, ψu – faza początkowa
napięcia.
Istotne właściwości napięcia będą wynikały wprost
z parametrów znamionowych elementów systemu,
przyłączonych do wspólnej sieci elektroenergetycznej.
Z tego wynika, że dla przebiegów sinusoidalnych napięcia,
wszystkimi istotnymi właściwościami są:
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∞

∑ U mh ⋅ sin (2 ⋅ π ⋅ h ⋅ f ⋅ t + ψ uh ) .

h =1

(3)

W praktyce stosuje się aproksymację przebiegu napięcia
z zastosowaniem następującej zależności

u (t ) = U 0 +

k

∑U mh ⋅ sin (2 ⋅ π ⋅ h ⋅ f ⋅ t +ψ uh ) ,

(4)

h =1

gdzie: u(t) – wartość chwilowa napięcia, U0 – składowa stała
napięcia, Umh – wartość maksymalna h-tej
harmonicznej napięcia (amplituda), t – czas,
f – częstotliwość napięcia, h – rząd harmonicznej,
ψuh – faza początkowa h-tej harmonicznej napięcia,
k – rząd najwyższej uwzględnionej harmonicznej
napięcia.
Wszystkimi istotnymi właściwościami napięcia u(t),
o dowolnym kształcie przebiegu, są:
wartość skuteczna (dla napięcia okresowego
o okresie T: U =

1 T 2
⋅ ∫ u (t ) ⋅ dt ),
T 0

częstotliwość,
kształt przebiegu,
oraz w układach trójfazowych, dodatkowo
współczynnik asymetrii.
Zgodnie z równaniem (4) kształt przebiegu napięcia
może być przedstawiony jednoznacznie przez widmo
amplitudowe (lub wartości skutecznych) oraz widmo faz
początkowych dla poszczególnych harmonicznych.
Przedstawione wyżej rozważania dają podstawę do
sformułowania definicji jakości energii elektrycznej
w punkcie identyfikacji w systemie elektroenergetycznym.
Definicja 1. Jakość energii elektrycznej w punkcie
identyfikacji w systemie elektroenergetycznym jest to zbiór
wszystkich istotnych właściwości napięcia (napięć) oraz
szybkości zmian energii w tym punkcie, które decydują
o
zdolności
do
zaspokojenia
istniejących
lub
przewidywanych
potrzeb
energetycznych
stron
przyłączonych w tym punkcie.

3. OCENA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM
Do oceny jakości, niezbędne jest m. in. wprowadzenie
pojęcia miary jakości energii elektrycznej w punkcie
identyfikacji w systemie elektroenergetycznym.
Definicja 2. Miarą jakości energii elektrycznej
w punkcie identyfikacji w systemie elektroenergetycznym jest
zbiór miar liczbowych właściwości określających jakość
energii elektrycznej w tym punkcie.
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Miara jakości energii elektrycznej w punkcie
identyfikacji
w
systemie
elektroenergetycznym
w określonym czasie może być reprezentowana przez
wartości różnych wielkości fizycznych. Miara jakości może
być przedstawiona w postaci ogólnej, np. jako następujący
zbiór

{{

}

}

JEEPA = n, t p , tsp , p ∪ {U , f , K , a} ,

(5)

gdzie: n – liczba przerw w dostarczaniu energii, tp – zbiór
zawierający czasy trwania każdej przerwy,
tsp – łączny czas braku dostaw energii, p – zbiór miar
szybkości zmian energii, U – zbiór wartości
skutecznych napięć, f – zbiór częstotliwości napięć,
K – parametry opisujące kształt przebiegu napięć,
a – współczynnik asymetrii.
W zakresie miar jakości napięć w punkcie identyfikacji
w systemie elektroenergetycznym można opierać się na
zapisach normy [4], w której wymienia się następujące
parametry napięcia w sieciach niskiego napięcia:
wartość skuteczna napięcia zasilającego,
częstotliwość napięcia w sieci zasilającej,
zmiany napięcia zasilającego,
szybkie zmiany napięcia (wartość szybkich zmian
napięcia oraz uciążliwość migotania światła),
zapady napięcia zasilającego,
dorywcze przepięcia o częstotliwości sieciowej
między przewodami pod napięciem a ziemią,
przejściowe przepięcia między przewodami pod
napięciem a ziemią,
niesymetria napięcia zasilającego,
harmoniczne napięcia (napięcia indywidualnych
harmonicznych oraz współczynnik całkowitego
odkształcenia THDU),
interharmoniczne napięcia,
sygnał napięciowy do transmisji informacji nałożony
na napięcie zasilające.
Obecnie wybór miar jakości energii elektrycznej
w punkcie identyfikacji w systemie elektroenergetycznym
nie wywołuje większych dyskusji i kontrowersji.
Są oczywiście różne propozycje, np. poszerzenia elementów
klasycznej oceny jakości energii o informacje (miary)
uwzględniające stan pracy sieci, charakterystyki źródeł oraz
warunki środowiskowe [5]. Nie zaburza to jednak
klasycznego pakietu miar jakości. Dyskusje i kontrowersje
wywołują wartości determinujące ocenę jakości energii
elektrycznej.
Definicja 3. Poziom jakości energii elektrycznej
w punkcie identyfikacji w systemie elektroenergetycznym jest
określony względną miarą jakości energii, wynikającą
z porównania wartości zmierzonych (zaobserwowanych)
z wartościami wymaganymi dla jakości energii elektrycznej
w danym punkcie identyfikacji.
Kontrowersje dotyczą kwestii ustalenia wymagań dla
jakości energii elektrycznej, szczególnie w sieciach
elektroenergetycznych
na
poziomie
wysokiego
i najwyższego napięcia. Aspekt wyższych harmonicznych
napięć w sieci przesyłowej w kontekście uwarunkowań
formalno-prawnych był analizowany w publikacji [6].
Wykazano znaczące rozbieżności w ustalaniu wymagań dla
jakości energii elektrycznej formułowanych przez normę [4]
i obowiązujące rozporządzenie [7]. Przyczyną tych
kontrowersji może być fakt, że rzeczywisty wpływ

wyższych harmonicznych napięć i prądów, szczególnie w
sieciach najwyższych napięć nie jest do końca rozpoznany
.
4. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE
ELEKTROENERGETYCZNYM
Jeszcze większe problemy ujawniają się, gdy mówimy
o zarządzaniu jakością energii elektrycznej. Definicje
dotyczące zarządzania jakością energii można przytoczyć
bazując na publikacji [3].
Definicja 4. Zarządzanie jakością energii elektrycznej
jest to całość przedsięwzięć organizacyjnych, ekonomicznych
i technicznych podejmowanych w celu sformułowania
i wdrażania polityki jakości.
Definicja 5. Polityka jakości są to zamierzenia
i kierunki działań organizacji (operatorów systemów
dystrybucyjnych i przesyłowego, odbiorców energii,
wytwórców i wszystkich innych podmiotów systemu
elektroenergetycznego)
dotyczących
jakości
energii
elektrycznej w punktach identyfikacji w systemie
elektroenergetycznym.
Zarządzanie jakością energii elektrycznej w punktach
identyfikacji w systemie elektroenergetycznym wymaga
opracowania i wdrożenia określonego systemu jakości
energii o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym.
System jakości jest rozumiany [3] jako struktura
organizacyjna, podział odpowiedzialności, procedury,
procesy i zasoby niezbędne do realizacji polityki jakości
energii elektrycznej. Niezbędne jest odpowiednie
nadzorowanie jakości energii elektrycznej w punktach
identyfikacji w systemie elektroenergetycznym, rozumiane
jako ciągłe kontrolowanie, weryfikowanie i audyt metod,
procedur, warunków i procesów mających na celu
zapewnienie
spełnienia
wymagań
jakościowych.
Zapewnienie odpowiedniej jakości energii elektrycznej
w punktach identyfikacji decyduje o relacjach pomiędzy
dostawcą i klientem lub w kontekście systemu
elektroenergetycznego o relacjach pomiędzy stronami
punktu identyfikacji.
Problemem zasadniczym jest to, że jakość energii
elektrycznej w punkcie identyfikacji zależy od wzajemnego
współdziałania elementów systemu po obu stronach tego
punktu. Generuje to problemy sygnalizowane już
w niniejszym artykule z przywołaniem publikacji [2] oraz
w innych
publikacjach,
np.:
[1, 5, 8],
polegające
na trudnościach w jednoznacznym i niezawodnym ustaleniu,
kto (która ze stron punktu identyfikacji) jest winny
pogorszeniu się jakości energii elektrycznej, a bardziej
precyzyjnie, kto i w jakim stopniu odpowiada za
pogorszenie się jakości energii elektrycznej w danym
punkcie identyfikacji w systemie elektroenergetycznym.
Niestety, metod analizy dotyczących choćby zagadnienia
wyższych
harmonicznych
napięć
w
systemie
elektroenergetycznym, zebranych np. w publikacji [8],
nie można zaliczyć do jednoznacznie i precyzyjnie
wskazujących stopień wpływu strony w punkcie
identyfikacji na jakość energii elektrycznej w tym punkcie.

5. WNIOSKI KOŃCOWE
Używanie pojęcia „jakość energii elektrycznej” budzi
wiele kontrowersji. Opierając się tylko i wyłącznie na
ścisłych regułach i zasadach fizycznych, rzeczywiście trudno
znaleźć sens w tym sformułowaniu. Traktowanie energii
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elektrycznej jako towaru, który podlega regułom obrotu
towarowego uzasadnia potrzebę poszukiwania definicji
jakości tego towaru. Jest ona niezbędna w handlu energią
elektryczną. Wprowadzając pojęcie punktu identyfikacji
jakości
energii
elektrycznej
w
systemie
elektroenergetycznym,
w
niniejszym
artykule
zaproponowano definicję jakości energii elektrycznej, ale
ściśle dotyczącej tylko tego punktu. Pozwala to na
wyróżnienie dwóch stron w systemie elektroenergetycznym,
które mogą być w określonych relacjach handlowych, ale
również wpływają na miary jakości energii. Zatem samo
zdefiniowanie jakości energii elektrycznej w punkcie
identyfikacji w systemie nie rozwiązuje szeregu problemów
związanych, m.in. z określeniem udziału poszczególnych
stron w jakości energii, ani ich odpowiedzialności za
pogorszenie tej jakości. Jest jednak punktem zaczepienia
w rozumieniu energii elektrycznej jako towaru wraz ze
wszystkimi konsekwencjami handlowymi.
Podane definicje dotyczące miary jakości energii
elektrycznej w punkcie identyfikacji w systemie
elektroenergetycznym, poziomu jakości oraz zarządzania
jakością, przybliżają do analiz szczegółowych, dotyczących
zagadnień jakości energii elektrycznej w systemach
elektroenergetycznych. Powinno to doprowadzić, m.in., do
precyzyjnych, jasnych i niezawodnych sposobów
pozwalających na wprowadzenie nagród dla stron
(podmiotów) powodujących poprawę jakości energii
elektrycznej w punkcie identyfikacji w systemie
elektroenergetycznym oraz kar dla stron powodujących jej
pogorszenie.
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QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY
IN THE IDENTIFICATION POINT IN THE POWER SYSTEM
The paper presents the justification and proposal of a definition for quality of electrical energy in the point of
identification in the power system. The starting point is the assumption that electrical energy is a commodity in the power
system. A definition of terms closely related to the quality of electrical energy in these systems is also presented.

Keywords: quality of electric energy, power quality, electric power system.
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Streszczenie: Zdecydowana większość powszechnie stosowanych
wyłączników różnicowoprądowych jest przystosowana do
wykrywania prądu różnicowego o częstotliwości 50/60 Hz. Układ
detekcji prądu różnicowego i wyzwalania wyłącznika jest wrażliwy
na zmianę częstotliwości i bywa tak, że wyłącznik w ogóle
nie reaguje na prądy różnicowe o częstotliwości znacznie
odbiegającej od 50/60 Hz. W artykule przedstawiono wyniki badań
działania
wyłączników
różnicowoprądowych
przy
częstotliwościach prądu różnicowego mniejszych niż 50 Hz.
Badania
wykazały,
że
próg
zadziania
wyłączników
różnicowoprądowych może silnie wzrastać wraz ze zmniejszaniem
się częstotliwości tego prądu.
Słowa
kluczowe:
częstotliwość
prądu,
przeciwporażeniowa, wyłączniki różnicowoprądowe

1.

ochrona

WPROWADZENIE

Wyłączniki różnicowoprądowe są obecnie bardzo
szeroko stosowane, a instalowanie ich w niektórych
obwodach jest obligatoryjne [1]. Z pewnością przyczyniają
się one do polepszenia bezpieczeństwa w instalacjach
elektrycznych [2], jednakże w pewnych warunkach nie
działają poprawnie, co może doprowadzić do braku
skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Poprawne
działanie wyłącznika różnicowoprądowego zależy m.in. od
właściwego jego doboru z punktu widzenia zdolności do
wykrywania kształtu przebiegu i częstotliwości prądu
różnicowego. Dotychczasowe badania wyłączników
różnicowoprądowych [2-13] skupiały się przede wszystkim
na ocenie wpływu podwyższonej częstotliwości prądu
różnicowego oraz odkształcenia prądu różnicowego na próg
zadziałania wyłączników różnicowoprądowych. Brak jest
prac, w których szczegółowo analizuje się działanie tych
zabezpieczeń przy małych częstotliwościach prądu
różnicowego. W kolejnych punktach przedstawiono wyniki
badań laboratoryjnych wyłączników różnicowoprądowych
oraz ocenę ich czułości na prądy różnicowe
o częstotliwościach mniejszych niż 50 Hz.
2.

BADANIE DZIAŁANIA WYŁĄCZNIKÓW
RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH

Badanie rzeczywistego prądu zadziałania wyłączników
różnicowoprądowych przeprowadzono w układzie, jak na
rysunku 1. Generator napięcia GN umożliwiający

wymuszanie przebiegów o częstotliwości w zakresie
(1÷1000) Hz połączono z jednym biegunem wyłącznika
różnicowoprądowego RCD, azz rezystorem R o płynnie
regulowanej rezystancji zwiększano wartość prądu
różnicowego
IM
aż
do
zadziałania
wyłącznika
różnicowoprądowego. Jego próg zadziałania odczytywano
z wykorzystaniem
odpowiedniego
amperomierza
i oscyloskopu cyfrowego.

R

GN
AC
50 Hz

RCD

IM

AC
1 1000 Hz
A
Rys. 1. Schemat układu do badania działania wyłączników
różnicowoprądowych

Badaniom poddano
kilkadziesiąt
wyłączników
różnicowoprądowych. Były to wyłączniki o następujących
typach wyzwalania:
• AC – wyłączniki reagujące na prąd przemienny
sinusoidalny (na ogół 50/60 Hz) – najbardziej
rozpowszechnione w Polsce,
• A – wyłączniki reagujące na prąd przemienny
sinusoidalny (na ogół 50/60 Hz) oraz na prąd pulsujący
stały,
• B – wyłączniki reagujące na te same prądy co wyłączniki
typu A, a ponadto na prąd stały wygładzony oraz prąd
przemienny
sinusoidalny
o
częstotliwości
nieprzekraczającej 1000 Hz.
Prądy
pomiarowe
wymuszano
w
zakresie
częstotliwości (1÷50) Hz. Przykładowe wyniki badań
wyłączników różnicowoprądowych o I∆n = 30 mA
przedstawiono na rysunkach od 2 do 11. Wyłączniki typu
AC: RCD1 (rys. 2) i RCD4 (rys. 3) w zakresie częstotliwości
(10÷50) Hz charakteryzują się zbliżonym prądem
zadziałania, który nie przekracza 30 mA. Poniżej 10 Hz prąd
zadziałania wrasta i przy częstotliwości 1 Hz wynosi około
100 mA czyli ponad trzykrotnie przekracza znamionowy
prąd różnicowy zadziałania. Kolejne badane wyłączniki
różnicowoprądowe typu AC (RCD3, RCD5, RCD6 –

0,15
0,12
0,09
I [A]

rysunki odpowiednio 4, 5 i 6) wykazują wyraźnie gorsze
własności niż wyłączniki RCD1 i RCD4. Zauważa się
wyraźny wzrost prądu zadziałania wraz ze zmniejszaniem
częstotliwości, a poniżej 10 Hz wyłączniki te w ogóle nie
wyzwalały.
Wyłączniki typu A przy częstotliwościach prądu
różnicowego z zakresu (1÷50) Hz zachowują się dość
podobnie jak wyłączniki typu AC. W przypadku
wyłączników RCD15 (rys. 7) i RCD16 (rys. 8) przy
obniżaniu częstotliwości do 10 Hz prąd zadziałania rośnie
nieznacznie. Poniżej tej częstotliwości wzrasta gwałtownie.
Inne wyłączniki typu A (RCD12 i RCD14 – rysunki
odpowiednio 9 i 10) są bardziej wrażliwe na obniżenie
częstotliwości.
Jedynym
wyłącznikiem
różnicowoprądowym
działającym poprawnie w badanym zakresie częstotliwości
jest wyłącznik typu B (RCD20) o charakterystyce
przedstawionej na rysunku 11 (charakterystyka I∆ax).
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Rys. 5. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD5
(typu AC, I∆n = 30 mA, producent 3) przy
częstotliwościach prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz
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Rys. 6. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD6
(typu AC, I∆n = 30 mA, producent 4) przy
częstotliwościach prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz

Rys. 2. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD1
(typu AC, I∆n = 30 mA, producent 1) przy
częstotliwościach prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz
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Rys. 7. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD15
(typu A, I∆n = 30 mA, producent 2) przy częstotliwościach
prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz

Rys. 3. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD4
(typu AC, I∆n = 30 mA, producent 2) przy
częstotliwościach prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz
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Rys. 4. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD3
(typu AC, I∆n = 30 mA, producent 2) przy
częstotliwościach prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz
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0,06

Rys. 8. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD16
(typu A, I∆n = 30 mA, producent 4) przy częstotliwościach
prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz

Należało się tego spodziewać, ponieważ poprawnego
działania aż do częstotliwości 1000 Hz wymaga od tych
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wyłączników norma [14]. Należy jednak zwrócić uwagę, że
prawidłowe działanie tego typu wyłączników jest
uwarunkowane obecnością napięcia pomocniczego. Jeżeli
brak jest tego napięcia, to przy zmniejszaniu częstotliwości
prądu różnicowego prąd zadziałania silnie rośnie
(charakterystyka I∆).

L

PE

N

RCD

T

Is
TS
Es

WE

RT

0,15
0,12

I∆ = Ip

I [A]

0,09
0,06

Rys. 12. Budowa wyłącznika różnicowoprądowego.
TS – przekładnik sumujący, WE – elektromechaniczny
wyzwalacz różnicowy, RT – rezystancja w obwodzie
testowym, T – przycisk TEST, Es – napięcie indukowane
w uzwojeniu wtórnym, Ip – prąd pierwotny (różnicowy),
Is – prąd wtórny
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Rys. 9. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD12
(typu A, I∆n = 30 mA, producent 1) przy częstotliwościach
prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz
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Częstotliwość prądu różnicowego wpływa na oba te
elementy i zasadniczo to one są odpowiedzialne za
charakterystyki
prądu
zadziałania
wyłączników
różnicowoprądowych w funkcji częstotliwości prądu
różnicowego.
Zadaniem przekładnika sumującego TS jest
wytworzenie w obwodzie wtórnym prądu Is zapewniającego
pobudzenie wyzwalacza różnicowego. Prąd ten zależy m.in.
od napięcia indukowanego Es w uzwojeniu wtórnym
przekładnika. Napięcie indukowane przy przepływie
sinusoidalnego prądu różnicowego jest określone
następującą zależnością:

f [Hz]

Es = 4 ,44 ⋅ f ⋅ N s ⋅ Φ = 4 ,44 ⋅ f ⋅ N s ⋅ B ⋅ sFe

Rys. 10. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD14
(typu A, I∆n = 30 mA, producent 2) przy częstotliwościach
prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz

0,15

(1)

gdzie:
f
Ns
Ф
B
SFe

– częstotliwość prądu różnicowego,
– liczba zwojów uzwojenia wtórnego,
– strumień magnetyczny w rdzeniu przekładnika,
– indukcja magnetyczna w rdzeniu przekładnika,
– przekrój poprzeczny rdzenia.
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Rys. 11. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD20
(typu B, I∆n = 30 mA, producent 1) przy częstotliwościach
prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz. Linia I∆ –
działanie bez zasilania pomocniczego, linia I∆ax – działanie
z zasilaniem pomocniczym

3.

Z zależności tej wynika, że przy niezmiennych
wartościach innych wielkości, napięcie wtórne w stanie
jałowym jest proporcjonalne do częstotliwości. Przy
znamionowym prądzie różnicowym o częstotliwości
mniejszej niż znamionowa napięcie indukowane nie osiąga
dostatecznie dużej wartości. Przy częstotliwości prądu
różnicowego równej 1 Hz powinno następować praktycznie
50-krotne zmniejszenie napięcia indukowanego w stosunku
do wartości osiąganej przy 50 Hz.
Częstotliwość prądu różnicowego ma również wpływ
na wartość impedancji elementów znajdujących się
w obwodzie wtórnym przekładnika. Zmiana reaktancji
obwodu wtórnego XL, zgodnie ze znaną zależnością, jest
proporcjonalna do zmiany częstotliwości:

PRZYCZYNY WZROSTU PRĄDU
ZADZIAŁANIA

Głównymi
elementami
wyłącznika
różnicowoprądowego odpowiedzialnymi za detekcję prądu
różnicowego i wyzwalanie są (rys. 12):
• przekładnik sumujący,
• wyzwalacz różnicowy.

X L =ωL = 2πfL

(2)

Zmniejszenie reaktancji powinno spowodować zwiększenie
wartości prądu wtórnego (w stosunku do warunków przy
częstotliwości 50 Hz), co jest korzystne. Niestety, malejąca
wartość napięcia indukowanego nie zawsze jest
rekompensowana
zmniejszoną
impedancją
obwodu
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wtórnego przekładnika i prąd zadziałania wyłącznika może
silnie wrastać. Wpływ na to ma konstrukcja przekładnika,
wyzwalacza różnicowego oraz obecność dodatkowych
elementów elektronicznych w obwodzie wtórnym.
4.

WNIOSKI KOŃCOWE

Z przeprowadzonych badań prądu zadziałania
wyłączników różnicowoprądowych w funkcji częstotliwości
prądu różnicowego można wywnioskować, że przy
częstotliwościach mniejszych niż 50 Hz czułość tych
zabezpieczeń może znacznie pogarszać się, zarówno
w przypadku wyłączników typu AC, jak i typu A.
W skrajnych przypadkach wyłączniki mogą w ogóle nie
reagować na prąd różnicowy wielokrotnie większy od
znamionowego prądu różnicowego zadziałania wyłącznika,
co sprawia, że ochrona przeciwporażeniowa może być
nieskuteczna.
Wykorzystanie
wyłączników
różnicowoprądowych do ochrony przeciwporażeniowej
w obwodach, w których częstotliwość prądu różnicowego
może być mniejsza niż 50 Hz wymaga zastosowania
aparatów o znanej i korzystnej charakterystyce prądu
zadziałania w funkcji częstotliwości prądu różnicowego.
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TESTING OF RESIDUAL CURRENT DEVICES UNDER RESIDUAL CURRENT
AT FREQUENCIES LOWER THAN 50 HZ
The majority of commonly used residual current devices is designed for detection the residual current with frequency
of 50/60 Hz. Detecting and tripping system of residual current devices is sensitive to the change in frequency and it happens
that they do not respond to the residual current when the frequency is significantly different from 50/60 Hz. The paper
presents the results of a study of tripping characteristics of residual current devices at frequencies lower than 50 Hz. The
study has shown that the tripping threshold of residual current devices may strongly increase with decreasing frequency of
residual current.
Keywords: current frequency, protection against electric shock, residual current devices
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Streszczenie: W artykule przedstawiono strukturę sprzętu
i programu komputerowego do sterowania i wizualizacji prototypu
robota mobilnego poruszającego się wzdłuż linii napowietrznych
średniego i wysokiego napięcia. Komunikacja z robotem poprzez
protokół TCP / IP umożliwia sterowanie ruchem robota oraz
oględziny przewodów linii na podstawie obrazu z kamery
zamontowanej na robocie.
Wykonane próby na poligonie doświadczalnym na odcinku
linii 110 kV potwierdziły poprawną pracę robota w warunkach
silnego pola elektrycznego. Konstrukcja robota ma charakter
otwarty. Robot może być wyposażony w dodatkowe czujniki
umożliwiające pomiar interesujących użytkownika parametrów np.
zakłóceń radioelektrycznych lub temperatury przewodu.
Słowa kluczowe: linie napowietrzne, robot mobilny, sterowanie
robotem

1. WSTĘP
W obszarze działania Energa SA dystrybucja energii
elektrycznej odbywa się na poziomie linii wysokiego,
średniego i niskiego napięcia. W obszarze linii 110 kV, na
których wykonuje się prace w technologii z wyłączeniem
napięcia lub pod napięciem, użytkuje się w poszczególnych
województwach, zgodnie z tablicą 1, 75 głównych punktów
zasilających (GPZ) przy długości linii 2514 km (dane 2012 –
2015).
Tablica 1. Zestawienie liczby GPZ i długości linii napowietrznych
110 kV w poszczególnych województwach obsługiwanych przez
Energa - Operator SA

Lp.

województwo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zachodniopomorskie
pomorskie
warmińsko - mazurskie
kujawsko - pomorskie
mazowieckie
wielkopolskie
łódzkie
RAZEM

liczba
GPZ
[-]
20
13
13
10
6
10
3
75

długośc linii
110 kV [km]
436
700
211
453
347
316
51
2514

Główne punkty zasilające stanowią elementy sieci
elektroenergetycznej, które służą do przetwarzania wartości
napięcia. Natomiast linie elektroenergetyczne wykorzystuje
się do przesyłania energii elektrycznej do odbiorcy lub
innych lokalizacji, w których następuje dalsze przetwarzanie
na wymagane wartości napięcia.
Ze względu na niezawodność dostawy energii
elektrycznej istotne jest utrzymywanie dobrego stanu
technicznego infrastruktury sieci dystrybucyjnej na każdym
poziomie napięcia, a w przypadku operatora Energa
Operator SA szczególnie w przypadku 110 kV. W związku
z powyższym niektóre prace konserwacyjne i remontowe
wykonuje się w technologii pracy pod napięciem, aby
zredukować do minimum liczbę i czas wyłączeń
poszczególnych odcinków linii, a tym samym
zagwarantować lepszą jakość energii elektrycznej przez
ograniczenie czasu trwania krótkich i długotrwałych przerw
w dostawie energii oraz zapadów napięcia i innych stanów
nieustalonych podczas występowania zwarć w obszarach
o ograniczonej mocy zwarciowej na skutek jednostronnego
zasilania.
W przypadku linii 110 kV prace pod napięciem (PPN),
ze względu na odstępy izolacyjne między częściami
czynnymi oraz częściami czynnymi a elementami
uziemionymi, prowadzi się metodą pracy z odległości. W tej
technologii jest konieczne odizolowanie montera
posiadającego potencjał ziemi od urządzenia pod napięciem.
Wykonujący pracę realizuje poszczególne czynności za
pomocą odpowiednich narzędzi umieszczonych na drążku
izolacyjnym i musi przebywać poza strefą minimalnego
zbliżenia.
W czasie wykonywania prac w wymienionej
technologii występuje strefa zagrożenia d = 65 cm będącą
minimalną odległością w powietrzu pomiędzy elementami
o potencjale fazy i elementami uziemionymi oraz odległość
robocza (odległość minimalnego zbliżenia) DA=115 cm
będąca minimalną odległością między monterem,
a częściami na potencjale fazy [8]. W takim ujęciu pracy
z odległości przy napięciu 110 kV przestrzeń dostępna dla
montera jest dość ograniczona, a pozycja jego pracy oraz
wymiar drążka izolacyjnego, którym wykonuje manipulacje

powoduje duży dyskomfort i wymaga dobrej kondycji
fizycznej (rys. 1).
W związku z powyższym, ze względu na brak innych
możliwości wykonywania PPN na liniach 110 kV, dobrym
rozwiązaniem
może
być
ograniczenie
czynności
wykonywanych przez człowieka do niezbędnego minimum
i wprowadzanie w jego miejsce robota. Robot odpowiednio
przemieszczany po przewodzie wysokiego napięcia może
z powodzeniem wykonywać zaprogramowane czynności
pomiarowe oraz umożliwiać obserwację, według wymagań
[7], stanu technicznego przewodu i osprzętu z każdej strony.
W pewnych rozwiązaniach spotyka się także bardziej
zaawansowane technicznie rozwiązania zautomatyzowanej
likwidacji sadzi lub wymiany odstępników w przewodach
wiązkowych na liniach 220 kV i 400 kV [5, 6].

średniego
i
wysokiego
napięcia
zaprojektowano
go w środowisku Autodesk Inventor Professional 2012,
co pozwoliło sprawdzić poprawność przyjętych założeń
konstrukcyjnych i wyeliminować ewentualne błędy i kolizje
między elementami ruchomymi bez konieczności
ponoszenia
dodatkowych
nakładów
finansowych.
Na rysunku 2a przedstawiono wygląd modelu fizycznego
maszyny, natomiast na rysunku 2b sposób umieszczania
robota na linii [1].
Konstrukcja nośna jest podzielona na trzy części
(rys. 2): podstawę z obudowami części elektrycznych, wózek
napędowy oraz ramiona robota. Wszystkie ich główne
elementy wykonano z blachy aluminiowej o grubości 4 mm,
dzięki czemu masa robota nie przekracza 20 kg.
W strukturze robota można wyróżnić ponad 300 części,
na które składają się poza elementami nośnymi, elementy
łączeniowe: śruby, podkładki i nakrętki. Nad układem
napędowym do jazdy po linii przewidziano miejsce
do montażu osprzętu takiego jak: czujnik wizyjny, czy
skaner laserowy. Skrzynka o stopniu ochrony IP65
zawierająca układy elektroniczne znajduje się w dolnej
części robota. Dzięki znacznemu oddaleniu od linii
napowietrznej,
zminimalizowano
wpływ
zakłóceń
elektromagnetycznych na pracę wrażliwych elementów
elektronicznych. Dodatkowo zaproponowana konstrukcja
pozwala istotnie obniżyć środek ciężkości maszyny,
co polepsza stabilność utrzymywania zbliżonej do pionowej
pozycji na linii napowietrznej oraz zwiększa odporność
na podmuchy wiatru [1].
a)

Rys. 1. Słup linii 110 kV z naniesioną strefą zbliżenia
wokół przewodu fazowego

W tego rodzaju pracach ingerencja człowieka
sprowadza się do umieszczenia robota w trybie pracy
z odległości na przęśle linii 110 kV, a dalsze czynności są
wykonywane w sposób zautomatyzowany z poziomu ziemi.
Dodatkową korzyścią jest ograniczenie wartości pola
elektrycznego i pola magnetycznego oddziałujących na
organizm wykonującego tę pracę, co w niektórych
sytuacjach – szczególnie znacznych wartości prądów
roboczych – może ograniczać czas wykonywania czynności
przez pracownika.
Prace nad robotami mobilnymi używanymi w celach
inspekcyjnych na liniach wysokich napięć nawet do 750 kV
są wciąż aktualnym tematem konstrukcyjnym i badawczym
[5, 6]. Propozycja robota opisanego poniżej wpisuje się
w trendy prac badawczych energetyki zawodowej, a jego
wdrożenie może wspomóc czynności inspekcyjne
wykonywane na liniach 110 kV, a po wykonaniu
koniecznych testów również na liniach o wyższych
napięciach znamionowych.
2. BUDOWA ROBOTA MOBILNEGO
2.1. Część konstrukcyjna i napędowa robota
Przed
przystąpieniem
do
prac
związanych
z wykonaniem części mechanicznej i napędowej robota
mobilnego poruszającego się po liniach napowietrznych
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b)

Rys. 2. Robot mobilny: a) model fizyczny robota – widok z przodu;
b) rzeczywista maszyna zawieszona na przewodzie linii podczas
prób weryfikacyjnych [1]

Maksymalna szerokość maszyny (w stanie całkowitego
rozłożenia ramion) wynosi 975 mm, natomiast minimalna
(w stanie całkowitego złożenia ramion) –715 mm. Wysokość
jest stała i równa się 626 mm. Niewielki ciężar, kompaktowe
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gabaryty oraz zamontowanie wygodnego uchwytu w górnej
części robota pozwalają jednej osobie swobodnie nim
manipulować, w łatwy sposób umieszczać i zdejmować
go z linii (rys. 2). Na dolnej części podstawy zamontowano
cztery stopki służące do ochrony przed zabrudzeniami dolnej
części obudowy pochodzącymi od podłoża (rys. 2b) [1].
Na uwagę zasługuje płyta umieszczona pod kątem 45O
nad skrzynką z układami elektronicznymi. Służy ona do
osłony dolnej części robota przed zabrudzeniami
opadającymi z linii napowietrznej podczas ruchu maszyny,
które są grawitacyjnie odprowadzane na ziemię
i nie zalegają na urządzeniu, tym samym nie powiększając
jego masy i obciążenia przewodu [1].
W robocie można wyróżnić dwa układy napędowe:
do przemieszczania
robota
po
przewodzie
oraz
do poruszania ramion w celu zamocowania na nim maszyny.
W pierwszym wykorzystano układ czterech rolek
wykonanych z poliamidu, z których dwie środkowe są
napędzane za pomocą silnika prądu stałego firmy
Dunkermotoren GR 63x55, a dwie skrajne są swobodne
i dociskają ramiona do linii napowietrznej. Napęd na rolki
przenoszony jest poprzez zębatą przekładnię pasową.
Maksymalna prędkość liniowa poruszania się robota po
przewodzie wynosi 32,5 m/min. Silnik napędowy
umieszczono powyżej mocowania na przewodzie,
co pozwala uniknąć wnikania zabrudzeń. W drugim układzie
wykorzystano przekładnię śrubową sprzężoną z silnikiem
prądu stałego GR 63x25 tej samej firmy. Maksymalna
prędkość liniowa ruchu ramion wynosi 0,7 m/min, co przy
posuwie ramion wynoszącym 133 mm daje minimalny czas
składania i rozkładania ramion wynoszący około 12 s [1].
Mocowanie robota na linii odbywa się poprzez
zaczepienie go na przewodzie na rolkach napędowych
w stanie maksymalnego rozłożenia ramion. Następnie
ramiona podnoszone są do góry i dociskają rolki podporowe
do przewodu niezawodnie kotwicząc na nim urządzenie.
Dzięki ważnej zalecie przekładni śrubowej, jaką jest
samohamowność, niemożliwe jest samoistne rozwarcie
ramion i wypięcie się maszyny z przewodu.
2.2. Część elektryczna i elektroniczna robota
Strukturę połączeń, zwłaszcza pomiędzy układami
elektronicznymi robota, przedstawiono na rysunku 3 [1].
W układzie sterowania jako główną jednostkę logiczną
wykorzystano mikrokontroler STM32F4 [2, 3]. W skład
elementów zamontowanych na płycie sterującej poza
mikrokontrolerem wchodzą: mostki H, układy pomiarowe
napięcia i prądu, przetwornice i układ zasilania routera,
układy obsługi enkoderów (rys. 3) [1].
Do zewnętrznych elementów (rys. 3) należą elementy
wykonawcze (silniki), sterujące (przyciski), pomiarowe
(czujniki ultradźwiękowe, wyłączniki krańcowe, enkodery,
kamera), komunikacyjne (moduł Ethernet) i zasilania
(akumulator wraz z modułem zasilania urządzeń
zewnętrznych) [1].
Robot jest zasilany dwoma akumulatorami litowojonowymi o napięciu 18,5 V i pojemności 3 Ah każdy.
Zaprojektowano dodatkowo układ umożliwiający ich
ładowanie [1].
Sterowanie prędkością silników odbywa się za pomocą
mostków H (sygnał PWM) z tranzystorami MOSFET
z kanałem typu N – IRF1010NS. Elementami sterującymi są
tzw. „drivery” HIP4082 [1, 4].

Robot wyposażony jest w układ dwóch sensorów
ultradźwiękowych HC-SR04 służących zabezpieczeniu
całego urządzenia przed uderzeniem w przeszkodę podczas
ruchu. Czujniki krańcowe NO-NC zabezpieczają silnik
ruchu ramion przed przeciążeniem i wyłączają
go w skrajnych
położeniach.
Dodatkowo,
robota
wyposażono w kamerę bezprzewodową Foscam FI8918W,
która może służyć do jednoczesnej inspekcji linii oraz
bieżącej obserwacji pracy urządzenia [1].

Rys. 3. Struktura połączeń pomiędzy układami elektronicznymi
w robocie
mobilnym:
1)
mikrokontroler
STM32F4;
2) przetwornice; 3) pomiar napięcia baterii; 4) pomiar prądu silnika
jazdy; 5) układ obsługi enkodera silnika jazdy; 6) mostek H silnika
jazdy; 7) mostek H silnika ramion; 8) układ zasilania routera;
9) pomiar prądu silnika ramion; 10) układ obsługi enkodera silnika
ramion; 11) router; 12) silniki jazdy i ramion; 13) enkoder;
14) sonar przedni; 15) sonar tylni; 16) moduł Ethernet;
17) wyłączniki krańcowe; 18) przyciski STOP i ruchu ramion;
19) akumulator 20) moduł zasilania urządzeń zewnętrznych;
21) kamera[1]

Komunikacja z zewnętrznym komputerem nadrzędnym
(aplikacją sterującą i wizualizacyjną) odbywa się
z wykorzystaniem sieci Ethernet za pośrednictwem układu
DP83848. Przyłączono do niego router bezprzewodowy
Cerberus P6361. Wymiana danych odbywa się
z wykorzystaniem protokołu TCP/IP w modelu klientserwer, gdzie aplikacja sterująca jest klientem, a serwerem –
platforma sprzętowa z mikrokontrolerem STM32F4 [1, 2, 3].
3. APLIKACJA DO STEROWANIA PRACĄ ROBOTA
Na komputerze nadrzędnym zaimplementowana jest
aplikacja sterująca, która stanowi jednocześnie panel
operatorski. Została opracowana w środowisku Microsoft
Visual Studio 2012. Główne okno programu pokazano
na rysunku 4.

Rys. 4. Wygląd głównego okna aplikacji sterującej robotem
mobilnym
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Za pomocą aplikacji możliwa jest komunikacja
z robotem dzięki wykorzystaniu protokołu TCP/IP
i wykonywanie następujących czynności: sterowanie pracą
(uruchomienie i zatrzymanie pracy, płynna zmiana prędkości
ruchu, zmiana kierunku ruchu, podnoszenie i opuszczanie
ramion), podgląd stanu pracy robota (stan baterii, przebyta
odległość, stan czujników ultradźwiękowych) oraz
uruchamianie podglądu z kamery. Aplikację wyposażono
w wygodną instrukcję obsługi online. Na rysunku
5 przedstawiono okno podglądu z kamery [1] z widokiem
na analizowany przewód linii 110 kV.
Przedstawiony w artykule robot jest prototypem, który
pomyślnie przeszedł testy na poligonie doświadczalnym
firmy Energa w Straszynie koło Gdańska (rys. 2b).
Umieszczone na linii napowietrznej urządzenie poruszało się
pewnie. Komunikacja i sterowanie bezprzewodowe działały
w pełni poprawnie. Wszystkie testy przebiegły pomyślnie.

Podczas prób nie stwierdzono zakłóceń w pracy
urządzenia w warunkach pola elektrycznego od przewodów
linii 110 kV.
Po zamontowaniu odpowiedniego zestawu czujników
dodatkowych możliwe jest rozszerzenie wersji prototypowej
o pomiary temperatury powierzchni przewodu oraz poziomu
zakłóceń radioelektrycznych.
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A ROBOT FOR DIAGNOSTICS OF OVERHEAD POWER LINES
The article presents the structure of hardware and computer application to control and visualization of the prototype of
a mobile robot moving along overhead lines of medium and high voltage. Before building, the robot was designed in the
Autodesk Inventor Professional 2012 environment to eliminate potential errors in structure. The mechanical construction is
divided into three parts: the base contained electrical parts, trolley drive and robot arms. All the main components are made
of aluminum sheet with a thickness of 4 mm, so that the weight of the robot does not exceed 20 kg. Small size and low weight
of the robot allows for handling by a single person. Robot contains over 300 parts including construction elements, screws,
washers and nuts. The motor driving the robot is positioned above the wire, so dirt doesn’t pollute it. Belt transmit drive to
the rollers. Robot arms are moved by helical gear. The electronic parts are placed in the base box (IP65). Microcontroller
STM32F4 is a central control unit of the robot. Motors are powered by PWM signal. The robot has two sonar preventing
collisions with any obstacle, and a camera that can be used for wire inspection or control of the robot work. The robot
communicates with a host computer wirelessly via Ethernet. The control application allows connecting with the robot using
TCP/IP protocol and: control device (starting and stopping robot, changing the speed of movement smoothly, changing
direction of movement, raising and lowering arms of robot); viewing the status of the robot (battery status, travelled distance,
the state of ultrasonic sensors). Operator can also view the video from the camera mounted on the robot. Robot presented in
this article is a prototype that has been tested on the experimental field of Energa SA company in Straszyn near Gdansk. Unit
placed on the air line moved properly. Communication and wireless control worked also fully properly. All tests were
successful. In this regard it should be noted that the presented device can be a powerful tool for remote inspection of medium
and high voltage power transmission lines (when will be equipped with a suitable set of sensors).
Keywords: overhead lines, mobile robots, control systems

22

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 50/2016

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 50
XLI Konferencja Naukowo - Techniczna
GDAŃSKIE DNI ELEKTRYKI’ 2016
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gdańsk
Gdańsk, 28 października 2016
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Streszczenie: Wprowadzona w 2015 roku przez URE regulacja
jakościowa sprawia, że kwestia niezawodności zasilania jest
priorytetową sprawą dla OSD. Dodatkowo przyłączanie coraz
większej ilości mikroźródeł do sieci nN może powodować
pogorszenie się jakości energii. W celu sprostania tym wyzwaniom
konieczne jest podnoszenie poziomu obserwowalności i kontroli
sieci dystrybucyjnej. Integrując stosowane obecnie rozwiązania
automatyzacji sieci SN z infrastrukturą AMI możliwe jest
osiągnięcie nowej jakości w zakresie pozyskiwanych danych,
będące podstawą do wdrażania nowych rozwiązań systemowych.
ENERGA-OPERATOR realizuje projekt pilotażowy Upgrid,
którego celem jest rozwój narzędzi do kontroli i nadzoru sieci SN
oraz nN. W artykule przestawiono informacje nt. opracowanej
nowej koncepcji rozwiązań dla stacji SN/nN oraz wdrażanego
w ramach projektu Upgrid systemu DMS nN.
Słowa kluczowe: sieci inteligentne, automatyzacja sieci, AMI,
smart grid, Upgrid, Horyzont 2020.

1. JAKOŚ ENERGII – REGULACJA JAKOŚCIOWA
Zmiany struktury rynku, pojawienie się prosumentów,
wzrost świadomości klientów oraz dostęp do nowych
rozwiązań technologicznych sprawiają, że charakter pracy
sieci oraz rola Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
zmienia się. Mikroźródła przyłączone do sieci nN oraz
zmiany
w
strukturze
odbiorów
zainstalowanych
w gospodarstwach domowych, powodują zmianę dynamiki
pracy sieci dystrybucyjnej, w tym sieci nN. Może mieć to
negatywny wpływ na jakość energii w postaci zwiększenia
poziomu wahań napięcia, ilości przekroczeń wartości
dopuszczalnych oraz zapadów napięcia, asymetrii
obciążenia, wzrostu wartości THD. Wprowadzona przez
Urząd Regulacji Energetyki (URE) w 2015 roku regulacja
jakościowa kładzie bardzo duży nacisk na poprawę jakości
dostaw energii elektrycznej. Taryfa jakościowa w sposób
bezpośredni koreluje wartość przychodu regulowanego
otrzymywanego przez OSD z jakością dostaw energii
elektrycznej [1]. Na potrzeby regulacji jakościowej
konieczne jest wyposażenie większości stacji SN/nN
w układy opomiarowania w postaci liczników bilansujący.
Opisane powyżej czynniki powodują, że poprawa
niezawodności pracy sieci oraz zwiększenie efektywności
zarządzania siecią dystrybucyjną są obecnie głównymi
priorytetami wyzwaniami stojącymi przez OSD.

2. ZWIĘKSZANIE POZIOMU OBSERWOWALNOŚCI
I KONTROLI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
Duży nacisk w kwestii jakości energii kładziony
jest obecnie na poprawę ciągłości dostaw energii
elektrycznej. Wprowadzona regulacja jakościowa wyznacza
dla każdego OSD cele w zakresie wykonania wskaźników
SAIDI i SAIFI definiujących jakość zasilania.
Wprowadzony przez URE mechanizm przewiduje karanie
OSD w ramach taryfy jakościowej za nie wykonanie
stawianych w danym roku celów w zakresie m.in.
ograniczenia wskaźników SAIDI i SAIFI. Podstawą do
wypełnienia celów stawianych przez URE jest zrozumienie,
które elementy mają główny wpływ na ww. wskaźniki.
SAIDI (System Average Interruption Duration Index ) oraz
SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)
wylicza się zgodnie z poniższymi wzorami:

∑T ⋅ N
∑N
∑A ⋅N
SAIFI =
∑N
SAIDI =

i

i

(1)

i

(2)

i

i

i

gdzie: Ti – roczny czas wyłączenia odbiorcy i, Ni – liczba
odbiorców w lokalizacji, Ai – suma przerw
nieplanowanych (awarii) u odbiorcy w ciągu roku.
Zgodnie z metodyką obliczania współczynników
wpływ na ich końcową wartość mają: ilość odbiorców
pozbawionych
zasilania
na
skutek
wyłączenia
nieplanowanego, czas trwania takiego wyłączenia oraz ilość
wyłączeń. W przypadku współczynników SAIDI i SAIFI
krytyczny jest czas 3 min, gdyż zgodnie z [2] wyłączenia
nieplanowane, których czas nie przekracza 3 min nie są
uwzględniane w powyższych współczynnikach. Łączny czas
trwania awarii jest sumą czasów składowych związanych
z obsługą awarii, na którą składają się poszczególne etapy:
powzięcie działań usunięcia awarii, przejazd służb
terenowych do miejsca awarii,
lokalizacja miejsca
uszkodzenia,
wyizolowanie
uszkodzonego
odcinka
i przeprowadzenie wymaganych napraw. Czas związany
z początkową fazą usuwania awarii(powzięcie działań

i lokalizację miejsca uszkodzenia) można skrócić stosują
urządzenia
monitorujące
wystąpienia
awarii
np.
sygnalizatory przepłynięcia prądów zwarciowych w sieci
SN. Liczbę obiorców biorących udział w awarii można
ograniczyć poprzez sekcjonowanie ciągów i zmniejszanie
liczby stacji pozbawionych zasilania. Instalowane w sieci
SN rozłączniki sterowane radiowo idealnie nadają się do
wyizolowywania uszkodzenia i ograniczania obszaru awarii.
Dzięki możliwość zdalnego manewrowania łącznikami,
służby ruchowe są w stanie w dużo szybszym czasie
rozpocząć rekonfigurację układu pracy sieci i ograniczyć
obszar awarii. Przekłada się to bezpośrednio na czas
niezasilenia odbiorców i redukcję spółczynnika SAIDI.
ENERGA-OPERATOR od kilku lat wdraża
program automatyzowania sieci SN, w ramach którego
instalowane są rozłączniki w ciągach napowietrznych
i stacjach wnętrzowych sieci SN wraz z sygnalizatorami
przepłynięcia prądów zwarciowych.
Źródeł informacji o stanie pracy sieci są również
dane pochodzące z urządzeń zainstalowanych w ramach
infrastruktury systemu inteligentnego opomiarowania AMI.
Głównymi urządzeniami dostarczającymi takie dane są
liczniki bilansujące zainstalowane w stacjach SN/nN oraz
liczniki z dwukierunkową komunikacją zainstalowane
u klientów.
Liczniki AMI są również niezbędnym
elementem taryfy jakościowej, gdyż w oparciu o dane
z liczników bilansujących w stacjach SN/nN będą liczone
wskaźnik SAIDI dla sieci SN.

Helskim [3], [4] wykazały zasadność opracowania koncepcji
scalającej rozwiązania stosowane w ramach projektu AMI
oraz programu automatyzacji sieci SN. Szczególnie przy
masowej skali wdrożenia liczników AMI i zakrojonej na
szeroką skalę automatyzacji sieci SN. Wypracowany
w ramach projektu standard rozwiązania dla stacji SN/nN
przewiduje 3 warianty szaf sterowniczych:
• 1 N - dla stacji napowietrznych
• 1 W - dla stacji wnętrzowych
• 2 W - dla stacji wnętrzowych, wyposażonych w układy
telemechaniki
Integracji odbywa się na poziomie warstwy
sprzętowej oraz w warstwie wymiany i przekazywania
danych
do
systemów
informatycznych.
Dzięki
wykorzystaniu wspólnych elementów, które do tej pory
mogły być dublowane w obu rozwiązaniach tj. zasilacze
buforowe czy modemy komunikacyjne, możliwe jest
ograniczenie
kosztów
implementacji
rozwiązań.
Dopełnienie jednego rozwiązania elementami drugiego
pozwala na uzyskanie nowej wartości dodanej, która
początkowo nie był dostępna bez ponoszenia znacznych
nakładów. Przykładem może być układ godzinowego
podtrzymania napięcia w szafach 1W i 1N, dzięki któremu
możliwe jest uzyskanie jednoznacznej informacji o zaniku
napięcia w stacji (przejście na zasilanie awaryjne) czy też
podtrzymanie
zasiania
zestawu
koncentratorowobilansującego AMI.

