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PRZEDMOWA 

 
 

Decyzja o organizacji krajowej konferencji naukowo-technicznej pt. Jakość dostawy energii elektrycznej – wspólna 

odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów powstała w toku dyskusji członków 

i sympatyków Zarządu Oddziału Częstochowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich jako wydarzenie związane 

z Jubileuszem 100-Lecia istnienia SEP. Podstawą tej decyzji jest długa historia i wiele znaczących wydarzeń związanych 

z inżynierią elektryczną, które wydarzyły się w XIX i XX wieku na ziemi częstochowskiej. 

Aby na obszarze kraju, który niepodległość odzyskał w 1918 roku, po 125 latach zaborów, powstało obecne 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich potrzebne było wsparcia elektryków z tych miejsc w Polsce, w których istniały zakłady 

elektryczne. Jednym z nich była Częstochowa. W roku 1784 na najwyższej wieży w kraju, w Sanktuarium Jasnogórskim, 

zainstalowano gromochron spełniający rolę urządzenia odgromowego. W roku 1852 wzdłuż Warszawsko Wiedeńskiej Drogi 

Żelaznej wybudowano telegrafy "Morse'a" do łączności między większymi stacjami kolejowymi i typu ABC do łączności 

pomiędzy kolejnymi przystankami tej kolei. W 1887 roku wybudowano w mieście elektrownię prądu stałego, której celem 

było elektryczne oświetlenie miasta, a 12 lat później zaczęto sprzedawać energię elektryczną konsumentom. Od 1900 roku 

lokomotywki elektryczne z wagonikami przewoziły wydobywaną w okolicznych kopalniach rudę żelaza przeznaczoną dla 

Huty Częstochowa. Częstochowa odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Już 19 grudnia 1918 roku na łamach 

miejscowej prasy pojawiło się ogłoszenie o zwołanym przez pracowników Elektrowni 22 grudnia 1918 roku zebraniu 

elektryków w sali Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysłowego przy "Aleji Panny Marji 9". W efekcie długich dyskusji 

prowadzonych podczas pierwszego zebrania oraz licznych następnych, powołano Związek Zawodowy Techników Polskich w 

Częstochowie (od 1923 roku Związek Techników Polskich w Częstochowie, od 1924 roku członek Związku Polskich 

Zrzeszeń Technicznych. 

Nowo powstały Związek Zawodowy Techników Polskich w Częstochowie wytypował czteroosobową reprezentację na 

Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników (Warszawa 7-9 czerwca 1919 roku), podczas którego powołano do życia 9 czerwca 

1919 roku Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich (dziś Stowarzyszenie Elektryków Polskich - SEP). Wśród 358 

delegatów na ten zjazd (w tym 235 elektryków z Warszawy i 12 przedstawicieli władz) znajdowali się wybrani na zebraniach 

pracujący w Częstochowie lub okolicy inżynierowie: Jan Hertz (1869-1934), Włodzimierz Piekałkiewicz (1885-1939), 

Ludwik Trochimowski (1867-1953) i Roman Tyszecki (1874- 1929).  

W okresie międzywojennym w Częstochowie nie udało się powołać koła SEP, a elektrycy częstochowscy działali 

w innych pobliskich kołach. Po drugiej wojnie światowej, dążenia przede wszystkim przedwojennych członków SEP 

pracujących w Częstochowie sprawiły, że w dniu 16 listopada 1951 roku zorganizowano zebranie organizacyjno-wyborcze 

i na nim powołano Oddział Częstochowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. To dzięki staraniom władz SEP i NOT 

powołano Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej.  

Społeczność elektryków częstochowskich w roku Jubileuszu wyraża radość, że tak liczne grono specjalistów bierze 

udział w naszej Konferencji dotyczącej tak ważnej tematyki, jaką jest Jakość Dostawy Energii Elektrycznej (JDEE). 

Wielkim zaszczytem dla Oddziału Częstochowskiego SEP było uzyskanie patronatu honorowego udzielonego przez Komitet 

Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk przy wsparciu Panów Profesorów Andrzeja Demenko, Tadeusza Skoczkowskiego 

i Mariana Pasko. 

Organizatorzy Konferencji składają serdeczne podziękowania instytucjom patronackim: TAURON Dystrybucja S.A., 

ZEUP Pozyton Sp. z o. o., ELMA Energia Sp. z o. o., ELHAND Transformatory Sp. z o. o., EthosEnergy Poland S.A. i CMC 

Poland Sp. z o. o.  

Podczas konferencji prezentowanych będzie ponad trzydzieści prac dotyczących następujących zagadnień 
szczegółowych: 

• źródeł zaburzeń elektromagnetycznych, 

• wpływu generacji rozproszonej na jakość energii, 

• metod i układów pomiarowych, 

• regulacji jakościowej w kontekście niezawodności dostaw energii elektrycznej, 

• badań symulacyjnych, 

• JDEE w sieciach Smart Grid, 

• kompensacji mocy biernej, 

• sposobów redukcji negatywnych skutków złej jakości energii elektrycznej,  

• wykorzystania nowych środków do kontroli jakości dostaw energii elektrycznej. 

Autorzy prac opublikowanych w Zeszycie Naukowym Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 

reprezentują wiele ośrodków akademickich: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Wrocławską, 
Politechnikę Opolską, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Śląską, Politechnikę Świętokrzyską, 
Politechnikę Częstochowską, Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie, a także z firm zajmujących się tematyką szeroko rozumianej jakości dostawy energii elektrycznej: ELMA 

Energia Sp. z o. o. z Olsztyna, ELHAND Transformatory Sp. z o. o. z Lublińca, TAURON Dystrybucja S.A. z Krakowa, 

MIKRONIKA Sp. z o. o. z Poznania, Calmet Spółka z o.o. z Zielonej Góry, ZEUP Pozyton Sp. z o. o. z Częstochowy, 

TAMEH Polska Sp. z o. o. z Krakowa , SONEL S.A. ze Świdnicy oraz z Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce 

SEP. 
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Zgłoszone przez Autorów referaty były dwukrotnie recenzowane przez członków Komitetu Naukowego oraz 

niezależnych ekspertów z ośrodków naukowych z całej Polski. Każdy z nich dotyczy istotnych zagadnień związanych 

z jakością dostawy energii elektrycznej i może stanowić inspirację do dalszych prac naukowo-badawczych, zarówno 

teoretycznych jak i praktycznych. Liczymy na żywą i merytoryczną dyskusję, która będzie uzupełnieniem treści 

opublikowanych prac.  

W imieniu uczestników i organizatorów konferencji, kierujemy słowa podziękowania do członków Komitetu 

Naukowego oraz recenzentów za trud związany z oceną przesłanych referatów.  

Szczególne słowa podziękowania należą się Panu dr inż. Markowi Gale za olbrzymią pracę włożoną na etapie recenzji 

zgłoszonych publikacji wraz z uzgodnieniami ich autorów, a także podczas ustalania programu konferencji.  

Wszystkim Uczestnikom Konferencji życzymy koleżeńskiej i życzliwej atmosfery obrad oraz wielu miłych wrażeń 
i wspomnień z pobytu w Częstochowie, bowiem „Częstochowa to dobre miasto”. 

 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka 

Przewodniczący Komitetu Naukowego 

Członek Honorowy SEP 

 

dr hab. inż. Kazimierz Jagieła, prof. ATH 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Członek Honorowy SEP
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Streszczenie: Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej 

coraz częściej realizowane są za pomocą rozproszonych systemów 

pomiarowych obejmujących wiele mierników zainstalowanych 

w węzłach sieci dystrybucyjnej. W artykule przedstawiono 

przegląd trzech metod optymalnego wyboru miejsc przyłączenia 

analizatorów jakości energii elektrycznej. Przedstawiono również 
wyniki aplikacji tych metod do fragmentu typowej sieci 

dystrybucyjnej spotykanej na obszarze miejskim.  

 
Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, pomiar parametrów 

jakości energii elektrycznej, minimalizacja liczby mierników. 