3. PROJEKT PILOTAŻOWY UPGRID
Projekt Upgrid jest międzynarodowym projektem
realizowanym w Unii Europejskiej w ramach programu
Horizon 2020. Głównym celem projektu Upgrid jest rozwój
funkcjonalności, które służą integracji sieci nN i SN
z systemami zarządzania stroną popytową i generacją
rozproszoną. Wyżej opisany cel realizowany jest poprzez
zwiększenie poziomu obserwowalności sieci SN i nN oraz
możliwości oddziaływania na nią. Działania w projekcie
koncentrują się głównie na implementacji rozwiązań
wspomagających
zarządzanie
siecią,
wykorzystując
odwzorowanie rzeczywistego stanu pracy sieci SN i nN
w systemach
dyspozytorskich
wraz
z
informacją
pozyskiwaną z analiz dokonywanych w systemie DMS
(Distribution
Management
System).
W
projekt
zaangażowanych jest 19 partnerów (OSD, instytutów
badawczych, firm komercyjnych, wyższych szkół
technicznych, w tym Politechnika Gdańska) z 7 krajów Unii
Europejskiej. Prace projektowe prowadzone są w ramach
4 obszarów
demonstracyjnych.
Polski
obszar
demonstracyjny zlokalizowany jest w Gdyni na obszarze
3 dzielnic: Witomino, Działki Leśne oraz Chwarzno.
Obejmuje on 55 stacji SN/nN (w tym 6 stacji abonenckich),
z których zasilanych jest blisko 15000 odbiorców. Sieć
średniego napięcia składa się wyłącznie z linii kablowych
o łącznej długość 33,71 km. Sieć niskiego napięcia obejmuje
zarówno linie kablowe jak i napowietrzne o łącznej długości
102 km. Odbiorcy na obszarze pilotażu zostali wyposażeni
w liczniki AMI w ramach 2 etapu wdrożenia.
Jednym z elementów implementowanym podczas
projektu jest nowe rozwiązanie zintegrowanych szaf AMI +
Smart Grid (SG) dla stacji SN/nN. Doświadczenia i wiedza
zdobyta z poprzednich pilotażowych projektów wdrożenia
sieci inteligentnych w ENERGA-OPERATOR tj. projekt
pilotażowy wdrożenia sieci inteligentnej na Półwyspie
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Typ 1N

Typ 1W

Typ 2W
Sterownik 2W

Sterownik 1W

Sterowanie
łącznikami SN

Sterownik 1N

Pomiary i
sygnalizowanie
zwarć w sieci SN

Pomiary i
sygnalizowanie
zwarć w sieci SN

Podstawowe
monitorowanie pracy
stacji SN/nN

Podstawowe
monitorowanie
pracy stacji
SN/nN

Podstawowe
monitorowanie
pracy stacji SN/nN

Zasilanie gwarantowane 24 V DC (1 godz.)

Zasilanie
gwarantowane
24/12 V DC (24
godz.)

Wspólny ruter komunikacyjny

Wspólny ruter
komunikacyjny
+ tetra

Rys 1. Zakres urządzeń instalowanych w poszczególnych
wariantach szaf sterowniczych.

Wariant 1N przewiduje głównie przesyłanie danych
z liczników AMI tj. wartości napięć fazowych,
przepływający prąd oraz obsługę prostych informacji
i sygnałów np. otwarcie drzwi szafki, próbie kradzież
transformatora. Sterownik w wariancie 1W w porównaniu
do 1N wyposażony jest w dodatkową funkcjonalność
związaną z wykrywaniem prądów zwarciowych. Wariant
2W przeznaczony jest dla stacji wnętrzowych
wyposażonych w rozłączniki sterowanymi radiowo
i posiada wszystkie wyżej wymienione funkcjonalności.
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Typ 1N

Typ 1W

Typ 2W

Rys. 2. Ideowy schemat nowych szaf sterowniczych wraz z rozmieszczeniem poszczególnych elementów.

Zintegrowane
rozwiązanie
na
poziomie
warstwy
telekomunikacyjnej pozwoliło na zastosowania nowego
podejścia w zakresie bezpieczeństwa przesyłu danych
pomiarowych z liczników AMI oraz sygnałów z układów
telemechaniki. Komunikacja odbywa się dwoma kanałami
komunikacyjnymi (dwie różne technologie CDMA+LTE
oraz UMTS) i uwzględnia priorytety przesyłania danych
z układów telemechaniki nad danymi z liczników AMI.
W celu zwiększenia pewności dostępności
infrastruktury krytycznej tj. układy telemechaniki konieczne
jest zapewnienie stabilnego i niezawodnego łącza
komunikacyjnego.
ENERGA-OPERATOR rozpoczęła
w 2014 roku budowę własnego system cyfrowej łączności
trankingowej na potrzeby prowadzenia ruchu sieci
i komunikacji z zespołami pogotowia energetycznego.
Zostało to uwzględnione w szafkach 2W, które posiadają
dedykowane miejsce na instalację modemu tetra (rys.2).
W ramach projektu Upgrid instalowane są szafy
sterujące w wariancie 1W i 2W. Wymagany w projekcie

wzrost poziomu obserwowalności sieci nN uzyskano
również poprzez zastosowanie w wytypowanych stacjach
rozdzielnic nN z opomiarowaniem pól odpływowych
w zakresie: pomiar napięcia, prądu oraz sygnalizację
przepalenia wkładki bezpiecznikowej.
Na obszarze 7 obwodów nN zasilanych z dwóch stacji
SN/nN zostanie dodatkowo zainstalowanych 9 sztuk
prototypowych
złącz
kablowych
wyposażonych
w sygnalizację przepłynięcia prądu zwarciowego oraz
pomiar wielkości elektrycznych dla wybranych obwodów.
Na rys.3 przedstawiono zakres modernizacji sieci w ramach
projektu Upgrid.
4. SYSTEM INFORMATYCZNY
W celu efektywnego wykorzystania wszystkich
dostępnych danych i informacji nt. stanu pracy sieci,
pochodzących z liczników AMI, układów telemechaniki
SN, pomiarów z rozdzielnic nN oraz opomiarowanych złącz

Rys. 3. Obszar polskiego pilotażowego wdrożenia sieci inteligentnych w ramach projektu Upgrid w Gdyni
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kablowych
konieczne
jest
zastosowanie
systemu
informatycznego wspierającego proces zarządzania siecią
dystrybucyjną. Obecnie w ENERGA-OPERATOR na co
dzień wykorzystywane są narzędzia do wspomagania
prowadzenia ruchu sieci SN i WN w postaci systemu
SCADA i DMS. Brak jest narzędzi do zarządzania
i nadzorowania w czasie rzeczywistym sieci nN. Głównym
elementem wdrażanym w projekcie Upgrid jest
opracowywany system informatyczny do zarządzania siecią
nN - DMS nN. Funkcjonalności systemu DMS nN będą
opierać się w dużej mierze o informacje pozyskiwane
z systemu AMI, w tym zdarzeniowo przesyłanych alarmów
o przekroczeniach dopuszczalnej wartości napięcia oraz
zaniku zasilania. System będzie składał się z kilku głównych
modułów oraz będzie wykorzystywał dane z innych
systemów IT tj. system GIS (dane o majątku sieciowym),
Centralna Baza Pomiarowa (dane z AMI), SCADA SN
wykorzystując do tego standard CIM.
Głównym modułem systemu DMS jest SCADA nN
będąc interfejsem dla dyspozytorów, który odpowiedzialny
jest za akwizycję danych z urządzeń przyłączonych do sieci
nN, wizualizację sieci nN na podkładzie mapowym
i w postaci schematu oraz wizualizację informacji
przesyłanych przez inne moduły wchodzące w skład DMS.
Moduł Network Analysis (NA)
jest podstawowym
narzędziem analitycznym umożliwiającym wykonywanie
obliczeń rozpływowych w czasie quasi-rzeczywistym. Na
potrzeby prowadzenia analiz rozpływowych opracowany
został model sieci nN, który jest zasilany danymi
z liczników AMI (ze stacji SN/nN i od odbiorców
końcowych) oraz urządzeń monitorujących zainstalowanych
w głębi sieci nN. Do budowy modelu wykorzystano system
GIS i zawarte w nim dane o majątku sieciowym tj. typy,
przekroje i długości przewodów, dane transformatorów,
układ połączeń sieci nN wraz z miejscami podziału sieci.
Moduł analityczny odpowiedzialny jest również za
estymację obciążeń i generacji w sieci nN w oparciu o dane
historyczne, analizę strat technicznych, optymalizację układu
pracy sieci (punkty podziału sieci) oraz optymalizację
parametrów pracy transformatorów. Network Control and
Management (NCM) jest dopełnieniem modułu NA
i umożliwia przeprowadzanie analiz jakości zasilania
w trybie offline, analiz strat nietechnicznych oraz
zarządzanie mikrogeneracją przyłączoną do sieci nN. Moduł
Outage Management System (OMS) wspiera proces
zarządzania wyłączeniami planowanymi i awariami. Główną
funkcjonalnością jest wykrywanie awarii w sieci w oparciu

o informacje z liczników AMI i urządzeń zainstalowanych
w sieci nN. Wykorzystując zaawansowane funkcjonalności
liczników AMI możliwe jest określenie rozległości awarii
oraz wsparcie w procesie lokalizacji miejsca uszkodzenia.
5. WNIOSKI KOŃCOWE
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru
Inteligentnej Sieci Energetycznej jest jednym ze sposobów
sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom stawianym
OSD. Coraz większy nacisk w przyszłości będzie kładziony
na zagadnienia związane z jakością zasilania i ciągłością
dostaw. Podstawą jest rozwój i budowanie systemów
monitorowania i nadzoru pracy sieci w tym również sieci
nN. Projekt Upgrid w sposób szczególny skupia się na sieci
nN i budowie rozwiązań z wykorzystaniem posiadanych
obecnie danych, w tym danych z systemu AMI. To właśnie
AMI stanowić może główne źródło danych niezbędnych do
efektywnego zarzadzania siecią nN. Zebrane w ramach
projektu Upgrid doświadczenia i wiedza pozwolą na
powzięcie przez ENRGA-OPERATOR decyzji o dalszych
kierunkach rozwoju i wdrażania rozwiązań z obszaru sieci
inteligentnych w celu zapewnienia najwyższej jakości
świadczonych usług w zakresie jakość i ciągłość zasilania.
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ADVANCED SYSTEMS FOR MONITORING AND CONTROL MV AND LV NETWORK AS A
BASIC ELEMENT FOR IMPROVE QUALITY OF POWER - PILOT PROJECT UPGRID
Improving the reliability and efficiency of the network is one of the main challenges that DSOs face. Implementation
of new technical solutions from Smart Grid area, like Advanced Metering Infrastructure (AMI) or advanced automation
of the secondary substation (SS) and LV network, can provide new information about the state of the MV and LV network.
As a result, it is possible to build the functionalities that bring a new quality to the network operations and
management. ENERGA-OPERATOR SA gathered experience in the field of Smart Grid for several years. After
the completion of several smart grid pilot projects in the MV network and deployment of AMI it is time to focus on LV
network management and challenges that can arise in the future i.e. high saturation of microgeneration the need for rapid
response to failures, large quantity of data from RTUs and smart meters. By integrating existing systems and adding new
functionality, it is possible to meet these challenges. The paper will present: the concept of the new solution for secondary
substation, the impact of the solution on the grid and using data form AMI and automation to improve power quality.
Keywords: Smart Grid, network automatization, AMI, Upgrid, Horizon 2020, power quality.

26

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 50/2016

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 50
XLI Konferencja Naukowo - Techniczna
GDAŃSKIE DNI ELEKTRYKI’ 2016
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gdańsk
Gdańsk, 28 października 2016

BADANIA UKŁADU UPFC W OPARCIU O MODEL LABORATORYJNY
I SYMULACYJNY
Michał KOSMECKI1), Robert MAŁKOWSKI2)
1.
2.

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk
e-mail: m.kosmecki@ien.gda.pl
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
e-mail: robert.malkowski@pg.gda.pl

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję oraz sposób
realizacji laboratoryjnego modelu układu UPFC. Układ
zrealizowano według nowej metodyki oferującej elastyczność
w szerokim zakresie testowania nowych algorytmów sterowania.
W referacie zaprezentowano też przykładowe wyniki prób
eksperymentalnych potwierdzające słuszność przyjętej koncepcji
sterowania. Dane pomiarowe zostały również wykorzystane do
celów walidacji opracowanego modelu UPFC.
Słowa kluczowe: UPFC, Unified Power Flow Controller, szybkie
prototypowanie, Simulink Real Time, symulacje w czasie
rzeczywistym,
FACTS,
laboratorium
systemów
elektroenergetycznych.

1. WPROWADZENIE
Zespolony regulator przepływu mocy (ang. Unified
Power Flow Controller – UPFC) jest jednym z najbardziej
wszechstronnych przedstawicieli układów typu FACTS
(ang. Flexible AC Transmission Systems). W układzie
UPFC możemy wyróżnić dwa zasadnicze obwody:
równoległy i szeregowy. Obwód równoległy może być
wykorzystywany do regulacji napięcia lub kompensacji
mocy biernej w miejscu przyłączenia. Obwód szeregowy
umożliwia regulację amplitudy i fazy napięcia dodawczego
U pq (rys.1). Odpowiada to regulacji skośnej napięcia
i umożliwia regulowanie przepływu zarówno mocy czynnej
jak i mocy biernej w układzie przesyłowym [1].
Pomimo swojej wszechstronności, liczba instalacji
UPFC całym świecie jest bardzo mała, podobnie jak liczba
jednostek laboratoryjnych lub demonstracyjnych. Pierwszy
i jak dotąd największy układ UPFC składający się z dwóch
konwerterów ± 160 MVA został uruchomiony w 1999 roku
w podstacji Inez w Kentucky. Projekt ten wykazał zdolność
do regulacji przepływu mocy czynnej i biernej w linii, jak
również napięcia w stacji [2]. Trzy lata później w rejonie
Nowego Jorku oddano do użytku kolejną instalację.
Wspomniany układ UPFC był częścią szerszego systemu
i posiadał bardziej elastyczną strukturę nazywaną
Convertible Static Compensator (SCS - odwracalny
kompensator statyczny), na którą składają się dwa
przekształtniki 100 MVA [3], [4]. Ostatnim dużym
projektem był układ UPFC, oddany do użytku w 2003 roku
w Korei. Składa się on z dwóch falowników równoległych

i dwóch modułów szeregowych każdy o mocy 40 MVA [5].
Laboratoryjne układy UPFC zostały opracowane głównie
z myślą o demonstracji i testowaniu algorytmów sterowania
przekształtników
energoelektronicznych.
Całościowe
podsumowanie tego zakresu wraz z odpowiednimi
odniesieniami można znaleźć w [6].
Celem niniejszej pracy jest analiza działania urządzenia
UPFC poprzez porównywanie wyników symulacji
z wynikami badań uzyskanymi z jednostki doświadczalnej
laboratorium LINTE^2 zarówno w stanie ustalonym jak
i podczas elektromechanicznych stanów przejściowych.
Przedstawione wyniki pokazują jedynie podstawowy
potencjał badawczy zbudowanego układu UPFC. Możliwość
poszerzania doświadczenia praktycznego związanego
z pracą fizycznych jednostek typu UPFC w połączeniu
z otwartą strukturą układów regulacji omawianego
urządzenia stwarza dużo szersze możliwości badawcze [10].
2. MODELOWANIE I SYMULACJE
2.1.Model fazorowy układu UPFC
Schemat funkcjonalny UPFC pokazano na rys.1.
Uproszczony schemat zastępczy UPFC dla stanów
ustalonych pokazano na rys.2.
Upq
Us
Ilinia

Ib
Pb, Qb

Transformator
bocznikowy

Przekształtnik
części bocznikowej

Transformator
szeregowy

Plinia, Qlinia

Isz

Przekształtnik
części szeregowej

Rys.1 Schemat zastępczy urządzenia UPFC

Model urządzenia dla stanów ustalonych składa się
z indukcyjności szeregowej Lsz odwzorowującej impedancję
transformatora dodawczego, regulowanego źródła napięcia
Upq, indukcyjności Lb reprezentującej impedancję

transformatora równoległego i regulowanego źródła napięcia
Ub. Taka reprezentacja wynika z faktu, iż dynamika regulacji
przekształtników jest dużo większa niż zmiany prądów
i napięć w stanach ustalonych oraz elektromechanicznych
stanach przejściowych w SEE [7]. Z tego samego powodu
pominięto model obwodu DC. Część szeregową konwertera
opisano za pomocą stałej czasowej Tc, natomiast w części
równoległej uwzględniono dynamikę regulacji prądu
w przekształtniku napięciowym VSC (ang. Voltage Source
Converter).

Us

Upq

Lsz

U2

Lb
Ub

Rys.4. Schemat blokowy układu regulacji część równoległej UPFC

Regulator napięcia AC jest typowym regulatorem PI
z charakterystyką statyczną wykorzystującą prąd części
równoległej Ib jako sygnał sprzężenia zwrotnego.
Za regulację napięcia DC w obwodzie pośredniczącym
odpowiada regulator całkujący z członem przyspieszającym
fazę sparametryzowanym w taki sposób, aby uzyskać
właściwy zapas fazy i szybkość odpowiedzi. Regulatory te
wyznaczają zadane wartości mocy czynnej i mocy biernej
dla przekształtnika i służą do wyznaczenia zadanych
wartości prądu w osi d i q przy uwzględnieniu napięcia
obwodu pośredniczącego wg zależności (1).
∗

Rys.2. Schemat zastępczy UPFC dla stanów ustalonych

Układ
regulacji
części
szeregowej
został
zamodelowany w sposób jaki przedstawiono na rys.3.
Wartości zadane mocy czynnej i biernej są porównywane
z pomiarami, a sygnały uchybu są przekazywane do
regulatorów PI. W celu utrzymania wartości zadanych
regulator wypracowuje dwie składowe ortogonalne up*, uq*.
Zmienne te są sygnałami wejściowymi do modelu
przetwornicy reprezentowanego przez stałą Tc. Sygnał
wyjściowy jest ograniczony do wartości znamionowych
przetworników.

∗

∗

=

Pętla regulacji prądu wyrażona zależnością (2), gdzie
ud i uq są sygnałami wyjściowymi z regulatorów PI
wyrażonymi w postaci (3) umożliwia wyznaczenie
współczynników
modulacji
dla
dwupoziomowego
przekształtnika napięcia (VSC) opisanego równaniem (4).
=
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Rys.3. Schemat blokowy układu regulacji części szeregowej układu
UPFC wraz modelem przekształtnika reprezentowanym stałą Tc

Cechą szczególną tego modelu jest sposób
zorientowania wektora napięcia dodawczego upq, którego
składowa p jest zgodna ze składową w osi d napięcia
w punkcie przyłączenia Us, a nie prądu w linii Il, jak jest to
praktykowane w przypadku układów kompensacji
szeregowej, np. SSSC [8]. W konsekwencji regulacja mocy
czynnej i biernej nie jest wzajemnie odsprzężona, co jednak
w stanach ustalonych kompensowane jest przez regulatory
PI. Pozytywną cechą takiego rozwiązania jest fakt, że układ
jest mniej podatny na zniekształcenie prądu w linii Il.
Część równoległa układu UPFC odpowiada
funkcjonalnie układowi STATCOM (Static Synchronous
Compensator), stąd zamodelowano ją w oparciu o [9].
Schemat blokowy układu regulacji przedstawiono na rys. 4.
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(2)

(3)

(4)

Wyliczone wg zależności (4) składowe napięcia
reprezentują napięcie wprowadzone przez bocznikową cześć
układu UPFC.
2.2. Weryfikacja modelu UPFC – symulacje
Opracowany model układu UPFC został wstępnie
zweryfikowany poprzez symulację odpowiedzi na skok
jednostkowy dla zadanych wartości. Sprawdzono możliwość
utrzymania mocy czynnej i biernej w linii, jak również
napięcia w punkcie przyłączenia. W celu porównania
wyników symulacji z wynikami testów laboratoryjnych
parametry systemu AC przyjętego w modelu dobrano w taki
sposób, aby możliwie dokładnie odzwierciedlały parametry
sieci laboratoryjnej (rys. 5). Zmiany przepływu mocy oraz
poziomu napięcia wywoływano poprzez zmianę obciążenia
mocą czynną i bierną odbiornika przyłączonego do tych
samych szyn co układ UPFC.
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Rys.5. Schemat zastępczy modelowanej sieci
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W początkowej fazie symulacji przepływ mocy P i Q
linią kontrolowaną przez układ UPFC jest równy zero
(rys.6), układ UPFC jest nieaktywny.

prąd transformatora TS

Model linii AC

Sieć
EE

Rys.7. Koncepcja rozdziału funkcji sterowniczych w jednostce
UPFC

Rys.6. Przebieg napięcia w węźle przyłączenia oraz mocy czynnej
i biernej w liniach zasilających odbiór

W czasie t1 = 0,1 s zostaje aktywowany układ regulacji
części szeregowej UPFC. Kryterium działania tego układu
jest utrzymanie zerowego przepływu mocy P i Q linią
UPFC. Następnie w czasie t2 = 0,5 s następuje skokowy
wzrost poboru mocy czynnej odbioru o 10 kW (0,2 pu
w odniesieniu do mocy znamionowej urządzenia UPFC).
Powyższe powoduje obniżenie napięcia w węźle 3 i zmianę
przepływu mocy czynnej w liniach. Podobne zjawiska
obserwuje się w czasie t3 = 1,0 s, kiedy zapotrzebowanie
mocy biernej obciążenia wzrasta o 10 kvar. W obu
przypadkach moc dostarczana jest do odbioru jedynie linią 2,
ponieważ część szeregowa układu UPFC utrzymuje zerową
wartość przepływu mocy P i Q w linii UPFC. W czasie
t4 = 1,5 s załączono regulację części równoległej układu
UPFC – kryterium działania było utrzymanie znamionowej
wartości napięcia w węźle przyłączenia. Również i w tym
przypadku obserwuje się prawidłowe działanie układu –
napięcie wzrosło do wartości zadanej.
3. FIZYCZNA REALIZACJA LABORATORYJNEGO
MODELU UKŁADU UPFC
Na rys. 7. przedstawiono podział funkcji sterowniczych
w jednostce UPFC, zgodnie z którym można wyróżnić trzy
poziomy: system nadrzędny SCADA realizujący sterowanie
w pętli otwartej, sterownik jednostki funkcjonalnej (SJF)
oraz układ sterowania przekształtnika AC/DC/AC.

Praca układu laboratoryjnego jest następująca.
Polecenia przekazywane są za pośrednictwem systemu
SCADA do SJF, który odpowiada za ich realizację.
Algorytm sterowania zaimplementowany aktualnie w SJF
pozwala na regulację przepływu mocy biernej i czynnej
w linii oraz regulację napięcia lub mocy biernej w punkcie
przyłączenia (PCC) układu UPFC. SJF na podstawie
lokalnych pomiarów napięć i prądów wypracowuje sygnały
sterujące (up*, uq*– dla części szeregowej oraz Qb* – dla
części równoległej zgodnie z rys. 3 i 4) dla przekształtnika
AC/DC/AC. Zadaniem przekształtników jest odpowiednio,
dla układu szeregowego utrzymanie na zadanym przez SJF
poziomie ortogonalnych napięć up i uq, pozwalających
regulować przepływ mocy w linii oraz dla części
równoległej utrzymanie żądanej wartości mocy biernej
w punkcie przyłączenia.

Indukcyjność
podłużna linii

Transformator
dodawczy

Transformator
równoległy

Przekształtnik dla
części
równoległej

Functional
SJF
unit controller
Przekształtnik dla
części
szeregowej
Karty I/O

Rys.8. Widok szaf z elementami układu UPFC
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Rysunek 8 przedstawia fizyczną realizację głównych
elementów UPFC.
Model fizyczny układu UPFC został zainstalowany
w pięciu szafach. W jednej z szaf umieszczono SJF wraz
z kartami we/wy. Cztery kolejne szafy przeznaczono na
pozostałe urządzenia: przekształtniki, transformatory
bocznikowy i szeregowy oraz elementy modelujące linię
AC.
Unikatową cechą opisywanego stanowiska jest
możliwość szybkiego prototypowania układów regulacji
z wykorzystaniem SJF. Środowiskiem programistycznym
wykorzystanym do tego celu jest oprogramowanie Simulink
Real-Time. Oprogramowanie to służy do tworzenia aplikacji
bezpośrednio z modeli Simulink i uruchamiania ich w czasie
rzeczywistym. Takie rozwiązanie umożliwia między innymi
prowadzenie wielowariantowych badań symulacyjnych
złożonych algorytmów sterowania, w tym optymalizację
struktur sterowania oraz ich parametrów przed testami
z wykorzystaniem urządzeń fizycznych w laboratorium.
Przykłady wykorzystania opisanych funkcjonalności opisano
w dalszej części artykułu.
4. TESTY UKŁADU UPFC
Podsumowanie wybranych testów wykonywanych
podczas
uruchamiania
urządzenia
laboratoryjnego
przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Opis założeń dotyczących przebiegu opisanych testów

Etap 1 – stan ustalony

Cel – walidacja modelu matematycznego
Obiekt

Opis

LOAD1a)

Odbiornik wykorzystywano w celu
wymuszenia płynnych zmian przepływu
mocy czynnej i biernej w systemie
testowym poprzez sinusoidalną zmianę
poboru moc. Parametry wymuszenia:
Sref=0,7; cos(ϕref)=0,7; fref=75 mHz

UPFC

Testowano pracę w trzech trybach:
• brak regulacji,
• regulacja przepływu mocy: Pref = 0;
Qref = 0,
• jednoczesna regulacja przepływu mocy
(wartości zadane jw.) i napięcia
(Uref = 1,0).
Cel – weryfikacja parametrów modelu
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LOAD4b)
UPFC

Etap 2 – stany nieustalone

Obiekt

Opis
W odstępach ok. 5 s załączano a następnie
wyłączano poszczególne elementy bierne
odbioru w kolejności:
• zał./wył. rezystancji R (ok. 50 kW)
• zał./wył. reaktancji X (ok. 50 kvar)
• zał./wył.
impedancji
R+j·X
(ok. 50 +j·50) kVA
Zmianę mocy odbioru przeprowadzono dla
trzech trybów pracy:
• regulacja napięcia: Uref = 1,05,
• regulacja
przepływu
mocy:
Pref = -0,03; Qref = -0,04,
• załączone
oba
tryby
regulacji
(parametry bez zmian).

a.

Energoelektroniczny odbiór regulowany o mocy znamionowej 150 kVA.
Umożliwia między innymi niezależną zmianę mocy czynnej i biernej.
W badaniach wykorzystano możliwość aktywacji sinusoidalnej zmiany
mocy odbioru gdzie S=Sreff⋅[ cos(2⋅π⋅fref)+i⋅ sin(2⋅π⋅fref)]⋅.

b.

Odbiornik bierny o elementach R,L o sumarycznej mocy 100 kW oraz
100 kvar.

Testy zostały podzielone na dwie grupy w zależności
od celu. W etapie 1 analizowano zachowanie urządzenia w
stanie ustalonym, natomiast stany nieustalone były
przedmiotem badań w etapie 2. Oba badania zrealizowana
w układzie sieciowym pokazanym na rys. 5.
4.1. Praca w stanie ustalonym
Najważniejsze wyniki zaprezentowano na rysunku
rys. 9, na którym z lewej strony pokazano przebiegi
uzyskane dla obiektu rzeczywistego, po prawej zaś przebiegi
uzyskane
za
pomocą
badań
symulacyjnych
z wykorzystaniem modelu opracowanego w programie
Simulink. Jakość regulacji dla wymuszeń wolnozmiennych
(etap 1) sprawdzano w następujący sposób. Sterowany
odbiór mocy pozornej LOAD1 wymuszał zmianę obciążenia
w sposób sinusoidalny (parametry podano w tablica 1)
powodując tym samym kołysania mocy czynnej i biernej
w linach go zasilających. W pierwszej fazie eksperymentu
żaden z regulatorów układu UPFC nie był aktywny.
W czasie t = 600 s aktywowano tryb regulacji przepływu
mocy P i Q (patrz. tablica 1). Aktywacja tego trybu
powoduje redukcję przepływu mocy linią UPFC do zera.
W konsekwencji wzrasta przepływ mocy czynnej i biernej
w liniach 2 i 3. Niewielkie odchyłki mocy czynnej w linii
UPFC są efektem przekroczenia możliwości regulacyjnych
układu UPFC, o czym świadczy przebieg napięcia
dodawczego uq sięgający wartości szczytowej.
W czasie t = 618 s uruchomiono regulację napięcia
w części równoległej UPFC, przy jednoczesnej pracy
regulatora przepływu mocy. Zadaniem układu było
utrzymanie zadanej (Uref = 1,0) wartości napięcia w punkcie
połączenia (UPCC – szyny 3 z rys. 5). Aktywacja trybu
regulacji napięcia spowodowała zmianę wartości oraz
znaczne ograniczenie wahań napięcia w regulowanym
węźle. W chwili gdy UPFC osiągnął graniczny zakres
regulacji mocy biernej (w trakcie testów nastawiono sztywną
granicę dla części równoległej na poziomie 85% prądu
znamionowego), niemożliwa jest dalsza regulacja napięcia,
co objawia się odchyłką od wartości zadanej.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że model w wysokim
stopniu odwzorowywał rzeczywiste wyniki pomiarów.
Niewielkie różnice obserwuje się podczas pracy urządzenia
w trybie regulacji napięcia. Jednym z głównych powodów
była trudność w dokładnym odwzorowaniu sieci
przedstawionej na rys. 5 z powodu trudności w dokładnym
wyznaczeniu impedancji długich wewnętrznych połączeń
kablowych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami
w laboratorium.
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Rys.9. Porównanie wyników pomiarów uzyskanych podczas wybranych testów (lewa kolumna) i wyników uzyskanych na postawie badań
symulacyjnych (prawa kolumna)

4.2. Praca w stanach nieustalonych
Skokowe zmiany mocy odbioru (szczegóły opisano
w tablica 1) posłużyły do zweryfikowania zachowania UPFC
w stanach przejściowych. Wszystkie próby przeprowadzono
dla trzech zestawów parametrów regulatorów zestawionych
w tablica 2.

zestawy
nastaw
pozwalające
uzyskać
przebiegi
o odmiennym czasie regulacji i oscylacyjności. Jest to
przykład badań w technice szybkiego prototypowania
(ang. Rapid Control Prototyping), które można prowadzić na
omawianym stanowisku.
wariant 1

Tablica 2. Parametry regulatora przepływu mocy P i Q dla
UPFC i podsumowanie wyników symulacji

Parametry
Czas regulacji
Charakter
odpowiedzi

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

kp = 150

kp = 15

kp = 50

ki = 1,6
0,25 s

ki = 0,16
0,5 s

ki = 0,5
1 – 1,5 s

oscylacyjny

aperiodyczny aperiodyczny

Na rys. 10 i rys.11 przedstawiono wyniki uzyskane dla
skokowych zmian odpowiednio mocy czynnej i mocy
biernej odbioru. Przebiegi pokazane w lewej kolumnie
obrazują pracę urządzenia wyłącznie w trybie regulacji mocy
czynnej i biernej (Pref = 0, Qref = 0), natomiast w prawej
kolumnie również z aktywną regulacją napięcia. Porównanie
obu kolumn uwidacznia podstawową różnicę w jakości
regulacji, tj. niwelację oscylacji po zaburzeniu poprzez
stabilizujące
działanie
regulatora
napięcia
części
bocznikowej urządzenia.
Oprócz demonstracji skuteczności regulacji przez
urządzenie UPFC omawiane przebiegi ilustrują również
wpływ zmiany parametrów regulatorów (zgodnie z tablicą 2)
na charakter odpowiedzi układu. Przedstawiono trzy różne
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Rys.10. Efekt działania UPFC przy skokowej zmianie mocy
czynnej odbioru. Praca w układzie jak na rys.5.
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Przedstawione wyniki potwierdziły, iż przyjęto
właściwą koncepcję realizacji projektu. Wdrożone
rozwiązania dają szereg możliwości badawczych począwszy
od projektowania nowatorskich algorytmów sterowania,
w szczególności tych, które są odpowiedzialne za funkcje
regulacyjne wysokiego poziomu, ale także testowania
przyjętych rozwiązań w różnych konfiguracjach sieciowych
w czasie rzeczywistym.
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Rys.11. Efekt działania UPFC przy skokowej zmianie mocy biernej
odbioru. Praca w układzie jak na rys.5.

Przebiegi pokazane na rysunkach rys. 10 i rys. 11
uwidaczniają
pewną
wadę
przyjętego
sposobu
przekazywania sygnału między SJF a przekształtnikiem,
polegającą na wykorzystaniu kanału analogowego do
przesyłania amplitudy sygnału, podczas gdy znak był
przesyłany przez przekaźnik1. Ponieważ przekaźnik jest
urządzeniem elektromechanicznym, aby zapobiec jego
intensywnemu przełączaniu wprowadzono strefę nieczułości.
Powyższe, w sytuacji pojawienia się wartości bliskich zeru,
skutkowało powstaniem zjawiska histerezy. W efekcie
wystąpiło niepożądane zjawisko oscylacji w stanie
ustalonym.
5. PODSUMOWANIE
Podstawowe właściwości UPFC zostały przedstawione
i zweryfikowane za pomocą wyników pomiarów.
W szczególności pokazano zdolność do regulacji przepływu
mocy czynnej i biernej w linii prądu przemiennego, jak
również do regulacji napięcia w punkcie przyłączenia.
Ponieważ wektor napięcia dodawczego zorientowany jest
względem wektora napięcia w PCC, regulacja P i Q w linii
nie jest całkowicie odsprzężona. Przedstawiono także jaki
wpływ na jakość regulacji UPFC mają wybrane parametry
regulatora, ograniczenia wielkości UP i UQ oraz właściwy
dobór stałej czasowej Tc.
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TESTING OF A LABORATORY AND SIMULATION MODEL OF UPFC
This paper presents a laboratory unit of Unified Power Flow Controller (UPFC), whose operational performance is
assessed based on the results of tests carried out in commissioning phase of the project during which steady state and
transient performance were mainly investigated. Measurement data were also used for validation purposes of the elaborated
transient model of UPFC.
Keywords: UPFC, Unified Power Flow Controller, Rapid Control Prototyping, Real Time Digital Simulation, FACTS,
Power System Laboratory.
1

W efekcie opisanych w niniejszym artykule badań, zmieniono sposób przekazywania znaku. Aktualnie znak przekazywany jest w sposób cyfrowy.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono założenia projektowe,
wybrane wyniki etapu projektowania i badania prototypu
wolnoobrotowego
generatora
z
magnesami
trwałymi
współpracującego z elektrownią wiatrową z innowacyjną turbiną
o pionowej osi obrotu. Projekt został wykonany na zlecenie firmy
ALU ECO Sp. z o.o. z Gdańska w ramach projektu badawczorozwojowego Pionowa Turbina Wiatrowa, współfinansowanego
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków
programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Zaprojektowano,
wykonano i zbadano prototyp generatora prądu przemiennego
o mocy 15 kVA i napięciu znamionowym 400 V przy prędkości
95 obr/min. Generator może znaleźć zastosowanie w energetyce
wiatrowej małej mocy, w tym na jednostkach pływających
(statkach, jachtach) oraz w stacjonarnych instalacjach
prosumenckich.
Słowa kluczowe: mała elektrownia wiatrowa, generator, magnesy
trwałe, projektowanie.

1. WSTĘP
Mała elektrownia wiatrowa (MEW) jest jednym
z popularniejszych rozwiązań stosowanych jako odnawialne
źródła energii. Elektrownia wiatrowa o mocy od kilku
do kilkudziesięciu kVA jest w stanie zaspokoić potrzeby
gospodarstwa domowego [1]. MEW mogą być również
z powodzeniem stosowane jako ekologiczne źródła energii
na jednostkach pływających (jachtach, statkach).
Uproszczony
schemat
przetwarzania
energii
kinetycznej wiatru w energię elektryczną stosowany
w MEW przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Uproszczony schemat przetwarzania energii w MEW

•
•
•
•
•

Głównymi elementami MEW są:
turbina wiatrowa o poziomej lub pionowej osi obrotu,
przekładnia mechaniczna - zastosowanie przekładni
umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej turbiny
wiatrowej do prędkości obrotowej generatora,
generator elektryczny prądu przemiennego lub rzadziej
prądu stałego,
przekształtnik i układ sterowania - w zależności
od potrzeb i sposobu wykorzystania elektrowni,
układy akumulacji energii, np. akumulatory.

W rozważanym projekcie zastosowano innowacyjną
konstrukcję turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu [1].
Do głównych zalet tego typu turbin można zaliczyć:
• możliwość pracy przy różnych kierunkach wiatru,
• odporność na podmuchy i silny wiatr,
• cichą pracę,
• możliwość łatwego montażu w tym na istniejących
budynkach,
• prosta, lekka i tania konstrukcja.
Turbiny o pionowej osi obrotu charakteryzują się
stosunkowo małą prędkością obrotową i mniejszą
sprawnością w porównaniu z turbinami o poziomej osi
obrotu. Zwiększenie całkowitej sprawności układu
przetwarzania energii można uzyskać przez wyeliminowanie
przekładni mechanicznej. Bezpośrednie sprzęgnięcie wału
turbiny
z
generatorem
wymaga
zastosowania
wolnoobrotowego generatora elektrycznego. W ofercie
największych producentów maszyn elektrycznych brak
jest wolnoobrotowych generatorów o mocach odpowiednich
do zastosowania w MEW. W amatorskich rozwiązaniach
stosowane są maszyny elektryczne producentów o nieznanej
renomie i wątpliwej jakości lub maszyny elektryczne
wykonane własnoręcznie. Bardzo często są to rozwiązania
nieoptymalne i obarczone błędami konstrukcyjnymi.
W firmach zajmujących się budową MEW najczęściej
brakuje działów badawczo-rozwojowych, jak również
środków finansowych na zlecenie wykonania projektu
i stosownych badań. Pierwszy problem może zostać
rozwiązany poprzez nawiązanie współpracy z uczelniami
technicznymi i wykorzystanie infrastruktury badawczej
uczelni. Dla uczelni stwarza to możliwości komercjalizacji

badań naukowych. Problem braku środków finansowych
można rozwiązać uzyskując odpowiednie granty badawcze,
np. finansowanie z PARP.
Celem projektu badawczo-rozwojowego Pionowa
Turbina Wiatrowa było opracowanie dokumentacji
technicznej i technologicznej do wykonania prototypu
wolnoobrotowego generatora z magnesami trwałymi (GMT).
W niniejszym artykule przedstawiono założenia projektowe,
wybrane
wyniki
etapu
projektowania
i
badań
eksperymentalnych prototypu GMT.
2. PROJEKT PROTOTYPU GNERATORA
2.1. Procedura projektowania maszyn elektrycznych
Proces
projektowania
maszyn
elektrycznych
jest celowym i uporządkowanym działaniem zmierzającym
do przygotowania zbioru informacji (cyfrowych)
niezbędnych do budowy urządzenia [2, 3]. Proces
ten obejmuje analizę wymagań, obliczenia projektowe,
wyznaczenie kluczowych parametrów, optymalizację,
po przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej
i technologicznej oraz wykonanie prototypu (rys. 2).

design) [2]. Decyzje podjęte we wstępnych etapach
projektowania mają istotny wpływ na końcowy koszt
produktu oraz na koszty jego użytkowania. Wspomaganie
procesu projektowania odpowiednim oprogramowaniem
ułatwia weryfikację założeń projektowych we wczesnym
etapie prac, wprowadzenie modyfikacji i znacznie
przyspiesza wykonanie prac projektowych.
2.2. Założenia projektowe
Główne założenia projektowe dotyczące generatora
wynikają z faktu bezpośredniego sprzęgnięcia z turbiną
wiatrową. Przyjęto, że GMT będzie miał budowę
cylindryczną, a trójfazowe uzwojenie twornika umieszczone
zostanie w żłobkach ferromagnetycznego rdzenia stojana.
Wzbudzenie GMT będzie stanowić wirnik z magnesami
neodymowymi klejonymi do powierzchni wirnika.
Generator będzie chłodzony w sposób naturalny, oddając
ciepło z powierzchni rdzenia stojana, a następnie
z powierzchni obudowy, ruch powietrza wewnątrz maszyny
wymuszony będzie łopatkami umieszczonymi na wirniku.
Podstawowe parametry projektowanej maszyny są
następujące: moc znamionowa Sn = 15 kVA, napięcie
znamionowe Un =400 V, częstotliwość znamionowa
fn=50 Hz, znamionowa prędkość obrotowa nn=95 obr/min.
2.3. Obliczenia projektowe
Jako podstawę obliczeń projektowych maszyn
elektrycznych przyjęto równanie konstrukcyjne [4, 5].
Równanie konstrukcyjne opisuje zależność pomiędzy mocą
wewnętrzną maszyny (Si) a jej wymiarami, cechami
konstrukcyjnymi, parametrami wyzyskania materiałów oraz
prędkością obrotową.
Si =

Rys. 2. Czynności i etapy procesu projektowania maszyn
elektrycznych

Decyzje w procesie projektowania podejmuje się
w oparciu o wcześniejsze doświadczenia, wiedzę
o dostępnych technologiach oraz właściwościach materiałów
użytych do budowy maszyny elektrycznej. Do istotnych
etapów projektowania maszyn elektrycznych można
zaliczyć:
• ustalenie wymagań i parametrów eksploatacyjnych,
• wybór typu maszyny, topologii wirnika i sposobu
zasilnia,
• wybór materiałów magnetycznych, elektrycznych
i konstrukcyjnych,
• obliczenia wymiarów głównych obwodu
magnetycznego z uwzględnieniem punktu pracy
magnesu trwałego,
• projekt uzwojenia twornika,
• obliczenia cieplne,
• analiza numeryczna rozkładu pola magnetycznego,
• przygotowanie dokumentacji.
Poszczególne etapy procesu projektowania mogą być
wspomagane
przez
zastosowanie
odpowiedniego
oprogramowania inżynierskiego CAD (ang. computer aided
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gdzie: fs – częstotliwość napięcia uzwojenia stojana,
p – liczba par biegunów; wymiary główne maszyny to
Ds – średnica wewnętrzna stojana, ls – długość pakietu
stojana, cechy konstrukcyjne maszyny opisane są za pomocą
współczynników: KI – współczynnik kształtu prądu,
KP – współczynnik kształtu mocy, KE – współczynnik
kształtu napięcia; parametry wyzyskania maszyny to As –
gęstość liniowa prądu, Bm – wartość maksymalna indukcji
magnetycznej.
Związek pomiędzy prędkością kątową ω, prędkością
obrotową n, częstotliwością fs i liczbą par biegunów p
w maszynach prądu przemiennego wyraża zależność:
fs
ω
n
=
=
p 2 π 60

(2)

Wartości współczynników konstrukcyjnych zależą
od typu maszyny elektrycznej, sposobu zasilnia (AC, DC),
kształtu rozkładu indukcji w szczelinie roboczej [3, 4].
Wartości parametrów wyzyskania maszyny zależą między
innymi od rodzaju materiałów czynnych zastosowanych do
budowy maszyny oraz od sposobu jej chłodzenia [2-5].
Istotnym wnioskiem wynikającym z zależności (1) jest
fakt, że moc maszyny elektrycznej jest wprost
proporcjonalna do jej prędkości obrotowej oraz do objętości.
Zastosowanie generatora wolnoobrotowego wymaga
zastosowania maszyny elektrycznej o dużej objętości, a więc
również maszyny stosunkowo dużej masie. Duża liczba par
biegunów wymaga, aby średnica stojana była odpowiednio
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duża, tak by uzyskać żłobki i zęby o odpowiedniej
szerokości. Wpływ na proporcje maszyny uzyskuje się przez
dobranie wartości współczynnika smukłości, który wyraża
iloraz długości pakietu do średnicy wewnętrznej stojana:
λ=

ls 2 p ,
Ds π

(3)

Przyjęte
wartości
parametrów
znamionowych,
współczynników
konstrukcyjnych
oraz
parametrów
materiałowych pozwalają na obliczenie wymiarów głównych
maszyny elektrycznej w tym średnicę wewnętrzną stojana:
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Podstawą do definicji modelu geometrycznego
i fizycznego w programie FEMM były wyniki analitycznych
obliczeń projektowych. Analizie poddano rozkład indukcji
magnetycznej w badanej maszynie, sprawdzając czy
maksymalne wartości indukcji nie przekraczają wartości
założonych.
Przy zastosowaniu uzwojenia o liczbie żłobków
na biegun i fazę q = 1 otrzymano rozkład indukcji
magnetycznej w szczelinie roboczej, który charakteryzował
się stosunkowo dużą zawartością wyższych harmonicznych
(rys. 4). W celu eliminacji wyższych harmonicznych
w rozkładzie indukcji magnetycznej oraz w przebiegu
napięcia indukowanego konieczne jest zastosowanie skosu
żłobków stojana.

(4)

Do wykonania obliczeń projektowych GMT
opracowano program komputerowy zawierający zestaw
zależności analitycznych i wspomagający pracę projektanta
(inżyniera). W wyniku działania programu otrzymuje się
zestaw
wymiarów
geometrycznych,
parametrów
materiałowych oraz projekt uzwojenia, które pozwalają na
opracowanie modelu geometrycznego, przygotowanie
dokumentacji technicznej i technologicznej.
2.4. Prototyp/model numeryczny generatora
Weryfikację poprawności przeprowadzonych obliczeń
projektowych wykonano z wykorzystaniem darmowego
programu FEMM [6]. Program ten oferuje podstawowe
możliwości obliczeniowe z zakresu analizy statycznych
i harmonicznych rozkładu pól magnetycznych (w ośrodkach
o liniowych i nieliniowych charakterystykach), pól
elektrycznych i termicznych stanów ustalonych. W zakresie
projektowania maszyn elektrycznych program ten może
zostać wykorzystany do obliczenia rozkładu indukcji
magnetycznej,
indukcyjności
uzwojeń,
momentu
zaczepowego i elektromagnetycznego.
Program FEMM posiada budowę modułową (rys. 3);
wyposażony jest w preprocesor (opracowanie modelu
numerycznego) i postprocesor (analiza wyników), generator
siatki oraz moduły obliczeniowe (solvery). Program posiada
możliwość interpretowania skryptów napisanych w języku
LUA, dzięki czemu możliwe jest definiowanie modeli
parametrycznych oraz sterowanie procesem obliczeń [7].

Rys. 4. Rozkład składowej normalnej wektora indukcji
magnetycznej w szczelinie roboczej GMT

Przebieg napięcia indukowanego w uzwojeniach
stojana obliczono w oparciu o zmianę strumienia
sprzężonego z daną fazą według zależności:
e(t ) = −

d ψ(α)
d α d ψ ( α)
d ψ( α) ,
=−
= ωm
dt
dt dα
dα

(5)

gdzie: α [rad] – kąt obrotu wirnika, ωm [rad/s] –
prędkość kątowa wirnika. Strumień sprzężony obliczono
na podstawie
rozkładu
strumienia
magnetycznego
wzbudzonego magnesami trwałymi wyznaczonego dla
kolejnych położeń wirnika. Obliczenia w programie FEMM
wykonywane są dla dwuwymiarowego modelu maszyny.
Skos żłobka można uwzględnić uśredniając wartość
strumienia wyznaczonego dla kolejnych położeń wirnika
wzdłuż podziałki żłobkowej.
Obliczenia uruchamiane są automatycznie za pomocą
odpowiednio przygotowanego skryptu LUA [7].
Po uwzględnieniu skosu żłobków stojana przebieg
napięcia indukowanego w uzwojeniu stojana jest zbliżony
do sinusoidalnego (rys. 5).
Wprowadzając skos żłobków stojana ograniczono
jednocześnie wartość maksymalną momentu zaczepowego.
Wyniki analizy prototypu GMT w programie FEMM
pozwoliły zweryfikować założenia projektowe i wprowadzić
odpowiednie poprawki do projektu maszyny.

Rys. 3. Modułowa struktura programu FEMM
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Rys. 5. Przebieg napięcia indukowanego rotacji bez skosu i ze
skosem żłobków stojana – wyniki obliczeń w programie FEMM

3. WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH
W wyniku prac projektowych przygotowano
dokumentację techniczną i technologiczną GMT.
Po wykonaniu prototypu GMT przygotowano specjalne
stanowisko pomiarowe, którego schemat blokowy
przedstawia rys. 6. Generator został sprzęgnięty z silnikiem
prądu stałego za pomocą przekładni o przełożeniu i=17,5.

0.5
prąd twornika Ia/Ian

1.0

Rys. 8. Charakterystyka zewnętrzna prototypu prądnicy Ua = f(Ia)

Na rys. 9 przedstawiono zrejestrowane przebiegi
napięcia i prądu generatora przy znamionowym obciążeniu
rezystancyjnym.
Zmierzone
wartości
zniekształceń
harmonicznych THD nie przekraczają wartości 1,5% dla obu
przebiegów.
a)
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Rys. 6. Uproszczony schemat blokowy stanowiska pomiarowego
do badania wolnoobrotowego GMT

W trakcie badań prototypu wyznaczono między innymi
charakterystykę biegu jałowego U = f(n) (rys. 7) oraz
charakterystykę zewnętrzną Ua = f(Ia) przy obciążeniu
rezystancyjnym (rys. 8).
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Rys. 9. Przebieg a) napięcia i b) prądu przy obciążeniu czynnym
(wartości względne)

4. PODSUMOWANIE
Rys. 7. Charakterystyka biegu jałowego prototypu GMT U=f(n)

Zależność napięcia indukowanego w czasie próby
biegu jałowego od prędkości obrotowej zachowuje liniowy
charakter (rys. 7). Stosunkowo duża zmienność napięcia
przy obciążeniu generatora (rys. 8) wynika z powiększonej
szczeliny powietrznej prototypu względem projektu.
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W niniejszym artykule przedstawiono założenia
projektowe,
wyniki
badań
symulacyjnych
i eksperymentalnych prototypu wolnoobrotowego generatora
z magnesami trwałymi, współpracującego z innowacyjną
turbiną wiatrową o pionowej osi obrotu. Badania
laboratoryjne potwierdziły słuszność przyjętych założeń
projektowych. Zmiany dokonane w projekcie na etapie
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wykonania prototypu GMT miały wpływ na charakterystykę
zewnętrzną i sprawność generatora.
Generator może znaleźć zastosowanie w energetyce
wiatrowej małej mocy, w tym na jednostkach pływających
(statkach, jachtach) oraz w stacjonarnych instalacjach
prosumenckich.
Prototyp GMT wykonano w ramach projektu
badawczo-rozwojowego Pionowa Turbina Wiatrowa,
współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości ze środków programu Wsparcie
w ramach dużego bonu. Realizacja projektu dała możliwość
nawiązania
współpracy
uczelni
z
partnerami
przemysłowymi.

2.
3.
4.