 

1. WSTĘP 
 

Jednym z zadań operatora systemu dystrybucyjnego 

jest kontrola jakości energii elektrycznej (JEE) w miejscu jej 

dostarczania do odbiorców końcowych. Można to wykonać 
poprzez doraźne pomiary analizatorami JEE. W celu 

ciągłego monitorowania parametrów JEE zasadne jest 

zbudowanie rozproszonego systemu pomiarowego. Taki 

system opiera się na wykorzystaniu wielu urządzeń 
pomiarowych (mierników parametrów jakości energii 

elektrycznej) rozmieszczonych w sieci dystrybucyjnej. 

Instalowanie miernika w każdym węźle sieci jest jednak 

niemożliwe, choćby ze względu na koszty infrastruktury 

pomiarowej. Pojawia się wobec tego zagadnienie wyboru 

miejsc pomiaru w taki sposób, aby stworzyć użyteczny 

system pomiarowy JEE bez ponoszenia nadmiernych 

nakładów finansowych na jego budowę i utrzymanie. 

Na podstawie ogólnych zasad powstawania 

i  rozchodzenia się zaburzeń JEE można sformułować 
kryteria wyboru miejsc istotnych do monitorowania JEE. 

Miejscami ważnymi dla zachowania poprawnej jakości 

zasilania w sieci SN są stacje GPZ z transformatorami 

WN/SN. W następnej kolejności monitoringiem powinny 

być objęte punkty przyłączenia istotnych odbiorców – co 

wynika z konieczności kontroli emisji zaburzeń oraz  

z potrzeby rozstrzygania sporów związanych  

z ewentualnymi skargami na jakość zasilania. Analizator  

w punkcie przyłączenia takiego odbiorcy (lub w rozdzielni 

SN zasilającej takiego odbiorcę) stanowi cenne źródło 

informacji pomocnych przy rozstrzyganiu sporów. Jest to 

zgodne z rekomendacjami grup roboczych CIGRE (grupa 

robocza JWG C4.112) i CEER [1-3]. W praktyce wdrożenie 

tych kryteriów związane byłoby z instalacją analizatorów 

JEE w każdej rozdzielni WN/SN. 

 

2. OPTYMALNY WYBÓR MIEJSC POMIARU  

Problem optymalnego wyboru liczby i miejsc pomiaru 

można podzielić na dwa zagadnienia teoretyczne:  

1. zbudowanie modelu matematycznego  

i sformułowanie zadania optymalizacyjnego,  

2. rozwiązanie zadania optymalizacyjnego.  

Osiągnięcie optymalnego rozlokowania urządzeń 
pomiarowych od strony teoretycznej jest problemem teorii 

badań operacyjnych. Jednak rozwiązanie poprawnie 

sformułowanego problemu optymalizacyjnego nie jest łatwe 

ze względu na właściwości systemu dystrybucji energii 

elektrycznej. Ponadto mogą istnieć pewne praktyczne 

uwarunkowania, które nie dają się w łatwy sposób 

przedstawić w postaci analitycznej.  

Analiza dostępnej literatury pozwala na wyciągnięcie 

wniosku, że problem optymalnego rozmieszczenia miejsc 

pomiaru ma wiele rozwiązań i zależy silnie od założonego 

celu pomiarów. Jest to problem wtórny w stosunku do 

bardziej ogólnego, np. problemu estymacji stanu lub 

wykrycia miejsca zwarcia w sieci.  

Pełny przegląd opublikowanych metod wykracza poza 

ramy tego artykułu. Rozpatrując różne zaburzenia JEE 

można wskazać, która grupa istniejących metod będzie miała 

zastosowanie do wyboru optymalnego miejsca pomiaru 

danego parametru JEE: 

1. analiza wartości skutecznej napięcia i spadków napięć 
– metody wywodzące się z problemu estymacji stanu 

systemu (ang. state estimation, SE), 

2. analiza wahań napięcia – brak dedykowanych metod, 

jednak problem wahań napięcia można zdefiniować 
jako problem SE, więc będą miały zastosowanie te 

same metody, 

3. analiza asymetrii napięciowej – brak dedykowanych 

metod, ten problem również można przedstawić jako 

problem SE w systemie dystrybucyjnym, 
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4. analiza odkształcenia napięcia i prądu – metody 

wywodzące się z problemu estymacji stanu 

harmonicznych, 

5. analiza zapadów i wzrostów napięcia – istniejące 

metody wspierają głównie problem detekcji zwarć 
w sieci, przede wszystkim w systemie przesyłowym. 

 

3. ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD 
W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 

 

Sieć testowa 
Wybrane metody przetestowano na fragmencie 

rzeczywistej sieci dystrybucyjnej OSD, której uproszczony 

schemat pokazano na rysunku 1.  

Schemat ten przedstawia fragment linii kablowej SN 

zasilający odbiorców na terenie miejskim. Połączenia 

realizowane są kablami typu YHAKXS o przekrojach 240 

mm
2
 lub 120 mm

2
. W wyróżnionych okręgami miejscach 

(stacje SN/nn) zainstalowane są liczniki bilansujące. 

Dodatkowo w rozpatrywanej sieci zidentyfikowano jedną 
stację z przyłączonymi odbiornikami, które wywołują 
przepływ silnie odkształconego prądu. 

Ze względu na charakter danych i rodzaj sieci do 

dalszej analizy wybrano trzy metody.  

Metoda 1 
Metoda Don-Jun Wona i Seung-Il Moona [4, 5] łączy 

wiedzę ekspercką wyrażoną poprzez system wag, 

z zachowaniem obserwowalności systemu (w sensie 

zdolności do estymacji stanu). Metodę można łatwo 

rozszerzać poprzez definiowanie nowych wag w oparciu 

o kryteria inne niż te podane w oryginalnych pracach. 

Metoda jest bardzo prosta w stosowaniu i w większości 

przypadków nie wymaga użycia algorytmu optymalizacji 

numerycznej. 

Sieć przedstawia się w postaci grafu skierowanego, 

gdzie każdemu węzłowi można przypisać pewną wagę 
odzwierciedlającą istotność danych pomiarowych w tym 

miejscu. Przydział wag jest ściśle określony i wynika z: 

1. praw Kirchhoffa – część prądów może zostać 
wyznaczona na podstawie pomiarów w innych 

węzłach, 

2. podłączenia odbiorcy (odbiorców) – stała waga 

znormalizowana w stosunku do liczby wszystkich 

odbiorców, 

3. liczby linii zasilających – waga wynika z liczby innych 

węzłów zasilanych z tego węzła, 

4. początku linii – zwiększona waga dla węzłów 

zasilanych z linii tuż po rozgałęzieniu. 

Posługując się kryteriami przydziela się wagi dla 

każdego węzła sieci. Mierniki powinny być rozlokowane 

w miejscach o największych wagach. Następnie wprowadza 

się tzw. indeks wieloznaczności (ang. ambiguity index) 

określający, jak duża część sieci jest nieobserwowalna. 

Procedura optymalizacji znajduje takie miejsca pomiaru przy 

zadanej liczbie mierników, aby indeks wieloznaczności był 

minimalny. Procedura jest iteracyjna i wymaga 

sukcesywnego rozwiązywania zadania optymalizacyjnego 

dla zmieniającej się liczby mierników (zwiększanej w każdej 

iteracji).  

Metoda 2 
Metoda Saxenty, Bhaumika, Singha [6], opisuje wybór 

miejsc pomiaru ze względu na pomiar wyższych 

harmonicznych. Pośrednio wspiera metodę umożliwiającą 
znalezienie odbiorników zaburzających (wskazanie węzła ze 

źródłem) oraz metodę estymacji stanu harmonicznych. 

Poprawne wskazanie źródła wymaga pomiaru fazorów (tj. 

wartości zespolonych) napięć wyższych harmonicznych. 

Dodatkowo, wymagana jest znajomość fazorów prądów 

źródeł energii. 