5.
6.
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LOW SPEED PERMANENT MAGNET GENERATOR FOR VERTICAL AXIS WIND
TURBINE
The paper presents the design of the low speed permanent magnet generator for the innovative vertical axis wind
turbine. The paper shows the design assumption, selected results from the design stage and the prototype testing stage.
The project was commissioned by the company ALU ECO Sp. o.o. Gdansk and co-financed by the Polish Agency
for Enterprise Development. The power of the prototype generator is 15kVA and the rated voltage is 400V at a speed of
95 rpm. The generator can be used in low-power wind energy, including on vessels (ships, yachts) and in the stationary
installations.
Keywords: low power vertical axis wind turbine, permanent magnet generator, design.
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Streszczenie: Artykuł zawiera analizę odkształceń prądu
pobieranego przez urządzenia elektryczne wykorzystywane
w gospodarstwach domowych. Na przestrzeni lat obserwuje się
zmiany w funkcjonalności urządzeń gospodarstwa domowego, co
stało się możliwe dzięki zastosowaniu nowocześniejszych
rozwiązań układowych i modułów elektronicznych. Jednak
urządzenia AGD zawierające moduły elektroniczne pobierają prąd
odkształcony i mogą generować wyższe harmoniczne prądu
o znacznych wartościach. Dlatego w artykule przeanalizowano
przebiegi prądów oraz wartości dominujących harmonicznych dla
wybranych urządzeń AGD.
Słowa kluczowe: harmoniczne prądu, THD, sprzęt AGD.

1. WSTĘP
1.1. Problematyka dotycząca odkształcenia prądu
Powszechny dostęp do energii elektrycznej, łatwy
sposób jej konwersji powoduje, że chętnie wykorzystuje się
urządzenia i odbiorniki elektryczne w przemyśle, obiektach
usługowych, handlowych, biurowych czy mieszkalnych.
Zaletą obecnie produkowanych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych jest to, że są bardzo funkcjonalne,
wykonują wiele czynności w sposób automatyczny
i autonomiczny, są energooszczędne, a wszystko to jest
możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi elektroniki.
Aplikacja we wspomnianych odbiornikach, układów
i modułów elektronicznych jest korzystna, jednak z drugiej
strony tak wyposażone odbiorniki „widziane” są od strony
sieci zasilającej jako odbiorniki nieliniowe. Jest to
szczególnie istotne, gdy odbiorniki tego typu w swych
obwodach
zawierają
impulsowe
układy zasilania
i dodatkowo pobierają energię w sposób impulsowy. A to
powoduje, że odbiorniki nieliniowe pobierają odkształcony
prąd i generują wyższe harmoniczne prądu, co może
w pewnych warunkach prowadzić do odkształcenia napięcia
zasilającego i pogorszenia wartości parametrów jakości
energii
elektrycznej.
Zagadnienie
niekorzystnego
oddziaływania
odbiorników
nieliniowych
znalazło
odzwierciedlenie w licznych publikacjach [1,2,3]. Również
urządzenia AGD zawierające układy i moduły elektroniczne
pobierają odkształcony prąd i mogą generować harmoniczne
prądu o znacznych wartościach (bliskich harmonicznej
podstawowej). Szczególnie urządzenia AGD zlokalizowane

w wielkich aglomeracjach miejskich mogą wpływać na
odkształcenie napięcia zasilającego [4].
Trzeba mieć również na uwadze to, że proces wymiany
starszych urządzeń AGD na urządzenia nowsze odbywa się
z pewnym opóźnieniem.
Z przedstawionych powodów w artykule przeanalizowano
przebiegi
prądów
oraz
wartości
dominujących
harmonicznych dla wybranych urządzeń AGD. Jak pokazano
na zamieszczonych w artykule przykładach niektóre badane
urządzenia generowały harmoniczne prądu o znacznych
wartościach.
1.2. Metodyka badań
Do badań wybrano sprzęt AGD bardzo często
wykorzystywany w każdym gospodarstwie domowym, który
pracuje cyklicznie w skali roku lub jest włączany na dłuższy
okres czasu to jest od półgodziny do kilku godzin.
Do pierwszej grupy można zliczyć np. lodówki i zamrażarki,
natomiast do drugiej grupy telewizory, komputery, sprzęt
audio itp. Badany sprzęt AGD zlokalizowany był w jednym
domu rodzinnym zasilanym linią kablową o długości około
400 m ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Z tej linii
kablowej jest zasilanych 14 domów jednorodzinnych.
Umiejscowienie badanych urządzeń AGD w jednym
budynku zapewniało im podobne warunki zasilania.
Do badań wybrano trzy lodówki i zamrażarkę, 4 telewizory
w tym dwa z kineskopami lampowymi oraz cztery
komputery klasy PC w tym jeden komputer stacjonarny
z monitorem LCD.
Każde badane urządzenie pracujące w stanie ustalonym
poddano pomiarom przez 10 min, rejestrując dla niego THD
prądu i wartości poszczególnych harmonicznych prądu oraz
THD napięcia zasilającego. Zdecydowano się na
10 minutowy czas pomiaru, by uwzględnić odkształcenie
napięcia zasilającego (THD napięcia). Wartości THD prądu
i napięcia oraz poszczególnych harmonicznych wyrażone są
w procentach i odniesione są do wartości procentowej
harmonicznej podstawowej.
W badaniach zastosowano analizator jakości zasilania
PQM 701Z
firmy
Sonel,
w
którym
wybrano
jednosekundowy czas uśredniania. Jak wiadomo w każdym
okresie uśrednienia do pamięci analizatora zapisywane są
między innymi trzy wartości rejestrowanej wielkości

tj. minimalna, średnia i maksymalna. W następnej sekundzie
kolejne trzy wartości itd. W artykule analizowano tylko
zarejestrowane
wartości
średnie.
Wybierając
jednosekundowy czas uśredniania i wykonując pomiar przez
10min uzyskano 600 wyników dla każdej mierzonej
wielkości tj. dla: THD Iśr., THD Uśr., średnich wartości prądu
pobieranego przez badane urządzenia Iśr. oraz średnich
wartości dominujących harmonicznych prądu. Następnie
przeprowadzono analizę uzyskanych wyników pomiarów
wykorzystując do tego celu arkusz kalkulacyjny Excel
i dostępne w nim funkcje statystyczne. Dla każdej mierzonej
wielkości obliczono wartość średnią xśr., odchylenie
standardowe s oraz podano wartość minimalną
i maksymalną. Podane w tabelach i na wykresach wyniki
pomiarów należy traktować jako wartości surowe. W celu
zapewnienia przejrzystości rysunku na wykresach
przedstawiono tylko nieparzyste dominujące harmoniczne
prądu do dziewiątego rzędu.

nieparzyste harmoniczne prądu dla tej lodówki widoczne są
na rysunku 1 i oznaczono je kolorem czarnym. Przykładowo
wartość trzeciej harmonicznej prądu to tylko 9,51 %.
Natomiast lodówka C4 jest bardziej zaawansowana
technicznie, ponieważ posiada elektroniczny moduł
sterowania, który nadzoruje pracę całej lodówki. Zasilany
jest on z sieci 230 V za pomocą prztwornicy AC/DC.
Dlatego prąd jaki pobiera lodówka w czasie pracy ma
charakter impulsowy (rys. 2. Oznaczenie prądu i C4).
Wartość trzeciej harmonicznej prądu wynosi 92,51 % (rys. 1.
C4 i H3). Pozostałe harmoniczne również mają znaczne
wartości.

2. Analiza wyników pomiarów
2.1. Grupa urządzeń chłodniczych
W tej grupie przebadano trzy lodówki i jedną
zamrażarkę szufladkową. Badane urządzenia chłodnicze
były wyprodukowane w różnym czasie. Najstarsza była
lodówka z lat 90, którą oznaczono symbolem C1. Następnie
lodówka i zamrażarka pochodzące z roku 2005 oznaczone
symbolami C2 i C3. Natomiast trzecia lodówka została
wyprodukowana w roku 2010 i oznaczono ją jako C4.
Uzyskane wyniki badań dla tych urządzeń
zamieszczono w tabeli 1, w której podano również wartości
średnie współczynnika zawartości harmonicznych napięcia
(THD Uśr.), co umożliwia oszacowanie odkształcenia
przebiegu napięcia zasilającego w czasie wykonywania
pomiarów.

Rys. 1. Widmo dominujących nieparzystych harmonicznych prądu
dla badanych urządzeń chłodniczych

Tabela 1. Zestawienie średnich wartości prądu oraz THD napięcia
i prądu dla badanego sprzętu chłodniczego
Wskaźniki
statystyczne

C1

C2

C3

C4

I śr. A

THD U śr. %

THD I śr. %
11,30

xśr.

1,03

2,27

s

0,02

0,11

0,15

Min.

0,98

2,00

10,76

Max.

1,05

2,43

11,59
14,24

xśr.

0,30

2,14

s

0,00

0,06

0,34

Min.

0,29

2,00

13,56

Max.

0,31

2,35

15,43
20,16

xśr.

0,254

2,09

s

0,001

0,12

0,36

Min.

0,251

1,90

19,36

Max.

0,258

2,32

21,13

xśr.

0,61

2,97

149,42

s

0,01

0,05

0,61

Min.

0,59

2,86

147,99

Max.

0,62

3,10

151,54

Analiza wyników zawartych w tabeli 1 pozwala
stwierdzić, że urządzenia oznaczone symbolami C1, C2 i C3
charakteryzowały się niskimi wartościami współczynnika
THD prądu (THD Iśr. %). Wynika to z faktu, że nie są to
bardzo zaawansowane technicznie urządzenia. Lodówka C1
zawiera tylko sprężarkę z wyłącznikiem rozruchowym,
termostat z kapilarą i oświetlenie z klasyczną żarówką.
Dlatego prąd pobierany przez tę lodówkę jest w niewielkim
stopniu odkształcony. Jego przebieg jest pokazany na
rysunku 2 i został oznaczony jako C1. Dominujące
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Rys. 2. Przebiegi prądów pobieranych przez urządzenia chłodnicze
na tle napięcia zasilającego

2.2. Urządzenia komputerowe
W przypadku tej grupy odbiorników przebadano jeden
komputer stacjonarny z monitorem LCD, który został
wyprodukowany w roku 2005. Oznaczono go symbolem K1
oraz trzy komputery przenośne typu laptop wyprodukowane
odpowiednio w roku 2004 i 2009 oraz 2014, które
oznaczono odpowiednio symbolami K2, K3, oraz K4.
Komputery oznaczone symbolami K2 i K4 pobierały prąd
w znacznym
stopniu
odkształcony.
Współczynnik
zawartości harmonicznych prądu miał wartości odpowiednio
141,85 i 207,05 %. W tej grupie szczególnie laptop K4 jest
wart uwagi, bo maksymalna średnia wartość THD prądu
wynosi dla niego nawet 218,36 % (tab. 2.), a nieparzyste
harmoniczne przekraczają 90 % (rys. 3. K4, H3 oraz H5).
Czas trawania dodatniego impulsu prądowego dla tego
komputera to około 1,1 ms. Porównywalny amplitudowo
dodatni impuls prądowy komputera K2 ma czas trwania
około 1,8 ms (rys. 4.).
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Tabela 2. Zestawienie średnich wartości prądu oraz THD napięcia
i prądu dla badanego sprzętu komputerowego
Wskaźniki
statystyczne

K1

K2

K3

K4

I śr. A

THD U śr. %

THD I śr. %
97,65

x śr.

0,47

1,60

s

0,03

0,04

1,61

Min.

0,32

1,50

80,61

Max.

0,65

1,73

100,08

x śr.

0,30

1,97

146,62

s

0,02

0,06

3,90

Min.

0,26

1,83

141,85

Max.

0,33

2,11

159,79

x śr.

0,20

1,51

48,69

s

0,01

0,04

0,40

Min.

0,16

1,42

46,95

Max.

0,26

1,65

49,70

x śr.

0,22

1,70

207,05

s

0,02

0,05

7,49

Min.

0,20

1,55

185,71

Max.

0,29

1,97

218,36

harmonicznych generowanych
komputery (K1, K2 i K4).

przez

pozostałe

trzy

Rys. 5. Przebiegi prądów pobieranych przez urządzenia
komputerowe K1 i K3 na tle napięcia zasilającego

2.3. Odbiorniki telewizyjne
Badaniom poddano dwa telewizory z klasyczną lampą
kineskopową oznaczone odpowiednio symbolami T1 i T2
oraz dwa telewizory LCD oznaczone jako T3 i T4.
W tablicy 3
podano
obliczone
średnie
wartości
współczynnika THD prądu i napięcia. Podobnie jak to miało
miejsce w przypadku badanych komputerów wartości
współczynnika THD prądu dla odbiorników telewizyjnych
są również wysokie.
Tabela 3. Zestawienie średnich wartości prądu oraz THD napięcia
i prądu dla badanych odbiorników telewizyjnych
Wskaźniki
statystyczne

Rys. 3. Widmo dominujących nieparzystych harmonicznych prądu
dla badanych urządzeń komputerowych
T1

T3

T3

T4

Rys. 4. Przebiegi prądów pobieranych przez urządzenia
komputerowe K2 i K4 na tle napięcia zasilającego

Z pośród czterech badanych komputerów zdecydowanie
lepsze wyniki osiagnął komputer stacjonarny K1 i laptop
K3. Prądy pobierane przez te komputery przedstawiono na
rysunku 5. Przykładowo czas trawnia dodatniego impulsu
prądowego dla komputera K1 wynosi około 3.4 ms.
W przypadku tych komputerów uzyskane wartości średnie
współczynnika THD prądu wyniosły odpowiednio
97 i 48 %, przy zasilaniu ich napięciem o wartościach
współczynnika THD wynoszących odpowiednio około
1,6 i 1,5 %. Analizując widmo harmonicznych prądu
przedstawione na rysunku 3 można zauważyć, że dla laptopa
K3 wartości poszczególnych nieparzystych kolejnych
harmonicznych prądu szybko maleją. Ponadto wartości tych
harmonicznych
są
zdecydowanie
mniejsze
od

I śr. A

THD U śr. %

THD I śr. %
155,61

x śr.

0,65

2,03

s

0,04

0,04

2,78

Min.

0,55

1,92

147,41

Max.

0,75

2,14

163,96

x śr.

0,42

2,03

126,29

s

0,04

0,05

1,42

Min.

0,35

1,93

123,09

Max.
x śr.

0,49
0,60

2,18
1,87

130,21
61,58

s

0,01

0,04

1,55

Min.

0,42

1,74

58,91

Max.

0,61

1,99

76,07

x śr.

0,30

1,88

154,62

s

0,00

0,03

3,48

Min.

0,29

1,80

145,15

Max.

0,31

1,96

160,67

Dla telewizorów kineskopowych T1 i T2 wartości
średnie współczynnika THD prądu wyniosły odpowiednio
około 155 i 123 %, w sytuacji zasilania ich napięciem
o wartości współczynnika THD wynoszącej około 2 %.
Porównując odbiornik telewizyjny T2 z odbiornikiem T1
można stwierdzić, że telewizor T2 generował harmoniczne
prądu o mniejszych wartościach niż odbiornik T1.
Ta różnica jest bardziej widoczna, gdy porówna się
harmoniczne siódmą i dziewiątą (rys. 6) odpowiednio dla
obydwu telewizorów. Natomiast w przypadku telewizorów
LCD na uwagę zasługuje telewizor oznaczony symbolem
T3, dla którego wartości poszczególnych harmonicznych
prądu są bardzo małe w porównaniu do harmonicznych
pozostałych trzech badanych telewizorów. Przykładowo
harmoniczna dziewiąta, dla tego telewizora, ma wartość
około 4 %, natomiast wartości tej samej harmonicznej dla
telewizorów T1 i T4 wynoszą po około 48 %. Dodatkowo
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wartości kolejnych nieparzystych harmonicznych prądu, dla
telewizora T3, bardzo szybko maleją tj.: harmoniczna trzecia
ma wartość 57,94 %, piąta 17,96 %, siódma już tylko 2,12 %
a dziewiąta 4,02 %.
Niskie wartości poszczególnych harmonicznych prądu,
które generował telewizor T3, a co za tym idzie niski
współczynnik THD prądu, są wynikiem kształtu prądu jaki
pobiera ten odbiornik.

Rys. 6. Widmo dominujących harmonicznych prądu dla badanych
odbiorników telewizyjnych

3. WNIOSKI KOŃCOWE
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić,
że w grupie badanych urządzeń AGD: chłodziarka C4,
komputery K2 i K4 oraz telewizor T4 generowały znaczne
wartości harmonicznych prądu. Szczególnie znaczne
wartości osiągnęły harmoniczne 3., 5., i 7. Ich wartości są
bliskie wartości harmonicznej podstawowej. Oczywiści
istnieją producenci, którzy dbają o swoja markę wyrobu
(przykład producenta telewizora T3 i komputera K3).
Powszechnie
montowane
w
odbiornikach
elektrycznych moduły elektroniczne rozszerzają ich
funkcjonalność, co jest korzystne, ale niestety z drugiej
strony powodują, że te odbiorniki od strony sieci zasilającej
są „widziane” jako odbiorniki nieliniowe. Takie działania
powodują, że obserwuje się wzrost liczby odbiorników
nieliniowych.
Prąd pobierany przez tego typu odbiorniki jest
impulsowy, charakteryzuje się dużą stromością narastania
i czas trwania impulsu jest bardzo krótki (1,1 ms, K4).
Dlatego odbiorniki te są źródłem harmonicznych
o znacznych wartościach. Przykładem jest trzecia
harmoniczna przekraczająca wartość 90 %, która sumuje się
w przewodzie neutralnym z harmonicznymi 9., 15., … (jej
wielokrotnościami).
Impulsowy przebig prądu jest charakterystyczny dla
urządzenia, które jest zasilane za pośrednictwem
przetwornicy AC/DC. Jest on spowodowany stanem
doładowywania
kondensatora
tłumiącego
tętniena
wyprostowanego przebiegu napięcia po stronie pierwotnej
przetwornicy AC/DC. Dodatkowo ze względu na impulsowy
charakter pobieranego prądu urządzenia te mogą być
potencjalnymi źródłami zakłóceń radioelektrycznych.
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CURRENT DISTORTION ANALYSIS IN SELECTED ELECTRICAL HOUSEHOLD
APPLIANCES
The problems connected with generation of current harmonics in electric household appliances have been presented
in this paper. The modern household equipment contains modules and electronic systems, which on the one hand, improve
the functionality of these devices, and, on the other hand, cause a rise of the value of generated current harmonics. The results
of the research of the current harmonics generated by electrical devices located in the household have been included in the
paper. The investigations were conducted in the household, which enabled to take into account the real conditions of supply
for the devices under tests. The power quality analyzer PQM 701Z from Sonel was used in tests. The results analysis was
made using statistical functions included in well known Excel program.
Keywords: harmonic current, THD, electrical household appliances
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KONCEPCJA PLATFORMY WYMIANY INFORMACJI O INCYDENTACH CYBERBEZPIECZEŃSTWA DLA
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Streszczenie: Artykuł opisuje wybrane zagadnienia związane
z cyberbezpieczeństwem w sektorze elektroenergetyki. Jednym
z elementów zapewniania bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej jest efektywna wymiana informacji o incydentach
bezpieczeństwa. W jej ramach wszystkie zaangażowane podmioty
systemu elektroenergetycznego, tj.: elektrownie, operatorzy
systemów przesyłowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych,
dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa, organizacje standaryzujące,
a także centra badawcze i środowiska akademickie, powinni móc
dzielić się między sobą informacjami dotyczącymi incydentów
bezpieczeństwa w systemie elektroenergetycznym. W referacie
opisano ideę zastosowania do tego celu systemów
wieloagentowych. Ponieważ sytuacja formalno-prawna podmiotów
związanych z systemem elektroenergetycznym jest bardzo złożona,
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie cyberbezpieczeństwa są znacznie ograniczone, a niekiedy niemożliwe.
W referacie przedstawiono możliwości badawcze jakie w tym
zakresie oferuje laboratorium LINTE^2.
Słowa kluczowe: sieć elektroenergetyczna, bezpieczeństwo
cybernetyczne, wymiana informacji, systemy wieloagentowe
laboratorium systemów elektroenergetycznych

1. WPROWADZENIE
Cyberbezpieczeństwo jest definiowane jako zdolność
do ochrony cyberprzestrzeni przed cyberatakami [8] i jest
nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem informacji tj.
takim stanem informacji, w którym zachowana jest jej
poufność, integralność i dostępność [8], [9].
Jedną z najbardziej krytycznych infrastruktur jest
system elektroenergetyczny. Istnieje bowiem silna
zależności pomiędzy ciągłością zasilania a poprawnym
funkcjonowaniem pozostałych infrastruktur. Tym samym,
system elektroenergetyczny wraz z całą towarzyszącą mu
infrastrukturą teletransmisyjną oraz systemami sterowania
i wymiany danych (SCADA, DCS) należy uznać za
najbardziej
zagrożone
sabotażem
i
atakami
cybernetycznymi.
Oprócz działań związanych z nieupoważnionym
dostępem do poufnych danych, w tym do informacji
o transakcji finansowych prowadzonych na wolnym rynku
energii, danych osobowych i finansowych klientów spółek
dystrybucyjnych, będą to przede wszystkim działania
wykorzystujące funkcje systemów komputerowych. Funkcje
takie spełniają komputerowe systemy sterowania stosowane

w elektrowniach, stacjach elektroenergetycznych oraz w
centrach dyspozycji mocy oraz centrach nadzoru
eksploatacyjnego.
Uproszczony
schemat
powiązań
funkcjonalnych
pomiędzy
elementami
systemu
elektroenergetycznego z wykorzystaniem systemów
teleinformatycznych oraz IT rys.1.
SCADA

System Wytwórczy
G

RG

RGWW

Stacja przesyłowa
WN/NN

DCS
(local)

RTr

RTr

SCADA

RGWP

RTr

RTr

RTr

RTr

G

RG
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G

Sieć 400 kV

Sieć 220 kV

Sieć 110 kV

SCADA
OSP
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RGWW
RGWP
RTr
RG
DSC

– Operator Systemu Przesyłowego
– Operator Systemu Dystrybucyjnego
– Regulator Grupowy Węzła Wytwórczego
– Regulator Grupowy Węzła Przesyłowego
– Regulator Transformatora
– Regulator Generatora
– Rozproszony system sterowania pracą węzła
wytwórczego (DCS, ang. distributed control
system)

Stacja GPZ
110 kV/SN
RTr

Stacja SN
SN/ nn

Sieć SN

Rys.1. Uproszczony schemat powiązań funkcjonalnych pomiędzy
elementami systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem
systemów teleinformatycznych [34]

Przejęcie kontroli nad systemami sterowania może
stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
obsługi. Wzrasta również ryzyko: skażenia środowiska,
uszkodzenia
urządzeń
i
układów
systemu
elektroenergetycznego, czy też przerw w dostawie energii
elektrycznej.
2. ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW
WIELOAGENTOWYCH W ELEKTROENERGETYCE
Ewolucja systemów elektroenergetycznych w kierunku
struktur silnie zdecentralizowanych wymaga nowych metod
ich nadzoru i kontroli dopasowanych do rozproszonego
charakteru tworzących je podsystemów i obiektów. Metody
te powinny posiadać zdolność pracy po podziale systemu na
wyspy oraz wymiany informacji przy ograniczonym paśmie
komunikacyjnym. Muszą być one również odporne m.in. na

brak ciągłości zasilania w energię. Odpowiedź na te
wymagania przynoszą tzw. systemy wieloagentowe
(ang. multi-agent systems) [1].
Agenty to programy komputerowe, reprezentujące
użytkownika w rzeczywistości wirtualnej i wykonujące
wyznaczone przez niego zadania [2], [3]. Agenty potrafią
działać samodzielnie, bez kontroli użytkownika, w czym
pomagają im wbudowane mechanizmy wnioskowania oraz
możliwość komunikacji z innymi agentami [2], [3].
Specjalnym rodzajem agentów są agenty migrujące (ang.
mobile agents), posiadające oprócz wymienionych wyżej
cech także zdolność przemieszczania się z jednego
komputera na drugi [4], [5]. Środowiska złożone z wielu
agentów to systemy wieloagentowe [1].
Agentów najczęściej opisuje się poprzez ich stan
i zachowanie. Stan odnosi się do danych (zmiennych
i wartości statycznych) opisujących agenta oraz przenoszone
przez niego dane. Natomiast zachowanie jest zbiorem
czynności wykonywanych przez agenta w celu osiągnięcia
celu zadanego mu przez użytkownika. Zachowanie
reprezentuje zadanie wykonywane przez agenta [6].
Aby osiągnąć zadany cel, agenty migrują z jednej
lokalizacji sieciowej (tzw. kontenera) do kolejnej,
począwszy od tzw. stacji bazowej. Sekwencja kontenerów
pokonywana podczas “wycieczki” nazywana jest marszrutą
(ang. route).
Systemy wieloagentowe cechują się mniejszymi
opóźnieniami i krótszym czasem przetwarzania oraz
umożliwiają komunikację asynchroniczną. Jednocześnie
zapewniają równomierne rozłożenie obciążenia związanego
z przetwarzaniem i są bardzo elastyczne, ponieważ
pojedyncza architektura może służyć do różnych
zastosowań. Systemy te cechują się również łatwością
w instalacji oraz wysoką dostępnością [7]–[9].
Charakterystyki te doskonale odpowiadają wymaganiom stawianym przez współczesne rozproszone systemy
elektroenergetyczne. Technologia agentowa spotkała się
z dużym zainteresowaniem w dziedzinie elektroenergetyki,
a oparte o nie rozwiązania próbuje się zastosować w różnych
jej obszarach.
Dla przykładu Ren i in. zaproponowali system
wieloagentowy do efektywnego zarządzania infrastrukturami
elektroenergetycznymi oraz przywracania stanu sprzed
awarii [10]. W działaniu systemu wykorzystano mechanizm
dynamicznego formowania zespołu z adaptacyjną strukturą
koordynacyjną, która dynamicznie zarządza agentami.
Manickam i in. zaprezentowali samo-rozwijającą się
architekturę wieloagentową do monitorowania i ochrony
systemów elektroenergetycznych [11]. Architektura ta
wykorzystuje systemy głosujące do zwiększenia odporności
na awarie. Inną propozycją dotyczącą bezpieczeństwa sieci
elektroenergetycznej jest specjalny system ochrony (ang.
special protection system – SPS) autorstwa Rossa i in. [12].
System ten, w przeciwieństwie do tradycyjnych specjalnych
systemów ochrony jest zdecentralizowany, aby umożliwić
lepsze rozpoznawanie i odpowiadanie na incydenty.
Pozostałe zastosowania agentów w systemie
elektroenergetycznym dotyczą kontroli napięcia (np. system
czasu rzeczywistego kontroli stacji bazowych [13]), czy
modelowania środowiska sieci elektroenergetycznej [14].
Szerokie badania poświęcono również działaniu i kontroli
mikrosieci [15]–[18] oraz bezprzewodowym sieciom
sensorów [19]. W tym ostatnim agenty wykorzystywane są
do wysokopoziomowego wnioskowania i nadzoru. Ciekawą
odpowiedzią na niektóre wyzwania w sieciach
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elektroenergetycznych
są
rozwiązania
biologicznie
inspirowane, wykorzystujące podobieństwo agentów do
organizmów żywych [20].
Architektura anonimowości przedstawiona w artykule
jest nową propozycją odnoszącą się do dopiero rozwijanej
dziedziny zastosowań w systemach elektroenergetycznych,
tj. wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa.
Oryginalną
koncepcją
rozwiązania
jest
również
zastosowanie agentów do zagadnień anonimowości
związanych z tego rodzaju komunikacją.
3. ANONIMOWA WYMIANA INFORMACJI
W SYSTEMACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
W zapewnianiu bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej niezbędna jest efektywna i nieskrępowana
wymiana informacji o incydentach bezpieczeństwa. W jej
ramach wszyscy zaangażowani interesariusze tzn.
elektrownie, operatorzy systemów przesyłowych, operatorzy
systemów
dystrybucyjnych,
dostawcy
rozwiązań
bezpieczeństwa, organizacje standaryzujące a także centra
badawcze i środowiska akademickie dzielą się między sobą
informacjami dotyczącym bezpieczeństwa w systemie
elektroenergetycznym. Informacje te to m.in. alarmy
o nowych zagrożeniach, wykryte słabości systemów, środki
bezpieczeństwa itd.
W wielu sytuacjach są to dane wrażliwe, których
udostępnianie nie leży w interesie danego interesariusza.
Przykładowo, trudnością dla zarządu elektrowni będzie
podzielenie się informacjami o przebiegu i efektach
cyberataku, którego celem stał się zarządzany przez niego
obiekt. Stanie się to jeszcze trudniejsze, gdy odbiorcami
wiadomości
są
konkurencyjni
wytwórcy
energii
elektrycznej. Z tego po powodu niezwykle ważne jest
zapewnienie
anonimowości
nadawców
wrażliwych
informacji [9].
W kolejnych sekcjach artykułu zaprezentowano
agentową architekturę anonimowości, która szczególnie
odpowiada rozproszonej i zdecentralizowanej strukturze
współczesnego systemu elektroenergetycznego i zapewnia
wybrany poziom bezpieczeństwa.
4. ARCHITEKTURA ANONIMOWOŚCI
•

•

Architektura składa się z dwóch modułów (rys. 2):
Moduł I: Infrastruktura protokołu ochrony przed
tropieniem – służący do ukrycie adresu stacji
bazowej agentów,
Moduł II: Dodatkowe wsparcie ochrony przed
tropieniem – chroniący agenty przed analizą ruchu
sieciowego.

Rys.2. Dwumodułowa architektura wspomagająca bezpieczeństwo
(anonimowość) systemów agentowych

Moduł I zapewnia funkcjonalność protokołu ochrony
przed tropieniem, z tą zaletą, że nie wprowadza ograniczeń
wobec agentów samodzielnie ustalających trasę własnej
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wędrówki [21]. Moduł I stanowi rdzeń architektury, który
z założenia ma być otoczony opcjonalnymi elementami
Modułu II. Reprezentuje on infrastrukturę implementującą
protokół ochrony przed tropieniem
Moduł II odnosi się do złożonego zagadnienia
rozszerzonej ochrony przed tropieniem. Adresuje mniej
prawdopodobne ataki analizy ruchu sieciowego oraz
śledzenie
agentów
na
podstawie
interpretowania
przenoszonych przez nich danych. Ponieważ jego
całościowe wdrożenie może wymagać znaczących nakładów
na narzuty obliczeniowe i komunikacyjne, powinno się go
raczej implementować w zakresie wynikającym z analizy
zysków do nakładów [22].
4.1 Założenia
Architektura powinna zapewnić standardowy poziom
ochrony przed tropieniem (poziom ustanowiony przez
większość protokołów ochrony przed tropieniem),
gwarantując jednocześnie brak ograniczeń samodzielności
agentów. Cel stawiany architekturze został sformułowany
następująco: Architektura powinna umożliwić właścicielom
agentów ukrycie (uczynienie nieczytelnym dla osób
niepowołanych) adresu stacji bazowej agenta. Operacja ta
nie
powinna
ograniczać
samodzielności
agenta
w planowaniu i realizowaniu migracji. Mimo ukrycia adresu
agent powinien być zdolny do powrotu do stacji bazowej.
Opisany poziom bezpieczeństwa powinien zostać zagwarantowany przy modelu atakującego, który uwzględnia
wszystkie znane rodzaje atakujących, a w tym [23]:
• Atakujących
wewnętrznych
/
zewnętrznych,
posiadających kontrolę nad kontenerem, bądź tylko
medium komunikacyjnym łączącym kontenery [24].
•

Atakujących wszechobecnych / k-podsłuchujących,
mogących uzyskać dostęp do wszystkich kontenerów

lub do ich k-podzbioru. W szczególności pojedynczy
atakujący to taki, który opanował tylko jeden
kontener [25].
•

Atakujących aktywnych / pasywnych, potrafiących
modyfikować obliczenia i dane (dodając i usuwając),
lub jedynie czytać („podsłuchiwać”) dane [24].

•

Atakujących adaptacyjnych / statycznych, mogących
lub nie – zmieniać kontrolowane zasoby podczas
działania protokołu bezpieczeństwa [24], [26].
Adaptacyjni atakujący mogą na przykład „podążać”
za agentami [24].
Atakujących
hybrydowych,
łączących
cechy
wybranych pozostałych typów atakujących, lub
będących sojuszami atakujących, współpracująch ze
sobą, aby osiągnąć wspólny cel. Przykładami są
zewnętrzni-aktywni atakujący, czy współpracujący
zewnętrzny i wewnętrzny atakujący. Syverson i inni
[25], rozróżniają między wielokrotnym atakującym
i wędrownym atakującym, czyli: k-podsłuchującym
statycznym i k-podsłuchującym adaptacyjnym
atakującym.

•

Zdefiniowano również model środowiska, dla którego
architektura jest dedykowana i w którym powinna
realizować wymagany cel. Zgodnie z tym modelem
architektura powinna być rozszerzeniem dowolnej platformy
agentowej zgodnej ze specyfikacją FIPA (ang. the
Foundation for Intelligent Physical Agents) [27]. FIPA jest
organizacją standaryzującą należącą do IEEE Computer
Society. Od roku 1997 FIPA opublikowała dwadzieścia trzy
standardy opisujące różne aspekty technologii agentowej
takie jak komunikacja między agentami, zarządzanie
agentami, czy agentowa architektura abstrakcyjna.

Rys.3. Protokół ochrony przed tropieniem (a) – (d) podczas migracji agenta, na każdym kolejnym kontenerze odwiedzanym przez agenta,
szyfrowany jest identyfikator poprzednio odwiedzonego kontenera i umieszczany na stosie; (e) – (h) następnie identyfikatory zdejmowane
kolejno ze stosu i odszyfrowywane, pozwolą wrócić agentowi do stacji bazowej.
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Dodatkowo sformułowano założenia, które muszą być
spełnione do prawidłowego działania architektury. Założenia
te dotyczą dystrybucji kluczy
kryptograficznych,
właściwości funkcji kryptograficznych oraz izolacji
kontenerów i udostępniania informacji o poprzednim
kontenerze [23].
4.2 Protokół ochrony przed tropieniem
Funkcjonalność protokołu ochrony przed tropieniem
zaadaptowana do środowisk agentowych implementowana
jest w Module I architektury anonimowości. W ramach
specyfikacji architektury, przedstawiono formalną definicję
protokołu w postaci pseudokodu.
W uproszczeniu, działanie protokołu opiera się na
zasadzie, że podczas wędrówki agenta, na każdym kolejnym,
nowym kontenerze szyfrowany jest identyfikator poprzednio
odwiedzonego kontenera. Szyfrowanie to wykonywane jest
przez kontener, a symetrycznie zaszyfrowany identyfikator
umieszczany jest w kolejce LIFO znajdującej się w danych
agenta. Podczas drogi powrotnej agenta, kontener będzie
mógł go znowu rozszyfrowywać, odkrywając, do którego
kontenera agent powinien udać się w następnej kolejności.
W ten sposób po osiągnięciu ostatniego kontenera na ścieżce
agenta, powrót agenta do stacji bazowej odbywa się poprzez
sukcesywne odszyfrowywanie identyfikatorów z kolejki
LIFO, przez kontenery w odwrotnej kolejności do ścieżki
agenta. Uproszczony schemat działania protokołu
przedstawiono na Rysunku 3.
Przed rozpoczęciem migracji kolejka LIFO wypełniana
jest wartościami losowymi (wartości te pozostają w kolejce,
a zaszyfrowane identyfikatory dodawane są po nich), aby
uniemożliwić atakującemu rozpoznanie, która część kolejki
zawiera zaszyfrowany identyfikator stacji bazowej.
Aby umożliwiać wykrycie ewentualnych modyfikacji
danych w kolejce (przez osoby niepowołane), zastosowano
metodę polegającą na obliczaniu przez każdy kontener
funkcji skrótu. Funkcja obliczana jest dla binarnej
konkatenacji (złączenia) identyfikatorów trzech kontenerów:
poprzedniego, bieżącego i następnego. Wynik dołączany jest
do szyfrowanego identyfikatora jeszcze przed jego
zaszyfrowaniem. Metoda ta została zaproponowana
wcześniej przez Karjoth’a i znana jest pod nazwą hash
chaining [28]. Jej celem jest ochrona przed atakami
polegającymi na usuwaniu identyfikatorów kontenerów
pośrednich.
Także jeszcze przed zaszyfrowaniem identyfikatora
(a właściwie już pewnej porcji danych go zawierającej),
dołączana jest także wartość losowa (w terminologii
bezpieczeństwa informacji operacja samego dołączenia
danych losowych określana jest jako solenie, ang. salting),
aby zaszyfrowane dane miały unikalną wartość. Operacja ta
określana jest jako pieczętowanie danych (ang. sealing) [29].
W rezultacie zaszyfrowaniu podlega następująca porcja
danych: funkcja skrótu, identyfikator i wartość losowa.
Protokół został tak zaprojektowany, aby zużywać jak
najmniej zasobów. Szyfrowanie wykorzystywane jest
wyłącznie, gdy to konieczne i wyłącznie w odniesieniu do
kluczowych danych [30]. Analiza wydajności protokołu
wykazała ponadto, że to migracja agenta, a nie szyfrowanie,
ma zasadniczy wpływ na jego złożoność czasową [31], [32].
4.3 Instalacja architektury w laboratorim LINTE^2
W celu umożliwienia anonimowej wymiany informacji
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym konieczna jest
instalacja
środowiska
agentowego
w infrastrukturze
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informatycznej. W tym celu zalecane jest zastosowanie
platformy zgodnej ze specyfikacjami FIPA.
Najbardziej dojrzałym środowiskiem agentowym
zgodnym z FIPA jest JADE (ang. Java Agent DEvelopment
Framework) – platforma agentowa udostępniana w ramach
licencji otwartej, wspierana przez liczną społeczność
użytkowników oraz programistów, którzy gwarantują jej
ciągłą poprawę i rozwój. Środowisko JADE zostało napisane
w Java, co powoduje, że jest ono niezależne od systemu
operacyjnego i architektury sprzętowej. Cecha ta jest
szczególnie ważna dla instalacji w systemie elektroenergetycznym,
gdzie
różne
rodzaje
systemów
informatycznych są wzajemnie połączone.
Ze względu na krytyczny charakter systemów
elektroenergetycznych niezbędne jest przetestowanie
działania technologii wieloagentowej w środowisku
laboratoryjnym, o strukturze jak najbardziej zbliżonej do
środowiska przemysłowego.
Takie możliwości daje m.in. infrastruktura badawcza
Laboratorium
LINTE^2
Wydziału
Elektrotechniki
i Automatyki, w którym stworzono unikalne warunki badań
dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych
(Smart Grids), inteligentnych wysp energetycznych
z własnymi zasobami wytwórczymi, nowych usług
sieciowych (zarządzanie zapotrzebowaniem na energię
elektryczną, lokalna generacja energii itp.), nowych
konstrukcji przekształtników energoelektronicznych i ich
zastosowań w systemie elektroenergetycznym (układy
FACTS, filtry aktywne, przekształtniki sprzęgające itp.)
[33]. Dodatkowym atutem wykorzystania Laboratorium
LINTE^2 jest jego rozproszony system sterowania oparty na
sieci komunikacyjnej Ethernet obejmujący lokalne
sterowniki jednostek funkcjonalnych, cyfrowe przekaźniki
zabezpieczeniowe i 9 sterowni ze stanowiskami operatorskoinżynierskimi (rys.4), w których planowana jest instalacja
kontenerów architektury wielagentowej.
SCADA
SCADA
SCADA
SCADA
SCADA

Sterownia 5

Sterownia 4

Sterownia 3

Sterownia 2
Sterownia 1

DNP3,
IEC 61850,
ETHERNET,
MODBUS

SCADA

Server

SCADA
SCADA
SCADA
SCADA

Sterownia 4

Sterownia 3

Sterownia 2
Sterownia 1

Rys.4. Ogólna struktura komunikacyjna Laboratorium LINTE^2

Kontenery
architektury
agentowej
zostaną
zainstalowane w poszczególnych sterowniach. W każdym
z kontenerów zostanie włączona specjalna wtyczka do JADE
służąca do zapewniania anonimowości (ang. anonymity addon) oraz zarejestrowana usługa ochrony przed tropieniem.
Sam proces aktywacji agentów niepodatnych na tropienie
wymaga wykorzystania dedykowanych klas Java oraz
wzorców zachowania związanych z migracją agentów.
W tak skonfigurowanym środowisku, anonimizowane
informacje o incydentach będą przenoszone przez specjalne
agenty migrujące.
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5. PODSUMOWANIE
Sytuacja formalno-prawna podmiotów związanych
z systemem elektroenergetycznym jest bardzo złożona.
Elektrownie oraz stacje elektroenergetyczne należą obecnie
do różnych właścicieli. W obecnej sytuacji przekazywanie
danych i informacji na temat potencjalnych zagrożeń
i zaistniałych cyberatakach jest utrudnione, a wręcz ze
względów konkurencji na rynku energii niemożliwe.
Zabezpieczanie tak rozległej i złożonej sieci wymaga
połączenia standardowych i zaawansowanych technologii
bezpieczeństwa informacji. Tradycyjne rozwiązania, takie
jak zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań
/prewencji (IDS / IPS) lub anty-malware nie stanowią
wystarczającej ochrony. W celu przeciwdziałania rozwojowi
wyrafinowanych zagrożeń, takich jak APT lub DDoS,
wymagane jest stosowanie technologii najwyższej klasy,
łącznie z systemami zarządzania bezpieczeństwem
i zdarzeniami (SIEM) w tym opisywanej w niniejszym
artykule systemu wieloagentowego.
Laboratorium LINTE^2 stanowi znakomitą platformę
testową dla przetestowania różnych wariantów ataków jak
również nowych metod ich nadzoru i kontroli.
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CONCEPT OF PLATFORM FOR SHARING INFORMATION ABOUT CYBER-SECURITY INCIDENTS IN THE
NATIONAL POWER SYSTEM
The article describes selected issues related to cybersecurity in the electric power sector. One of the aspects of providing
power grid security is the effective exchange of information on security incidents. Under the framework, all the actors of the
power system, ie .: power plants, transmission system operators, distribution system operators, suppliers of security solutions,
standardization organizations, as well as research centers and academia, should be able to share information with each other
on security incidents in the power system. The paper describes the idea of using multi-agent systems for this purpose. As the
formal and legal circumstances of power system entities are very complex, possibilities of conducting research and
development in the field of cybersecurity are significantly reduced, and sometimes impossible. The paper presents the
research capabilities in this area, offered by the Laboratory LINTE^2.
Keywords: Power grid, cyber security, information sharing, anonymity, Multi-Agent, Power System Laboratory.
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WPŁYW JEDNOSTEK STACJONARNYCH PC I MONITORÓW W STANIE STANDBY
NA GENEROWANIE WYŻSZYCH HARMONICZNYCH PRĄDU
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tel.: 41 342-46-82 e-mail: k.ludwinek@tu.kielce.pl
Streszczenie: W artykule przedstawiono badania eksperymentalne
wpływu jednostki stacjonarnej PC i monitora w stanie standby,
w układzie bez układu korekcji współczynnika mocy, na
generowanie wyższych harmonicznych prądu. Na podstawie
zarejestrowanych przebiegów napięć i prądów dokonano obliczeń
mocy czynnej i biernej pojemnościowej. Porównano zawartość
wyższych harmonicznych zgodnie z obowiązującymi wymogami
oraz przy uwzględnieniu ich szerszego spektrum. Ponadto, dla
poszczególnych wyższych harmonicznych określono dopuszczalną
maksymalną ilość jednostek PC i monitorów w stanie standby.

Obecność aktywnego lub pasywnego układu PFC
(włączonego pomiędzy prostownik zasilany z sieci a filtr
z kondensatorami elektrolitycznymi) koryguje w sposób
ciągły (tj. aktywny) lub pasywny (dobrany na stałe)
przesunięcie w fazie przebiegu prądu względem napięcia
zasilania [8, 9]. Na rysunku 1 przedstawiono przykładowe
zarejestrowane przebiegi napięcia i prądu dla dwóch
zasilaczy PC bez układu i z układem PFC.
a)

Słowa kluczowe: wyższe harmoniczne, moc czynna, moc bierna
pojemnościowa, sprzęt komputerowy.

u

100 V/dz

1. WPROWADZENIE
Zagadnienie
negatywnych
skutków
obecności
wyższych harmonicznych w napięciach i prądach zasilania
była przedmiotem licznych publikacji [1-3]. Zawartość
wyższych harmonicznych w napięciach zasilania ma istotny
wpływ na zawartość wyższych harmonicznych w prądach
pobieranych przez odbiorniki [4-7]. Z przeprowadzonych
badań wynika, że najmniejsza zawartość wyższych
harmonicznych pojawi się w tych prądach, w których
obecność wyższych harmonicznych w napięciach zasilania
jest najmniejsza [4]. W systemie elektroenergetycznym
źródłem wyższych harmonicznych napięć zasilania są
głownie generatory synchroniczne, transformatory oraz
odbiorniki nieliniowe [1, 2, 4-9]. Przy czym, największe
wartości w napięciach i prądach występują dla wyższych
harmonicznych 3. i 5. rzędu, których głównym źródłem jest
nasycenie
obwodu
magnetycznego
generatorów
i transformatorów oraz nieliniowości obwodu elektrycznego
odbiorników [4-9].
Duża
liczba
użytkowników
korzystających
z wszelkiego typu sprzętu komputerowego, najczęściej
kilkuletniego (jednostka centralne PC i monitory, UPS-y,
laptopy, notebooki, drukarki), źródeł światła z układem
elektronicznym, sprzętu AV, itp., podłączonego nawet do
systemu zasilania ze źródłem sinusoidalnym, na skutek
nieliniowości wprowadzanej przez prostowniki lub układy
sterowania powoduje, że oprócz mocy czynnej wzrasta
generacja mocy biernej pojemnościowej [8, 9]. Najczęściej
tanie
lub
kilkuletnie
urządzenia
elektryczne
nie są wyposażone w zasilacze pracujące z układem korekcji
współczynnika mocy (Power Factor Correction - PFC) [8, 9].

i

1 A/dz

i

250 mA/dz

4 ms/dz

b)
u

100 V/dz

4 ms/dz

Rys. 1. Zarejestrowane przebiegi napięcia i prądu pobieranego
przez zasilacz: a) bez układu PFC, b) z układem PFC

Zasilacze elektroniczne posiadające zapas mocy
z aktywnym układem PFC pozwalają na [8, 9]:
• dynamiczny przydział mocy przy zachowaniu
stabilnych napięć na wyjściu niezależnie od obciążenia,
• pobór prądu sieciowego o niewielkiej zawartości
wyższych harmonicznych i najmniejszej wartości
skutecznej (rys. 1b),
• uzyskanie prawie sinusoidalnego prądu sieciowego
względem napięcia zasilania (rys. 1b) o niewielkim
przesunięciu w fazie.
Wadą stosowania układu PFC jest mniejsza sprawność
całego zasilacza (z uwagi na obecność dodatkowego układu
PFC) oraz większa jego awaryjność.

Wg normy [10], w zależności od budowy odbiornika
(klasy A, B, C i D), przyłączenie do publicznej sieci
zasilania sprzętu elektrycznego i elektronicznego o prądzie
fazowym nieprzekraczającym 16 A wymaga określenia
dopuszczalnej zawartości wyższych harmonicznych.
W przypadku sprzętu komputerowego, określonego wg
normy [10] jako odbiornik klasy D, dopuszczalna zawartość
wyższych harmonicznych w prądach jest podana w tabeli 1.
Przy czym dla odbiorników klasy D wg normy [10] określa
się tylko nieparzyste harmoniczne do 39 rzędu.

zasilacze w UPS-ach, laptopach, notebookach, drukarkach,
sprzęcie AV oraz źródłach światła z układem
elektronicznym.
3. BADANIA EKSPERYMENTALNE
Na rysunku 3 przedstawiono widok
badawczego oraz jego schemat blokowy.
a)

stanowiska

b)
Komputer
Monitor PC

Tablica 1. Zestawienie dopuszczalnej zawartości wyższych
harmonicznych w prądach dla odbiorników klasy D wg normy
[10]

Programowane źródło
napięcia
L N

MSO 3014

Rząd
harmonicznej
nieparzystej
n
3
5
7
9
11
13
15≤n≤39

Maksymalny
dopuszczalny prąd
na jednostkę mocy
[mA/W]
3,4
1,9
1,0
0,5
0,35
3,85/13
3,85/n

Maksymalny
dopuszczalny
prąd
[A]
2,30
1,14
0,77
0,40
0,33
0,21
0,15*0,15/n

W niniejszym artykule zostanie rozważony wpływ
wyższych harmonicznych generowanych przez układ
zasilania jednostki stacjonarnej PC i monitora, w aspekcie
przyczyny wzrostu prądu pojemnościowego i mocy biernej
pojemnościowej w sieci elektrycznej. Wykonane badania
dotyczą najczęściej spotykanego sprzętu komputerowego
(tj. kilkuletniego sprzętu występującego w urzędach,
szkołach, uczelniach, bankach, itp.) w stanie standby bez
układu PFC.
2. SCHEMAT UKŁADU ZASILANIA SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO

Rys. 3. Stanowisko badawcze: a) widok, b) schemat blokowy

W skład stanowiska wchodzą następujące urządzenia:
• programowalne źródło napięcia zasilania Chroma
61704 o mocy 5,5 kVA, zakres częstotliwościowy: DC,
12- 1200 Hz, dokładność 0,1%,
• komputer PC (Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz
z wbudowaną kartą do grafiki),
• monitor LG19535,
• oscyloskop cyfrowy MSO3014 firmy Tektronix,
• sonda napięciowa P5200 (Tektronix),
• zestaw: sonda prądowa TCP303 ze wzmacniaczem
TCPA300 (Tektronix) - zakres: DC - 50 MHz.
3.1. Badanie jednostki stacjonarnej PC
Na rysunku 4 przedstawiono zarejestrowane przebiegi
napięcia i prądu oraz mocy chwilowej w stanie standby
zasilacza komputerowego, zasilonego z programowalnego
źródło napięcia (UN = 230 V, 50 Hz, bez zawartości
wyższych harmonicznych). Na rysunku 4b linią ciągłą
zaznaczono poziom mocy czynnej P = 2,07 W liczonej, jako
średnią wartość z mocy chwilowej p za okres.