Stosowanie tej metody rozpoczyna się od analizy 

obserwowalności, a następnie minimalizuje się liczbę miejsc 

pomiaru. Metoda składa się z dwóch etapów: 

1. Procedura iteracyjna zwana indeksowaniem (ang. index 

method), w której wybiera się węzły dające 

maksymalną obserwowalność systemu. Ten krok ma na 

celu zmniejszenie liczby węzłów do sprawdzenia 

w następnym etapie. 

2. Przeprowadzenie procedury optymalizacji, w której 

minimalizuje się liczbę miejsc pomiaru oraz tzw. liczbę 
pomiarów nadmiarowych zachowując obserwowalność 
systemu. 

W [6] założono, że problem jest sekwencyjny tzn. 

optimum dla całego systemu zawiera się w zbiorze węzłów 

znalezionych w etapie 1. Proces optymalizacji w etapie 2 nie 

usuwa żadnych węzłów, ani nie dodaje węzłów spoza zbioru 

znalezionego w etapie 1. Dzięki temu procedura 

optymalizacji przebiega szybciej. Ponieważ gwarantowana 

jest całkowita obserwowalność, można określić wartości 

napięć i prądów także w węzłach nie objętych pomiarem. 

Dzięki temu można wyznaczyć m.in. emisję harmonicznych 

przez odbiorniki (które w tej metodzie definiowanej są jako 

źródła prądowe).  

Metoda 3 
Metoda Almeidy i Kagana [7, 8] jest dedykowana dla 

pomiaru wyższych harmonicznych, jednak jej zastosowanie 

może być szersze. Metoda zapewnia obserwowalność 
systemu (w sensie estymacji stanu harmonicznych) poprzez 

analizę topologii połączeń między węzłami. 

 
 

Rys. 1. Uproszczony schemat sieci testowej 
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W tej metodzie miernik wykonuje pomiar napięcia 

i prądu wybranej wyższej harmonicznej. Napięcie mierzone 

jest we wskazanym węźle natomiast prąd jest prądem jednej 

z linii wychodzącej z tego węzła. Analizie podlega topologia 

połączeń między węzłami. Tworzy się dwa wektory: wektor 

obserwowalności wstępnej (ang. pre-observability vector) 

oraz skorygowany wektor obserwowalności (ang. fixed 

observability vector). Wektory te niosą informację 
o możliwości wyznaczenia napięć i prądów w miejscach, 

w których nie ma zainstalowanego miernika.  

Problem optymalizacyjny definiowany jest jako 

minimalizacja kosztu systemu pomiarowego przy 

zachowaniu obserwowalności. Tak zdefiniowany problem 

optymalizacji można rozwiązać korzystając z klasycznego 

algorytmu programowania całkowitoliczbowego [7, 8], lub 

z algorytmów genetycznych [7]. 

Wybór miejsc pomiaru zgodnie z tą metodą umożliwia 

również wyznaczenie niemierzonych wartości napięć lub 

prądów wyższych harmonicznych. 

Opis metody nie określa jednoznacznie czy mierzona 

powinna być wartość skuteczna rzeczywista czy zespolona 

tj. czy konieczna jest informacja o przesunięciu fazowym 

wskazów napięcia. Nie ma to znaczenia dla aplikacji samej 

metody w celu optymalnego wyboru miejsc pomiaru. 

Wyniki zastosowania metod 
Metoda nr 1 każdemu elementowi w sieci przydziela 

wagę liczbową określającą jak istotny jest ten element 

z punktu widzenia pomiaru parametrów JEE. Dzięki temu 

powstaje hierarchia elementów, w której elementy 

najbardziej istotne mają największą wagę i te elementy 

powinny być w pierwszej kolejności objęte pomiarem. 

Indeks wieloznaczności pozwala na określenie, jaka część 
sieci pozostaje nieobserwowalna przy wybranych miejscach 

pomiaru. Rysunek 2a przedstawia schemat sieci 

z zaznaczonymi miejscami pomiaru wskazanymi przez 

metodę nr 1. Szary okrąg oznacza element, który powinien 

zostać monitorowany. W przypadku odbiorów oznacza to 

pomiar prądu odpływu i napięcia na szynach transformatora 

SN/nn. W przypadku monitorowania linii pomiar powinien 

obejmować napięcie węzła, z którego ta linia jest zasilana 

oraz prądu tej linii. Liczby oznaczają pozycję w hierarchii. 

Całkowita obserwowalność uzyskiwana jest przez 

zastosowanie 10 mierników.  

Metodę można rozszerzyć o mierniki preinstalowane 

(np. istniejące liczniki bilansujące). Dzięki wprowadzeniu 

wag możliwe jest wprowadzenie etapów do budowy dużego 

systemu pomiarowego. Część systemu będzie wtedy 

nieobserwowalna do czasu kolejnego etapu rozmieszczania 

mierników. 

Wyniki aplikacji metody nr 2 pokazano na rysunku 2b. 

Optymalne rozwiązanie znajdywane jest w pierwszym etapie 

obliczeń i nie ma konieczności przeprowadzenia 

optymalizacji numerycznej. Metoda wskazuje 4 węzły, 

w których należy prowadzić pomiar fazorów napięć. 
W całkowitej liczbie mierników należy uwzględnić jeszcze 

pomiar prądów odbiornika. Zakładając, że istniejące liczniki 

bilansujące mogą być wykorzystane do tego rodzaju 

pomiaru, oznacza to instalację dodatkowych 5 mierników. 

Sumarycznie system wymagałby instalacji 9 mierników. 

W metodzie nr 3 zakłada się, że miernik dokonuje 

pomiaru napięcia w jednym węźle oraz prądu jednej linii. 

Możliwe kombinacje podłączenia miernika wynikają  
z liczby linii dochodzących do danego węzła. Dla sieci 

testowej otrzymujemy 20 możliwych miejsc podłączenia.  

Metoda wymaga wykorzystania procedury 

optymalizacji numerycznej. Optymalizację wykonano 

wykorzystując dwa algorytmy: sprawdzenie wszystkich 

możliwości (ang. complete enumeration, CE) oraz algorytm 

genetyczny (ang. genetic algorithm, GA). Całkowitą 
obserwowalność sieci realizują 3 mierniki mogące być 
połączone w sumie na 16 różnych sposobów. Jedno 

z rozwiązań (znalezione zarówno przez GA jak i przez CE) 

przedstawione jest na rysunku 2c. Okręgami oznaczono 

 
 

Rys. 2. Wyniki zastosowania wybranych metod do sieci testowej 
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węzły, których napięcia powinno się mierzyć, natomiast 

małymi szarymi kołami zaznaczono linie, których prąd 

powinien być mierzony. Metoda nie bierze pod uwagę 
monitorowania odbiorników. Zakłada się, że wartości 

prądów odbiornika (lub mocy) są znane. Wynika to 

z pierwotnego przeznaczenia metody – wspiera problem 

estymacji stanu harmonicznych w systemie przesyłowym. 

4. WNIOSKI 

Istniejące i opisane w literaturze metody optymalnego 

wyboru miejsc pomiaru mogą być zastosowane do wyboru 

miejsca pomiaru parametrów JEE. Przegląd dostępnych 

metod wskazuje jednak, że ich zastosowanie nie jest łatwe. 

Żadna z nich nie daje się w sposób prosty uogólnić na 

przypadek pomiaru parametrów JEE.  

Istniejące metody powstały w celu rozwiązania innego 

problemu niż pomiar parametrów JEE. W niektórych 

przypadkach wspierany jest jeden z problemów JEE jak np. 