Na rysunku 2 przedstawiono przykładowy uproszczony
schemat typowego zasilacza komputera PC pracującego bez
układu PFC. Jest to wprawdzie schemat uproszczony, ale
uwzględniający najważniejsze położenie elementów RLC a)
stosowane w większości zasilaczy (bez układu PFC).
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Rys. 2. Uproszczony schemat zasilacza komputera PC bez PFC

Jednym z najprostszych i najczęstszych sposobów
poprawy kształtu pobieranego prądu z jednofazowej sieci
zasilania jest włączenie w przewód fazowy oraz neutralny
dławika (L1 i L2 na rys. 2), który eliminuje duże stromości
narastania prądu. Wadą takiego rozwiązania jest
ograniczenie dynamiki poboru prądu. Rezystory R1-R3
(rys. 2) pełnią funkcję rozładowania kondensatorów C1-C6.
Zaletą przedstawionego układu zasilania jest to, że
sprawność przeciwsobnych przetwornic napięć (+3,3 V,
±5 V, ±12 V) pracujących z częstotliwością kilkadziesiąt
kHz przekracza 90%. Na podobnym rozwiązaniu pracują
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Rys. 4. Zarejestrowane przebiegi w stanie standby zasilacza
komputera PC: a) napięcia i prądu, b) mocy chwilowej p oraz
wartości mocy czynnej P za okres

W przedstawionych na rysunku 4 przebiegach
widoczny jest wpływ wyższych harmonicznych niższego
rzędu oraz częstotliwości pracy przetwornicy napięcia. Na
rysunku 5 przedstawiono procentowy udział wyższych
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harmonicznych liczonych względem składowej podstawowej
w zarejestrowanych przebiegach prądu (rys. 4). Natomiast
całkowita zawartość wyższych harmonicznych (rys. 4)
w napięciu zasilania wynosi THDu = 0,12%. W dalszych
obliczeniach przyjęto, że jest napięciem sinusoidalnym.

zasilacza jednostki stacjonarnej PC i monitora, zasilonego
z programowalnego źródło napięcia (UN = 230 V, 50 Hz
o THDu = 0,12%). Na rysunku 7b linią ciągłą zaznaczono
poziom mocy czynnej P = 4,74 W liczonej, jako wartość
średnią z mocy chwilowej p za okres.
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Rys. 5. Procentowy udział wyższych harmonicznych w stanie
standby zasilacza komputerowego w przebiegach prądu:
a) od 1. do 3500. rzędu, b) od 3. do 39. rzędu

Rys. 7. Zarejestrowane przebiegi w stanie standby zasilacza
komputera PC i monitora: a) napięcia i prądu, b) mocy chwilowej p
oraz wartości mocy czynnej P za okres

Z analizy zarejestrowanych przebiegów (rys. 4 i 5)
wynika, że przy zasilaniu napięciem sinusoidalnym, zasilacz
w stanie standby jest źródłem prądu pojemnościowego oraz:
• wyższych harmonicznych nieparzystych niskiego rzędu
malejących wykładniczo do 27. harmonicznej,
• wyższych harmonicznych rzędu (1000, 2000 i 3000)
będących wielokrotnością częstotliwości pracy
przetwornicy napięcia 50 kHz.
Całkowita zawartość wyższych harmonicznych (rys.
4b) w prądzie THDi = 91,20% do 39 rzędu wg [10] oraz
THDi = 102,13% do 3500 rzędu. Na rysunku 6
przedstawiono porównanie wartości skutecznych wyższych
harmonicznych zarejestrowanego prądu oraz maksymalnych
dopuszczalnych wartości prądu danej harmonicznej wg [10]
(tabela 1) dla mocy czynnej P = 2,07 W (moc bierna
pojemnościowa Q = 5,95 var).

Na rysunku 8 przedstawiono procentowy udział
wyższych harmonicznych liczonych względem składowej
podstawowej w zarejestrowanych przebiegach prądu (rys. 7).
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Rys. 8. Procentowy udział wyższych harmonicznych w przebiegach
prądu w stanie standby zasilacza komputerowego i monitora:
a) od 1. do 3500. rzędu, b od 3. do 39. rzędu
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Rys. 6. Porównanie wartości skutecznych wyższych
harmonicznych prądu (rys. 4a) oraz maksymalnych dopuszczalnych
wartości prądu danej harmonicznej według tabeli 1

Z przedstawionego na rysunku 6 porównania wartości
skutecznych wyższych harmonicznych prądu wynika, że dla
badanego zasilacza jednostki stacjonarnej PC w stanie
standby za wyjątkiem 39. harmonicznej, każda generowana
harmoniczna przekracza dopuszczalne wartości wg tabeli 1.
3.2. Badanie jednostki stacjonarnej PC i monitora
Na rysunku 7 przedstawiono zarejestrowane przebiegi
napięcia i prądu oraz mocy chwilowej w stanie standby

Z analizy zarejestrowanych przebiegów (rys. 7 i 8)
wynika, że przy zasilaniu napięciem sinusoidalnym, zasilacz
PC i monitor w stanach standby są źródłem prądu
pojemnościowego oraz:
• wyższych harmonicznych nieparzystych niskiego rzędu
malejących liniowo do 17. harmonicznej,
• wyższych harmonicznych rzędu (1000, 2000 i 3000)
będących wielokrotnością częstotliwości pracy
przetwornicy napięcia 50 kHz, przy czym prądy
harmoniczne 2000 rzędu stanowią 108% udziału prądu
składowej podstawowej.
Całkowita zawartość wyższych harmonicznych
w prądzie (rys. 8b) THDi = 57,20% liczona do 39 rzędu
wg normy [10], natomiast liczona do 3500 rzędu
THDi = 124,28%.
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Na rysunku 9 przedstawiono porównanie wartości
skutecznych wyższych harmonicznych prądu (rys. 7) oraz
maksymalnych dopuszczalnych wartości danej harmonicznej
w przeliczeniu na jednostkę mocy wg [10] (tabela
1- kolumna 2) dla mocy P = 4,74 W (moc bierna
pojemnościowa Q = 12,31 var).
20
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Rys. 9. Porównanie wartości skutecznych wyższych
harmonicznych prądu (rys. 7a) oraz maksymalnych dopuszczalnych
wartości prądu danej harmonicznej według tabeli 1

Z rysunku 9 wynika, że za wyjątkiem 17. i 19.
harmonicznej, każda generowana harmoniczna przekracza
dopuszczalne wartości w przeliczeniu na jednostkę mocy wg
[10]. Na rysunku 10 przedstawiono maksymalną ilość
badanych jednostek stacjonarnych PC oraz jednostek
stacjonarnych PC i monitorów, które mogą być włączone
w stanie standby, w odniesieniu do maksymalnych
dopuszczalnych wartości prądów wyższych harmonicznych
wg normy [10] (tabela 1 - kolumna 3).
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Rys. 10. Maksymalna ilość badanych jednostek w stanie standby,
które mogą być załączone do sieci zasilającej wg normy [10]

Dla 39 harmonicznej o wartości prądu 0,15 A, wg
normy [10], maksymalna ilość jednostek w stanie standby
dla stacjonarnych PC (rys. 6) wynosi 4389, natomiast dla
stacjonarnych PC i monitorów (rys. 9) wynosi 133.
4. WNIOSKI KOŃCOWE
Z analizy przeprowadzonych badań eksperymentalnych
wynika, że pozostawiony sprzęt komputerowy w stanie
standby jest przyczyną poboru znacznie odkształconego
prądu. Poziom odkształcenia prądu nie powinien być liczony
wg normy [10] tylko do harmonicznej 39 rzędu - powinno
się uwzględniać znacznie szersze widmo harmonicznych.
Stan
standby
sprzętu
komputerowego
powoduje
powstawanie składowej podstawowej prądu, która jest
przyczyną powstawania mocy biernej pojemnościowej (dla
badanej jednostki PC moc Q = 5,95 var oraz jednostki PC

i monitora Q = 12,31 var). Pobór mocy biernej
pojemnościowej wymuszany przez sprzęt komputerowy jest
główną przyczyną przekompensowania systemów zasilania
w budynkach (urzędy, szkoły, uczelnie, banki itp), w których
występuje duże skupisko wszelkiego typu sprzętu
komputerowego. Projektanci instalacji elektrycznych
w nowych budynkach (takiego przeznaczenia) projektują
nadal baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej
indukcyjnej, które są uruchamiane tylko podczas ich
montażu (niejednokrotnie przekonał się o tym autor
w swojej praktyce zawodowej).
5. BIBLIOGRAFIA
1.

Hanzelka. Z.: Koszty dostawy złej jakości energii
elektrycznej. Automatyka Elektryka Zakłócenia, Wyd.
Infotech 2012, Vol. 4, Nr 7, s. 11 -19.
2. Hanzelka. Z.: Baterie kondensatorów w środowisku
napięć i prądów odkształconych, Automatyka Elektryka
Zakłócenia, Wyd. Infotech 2013, Vol. 4, Nr 2. s. 10 -19.
3. Czapp S., Swisulski D.: System of Protection against
Electric Shock for Circuits with Power Electronics
Converters, Przegląd Elektrotechniczny 2015, Vol. 91,
No 11, pp. 139-144.
4. Ludwinek K.: FEMM utilisation in representation of
inductance distributions in a salient pole synchronous
generator circuital model in no-load state, Technical
Transactions 2015, Vol. 1-E (8), pp. 325-341.
5. Ludwinek K.: Influence of DC Voltage and Current of
Field Winding on Induced Stator Voltages of a Salient
Pole Synchronous Generator, International Review of
Electrical Engineering 2014, Vol. 9, No. 1, pp. 62-72.
6. Kutt F., Michna M., Ronkowski M., Chrzan P. J.:
Polyharmonic Model of Synchronous Generator for
Analysis of Autonomous Power Generation Systems,
Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne 2011,
No 92, pp. 109-114.
7. Kutt F., Michna M., Ronkowski M., Chrzan P. J.: NonUniform Saturation Modelling of Synchronous
Generator Pole Shoes, Zeszyty Problemowe - Maszyny
Elektryczne 2014, No 103, pp. 121-126.
8. García O., Cobos J. A., Prieto R.: Single Phase Power
Factor Correction: A Survey, IEEE Transactions on
Power Electronics 2003, Vol. 18, No. 3, pp. 749-755.
9. Huber L., Jang Y., Jovanovic M. M.: Performance
Evaluation of Bridgeless PFC Boost Rectifiers, IEEE
Transactions on Power Electronics 2008, Vol. 23, No. 3,
pp. 1381-1390.
10. PN-EN 61000-3-2:2014-10 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 3-2: Dopuszczalne poziomy
emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający
odbiornika < 16 A).

INFLUENCE OF PC DESKTOPS AND MONITORS IN THE STANDBY FOR GENERATING
HARMONIC CURRENT
The articles presents experimental investigations of the influence of the PC desktop and monitor operating in the
standby mode without the power factor correction on generating harmonic current. On the basis of the recorded voltage and
current waveforms active and capacitive reactive power are calculated and the content of higher harmonics in accordance
with the requirements and with taking into account a broader spectrum is compared. In addition, for each harmonic the
maximum permitted number of PC desktops and monitors is determined.
Keywords: higher harmonics, active power, capacitive reactive power, computer equipment.
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WPŁYW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W STANIE OBCIĄŻENIA NA GENEROWANIE
WYŻSZYCH HARMONICZNYCH PRĄDU I MOCY BIERNEJ POJEMNOŚCIOWEJ
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Streszczenie: W artykule przedstawiono badania eksperymentalne
wpływu zestawu komputerowego oraz UPS-a, pracujących w stanie
ustalonym obciążenia, na generowanie wyższych harmonicznych
prądu oraz poboru mocy biernej indukcyjnej lub pojemnościowej.
Obliczenia mocy czynnej i biernej (wynikającej z przesunięcia
fazowego napięcia i prądu) oraz zawartości wyższych
harmonicznych w prądach pobieranych z sieci zasilania dokonano
na podstawie zarejestrowanych przebiegów napięć i prądów
jednostki stacjonarnej PC, monitora i drukarki laserowej oraz
UPS-a, pracujących bez układu korekcji współczynnika mocy.
Słowa kluczowe: wyższe harmoniczne, moc czynna i bierna, sprzęt
komputerowy, UPS.

1. WPROWADZENIE
Najczęstszą przyczyną powstawania wyższych
harmonicznych w prądach jest odkształcone napięcie
zasilania [1-3]. Z badań eksperymentalnych wynika, że
najmniejsza zawartość wyższych harmonicznych występuje
w prądach, w których najmniejszy jest udział wyższych
harmonicznych w odniesieniu do składowej podstawowej
napięciach zasilania [2]. Najczęściej, największe wartości
posiadają wyższe harmoniczne 3. i 5. rzędu [2, 4-6].
W przypadku maszyn elektrycznych harmoniczne te
powstają na skutek niesymetrii i nieliniowości obwodu
magnetycznego [2]. Harmoniczne 3. i 5. rzędu są również
wytwarzane przy sinusoidalnym zasilaniu odbiorników
liniowych, np. poprzez układy prostownikowe, które w
obwodzie elektrycznym wprowadzają nieliniowość ze
względu na tryb pracy [7, 8]. Największą liczbę takich
odbiorników
stanowią
zestawy
komputerowe
współpracujące z UPS-ami i drukarkami, źródła światła
zasilone poprzez regulatory elektroniczne HF, sprzęt AV
oraz rzadziej inny sprzęt, np. sprzęt monitorujący życie
pacjenta w szpitalach. Największe skupisko odbiorników
z elektronicznymi układami prostowniczymi występuje
w budynkach użyteczności publicznej takich jak: urzędy,
uczelnie, szkoły, szpitale, banki, itp. Są to najczęściej
odbiorniki kilkuletnie, tj. niewyposażone w układy korekcji
współczynnika mocy (Power Factor Correction - PFC) [7, 8].
Zastosowanie układu PFC pozwala korygować przesunięcie
fazowe wartości chwilowej prądu względem wartości
chwilowej napięcia zasilania [7, 8]. Zasilacz wyposażony
w układ PFC powoduje, że w przypadku kiedy napięcie
zasilania nie jest odkształcone, to prąd pobierany z sieci jest

prawie (praktycznie) sinusoidalny z niewielką zawartością
składowej harmonicznej będącą przyczyną poboru
kilkuprocentowej mocy biernej indukcyjnej (w odniesieniu
do wartości mocy czynnej). W przypadku odkształconego
napięcia zasilania, układy PFC pozwalają wprawdzie
korygować przesunięcie fazowe prądu, ale powodują
również
odkształcenie
prądu
proporcjonalne
do
odkształcenia napięcia zasilania. Na rysunku 1
przedstawiono przykładowe zarejestrowane przebiegi
napięcia zasilania i prądu pobieranego przez regulator
elektroniczny HF (z układem PFC), zasilający świetlówkę
przy napięciu zasilania prawie (praktycznie) sinusoidalnym
oraz z udziałem wyższych harmonicznych.
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Rys. 1. Zarejestrowane przebiegi napięcia zasilania i prądu
pobieranego przez regulator elektroniczny HF (z układem PFC)
świetlówki przy napięciu zasilania: a) sinusoidalnym, b) z 4,5%
udziałem 5 harmonicznej, c) z 5% udziałem 7 harmonicznej,
d) z 6,6% udziałem 11 harmonicznej

Z analizy przedstawionych przebiegów (rys. 1) wynika, że
prąd przyjmuje kształt napięcia zasilania. Aby utrzymać
kształt prądu zbliżony do sinusoidalnego należy jeszcze
bardziej rozbudować układ zasilania, tj. zastąpić układ PFC
układem o sinusoidalnym poborze prądu.
Wg normy [9], przyłączenie do sieci zasilania
odbiorników o prądach znamionowych do 16 A, wymaga
określenia
dopuszczalnej
zawartości
wyższych
harmonicznych prądu. Jednostka stacjonarna PC, monitor
i drukarka (do 600 W) wg normy [9], ze względu na
specyficzny kształt prądu, zaliczone są do odbiorników klasy

D. Wg normy [9], klasę A stanowią, m. in., odbiorniki inne
niż wymienione w pozostałych klasach (B, C i D), i dlatego
pośrednio do klasy A zaliczone są UPS-y. W przypadku
odbiorników klasy A i D dopuszczalna zawartość w prądach
nieparzystych wyższych harmonicznych do 39 rzędu jest
podana w tabeli 1 [9]. Dla odbiorników klasy A wg [9] (np.
UPS-y) dopuszczalna zawartość w prądach parzystego rzędu
wyższych harmonicznych wynosi: I2 = 1,08 A, I4 = 0,43 A,
I6 = 0,3 A. Dla rzędu 8≤n≤40 wartość In = 0,23*8/n [A].
Tabela 1. Zestawienie dopuszczalnej zawartości wyższych
harmonicznych w prądach nie parzystego rzędu dla
odbiorników klasy A i D wg normy [9]

• czterokanałowy oscyloskop cyfrowy MSO3014 firmy
Tektronix (podczas badań częstotliwość próbkowania
ustawiono na 1 MHz/kanał),
• zestaw: sonda prądowa TCP303 - zakres: DC - 15 MHz
(-3 dB), wzmacniacz TCPA300 (Tektronix) - zakres: DC
- 50 MHz, czas narastania sygnału dla zestawu ≤ 23 ns,
• sonda napięciowa P5200 (Tektronix) - zakres: DC 25 MHz (-3dB), czas narastania sygnału ≤ 14 ns,
• czterokanałowy oscyloskop cyfrowy MSO3014 firmy
Tektronix (podczas badań częstotliwość próbkowania
ustawiono na 2,5 MS/s na każdy kanał).
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W skład stanowiska badawczego wchodzą następujące
urządzenia:
• komputer PC (Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz
z wbudowaną na płycie głównej kartą graficzną),
• monitor LG19535,
• drukarka HP1100,
• UPS 2000 VA,
• Chroma 61704 - źródło o programowalnym kształcie
napięcia zasilania o danych SN = 5,5 kVA, UNf = 230 V,
IN = 8 A, zakres częstotliwościowy: DC, 12 - 1200 Hz,
dokładność 0,1%,
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Rys. 2. Stanowisko badawcze: a) widok, b) schemat blokowy
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Na rysunku 2 przedstawiono widok stanowiska (do e)
badania jednostki stacjonarnej PC, monitora, drukarki
laserowej i UPS-a) oraz jego schemat blokowy.
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2.1. Badania przy zasilaniu ze źródła o napięciu
prawie/praktycznie sinusoidalnym
Rząd
Maksymalny dopuszczalny prąd
Na rysunku 3 przedstawiono zarejestrowane przebiegi
harmonicznej
odbiornika
napięcia i prądu oraz mocy chwilowej w stanie ustalonym
Klasa A i D
Klasa D
obciążenia jednostki stacjonarnej PC i monitora (wariant
n
na jednostkę mocy
[A]
w11), a następnie w11 z dołączoną drukarką laserową –
[mA/W]
3
2,30
3,4
(wariant w12) oraz z równolegle włączonym nieobciążonym
5
1,14
1,9
UPS-em (wariant w13). Badany zestaw komputerowy i UPS
7
0,77
1,0
zasilono z programowalnego źródła o napięciu prawie
9
0,40
0,5
sinusoidalnym
(wartość obliczona THDu = 0,12%):
11
0,33
0,35
UN = 230 V, f = 50 Hz. Na rysunkach 3c i 3d linią ciągłą
13
0,21
3,85/13
13<n<39
0,15*0,15/n
3,85/n
zaznaczono poziom mocy czynnej (jako średnią wartość
z mocy chwilowej za okres). Aby z rysunku 3 odczytać
W pracy [10] przedstawiono wyniki badań wartość rzeczywistą prądu, należy pomnożyć jej wartość
eksperymentalnych jednostki centralnej PC i monitora przez 10.
w stanie standbay jako przyczynę generowania wyższych a)
b)
400
400
harmonicznych prądu oraz generacji mocy biernej
u
u
200
200
i/10
pojemnościowej. Niniejsza praca stanowi kontynuację badań
i/10
0
0
nad wpływem sprzętu komputerowego, tym razem
-200
-200
pracującego w stanie ustalonym obciążenia na generowanie
wyższych harmonicznych prądu oraz na pobór mocy biernej
-400
-400
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0
0.005
0.01
0.015
0.02
t [s]
t [s]
indukcyjnej i generowanie mocy biernej pojemnościowej,
d)
w zależności od włączonych odbiorników (jednostki c) 400
400
stacjonarnej PC, monitora i drukarki laserowej oraz UPS-a)
u
u
200
200
i/10
i/10
pracujących bez układu korekcji współczynnika mocy.

0.005

0.01
t [s]

0.015

0.02

Rys. 3. Zarejestrowane przebiegi w stanie ustalonym obciążenia:
a), b), c), d) napięcia i prądy odpowiednio dla wariantów w11, w12,
w13 i UPS-a, d), e), f), g) moc chwilowa i mocy czynna
odpowiednio dla wariantów w11, w12, w13 i UPS-a

Wartość skuteczna składowej podstawowej prądów
(rys. 3) wynosi odpowiednio 0,71 A (w11), 0,72 A (w12),
1,42 A (w13), 0,56 A (UPS-a). Na rysunku 4 przedstawiono
procentowy udział wyższych harmonicznych w prądach
(rys. 3) odpowiednio: nieparzystych do 21. rzędu,
parzystych do 30. rzędu oraz wyższych harmonicznych od
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Na rysunku 5 przedstawiono wartości skuteczne
pojedynczych harmonicznych, których każda wartość wg (1)
ma współczynnik HFV = 2%.

1995. do 2005. rzędu (pochodzących od pracujących
przetwornic napięć), liczonych odpowiednio względem
składowych podstawowych prądu.
a)
b)
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rząd harmonicznej
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Rys. 5. Wartości skuteczne pojedynczych wyższych
harmonicznych napięcia o współczynniku HFV = 2%

1.5

Na rysunku 6 przedstawiono zarejestrowane przebiegi
napięcia i prądu oraz mocy chwilowej. Badany zestaw
komputerowy i UPS zasilono ze źródła o napięciu
prawie/praktycznie sinusoidalnym przy THDu = 0,12%, UN
= 230 V, f = 50 Hz oraz przy zawartości harmonicznej 3. lub
5. rzędu (rys. 5) o wartości HFV = 2% (U3 = 3,46%UN
oznaczenie w33 oraz U5 = 4,47%UN oznaczenie w53). Na
rysunku 7, aby odczytać rzeczywistą wartość chwilową
prądu należy pomnożyć ją przez 10. Zarejestrowane
przebiegi napięć i prądów oraz mocy chwilowej dla UPS-a
są podobne jak na rysunku 3d i 3g (występujące różnice
zostaną podane w obliczeniach).

1
0.5
0

18
16
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8
6
4
2
0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
rząd harmonicznej

Rys. 4. Procentowy udział wyższych harmonicznych: a) od 3. do
21. rzędu odpowiednio dla w11, w12, w13 i UPS-a; b) od 1995. do
2005. rzędu odpowiednio dla w11, w12 i w13 i UPS-a; c) od 2. do
30. rzędu dla UPS-a

p [VA], P [W]

p [VA], P [W]

u [V], i [mA]

u [V], i [mA]

Z analizy
przedstawionych
wyników badań
eksperymentalnych (rys. 3 i 4) wynika, że dla rozważanych
wariantów obciążenia (w11, w12, w13 oraz UPS):
a)
b)
400
400
• pobierana moc czynna wynosi Pw11 = 114,81 W, Pw12
u
u
=118,96 W oraz Pw13 =210,42 W oraz PUPS = 85,74 W;
200
200
i/10
i/10
• pobierana moc wynosi: bierna indukcyjna Qw11 = 4,58
0
0
VAr i Qw12 =1,59 VAr; bierna pojemnościowa -200
-200
Qw13 = 95,05 VAr (UPS włączony), QUPS = 96,80 var -400
-400
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0
0.005
0.01
0.015
0.02
(tylko UPS włączony do sieci);
t [s]
t [s]
d)
• w pobieranym prądzie generowane są wyższe c)
1200
harmoniczne nieparzyste niskiego rzędu: 3. rzędu 1200
1000
1000
p
p
800
800
P
o udziale 76,7% (w11), 78% (w12), 40,2% (w13) i
P
600
600
31,1% (UPS); 5. rzędu o udziale 41% (w11), 43,7%
400
400
200
200
(w12), 28,7% (w12) i 12,9% (UPS);
0
0
-200
• w pobieranym prądzie generowane są wyższe -2000
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.005
0.01
0.015
0.02
t [s]
t [s]
harmoniczne głównie rzędu 2000 ± 1 (będących
Rys. 6. Zarejestrowane przebiegi w stanie ustalonym obciążenia: a)
wielokrotnością częstotliwości pracy przetwornicy
i b) napięcia i prądu odpowiednio dla w33 i w53; c) i d) mocy
napięcia 50 kHz) o udziale 11,6% (w11), 8,81% (w12),
chwilowej i mocy czynnej odpowiednio dla w33 i w53
1,62% (w13) i 4,38% (UPS).
Całkowita zawartość wyższych harmonicznych
Przedstawione na rysunku 6 przebiegi prądów poddano
w prądzie: liczona wg normy [9] do harmonicznej 39 rzędu analizie Fouriera. Procentowy udział w prądach (rys. 6 i 3c
(rys. 3 i 4) wynosi odpowiednio: THDi(w11) = 94,02%, (wariant w13)) zawartości wyższych harmonicznych
THDi(w12) = 96,82%,
THDi(w13) = 55,18%
oraz nieparzystych do 39. rzędu oraz parzystych do 40 rzędu
THDi(UPS) = 37,58%. Natomiast THDi liczone
do przedstawiono na rysunkach 7 i 8.
harmonicznej 2010 rzędu (rys. 4, tj. z uwzględnieniem a)
100
częstotliwości pracy przetwornicy napięć) wynosi
IHDi
80
IHDi
odpowiednio: THDi(w11) = 94,83%, THDi(w12) = 97,92%,
60
IHDi
THDi(w13) = 55,25% oraz THDi(UPS) = 38,15%.
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gdzie: Un – napięcie n-tej harmonicznej, UN – napięcie
znamionowe, n – rząd harmonicznej.
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2.2. Badania przy zasilaniu ze źródła o napięciu
odkształconym
Źródłom napięcia zasilania, jakimi najczęściej są
maszyny elektryczne prądu przemiennego, stawia się
wymagania, aby dopuszczalna zawartość wyższych
harmonicznych
w
ich
napięciach,
określona
współczynnikiem zawartości harmonicznych napięcia HFV
spełniała wg normy [11] warunek HFV ≤ 2%, przy czym

w53

40

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
rząd harmonicznej

Rys. 7. Procentowy udział wyższych harmonicznych w prądach
(zasilanie napięciem prawie sinusoidalnym oraz z harmoniczną 3.
lub z 5. rzędu): a) nieparzystych, b) parzystych
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Na podstawie wyników przeprowadzonych badań
eksperymentalnych (rys. 3 i 4 oraz rys. 6 i 7) podano
w tabeli 2 zestawienie najważniejszych wartości
określających THDu i THDi oraz moce czynne i bierne dla
zestawu komputerowego bez oraz z UPS-em.
Tabela 2. Zestawienie najważniejszych wyników wykonanych
badań eksperymentalnych (rys. 3, 4, 6 i 7)
THDi
harm. rzędu
THDu
P
Q (charakter)
Rodzaj
obciążenia do 39. Do 2010.
[%]
[%]
[%]
[W]
[VAr]
w11
94,02
95,52
0,12 114,81 4,58 (indukc.)
w12
96,82
97,71
0,12 118,96 1,59 (indukc.)
w13
55,18
55,24
0,12 210,42 95,05 (pojemn.)
w33
55,06
55,19
3,46 212,74 94,97 (pojemn.)
w53
58,18
58,35
4,47 214,93 94,64 (pojemn.)
UPS
37,58
38,17
0,12
85,74 96,80 (pojemn.)
UPS3*
37,65
38,19
3,46
86,11 97,05 (pojemn.)
UPS5**
37,87
38,35
4,47
86,32 98,17 (pojemn.)
* - UPS zasilony napięciem prawie sinusoidalnym z zawartością
3. harmonicznej.
** -UPS zasilony napięciem prawie sinusoidalnym z zawartością
5. harmonicznej.

3. WNIOSKI KOŃCOWE
W przypadku badanego zestawu komputerowego (bez
UPS-a) znaczny udział harmonicznej 3. i 5. rzędu (rys. 4a)
powoduje, że nawet udział harmonicznych rzędu 2000±1
o wartości 11,6% (w11 - rys. 4b) lub 8,81% (w12- rys. 4c)
ma niewielki wpływ na różnicę w wartościach THDi
liczonego tylko dla harmonicznych do 39. rzędu oraz do
2010. rzędu. W przypadku zasilania napięciem prawie
sinusoidalnym dokładne wartości THDi (liczone dla
harmonicznych do 2010. rzędu) różnią się tylko
odpowiednio o 1,5% (w11) i o 1,61% (w12). Włączenie
równolegle do badanego zestawu komputerowego UPS-a
(rys. 4c) zmniejsza ten błąd do 0,06% (w13). Obecność 3.
harmonicznej 3,46%UN (HFV = 2%) w napięciu zasilania nie
wpływa na wzrost THD prądu badanego zestawu
komputerowego. Natomiast obecność w napięciu zasilania 5.
harmonicznej 4,47%UN (HFV = 2%) powoduje 3% wzrost
THD prądu. Obecność 3. i 5. harmonicznej o wartościach
HFV = 2% powoduje przyrost mocy czynnej i biernej nie
przekraczający 1%.
Stan
ustalony
obciążenia
badanego
sprzętu
komputerowego bez UPS-a jest przyczyną powstawania
jedynie niewielkiej mocy biernej indukcyjnej, stanowiącej
1,3% wartości mocy czynnej. Charakter pojemnościowy
mocy biernej powstaje dopiero wtedy, kiedy UPS jest
włączony do zasilania. Porównując przedstawione w pracy
[10] wyniki badań jednostki stacjonarnej PC i monitora
w stanie standby z wynikami badań w niniejszym artykule,

należy
stwierdzić,
że
generacja
mocy
biernej
pojemnościowej spowodowana jest głównie przez włączone
do sieci zasilania UPS-y. Stan taki jest główną przyczyną
przekompensowania systemów zasilania w budynkach, gdzie
występuje duże skupisko wszelkiego typu sprzętu
komputerowego współpracującego z UPS-ami (pracowanie
komputerowe, serwerownie, uczelnie, urzędy, szkoły, banki,
itp).
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INFLUENCE OF COMPUTER EQUIPMENT IN THE LOAD STATE FOR GENERATING
HARMONIC CURRENT AND CAPACITIVE REACTIVE POWER
The article presents experimental investigations of the influence of an computer equipment and UPS operating in the
steady state on generating harmonic current and the inductive or capacitive power consumption. On the basis of the recorded
voltage and current waveforms, active and reactive power (resulting from the phase shift between voltage and current) and
the content of higher harmonics are calculated for PC unit, monitor, laser printer and UPS, without Power Factor Correction
system.
Keywords: higher harmonics, active and reactive power, computer equipment, UPS.
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Streszczenie:
Wprowadzenie
wymogu
stosowania
transformatorów blokowych z przekładnią regulowaną pod
obciążeniem spowodowało konieczność określenia właściwego
sposobu podziału kryteriów sterowania pomiędzy regulator
generatora a regulator transformatora blokowego. W referacie
zwrócono uwagę na aspekt miejsca pomiaru napięć. Ma to istotny
wpływ zarówno na algorytm jak i jakość regulacji. Rozważania
teoretyczne
zilustrowane
zostały
wynikami
prób
eksperymentalnych.
Słowa kluczowe: Blok wytwórczy, transformator blokowy,
koordynacja regulacji.

1. WPROWADZENIE
Z punktu widzenia stabilności napięciowej systemu
elektroenergetycznego kluczowe znaczenie mają możliwości
regulacyjne generatorów synchronicznych w elektrowniach
systemowych, a te z kolei zależą od jakości napięcia na
zaciskach
generatora
[1,2,3,4,5,6,7].
Właściwe
wykorzystanie
transformatora
blokowego
z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów może
pozytywnie wpłynąć na proces regulacji napięcia w węźle
wytwórczym. Wymaga to przede wszystkim rozważenia
zagadnień związanych z koordynacją działania tego
regulatora
z
regulatorem
napięcia
generatora
synchronicznego. W celu prawidłowego przebiegu procesu
procesu regulacji regulatory tych dwóch różnych urządzeń
(w rozważanym przypadku generatora i transformatora)
nie powinny działać według tego samego kryterium –
utrzymywać tej samej wielkości (np. napięcia na zaciskach
generatora czy bloku).
Mając na uwadze powyższe, można rozważać dwa
sposoby podziału kryteriów regulacji (rys. 1):
Sposób 1 – regulator transformatora blokowego
utrzymuje napięcie zadane na zaciskach bloku, regulator
napięcia generatora utrzymuje napięcie zadane na zaciskach
generatora (rys.1a).
Sposób 2 – regulator transformatora blokowego
utrzymuje napięcie zadane na zaciskach generatora,
regulator napięcia generatora utrzymuje napięcie zadane na
zaciskach bloku (rys.1b).

Rys.1. Podział kryteriów regulacji bloku wytwórczego pomiędzy
regulator napięcia generatora synchronicznego oraz regulator
transformatora blokowego

W pracach [1,2,3] wykazano, że dla prawidłowego
przebiegu regulacji regulator transformatora powinien
utrzymywać zadaną wartość napięcia po dolnej stronie
transformatora (czyli na zaciskach generatora), zaś regulator
generatora powinien utrzymywać zadaną wartość napięcia
po stronie sieci z wprowadzeniem kilkuprocentowego
statyzmu charakterystyki napięciowej. Przy takim podziale
ról zespół wytwórczy "widziany" jest od strony systemu jako
źródło napięcia o małej reaktancji odpowiadającej co do
wartości reaktancji kompensacji prądowej. Przy pracy
w zakresie regulacyjnym zmiany pobieranej mocy biernej
nie wywołują znacznych zmian napięcia na szynach WN.
Niniejszy referat stanowi kontynuację badań
zainicjowanych w opracowaniu [2], tym razem zwrócono
uwagę głównie na aspekt punktu pomiaru napięć. Ma on
istotny wpływ zarówno na algorytm jak i jakość regulacji.
Rozważania teoretyczne zilustrowane zostały wynikami
badań modelowych oraz wynikami prób eksperymentalnych.
2. KOORDYNACJA ALGORYTMÓW DZIAŁANIA
REGULATORÓW
Zgodnie z informacjami zawartymi w p.1., wyniki
badań przedstawione w niniejszym artykule zostały
wykonane dla sposobu podziału kryteriów regulacji,
w którym regulator transformatora blokowego utrzymuje

napięcie zadane na zaciskach generatora, a regulator
napięcia generatora utrzymuje napięcie zadane na zaciskach
bloku (rys.1b).
Wspomniany sposób podziału kryteriów można
zrealizować w dwóch wariantach:
A. regulator napięcia generatora oraz regulator
transformatora blokowego mierzą napięcie na
zaciskach generatora,
B. regulator napięcia generatora mierzy napięcie na
zaciskach bloku, regulator transformatora blokowego
mierzy napięcie na zaciskach generatora.
Zależnie od przejętego wariantu „A” lub „B” sposobu
pomiaru napięcia blok wytwórczy będzie reprezentowany
przez inną impedancje zastępczą. Na rysunku 2
przedstawiono uproszczone schematy zastępcze przy
założeniu, że regulator generatora wyposażony jest
w kompensację prądową.
a)

pozwalają na emulowanie działania rzeczywistych
elektrowni, elektrociepłowni zawodowych.
W skład każdej z jednostek wchodzi:
• generator synchroniczny wraz z regulatorem
generatora,
• transformator wraz z podobciążeniowym
energoelektronicznym
przełącznikiem
zaczepów i regulatorem transformatora,
• emulator turbiny wraz z regulatorem turbiny.
Schemat ogólny jednostek funkcjonalnych TG1 i TG2
pokazano na rysunku 3.
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Rys.2. Uproszczony schemat zastępczy bloku wytwórczego
wynikający z przyjętego miejsca pomiaru napięcia generatora,
a) regulator transformatora blokowego i generatora mierzą napięcie
na zaciskach generatora b) regulator transformatora blokowego
mierzy napięcie na zaciskach generatora, a generator mierzy
napięcie na zaciskach bloku.

W wariancie „A” blok wytwórczy widziany jest jako
źródło napięcia o impedancji wewnętrznej równej sumie
impedancji
kompensacji
prądowej
i
impedancji
transformatora blokowego. W wariancie „B” blok
wytwórczy widziany jest jako źródło napięcia o impedancji
wewnętrznej równej impedancji kompensacji prądowej.
W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE)
przyjętą praktyką jest nastawianie wartości impedancji
kompensacji prądowej na wartość zero. Przyjęcie takiej
zasady dla rozważanych wariantów wpłynęłoby negatywnie
na stabilność napięciową bloku. W wariancie „A” wadą
byłby duży statyzm charakterystyki zewnętrznej bloku
determinowany
przez
impedancję
transformatora
blokowego. W wariancie „B” niespełniony byłby jeden
z warunków współpracy równoległej generatorów mówiący,
że impedancje zastępcze bloków względem węzła
współpracy równoległej muszą być dodatnie.
Przyjęcie zatem któregokolwiek z wariantów „A” lub
„B” wymaga odpowiedniego doboru parametrów
kompensacji prądowej regulatora napięcia generatora.
W wariancie „A” należy przyjąć ujemną wartość impedancji
kompensacji prądowej dla skompensowania spadków
napięcia na impedancji transformatora blokowego,
w wariancie „b” impedancja kompensacji prądowej powinna
mieć wartość dodatnią dla spełnienia warunków stabilnej
pracy jednostki wytwórczej.
3. TESTY LABORATORYJNE
3.1. Opis jednostki wytwórczej
W laboratorium LINTE^2 zainstalowane są dwie
jednakowe jednostki wytwórcze nazywane odpowiednio
jednostkami funkcjonalnymi TG1 i TG2. Jednostki te
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Rys.3. Schemat ogólny jednostek funkcjonalnych TG1 i TG2
z zaznaczeniem układów regulacji: RG – regulator napięcia
generatora, RT – regulator turbiny, RTr – regulator transformatora
blokowego, PPZ – energoelektroniczny podobciążeniowy
przełącznik zaczepów , TW – transformator wzbudzenia,
UW – układ wzbudzenia, SAK – silnik asynchroniczny klatkowy,
G – generator synchroniczny.

Emulator turbiny zrealizowano przy pomocy napędu
elektrycznego z silnikiem asynchronicznym klatkowym
(SAK). Układ sterowania silnikiem umożliwia emulację
rzeczywistego układu turbiny parowej. W sterowniku
jednostki funkcjonalnej (SJF) (rys.4) zaimplementowano
modele turbiny i kotła parowego wraz z właściwymi
układami regulacji, co umożliwia emulację rzeczywistej
turbiny wraz z systemem sterowania.
Na rysunku 4 przedstawiono ogólną ideę sterowania
jednostkami TG1/TG2 z podziałem ról pomiędzy SJF-em
a sterownikami przekształtników energoelektronicznych.
Nadrzędnym układem regulacji jednostki funkcjonalnej TG1
jest sterownik jednostki funkcjonalnej, w którym
zaimplementowane są wszystkie układy regulacji pokazane
na rysunku 3. Układy sterowania oraz modele części
turbinowej
turbozespołu
zostały
zrealizowane
i zdyskretyzowane
w środowisku
Matlab
Simulink.
Opracowane modele są uruchamiane na docelowym
dedykowanym
sprzęcie
komputerowym
(Target PC
w omawianym przypadku jest to SJF) na platformie czasu
rzeczywistego Simulink Real-Time. SJF za pomocą kart
we/wy jest podłączony do zespołu maszynowego
składającego się z: generatora z układem wzbudzenia,
transformatora z energoelektronicznym podobciążeniowym
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przełącznikiem zaczepów oraz silnika asynchronicznego
z przekształtnikiem. Opisane rozwiązanie umożliwia

praktycznie nieograniczoną swobodę w testowaniu różnych
układów regulacji jednostki wytwórczej.

Rys. 4. Sterowanie jednostkami TG1/TG2 z podziałem ról pomiędzy sterownikiem jednostki funkcjonalnej (SJF)
a sterownikami przekształtników energoelektronicznych (oznaczenia na rysunku dotyczą TG1)

Każda z jednostek (TG1 i TG2) wyposażona jest
ponadto
w
indywidualny
system
automatycznej
synchronizacji. Proces startu i synchronizacji może być
przeprowadzony ręcznie za pomocą systemu SCADA jak
również w sekwencji automatycznej z wykorzystaniem SJF.
Z punktu widzenia przeprowadzanych testów istotne są
dwa układy regulacji. Układ regulacji wzbudzenia
generatora oraz układ regulacji transformatora. Aktualnie
w SJF zaimplementowany jest wieloparametrowy układ
regulacji wzbudzenia generatora synchronicznego. Układ
regulacji wzbudzenia generatorów posiada strukturę
pokazaną na rysunku 5.
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Rys.5. Schemat blokowy toru głównego regulatora napięcia
generatora

Wartość
mierzoną
napięcia
z uwzględnieniem kompensacji prądowej
w sposób pokazany na rysunku 6.
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generatora
zrealizowano
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Rys. 6. Pomiar napięcia generatora z członem kompensacji
prądowej.

Na potrzeby testów przyjęto następujące założenia:
• kompensacja impedancji transformatora blokowego
na poziomie 70%. Zatem impedancja kompensacji
prądowej wynosiła odpowiednio:
o dla wariantu „A” – Zk = -0,7⋅ZTBL,
o dla wariantu „B” – Zk = 0,3⋅ZTBL,
• blokada działania ograniczników.
Algorytm regulatora transformatora blokowego
zaimplementowany w SJF-ie umożliwia regulację napięcia
po dowolnej stronie transformatora z zadaną strefą
nieczułości oraz zwłoką zależną. Ze względu na fakt, iż
transformator wyposażony jest w energoelektroniczny
przełącznik zaczepów niezbędna była modyfikacja typowego
algorytmu regulacji polegająca na wprowadzeniu
dodatkowego, nastawialnego opóźnienia przełączania TOP.
Pozwala to emulować zachowanie elektromechanicznego
przełącznika zaczepów. Czas przełączenia pomiędzy
kolejnymi zaczepami w badanym transformatorze nie
przekracza 20 ms. Tym samym jest kilka rzędów wielkości
mniejszy niż w typowym przełączniku elektromechanicznym
(ok. kilkadziesiąt sekund).
Ze względów praktycznych na potrzeby omawianych
testów wartość opóźnienia TOP ustawiono na poziomie 15 s,
co pozwoliło ograniczyć czas trwania testu.

parametry modeli linii elektroenergetycznych zostały
dobrane z zachowaniem skali1, dlatego też modelowany
układ dobrze odzwierciedla warunki rzeczywiste.
Stan pracy generatora przed zaburzeniem był
następujący: napięcie generatora znajdowało się w strefie
nieczułości regulatora transformatora, generator obciążono
mocą czynna równą 0,6 pu i mocą bierną ~0 pu. Podział
kryteriów regulacji pomiędzy regulatory był zależny od
badanego wariantu.
3.3. Wyniki badań laboratoryjnych
Na rysunkach 8-13 pokazano przebiegi wybranych
wielkości badanej jednostki wytwórczej. Przy czym rysunki
8-10 przedstawiają wyniki dla wariantu „A”, a rysunki 11-13
przedstawiają wyniki dla wariantu „B”. Dla łatwiejszego
porównania uzyskanych wyników obu wariantów
na
rysunkach przyjęto tę samą skalę.

U [pu]

Ug

3.2. Opis badań laboratoryjnych
W tej części referatu porównano wyniki badań
symulacyjnych oraz testów wykonanych z wykorzystaniem
infrastruktury badawczej laboratorium innowacyjnych
technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych
źródeł energii LINTE^2.
Jednym z typowych wymuszeń wykorzystywanych
w celu wyznaczenia charakterystyki statycznej wytwarzania
jest liniowa zmiana napięcia systemu. Realizacja takiego
wymuszenia nie sprawia trudności w przypadku badań
symulacyjnych. Do testów na modelu fizycznym
w laboratorium LINTE^2 wykorzystano układ sieciowy
pokazany na rysunku 7.

Rys. 8. Charakterystyki zewnętrzne generatora i bloku przy
liniowej zmianie mocy biernej odbiornika LOAD1– wariant „A”

15 kV
W3

W4

W2

LINIA 1
G

W1

T1

Sieć PG
15 kV

LINIA 4

TBL
LOAD 1

SEE*

Rys.7. Schemat zastępczy modelowanej sieci.

Układ zaznaczony linią przerywaną oznaczony
umownie jako SEE* pozwala zamodelować liniową zmianę
napięcia systemu elektroenergetycznego na szynach W2.
Składa się on z energoelektronicznego odbiornika mocy
czynnej i biernej LOAD1 umożliwiającego liniową zmianę
mocy obciążenia (rys.10. i rys.13), modelu linii LINIA 4,
która wraz z transformatorem T1 (15/0,4 kV/kV) posłużyła
do zwiększenia impedancji zwarciowej na szynach W2. Tym
samym SEE* charakteryzuje się znacznie większym
statyzmem niż system 15 kV PG. Wyprowadzenie mocy
z generatora odbywa się z wykorzystaniem emulatora linii
elektroenergetycznej WN (rys.1. – LINIA1). Ponieważ,
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Rys.9. Przebiegi napięć na zaciskach bloku i generatora oraz
numeru zaczepu przy liniowej zmianie mocy biernej odbiornika
LOAD1– wariant „A”

1

Straty napięć, stosunek R/X czy też np. stałe czasowe ładowania
linii odpowiadają liniom rzeczywistym.
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Rys.10. Przebiegi prądów, mocy biernej jednostki wytwórczej
i odbiornika LOAD1 przy liniowej zmianie mocy biernej
odbiornika LOAD1– wariant „A”

Rys.11. Charakterystyki zewnętrzne generatora i bloku przy
liniowej zmianie mocy biernej odbiornika LOAD1– wariant „B”
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Rys.12. Przebiegi napięć na zaciskach bloku i generatora oraz
numeru zaczepu przy liniowej zmianie mocy biernej odbiornika
LOAD1– wariant „B”

Rys.13. Przebiegi prądów, mocy biernej jednostki wytwórczej
i odbiornika LOAD1 przy liniowej zmianie mocy biernej
odbiornika LOAD1– wariant „B”

Wyniki uzyskane dla wariantu „A” dyskwalifikują to
rozwiązanie do praktycznego zastosowania. Obserwujemy tu
efekt działania dodatniego sprzężenia zwrotnego. Wzrost
napięcia na zaciskach generatora powyżej strefy nieczułości
transformatora
spowodował
przełączenie
zaczepu
(t = 2648 s). W efekcie zmiany zaczepu nastąpiło skokowe
obniżenie napięcia generatora, co spowodowało skokowy
wzrost uchybu w regulatorze generatora. Wzrost uchybu
spowodował zwiększenie generacji mocy biernej (oraz prądu
generatora), a w efekcie gwałtowny wzrost napięcia na
generatorze, co spowodowało kolejne przełączenie
przełącznika zaczepów. Zastosowanie kompensacji prądowej
zintensyfikowało ten proces, gdyż wzrost prądu spowodował
zwiększenie spadku napięcia na impedancji kompensacji
prądowej, co z kolei spowodowało gwałtowną zmianę
napięcia kompensacji.
W
efekcie
opisanych
zjawisk
obserwujemy
niepożądaną zmianę charakterystyki zewnętrznej (rys.8), co
wpływa niekorzystnie na stabilność napięciową bloku.
Bardzo szybko osiągnięto bowiem taki stan, w którym
wyczerpały się możliwości regulacyjne generatora (moc
bierna osiągnęła wartość maksymalną dopuszczalną).
W omawianej sytuacji zdolności regulacje zachował jedynie
transformator blokowy.
Ponadto wzrost napięcia generatora (rys. 9) spowoduje
wzrost nasycenia obwodu magnetycznego maszyny
synchronicznej. Zjawiska te nie są korzystne dla pracy
bloku, gdyż jak zwracają uwagę autorzy w pracy [3],
osiągnięcie tej samej wartości mocy biernej przy wyższym
napięciu następuje kosztem większej wartości prądu
wzbudzenia (rys.14).
Opisane zjawiska przebiegają z jeszcze większą
intensywnością w sytuacji przyjęcia mniejszej wartości
statyzmu (większa wartość impedancji kompensacji
prądowej)
oraz
wykorzystania
możliwości
energoelektronicznego przełącznika zaczepów (TOP = 0 s).
W pierwszym przypadku zwiększa się wartość napięcia
kompensacji, w drugim zaś zwiększa się szybkość
wzajemnego oddziaływania ze względu na fakt przełączania
zaczepów z szybkością ok. 20 ms/zaczep.
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Rys.14. Porównanie przebiegów prądu wzbudzenia

W celu zapobieżenia opisanej sytuacji należałoby
wprowadzić dodatkowe uzależnienia między układami
regulacji generatora i transformatora lub/oraz znacząco
zmodyfikować algorytmy ich działania. Tym samym
pierwotna zaleta związana z prostotą zastosowania takiego
rozwiązania traci na znaczeniu.
Wspomnianych wad nie posiada rozwiązanie
przedstawiane jako wariant „B”. Uzyskano tu liniową
charakterystykę zewnętrzną z nastawialnym za pomocą
kompensacji prądowej statyzmem. Wariant „B” pozbawiony
jest również wady opisywanej w [2,4], a mianowicie zmian
nachylenia charakterystyki statycznej bloku w wyniku zmian
impedancji transformatora wywołanych przełączeniem
zaczepu. Ponadto zachowano możliwość utrzymania
napięcia na zaciskach generatora na stałym poziomie. Dzięki
temu możliwe jest ograniczenie zjawisk związanych
z nasyceniem rdzenia transformatora blokowego będącego
efektem wzrostu napięcia, o którym piszą autorzy w [3].
Możliwość niezależnego utrzymywania napięć po obu
stronach transformatora blokowego pozwala również na
regulację napięcia na zaciskach generatora zapewniającą
maksymalizację oddawanej przez generator mocy biernej
w funkcji obciążenia generatora mocą czynną .

generatora. Taki podział kryteriów regulacji wpływa na
zwiększenie stabilności napięciowej bloku. Pozwala również
na wykorzystanie potencjalnych możliwości zwiększenia
szybkości i jakości regulacji w sytuacji zastosowania
energoelektronicznego
przełącznika
zaczepów
transformatora blokowego.
Prawidłowe i efektywne wykorzystanie dodatkowego
sposobu regulacji wymaga jednak wprowadzenia zmian
w stosowanych
dotychczas
algorytmach
działania
regulatorów generatorów systemowych oraz, czego
nie rozważano w pracy, w algorytmach układów regulacji
nadrzędnej elektrowni (ARNE).
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LABORATORY STUDIES OF SELECTED METHODS OF COORDINATION OF
CONTROL OF STEP-UP ULTC TRANSFORMER AND
MULTIPARAMETER VOLTAGE CONTROLLER OF SYNCHRONOUS GENERATOR
Introduction of requirement of the use of generator step-up under load tap changing transformers made it necessary to
determine the appropriate method of selection control criteria for the synchronous generator voltage control regulator and for
the tap changer regulator. A special attention was drawn to the aspect of the point of voltage measurement in the paper. It has
crucial impact on control algorithms as well as on the quality voltage control. Theoretical considerations were illustrated with
the results of experimental tests.
Keywords: power generation unit, unit transformer, coordinated voltage control.
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Streszczenie: W referacie przedstawiono wymagania dla bloków
wytwórczych wynikające z kodeku sieci, dotyczącego wymogów w
zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych, uchwalonego
rozporządzeniem Komisji Europejskiej w kwietniu b.r.. Omówiono
zawartość tego kodeksu, klasyfikacje jednostek wytwórczych
z niego wynikających oraz wymogi stawiane poszczególnym ich
typom, a także wynikające z niego implikację dla systemów
wzbudzenia generatorów synchronicznych dużych mocy.
Szczegółowej analizie poddano, wymaganie pozostania w pracy
podczas zwarcie konwencjonalnego bloku wytwórczego dużej
mocy. Wymaganie to jest najtrudniejszym wymaganiem, a analiza
dotyczyła wpływu tego wymagania na rozwiązania techniczne
systemów wzbudzenia. Przedstawiono także propozycję rozwiązań
technicznych tychże systemów, umożliwiające spełnienie wymagań
kodeksu.
Słowa kluczowe: Network Code, RfG Układ wzbudzenia,
przepięcia w wirniku generatora synchronicznego.