problem znalezienia źródła harmonicznych (metoda nr 2) lub 

estymacji stanu harmonicznych (metoda nr 3). Jedynie 

metoda nr 1 Wona i Moona została stworzona z myślą 
o monitorowaniu parametrów JEE, jednak bez wskazania, 

który z nich można dzięki temu uzyskać. 
Istotnymi ograniczeniami mogą też być względy 

praktyczne, np. organizacyjne lub logistyczne. Takie 

ograniczenia nie są zwykle brane pod uwagę na etapie 

stosowania danej metody – metody analityczne zwykle 

abstrahują od ograniczeń praktycznych. Można zauważyć, że 

inne będą wymagania odnośnie metody praktycznej, a inne 

odnośnie metody analitycznej. W pierwszym przypadku 

poszukiwane rozwiązanie problemu powinno dać się 
zastosować w sytuacji ograniczeń, jakie występują 
w rzeczywistej sieci dystrybucyjnej. W drugim przypadku 

rozwiązanie powinno spełniać wymogi formalizmu 

definiowanego w ramach samej metody. 

Tam, gdzie sieć ma prostą strukturę (np. zawierającą 
jeden ciąg z ewentualnymi krótkimi odgałęzieniami 

bocznymi) można skupić się na pomiarze odbiorów, 

rozpoczynając od tych o największej wrażliwości na 

zaburzenia JEE (potwierdzonej np. reklamacjami 

konsumentów), lub wprowadzających zaburzenia. W dalszej 

kolejności pomiarem można objąć pozostałych odbiorców, 

kierując się całkowitą mocą w punkcie przyłączenia lub 

liczbą odbiorców indywidualnych.  

Tam, gdzie sieć ma złożoną strukturę drzewiastą należy 

skorzystać z jednej z metod optymalizacji. Mając na uwadze 

właściwości metody Wona i Moona (metoda nr 1) można ją 
rekomendować wprost do planowania instalacji mierników 

JEE. Metoda ta może być wykorzystana do określenia, który 

z elementów systemu powinien być monitorowany 

w pierwszej kolejności. Należy jednak wziąć pod uwagę, że 

całkowita obserwowalność systemu (indeks wieloznaczności 

równy zero) osiągana jest kosztem instalacji względnie dużej 

liczby mierników. Dla elementów położonych blisko 

głównego punktu zasilania (stacji GPZ) metoda preferuje 

monitorowanie prądu linii odgałęzień bocznych zamiast 

odbiorów. 

Prace prowadzone były w ramach projektu „System 

oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii 

elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych – SOPJEE”, 

realizowanego w ramach Programu Badawczego Sektora 

Elektroenergetycznego „PBSE” nr POIR.01.02.00-00-

0203/16-00. 
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OPTIMAL SELECTION OF MEASUREMENT LOCATIONS FOR POWER  
QUALITY METERING 

 

Measurement of power quality parameters are increasingly carried out using metering system comprising a large 

number of meters installed in distribution network nodes. From the existing methods for the optimal selection  

of measurement points, three methods were selected. The results of application to a fragment of a typical distribution network 

in urban area is also presented. The conclusion is that the selected methods can be useful in selection of measurement 

locations when distributed power quality metering system is considered. Method no 1 (Won’s and Moon’s method) can be 

directly used for that purpose bearing in mind its characteristic: that the method ensures full observability of the system  

by using quite large number of meters.   

 

Keywords: power quality, measurement of power quality parameters, minimisation of the number of meters. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę umożliwiającą 

estymację wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej 

w zadanym punkcie sieci elektroenergetycznej na podstawie 

wskaźników jakości energii elektrycznej zarejestrowanych 

w punktach leżących w najbliższym otoczeniu. Do estymacji 

wykorzystano algorytmy sztucznych sieci neuronowych. 

W rezultacie uzyskano neuronowy model określający relację 

pomiędzy wskaźnikami jakości energii elektrycznej tego samego 

typu w sąsiadujących ze sobą punktach. W artkule przedstawiono 

wyniki analiz i testów dla rzeczywistych warunków pracy sieci 

dystrybucyjnej. 

 
Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, estymacja 

wskaźników jakości energii elektrycznej, sieci neuronowe. 