1.

WPROWADZENIE

W
XXI
wieku
w
europejskim
systemie
elektroenergetycznym nastąpił dynamiczny rozwój źródeł
wytwórczych generacji odnawialnej i rozproszonej. Coraz
częściej zdarza się, że w niektórych krajowych systemach
energetycznych, przyłączonych do UCTE (Union for the
Coordination of the Transmission of Electricity) generacja
odnawialna stanowi większość produkowanej energii.
Sytuacja ta powoduje szereg problemów w sieci
elektroenergetycznej, związanych z dwukierunkową
transmisją energii w sieciach dystrybucyjnych oraz
regulacyjnością systemu. Przyjęta dotychopóźnieni polityka
pracy systemów elektroenergetycznych, opierająca się na
dużych
jednostkach
wytwórczych,
zapewniających
zachowanie
parametrów
regulacyjnych
systemu
(częstotliwości i napięcia), a także spełnienia wszelkich
wymagań pozwalających na prawidłowe działania
zabezpieczeń i układów automatyki, wobec tych
okoliczności musi ulec zmianie. Odnotowano już wiele
mniejszych lub większych awarii systemowych, do których
w istotny sposób przyczyniła się generacja rozproszona.
Generacja ta instalowana byłą początkowo bez szczególnych
wymagań, w związku z małą mocą przyłączeniową
pojedynczej instalacji. Konieczne stało się zatem

zdefiniowanie wspólnych europejskich wymagań, między
innymi wymagań dla jednostek wytwórczych. Naturalnym
koordynatorem tych wymagań stało się ENTSOE (European
Network of Transmission System Operators for Electricity)
zrzeszające operatorów systemów przesyłowych oraz ACER
(Agency for the Cooperation of Energy Regulators)
zrzeszające europejskie urzędy regulacji.
Od kilku już lat, w oparciu o dyrektywę 2009/72/EC
Parlamentu i Komisji Europejskiej dotyczącej wspólnej
polityki rynku energii elektrycznej oraz rozporządzenie
nr 714/2009 z 13.07.2009 r o warunkach dostępu do sieci
i wymiany międzynarodowej, prowadzone były intensywnie
prace na wdrożeniem wspólnych wymagań zwanych
KODEKSAMI SIECIOWYMI. Wymagania te dotyczą wielu
aspektów pracy systemu elektroenergetycznego, jednak
w niniejszym artykule analizowano szczegółowo jedynie
wymagania dotyczące źródeł wytwórczych. Zdefiniowane są
one
w
ROZPORZĄDZENIU
KOMISJI
(UE)
ustanawiającym kodeks sieciowy, dotyczący wymogów
w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci [1] .
.
2. WYMAGANIA ZAWARTYCH W KODEKSIE
DOTYCZĄCY WYMOGÓW W ZAKRESIE
PRZYŁĄCZENIA
JEDNOSTEK
WYTWÓRCZYCH DO SIECI.
Szczegółowe wymagania stawiane poszczególnym
JW.(jednostkom wytwórczym) zależne są od grupy do której
dana jednostka przynależy.
Kodeks sieciowy wprowadza pojęcie „Modułu
Wytwarzana Energii”, i poszczególne moduły klasyfikuje
w zależności od mocy i napięcia przyłączeniowego, moduł
oznacza synchroniczny moduł wytwarzania energii
(generator synchroniczny) lub niepodzielną grupę
generatorów (np. pracujących na jednym wale) lub „Moduł
Parku Wytwarzania Energii” co odnosi się, do urządzeń
podłączonych synchronicznie lub niesynchronicznie poprzez
przekształtniki energoelektroniczne.
2.1. Podział modułów wytwórczych.
Moduły wytwórcze poszczególnych grup podzielone
zostały na cztery typy A, B, C i D w zależności od ich mocy
oraz poziomu napięcia przyłączeniowego, przy czym

najmniejsze moduły oznaczono typem A natomiast
największe typem D. Najmniejsze wymagania stawiane są
modułom typu A, a największe modułom typu D.
Wymagania są w większości tak podzielone, że dla
kolejnego typu jednostek obowiązują wymagania
z poprzednich typów; zatem wymagania z typu A
obowiązują dla typów B,C i D, wymagania z typu B
obowiązują dla typów C i D itp.
W tabeli 1 przedstawiono ogólne zestawienie
klasyfikacji poszczególnych typów JW oraz podsumowano
wymagania przypisane tym typom.
Dodatkowo kodeks sieciowy definiuje szczegółowe
wymagania dla tzw. modułów synchronicznych, czyli JW
opartych o generatory synchroniczne, oczywiście tylko takie
JW posiadają układy wzbudzenia regulujące napięcie i moc
bierną, poprzez zmiany prądu w uzwojeniu wzbudzenia.
Urządzenia te są przedmiotem analizy opisanej w niniejszym
artykule.

Wymagania stawiane generatorom synchronicznym
typu D, a w tej grupie znajdują się konwencjonalne jednostki
wytwórcze posiadające statyczne układy wzbudzenia,
nakładają ściśle określone parametry napięć i czasów dla
zadanego na (Rys. 1) profilu napięcia występującego w
czasie zwarcia. Parametry te przedstawiono w tablicy 2.

Rys. 1. Profil zwarcia dla którego moduł wytwarzania energii
winien pozostać w pracy.

Tablica 1. Wymagania stawiane poszczególnym typom JW.

.

A

większa
równa
0,8 kW

Napięci
e sieci
niższe
od
110kV

B

większa
równa
1 MW

niższe
od
110kV

C

większa
równa
50 MW

niższe
od
110kV

D

większa
równa
75 MW
niezależ
nie od
mocy

niższe
od
110kV
wyższe
równe
110kV

TYP Moc JW

Tablica 2. Wymagania stawiane poszczególnym typom JW.

Wymagania
• Podstawowy poziom wymagań
• Ograniczony
zakres
regulacji
wytwarzania przez OS
• Szerszy poziom automatycznej regulacji
(w stosunku do JW typu A)
• Łagodzenie
krytycznych
zdarzeń
systemowych
• Proces wytwarzania kontrolowany w
czasie rzeczywistym
• Świadczenie usług systemowych
• Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw
energii
• Przeciwdziałanie
i
eliminacja
występujących zdarzeń krytycznych
• Stabilne działanie połączonych systemów
elektroenergetycznych.
• Wykorzystanie
usług
systemowych
świadczonych przez dowolne JW w
Europie.

2.2. Określenie wpływu wymagań zawartych w kodeksie
na pracę układu wzbudzenia
W trakcie uzgadniania treści końcowej kodeksu
sieciowego,
nastąpiło
dosyć
istotne
ograniczenie
szczegółowych
wymagań
stawianych
systemom
wzbudzenia, w porównaniu do pierwszego draftu kodeksu
ogłoszonego 22 marca 2011 roku. Pomimo tego,
w ostatecznej wersji kodeksu sieciowego również znalazło
się kilka nowych uwarunkowań dla tych systemów
wzbudzenia. Oprócz wymagań szczegółowych określonych
w artykule 19 kodeksu, określających funkcje jakie układ
wzbudzenia winien spełniać, które zasadniczo pokrywają się
z dotychczasowymi wymaganiami zawartymi w IRiESP [2],
znalazły się wymagania określające możliwość pracy
w poszerzonym zakresie napięć i częstotliwości,
co technicznie nie powinno stanowić problemu dla
współczesnych systemów wzbudzenia. Podstawowym
jednak nowym wymaganiem, istotnym z punktu widzenia
wszelkich układów elektrycznych bloku, jest wymóg
pozostania w pracy JW, podczas ściśle zdefiniowane
profilem prądowo czasowym, zwarcia. Oznacza to
konieczność dokładnego przeanalizowania parametrów
i algorytmów wszelkich urządzeń, których praca jest
konieczna dla utrzymania jednostki wytwórczej w pracy.
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Parametry napięcia [pu]
0
Uret
0,25
Uclear
0,5 – 0,7
Urect1
0,85-0,9
Urect2

Parametry czasu [s]
tclear
0,14-0,25
trec1
tclear-0,45
trec2
trec1-0,7
trec3
trec2-1.5

Wymaganie pozostania w pracy podczas zwarcia,
definiuje przysiad napięcia i czas jego trwania, w punkcie
przyłączenia, które JW powinna przejść bez wyłączenia się,
jest to wymaganie przeniesione z wymagań dla generacji
wiatrowej, w której energoelektronika pozwala często na
ograniczenie prądów zwarciowych generatorów, same zaś
maszyny mają maksymalne moce rzędu kilku MW.
Odpowiedz na pytanie czy wymaganie takie może być
w ogóle spełnione przez duże generatory synchroniczne tej
mocy, nie jest tematem niniejszego artykułu, autor
koncentruje się na zagadnieniach związanych z systemami
wzbudzenia.
3.

BADANIA MODELOWE ZACHOWANIA SIĘ
DUŻEGO GENERATORA Z PUNKTU WIDZENIA
UKŁADU WZBUDZENIA.

W celu badania zachowania się dużego generatora
synchronicznego opracowano model połączenia generatora
z siecią sztywną poprzez transformator blokowy. Dla celów
symulacji przyjęto generator typu 50WT25E-158 produkcji
firmy Alstom o mocy 1127,1MVA [7]. Generatory tego typu
pracować będą na blokach 5 i 6 Elektrowni Opole. Przebieg
zwarcia modelowany był poprzez zmianę parametrów sieci
sztywnej. Badania modelowe przeprowadzono za pomocą
programu PSCAD. Program ten umożliwia dokładne
modelowanie trójfazowe generatora oraz elementów
elektroniki odpowiadających za układ wzbudzenia. Model
układu wzbudzenia oparty był o model IEEE ST1 [8], i miał
funkcję przejścia zdefiniowaną wzorem (1).
780*(1 + 2s)
1 + 20s

(1)

Sygnał wyjściowy układu regulacji napięcia sterował
dokładnym modelem prostownika tyrystorowego zasilanym
poprzez transformator wzbudzenia bocznikowo z zacisków

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 50/2016

generatora. W trakcie badań, koncentrowano się na stanach
przejściowych, w obwodzie wirnika generatora, związanych
z pozostaniem JW. W pracy podczas zwarcia którego profil
określony jest w [1].
3.1. Model zachowania się dużego generatora z punktu
widzenia układu wzbudzenia.
Zgodnie z zasadą stałości skojarzeń magnetycznych
w momencie zwarcia, bądź przetężenia prądowego,
skojarzenia magnetyczne strumienia wzbudzenia, skojarzone
z uzwojeniami poszczególnych faz stojana, nie mogą ulec
skokowej zmianie. W czasie zwarcia, w zwartych fazach
stojana płyną prądy, które podtrzymują wartości strumieni
skojarzonych z ich uzwojeniami. Uzwojenie wirnika jest
zamknięte i podlega również zasadzie ciągłości skojarzeń
magnetycznych. Oznacza to, że wskutek zwarcia powstają
w nim prądy wytwarzające takie strumienie, które łącznie
kompensują
strumienie
składowych
zgodnych
i
aperiodycznych występujących w stojanie. Wiąże się to z
zaindukowaniem się w uzwojeniu wzbudzenia przeciwnego
napięcia, które wymusi przepływ prądu. Ponieważ prąd ten
jest w czasie zwarcia kilkukrotnie większy od prądu
znamionowego wirnika, wartość przepięcia indukującego się
w wirniku jest zależna od parametrów obwodu, przez który
prąd zwarcia musi się zamknąć. Przepięcie to wyzwala układ
od przepięć w wirniku, co zabezpiecza wirnik przed
uszkodzeniem jego izolacji. Szczegółowe wyjaśnienie tych
zjawisk można znaleźć w literaturze: [4],[5],[6].
Aby zapobiec nadmiernemu przepięciu indukującemu
się w uzwojeniu wirnika w czasie zwarcia, stosuje się
zabezpieczenia od przepięć w obwodzie wirnika
(w nazewnictwie angielskim używa się pojęcia Crowbar).
Zabezpieczenie to składa się z dwóch antyrównolegle
połączonych tyrystorów, które wraz z szeregowym
opornikiem rozładowczym podłączone są do uzwojenia
wzbudzenia. W czasie zwarcia na stojanie, powodującego
gwałtowny wzrost prądu wzbudzenia, odpowiedni tyrystor
zabezpieczenia jest załączany, zwierając uzwojenie
wzbudzenia małą, zwykle nieliniową, rezystancją,
niedopuszczając w ten sposób, do nadmiernego wzrostu
przepięcia w obwodzie wirnika. Schemat poglądowy
statycznego systemu wzbudzenia, wraz z układem
zabezpieczenia od przepięć pokazano na rys. 2.

Rys. 2. Typowy schemat statycznego układu wzbudzenia

Wzbudzenie generatora synchronicznego zasilane jest
z prostownika tyrystorowego TR, poprzez transformator
wzbudzenia ET, który dopasowuje napięcie do wymaganego
poziomu napięcia wzbudzenia. Układ zabezpieczenia od
przepięć w wirniku podłączony jest za wyłącznikiem
wzbudzenia, bezpośrednio na uzwojeniu wzbudzenia.
W zależności od kierunku przepięcia załączany jest tyrystor
U+> lub U->. Ponieważ przepięcia związane ze zwarciami
lub przetężeniami prądowymi w stojanie, mają znak

przeciwny do napięcia wzbudzenia, dla analizowanych
w artykule przypadkach, działa zabezpieczenie w kierunku
ujemnym U->. Pokazuje to rys 3, na którym przedstawiono
przebiegi prądu i napięcia wzbudzenia w chwili 3 fazowego
zwarcia za transformatorem blokowym. W czasie zwarcia
w uzwojeniu wirnika indukuje się prąd o 3 – 4 krotnie
większej amplitudzie od prądu znamionowego wirnika. W
uzwojeniu wzbudzenia indukuje się przepięcie, powodujące
działanie układu zabezpieczenia od przepięć w wirniku,
a jego wartość zależy od rezystancji rozładowczej Rr (rys 2).
Rezystancję tę dobiera się tak, aby w chwili przetężenia nie
doszło do uszkodzenia wirnika, a jednocześnie aby nastąpiło
jak najszybsze rozładowane energii pola wirnika w czasie
odwzbudzania awaryjnego. W analizowanym przypadku, po
wyłączeni zwarcia generator wraca do pracy.
16.0

EF[kV]

IFa[kA]

Rx[Ohm]

15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
9.80

10.00

10.20

10.40

10.60

10.80

11.00

11.20

11.40

Rys. 3. Zwarcie 3 fazowe za transformatorem blokowym. Przebiegi
w obwodzie wzbudzenia generatora, prądu (górny przebieg)
i napięcia wzbudzenia (dolny przebieg).

Działanie zabezpieczenia od przepięć w obecnych
rozwiązaniach systemów wzbudzenia, zwykle powoduje
natychmiastowe wysłanie sygnału na wyłączenie generatora
do zabezpieczeń elektrycznych. Taka logika działania,
sprawdzała się do chwili wejścia w życie nowych kodeksów
sieciowych.
3.2. Badania
modelowe
wymagań
określonych
w kodeksie sieciowym, o przyłączaniu jednostek
wytwórczych.
Aby określić jak spełnić wymogi kodeksu
o przyłączaniu JW, przeprowadzono badania, których
wyniki pokazane są na rys 4. Wymagany profil zwarcia
został zamodelowany za pomocą charakterystyki czasowej
sieci sztywnej, w miejscu przyłączenia, jest to pokazane na
pierwszym wykresie rys 4 (krzywa szara), profil ten
przekłada się na napięcie na zaciskach generatora,
pokazanym na tym samym wykresie (krzywa czarna),
napięcie to zależne jest od tzw. reaktancji zewnętrznej,
będącej sumą reaktancji transformatora blokowego i linii
zasilającej. Wartości tych reaktancji oraz przekładnia
napięciowa transformatora wzbudzenia, ma decydujące
znaczenie dla utrzymania stabilności kątowej generatora
w trakcie zwarcia. Na kolejnych wykresach pokazane są
wielkości fizyczne opisujące stan pracy generatora w czasie
symulacji. W modelu nie uwzględniono ograniczników
regulatora napięcia, które nie dopuściły by do tak znacznego
wzrostu mocy biernej w końcowej części profilu zwarcia.
Przedmiotem analiz nie była jednak stabilność kątowa
a badanie zjawiska przepięć w wirniku.
Wyniki symulacji wskazują że może dojść do
pobudzenia się zabezpieczenia od przepięć w wirniku, jest to
w przypadku praktycznie wszystkich producentów układów
wzbudzenia zabezpieczenie działające autonomicznie
i powodujące natychmiastowe zwarcie wirnika, to działanie
zabezpieczenia musi pozostać, gwarantuje ono bowiem
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bezpieczeństwo uzwojenia wzbudzenia, które w innym
wypadku w czasie zwarcia uległoby uszkodzeniu na skutek
przekroczenia wytrzymałości napięciowej uzwojenia.
Modyfikacji należy poddać algorytmy wyłączające JW,
od działania zabezpieczenia od przepięć w wirniku.
Ponieważ w przypadku tego typu zwarć, działa zawsze
tyrystor ujemny (rys 2), po ustąpieniu zwarcia, nastąpi jego
samoczynne wyłączenie poprzez prostownik wzbudzenia.
Aby nie dopuścić do generacji zbędnego sygnału na wyłącz
należy wprowadzić dodatkowe opóźnienie czasowe 300 ms,
przy generacji rozkazu na wyłącz do systemu zabezpieczeń
elektrycznych generatora od ujemnego przepięcia w wirniku.
Napiecie w miejscu zwarcia i generatorze (pu)

Przejscie przez zwarcie ENTSO
1.60

Ucontr

IF[kA]

EF[kV]

1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
10.0

Pr¹d i napiêcie wzbudzenai (kA,pu)

Ug

1.40

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

pozostania w pracy podczas zwarcia, jest w przypadku
dużych generatorów ogromnym wyzwaniem. Dotyczy to
także w szczególności układu wzbudzenia oraz sposobu
działania układu zabezpieczenia od przepięć. Każdy nowy
blok wytwórczy będzie wymagał przeprowadzenia
szczegółowych analiz, oraz indywidualnego określenia
parametrów doboru obwodów pierwotnych po kątem
spełnienia kodeksu sieciowego. Będzie to zapewne wiązało
się z określeniem minimalnych reaktancji pomiędzy
generatorem a punktem przyłączenia, ale także przekładną
transformatora wzbudzenia, zapewniająca zachowanie
stabilności kątowej generatora w czasie zwarcia, co samo w
sobie jest zagadnieniem niezwykle trudnym do spełnienia.
Z punktu widzenia układu wzbudzenia, wymagana będzie
zmiana logik działania układów zabezpieczenia od przepięć
w wirniku. Układy te nie będą mogły generować sygnału na
wyłącz w czasie zwarcia, należy tu zauważyć że wymagane
250 ms zwarcia w chwili początkowej to przeszło dwa razy
dłuższy czas niż rozważany obecnie. Badania opisywane w
artykule oraz wnioski z nich płynące są elementem
opracowywanych w Gdańskim Oddziale Instytutu
Energetyki nowych algorytmów systemów wzbudzenia
pracujących w kraju i za granicą.
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THE IMPACT OF THE "ENTSO-E NETWORK CODE" REQUIREMENTS, ESPECIALLY
FAULT-RIDE-THROUGH CAPABILITY, FOR THE OVERVOLTAGES IN THE
EXCITATION CIRCUIT OF SYNCHRONOUS GENERATORS
Abstract: This article presents issues related with the European Commission Regulation establishing a Network Code for
Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators. Paper presents the content of this Network Code, especially
classifications of Power Generation Modules and the requirements for their individual types. Especially analyzed the impact
of this requirements for the excitation systems of high power synchronous generators. Simulation analysis concerned on the
impact of fault-ride-through capability requirement, on rotor crowbar circuit of the excitation systems of synchronous
generators. This kind of fault could cause overvoltage in the rotor and excitation system crowbar operation. Most of existing
excitation systems, immediately trip the unit in this case. The article presents suggestions for technical solutions, enabling the
fulfillment of this requirement. Fault-ride-through capability requirement is the most difficult requirement to fulfill by Power
Generation Modules, and will require modification on design rules for Power Generators, their auxiliary systems, including
the hardware and software scope of the excitation systems.
Keywords: Network Code RfG, Excitation system, overvoltage in the synchronous generator rotor.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono system sterowania oraz
wybrane wyniki badań eksperymentalnych przekształtnika AC / DC
składającego się z osiemnastopulsowego diodowego prostownika
na bazie dławików sprzężonych i szeregowego energetycznego
filtra aktywnego. Przebadano i porównano trzy konfiguracje
przekształtnika
o
mocy
150kVA: (1) osiemnastopulsowy
prostownik bez dodatkowych elementów, (2) prostownik
z dodatkowym dławikiem sieciowym oraz (3) prostownik
zintegrowany z szeregowym filtrem aktywnym. Zastosowana
metoda sterowania filtrem aktywnym znacznie zmniejsza
zniekształcenia harmoniczne oraz asymetrię prądów sieci, co jest
szczególnie korzystne w przypadku niskich obciążeń i nieidealnego
napięcia zasilającego.
Słowa kluczowe: prostowniki wielopulsowe, szeregowe
energetyczne filtry aktywne, jakość energii elektrycznej.

1. WPROWADZENIE
Jakość
energii
elektrycznej
jest
jednym
z najważniejszych zagadnień w nowoczesnych systemach
dystrybucji tej energii [1]. Jakość najczęściej jest oceniana
przy użyciu współczynnika mocy PF (ang. Power Factor)
oraz współczynnika zawartości harmonicznych THD (ang.
Total Harmonic Distortion). W idealnym przypadku, prądy
pobierane przez urządzenia z trójfazowej sieci zasilania
powinny być sinusoidalne, symetryczne oraz w fazie
z napięciami (PF = 1 i THD = 0). Nowoczesne układy
przekształtnikowe, pośredniczące w przekazywaniu energii
pomiędzy siecią zasilania a odbiornikiem, umożliwiają
pobór prądów o cechach zbliżonych do idealnego
odbiornika. W przypadku istniejących instalacji, poprawa
jakości energii możliwa jest poprzez instalowanie
dodatkowych układów kompensacyjnych.
Niesterowane prostowniki diodowe są powszechnie
używane ze względu na ich niewielki koszt, dużą
niezawodność
i
niski
poziom
emisji
zaburzeń
elektromagnetycznych. W literaturze [2], [3] prezentowany
jest osiemnastopulsowy prostownik diodowy z dławikami
sprzężonymi, który umożliwia redukcję niepożądanych
harmonicznych w prądach zasilania. Jego zaletą,

w porównaniu do prostownika osiemnastopulsowego
z transformatorem lub autotransformatorem [4], jest
znacznie mniejsza moc gabarytowa wymaganych elementów
elektromagnetycznych (16,5 % mocy znamionowej), co
oczywiście skutkuje mniejszymi wymiarami i ciężarem
zespołu prostownikowego. Niestety, prostownik ten
wykazuje małą odporność na zakłócenia napięcia w sieci
zasilającej [3]. Rozwiązaniem wyżej wspomnianego
problemu wydaje się szeregowy filtr aktywny (ang. Series
Active Power Filter – S-APF) niewielkiej mocy [3]-[5].
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie
wyników
badań
eksperymentalnych
prostownika
osiemnastopulsowego z dławikami sprzężonymi, o mocy
150kVA, z dołączonym szeregowym filtrem aktywnym.
Jakość działania zintegrowanego układu porównano
z autonomicznym prostownikiem osiemnastopulsowym
z dodatkowym dławikiem sieciowym oraz bez niego.
2. ZINTEGROWANY SYSTEM ZASILANIA
Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy układu
przekształtnikowego AC/DC składającego się głównie
z prostownika osiemnastopulsowego oraz szeregowego
energetycznego filtru aktywnego. Trójfazowe napięcie
zasilające jest reprezentowane przez napięcie źródła eS
i indukcyjność sieci LS. Dławiki o indukcyjności LF służą do
redukcji harmonicznych prądu sieci podczas autonomicznej
pracy prostownika osiemnastopulsowego bez dołączonego
S-APF. Mogą one być zwarte dodatkowym wyłącznikiem
podczas pracy z kompensatorem szeregowym. Proponowany
system zasilania został zaprojektowany jako modułowy.
Prostownik osiemnastopulsowy i S-APF zostały zbudowane
jako dwa oddzielne urządzenia, które po połączeniu
stanowią jeden układ zasilający. Jednakże zawsze możliwa
jest autonomiczna praca prostownika osiemnastopulsowego
z dodatkowym dławikiem sieciowym lub bez.
Zasada działania prostownika osiemnastopulsowego
polega na wytworzeniu trzech trójfazowych systemów
napięć, przesuniętych względem siebie o 20° i zasilających
diodowe
prostowniki
sześciopulsowe.
Wzajemne

przesunięcie systemów trójfazowych realizowane jest
poprzez dławik wstępnego podziału prądu (ang. Current
Dividing Transformer – CDT) i zestawu trójfazowych
dławików sprzężonych (Coupled Three-phase Reactors –
CTR) [3]. Taka konstrukcja prostownika umożliwia
zmniejszenie wyższych harmonicznych prądów zasilania,
głównie rzędów 5, 7, 11 i 13.
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Rys. 1. Schemat proponowanego układu przekształtnikowego
AC/DC na bazie prostownika osiemnastopulsowego i szeregowego
energetycznego filtra aktywnego.

Szeregowy filtr aktywny składa się z trzech obwodów
jednofazowych składających się z: transformatora (Tr)
o przekładni napięciowej 1:5,6; dławika sprzęgającego LC
oraz falownika napięcia zbudowanego z tranzystorów IGBT.
Zaciski stałoprądowe falowników połączone są do wyjścia
prądu
stałego
prostownika.
Podczas
rozruchu
zintegrowanego układu oraz samodzielnej pracy prostownika
filtr szeregowy jest bocznikowany przez stycznik.
Sterowanie
zintegrowanym
układem
przekształtnikowym zrealizowano na podstawie pomiarów
prądów
napięć
fazowych
sieci
zasilającej
u S,
kompensujących iC oraz napięcia wyjściowego DC
prostownika
uDC.
Algorytm
sterowania
został
zaimplementowany w sterowniku zawierającym procesor
sygnałowy TMS320C6713 oraz układ FPGA – Cyclone IV.
2. UKŁAD STEROWANIA FILTREM AKTYWNYM
Uproszczony schemat blokowy układu sterowania
szeregowym filtrem aktywnym przedstawiono na rysunku 1.
S-APF w proponowanym układzie prostownikowym pełni
funkcję
blokowania
niepożądanych
składowych
harmonicznych w prądach zasilania, kompensacji
przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem i prądem sieci
zasilającej oraz stabilizacji napięcia w obwodzie DC.
Blokowanie harmonicznych prądu sieci zasilania
zrealizowano poprzez generowanie sinusoidalnych prądów
w uzwojeniach pierwotnych transformatorów (po stronie
falownika) [5], [6]. Prądy referencyjne wyznaczane są
w układzie współrzędnych dq, wirującym synchronicznie
z częstotliwością napięcia sieci. Oś d układu współrzędnych
pokrywa się z wektorem przestrzennym napięcia sieci
zasilania. W układzie współrzędnych dq składowa
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podstawowa prądu staje się składową stałą, podczas gdy
wyższe
harmoniczne
są
składowymi zmiennymi,
poprzesuwanymi w dziedzinie częstotliwości. Jeśli S-APF
ma realizować funkcję blokowania harmonicznych, poprzez
generację sinusoidalnych prądów fazowych w uzwojeniach
transformatora dodawczego, to prądy referencyjne
w układzie dq powinny zawierać tylko składowe stałe.
Wartość prądu referencyjnego w osi d jest zadawana
z regulatora napięcia obwodu prądu stałego i jest
ograniczana w celu ochrony obwodu kompensatora. Poprzez
zmianę wartości tej składowej można, w ograniczonym
zakresie, regulować poziom napięcia na wyjściu prostownika
osiemnastopulsowego. Mierzone napięcie wyjściowe
prostownika
jest
uśredniane
za
pomocą
filtru
dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 10 Hz, aby
ograniczyć wpływ fluktuacji napięcia obwodu stałego na
składową czynną prądu referencyjnego.
W celu kompensacji składowej podstawowej mocy
biernej, wartość prądu referencyjnego w osi q powinna
zostać ustawiona na zero. Wyznaczone prądy referencyjne
transformowane są z układu dq do układu trójfazowego abc
przy wykorzystaniu odwrotnych transformacji Parka
i Clarke. Kąt fazowy napięcia sieci, potrzebny do
transformacji Parka wyznaczany jest za pomocą układu pętli
synchronizacji fazowej.
Prądy kompensacyjne iC są kształtowane za pomocą
regulatorów histerezowych. Regulatory zaimplementowano
w układzie FPGA z okresem regulacji równym 50 µs.
3. WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH
Głównym celem badań laboratoryjnych była
weryfikacja jakości prądów pobieranych z sieci zasilającej
230 V / 50 Hz przez proponowany przekształtnik AC/DC.
Badania
przeprowadzono
dla
trzech
konfiguracji
(oznaczonych skrótowo w nawiasach): (AUT) autonomiczna
praca prostownika osiemnastopulsowego o mocy pozornej
150 kVA bez dodatkowego dławika sieciowego (rys.2); (LF)
autonomiczna praca prostownika z dodatkowym dławikiem
sieciowym LF = 0,7 mH (rys.3); (S-APF) prostownik
z dołączonym S-APF, bez dławika LF (rys.4). Prezentowane
wyniki testów laboratoryjnych zostały przedstawione dla
dwóch wartości rezystancji obciążenia na wyjściu
prostownika: 1,5 Ω - obciążenie znamionowe i 12 Ω - około
15% obciążenia nominalnego prostownika.
Jakość działania urządzenia w poszczególnych
konfiguracjach oceniano przez pomiar wybranych
parametrów sygnałów sieci zasilającej za pomocą
trójfazowego analizatora jakości energii Fluke 435.
Zmierzono i zarejestrowano również prądy (iS) i napięcia
(uS) fazowe na wejściu układu. Na każdym z rysunków 2-4
pokazano zarejestrowane przebiegi prądów iS oraz ich
widma dla obu wartości rezystancji obciążenia. Wartości
harmonicznych wyrażone są w procentach składowej
podstawowej (o wartości 100 %).
Tabela 1 zawiera wybrane pomiary parametrów jakości
energii elektrycznej podczas pracy urządzenia w trzech
konfiguracjach i dla dwóch wartości rezystancji obciążenia.
W kolejnych kolumnach tabeli zamieszczono wartość
współczynnika THD napięcia (THDu) i prądu (THDi)
wybranej fazy sieci zasilania; współczynnik mocy (PF);
kosinus kąta pomiędzy podstawową harmoniczną napięcia
i prądu (cosΦ); procentowa wartość składowej przeciwnej
napięcia (Uneg) i prądu (Ineg) fazowego sieci zasilającej.
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Najwyższe zniekształcenia
harmoniczne prądu
i asymetria występują w przypadku samodzielnej pracy
prostownika bez dławika LF. Dodatkowy dławik sieciowy
znacznie zmniejsza wartość współczynnika THD prądu
i niesymetrii.

Rys. 2. Przebiegi prądów fazowych sieci zasilającej oraz ich widmo
amplitudowe podczas autonomicznej pracy prostownika bez
dodatkowych dławików sieciowych dla znamionowego obciążenia
(u góry) i 15% obciążenia (na dole).

Jednakże w przypadku obciążenia znamionowego
zniekształcenia prądu są na tyle duże, że powodują
zniekształcenia napięcia o wartości THD większej niż 5%.
Jedynie podczas pracy prostownika z filtrem aktywnym
THD napięcia zasilającego jest na poziomie niższym niż 5%,
co można uznać za zadowalającą wartość. Dla tej
konfiguracji układu przekształtnikowego, wartość THD
prądu zwiększa się wraz ze spadkiem obciążenia

prostownika lecz nawet dla 15% obciążenia znamionowego
utrzymuje się na bardzo niskim poziomie.
Podsumowując, wartości wszystkich prezentowanych
wskaźników jakości energii elektrycznej, z wyjątkiem
asymetrii napięcia, są najlepsze dla układu prostownika
osiemnastopulsowego z dołączonym S-APF.

Rys. 3. Przebiegi prądów fazowych sieci zasilającej oraz ich widmo
amplitudowe podczas pracy prostownika z dodatkowymi
dławikami sieciowymi dla znamionowego obciążenia (u górny)
i 15% obciążenia (na dole).
Tablica 1. Zestawienie wybranych parametrów jakości energii
elektrycznej podczas pracy układu prostownikowego w trzech
różnych konfiguracjach i przy dwóch różnych obciążeniach.
Konf.
AUT
LF

RL
(Ω)
12
12

THDu
(%)
3,8
3,9
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THDi
(%)
22,2
14,4

PF
0.97
0,98

cos

Φ

0,99
1,0

Uneg
(%)
0,4
0,4

Ineg
(%)
14,8
6,8
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S-APF
AUT
LF
S-APF

12
1,5
1,5
1,5

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

3,0
5,6
3,1
1,0

0,98
0,99
0,99
0,99

1,0
1,0
0,99
1,00

0,6
0,5
0,6
0,7

0,5
3,2
2,5
0,2

4. WNIOSKI KOŃCOWE
W
artykule
przedstawiono
wyniki
badań
eksperymentalnych układu przekształtnikowego AC/DC
o mocy 150kVA na bazie osiemnastopulsowego diodowego
prostownika z dławikami sprzężonymi i szeregowego
energetycznego filtru aktywnego. Proponowany system
zbadano w trzech konfiguracjach: jako zintegrowany system
składający się z prostownika i S-APF oraz autonomicznego
prostownika z i bez dodatkowego dławika sieciowego.
Podłączenie dławika sieciowego do prostownika
znacznie zmniejsza zniekształcenia harmoniczne i asymetrię
prądu sieci, zwłaszcza w warunkach znamionowego
obciążenia.
Osiemnastopulsowy prostownik zintegrowany z S-APF
przewyższa znacznie pozostałe konfiguracje w zakresie
tłumienia zniekształceń prądów zasilających oraz ich
symetryzacji. Zintegrowany system umożliwia również
regulację napięcia wyjściowego przekształtnika. Zależność
parametrów jakości sieci od obciążenia przekształtnika jest
najmniejsza w tej konfiguracji.
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EXPERIMENTAL TESTS OF THE 150KVA 18-PULSE DIODE RECTIFIER WITH SERIES
ACTIVE POWER FILTER
The paper presents the control system and selected results of experimental tests of the ac/dc power converter
consisting of 18-pulse diode rectifier on the basis of coupled reactors and a serial active power filter. Three configurations of
the 150kVA converter were tested experimentally and compared: 18-pulse diode rectifier with and without additional grid
reactor and the rectifier integrated with the active power filter. The highest current harmonic distortion and asymmetry exists
for individual operation of the rectifier. Connecting a supplementary grid reactor to a rectifier significantly reduces harmonic
distortion and unbalance of the grid current, especially in the nominal load conditions. The 18-pulse diode rectifier integrated
with S-APF outperforms other configurations in grid current balancing and harmonic suppression, which is particularly
advantageous at low loads and non-ideal supply voltage. The integrated system has additional features like dc voltage
regulation, low susceptibility to supply asymmetry and load changes.
Keywords: multi-pulse converters; active filters; power quality.

70

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 50/2016

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 50
XLI Konferencja Naukowo - Techniczna
GDAŃSKIE DNI ELEKTRYKI’ 2016
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gdańsk
Gdańsk, 28 października 2016
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Streszczenie: W referacie opisano wyniki pomiarów dla instalacji
elektrycznych zakładu przemysłowego z szczegółowym
uwzględnieniem baterii kondensatorów pracujących w obecności
wyższych harmonicznych. Występowanie wysokich wartości
harmonicznych prądowych w warunkach rezonansu pojemności
baterii z indukcyjnością transformatora może być przyczyną
przegrzewania i uszkadzania izolacji kondensatorowej.
Analiza pomiarów z rejestratorów jakości energii
elektrycznej umożliwia wprowadzenie zmian w instalacjach
elektrycznych poprawiających bezpieczeństwo użytkowania oraz
zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej,
kondensatorów, zapady i przepięcia, harmoniczne

baterie

1. WSTĘP
Układy elektroniczne, powszechnie
stosowane
w sterowaniu urządzeń produkcyjnych i przesyłaniu danych
w obiektach przemysłowych, są wrażliwe na przepięcia
i zapady napięcia zasilającego. Przy wymienionych
zaburzeniach w instalacji elektrycznej, układy sterujące
mogą powodować niepoprawną pracę części silnoprądowej
urządzeń (przekształtniki napięcia, napędy silnikowe,
spawarki elektryczne itp.) prowadzącą do utraty kontroli nad
właściwym przebiegiem poszczególnych etapów procesu
produkcyjnego. W związku z powyższym do prawidłowej
eksploatacji niektórych urządzeń konieczny jest monitoring
jakości energii dostarczanej przez energetykę zawodową
oraz zastosowanie środków poprawiających ciągłość
zasilania w newralgicznych miejscach zakładu.
Spółka dystrybucyjna energii elektrycznej zobowiązana
jest rozporządzeniem [2] i normą [1] do dostarczenia do
przyłącza
odbiorcy
odpowiedniej
jakości
energii
zdefiniowanej: częstotliwością, odchyleniem i asymetrią
napięcia, współczynnikiem migotania światła, zapadami
i przerwami w napięciu zasilającym oraz kształtem napięcia
określonym zawartością wyższych harmonicznych.
Należy nadmienić, że w sytuacji znacznego poboru
mocy, porównywalnej lub przekraczającej moc znamionową
transformatora, odbiorca wprowadza niewłaściwą jakość
energii przez pobór znacznych harmonicznych prądu
obciążenia. Obserwowane wówczas odkształcenia napięcia
w sieci, a przy pracy odbiorników niespokojnych zapady
i przepięcia utrudniają prawidłową eksploatację urządzeń.

W tego
rodzaju
sytuacjach
w
urządzeniach
i instalacjach mogą występować m. in.:
niespodziewane wyłączenia wskutek nieprawidłowego
działania zabezpieczeń – np. wyłączników różnicowoprądowych,
nadmierne wzrosty temperatury, prowadzące do
wzrostu strat w transformatorach, maszynach elektrycznych,
kondensatorach do poprawy współczynnika mocy cosφ,
nieprawidłowe
działanie
urządzeń
energoelektronicznych, elektronicznych i informatycznych,
pobory mocy biernej pojemnościowej prowadzące do
występowania dodatkowych kosztów zakupu energii
elektrycznej.
Za przyłączem w wewnętrznej instalacji obiektu
przemysłowego obowiązują odmienne wymagania dla
jakości energii [3], które uzależniono od klas środowiska
elektromagnetycznego, w których odbywa się eksploatacja
urządzeń odbiorczych (klasa 1, 2, 3). Podobnie jak dla sieci
publicznych norma [3] określa szereg wymagań dotyczących
napięcia zasilającego podając jednoznaczne dla prawidłowej
eksploatacji odbiorników energii elektrycznej wartości
dopuszczalne.
W celu stwierdzenia ich dotrzymania wykonuje się
w przyłączu głównym i w wewnętrznej sieci zasilającej
zakładu pomiary jakości energii elektrycznej. Rejestracja
stanów nieustalonych, zapadów i przepięć może pomóc
w analizie problemów eksploatacyjnych, właściwym
doborze aparatury łączeniowej i jej zabezpieczeń,
weryfikacji procedur koordynacyjnych izolacji, ograniczeniu
kosztów związanych z przekroczeniem poziomu mocy
zamówionej oraz mocy biernej.
W pracy analizowano wyniki pomiarów jakości
napięcia zasilającego w przyłączu zakładu przemysłowego,
w którym obserwowano problemy eksploatacyjne związane
z uszkadzaniem się kondensatorów w baterii do poprawy
współczynnika mocy cosφ.
2. WYNIKI POMIARÓW JAKOŚCI NAPIĘCIA DLA
ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO
Badania
parametrów
napięcia
w
zakładzie
przemysłowym wyposażonym w dużą liczbę odbiorników
nieliniowych przeprowadzono w głównej rozdzielni zakładu
na zaciskach niskiego napięcia transformatora zasilającego
o parametrach: 15,75/0,4 kV, S=1000 kVA, In=1450 A,
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f [Hz]

wartość średnia
wartość maksym.
jedno wartość w okresie 10 min za okres 10 min.
parametr
– kwantyl 95%
stka dop.
L1 L2 L3 L1 L2 L3
poziom wymagany dla zmian napięcia: 230 V ±10%
maksymalne % Un
10
2,72 4,26 3,94 0,86 3,11 2,43
minimalne % Un -10 -2,83 -1,37 -1,29 -2,31 -1,1 -1,06
przerwy
0
0
0
w zasilaniu
zapady
1
1
7
wsp. migotania
Plt
1
0,98 0,46 0,47 0,42 0,41 0,43
światła Plt
poziom wymagany dla zmian częstotliwości: 50 Hz ±1%
maksymalna %
1
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-0,03
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%
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-0,08
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Tablica 1. Kwantyle 95% wartości średnich i maksymalnych ze
zbioru napięć skutecznych rejestrowanych w kolejnych okresach 10
minutowych

THDU [%]

2.1 Częstotliwość napięcia zasilającego
Częstotliwość
napięcia
zasilającego
zakład
nie wykraczała poza zakres 50 Hz ±0,3 Hz w całym okresie
rejestracji.
Rejestrowane
zmiany
mieszczą
się
w dopuszczalnym zakresie, a przykład zmian częstotliwości
napięcia pokazano na rys. 1.
Wykorzystywane
w analizie jakości energii
elektrycznej normy [1, 3] zalecają dopuszczalny przedział
zmian częstotliwości 49,5 ÷ 50,5 Hz przez 95% dni w roku
oraz 47 ÷ 52 Hz przez cały czas.

2.2 Napięcie fazowe
W tablicy 1 zestawiono zbiorcze porównanie 95%
kwantyli średnich i maksymalnych napięć skutecznych
w poszczególnych fazach obliczonych za okresy 10minutowe. W trakcie pomiarów nie zanotowano zmian
poziomu napięcia zasilającego ponad wartości dopuszczalne
zawierające się zgodnie z wymaganiami normy [3]
w zakresie 207 ÷ 253 V.
Wartości skuteczne napięcia wyznaczone za kolejne
okresy 20 ms zawierają się w zakresie 202 ÷ 246 V (rys. 2).
Różnica napięć pomiędzy poszczególnymi fazami jest rzędu
pojedynczych woltów. W czasie tygodniowej rejestracji
wystąpiło 0 przerw w zasilaniu i 1 zapad wynikający
z wewnętrznych stanów przejściowych w czasie czynności
łączeniowych zakładu. Podane w tabeli kwantyle 95%
wartości średnich zawierają się w dopuszczalnym zakresie
230 V ±10%.

napięcie [V]

układ połączeń Dyn5. Równolegle do transformatora
przyłączono baterię do poprawy współczynnika mocy cosφ
o mocy biernej 325 kVAr. Do rejestracji parametrów
technicznych charakteryzujących jakość energii elektrycznej
zgodnie z [3] użyto analizatora jakości energii typu 2292
firmy METREL, próbkującego rejestrowane napięcia
w trybie standardowym, to znaczy w przypadku pomiarów
jakości energii z częstotliwością 6400 Hz. Program
komputerowy PWRlink współpracujący z przyrządem
umożliwia analizę zebranych danych pomiarowych w celu
wykonania stosownych analiz statystycznych według
wymagań [3]:
częstotliwości
napięcia,
rejestrowano
wartość
maksymalną, minimalną i średnią z zebranych próbek za
okresy 10-minutowe,
poziomu
napięcia,
czyli
wartości
średnich,
maksymalnych i minimalnych wyznaczonych ze zbioru
napięć skutecznych kolejnych okresów w czasie 10 minut,
całkowitego współczynnika harmonicznych napięcia
THDU i prądu THDI wyliczanego w kolejnych 8 okresach
(160 ms) napięcia zasilającego i prądu obciążenia;
z zebranych przez 10-minutowy czas analizy próbek
przyrząd wyznaczał wartość maksymalną i średnią
całkowitego współczynnika zawartości harmonicznych,
wartości poszczególnych harmonicznych tj. 3., 5., 7.,
9., 11., 13. harmonicznej napięcia zasilającego i prądu
obciążenia; z zebranych przez 10 minut próbek przyrząd
wyznaczał wartość maksymalną dla poszczególnych
wymienionych powyżej harmonicznych.
Otrzymane
wyniki
pomiarów
porównywano
z parametrami dopuszczalnymi zaburzeń dla klasy 2, która
dotyczy wewnętrznych miejsc przyłączenia urządzeń
w instalacji obiektu przemysłowego oraz wspólnych miejsc
połączenia z siecią publiczną.
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Rys. 2. Przykładowe wartości skuteczne napięć fazowych
w miesięcznym okresie pomiarowym, U1 Min, Avg, Max,
odpowiednio minimalna, średnia i maksymalna wartość skuteczna
napięcia fazy L1 obliczona na podstawie kolejnych okresów
napięcia w czasie 10 minut, THDU1 – średni współczynnik
zawartości harmonicznych napięcia obliczony na podstawie
kolejnych 8 okresów (160 ms)

data/godzina

Rys. 1. Poziomy zarejestrowanych częstotliwości napięcia
zasilającego, Min, Avg, Max, odpowiednio minimalna, średnia
i maksymalna częstotliwość wyznaczona na podstawie kolejnych
okresów napięcia w czasie 10 minut
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Występujące zmiany napięcia w zakresie 202 V ÷
246 V, mające miejsce w fazach L1, L2, L3 mogą wynikać
z różnic rezystancji połączeń układu szyn zasilających lub
nierównomierności obciążenia poszczególnych faz. Na
przykładowym przebiegu zmian wartości maksymalnych
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Rys. 3. Trzecia, piąta i 7 składowa harmoniczna napięcia fazy L3
(wartość maksymalna), która przekracza w pojedynczych okresach
10-minutowy uśredniony dopuszczalny poziom podany w [1, 3]

W celu porównania poziomów harmonicznych
z wartościami progowymi wyznacza się kwantyle 95%
z wartości średnich obliczanych za okresy 10-minutowe.
Poziom THDU nie przekracza 6%, poza krótkotrwałymi
wzrostami do 11% mającymi miejsce w fazach L1, L2 i L3.
Szczegółowa analiza poszczególnych harmonicznych
wskazuje na dominujący udział składowych 5. i 7., przy
czym ich poziom odpowiednio nie przekracza 3,5%
i nieznacznie przekracza wymagane normą [3] 5%.
Harmoniczne parzyste nie występują, a pozostałe nieparzyste
oprócz 5, 7 są poniżej 1,1%. Otrzymane wartości oprócz
poziomu
7.
harmonicznej
napięcia
są
zgodne
z wymaganiami [3] zestawionymi w tablicy 2.
Należy nadmienić, że pomiary wykazały występowanie
wartości maksymalnych 7. harmonicznej napięcia nawet do
15%, co przykładowo pokazano na rysunku 3.
Według rysunku 4 pochodzącego z innej rejestracji
zdarzały się 10-minutowe okresy, w których średnia wartość
7. harmonicznej osiągała aż 8,2%. Duże odkształcenia
napięcia powodowały m. in. przepływ znacznych prądów 7.
harmonicznej
przez
baterię
kondensatorów,
a w konsekwencji ich nadmierne nagrzewanie prowadzące
do zmiany kształtu, aż do rozerwania obudowy włącznie.
Odkształcenia napięcia wymuszają również znaczne
poziomy składowych harmonicznych w prądzie zasilającym,
co może powodować nadmierne nagrzewanie transformatora
i dalsze odkształcanie krzywej napięcia zasilającego.
W tego rodzaju sytuacjach należy rozważyć
zastosowanie odpowiednich filtrów pasywnych lub
aktywnych powodujących przesunięcie częstotliwości
rezonansowej układu transformator – bateria kondensatorów
w zakres
częstotliwości,
przy
których
poziom
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3. USZKADZANIE KONDENSATORÓW
W
celu
określenia
przyczyn
uszkadzania
kondensatorów polegających na wybrzuszaniu i pękaniu
obudów przeanalizowano wpływ wyższych harmonicznych
napięcia podany w pracach [4÷9].
I1 h7 [%], [A]
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300

-5
200
-10

100

-15

0
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14.04 17:59

4
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9,9

14.04 07:39

8

4,9
9,7

14.04 02:29
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4,7
8,1

13.04 21:19

12

6
5

13.04 16:09

14

250 Hz
350 Hz

13.04 10:59

3 harmoniczna
5 harmoniczna
7 harmoniczna

13.04 05:49

UL3max [%]

wartość średnia za
wartość wartość maksym.
okres
dopuszcz w okresie 10 10 min. - kwantyl 95%
harmoniczne
]
min.
[%
U
n
.
[% Un]
[% Un]
L1 L2 L3
L1
L2
L3
THDU
8
9,74 11,19 11,56 6,03 6,66 6,89
150 Hz
5
0,7 0,6 0,7
0,6
0,3
0,6

13.04 00:39

16

Tablica 2. Kwantyle 95% wartości średnich i maksymalnych
wybranych
harmonicznych
nieparzystych
rejestrowanych
w okresach 10-minutowych

12.04 19:29

2.3 Harmoniczne napięcia
Przykładowy wykres współczynnika zawartości
harmonicznych THDU w fazie L3 pokazany na rys. 3
wskazuje na niewielką ilość harmonicznych napięcia za
wyjątkiem składowej piątej i siódmej (tab. 2, rys. 3).

harmonicznych napięciowych jest niewielki (np. dla
harmonicznych parzystych).

12.04 14:19

średnich i minimalnych napięcia fazy L1 w ciągu tygodnia
można zaobserwować periodyczne zmiany wynikające
z pracy zakładu w godzinach od 600 do 1800. Około godziny
1200 rejestrowano najniższy poziom napięcia zasilającego
w sieci, przy największych wahaniach napięcia związanych
z
różnicą
pomiędzy
wartościami
maksymalnymi
i minimalnymi rejestrowanymi w cyklu 10-minutowym.

data/godzina

Rys. 4. Siódma harmoniczna napięcia U1 h7 Avg (wartość średnia)
przekracza wg [1, 3] dopuszczalny poziom 5%, I1 h7 – wartości
maksymalne prądu 7. harmonicznej

Z monografii [4] wiadomo, że folia polipropylenowa
w zakresie częstotliwości powyżej 50 Hz wykazuje nawet
obniżenie poziomu współczynnika strat dielektrycznych tgδ.
Dodatkowo, obserwuje się nieznaczny wpływ temperatury
w zakresie 223K – 423K na poziom współczynnika strat
zmierzonego przy częstotliwości 1 kHz. Nowe, niestarzone
próbki
folii
polipropylenowej
charakteryzują
się
w przybliżeniu stałą wartością współczynnika tgδ na
poziomie
około
0,0002.
Dzięki
niewielkiemu
współczynnikowi temperaturowemu obserwuje się stałą
pojemność kondensatorów przy zmianach temperatury.
Na skutek starzenia termicznego i elektrycznego
współczynnik strat wzrasta nawet 10-krotnie, co powoduje
wzrost temperatury obudowy o 20 K, a w konsekwencji
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kilkukrotne skrócenie czasu życia izolacji kondensatora
[5, 6, 7]. W związku z powyższym, dokumenty
normalizacyjne IEEE [8, 9] określają szereg wymagań
parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz izolacji
kondensatorów zapewniających utrzymanie baterii w ruchu.
Norma IEEE 519 [8] zdecydowanie zaostrza wymagania
zawarte w dokumentach [2, 3] proponując dopuszczalny 5%
poziom THD oraz nieprzekraczalną 20% głębokość
krótkotrwałych mikrosekundowych zapadów napięcia.
Jednocześnie zwraca się uwagę na zawartość harmonicznych
prądowych, określaną procentowo w stosunku do
znamionowego prądu obciążenia. Dla nieparzystych
składowych harmonicznych, do 11. włącznie poziom ten
wynosi zaledwie 4%.
Innym
problemem
eksploatacyjnym
baterii
kondensatorów do poprawy współczynnika mocy cosφ są
przepięcia towarzyszące czynnościom łączeniowym. Na
rysunku 5 przedstawiono typowy przebieg przepięcia przy
załączaniu baterii o mocy 20 kVAr, przy którym amplituda
osiągnęła 800 V, a czas trwania stanu nieustalonego wynosił
5 ms.
U [V] 800
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400
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0
-200

90
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110

-400
-600
-800

Phase 1 Voltage
Phase 2 Voltage
Phase 3 Voltage

t [ms]

Rys. 5. Przepięcie wywołane załączeniem członu 20 kVAr baterii
kondensatorów

Amplitudy napięcia i prądu towarzyszące załączeniom
baterii są uwzględniane przy projektowaniu styczników
pracujących kategoriach AC-6 b. Po wykonaniu określonej
granicznej liczby łączeń występuje pogorszenie stanu
styków stycznika załączającego kondensator, co może
powodować sporadyczne przepięcia o wartościach amplitudy
napięcia do 700 V, a następnie cykliczne stany nieustalone
napięcia i prądu.
4. WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono
w instalacji elektrycznej zakładu parametry jakościowe
napięcia zasilającego zgodne z wymaganiami normy [3], za
wyjątkiem 7. harmonicznej napięcia.

Obserwowane 95% kwantyle dla uśrednionych
za 10 minut wahań napięcia zasilającego pozostają
w zakresie 224 V ÷ 237 V (pomiar w okresie 20 ms 202 V ÷
246 V) i są zgodne z wymaganiami normy odnośnie
poziomu napięcia zasilającego.
Nie stwierdzono odchyleń częstotliwości poza wartości
dopuszczalne.
Liczne odbiorniki o charakterze nieliniowym
pobierające znaczne prądy odkształcone powodują, że
w czasie pracy zakładu uśredniony za okresy 10-minutowe
współczynnik zawartości harmonicznych THDU w napięciu
zasilającym dochodzi nawet do 11% (poza godzinami pracy
zakładu THDU wynosi tylko 3%).
Obserwowana wysoka wartość THDU, a szczególnie 7.
harmonicznej napięcia zasilającego wymusza krytyczne
wartości prądu w baterii kondensatorów, które są
prawdopodobną
przyczyną
przegrzewania
izolacji
kondensatorowej i odkształcania ich obudów.
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POWER QUALITY MEASUREMENTS IN OPERATION
OF ELECTRICAL DEVICES AND SYSTEMS IN INDUSTRY
The paper presents the results of measurements of electrical industrial plant with a detailed consideration of capacitors
operating in a harmonic environment. The seventh harmonics of supply voltage, reaching high average value of 16% has been
detected in tested installation. Due to the resonance phenomena, amplification and propagation of current harmonics causes in
capacitor banks overheating as well as deforming the cases. Furthermore recordings of transient states, allowed to register
overvoltages involved while switching on the capacitor bank. Data analysis of power quality recorder in electrical
installations improving safety and reducing operating costs.
Keywords: power quality energy, capacitor banks, dips and overvoltages, harmonics
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Streszczenie: W referacie przedstawiono podstawowe parametry
jakości energii elektrycznej, które podano w wymaganiach
rozporządzenia
w
sprawie
szczegółowych
warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [2] oraz normy PN
– EN 50160 [1] zawierającej podstawowe wytyczne dla sieci
elektroenergetycznych do 132 kV włącznie. Wymagania dla sieci
wysokich napięć rozszerzono w oparciu o inne dokumenty mające
zastosowanie w przypadkach szczególnych, np. w obszarach
wychodzących poza treść rozporządzeń i norm. Podano także
wnioski praktyczne wynikające z rejestracji jakości energii
elektrycznej dla sieci 110 kV w polu liniowym GPZ w kierunku
dwóch elektrowni wiatrowych.
Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, normalizacja,
systemy dystrybucyjne, środowisko przemysłowe

1.

WSTĘP

Jakość energii elektrycznej dotyczy napięcia
zasilającego odbiorcę i jest określana zbiorem następujących
parametrów:
poziom częstotliwości,
odchylenie napięcia,
współczynnik migotania światła wyznaczający szybkie
zmiany napięcia,
asymetria napięcia,
zapady i przerwy w napięciu zasilającym,
zawartość wyższych harmonicznych opisująca kształt
napięcia.
Parametry jakości energii elektrycznej sprawdza się na
granicy pomiędzy dystrybutorem i odbiorcą poprzez
porównanie wyników pomiarów z obowiązującymi
dokumentami [1, 2, 3]. Jednym z nich jest norma EN 50160
[1] po raz pierwszy opublikowana w roku 1998 jako
tłumaczenie oryginału wydania komisji IEC z roku 1994. Od
tego czasu w Polsce doczekano się już czwartej edycji
wydania normy (1998, 2002, 2008, 2010), którą skrótowo
przedstawiono w dalszej części referatu. W kolejnych
edycjach zmieniano definicje parametrów napięcia
zasilającego oraz ich wartości dopuszczalne określone
deterministycznie
oraz za pomocą odpowiednich
estymatorów statystycznych. Poprzednie edycje normy PN –
EN 50160 analizowały wymagania jakości napięcia
zasilającego w normalnych warunkach pracy, w przyłączu
odbiorcy dla sieci dystrybucyjnych niskiego (nn) oraz

średniego (SN). Ostatnia wersja [1] rozszerza zakres napięć
nn i SN o sieci wysokiego napięcia (WN) do 132 kV
włącznie.
W sporach prawnych pomiędzy użytkownikiem
i dystrybutorem norma [1] ma znaczenie pomocnicze
w wyjaśnianiu kwestii niesprecyzowanych w odpowiednim
rozporządzeniu ministerialnym. Pierwotnie zapisy wydania
normy z 2002 roku wpisano w większości w tzw.
rozporządzenie przyłączeniowe Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczególnych
warunków
przyłączenia
podmiotów
do
sieci
elektroenergetycznych. Obecnie, po prawnym zastąpieniu
powyższy akt funkcjonuje w postaci rozporządzenia [2]
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego.
Parametry jakościowe energii elektrycznej oraz
standardy techniczne obsługi odbiorców, w tym sposób
rozwiązywania kwestii spornych w formie reklamacji
określa rozdział 10 rozporządzenia [2]. Podane w nim
wartości dopuszczalne częstotliwości, wartości skutecznych
napięcia, współczynnika migotania światła, asymetrii
napięcia, wyższych harmonicznych są identyczne
z wymaganiami normy [1] dla sieci nn i SN. Wymagania
rozporządzenia [2] nie dotyczą sieci izolowanych (praca
z agregatu, UPS). Dodatkowo, w zakresie wysokich napięć
dla sieci o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym,
rozporządzenie [2] określa dopuszczalne wartości
parametrów napięcia odchylenia wartości napięcia
zasilającego obowiązujące dla grup przyłączeniowych I i II.
W rozporządzeniu [2] dla sieci nn ustalono te same
wymagania co w normie [1]. Radykalne obostrzenia
i konkretne wymagania dla obszaru Polski natomiast dotyczą
czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej, który dla
przerw jednorazowych i sumy czasu trwania przerw długich
(3 min. ÷ 12 h) i bardzo długich (12 ÷ 24 h) dla przerw
planowanych nie mogą przekraczać odpowiednio 16 i 35 h,
a dla nieplanowanych 24 i 48 h.
W sporach pomiędzy odbiorą, a dystrybutorem
zasadniczo istotne są parametry podane w rozporządzeniu
[2], które dla większości parametrów jakościowych są
tożsame z wymaganiami normy [1]. W przypadku braku
koniecznych wymagań należy posługiwać się wymaganiami
normy [1] lub innymi dokumentami z zakresu
kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie zakłóceń

2. WYMAGANIA JAKOŚĆI ENERGII DLA
ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO
Graficzną
prezentację
zaburzeń
w
układzie
współrzędnych czas zaburzenia – amplituda napięcia
zgodnie z normą [1] pokazano na rysunku 1. Do oceny
poziomu napięcia przyjmuje się według [1] wartość
skuteczną napięcia obliczoną na podstawie kolejnych
okresów napięcia zasilającego. Wyliczona za każdy okres
wartość skuteczna napięcia zostaje po 10 minutach
uśredniona. Kwantyl 95% z uśrednionych wartości
skutecznych nie powinien przekraczać ±10% w stosunku do
napięcia znamionowego Un, co oznacza, że dla sieci
publicznych niskiego napięcia (nn) w których Un =230 V
poziom dopuszczalny powinien zawierać się w zakresie 207
÷ 253 V [1]. Wartości napięcia powyżej 1,1 Un norma [1]
określa przepięciem krótkotrwałym (czas trwania do kilku
ms) lub dorywczym o częstotliwości sieciowej.
Poziom napięcia w zakresie 0,05÷0,9 Un zdefiniowano
jako zapad napięcia. Niższe wartości napięcia traktowane są
jako krótkie (do 3 minut) lub długie (powyżej 3 minut)
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przerwy w zasilaniu. Poprzednie wydania normy [1]
wymagały, aby liczba krótkich przerw w zasilaniu (do 3
minut) nie przekraczała wielkości kilkudziesięciu –
kilkuset/rok przy czym 70% z nich powinno trwać krócej niż
1 sekunda, natomiast liczba długich przerw w zasilaniu
trwających ponad 3 minuty nie powinna przekraczać 10 ÷
50/rok. Obecne wydanie [1] przywołuje w załączniku B
poprzez odwołanie do raportów CEER oraz UNIPEDE dane
statystyczne odpowiednio dla przerw i zapadów dla krajów
europejskich. Dane wymienionego załącznika sugerują, że
dla urządzeń pracujących w środowisku klasy 2 należy
zagwarantować poziom napięcia w czasie zapadu
nie przekraczający 0,7 Un przy czasie trwania do 500 ms
(zapady: A1, A2, B1, B2 wg [1]). Z kolei w klasie 3
(zapady: A1, B1, C1, A2, B2, A3 i A4) dopuszczono
dodatkowo zapady w których napięcie z zakresu 0,8 ÷ 0,9 Un
występuje do 5 s oraz dla zapadu C1 o napięciu z zakresu
0,4 – 0,7 Un i czasie trwania 10 ÷ 200 ms.
Odnośnie parametrów jakości energii elektrycznej
obowiązujących dla zakładu przemysłowego nieco inne
wymagania podaje norma [3]. Przykładowo w klasie 2
odpowiadającej wymaganiom dla publicznych sieci
rozdzielczych nie podaje się wymagań na przerwy
w zasilaniu, a czas trwania zapadów nie powinien
przekraczać 3 sekund (tablica 1).

110%

przepięcia

U/Un [%]

5%

dorywcze przepięcia
o częstotliwości sieciowej

zmiana napięcia (kwantyl 95%)

90%
stan nieustalony

przewodzonych niskiej częstotliwości. Takim przykładem
mogą być sieci zakładów przemysłowych, w których zasady
jakości reguluje norma [3] uzależniona od klas środowiska
elektromagnetycznego w których odbywa się eksploatacja
urządzeń odbiorczych (tab. 1).
Klasa 1 dotyczy urządzeń wrażliwych na jakość energii
elektrycznej takich jak: oprzyrządowanie laboratoriów
technologicznych, urządzenia automatyki i zabezpieczeń,
systemy informatyczne. Poziomy kompatybilności w tej
klasie są niższe w porównaniu do sieci publicznej [3]. Klasa
2 dotyczy zasadniczo wewnętrznych miejsc przyłączenia
urządzeń w instalacji obiektu przemysłowego oraz
wspólnych miejsc połączenia z siecią publiczną. Poziomy
kompatybilności tej klasy są podobne jak dla sieci
publicznych podane w wymaganiach normy [1]
i rozporządzenia [2].
Dla
urządzeń
przyłączonych
w
środowisku
przemysłowym wydzielono dodatkową klasę 3 o wyższych
poziomach kompatybilności dla niektórych zaburzeń
podanych w klasie 2. Klasę tę należy przyjąć w przypadku
eksploatacji odbiorników zasilanych z przekształtników,
oraz urządzeń o znacznych wahaniach pobieranej mocy.
Norma [3] określa dla zakładu przemysłowego,
podobnie jak dla sieci publicznych, szereg wymagań
(tablica 1) dotyczących poziomu częstotliwości, napięcia,
jego asymetrii i składowych harmonicznych, zapadów,
krótkotrwałych przerw w zasilaniu podając jednoznaczne dla
prawidłowej eksploatacji odbiorników energii elektrycznej
wartości dopuszczalne.
Obecnie na rynku są dostępne nowoczesne urządzenia
pozwalające na pomiar i analizę parametrów jakościowych
energii elektrycznej z dodatkowymi możliwościami
rejestracji stanów nieustalonych (np. przepięcia piorunowe,
łączeniowe) oraz określania kierunku przepływu mocy.
Zakłady przemysłowe korzystają z wymienionych
rejestratorów głównie w celu określenia przyczyn
powstawania w instalacjach elektrycznych zakłóceń
i związanych z nimi wyłączeń. Informacje tego rodzaju
pozwalają na zakup urządzeń odbiorczych o odpowiednich
charakterystykach odporności i emisji, zapewniających pełną
kompatybilność
elektromagnetyczną
na
poziomie
rozsądnego prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń
przekraczających założone progi odporności sprzętu.

0,01

zapad
napięcia

krótka przerwa

długa przerwa w zasilaniu
180

t [s]

Rys. 1. Klasyfikacja zaburzeń ze względu na wartość skuteczną
napięcia Urms i czas trwania zaburzenia t

Natomiast wymagania przepisów [2] i zaleceń norm
[1, 3] na poziom częstotliwości, asymetrię napięcia,
współczynnik
odkształcenia
napięcia,
zawartość
poszczególnych składowych harmonicznych odnoszących
się dla klasy 2 są podobne (tablice 1 i 2).
Podane w tablicy 2 dopuszczalne poziomy składowych
harmonicznych napięcia dotyczą stanów ustalonych, które
podano w normach [1, 3] dla harmonicznych o rzędach
2÷40. Do przypadku harmonicznych przejściowych odnosi
się tylko norma [3], która dopuszcza wartości 1,5 - raza
większe w stosunku do wymagań dla stanów ustalonych
(czas rejestracji nie powinien przekraczać 15 sekund).
Norma [3] nie podaje informacji dotyczących poziomu
przepięć w instalacji obiektu przemysłowego, który zgodnie
z zaleceniami normy [4] nie powinien przekraczać dla
urządzeń przemysłowych podłączonych na stałe (kategoria
III) 4 kV, a dla urządzeń przenośnych kategorii II 2,5 kV.
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Tablica 1. Dopuszczalne zaburzenia napięcia zasilającego wartości
napięcia i częstotliwości w obiekcie przemysłowym wg [1, 3], klasa
1 - urządzenia wrażliwe na jakość energii elektrycznej, klasa 2 przyłącza urządzeń w instalacji obiektu przemysłowego oraz
główne przyłącze obiektu, klasa 3 - urządzenia o znacznych
wahaniach pobieranej mocy
zaburzenie

odchylenie
częstotliwości

zapady
napięcia
∆U/ Un
liczba
półokresów

krótkie
przerwy w
zasilaniu
asymetria
napięcia
Uneg/Upos
uśrednianie za
okresy 10 min
współczynnik
migotania
światła

PN - EN 50160
według [3]
według [1]
±1% (średnia
za czas 10 s
zakład
przez 99,5%
w klasie 1 i 2
izolowany
roku),
±1%
od sieci
publicznej - -6%÷4% przez
100% roku
odchylenie
w klasie 3
izolowany
±4%
±2%
odpowiednio
2% i 15%
(5 ÷ 90)%
generatory w
10÷100%
zapady w 5
sieci
w klasie 1
wzorcach
wewnętrznej
1 półokres
o czasach (10 ÷
mogą
w klasie 2 i 3
ograniczyć 200〉 ms, (0,2 ÷
1÷300
0,5〉 s, (0,5 ÷ 1〉
poziom i
półokresów
czas
s , (1 ÷ 5〉 s , (5
zapadów
÷ 60〉 s
w klasie 1 żadne
podano
w klasie 2 brak
statystyki
–
danych
CEER oraz
w klasie 3 –
UNIPEDE
poniżej 60
≤2%,
Uneg napięcie
składowej
obszary nie
w klasie 1 i 2 przeciwnej
połączone z
2%
Upos napięcie
systemem
składowej
elektroenerg.
w klasie 3 - 3%
zgodnej
≤3%

PN-EN 61000-2-4

1

uwagi

-

1

3. JAKOŚĆ NAPIĘCIA DLA SIECI WN
Podane w rozporządzeniu [2] średnie wartości
częstotliwości i napięcia do 220 kV włącznie są takie same
jak dla sieci nn i SN. Dla 110 i 220 kV proponuje się 95%
uśrednień za 10 minut rejestracji na poziomie ±10%, a dla
400 kV w zakresie -1%÷ 5%. Dla sieci WN zaostrzono
wartości współczynnika migotania światła do 0,8, THD do
3% i wartości poszczególnych harmonicznych w stosunku
do wymagań [2] dla SN i nn. Rozporządzenie [2] przewiduje
możliwość zastąpienia podanych parametrów oraz czasów
przerwy w dostawie energii elektrycznej innymi, ustalonymi
w odpowiedniej umowie - przesyłu, dystrybucji lub
kompleksowej.
Z kolei norma [1] utrzymuje zakres zmian
częstotliwości dla sieci WN podobny jak dla sieci SN i nN.
W przypadku zmian napięcia zasilającego nie podano
wartości dopuszczalnych odwołując się do zapisów zawartej
umowy między stronami.
Osobne wymagania dotyczą jednostek wytwórczych,
gdzie nadrzędnym dokumentem w przypadku operatora
Energa SA jest załącznik nr 1 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) [5]. Dokument
ten między innymi dotyczy regulacji pracy elektrowni,
zabezpieczeń, regulacji napięcia i mocy biernej oraz
dotrzymania standardów jakościowych energii elektrycznej.

Tablica 2. Dopuszczalne zaburzenia napięcia zasilającego
w obiekcie przemysłowym w zakresie odkształceń napięcia
zasilającego (podano tylko wybrane wymagania dla składowych
harmonicznych rzędów 1÷13) wg [1, 3], klasa 1, 2, 3 wg opisu
z tablicy 1
PN-EN 61000-2-4
parametr
współczynnik
odkształcenia
harmonicznych
THD
uśred. za
10 minut
harmoniczna 2
harmoniczna 3
harmoniczna 4
harmoniczna 5,
harmoniczne
6, 8, 10, 12
harmoniczna 7
harmoniczna 9
harmoniczna
11
harmoniczna
13

EN 50160
[1]

według [3]

uwagi

w klasie 1 5%
w klasie 2 8%
w klasie 3 10%

uwzględnia
się składowe
harmoniczne
rzędów 2÷40

8%

-

2%

-

5%

-

1%

-

6%

-

0,5%

-

5%

-

1,5%

-

3,5%

-

3%

w klasie 1 i 2
2%
w klasie 3 3%
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Wymagania [5] nakładają obowiązek na właściciela
obiektu wykonania w pierwszym roku pracy farmy przez
niezależny od wykonawcy obiektu podmiot, testów
sprawdzających
wymagania
Instrukcji.
Testy
w szczególności obejmują charakterystykę mocy farmy
wiatrowej, uruchomienia i odstawienia farmy wiatrowej,
szybkość zmian napięć przez układ regulacji oraz działanie
układu regulacji mocy i częstotliwości oraz, co z punktu
niniejszego artykułu jest najważniejsze, wpływu farmy na
jakość energii elektrycznej.
Oprócz podanych wyżej testów celowych ENERGA
OPERATOR SA posiada dwa niezależne systemy
monitorowania parametrów jakościowych. Pierwszy z nich
wykorzystuje analizatory UNIPOWER i zamontowany jest
w 49 miejscach sieciowych. W kolejnych 16 punktach
sieciowych zamontowane są analizatory SO52V11-EME
współpracujące z systemem MIKRONIKI. W większości
przypadków analizatory pozwalają na obserwację
parametrów jakościowych wraz z rejestracją zdarzeń
i zakłóceń w miejscach przyłączenia znacznych obiektów
generacyjnych.
Przykład wybranych wyników miesięcznej rejestracji
w sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV w zakresie
częstotliwości, uśrednionych za okresy 10 minutowe
wartości skutecznych napięcia oraz współczynnika
zawartości harmonicznych THD pokazano na rys. 2 ÷ 4.
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Rys. 2. Częstotliwość napięcia zasilającego uśredniana za okresy
10 minutowe oraz wartości największe i najmniejsze

03-09 22:10:00

03-08 10:30:00

03-05 11:10:00

03-06 22:50:00

03-02 11:50:00

03-03 23:30:00

00:10:00
22:40:00
21:10:00
19:40:00
18:10:00
16:40:00
15:10:00
13:40:00
12:10:00
10:40:00
09:10:00
07:40:00
06:10:00
04:40:00
03:10:00
01:40:00
00:10:00
22:40:00
21:10:00
19:40:00
18:10:00
16:40:00
15:10:00
13:40:00
12:10:00
10:40:00
09:10:00
07:40:00
06:10:00
04:40:00
03:10:00
02:20:00
00:50:00
23:20:00
03-01
03-01
03-02
03-03
03-04
03-05
03-06
03-07
03-08
03-09
03-10
03-11
03-12
03-13
03-14
03-15
03-16
03-16
03-17
03-18
03-19
03-20
03-21
03-22
03-23
03-24
03-25
03-26
03-27
03-28
03-29
03-30
03-31
03-31

03-01 00:10:00

0

49,8

Rys. 4. Wartość skuteczna współczynnika zawartości
harmonicznych THD w napięciu zasilającym uśredniana za okresy
10 minutowe
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Rys. 3. Wartość skuteczna napięcia zasilającego oraz moc czynna
fazy L1 generowana w farmie wiatrowej – wartości uśrednione za
okresy 10 minutowe

Zamieszczone dane uzyskano z miejsca oddalonego
o 17 km od dwóch farm o mocy generacyjnej 42 MW każda.
Oba obiekty posiadają wspólny układ regulacyjny dla
generacji mocy biernej, który jest nastawiany z Centralnej
Dyspozycji Mocy Operatora. W przypadku odstawienia
układu regulacyjnego farmy pracują z cosφ=1.
Farmy przyłączone są za pośrednictwem sieci
napowietrznej oraz kilkusetmetrowych odcinków kablowych
110 kV. Elektrownie włączone są pomiędzy węzłem
systemowym Grudziądz Węgrowo, a EC Elbląg w ciąg
liniowy do którego przyłączono również inne dwie farmy
wiatrowe o mocy 18 MW i 46 MW. Dane zawarte na
rysunkach 2 ÷ 4 wskazują, że mimo dużej zmienności
generowanej mocy do 42 MW w sieci dystrybucyjnej nie
występują zaburzenia parametrów jakości energii
elektrycznej.

Prawidłowa ocena jakości energii elektrycznej wymaga
uwzględnienia odpowiednich norm, rozporządzeń oraz
przepisów wewnętrznych operatorów sieci dystrybucyjnej.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono
w sieci dystrybucyjnej 110 kV poprawne parametry napięcia
zasilającego zgodne z wymaganiami [2].
Elektrownia wiatrowa w warunkach wprowadzania do
systemu dodatkowej mocy do 42 MW o znacznej
zmienności w czasie nie powoduje zaburzeń w sieci
dystrybucyjnej 110 kV.
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LEGAL REQUIREMENTS FOR POWER QUALITY RELATED TO POWER INSTALLATION
The paper presents the basic parameters of power quality, which are given in the Regulation on detailed conditions for
the operation of the power system and the standard PN - EN 50160. Furthermore, the paper deals with detailed requirements
concerning the supplier’s side according to European standard EN 50160, which characterizes voltage parameters of
electrical energy in distribution systems up to 132 kV. These requirements of high voltage systems are extended according to
another documents used in specific cases, e.g. for 110 kV distribution network or generating units. The wind power plant, in
terms of introducing a system of additional active power up to 42 MW considering significant variation over time, does not
cause disturbances in the 110 kV distribution network.
Keywords: power quality, standards, distribution systems, industrial environment
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Streszczenie: Plany rozwojowe sieci elektroenergetycznej, są
przygotowywane w oparciu o deterministyczne analizy pracy sieci
prowadzonych na modelach charakterystycznych. Artykuł
przedstawia możliwości, jakie dają analizy statystycznostochastyczne oparte na rocznym profilu pracy sieci i scenariuszu
zdarzeń sieciowych w porównaniu do analizy deterministycznej.
Słowa kluczowe: System elektroenergetyczny, planowanie
rozwoju, analizy systemu elektroenergetycznego, analiza
deterministyczna, analiza stochastyczna, roczny profil godzinowy,
profil zapotrzebowania, scenariusz zdarzeń sieciowych.

1. WPROWADZENIE
Plany rozwojowe sieci elektroenergetycznej, podobnie
jak plany modernizacyjne, są przygotowywane w oparciu
o analizy pracy sieci (ekspertyzy rozwoju sieci, ekspertyzy
przyłączeniowe). Analizy wykonywane są z uwzględnieniem
wymogów określonych przez Instrukcje Ruchu Sieci
Przesyłowej [1]. Zasady przeprowadzania analiz również
opisuje szczegółowo [2]. Podstawą części rozpływowej
analiz jest podejście deterministyczne, wynikiem jest lista
maksymalnych zagrożeń pracy systemu zawierająca: stan
elementu zagrożonego (opisany nazwą gałęzi i wartością
jego obciążenia albo nazwą węzła i wartością napięcia) oraz
zdarzenie (listą elementów których zmiana stanu lub
parametrów pracy która wywołała zagrożenie – zwykle
wyłączenie).
Innym
podejściem
jest
stosowanie
analiz
uwzględniających zmienny charakter parametrów pracy sieci
i otoczenia. Tworzony jest wówczas profil stanu pracy sieci,
który tworzy zestaw modeli systemu elektroenergetycznego
(SEE) odzwierciedlających parametry pracy systemu
w równoodległych punktach czasu (zwykle w interwale
godzinowym) w wybranym okresie (zwykle roku) [3].
2. METODY ANALIZY PRACY SIECI W STANACH
STATYCZNYCH
Ze względu na modelowanie systemu można wyróżnić
dwie metody analiz rozpływowych:
opartej
na
modelach
charakterystycznych
zapotrzebowania,
opartej
na
analizie
profilu
rocznego
zapotrzebowania.
Ze względu na badane zdarzenia można wyróżnić trzy
metody analiz rozpływowych:
deterministyczną – opartą na analizie n-1,

stochastyczną – badanie scenariusza zdarzeń.
W analizach stosuje się zwykle trzy lub cztery modele
charakterystyczne zapotrzebowania:
doliny letniej (LD),
szczytu letniego LS),
szczytu zimowego (ZS),
doliny zimowej (ZD, nie zawsze wykorzystywany).
W pełniejszych analizach stanu pracy sieci
wykorzystuje się dodatkowo modele charakterystyczne
w wariantach, np.:
poziomu generacji wiatrowej,
poziomu generacji fotowoltaicznej,
salda wymiany międzysystemowej,
stanu pracy źródeł generacji/odbiorów,
konfiguracji sieci.
2.1. Analiza deterministyczna
Cechy analizy deterministycznej:
brak elementu losowości,
parametry są zdeterminowane (określone są:
wielkość zapotrzebowania, wielkość i konfiguracja
generacji, temperatura otoczenia i wynikająca
z tego obciążalność elementów sieciowych),
zachowanie modelu zależy od wartości początkowej
i pobudzenia (dla tej samej konfiguracji wejściowej
otrzymuje się takie same wyniki obliczeń).
Analiza deterministyczna obejmuje badanie stanu pracy
sieci:
w układzie normalnym (UN),
w stanach n-1 (stany awaryjne),
w wybranych stanach n-2 (stany remontowoawaryjne).
Wynikami obliczeń rozpływowych są wartości napięć
w węzłach, prądów, mocy i obciążeń w gałęzi. Analizy
deterministyczne nie uwzględniają zmiennego charakteru
parametrów punktu pracy, w szczególności takich, jak
temperatura, wietrzność i zachmurzenie, od których zależy
obciążalność linii, generacja wiatrowa oraz fotowoltaiczna.
2.2. Analiza stochastyczna
Symulacja stochastyczna pozwala określić wpływ
zakłóceń losowych, związanych z istnieniem w modelu
zmiennych losowych, na wyniki rozwiązania.
Cechy analizy stochastycznej:
każdej zmiennej może być przyporządkowanych
kilka wartość funkcji (rodzina zmiennych
losowych),

model opisuje proces, na który wpływ mają
czynniki o charakterze losowym.
Analiza stochastyczna, podobnie jak deterministyczna,
obejmuje badanie stanu pracy sieci:
w układzie normalnym,
w stanach n-1,
w wybranych stanach n-2.
Wynikami obliczeń w analizie stochastycznej są profile
i rozkłady wartości rozpływów (mocy, napięć, prądów)
i obciążeń. Cechą analizy stochastycznej jest uwzględnienie
warunków pogodowych, których parametry (temperatura,
wietrzność i zachmurzenie) mają charakter stochastyczny
i które determinują obciążalność linii, generację wiatrowa
oraz fotowoltaiczną.
Danymi wejściowymi są wygenerowane profile
zapotrzebowania, generacji wiatrowej, fotowoltaicznej,
temperatury, wiatru, konfiguracja sieci elektroenergetycznej
oraz harmonogramy generacji elektrowni szczytowopompowych oraz salda wymiany.
Wynikowe rozkłady dla kolejnych obliczeń mogą się
nieco różnić, tak jak różnią się warunki pracy sieci
w różnych latach, jednak oddają lepiej charakter
rzeczywistych warunków pracy sieci.
3. ROCZNY PROFIL STATYSTYCZNY
Podstawą analizy stochastycznej jest roczny profil
statystyczny – zbiór modeli systemu elektroenergetycznego
(SEE) odzwierciedlający stan pracy systemu w interwałach
dla określonego okresu. Typowo analizowany jest okres
jednego roku z interwałem jednej godziny. Roczny
godzinowy profil odzwierciedlany jest 8760 modelami.
Rozważane są również profile piętnastominutowe,
w symulatorach pracy systemu można stosować nawet
trzydziestosekundowe interwały. W niniejszej pracy
założono odstęp godzinowy, co w niczym nie ogranicza
wniosków, a obliczenia można wykonać krótszym
interwałem. W pracy omawiana jest analiza rocznego profilu
godzinowego.
3.1 Przygotowanie rocznego profilu statystycznego
z wprowadzoną odchyłką stochastyczną
Przygotowanie
do
badań
rocznego
profilu
statystycznego z wprowadzoną odchyłką stochastyczną
polegało na przygotowaniu modeli SEE dla każdej godziny
roku.
Każdy
model
godzinowy
jest
modelem
deterministycznym, w którym warunki przyjęto na
podstawie rozkładów profili, a które w obliczeniach danej
analizy pozostają niezmienne. Profile wejściowe mają
charakter statystyczny, są kształtowane na podstawie danych
historycznych. Profile zostały zmodyfikowane z przyjętą
odchyłką stochastyczną, której rozkład został ukształtowany
również w oparciu o dane historyczne.
Utworzone roczne modele godzinowe uwzględniają
parametry wynikające z będących podstawą ich tworzenia
profili:
zapotrzebowania,
generacji wiatrowej,
generacji fotowoltaicznej,
temperatury otoczenia,
wiatru.
Zapotrzebowanie
Roczny
godzinowy
profil
zapotrzebowania
przedstawiono na rysunku 1. Profil został przygotowany na
podstawie
rocznego
piętnastominutowego
zapisu
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zapotrzebowania publikowanego na stronach PSE.
Zapotrzebowanie godzinowe w skali od 12000 MW do
28000 MW przedstawiono w gradiencie kolorów zielonego
– żółtego – czerwonego. Szara krzywa przedstawia wartość
uśrednioną zapotrzebowania. Na tym zamym rysunku
przedstawiono uporządkowany roczny rozkład godzinowy,
z którego można określić np. liczbę godzin w roku,
w których zapotrzebowanie mieści się w określonym
zakresie.
[MW]

Roczny uporządkowany
rozkład zapotrzebowania

[godz.]

Rys. 1. Roczny godzinowy profil zapotrzebowania

Generacja wiatrowa
Do analizy przyjęto dane generacji wiatrowej (GW)
opublikowane na stronach PSE. Na rysunku 2, w osiach
zapotrzebowanie
(PZAP)
–
generacja
wiatrowa,
przedstawiono punkty o współrzędnych (PZAP, GW) – 8760
par tych wartości w roku zaokrąglonych do 100 MW. Jeśli
para współrzędnych wystąpiła raz, punkt oznaczono kolorem
zielonym, jeśli więcej niż raz, oznaczono to gradientem
kolorów zielony – żółty – czerwony. Widać, że dla badanego
roku najczęściej występowała generacja wiatrowa poniżej
3000 MW skorelowana z zapotrzebowaniem z zakresu od
15500 MW do 25500 MW.
GW
[MW

PZAP[M
W]

Rys. 2. Rozkład generacji wiatrowej względem zapotrzebowania

Na tych samych współrzędnych zaznaczono
12
ciemnoszarych
punktów
odzwierciedlających
zapotrzebowanie i generację wiatrową przyjęte w jednej
z ekspertyz programu rozwoju w trzech modelach
charakterystycznych (LD, LS, ZS) w czterech wariantach
generacji wiatrowej (GW1 – GW na poziomie 1%
zainstalowanej GW, GW2, GW3 – warianty najbardziej
prawdopodobne i GW4 – wariant maksymalny – 100%).
Modele o maksymalnym zapotrzebowaniu lub maksymalnej
generacji wiatrowej statystycznie występują co najwyżej
w pojedynczych godzinach w roku.
Temperatura
Na rysunku 3 przedstawiono rozkład średnich
temperatur miesięcznych w ostatnich latach (kolor zielony),
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Odchyłka losowa w każdej godzinie dla każdej FW:
- w zakresie ±25% z prawdopodobieństwem
0,025 albo
- w zakresie ±2,5% w pozostałych przypadkach
o rozkładzie równomiernym.

wraz
z
przykładowym
odchyleniem
o
±10°C.
W obliczeniach średnie temperatury miesięczne korygowane
są o odchyłkę dobową według średniego rozkładu.
t[°C]

Δt[°C]

[godz]

[mc]

Rys. 3. Rozkład średnich temperatur miesięcznych (po lewej)
i rozkład średniego odchylenia od średniej
temperatury dobowej (po prawej)

Rysunek 4
przedstawia
wygenerowany
roczny
godzinowy rozkład temperatury (z dokładnością do 1°C)
w osi zapotrzebowania (z dokładnością do 100 MW).
Zaznaczono 3 ciemnoszare punkty odzwierciedlające
temperaturę
i
zapotrzebowanie
w
modelach
charakterystycznych (LD, LS, ZS).
t[°C]
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Rys. 4. Rozkład rocznego profilu temperatury w układzie osi
temperatury i zapotrzebowania

3.2 Założenia i zasady algorytmów obliczeniowych
Analizę przeprowadzono w programie PSSE firmy
Siemens PTI, tworząc narzędzia w programie Python.
Utworzony program (PROGRAM) wykorzystywał funkcje
obliczeń rozpływowych PSSE. PROGRAM wykonywał
analizę z uwzględnieniem przyjętych reguł opisanych
poniżej.
Generacja:
Utrzymywanie
warunków
zbliżonych
do
rzeczywistych, w szczególności:
Odchyłka losowa w każdej godzinie dla każdego
węzła w zakresie ±2,5% o rozkładzie
równomiernym.
Utrzymywanie rezerwy generacji ± 500 MW,
Bilansowanie za pomocą jednostek wytwórczych
JWCD oraz JWCK,
Kolejność
załączania/wyłączania
generatorów
zgodna z podanymi przez PSE obowiązującymi
zasadami,
Zachowane reguły generacji wymuszonej,
Utrzymywanie
salda
wymiany
zgodnie
z harmonogramem,
Praca elektrowni szczytowo-pompowych zgodnie
z harmonogramem,
Węzeł bilansujący na obszarze KSE spełnia reguły
generacji JWCD.

Temperatura
Przyjęty roczny profil temperatury wykorzystuje
rzeczywiste pomiary roczne,
Odchyłka losowa o rozkładzie równomiernym
w zakresie ±3°C w każdej godzinie,
Analiza była przeprowadzona jednocześnie dla
dwóch
temperatur
otoczenia,
podstawowej
i podwyższonej o 5°C,
W wersji testowej programu przyjęto jednolity
rozkład temperatury dla analizowanego obszaru,
docelowo zostanie uwzględnione zróżnicowanie
obszarów pod względem temperatury.
Tworzenie modeli godzinowych
Rozważano cztery metody tworzenia modeli
godzinowych UN:
Tworzenie modeli charakterystycznych i optymalizowane dla każdej godziny - optym,
Tworzenie w oparciu o grupę 12 modeli
zoptymalizowanych - 12optym,
Tworzenie modelu bieżącej godziny z modelu dla
poprzedniej godziny (metoda krocząca) - krocz,
Tworzenie
bezpośrednio
z
modelu/modeli
charakterystycznych - bazowy.
Rysunek 5 przedstawia przykładowy rozkład obciążenia w UN uzyskany wymienionymi czterema metodami
oraz wariantu dla temperatury podwyższonej o 5°C.
Dalsze obliczenia wykonywano w oparciu o grupę
12 modeli zoptymalizowanych, tworząc model dla danej
godziny z zapotrzebowaniem i generacją wiatrową,
wynikającymi z przyjętych profili, przeskalowując model
z grupy 12, w którym wartości zapotrzebowania i generacji
wiatrowej są najbliższe. Wyniki analiz tą metodą były
bardzo zbliżone do wyników opartych na modelach
optymalizowanych dla każdej godziny, przy czym tworzyły
się automatycznie znacznie szybciej i pewniej niż przy
optymalizowaniu modelu dla każdej godziny. Zdarza się, że
wywoływana wówczas funkcja optymalizacji nie znajduje
rozwiązania, co powoduje przerwanie obliczeń.
[godz./rok]

IUNmax deter = 95%
IUNmax stoch = 103%

+5°C

Io

Rys. 5. Przykładowy rozkład obciążenia linii 1 w UN

Generacja wiatrowa
Wielkość maksymalna ok. 7500 MW,
Wykorzystany
historyczny
roczny
profil,
przeskalowany do wartości maksymalnej GW,
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4. SCENARIUSZ ZDARZEŃ SIECIOWYCH
4.1 Badanie stanów wyłączeń
Podstawą analiz jest badanie pracy sieci w stanach n-1.
Badanie takie zakłada jednoczesne pojedyncze wyłączenie
na badanym obszarze sieci. Jeśli w tym samym momencie
w sieci wyłączony jest więcej niż jeden element względem
układu normalnego, wówczas badania spełniają kryterium
n-1, o ile wyłączone elementy są usytuowane w sieci
wystarczająco daleko, by wyłączenie jednego elementu
nie wpływało na warunki pracy elementów sieci w otoczeniu
pozostałych wyłączanych elementów.
W analizach prowadzonych na potrzeby tej pracy
przyjęto, że kryterium n-1 jest spełnione, o ile elementy
wyłączone jednocześnie nie znajdują się na obszarach
sąsiadujących oddziałów operatorów sieci dystrybucyjnych
(OSD). Takie podejście pozwala przyśpieszyć obliczenia
około czterokrotnie. Czas trwania obliczeń dla rocznego
godzinowego scenariusza zdarzeń n-1 KSE z jednym
wyłączeniem na każdym obszarze oddziału OSD w każdej
godzinie trwa około 2÷3 godzin.
4.2 Wypracowanie
i
realizacja
stochastycznostatystycznych scenariuszy zdarzeń sieciowych
Badania
Analiza obejmuje badania wyłączeń:
linii NN,
transformatorów NN/WN,
linii WN.
Wyłączenia podzielone są na obszary:
sieć NN,
grupy obszarów linii WN i transformatorów
NN/WN, na których wyłączenia pojedyncze na
danym obszarze nie wpływają na pracę pozostałych
obszarów.
Jednocześnie wykonywane jest:
jedno wyłączenie linii w sieci NN,
po jednym wyłączeniu na każdym z obszarów
wewnątrz jednej grupy (kryterium n-1).
Badanie scenariuszy można rozróżnić w zależności od
liczby iteracji (wyłaczeń wykonanych w modelu każdej
godziny w każdym obszarze OSD).
Badanie jednego wyłączenia w każdej godzinie
Przy analizie pracy sieci WN i NN KSE, dla każdej
godziny jednego wyłączenia na obszarze OSD i jednego
w sieci NN, aby dotrzymać kryterium n-1, konieczne było
czterokrotne wykonanie obliczeń rozpływowych. Wyłączane
elementy na każdym obszarze są wybierane w sposób
losowy o równomiernym rozkładzie prawdopodobieństwa
w zakresie całego roku. Lista dla sieci NN zawierała 540
elementów, listy obszarów OSD zawierały od 35 do 363
elementów. Przykładowo, na obszarze zawierającym 115
elementów, w analizie godzinowej każdy element będzie
wyłączony średnio 76,2 (=8760/115) razy w roku, każdy
element sieci NN będzie wyłączony średnio 16,2
(=8760/540) razy w roku. Gdy na przykład dla linii NN
oczekiwany łączny czas wyłączenia elementu w roku (LGR)
[w godzinach], określany na podstawie wartości typowych
dla danego napięcia linii i długości, wynosi 46, wtedy
przyjmuje się, że każde badane wyłączenie tej linii trwa
średnio 2,8 (=46/16,2) godziny i taki czas trwania zdarzenia
przyjmuje się do tworzenia wynikowego rozkładu.
W przypadku linii ze 115-elementowego obszaru OSD,
której LGR wynosi 26,2, każde wyłączenie trwa średnio 0,34
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(=26,2/76,2) godziny i taki czas trwania zdarzenia przyjmuje
się do tworzenia wynikowego rozkładu.
Zastosowanie – szybka analiza wstępna.
Badanie wszystkich wyłączeń w każdej godzinie
Można przebadać wszystkie wyłączenia dla każdej
godziny, wówczas każdy element sieci jest wyłączany 8760,
a czas trwania pojedynczego wyłączenia równa się
LGR/8760. Symulacje dla obszaru badanego (¼ KSE)
trwały ok. 3,5 doby.
Zastosowanie – dokładna analiza docelowego modelu
ze wszystkimi zaproponowanymi inwestycjami.
Badanie 20% wszystkich wyłączeń w każdej
godzinie
Przy badaniu 20% wszystkich wyłączeń w jednej
godzinie wybieranych stochastycznie o rozkładzie
równomiernym w skali roku, obliczenia trwają
ok. 16 godzin. Wyniki te pokrywają się bardzo dobrze
z wynikami obliczeń z wyłączeniem każdego elementu
w każdej godzinie.
Zastosowanie – podstawowy sposób analizy.
5. WSKAŹNIKI NIEZAWODNOŚCI
5.1 Analiza deterministyczna
Analiza deterministyczna jest powszechnie stosowaną
metodą analizy wskaźników niezawodności pracy systemu
elektroenergetycznego.
Cechy analizy deterministycznej niezawodności:
wykorzystanie
modeli
charakterystycznych
w jednym bądź w większej liczbie wariantów,
badanie stanów n-1 i n-2,
zakłada się, że każde wyłączenie jest jednakowo
prawdopodobne,
czas trwania wyłączenia nie podlega rozważaniom.
Wynikiem analizy jest lista linii i transformatorów
zagrożonych przeciążeniem oraz lista węzłów, w których
w przebadanych
stanach
awaryjnych
występuje
przekroczenie dopuszczalnych wartości napięć.
Analiza deterministyczna pozwala dla każdego modelu
charakterystycznego określić:
obciążenie gałęzi w układzie normalnym,
średnie obciążenie gałęzi w badanych stanach n-1
i n-2,
maksymalną
wielkość
obciążenia
gałęzi
w badanych stanach n-1 i n-2 – maksymalne
przekroczenie dopuszczalnej wartości,
listę stanów, w których przekroczone zostały
dopuszczalne wartości obciążenia,
maksymalną odchyłkę napięcia w węzłach
od dopuszczalnego zakresu,
średnie napięcia w węzłach w badanych stanach n-1
i n-2,
maksymalne i minimalne napięcia w węzłach
w badanych stanach n-1 i n-2,
liczbę stanów, w których przekroczone zostały
dopuszczalne wartości napięcia.
Wskaźniki
probabilistyczne
w
analizie
deterministycznej
Dla każdego modelu charakterystycznego można
oszacować
typowe
wskaźniki
probabilistyczne
niezawodności
SEE.
Przykładowym
narzędziem
wspomagających takie obliczenia jest moduł Probabilistic
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Reliability Assesment w programie PSSE firmy Siemens
PTI.
Cechy modułu Probabilistic Reliability Assesment:
Wykorzystanie modeli charakterystycznych,
Badanie wybranych stanów n-1 i n-2,
Prawdopodobieństwo i czas trwania wyłączenia
elementu sieci można określić indywidualnie. Przy
braku danych przyjmuje się typowe wartości dla
poszczególnych elementów. Uwzględnia się długość
i napięcie robocze linii.
Wynikiem analizy są zestawienia typowych
wskaźników niezawodności SEE, między innymi
oczekiwane ograniczenie (mocy) obciążenia [MW] (I.P.)
i oczekiwana ilość niedostarczonej energii [MWh] (E.U.E.).
Wartości te są różne dla każdego z modeli i mają charakter
poglądowy, są bardzo pomocne w porównaniach różnych
wariantów rozbudowy sieci. Wadą takich obliczeń jest brak
rozkładu obciążeń. Analiza nie określa wiarygodnie
spodziewanego łącznego czasu wystąpienia przekroczenia.
5.2 Analiza statystyczno-stochastyczna
Wypracowanie, badania i analiza wskaźników
niezawodnościowych
Do głównych celów ekspertyz należy:
identyfikacja zagrożenia przeciążeniem elementów
sieci,
określenie zakresu koniecznych modernizacji sieci
zapewniających bezpieczną pracę, w szczególności
utrzymania obciążeń i napięć w zakresie
dopuszczalnych wartości.
Dla określenie zakresu koniecznych modernizacji sieci
w analizach operatorzy zalecają przyjęcie kryterium n-1.
Ewentualne spełnienie kryterium n-2 lub założenie
całkowitej odporności na stany jednoczesnego awaryjnego
więcej niż dwóch elementów drastycznie zwiększyłoby
koszty koniecznych modernizacji sieci. Dotychczas
podstawą określenia listy modernizacji była analiza
deterministyczna modeli charakterystycznych w różnych
wariantach stanu SEE. W niniejszej pracy proponuje się
oparcie analizy o uzyskane rozkłady obciążeń.
Rozkłady obciążeń pozwalają określić następujące
wskaźniki niezawodności SEE:
przeciążenia (wartość maksymalna obciążenia UN,
n-1),
niepokrycie zapotrzebowania,
Zestawienia zawierają między innymi wartości
oczekiwane:
oczekiwane ograniczenie (mocy) obciążenia [MW],
oczekiwana ilość niedostarczonej energii [MWh],
oczekiwana częstość zdarzeń [liczba zdarzeń/roku],
oczekiwany czas trwania zdarzenia [liczba godzin],
oczekiwany łączny czas zdarzenia w roku
[liczba godzin/rok],
liczba zdarzeń i zdarzenie najgroźniejsze.
Spodziewane
korzyści
zastosowania
analizy
stochastycznej:
wyniki jakościowo–ilościowe (wielkość przekroczeń/spodziewany czas trwania przekroczenia),
wyniki bliższe rzeczywistości – analiza w oparciu
o roczne profile zapotrzebowania zamiast analizy
modeli skrajnych przypadków.
W przeciwieństwie do analizy deterministycznej,
w analizie statystyczno-stochastycznej oprócz maksymalnej
wartości obciążenia, w szczególności ze względu zagrożenia

zniszczeniem przy bardzo przeciążeniach, to wartości
oczekiwane ograniczenia mocy i ilości niedostarczonej
energii
są
podstawą
formułowania
wniosków
modernizacyjnych.
Metoda obliczeń
Dla każdej kolejnej godziny dla i-tego elementu:
1. Obliczana
jest
wielkość
[%]
obciążenia
z zaokrągleniem do 5%.
2. Obliczany jest czas przypadający na dane zdarzenie.
3. Czas zdarzenia jest dodawany do sumy czasu
wystąpienia danej wielkości obciążenia.
Na przykład, obliczenia wykazały, że dla danej godziny
obciążenie danej gałęzi wynosi Io=98% i znajduje się
w przedziale (95%;100%〉. Zgodnie z parametrami wybranej
gałęzi łączny oczekiwany łączny czas zdarzenia w roku
przypadający na jedną godzinę wynosi 0,2 godziny. Zatem
do łącznego czasu zdarzenia wystąpienia wartości
obciążenia w przedziale (95%;100%〉 dodajemy 0,2 godziny.
Wynikiem analizy są tablice rozkładu obciążenia. Pierwsza
tablica zawiera wyniki dla sieci w układzie normalnym,
druga tablica zawiera wyniki dla sieci w stanach n-1, trzecia
– n-1 z podwyższoną temperaturą.
Rozkłady obciążeń – przykładowe wyniki
Na
rysunkach
5÷7
przedstawiono
uzyskane
w badaniach rozkłady dla wybranych linii. Rysunek 5
przedstawia przykładowy rozkład obciążenia w układzie
normalnym dla wybranej gałęzi, przykładowe rozkłady
obciążeń w stanach wyłączeń przedstawiają rysunki 6 i 7
uzyskane z serii obliczeń – jednego a badaniem wszystkich
wyłączeń i czterech z badaniem 20% wyłączeń w każdej
godzinie. Widać, że wszystkie rozkłady się pokrywają.
[godz./rok]

Maksymalne obciążenia w analizie deterministycznej
ZIMA GW1-3, LATO GW1-3

+5°C

Io

Rys. 6. Przykładowy rozkład obciążenia linii 1 w stanach n-1
(z wariantem podwyższonej temperatury)
[godz./rok]

Maksymalne obciążenia w analizie deterministycznej
ZIMA GW1-3, LATO GW1-3

Io

Rys. 7. Przykładowy rozkład obciążenia linii 2 w stanach n-1
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Rysunek 6 pokazuje również rozkłady dla
podwyższonej temperatury o 5°C.
Rozkład w układzie normalnym z rysunku 5 oraz
rozkład w stanach wyłączeń z rysunku 6, pozwalają
porównać oceny zagrożenia danej gałęzi przeprowadzonej
analizą deterministyczną i analizą stochastyczną.
Analiza deterministyczna została przeprowadzona dla
trzech modeli charakterystycznych zapotrzebowania (LD,
LS, ZS) w trzech wariantach generacji wiatrowej.
W układzie normalnym największa obliczona wartość
obciążenia wynosi 95% (rys. 5). Maksymalne obciążenie
w badanych wariantach i modelach w stanach wyłączeń
wynosi 135% (rys. 6). W wynikach analizy stochastycznej
tej samej linii, największa wartość obciążenia w układzie
normalnym wynosi 103%, a oczekiwany łączny czas
obciążenia powyżej 100% w roku wynosi jedną godzinę
w roku. W stanach wyłączeń maksymalna wartość
obciążenia osiągnęła wartość 129%. Oczekiwany łączny
czas obciążenia w zakresie (100%;120%〉 w roku wynosi
23,5 godziny (0,27% roku), a powyżej 120% - 1,4 godziny
(0,016% roku).
Mimo że maksymalna wartość obciążenia w stanach
wyłączeń w obu analizach jest podobna to przeprowadzone
obie analizy prowadzą do różnych wniosków. Wnioski na
podstawie analizy deterministycznej zalecają modernizację
linii ze średnim priorytetem. Analiza stochastyczna
pokazuje, że modernizację tej linii można rozważać
z co najwyżej niskim priorytetem, bez zagrożenia dla
bezpieczeństwa pracy tej linii, można z jej modernizacji
zrezygnować.
Innym wskaźnikiem pokazującym stopień zagrożenia
jest wartość niedostarczonej energii, który uwzględnia
wielkości przeciążenia oraz czas wystąpienia danego
obciążenia. Wartość niedostarczonej energii można
wyznaczyć według zależności (1):
(1)
gdzie:

Z
Ioi
dti
idop

- impedancja gałęzi [Ω],
- obciążenie gałęzi [A],
- czas obciążenia Ioi [h],
- indeks, dla którego obciążenia Ioi osiąga
maksymalną wartość dopuszczalną,

imax

- indeks, dla którego obciążenia Ioi osiąga
maksymalną wartość.

6. WNIOSKI
W obecnie wykonywanych analizach:
Stosowane metody analiz rozpływowych opierają
się na analizie deterministycznej KSE zwykle
trzech lub czterech modeli charakterystycznych
zapotrzebowania. Takie podejście ogranicza obraz
do maksymalnych zagrożeń, w szczególności
maksymalnych przekroczeń.
Żaden z najczęściej stosowanych programów do
obliczeń rozpływowych, nie jest wyposażony
w gotowe
narzędzia
analizy
rozpływowej
uwzględniającej profile zapotrzebowania i generacji
OZE oraz zmienność temperatury otoczenia.
Analiza badań scenariuszy zdarzeń sieciowych oparta
na profilach godzinowych tworzonych metodą statystycznostochastyczną:
zapewnia bardziej wiarygodne wyniki niż analizy
oparte na modelach charakterystycznych,
pozwala optymalnie rekomendować inwestycje – co
pozwoli
Operatorowi
na
efektywniejsze
dysponowanie środkami,
pozwala dość szybko uzyskać wiarygodne wyniki
i wesprzeć redagowanie wniosków szczególnie tam,
gdzie analiza deterministyczna jest wymagana
a daje niejednoznaczne wyniki,
umożliwia
jakościowo-ilościowe
określenie
zagrożenia w postaci krzywej liczby godzin w roku
wystąpienia zagrożenia.
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STATISTICAL AND STOCHASTIC METHOD OF
ANALISES OF POWER SYSTEM DEVELOPMENT PLANS
Power system development plans are prepared in the basis of deterministic grid analyses of base models – summer light load, summer
peak load, winter peak load, winter light load. This approach reduces the view to maximum threats, in particular the maximum overloads
and overvoltages. The models have a defined size of the load demand, the size and location of the generation and the lines capacity. Wind
and photovoltaic generation and lines capacity depend on the changing nature of temperature, wind and clouds, which are not taken into
account in deterministic analyses.
The possibilities offered by analyses based on the annual power system profiles and contingencies scenarios compared to
the deterministic ones are presented in the paper. Such approach provides much more reliable results and enables to recommend efficient
tailored investments. Statistical and stochastic analyses supplement conclusions drawn in deterministic analyses especially when these give
ambiguous results. This enables the qualitative and quantitative determination of risks in the line load distribution.

Keywords: Power system analyses, development planning, deterministic analyses, stochastic analyses, 8760 profile, load
profile, contingencies scenario.
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HARMONICZNE PRĄDU I NAPIĘCIA W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH
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Streszczenie: W artykule podano przepisy prawne określające
wartość dopuszczalną wyższych harmonicznych w sieci. Opisano,
jak należy korygować dobór podstawowych elementów sieci
(transformatory, kable, linie, kompensatory mocy biernej) ze
względu na obciążenie harmonicznymi. Przybliżono zasady doboru
filtrów pasywnych, jak i aktywnych.
Słowa kluczowe: harmoniczne, oddziaływanie
dystrybucyjną, filtry pasywne, filtry aktywne

na

sieć

1. WSTĘP
Wraz z pojawieniem się odbiorników nieliniowych
w sieci pojawiły się odkształcenia związane z wyższymi
harmonicznymi prądu i napięcia. Zjawisko to z upływem
czasu ewoluuje i nasila się. Pierwotnie źródła zakłóceń były
punktowe – przetwornice częstotliwości, napędy, układy
prostownikowe w zakładach przemysłowych. Aktualnie
przez powszechne zastosowanie elektroniki pojawiły się
również u odbiorców komunalnych, przede wszystkim
w formie zasilaczy impulsowych. Mimo, iż te ostatnie mają
małą moc, to jednak przez ich masowość i sumowanie się
oddziaływań są obserwowalne w systemie.
Na niektóre urządzenia wyższe harmoniczne nie mają
wpływu (np. piece oporowe) w innych powodują wzrost
strat, nagrzewanie i przyspieszone starzenie (np. linie
energetyczne, transformatory, kondensatory), jeszcze innym
utrudniają (pasożytnicze momenty obrotowe w silnikach
indukcyjnych) lub wręcz uniemożliwiają pracę (nowoczesne
elektroniczne sterowane linie technologiczne).
W efekcie, aby zapewnić ekonomiczny przesył energii,
musiano rozwiązać trzy zagadnienia:
• po pierwsze, prawnie określić dopuszczalną zawartość
harmonicznych w sieci, oraz zawartość harmonicznych
przy której urządzenia muszą działać prawidłowo,
• po drugie, dopasować sposób projektowania sieci tak,
aby nie ulegała ona wcześniejszej degradacji,
• po trzecie, zaproponować urządzenia zmniejszające
zawartość harmonicznych w sieci – filtry.
Pomiędzy powyższymi trzema punktami występuje
powiązanie finansowe. Większa dopuszczalna zawartość
harmonicznych, to większe straty przesyłowe oraz
w urządzeniach, a ponadto trudniejsze warunki urządzeń
sterujących a więc i wyższe ich koszty; z drugiej strony
zdecydowanie
niższe
koszty
budowy
urządzeń
ograniczających występowanie harmonicznych w sieci.

2. PRZEPISY PRAWNE
Chcemy, aby urządzenia wyprodukowane w jednym
kraju nadawały się do użytkowania w innym, stąd
konieczność ujednolicenia przepisów. Dostrzega się to
w Uchwale Rady Wspólnoty Europejskiej z 21 grudnia 1989
r. „W sprawie globalnego podejścia do badań i
certyfikacji...”. Aby ułatwić wprowadzenie jej w życie,
skorzystano z tak zwanego nowego podejścia, a więc
dyrektyw,
które
wymagały
przepisów
i
norm
zharmonizowanych, co umożliwiło rozłażenie w czasie
dostosowania warunków krajowych.
W efekcie w Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa
89/366/EEC „O ujednoliceniu w państwach członkowskich
praw dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej”,
uzupełniona dyrektywami
91/263/EEC, 92/31/EEC,
93/68/EEC i 93/97/EEC. Wymagania dotyczące oznaczenia
towaru przez symbol CE podano w dyrektywie 93/465/EEC
„W sprawie modułów do różnych procedur zgodności oraz
umieszczania i stosowania oznaczenia CE”.
W Polsce, aby te akty prawne były włączone do
wewnętrznego stosowania, korzystamy z:
• ustawy z dnia 10.04.1997 „Prawo Energetyczne”
(z późniejszymi zmianami),
• ustawy z dnia 12.12.2003 „O ogólnym bezpieczeństwie
produktów”.
W ustawach tych mimo braku bezpośredniego
przywołania, korzystano w znacznym zakresie z wiedzy
zawartej w normach zharmonizowanych:
• PN-EN 55014-1
EMC.
Wymagania
dotyczące
przyrządów powszechnego użytku,
• PN-EN 50160
Parametry
napięcia
zasilającego
w publicznych sieciach rozdzielczych,
• PN-EN 61000-3
EMC.
Dopuszczalne
poziomy
(z kolejnym rozszerzeniem -2 odnosi się do
harmonicznych odbiorów o prądzie do 16A).
3. WPŁYW WYŻSZYCH HARMONICZNYCH NA
ELEMENTY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
3.1. Kompensatory mocy biernej
W
sieciach
dystrybucyjnych
z
przebiegami
odkształconymi kompensatory mocy biernej mogą pracować
w trzech wariantach: jako wbudowane w filtr wh; jako
uzupełnienie mocy biernej wprowadzonej przez filtr wh;
samodzielnie, gdy zawartość harmonicznych w sieci

nie przekracza wartości dopuszczalnej. O doborze
kondensatorów w filtrach będzie w dalszej części artykułu,
zatem w tym punkcie zostanie to pominięte. Jeśli
kompensator mocy biernej pracuje samodzielnie lub
współpracując równolegle z filtrem, musi w celu
zabezpieczenia przed przegrzaniem kondensatorów mieć
zapewnione ograniczenie obciążania ich wh prądu. Realizuje
się to poprzez wprowadzenie szeregowo niewielkiej cewki
(o mocy ok. 6% mocy biernej kondensatorów). Tym
sposobem odstraja się kompensator od wh z piątą włącznie.
Powoduje to wzrost napięcia na kondensatorach o 6%
powyżej napięcia znamionowego sieci. Dlatego, aby uniknąć
awarii, przyjmuje się z reguły napięcie znamionowe
kondensatorów 10% większe od napięcia znamionowego
sieci.
3.2. Kable i linie zasilające
Wyższe harmoniczne wpływają na wzrost strat
przesyłowych – grzanie się elementów przez które
przepływają. Biorąc pod uwagę, że prąd znamionowy
danego przewodu jest określany na podstawie dopuszczalnej
długotrwale temperatury - będzie wymagał korekty. Energia
wydzielana w przewodzie opisana jest ogólnie znanym
wzorem:
=
(1)

Na czas trwania próby t ujęty w tym wzorze, odkształcenie
przebiegu nie wpływa. Rezystancja przewodu na skutek
zjawiska naskórkowości wzrasta wraz ze wzrostem
częstotliwości. Jednakże można to zjawisko pominąć, gdyż
nie ma zasadniczego wpływu przy 3, 5, 7, 11, 13
harmonicznej, które są dominujące w sieci. Wartość
skuteczną prądu można zapisać jako:
=
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(2)

gdzie I1 to wartość użytkowa, czyli skuteczna pierwszej
harmonicznej prądu, natomiast THDI to współczynnik
odkształcenia prądu harmonicznymi.
Wzór (2) należy uwzględnić przy doborze przewodów
fazowych, szczególnie w instalacjach niskiego napięcia
zasilającego sieci komputerów i zespołów wysokosprawnych
lamp oświetleniowych, w których wartości THDI mogą
nawet przekraczać 1 [1], a współczynnik korygujący
(wartość pod pierwiastkiem we wzorze (2) ) osiąga 1,4.
W kablach wielożyłowych produkowanych do lat
80-tych przewód neutralny miał mniejszy przekrój od
przewodów fazowych. Prowadziło to do uszkodzenia kabli
(rozpoczynającego się od uszkodzenia izolacji na
przewodzie neutralnym), gdy przebiegi były odkształcone.
Współcześnie w kablach przewody te mają taki sam
przekrój. Jednakże dopóki nie uwzględniono w obliczeniach
przewodu neutralnego wh nadal zdarzały się identyczne
uszkodzenia.
W przypadku, gdy udział trzeciej harmonicznej nie
przekracza 33% w przewodzie fazowym, to dobór
przewodów jest wyznaczany na podstawie wartości prądu
fazowego, a w przypadku większej zawartości trzeciej
harmonicznej, do obliczeń korzystamy z wartości prądu
w przewodzie neutralnym [2]:
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%
=3
%
dla k3h% ≤ 33%
dla k3h% >33%
=
=

(3)
(4)

INE – prąd w przewodzie neutralnym,
IF – prąd obciążenia w przewodzie fazowym,
IN – skorygowana wartość prądu obciążenia w przewodzie
fazowym oraz w neutralnym,
k3h% - udział harmonicznych podzielnych przez 3 w prądzie
fazowym,
k3f – współczynnik korygujący prąd obciążenia - podany
w tabeli 1.
Tablica 1. Współczynnik korygujący k3f [2]
Współczynnik korygujący k3f
Dobór przekroju żył na podstawie
Udział harmonicznych
podzielnych przez 3
Prądu
Prądu w przewodzie
w prądzie fazowym k3h%
fazowego
neutralnym
0-15
1,00
15-33

0,86

-

33-45

-

0,86

>45

-

1,00

3.3 Transformatory
W sieciach, w których występują wh mogą pracować
transformatory w wykonaniu specjalnym (głównie USA) lub
klasycznym (Europa). W pierwszym przypadku wybieramy
transformator, dla którego producent podaje wartość
współczynnika odporności na harmoniczne K większy od
wyznaczonego wzorem [3]:
=
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∑!"#

(5)

gdzie: h – rząd harmonicznej
Ih – prąd h-tej harmonicznej
W przypadku transformatorów klasycznych, w wyniku
udziału wh w prądzie obciążenia, dostępna ich moc
użytkowa ulega zmniejszeniu o współczynnik redukcji
obciążenia KR [4]:
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gdzie: h i Ih jak w (5)
I – całkowita wartość skuteczna prądu,
I1 – prąd składowej podstawowej,
e – stosunek strat wiroprądowych do strat czynnych
całkowitych, powinien być podany przez
producenta (jest w zakresie od 0,05 do0,1),
q – stała zależna od rodzaju uzwojenia i częstotliwości
(typowa wartość 1,7).
4. FILTRY PASYWNE
Filtry ogólnie możemy podzielić na pasywne,
zbudowane z elementów RLC, oraz aktywne, które
wykorzystują sterowalne zawory (np. tranzystory mocy
IGBT). Zdarza się też współpraca powyższych – mówi się
wówczas o filtrach hybrydowych. Mogą one pracować
przyłączone do układu szeregowo, równolegle lub
szeregowo-równolegle.
W filtrach pasywnych układy przyłączane równolegle
(wykorzystujące rezonans szeregowy elementów LC)
stanowią zwarcie dla wh prądów, eliminując ich przepływ w
kierunku elektrowni. Są to najpopularniejsze filtry. Z drugiej
strony do filtra spływają nie tylko wh prądu z zakładu, który
zainwestował w filtr, ale z całej pobliskiej sieci. Gdy między
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danym zakładem, a punktem zasilającym występują inne
przedsiębiorstwa generujące wh, może nie wystąpić
oczekiwana poprawa napięcia (generacja wh napięcia na
impedancji linii nie zmniejszy się). Rozwiązaniem wówczas
jest
wprowadzenie
również
filtra
szeregowego
(wykorzystującego rezonans równoległy elementów LC)
blokującego możliwość przepływu wh prądu w linii
zasilającej zakład.
Filtry pasywne buduje się jako proste jednogałęziowe,
tłumione lub podwójnie nastrojone [5]. Mogą być budowane
jako pierwszego, drugiego, bądź trzeciego. Ponieważ
wartość pojemności kondensatorów degraduje się wraz ze
starzeniem, wartość częstotliwości rezonansowej dobiera się
zatem nieznacznie mniejszą od zadanej harmonicznej.
Budując prosty filtr równoległy, należy zadać sobie
pytanie ile gałęzi będziemy potrzebować. Na to pytanie
odpowiadamy znając zawartość harmonicznych w sieci, ich
dopuszczalne wartości (wymagany stopień redukcji)
i rzeczywisty stopień ich redukcji przez poszczególne filtry
(Tablica 2) określony na drodze eksperymentalnej.
Tablica 2 Współczynniki
harmonicznych w napięciu [6]
Układ filtrów

redukcji

5
5,0
5,5
6,0

F5
F5+F7
F5+F7+f11+F13

zawartości

wyższych

Rząd harmonicznych
7
11
13
17
2,0
1,5 1,5
1,5
5,0
2,5 2,0
1,5
6,0
6,0 6,0
2,5

19
1,5
1,5
2,0

Napięcie na kondensatorach filtra jest wyższe od
napięcia sieci, zatem jego napięcie znamionowe powinno
być wyższe od 20-25% od napięcia sieci. Ponadto ich
przeciążalność prądowa powinna wynosić co najmniej 50%.
Wówczas minimalny znamionowy prąd kondensatora dla
danej gałęzi filtra można wyznaczyć wzorem [6]:
3

≥5
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(7)

gdzie: ICN – znamionowy prąd kondensatora,
UCN – znamionowe napięcie kondensatora,
UL – znamionowe napięcie sieci,
h – harmoniczna na którą jest budowany filtr
Ih – prąd h-tej harmonicznej w sieci,
pi – przeciążalność prądowa kondensatora,
b=1,2-1,3 – współczynnik zwiększający,
uwzględniający obciążenie filtra harmonicznymi
wyższymi od h.
Stąd znamionowa moc bierna baterii kondensatorów
w filtrze wynosi:
>3 = √3 3 ?3
(8)
A co za tym idzie wypadkowa moc bierna tej gałęzi
filtra przy częstotliwości podstawowej wynosi:
>

= >3 @1 − ℎ B

(9)

Pomiędzy elementami różnych gałęzi filtrów zachodzi
oddziaływanie. Jeżeli zależy nam na tym, aby ograniczyć
obciążenie filtra prądami o częstotliwościach, których nie
musi usuwać, oraz zbudować tak, aby równocześnie
kompensował wymaganą wartość mocy biernej, dobieramy
go rozwiązując macierzowy układ równań [7]:
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Pierwsza macierz ma tyle kolumn ile harmonicznych
częstotliwości ma być filtrowanych (hF1, hF2, ... ,hFg) oraz
o jeden wiersz więcej niż liczba częstotliwości, które mają
nie wpływać do filtra (hP1, hP2) – być pominiętych. Wielkość
ω1 to prędkość kątowa podstawowej harmonicznej.
W kolejnej macierzy podane są poszukiwane wartości
pojemności poszczególnych gałęzi filtra (CF1, CF2, ... , CFg).
Wielkość QF to moc bierna pojemnościowa całego filtra dla
podstawowej harmonicznej, a UL to napięcie znamionowe
sieci.
Odwracając pierwszą z macierzy w (10) łatwo
wyznaczyć pojemności poszczególnych gałęzi filtra, a co za
tym idzie moce kondensatorów. Aby nie przyspieszyć
degradacji
filtra
przez
nadmierne
przeciążanie
kondensatorów, istotne jest, aby równocześnie spełnione
były warunki (7) i (8).
Jeśli spełnienie warunków (7) i (8) nie wymaga, aby
w warunku (10) moc QF była zbliżona do wymaganej
kompensowanej, to z racji kosztów (nie tylko dławików, ale
również zwiększenia pojemności) filtry współpracują
z kompensatorami – jak było opisane w rozdziale 3.1.
5. FILTRY AKTYWNE
Filtry aktywne to układy zbudowane z elektronicznie
sterowanych zaworów (GTO, IGBT), wprowadzające prąd
lub napięcie do systemu w przeciwfazie do występującego
w nim odkształcenia; tym sposobem niwelując je. Do
systemu są podłączane szeregowo bądź równolegle przez
transformatory dostosowujące i pomocnicze filtry L lub LC.
Jeżeli do sieci są połączone szeregowo-równolegle, to
przekształtniki są połączone obwodami DC. Przekształtniki
mogą pracować w strukturze napięciowej – z kondensatorem
w obwodzie DC lub w strukturze prądowej – z dławikiem
w obwodzie DC. W przekształtnikach napięciowych, przy
przełączeniu kluczy następuje skokowa zmiana napięcia na
wyjściu, która po zastosowaniu filtra typu L daje płynną
bezinercyjną
zmianę
prądu.
Analogicznie
w przekształtnikach prądowych przełączenie zaworów
powoduje skokową zmianę prądu na wyjściu, która na filtrze
LC formuje płynną bezinercyjną zmianę napięcia.
W efekcie, ze względu na łatwość sterowania filtry
zbudowane z przekształtników napięciowych stosuje się jako
filtry prądów w układach równoległych, natomiast
przekształtniki prądowe jako filtry napięcia w układach
szeregowych. Filtry szeregowo-równoległe ze względu na
połączenie w obwodzie DC muszą być zbudowane na tych
samych przekształtnikach; dominują tutaj zastosowania
przekształtników
napięciowych.
Mają
wówczas
zastosowania szersze niż tylko filtracja harmonicznych [8]
Dość często ze względów na koszty budowy i eksploatacji
zdarza się, że filtry szeregowe (napięciowe) zbudowane są
z przekształtników napięciowych.
Przy wprowadzaniu napięcia przez przekształtniki
napięciowe spotykamy szereg problemów. Stosując
wyjściowy filtr L jak przy kompensacji prądów,
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oszacowanie na nim spadku napięcia przy przebiegach
odkształconych jest bardzo utrudnione [9], a w czasie
rzeczywistym wielokrotnie niemożliwe. Zastosowanie
wyjściowego filtra LC do formatowania napięcia przy tym
przekształtniku, wprowadza inercję miedzy sygnałem
zadanym a wyprowadzonym, która nawet przy zastosowaniu
elementów predykcji w sterowaniu może doprowadzić do
powstania nowych „własnych” częstotliwości w sieci [10].
Rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie do sterowania
dodatkowej pętli prądowego sprzężenia zwrotnego
(przekształcenia zadanej wartości napięcia na zadaną
wartość prądu) [11], co nie tylko usuwa inercję w układzie,
ale poprawia jego dynamikę.
Przy doborze filtrów aktywnych równie ważnym jak
wybór ich topologii jest wybór metody sterowania. Zmiany
koncepcji w tej dziedzinie najłatwiej jest prześledzić na
przykładzie najczęściej aplikowanych – filtrów aktywnych
prądu, włączanych równolegle do sieci, zbudowanych
z przekształtników napięciowych. Pierwotnie regulacja
przebiegała zgodnie z definicją filtra aktywnego – na
bieżąco filtrami pomiarowymi małej mocy wyodrębniano
zakłócenia i kompensowano je. Niestety wprowadzana przez
filtry pomiarowe inercja powodowała, że efekt był
niezadowalający. Później filtrowano moce chwilowe,
wyznaczając, jaki prąd powinien popłynąć z systemu
i odejmując aktualny prąd otrzymano wartość prądu do
skompensowania [12]. Kolejnym krokiem była kompensacja
mocy biernej i odkształcenia [13]. Założono, że ze systemu
ma płynąć prąd sinusoidalny w fazie z napięciem a jego
amplituda ma być taka, aby moc czynna nie była
wymieniana z przekształtnikiem. W efekcie amplituda prądu
była sterowana napięciem na kondensatorze DC. Aby
kompensować subharmoniczne kondensator DC musiał
przejąć funkcję zasobnika energii, a zatem musiały być
dopuszczone na nim zmiany napięcia [14], a amplituda
prądu wyznaczana była przez uśrednianie mocy czynnej
z n okresów. Kolejnym ciekawym pomysłem było
wymuszenie napięciowe w filtrze równoległym [15].
Zachowanie na nim sinusoidalnego napięcia powoduje, że
prąd kompensuje się w przekształtniku bez konieczności
wyznaczania jego wartości zadanej.
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THE CURRENT AND VOLTAGE HARMONICS IN DISTRIBUTION NETWORKS
The article presents the legal regulations defining the limit of high harmonic values in power network. It describes
how to select correctly basic network elements (transformers, cables, lines, reactive power compensators) due to the load of
harmonics. It sets out the types and principles for the selection of passive filters (the number of branches, rated power of
capacitors). It discusses active filters predispositions depending on their topology. Basing on the subject literature, the article
also discusses different control strategies of active filters.
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Streszczenie: W artykule przestawiono stan prawny oraz parametry
określające jakość energii elektrycznej (JEE). Przedstawiono dwa
rodzaje urządzeń do pomiaru JEE – stacjonarne analizatory i urządzenia przenośne. Wskazano konieczność ciągłego monitoringu
wskaźników JEE.
Artykuł przedstawia cztery przypadki pomiaru parametrów energii
elektrycznej, gdzie doszło do awarii systemu zasilania lub baterii
kondensatorów czego przyczyną było pogorszenia JEE. Dla opisanych przypadków przedstawiono wyniki pomiarów i wyjaśniono
przyczyny awarii.
Słowa kluczowe: jakość energii, pomiary, rezonans równoległy w
sieciach energetycznych

1. WPROWADZENIE
Dynamiczny rozwój elektroniki i energoelektroniki
powoduje, że w sieci energetycznej pracuje coraz więcej
odbiorników nieliniowych. Do odbiorników o nieliniowym
charakterze obciążeń należy zaliczyć szczególnie układy
prostownikowe, a zwłaszcza układy z pojemnościowym
filtrem napięcia. Są to układy stanowiące, dla sieci zasilającej, odbiorniki o charakterze ekstremalnie nieliniowym.
Pobierają one z sieci prąd o charakterze impulsowym, co w
konsekwencji powoduje odkształcenie napięcia w sieci elektroenergetycznej [1, 2, 3]. W zakresie jakości energii i przyczyn jej pogorszenia jest dostępna literatura światowa, jak i
krajowa [3, 4].
Na jakość dostaw energii elektrycznej (jakość zasilania
odbiorców) składa się: jakość energii (napięcia), niezawodność (ciągłość) dostawy i jakość obsługi klienta. W dużej
mierze jakość dostaw zależy od niezawodności systemu
elektroenergetycznego, wytwarzania energii i bezpieczeństwa dostaw surowców, z których jest wytwarzana energia.
Tematem tego artykułu jest jakość energii i w związku z tym
nie rozważamy długich przerw w napięciu i problematyki
niezawodności dostaw i obsługi klienta. Trzeba jednak
zwrócić uwagę , że wskaźnik czasu trwania przerwy długiej
wyrażony w minutach na odbiorcę na rok (SAIDI) jest w
Polsce ponad dwukrotnie większy niż średnia europejska [5],
co pokazano na rys. 1.
Jakość energii elektrycznej - to zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy, określających
ciągłość zasilania (długie i krótkie przerwy w zasilaniu) oraz
charakteryzujących napięcie zasilania (wartość, niesymetrię,
częstotliwość, kształt przebiegu). Do podlegających kontroli
parametrów JEE należą: częstotliwość, wartość napięcia,
wahania i odchylenia napięcia, zapady napięcia, przerwy w

zasilaniu, przepięcia przejściowe i dorywcze, przepięcia o
częstotliwości sieciowej (pojawiające się chwilowo podczas
włączania i rozłączania elementów sieci przesyłowej), asymetria napięcia zasilającego, harmoniczne i interharmoniczne dla napięcia i prądu, napięcia sygnalizacyjne nałożone na
napięcie zasilające. Określenie obowiązujących parametrów
jakościowych energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom w
poszczególnych grupach przyłączeniowych podano w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6). Doprecyzowanie parametrów nastąpiło w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
[13]
Nazewnictwo oraz parametry zjawisk określających jakość energii elektrycznej definiuje Polska Norma PN-EN
50160:2010 [12]. Norma PN-EN 50160 określa główne
parametry napięcia w złączu elektroenergetycznym sieci
rozdzielczych niskiego napięcia (nn) i średniego napięcia
(SN) w normalnych warunkach pracy tych sieci. Ostatnia
wersja normy [12] rozszerza zakres napięć nn i SN o sieci
wysokiego napięcia (WN) do 132 kV włącznie.
Dla celów tej normy, jako niskie napięcie przy dostarczaniu energii przyjmuje się takie, którego górna granica
skutecznej wartości znamionowej wynosi 1 kV, w przypadku średniego napięcia wartość ta zawarta jest w przedziale
od 1 kV do 35 kV. Pierwotnie zapisy wydania normy PNEN 5016 z 2002 roku wpisano w większości w tzw. rozporządzenie przyłączeniowe Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczególnych warunków
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych.
Obecnie, po prawnym zastąpieniu powyższy akt funkcjonuje
w postaci rozporządzenia [13] w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Rys. 1. Rozkład wskaźnika SAIDI w Polsce i w Europie [5]

2. POMIARY JEE
2.1. Parametry JEE
Brak nazwy tablicy Około 80% problemów jakości
energii elektrycznej (JEE) pochodzi z obiektów przemysłowych, biurowych i komunalnych są to: załączanie i wyłączanie dużych odbiorów, niewłaściwe okablowanie i uziemienie, przeciążenie obwodów, przyłączanie odbiorników nieliniowych generujących znaczne harmoniczne prądu. Około
20% problemów dotyczących jakości energii elektrycznej,
pochodzi z systemu przesyłowego i dystrybucyjnego (uderzenia pioruna, awaria urządzeń, warunki pogodowe, przełączenia i remonty).
Tab. 1.Zestawienie parametrów JEE [14]

Rys. 3. Schemat podłączenia analizatora PQBox 200

Rys. 2. Możliwości komunikacyjne analizatora Nexus 1500

Parametry JEE przedstawione w tab. 1 opracowane
na podstawie normy [12], a dotyczą przede wszystkim
parametrów napięcia.
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2.2. Analizatory do pomiaru JEE
Do wiarygodnego pomiaru parametrów JEE zgodnie
z normą PN-EN50160, należy użyć analizatorów parametrów sieci. W Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6,
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wykorzystuje się dwa rodzaje analizatorów: do pomiarów długookresowych powyżej 7 dni analizator stacjonarny
Nexus 1500 firmy EiG (ElectroIndustries/GaugeTech) (Rys.
2.), a do pomiarów tygodniowych analizator przenośny
PQBox 200 firmy A-Eberle (Rys.3). Ważnym jest, aby analizatory posiadały certyfikat potwierdzający otrzymanie
Klasy A dla analizatora. Analizatory Klasy A spełniają
wszystkie wymogi normy IEC 6100-4-30 Kompatybilność
elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów –
Metody pomiaru jakości energii. Drugim kryterium doboru
analizatorów było oprogramowanie oraz łatwość tworzenia
raportów (Rys. 4.), możliwość analizowania przebiegów
oscyloskopowych oraz ustawiania progów wyzwolenia rejestracji do przebiegów dokumentujących pogorszenie parametrów JEE.
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Przyczyną awarii był pęknięty izolator na linii 15kV,
który powodował doziemienie w czasie ulewnych deszczów.

Rys. 4. Raport wykonany z oprogramowania do analizatora Nexus

3. BADANIA TERENOWE
3.1. Zapady napięcia
Pierwszym przykładem badań terenowych było wykonie długookresowych pomiarów w zakładzie produkcyjnym
w powiecie malborskim. Badania wykonano w okresie
3 miesięcy, ze względu na sporadyczne występowanie zapadów i wahań napięcia. Zastosowanie analizatora Nexsus
1500 umożliwiło rejestrację przebiegów oscyloskopowych
z częstotliwością 10 MHz (ponad 166000 punktów w okresie
napięcia sieci). Analizator zamontowano w układzie sieci
TN-C-S na napięciu 0,4kV.
Zgodnie z rys.4 raport sugerował zapady napięcia. Na
rys.5 przedstawiono przebiegi napięcia i prądu w fazie C.
Zapady napięcia nie przekraczały 1,5 sekundy i zwarcia nie
były wykrywane przez zabezpieczenia linii w GPZ. Analiza
przebiegów napięć i prądów wykazała, że przy zapadzie
napięcia, prąd w badanej fazie maleje (Rys. 5). Oznacza to,
że zaburzenie występuje po stronie wyższego napięcia.
Można zapisać ogólną zasadę polegającą na obserwacji
zmian napięcia oraz prądu podczas trwania zaburzenia:
• dU/dI < 0 (prąd rośnie, napięcie maleje) – zaburzenie
jest zlokalizowane po stronie niskiego napięcia
• dU/dI > 0 (prąd maleje, napięcie maleje) – zaburzenie
jest zlokalizowane po stronie średniego napięcia.

3.2. Harmoniczne napięcia
Kolejnym przykładem badań terenowych było wykonanie jednodniowych w ciepłowni miejskiej zlokalizowanej
w pobliżu Warszawy. W ciepłowni wykonano modernizację
zasilania pomp obiegowych oraz wentylatorów kotłowych.
Dodatkowo wprowadzono zasilanie silników indukcyjnych
z przekształtników napięciowych z mostkiem prostownikowym diodowym na wejściu przekształtnika. W okresie roku
od modernizacji wystąpiło uszkodzenie jednego stopnia
baterii kondensatorów o mocy 25 kVAr (Rys. 7). Badania
wykonano analizatorem PQBox 200 w ciągu jednego dnia
pod koniec okresu grzewczego. Przebiegi prądu wykazały
znaczną, bo wynoszącą maksymalnie 50% zawartość współczynnika wyższych harmonicznych THD I przy, przy poziomie THD U wynoszącym maksymalnie 3,2%. Zwiększenie zawartości harmonicznych napięcia powoduje zwiększenie wartości harmonicznych prądu a co za tym idzie wartości skutecznej prądu kondensatorów. Jak wykazały pomiary przyczyną awarii kondensatora 25kVAr w sekcji 2 było
najprawdopodobniej przegrzanie kondensatora, spowodowane przekroczeniem dopuszczalnego prądu długotrwałego
i przekroczeniem dopuszczalnych start czynnych w dielektryku. W tab. 2 poniżej zestawiono dane prądu zmierzonego,
znamionowego i dopuszczalnego kondensatora 50 kVAr.
W czasie pomiarów stwierdzono, że prąd fazowy przekroczył 79 A. Z pewnością i ten kondensator w przyszłości
ulegnie także zniszczeniu.
Tab. 2. Prądy kondensatora 50kVAr
Faza

L1

L2

L3

Prąd zmierzony kondensatora
50kVAr

79,3A

78,5A

78,7A

Prąd znamionowy kondensatora zgodnie z katalogiem

58A

58A

58A

Prąd dopuszczalny kondensatora zgodnie z katalogiem

87A

87A

87A

Parametr

Rys. 5. Przebiegi napięcia fazowego i prądu
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a)

b)
Rys. 7. Uszkodzony kondensator 25kVAr

c)

Rys. 8. Raport wygenerowany z oprogramowania WinPQ

Wykorzystując oprogramowanie analizatora PQ Box 200
(WinPQ mobile 64 bit) można wygenerować raport, który
ocenia zgodność parametrów JEE z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (rys. 8). Ewidentnie
wyższe harmoniczne napięcia (związane z modulacją PWM)
przekraczają wartości dopuszczalne określone normą PN-EN
50160. Występuje harmoniczne 41, 43,47 i 49.

d)

Rys. 6. Przebiegi prądu i napięcia oraz THD I i THD U oraz mocy
czynnej PG, biernej Qv i odkształconej D
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3.3. Harmoniczne prądu
Kolejny przypadek dotyczy awarii i pożaru baterii kondensatorów o mocy 250kVAr zainstalowanej w zakładzie
produkcyjnym w Łysomicach pod Toruniem (Rys. 9.). Badania wykonane analizatorem PQBox200, wykazały dużą
zawartość harmonicznych prądu w tym 3, 5, 7 (rys. 10). Za
spektakularną eksplozję kondensatora odpowiedzialne jest
zjawisko rezonansu napięciowego dla 3, 5 lub 7 wyższej
harmonicznej prądów. Rezonans następuje pomiędzy impedancją sieci a pojemnością baterii (rys. 11b). Rezonans
spowodował gwałtowny wzrost napięcia na zaciskach kondensatora w wyniku czego doszło do wybuchu kondensatora
po przekroczeniu napięcia przebicia i przepływie prądu
zwarciowego. Obecność dużej wartości 3 har. prądu oznacza
, że do kompensacji mocy biernej należy użyć baterii wypo-
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sażonej w dławiki o współczynniku tłumienia 14%, który
zapewnia szerokie pasmo filtracji i dobre tłumienie od trzeciej harmonicznej.

=

∙

(1)

W przypadku rezonansu równoległego zachodzi dla n-tej
harmonicznej równość:
=

(2)

Stąd mianownik wyrażenia (1) na reaktancje wypadkową
osiąga wartość zerową, a tym samym reaktancja wypadkowa
XWn osiąga teoretycznie wartości nieskończenie duże. Dla
wydatku In źródła prądowego, niezależnego od obciążenia,
na zaciskach baterii (szynach zbiorczych) napięcie wzrasta
teoretycznie do nieskończenie dużej wartości.To napięcie
wymusi nieskończona wartość prądu ISn obciążającego sieć
(wzmocnienie
n-tej
harmonicznej).
W
układach
praktycznych elementy rezystancyjne oraz brak idealnej
równości w zapisie równania (2) sprawiają, że prądy
i napięcia towarzyszące rezonansowi osiągają wartości
skończone, lecz na tyle wysokie, aby uważać je za groźne.
a)

Rys. 9. Uszkodzenia wewnątrz obudowy baterii kondensatorów

b)

Rys. 11. Schemat układu zasilającego a) i schemat zastępczy z
harmonicznymi prądu jako źródłem prądowym b)

Źródło harmonicznych (np. przetwornica częstotliwości)
„widzi” równoległe połączenie baterii o pojemności Xc oraz
transformatora o impedancji rozproszenia Xs, które tworzą
w tym układzie obwód rezonansu równoległego (Rys. 11).
W czasie badań zmierzono za pomocą miernika impedancji
pętli zwarcia MZC-310S impedancję Xs=0,025Ω. Moc
maksymalna kondensatorów wynosi 250 kVAr (Xc=U2/Q=
0,64 Ω), choć najczęściej występuje moc 130 kVAr
(Xc=U2/Q=4002/130000=1,23 Ω). Łatwo wyliczyć że na
podstawie zależności (2) w badanym układzie występuje
rezonans dla 5 i 7 harmonicznej:

Rys. 10. Pomiar harmonicznych prądu zaznaczono harmoniczne
przekraczające wartości dopuszczalne

Reaktancję zastępczą baterii kondensatorów i sieci
względem źródła prądu n-tej harmonicznej można zapisać
zgodnie z rys. 8 wzorem (1):

=

=

=

=

0,64
= 5,05
0,025
1,23
= 7,01
0,025

Wniosek jest oczywisty: przy takich zakłóceniach prądu
kompensator powienien być wyposażony w dławiki
odstrajające od rezonansu.
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Rys. 12. Schemat układu pomiaru impedancji MZC-310S [6]

3.4. Moc i energia bierna
Ostatni analizowany przypadek dotyczył przekroczeń
energii biernej pojemnościowej w systemie zasilania oświetlenia ulicznego z lampami wyposażonymi w źródła wysokoprężne sodowe. Zgodnie z informacjami przekazanymi
przez zleceniodawcę w okresie letnim dochodziło do przekroczeń energii biernej pojemnościowej, która w okresach
miesięcznych wynosiła 2MVArh. Już kilkugodzinny pomiar
energii analizatorem PQbox 200 wykazał (tab. 3), że energia
czynna jest wyznaczana dość dokładnie (błąd pomiaru
1,7%), zaś energia bierna pojemnościowa wyznaczana z
blisko 44% błędem [11]. Pomiary były jednak za krótkie
(2h), by ocenić dokładność licznika, a dodatkowo zgodnie z
normami [7, 8, 9] moc bierna powinna być wyznaczana z
pierwszej harmonicznej napięcia i prądu. Niestety liczniki
energii elektrycznej wykorzystują do wyliczenia mocy biernej inne algorytmy, w tym teorię mocy Budeanu, która definiuje prąd i napięcie w dziedzinie częstotliwości, jako sumę
poszczególnych harmonicznych, a moc bierną opisuje równaniem:
=∑

!"

(3)

w którym n to rząd wyższej harmonicznej w prądzie i napięciu. Zgodnie z tą teorią wartość mocy biernej Q musi być
Tab. 3. Wyniki pomiarów poboru energii

Energia

odczyt z licznika z
mnożnikiem 150/5
[kWh, kVArh]

Odczyt z analizatora PQ-Box
200 [kWh,
kVArh]

Czynna

147,24

144,66

Bierna ind.

10,29

9,27

Bierna poj.

1,80

1,25

Rys. 14. Wyniki pomiarów analizatorem obwodów oświetlenia

uzupełniona o wartość mocy dystorsji D, która powoduje, że
teoria Budeanu jest spójna:
#$ = % $ − '$ −

$

(4)

Najbardziej rozpowszechnione obecnie algorytmy obliczania
mocy [9, 10], z których korzystają analizatory między innymi PQ Box200, są opisane w normie DIN 40110-2. Według
tej normy moc bierna liczona jest z zależności (5):
)*) ∑

=+

$

,,∑

+ #∑$

+

$
.

(5)

gdzie: QV,Σ – moc bierna dla przebiegów o częstotliwości
50Hz we wszystkich fazach, DΣ – suma mocy odkształcenia
we wszystkich fazach, Qu – asymetria mocy biernej. Moc
bierna odkształceń D - zwana również mocą bierną harmonicznych - opisuje specjalną formę mocy biernej, powodowaną w sieciach prądu przemiennego i siły przez odbiorniki
nieliniowe np. prostowniki w przekształtnikach jak na rysunku 6a) lub dławiki w lampach wyładowczych jak na
rysunku 13. Harmoniczne prądu w kombinacji z napięciem
sieci tworzą składowe mocy biernej, które nazywane są
mocami biernymi odkształconymi. Z tab. 3 wynika, że kluczowym problemem w analizowanym przypadku jest silne
odkształcenie prądu, które powoduje pogorszenie jakości
napięcia. Występuje wówczas bardzo duża moc odkształceń,
która w niektórych licznikach energii jest interpretowana
jako moc bierna pojemnościowa i powoduje naliczanie dodatkowych opłat za energię bierną pojemnościową. Jako
współczynnik mocy PF, współczynnik mocy czynnej lub
współczynnik rzeczywisty określa się w elektrotechnice
stosunek mocy rzeczywistej P do mocy pozornej S: PF =
P/S. Współczynnik mocy zawiera się między 0 a 1. Niski
tg φ (Rys. 14) świadczy o niewielkiej zawartości mocy biernej indukcyjnej pochodzącej od podstawowej harmonicznej
50 Hz. Współczynnik mocy PF bliski 0,94 świadczy o tym,
że moc odkształceń jest znaczna.
Pomiary napięcia i prądu w szafce oświetleniowej wykazały duże odkształcenia prądu, które powodują, że na długiej
linii kablowej występują znaczne odkształcenia napięcia. 3,
27 33 i 45 - harmoniczne napięcia przekraczają wartości
dopuszczalne, co pokazano na rys. 15.

Rys. 13. Przebiegi napięcia i prądu fazowego przy pomiarach lamp
wyładowczych
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Rys. 15. Zawartość harmonicznych napięcia

Wysokoprężne lampy sodowe zastosowane do oświetlenia drogowego zapewniają dobrą skuteczność świetlną, zachowują jasność przez cały czas użytkowania, mają długą trwałość, dzięki
czemu ograniczają koszty energii elektrycznej i eksploatacji. Ponadto są one
kompatybilne zarówno ze statecznikami
Rys. 17. Przebiegi mocy czynnej, biernej pierwszej harmonicznej i kąta między
magnetycznymi i elektronicznymi zapierwszą harmoniczną napięci i prądu
twierdzonymi przez producenta źródła
światła. Istotne znaczenie ma zastosowanie statecznika dostosowanego do napięcia zasilania poW celu maksymalnego wydłużenia żywotności lamp
danego na na oprawie. Typowe schematy połączeń obwo- istotne jest, aby po zamknięciu lamp w obudowie wzrost
dów sterujących z zapłonnikiem „nakładanym” lub „impul- napięcia lampy nie przekraczał wartości 3% napięcia znasowym” zostały przedstawione na rysunku 18.
mionowego. Zalecenia producentów i wpływ wahań napięcia
pokazano na rys. 16. Lampy są przeznaczone do współpracy
ze źródłami zasilania w zakresie od 220 V do 250 V 50/60
Hz i statecznikami dławikowymi o dostosowanej do lampy
charakterystyce. W celu maksymalnego wydłużenia żywotności lampy, utrzymania strumienia świetlnego i jednolitego
koloru, napięcie zasilania i charakterystyka statecznika powinny zawierać się w zakresie tolerancji ±3%. Wahania
zasilania w zakresie ±5% są dopuszczalne tylko przez krótki
czas. Jest to możliwe do uzyskania poprzez pomiar średniego napięcia zasilania w instalacji i dobór stateczników
z odpowiednimi parametrami (można przełączyć zaczep
w stateczniku na -10 V).Moc na kondensatorze PFC można
opisać wzorem:
Rys. 16. Wpływ wahań napięcia na wydajność lampy sodowej

Rys. 18. Typowe układy zapłonowe [15]

Q = U2 ω C

(6)

gdzie: U – napięcie fazowe, ω - prędkość kątowa napięcia
sieci, C – pojemność kondensatora PFC.
Z wzoru (6) wynika, że moc bierna na kondensatorze
wzrasta z kwadratem napięcia i przy przekroczeniu napięcia
o 5% wzrośnie o ponad 10%, co powoduje przekompensowanie i występowanie energii biernej pojemnościowej. Dodatkowo moc bierna pojemnościowa występująca w ciągu
dnia w układzie pomiarowym węzła drogowego wynika z
występowania filtrów RFI, które pracują
w ciągu dnia.
Przy niedociążonej linii kablowej YAKY 4x240
w ciągu
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dnia generowana jest moc bierna pojemnościowa o wartości
około 360 VAr.
Opłaty miesięczne za generację energii biernej pojemnościowej w ciągu dnia są minimalne:
Eq = 360 VAr x 18 h x 31 dni = 0,2 MWArh, (34zł)
Główną przyczyną powstawania opłat za energię bierną
pojemnościową jest występowanie zbyt dużego napięcia na
lampach.
W czasie pomiarów, w stanie ustalonym (po
rozgrzaniu się lamp wyładowczych), stwierdzono napięcie
237,5 V, to jest o 3,2% więcej niż napięcie znamionowe.
Producenci oświetlenia nie zalecają, aby przekraczano próg
3%. Prawdopodobnie w godzinach nocnych przy nieobciążonych liniach SN napięcie jest jeszcze większe, co przekłada się na większe zużycie energii, szybsze zużycie źródeł
światła i wygenerowanie mocy i energii biernej pojemnościowej. Weryfikacja tej hipotezy jest możliwa przy wykonaniu badań wielodniowych np. 7 dni zgodnie z normą
PN-EN 50160.
4. WNIOSKI KOŃCOWE
Badania wykazały przydatność analizatorów jakości
energii do wyjaśniania przyczyn awarii kondensatorów
w systemie energetycznym oraz występowanie zwiększonej
mocy biernej pojemnościowej w przypadku badania oświetlenie ulicznego. W celu poprawy jakości energii elektrycznej w przyszłości i uniknięcia awarii, dobrym rozwiązaniem
byłoby instalowaniem analizatorów na wszystkich stacjach
SN/nn oraz zbieranie danych pomiarowych. Badania wykazały, że konieczny jest stały monitoring zarówno napięcia,
jaki i prądu oraz mocy czynnych i biernych. Okazuję się, że
nie wystarczy monitorować wyłącznie napięcia i częstotliwości, czyli parametrów, które określono w Rozporządzeniu
Systemowym [13]. Ocenie należy także poddawać zawartość
harmonicznych prądu oraz określić ich pochodzenie. Najczęściej przyczyną harmonicznych prądowych są nielinowe
odbiorniki u odbiorcy energii, chodź w wielu przypadkach
mogą być zainstalowane u sąsiada, a odkształcone napięcie
poprzez sieć operatora systemu powoduje straty u klienta,
którego instalację badamy. Należy określić precyzyjnie
odpowiedzialność Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz
Odbiorcy Końcowego za wprowadzanie zaburzeń do sieci
zasilającej. Urząd Regulacji Energetyki powinien być upoważniony do bieżącej kontroli poszczególnych parametrów
JEE oraz powinien określić tryb oraz zasady rozstrzygania
sporów. Brak uregulowań prawnych powoduje, że odbiorcy
przemysłowi nie planują instalacji analizatorów ani urządzeń
do kompensacji wyższych harmonicznych prądu.
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EFFECTIVE MEASUREMENT AND ANALYSIS OF ELECTRICAL ENERGY QUALITY
The article resetting legal status and parameters defining the quality of electricity (QoE). There are two types of measurement devices JEE - stationary analyzers and portable devices. It indicated the need for continuous monitoring of indicators
QoE. This article presents four cases parameter measurement of electricity, where there was a failure of the power supply or
capacitor Bank. Author present the results of measurements and explains the cause of the failure or reactive power appear.
Keywords: power quality measurements, resonance in power networks.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy
właściwości uzwojeń koncentrycznych ułamkowo żłobkowych.
Porównano wartość współczynnika uzwojenia dla podstawowej
harmonicznej oraz zawartość wyższych harmonicznych. Obliczenia
wykonano w oparciu o zależności analityczne zaimplementowane
w specjalnie przygotowanym programie komputerowym. W celu
weryfikacji wyników przygotowano model numeryczny maszyny
bezszczotkowej maszyny prądu przemiennego z magnesami
trwałymi montowanymi powierzchniowo na wirniku w programie
FEMM i obliczono rozkład pola magnetycznego. Poprawne
zaprojektowanie uzwojenie jest jednym z podstawowych
warunków
jakości
generowanego
napięcia
(generator)
i ograniczenia pulsacji momentu (silnik).
Słowa kluczowe: uzwojenia koncentryczne ułamkowo żłobkowe,
maszyna bezszczotkowa, magnesy trwałe.

1. WSTĘP
Uzwojenia ułamkowo-żłobkowe są przedmiotem wielu
badań i publikacji [1]. Są one stosowane głównie
w maszynach elektrycznych wykorzystywanych w napędach
bezpośrednich o małej prędkości obrotowej (rys. 1):
• napędy trakcyjne [1],
• napędy maszyn przemysłowych np. mieszadła [2],
• generatory wolnoobrotowe np. w elektrowniach
wiatrowych [3].
W napędzie bezpośrednim wyeliminowana jest
przekładnia mechaniczna pomiędzy maszyną elektryczną
a urządzeniem napędzanym (rys. 1). W konsekwencji
prędkość obrotowa wału maszyn elektrycznej i urządzenia
napędzanego jest taka sama.

Prędkość obrotowa maszyny prądu przemiennego
zależy od częstotliwości oraz liczby par biegunów:
n = 60

fs
p

gdzie: n – prędkość obrotowa, fs – częstotliwość prądu
uzwojenia stojana, p – liczba par biegunów.
Zmniejszenie prędkości obrotowej silnika uzyskuje się
przez zmniejszenie częstotliwości prądów zasilających lub
przez zwiększenie liczby par biegunów (1). Również
w przypadku pracy prądnicowej uzyskanie odpowiedniej
częstotliwości
przy
małej
prędkości
urządzenia
napędzającego generator (turbiny) wymaga zastosowania
maszyny o dużej liczbie par biegunów.
Zwiększenie liczby par biegunów prowadzi
do konieczności budowy maszyn elektrycznych o dużej
średnicy. Wynika to bezpośrednio z zależności na moc
wewnętrzną [4, 5]
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gdzie: Ds - średnica przyszczelinowa maszyny, Si –
moc wewnętrzna maszyny, współczynniki konstrukcyjne:
λ – współczynnik smukłości, KI – współczynnik kształtu
prądu, KP – współczynnik kształtu mocy, KE – współczynnik
kształtu napięcia; parametry materiałowe: As – gęstość
liniowa prądu, Bm – indukcja maksymalna w szczelinie
powietrznej [6,7].
Całkowitą liczbę żłobków pakietu stojana (Qs) oblicza
się z zależności:
Qs = 2 pms qs

Rys. 1. Uproszczony schemat blokowy bezpośredniego układu
napędowego

(1)

(3)

gdzie: ms – liczba faz stojana, qs – liczba żłobków
na biegun i fazę.
W przypadku projektu standardowego uzwojenia liczbę
żłobków na biegun i fazę dobiera się z szeregu liczb
całkowitych [7]. Zmniejszenie całkowitej liczby żłobków,

a tym samym zmniejszenie średnicy zewnętrznej maszyny,
uzyskuje się przez dobranie liczby żłobków na biegun i fazę
q<1. Takie uzwojenia nazywane są uzwojeniami ułamkowożłobkowymi. Właściwości takich uzwojeń oraz prawidłowe
konfiguracje są w dalszym ciągu przedmiotem licznych
badań i publikacji.
2. UZWOJENIA KONCENTRYCZNE UŁAMKOWOŻŁOBKOWE
Uzwojenia maszyn elektrycznych wykonywane
są najczęściej w postaci odpowiednio połączonych grup
przewodów (okrągłych lub profilowanych) lub w postaci
prętów (głównie klatki wirników silników indukcyjnych).
Podstawowym elementem każdego uzwojenia jest zezwój
składający się z kilku zwojów. Leżące obok siebie,
w sąsiednich żłobkach zezwoje mogą być łączone szeregowo
tworząc tzw. grupy. Grupa charakteryzuje się tym,
że wszystkie jej zezwoje przynależą do jednej pary
biegunów. Z kolei połączenie kilku grup tworzy tzw. pasmo
fazowe tj. uzwojenie jednej fazy maszyny wielofazowej
[8,9].
Podstawowymi
parametrami
charakteryzującymi
uzwojenia maszyn elektrycznych są:
• liczba żłobków na biegun i fazę (q);
• poskok
uzwojenia
–
określający
rozpiętość
pojedynczego zezwoju pomiędzy jego lewym i prawym
bokiem, poskok (y) nazywamy średnicowym jeżeli jest
on równy podziałce biegunowej (τp):
y =τ p =

Qs ,
2p

(4)

poskok większy od średnicowego nazywamy
wydłużonym, natomiast mniejszy – skróconym;
• liczba warstw uzwojenia – określająca bezpośrednio
sposób rozmieszczenia boków zezwojów w żłobkach,
wyróżniamy uzwojenia jedno- i dwuwarstwowe.
Oprócz wymienionych podstawowych parametrów
uzwojeń, wyróżnia się też pozostałe, takie jak: liczba gałęzi
równoległych, liczba grup zezwojów na fazę, czy sposób
połączenia uzwojeń (w trójkąt lub w gwiazdę) [8].
W artykule dokonano analizy właściwości uzwojeń
koncentrycznych ułamkowo-żłobkowych. Uzwojenia takie
charakteryzują się liczbą żłobków na biegun i fazę q < 1,
przy czym rozpiętość pojedynczego zezwoju jest równa
y = 1. Uzwojenia tego typu wykonywane są poprzez
nawijanie kolejnych zwojów wokół zębów stojana,
co przedstawiono na rys. 2.

ząb stojana byłby nieuzwojony. W niektórych publikacjach
analizowane są maszyny, o takiej konstrukcji uzwojenia,
np. w pozycji [10] badany jest m.in. wpływ szerokości
nieuzwojonego zęba na rozkład pola magnetycznego
w szczelinie powietrznej. Natomiast w pozycji [11]
analizowane są konstrukcje maszyn o różnej szerokości
zębów stojana, pod kątem tętnień momentu silnika.
Uzwojenia skupione, charakteryzują się bardzo
krótkimi połączeniami czołowymi. Mniejsza jest całkowita
długość
przewodów
i
rezystancja
uzwojenia,
a w konsekwencji maleją straty w miedzi. Krótsze
połączenia czołowe pozwalają również na zmniejszenie
całkowitych wymiarów maszyny. Powoduje to pożądane
w wielu aplikacjach zmniejszenie masy maszyny
i zwiększenie gęstości mocy. Uzwojenia skupione
zapewniają również większą niezawodność pracy maszyny.
Krótkie połączenia czołowe sprawiają, że kontakt cewek
należących do dwóch różnych faz jest minimalny [12]
i zmniejsza się ryzyko zwarć. Do wad uzwojeń ułamkowych
zaliczyć można niestandardową konstrukcję, a tym samym
większe koszty wykonania (seryjnie wytwarzane są
przeważnie silniki z uzwojeniem całkowitym). Przede
wszystkim uzwojenia takie wprowadzają niesymetryczny
rozkład gęstości pola magnetycznego w szczelinie maszyny,
co w konsekwencji przyczynia się do powstawania drgań
mechanicznych obniżających żywotność silnika oraz hałasu.
Wielofazowe uzwojenia maszyn elektrycznych mogą
być wykonywane w różnych wariantach, a jedną z ich
najważniejszych cech jest symetria. W ogólności wyróżnić
można uzwojenia: symetryczne, względnie symetryczne oraz
niesymetryczne. Przeważnie zalecane jest wykonywanie
uzwojeń symetrycznych. Symetria uzwojenia m-fazowego
polega na spełnieniu dla każdej harmonicznej dwóch cech
symetrii [6,7,13]:
• symetrii amplitudowej – wartości bezwzględne SEM
kolejnych wektorów fazowych powinny być
jednakowe,
• symetrii kątowej – poszczególne kąty między
wektorami SEM (kąty między poszczególnymi
wektorami gwiazdy napięć żłobkowych) powinny być
jednakowe dla kolejnych uzwojeń fazowych.
Uzwojenie całkowite jest stosunkowo proste
w konstruowaniu. Pod każdym biegunem maszyny znajdują
się grupy złożone z q zezwojów należących do danej fazy.
Tak więc w uzwojeniu całkowitym m-fazowym, każdy
biegun tego uzwojenia utworzony jest przez boki zezwojów
zajmujące m⋅q kolejnych żłobków. Pod kolejnymi
biegunami sytuacja powtarza się, z zachowaniem
przeciwnego kierunku włączenia (nawinięcia) zezwojów.
W przypadku uzwojeń ułamkowych sytuacja się komplikuje.
Na rys. 3 przedstawiono algorytm ułatwiający równomierne
rozłożenie faz w żłobkach stojana [13]. Szczegółowy opis
algorytmu zawarto w [14].
3. WSPÓŁCZYNNIK UZWOJENIA

Rys. 2. Uzwojenia koncentryczne: a) dwuwarstwowe, b)
jednowarstwowe

Uzwojenia koncentryczne najczęściej spotyka się
wykonaniu dwuwarstwowym. Wykonanie jednowarstwowe
o poskoku y = 1, charakteryzowałoby się tym, że co drugi
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Współczynnik uzwojenia maszyny elektrycznej służy
do oceny poprawności zaprojektowanego uzwojenia.
Wyznaczany jest dla kolejnych harmonicznych, a jego
wartość dla harmonicznej podstawowej powinna być
jak największa.
Współczynnik uzwojenia dla ν-tej harmonicznej
obliczany jest najczęściej jako iloczyn trzech składników
według poniższego wzoru:
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k w (ν ) = k p (ν )k d (ν )k s (ν ) ,

(5)

gdzie: kw –współczynnik uzwojenia, kp – współczynnik
skrótu, kd współczynnik grupy, ks – współczynnik skosu,
ν – rząd harmonicznej.

k w (ν ) =

1
nw

nw = nl

nw

∑E

lν

,

(7)

i =1

Qs ,
m

(8)

gdzie: nw – liczba wektorów jednej fazy, nl – liczba
warstw uzwojenia.

Rys. 4. Gwiazda napięć żłobkowych dla uzwojenia trójfazowego o
parametrach: Qs=12 i p=5

Graficzną interpretację
przedstawiono na rys. 5.

współczynnika

uzwojenia

Rys. 3. Algorytm rozmieszczania faz w żłobkach stojana

W niektórych pozycjach literatury przedstawiane są
współczynniki uzwojenia dla konkretnej liczby ułamkowej
q, np. w publikacji [12] zestawione są analityczne zależności
dla uzwojeń o q = 0,5 czy q = 0,25.
W
artykule
zastosowano
metodę
obliczania
współczynnika uzwojenia w funkcji harmonicznych
w oparciu o gwiazdę napięć żłobkowych (rys. 4) [15,16].
Na podstawie gwiazdy napięć dla każdej fazy tworzona
jest specjalna macierz S zawierająca indeksy żłobków,
w których znajdują się cewki uzwojenia wybranej fazy.
Numery żłobków, w których leżą końce uzwojeń, zapisano
w macierzy S ze znakiem minus. Przykładowa macierz S dla
fazy a, przedstawionej na rys. 4, ma postać S = [1 6 -7 -12].
Poszczególne wektory napięć można obliczyć jako:
Elν = sign( Si )e

j

πp S i ν
Qs

.

(6)

Całkowitą wartość współczynnika uzwojenia dla ν-tej
harmonicznej uzyskuje się uśredniając geometryczną sumę
wszystkich wektorów zgodnie z zależnością:

Rys. 5. Wykres fazorowy do wyznaczenia współczynnika
uzwojenia trójfazowego o parametrach: Qs=12 i p=5

Powyższy sposób obliczania współczynnika uzwojenia
jest sposobem uniwersalnym. Pozwala na obliczanie
współczynnika uzwojenia o dowolnej konfiguracji, zarówno
dla uzwojeń jedno- jak i dwuwarstwowych. W obliczeniach
nie uwzględniany jest skos stojana.
3. PROGRAM DO PROJEKTOWANIA UZWOJEŃ
UŁAMKOWO- ŻŁOBKOWYCH
Wykonano aplikację komputerową wspomagającą
proces projektowania uzwojeń maszyn elektrycznych,
w szczególności uzwojeń koncentrycznych ułamkowożłobkowych. Dwie podstawowe funkcje programu
to symetryczne rozmieszczenia faz uzwojenia w żłobkach
stojana oraz obliczenie współczynnika uzwojenia
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dla kolejnych harmonicznych. Program działa w oparciu
o algorytm przedstawiony na rys. 3. Aplikacja wykonana
została w środowisku Microsoft Visual Studio
z wykorzystaniem języka zarządzanego C# oraz technologii
Windows Forms.
Aplikacja składa się z jednej głównej formy (Form1),
w której wyświetlane są wszystkie parametry uzwojenia oraz
wyniki obliczeń. Widok okna programu przedstawiono
na rys. 6.

e(t ) = −

dψ (α )
d α dψ (α )
dψ (α ) ,
=−
= ωm
dt
d t dα
dα

(9)

gdzie: α [rad] – kąt obrotu wirnika, ωm [rad/s] –
prędkość kątowa wirnika.

Rys. 7. Składowa normalna indukcji magnetycznej w szczelinie
powietrznej maszyny bezszczotkowej z magnesami trwałymi

Rys. 6. Widok okna głównego aplikacji do projektowania uzwojeń

Rys. 8. Przebieg strumienia sprzężonego z poszczególnymi fazami
uzwojenia maszyny bezszczotkowej z magnesami trwałymi

Dla zadanych parametrów uzwojenia (liczby par
biegunów, liczby żłobków) obliczane są wartości
współczynnika uzwojenia i przedstawione w formie wykresu
słupkowego. Program umożliwia zapisanie wartości
współczynnika uzwojenia jako bitmapa lub jako plik
tekstowy. Pomocne przy projektowaniu schematu uzwojenia
jest przedstawienie rozmieszczenia faz w żłobkach (rys. 6).
4. ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI UZWOJEŃ KONCENTRYCZNYCH UŁAMKOWO-ŻŁOBKOWYCH
W celu weryfikacji poprawności działania opracowanej
aplikacji komputerowej wykorzystano program FEMM
do obliczeń rozkładu pola magnetycznego metodą
elementów skończonych [17].
W programie FEMM wykonano model numeryczny
bezszczotkowej maszyny prądu przemiennego z magnesami
trwałymi montowanymi powierzchniowo na wirniku
o liczbie par biegunów p = 5 oraz liczbie żłobków stojana
Qs = 30.
W wyniku analizy w programie FEMM obliczono
rozkład składowej normalnej indukcji w szczelinie
powietrznej (rys. 7) oraz przebieg strumienia sprzężonego
z poszczególnymi fazami uzwojenia (rys. 8).
Przebieg strumienia posłuży do obliczenia przebiegu
napięcia indukowanego rotacji (rys. 9) zgodnie
z zależnością:
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Rys. 9. Przebieg napięcia indukowanego w poszczególnych fazach
uzwojenia maszyny bezszczotkowej z magnesami trwałymi

Następnie
wyznaczono
wartości
składowych
harmonicznych
przebiegu
napięcia
indukowanego
i porównano je z iloczynem harmonicznych rozkładu
indukcji i współczynnika uzwojenia (rys. 10):
Eν
B k
= ν wν ,
E1 B1 k w1

(9)

gdzie: Ev - wartość amplitudy v-tej harmonicznej napięcia,
Bv - wartość amplitudy v-tej harmonicznej rozkładu indukcji,
kwv - wartość współczynnika uzwojenia v-tej harmonicznej.
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Wyniki porównania przedstawione na rys. 10 uznano
za satysfakcjonujące i dowodzące poprawności działania
opracowanego programu.

Wybór liczby warstw uzwojenia, powinien być
kompromisem
pomiędzy
wartością
współczynnika
uzwojenia dla podstawowej harmonicznej a zawartością
wyższych harmonicznych.

Rys. 10. Porównanie wartości harmonicznych przebiegu napięcia
oraz iloczynu współczynnika uzwojenia i rozkładu indukcji

Rys. 11. Wartości współczynnika uzwojenia w funkcji
harmonicznych dla uzwojenia jedno i dwuwarstwowego o liczbie
żłobków Qs = 24 i liczbie par biegunów p = 8

Opracowana
aplikacja
została
wykorzystana
do obliczenia współczynników uzwojeń i analizy
właściwości
uzwojeń
koncentrycznych
ułamkowożłobkowych o różnych parametrach.
W tabeli 1. zestawiono wartości współczynnika
uzwojenia dla podstawowej harmonicznej uzwojenia
o rozpiętości y = 1. Należy zauważyć, że największa wartość
współczynnika uzwojenia dla pierwszej harmonicznej
występuje, gdy liczba żłobków stojana zbliżona jest
do liczby biegunów (Qs≅ 2p). Najlepsze zatem właściwości
wśród koncentrycznych uzwojeń ułamkowo-żłobkowych
wykazują uzwojenia o liczbie żłobków na biegun i fazę
q≅1/m (gdzie: m – liczba faz).
Tablica 1. Wartość współczynnika uzwojenia dla podstawowej
harmonicznej kw1

6
9
12

Liczba faz m=3
p=5
p=8
0,500
0,866
0,328
0,945
0,866
0,933

10
15

Liczba faz m=5
p=7
p = 12
0,809
0,588
0,588
0,980

20

0,880

0,951

15
18
21

0,866
0,735
0,650

0,951
0,945
0,831

25
30
35

0,758
0,659
0,588

0,983
0,951
0,832

24

0,583

0,866

40

0,514

0,832

Qs

Qs

Uzwojenia jednowarstwowe zazwyczaj charakteryzują
się większą wartością współczynnika uzwojenia dla
harmonicznej podstawowej w porównaniu do uzwojeń
dwuwarstwowych (tabela 2). Jednocześnie uzwojenia
jednowarstwowe charakteryzują się większą zawartością
wyższych harmonicznych (rys. 11).

5. WNIOSKI KOŃCOWE
W artykule przedstawiono analizę właściwości
uzwojeń koncentrycznych ułamkowo-żłobkowych. Maszyny
z takimi uzwojeniami charakteryzują się stosunkowo dużą
zawartości wyższych harmonicznych w przebiegu napięcia
indukowanego. Poprawny dobór parametrów uzwojenia jest
istotny z punktu widzenia jakości generowanego napięcia
w prądnicach wolnoobrotowych i ograniczenia tętnień
momentu zaczepowego. Na potrzeby badań symulacyjnych
opracowano
aplikację
komputerową
wspomagającą
projektowanie uzwojeń koncentrycznych ułamkowożłobkowych. Poprawność jej działania zweryfikowano
porównując wyniki obliczeń z analizą rozkładu pola
magnetycznego wybranej konstrukcji maszyny elektrycznej
w programie FEMM.
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PROPERTIES OF THE FRACTIONAL SLOT CONCENTRATED WINDINGS
The paper presents results of the analysis of the fractional slot concentrated windings properties. The values of the
fundamental winding coefficient and the content of higher harmonics has been compared. The special application was
developed to assist in the winding design process. The calculation of the winding coefficient was based on the voltage star
diagram. In order to verify the results the numerical model of the PMSM was prepared in the FEMM and the magnetic field
distribution was calculated. The proper design of the winding is one of the essential conditions for the quality of the induced
voltage (generator) and reduce the torque ripple (motor).
Keywords: fractional slot concentrated windings, permanent magnet, brushless machine.
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Streszczenie: W ramach międzynarodowego projektu FAIR,
którego uczestnikiem jest również Polska, budowany jest obecnie
w Darmstad (Niemcy) akcelerator kołowy. Będzie on służyć do
rozpędzania ciężkich jonów do prędkości bliskich prędkości
światła. Akcelerator ten będzie zbudowany z magnesów
nadprzewodzących co pozwoli m.in. na minimalizację strat energii
elektrycznej. Utrzymanie magnesów akceleratora w stanie
nadprzewodnictwa wymaga kontroli kluczowych jego parametrów
zarówno przed pierwszym uruchomieniem jak i w trakcie
eksploatacji. Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdańskiej opracowywany jest obecnie system
pomiarowo-diagnostyczny, który ma służyć do testowania stanu
obwodów elektrycznych magnesów nadprzewodzących. W artykule
przedstawiono wymagania stawiane przed systemem pomiarowym
oraz koncepcję działania podsystemów do kontroli stanu izolacji
oraz poprawności połączeń magnesów. Omówiono także wnioski
wypływające z badań elementów systemu pomiarowego.
Słowa kluczowe: magnes nadprzewodzący, system pomiarowodiagnostyczny, rezystancja izolacji.

1. WSTĘP
W ramach projektu FAIR budowany jest w Darmstad
(Niemcy) akcelerator ciężkich jonów SIS100. W projekcie
tym zaangażowanych jest 10 krajów, w tym również Polska.
Zadaniem tego obiektu będą badania nad fizyką cząsteczek
elementarnych, a także zastosowania medyczne [1, 2].
Akcelerator SIS100 będzie się składał z dwóch pierścieni
o średnicy około 1100 m [3]. Cząsteczki rozpędzane w tym
akceleratorze będą osiągać prędkości przekraczające 99%
prędkości światła. Przyśpieszanie cząstek do takich
prędkości wymaga znacznego wkładu energii. Z tego
względu do budowy akceleratora wykorzystano magnesy
z uzwojeniami nadprzewodzącymi. Pozwala to na
zminimalizowanie masy obiektu oraz strat energii
elektrycznej. Warunkiem osiągnięcia nadprzewodnictwa jest
schłodzenie obwodów magnesu do temperatury ciekłego
helu czyli ok. 4 K [3]. Zapewnienie poprawnej pracy
magnesu w tak specyficznych warunkach wymaga kontroli
jego parametrów. Do kluczowych parametrów, które należy
kontrolować zalicza się rezystancja izolacji pomiędzy
obwodami magnesu, rezystancja izolacji międzyzwojowej
w uzwojeniach magnesu, a także jakość i poprawność
połączeń elektrycznych.

Poprawność połączeń jest niezbędna dla właściwej
pracy obwodów akceleratora oraz kontroli działania
i warunków panujących w różnych punktach magnesu.
Na przykład niewłaściwie podłączony czujnik temperatury
może
uniemożliwić
wykrycie
lokalnego
wzrostu
temperatury, co może prowadzić do niekontrolowanego
wyjścia obwodu ze stanu nadprzewodnictwa („quench”) [3].
W wybranych punktach obwodów elektrycznych magnesów
zainstalowane są przewody wyprowadzające ich potencjały
na złącze kontrolne (tzw. „voltage taps”) służące m.in. do
detekcji rozwijania zjawiska „quench”. Niepoprawność
połączeń „voltage taps” może również doprowadzić do nie
wykrycia w porę inicjowania zjawiska „quench”. Z kolei
kontrola jakości połączeń pozwala na wyeliminowanie
połączeń miedzianych między sekcjami magnesów
nadprzewodzących o nadmiernej rezystancji. Lokalne
nagrzewanie nieprawidłowych połączeń może inicjować
zjawisko „quench”.
Kolejnym kluczowym parametrem jest jakość izolacji
międzyzwojowej. Magnesy muszą zapewniać precyzyjne
prowadzenie wiązki rozpędzonych cząstek elementarnych.
Zapewnia to właściwa geometria pola wewnątrz jarzma.
Zasadniczy wpływ na jakość pola ma geometria rdzenia
i uzwojenia magnesów. Zwarcie międzyzwojowe (pełne lub
niepełne) może zaburzyć geometrię pola. Może to
doprowadzić do niewłaściwego działania akceleratora,
a nawet do jego awarii. W trakcie pracy akceleratora do
awarii może również doprowadzić przebicie pomiędzy
poszczególnymi obwodami magnesu. Wobec tego istotna
jest kontrola rezystancji izolacji między tymi obwodami.
Magnes nadprzewodzący SIS100 bez obudowy
zewnętrznej („Cryostat” ) został pokazany na rysunku 1.

Rys. 1. Magnes nadprzewodzący SIS100 (bez obudowy
zewnętrznej)

Opisywany system pomiarowo - diagnostyczny ma
umożliwić kontrolę parametrów elektrycznych magnesów na
etapie budowy i uruchamiania akceleratora. Magnesy
poddawane są również innym testom, których nie obejmuje
opisywany system. Badana jest m.in. jakość parametrów
pola wewnątrz jarzma oraz straty energii w rdzeniu.
W sposób ciągły działa również system detekcji zjawiska
„quench” [4 - 6]. Degradację obwodów magnesu można
również diagnozować poprzez monitorowanie parametrów
RLC uzwojeń w trakcie użytkowania akceleratora [7].
W dalszej części artykułu omówiono założenia
projektowe i koncepcję budowanego systemu pomiarowo –
diagnostycznego.

Kolejnym istotnym wymaganiem, któremu
sprostać system pomiarowy jest odpowiednio
rezystancja wewnętrzna kanałów pomiarowych.
Tabela 1. Zestaw napięć pomiarowych rezystancji izolacji
Rodzaj
obwodu

Napięcie
pomiarowe

Uwagi

obwody
HV

3 kV

obwody główne magnesów
(uzwojenia, „bus – bars”)

obwody
MV

1,1 kV

obwody korektorów (np. magistrale
zasilające, uzwojenia korektorów)

50 V

2. SYSTEM POMIAROWO - DIAGNOSTYCZNY
Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej zespół badawczy opracowuje obecnie system
pomiarowo – diagnostycznego, którego zadaniem będzie
weryfikacja
kluczowych
parametrów
elektrycznych
magnesów nadprzewodzących. Zadanie jest realizowane
w ramach projektu FAIR jako wkład rzeczowy strony
polskiej.
W urządzeniu można wyodrębnić trzy podsystemy:
1. Podsystem „HV-DC” do testowania rezystancji
izolacji między poszczególnymi obwodami magnesu
przy napięciu stałym. Testowanymi obwodami są
m.in.: uzwojenia główne magnesu, czujniki
temperatury,
magistrale
zasilające,
obwody
korektorów pola oraz obudowa magnesu („cryostat”)
połączona z masą układu.
2. Podsystem „Electrical Continuity” przeznaczony
do testowania jakość i poprawność połączeń.
3. Podsystem „HV-Discharge” służący do wykrywania
zwarć międzyzwojowych w uzwojeniach głównych
oraz w uzwojeniach korektorów magnesu
nadprzewodzącego. Dokonuje się tego na podstawie
analizy przebiegu napięcia i prądu rozładowania
kondensatora poprzez uzwojenie badanego magnesu.
Założenia projektowe i koncepcja podsystemów
zostanie omówiona poniżej.
3. KONCEPCJA SYSTEMU
Opracowywane systemy pomiarowe muszą spełniać
wymagania określone w założeniach projektowych. Zostały
one zdefiniowane przez FAIR w specyfikacjach i są
związane z charakterystyką badanych obiektów.
3.1. System „HV DC”
W magnesie nadprzewodzącym znajdują się obwody
pracujące
z
różnymi
napięciami
znamionowymi.
Przykładowo obwody główne magnesu („obwody HV”)
takie jak uzwojenie główne oraz nadprzewodzące przewody
zasilające („bus - bars”) pracują na najwyższym napięciu
1,5 kV. Z kolei obwody korektorów („obwody MV”) pracują
przy niższym napięciu rzędu 550 V. Natomiast izolacja
własna obwodów czujników temperatury może pracować
przy napięciu rzędu kilkudziesięciu woltów. W zależności
od wartości napięć znamionowych izolacji poszczególnych
obwodów, do wyznaczenia rezystancji izolacji należy
zastosować odpowiednie napięcie pomiarowe. Wartości tych
napięć zestawiono w tabeli 1.
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musi
duża

obwody
LV
100 V

czujniki temperatury
(zainstalowane bezpośrednio na
kriostacie lub rdzeniu magnesu)
czujniki temperatury zainstalowane
na obwodach izolowanych (izolacja
własna czujnika + obwodu na
którym jest naklejony czujnik, np.
uzwojenia korektorów)

Zgodnie ze specyfikacją magnesów przy próbie
3 kV/120 s w obwodach głównych magnesu prąd upływu
powinien być mniejszy niż 150 nA, a rezystancja izolacji
większa niż 20 GΩ. Badanie parametrów elektrycznych
magnesów wykonuje się w temperaturze pokojowej oraz
przy schłodzeniu obwodów magnesu do temperatury
ok. 4 K. Wymaga to podłączenia magnesu do specjalnego
stanowiska testowego („Test Bench”), które m.in. obsługuje
obwody kriogeniczne magnesu, umożliwia pracę magnesu
praktycznie w próżni, oraz zapewnia zasilanie elektryczne.
Rezystancja izolacji obwodów głównych magnesu
podłączonego do stanowiska „Test Bench” powinna
przekraczać wartość 1 GΩ. Podobne wymaganie odnośnie
rezystancji izolacji dotyczą obwodów MV (korektorów).
Powyższe założenia implikują wymagania odnośnie
dopuszczalnej rezystancji izolacji kanałów pomiarowych
budowanego systemu. Własne prądy upływu kanałów nie
mogą przysłaniać wartości prądów upływu związanych
z rezystancją izolacji magnesów. W sformułowanych
założeniach strona niemiecka określiła dopuszczalną
rezystancję kanałów na poziomie nie mniejszym niż 10 GΩ,
a w wyjątkowych przypadkach nie mniejszym niż 1 GΩ.
Prądy upływu kanałów pomiarowych mogą być zatem
większe od prądów mierzonych. Pomiar rezystancji izolacji
z odpowiednią dokładnością może w takich warunkach
wymagać stosowania dodatkowych zabiegów pomiarowych,
takich jak na przykład autokalibracja.
Mając
na
uwadze
powyższe
wymagania
zaproponowano koncepcję systemu „HV-DC”, którego
schemat blokowy przedstawiono na rysunku 2.
Źródłem napięcia pomiarowego o ustawianej wartości
jest w tym układzie miernik rezystancji izolacji wysokiej
klasy firmy Megger S1-568. Miernik ten jednocześnie
mierzy prądy upływu i na tej podstawie oblicza wartość
rezystancji izolacji. Miernik jest sterowany zdalnie za
pomocą komputera PC oraz interfejsu USB. Miernik jest
wyposażony w trzy zaciski: „+”, „-” oraz „GUARD”. Zacisk
„GUARD” umożliwia bocznikowanie powierzchniowych
prądów upływu tak, aby nie wpływały one na wynik
pomiaru. Sygnały z zacisków miernika są dystrybuowane do
mierzonych obwodów magnesu za pośrednictwem matryc.
Na schemacie są widoczne trzy matryce: „matryca HV”,
„matryca MV” oraz „matryca LV”. Matryce HV 3x9 i MV
3x10 mają trzy wiersze podłączone do trzech zacisków
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miernika rezystancji izolacji. Liczba kolumn 9 i 10
umożliwia podłączenie odpowiadającej liczby obwodów.
Wybrane kolumny są podłączane do wierszy poprzez
matryce kluczy o napięciu znamionowym 7,5 kV.
Zastosowanie matrycy daje pełną elastyczność przy wyborze
badanych obwodów oraz umożliwia przeprowadzenie
pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy nimi przy dwóch
polaryzacjach.
Bus Bars + Cryostat

Corrector + MID

Matryca
HV

Matryca
MV

Jak widać na rysunku zasilacz jest sterowany przez
komputer PC za pośrednictwem interfejsu RS232. Za
zasilaczem znajduje się moduł dystrybucji, który umożliwia
zmianę polaryzacji prądu pomiarowego oraz przełączanie
prądu na obwody główne i korektory w badanym magnesie
lub na obwody czujników temperatury. Zmiana kierunku
prądu pomiarowego może być niezbędna do właściwej
oceny wyników pomiaru, ze względu na możliwość
występowania pasożytniczych sił elektromotorycznych
w badanych obwodach.
Czujn. temp. + MID

Moduł konfigurcji
obwodów
Cryostat

Zasilacz
stab.

+

+

+

-

-

Moduł
dystrybucji
zasilania

Uzw. Magn.
+ Bus-Bars

Guard

Cryostat
Bus-Bars

PC

NI

Czujniki
środowisk.

Klucze
I / HV

Sterownik
kluczy

Matryca
LV

Czujn. Temp.

Diagnost.

Zabezp.
nadnap.

2

8

Złącza magn.
SIS100
Test Bench
56

8

8

6

6

44

2 x Muliplex.
1 / 196

FAIR Soft

DAQ

Pomiar I

-

Dig. I/O

FAIR Soft

Megger S1-568

Cryostat

PC

NI

Multimetr
7 1/2 dig.

Czytnik
kodu QR

DAQ
Dig. I/O

Matryca LV zawiera dwa wiersze, z tym że para kluczy
w każdej kolumnie jest sterowana jednym sygnałem. Takie
rozwiązanie umożliwia pomiar rezystancji izolacji obwodów
czujników temperatury względem kriostatu tylko dla jednej
polaryzacji zasilania.
Pomiędzy miernikiem a matrycami znajdują się
zestawy kluczy odcinających wiersze matryc od zasilania.
Zestawy kluczy sterujących normalnie zwartych, ze
względów bezpieczeństwa zwierają wybrane punkty systemu
pomiarowego do uziemionej masy.
3.2. System „Continuity”
Określenie poprawności oraz jakości połączeń bazuje
na pomiarze spadków napięć pomiędzy wybranymi
punktami obwodów magnesu. Ze względu na niewielkie
wartości rezystancji spadki te mogą być trudno mierzalne.
Z tego względu w założeniach projektowych zawarto
wymagania dotyczące wartości prądu pomiarowego. Prąd
ten powinien mieć wartość 5 A, a przy nadmiernym
nagrzewaniu obwodu można go zmniejszyć do 1 A. Prąd
powinien mieć taką wartość, żeby pomiędzy poszczególnymi
punktami obwodu („voltage taps”) spadek napięcia był
nie mniejszy niż 100 uV. Przy tak niewielkim sygnale
pomiarowym duże znaczenie ma stabilność prądu
pomiarowego oraz warunków środowiskowych wewnątrz
obudowy
systemu.
Dopuszczalne
zmiany
prądu
pomiarowego są na poziomie 0,01 A przy zakresie do 2 A
oraz 0,05 A dla wyższych zakresów.
Do zasilania systemu pomiarowego wykorzystano
zasilacz
stabilizowany
firmy
Keysight
E3642A.
Maksymalny prąd wyjściowy zasilacza ma wartość 5 A przy
stabilności 0,1% + 1 mA co z dużym zapasem spełnia
wymagania określone w założeniach. Schemat blokowy
podsystemu „Continuity” przedstawiono na rysunku 3.

Czujniki
środowisk.

Czytnik
kodu QR

Sterownik
kluczy

Klucze LV

Rys. 2. Schemat blokowy podsystemu HV-DC

Rys. 3. Schemat blokowy podsystemu Continuity

Przy badaniu jakości i poprawności połączeń
w obwodach głównych magnesu, tworzy się wstępnie
szeregowy łańcuch ze wszystkich „bus - bar” oraz uzwojenia
głównego magnesu, stosując zwory z połączeniami
krokodylowymi typu Kelvina. Taki łańcuch zasila się
prądem z systemu pomiarowego i mierzy się różnice
potencjałów wyprowadzonych na złącza diagnostyczne
magnesu z różnych punktów jego obwodów. Różnice
potencjałów są precyzyjnie mierzone przez kartę multimetru
NI PXI-4071 firmy National Instruments o rozdzielczości
7 ½ cyfry. Różnica potencjałów jest mierzona pomiędzy
dwoma dowolnymi punktami obwodów magnesu
podłączonymi do wejścia karty multimetru za pomocą
dwóch multiplekserów 1 z 196. Zastosowano multipleksery
NI PXIe-2575 firmy National Instruments. Zarówno karta
multimetru jak i multipleksery znajdują się w kasecie
pomiarowej sterowanej przez PC. Ze względu na niewielką
wartość napięcia mierzonego system pomiarowy umożliwia
automatyczne przenoszenie punktu referencyjnego, co
korzystnie wpływa na rozdzielczość pomiaru.
Obwody czujników temperatury bada się analogicznie
do sposobu opisanego powyżej. W tym wypadku
poszczególnych obwodów czujników nie trzeba łączyć
w łańcuch ręcznie, lecz odbywa się to automatycznie za
pomocą wewnętrznych kluczy wbudowanych w systemie.
3.3. System „HV-Discharge”
Wykrywanie degradacji izolacji międzyzwojowej
w uzwojeniu magnesu bazuje na obserwacji napięcia i prądu
rozładowania banku kondensatorów przez uzwojenie
magnesu. Naładowane banki kondensatorów, znajdujące się
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wewnątrz sytemu, w chwili rozładowania przez badane
uzwojenie magnesu tworzą z nim szeregowy obwód RLC.
Przy znanej pojemności kondensatorów częstotliwość drgań
prądu rozładowania jest uzależniona od indukcyjności
badanego uzwojenia. W przypadku występowania zwarć
międzyzwojowych częstotliwość drgań obwodu ulega
zmianie.
Podobnie jak w poprzednio omawianym systemie
istotna dla jakości pomiaru jest stabilność warunków
środowiskowych wewnątrz obudowy systemu, głównie ze
względu na parametry banków kondensatorów. Są to
kondensatory o dużym napięciu i prądzie znamionowym,
a także o małej rezystancji wewnętrznej. W zastosowanej
aplikacji istotna jest także duża dopuszczalna stromość
zmian napięcia du/dt na ich zaciskach. Najlepsze
kondensatory tej klasy dostępne na rynku nie mają tolerancji
lepszej niż 5 %. Ze względu na ograniczoną dokładność
należy zastosować procedurę autokalibracji umożliwiającą
korygowanie wartości banku pojemności bezpośrednio przed
każdym pomiarem.
Zgodnie z założeniami przebiegi napięcia i prądu drgań
w obwodzie RLC mogą być mierzone przez kartę
pomiarową o rozdzielczości nie gorszej niż 16 bitów oraz
częstotliwości próbkowania nie mniejszej niż 500 kHz.
Schemat blokowy systemu przedstawiono na rysunku 4.
DC/DC
24V/3kV
Uzw. Magn.
Klucz
mocy
Moduł
autokalibr.

Bank

C

Sterown.
klucza
mocy

(Bus - Bars)

Sonda

I
Zabezp.
nadnap.

Uzw. Magn.
(V - Taps)

Sonda

U

Sterownik
kluczy

Klucze
I / HV

FAIR Soft

NI

Dig. I/O

DAQ

Czytnik
kodu QR

PC
Czujniki
środowisk.

próbkowania 4 MHz. Ze względu na krótki czas drgań
obwodu o częstotliwości rzędu kilku do kilkunastu kHz,
wysoka częstotliwość próbkowania karty jest kluczowym jej
parametrem. Częstotliwość drgań obwodu niesie informację
o uszkodzeniu izolacji uzwojenia i powinna być mierzona
z możliwie dobrą dokładnością. Przy częstotliwości
próbkowania karty, na jeden mierzony okres przypada
kilkuset do tysiąca próbek.
4. BADANIA ELEMENTÓW SYSTEMU
W
założeniach
projektowych
sformułowano
wymaganie zapewnienia możliwie bezawaryjnego działania
systemu przez okres 5 lat przy pracy 7 dni w tygodniu przez
24 godz. na dobę. Aby sprostać tym wymaganiom
przeprowadzono szereg badań kluczowych elementów
systemu już na etapie jego projektowania.
Na wstępie przeprowadzono symulacje rozładowania
banku kondensatorów przez różne uzwojenia badane w celu
określenia wymagań dla kondensatorów. Jednocześnie
oszacowano zakresu zmian częstotliwości drgań obwodu
RLC dla różnych uzwojeń i przy różnych przewidywanych
uszkodzeniach izolacji międzyzwojowej. Określono, że dla
przyjętej wstępnie pojemności (0,3 ... 1 µF) rejestrowana
częstotliwość mieści się w zakresie od 1 ... 14 kHz.
Wpływ strat na prądy wirowe i przemagnesowanie
określono na drodze eksperymentalnej rozładowując różne
banki
kondensatorów
przez
cewkę
powietrzną
o indukcyjności odpowiadającej wartości odczytanej
z dokumentacji magnesu oraz przez uzwojenie rzeczywiste
na jarzmie próbnego magnesu nadprzewodzącego. Okazało
się, że w obiekcie rzeczywistym drgania obwodu RLC
zanikają zaledwie po kilku cyklach. W badaniach
nie uwzględniających wpływu ferromagnetyku amplituda
drgań zanikała do połowy początkowej wartości w czasie
rzędu 2 ... 15 ms. Badania te pozwoliły na określenie
wymaganej wartości pojemności banków kondensatorów
stosowanych w systemie „HV Discharge”. Przykładowy
przebieg drgań gasnących uzyskany z symulacji
i wyznaczony na obiekcie rzeczywistym pokazano na
rysunku 5.

Rys. 4. Schemat blokowy podsystemu HV Discharge

Widoczny na schemacie bank kondensatorów składa
się z kilku sekcji podłączanych do szyny zasilania za
pomocą
sterowanych
kluczy
wysokonapięciowych
(o napięciu znamionowym 7,5 kV) i o stosunkowo dużym
prądzie znamionowym rzędu 20 A. Każda sekcja
kondensatorów, ze względów bezpieczeństwa, jest
wyposażona w rezystor rozładowujący szeregowo
podłączony z kluczem normalnie zamkniętym. W pierwszym
etapie konfigurowana jest pojemność banku kondensatorów
tzn. wybrane sekcje są podłączane do szyny za pomocą
kluczy sterowanych i jednocześnie rezystory rozładowujące
zostają odłączone. Następnie kondensatory są ładowane
z przetwornicy DC/DC 24 V/3 kV do zadanej wartości
napięcia. Jest ono kontrolowane za pomocą sondy
napięciowej dołączonej do banku pojemności przez klucz
przełączalny. Po naładowaniu kondensatorów przetwornica
zostaje odłączana i za pośrednictwem modułu IGBT
pełniącego rolę sterowanego klucza mocy kondensatory są
rozładowywane przez badane uzwojenie magnesu. Przebieg
napięcia i prądu za pośrednictwem sond jest rejestrowany za
pomocą karty pomiarowej NI PXIe-6124 firmy National
Instruments o rozdzielczości 16 bitów oraz o częstotliwości
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a)

b)

Rys. 5. Przykładowe przebiegi napięcia zarejestrowane przy
rozładowaniu kondensatora przez model uzwojenia bez
rdzenia (a) oraz dla obiektu rzeczywistego (b)

Istotnymi elementami systemu HV-Discharge są klucze
wysokonapięciowe o prądzie znamionowym ok. 20 A
służące do konfiguracji banku pojemności oraz klucz mocy
o prądzie znamionowym ok. 200 A zamykający obwód
drgający RLC. Przetestowano kilka typów kluczy
prądowych oraz kluczy mocy monitorując ich parametry
przy cyklicznym rozładowaniu próbnego banku pojemności
przez model uzwojenia. W próbach tych wyeliminowano
kilka typów kluczy z uwagi na tendencje do „sklejania”
styków lub „odskoki” dla kluczy mechanicznych, a także
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wzrost rezystancji przejścia zamkniętego łącznika lub
spadek rezystancji izolacji klucza otwartego. Dla
wyselekcjonowanych do użytku typów kluczy prądowych
(18 A / 7,5 kV) po 500 000 cyklach zadziałania stwierdzono,
że rezystancja izolacji przy stykach otwartych dla napięcia
3 kV utrzymuje się powyżej 7,5 TΩ (przekracza zakres
miernika
izolacji).
Rezystancja
przejścia
styków
zamkniętych przy prądzie 15 A utrzymuje się dla tych
kluczy w granicach od ok. 6 ... 10 mΩ. Wybrane klucze
prądowe poddano również badaniu w warunkach
przeciążeniowych. Prąd zwiększano stopniowo do 150 %
wartości prądu rzeczywistego działania kluczy. Po 50 000
cykli pracy w przeciążeniu wyselekcjonowanych kluczy
nie stwierdzono pogorszenia ich parametrów.
Dla wybranego modułu IGBT pełniącego rolę klucza
mocy po 500 000 cykli zadziałania przy prądzie
początkowym
rozładowania
bliskim
prądowi
znamionowemu 200 A nie stwierdzono zmian kluczowych
parametrów (jak np. napięcie nasycenia kolektor - emiter)
związanych ze zużyciem tranzystora.
Przetestowano
również
kilka
typów
kluczy
wysokonapięciowych normalnie zwartych i normalnie
otwartych niezwykle istotnych dla systemu „HV-DC”,
w którym podstawowe jest utrzymanie wysokiej wartości
rezystancji izolacji kanału pomiarowego. Klucze o napięciu
znamionowym 7,5 kV badano przy napięciu 3 kV i prądzie
ok. 1 mA. Niektóre typy kluczy w trakcie działania zaczęły
wykazywać spadek rezystancji izolacji przy otwartych
stykach. Wyselekcjonowane typy kluczy po 500 000 cykli
zadziałania wykazywały rezystancję izolacji dla otwartych
styków ponad 7,5 TΩ (poza zakresem miernika izolacji)
przy napięciu pomiarowym o wartości 3 kV.
Kolejnym elementem istotnym dla działania systemu
„HV-DC” są kable pomiarowe. Dlatego też przetestowano
kilka typów kabli wielożyłowych z różnymi materiałami
izolacji przy napięciach 3 ... 5 kV. Badaniu poddawano
odcinki o długości 3 m gdyż taka będzie długość kabli
pomiarowych w projektowanym systemie. Żaden z badanych
kabli nie spełniał oczekiwań wobec czego uzgodniono
z firmą „ROGUM” z Pruszcza Gdańskiego wykonanie
próbek kabli o napięciu znamionowym 3 kV i o izolacji
z materiału
polimerowego
typu
EI7.
Badania
wyselekcjonowanego typu kabla wykazały, że rezystancja
izolacji między żyłami oraz między żyłą a ekranem dla
odcinka 3 m przekracza zakres użytego miernika Megger
S1-568 czyli utrzymuje się na poziomie ponad 7,5 TΩ. Prąd
upływu po 60 s utrzymywał się w granicach 0,07 ... 0,25 nA.
Stwierdzono również, że żyły muszą być oznaczane poprzez
nadruk
numerów
ponieważ
barwienie
materiału
izolacji pogarsza jego parametry.

4. WNIOSKI KOŃCOWE
Opisane urządzenie konstruowane jest w ramach
międzynarodowego projektu FAIR związanego z budową
akceleratora kołowego w Darmstadt. Przeanalizowano wiele
rozwiązań projektowych, a także wykonano szereg badań
elementów składowych systemu. Pozwala to stwierdzić, że
przyjęte rozwiązania oraz wybrane podzespoły powinny
umożliwić dotrzymanie bardzo wysokich wymagań
stawianych przed projektowanym systemem. Warunkiem
koniecznym uzyskania wymaganej jakości urządzenia będzie
również ścisłe zachowanie reżimów technologicznych przy
jego produkcji. Prototypowe urządzenie będzie przekazane
do Darmstadt w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a zebrane
doświadczenia zostaną wykorzystane przy produkcji
pierwszego seryjnego systemu pomiarowego.
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THE DIAGNOSTICS OF SUPERCONDUCTING MAGNETS ELECTRICAL CIRCUITS
Poland is a member of international project FAIR. The purpose of this project is construction of a circular
accelerator of heavy ions in Darmstadt (Germany). The main part of the accelerator are superconducting magnets.
Maintaining superconducting magnets capable of superconductivity requires precise control of the parameters before the first
run and during their operation. For this purpose, the research team at the Faculty of Electrical and Control Engineering of
Gdansk University of Technology conducts research on specialized diagnostic and measurement system for testing electrical
circuits of superconducting magnets in the project FAIR.
This paper presents the requirements for diagnostic system and concept of hardware for subsystems testing the
resistance insulation and cerrectness of electrical circuit of superconducting magnet. It also presents the conclusions from
experimental research of essential system components.
Keywords: superconducting magnet, measurement system, diagnostic system, insulation resistance.
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