 

1. WPROWADZNIE 
 

Prace związane z pomiarami i długoterminową 

rejestracją wskaźników jakości energii elektrycznej (JEE) 

stały się niemalże codzienną praktyką operatorów systemów 

dystrybucyjnych (OSD). W głównej mierze związane są 

z reklamacjami zgłaszanymi przez odbiorców, ale coraz 

częściej wynikają z chęci pozyskania wiedzy co do 

poziomów wskaźników JEE w systemie zasilającym. Dane 

te są cennym źródłem informacji o stanie technicznym 

danego fragmentu sieci oraz mogą zostać wykorzystane  

w celu podjęcia działań prewencyjnych, modernizacyjnych 

oraz inwestycyjnych. Operatorzy oprócz analizatorów 

mobilnych, wykorzystywanych do doraźnych prac 

pomiarowych, wyposażają się również systemy ciągłego 

monitorowania bazujące na analizatorach stacjonarnych. 

Analizatory te najczęściej umieszczane są w kluczowych 

punkach systemu. Dodatkowym źródłem danych są 

sukcesywnie instalowane liczniki typu smart i budowane 

systemy pomiarowe AMI (ang. advanced metering 

infrastructure). Coraz częściej liczniki AMI umożliwiają 

pomiar i rejestrację wybranych wskaźników JEE. Niektóre 

modele wyposażono w algorytmy pozwalające na obliczanie 

zagregowanych wskaźników JEE zgodnie z rekomendacją 

Urzędu Regulacji Energetyki [1]. Ze względu na bardzo 

rozbudowaną strukturę systemu dystrybucyjnego nie jest 

możliwe umieszczenie przyrządu w każdym jego punkcie. 

Takie podejście nie jest uzasadnione przede wszystkim  

z ekonomicznego punku widzenia. Wobec tego pojawia się 

pytanie czy korzystając z różnych metod aproksymacyjnych 

oraz wykonanych już pomiarów i rejestracji można byłoby 

rozwiązać ten problem [4], [5], [6]. 

 

2. ESTYMACJA WSKAŹNIKÓW JEE  
 

Celem estymacji wskaźników JEE jest wyznaczenie 

wartości 10-minutowych wybranego wskaźnika JEE 

w wybranym punkcie sieci elektroenergetycznej, w którym 

nie zainstalowano odpowiedniego miernika, np. analizatora 

JEE. Estymacja realizowana jest na podstawie wartości 

wskaźnika z jednego lub wielu punktów znajdujących się 

w najbliższym otoczeniu, w których analizatory 

zainstalowane są na stałe lub wykonano już pomiary 

i rejestracje długoterminowe.  

Analizę przeprowadzono dla następujących 

wskaźników JEE: wartości skutecznej napięcia U, 

wskaźników krótkoterminowego i długoterminowego 

migotania światła Pst i Plt (miara wahań napięcia), 

współczynnika odkształcenia napięcia THDU, zawartości 

wyższych harmonicznych napięcia oraz współczynnika 

asymetrii napięcia K2U. W każdym przypadku założono 

liniową zależność pomiędzy estymowanym wskaźnikiem, 

a wyznaczonymi wskaźnikami w punktach leżących 

w najbliższym otoczeniu: 

 

������ = �	
�����, ����

�� + �																						�1� 

 

gdzie: pwy(k) wartość wskaźnika w badanym punkcie sieci, 

pwe(k,i) – wartość wskaźnika w punkcie znajdującym się 

w najbliższym otoczeniu badanego punktu, k – numer 

wartości/próbki 10-minutowej, lwe – liczba wejść, i – indeks 

punktu, wi, b – współczynniki stałe. 

 

2.1. Zastosowanie metody sztucznych sieci neuronowych 
Dla wyżej wymienionych wskaźników JEE 

zaimplementowano zależność (1) przy wykorzystaniu 

sztucznych sieci neuronowych SSN. W efekcie otrzymano 

neuronowy model składający się z pojedynczego liniowego 

neuronu o jednym lub wielu wejściach. Zależność (1) 

opisuje taki neuron. Współczynniki  wi, b  są wagami 

neuronu. Stworzenie modelu wymaga jednak dostępu do 

danych pomiarowych pwy(k), tzn. danych historycznych 
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wskaźnika, który w przyszłości ma być estymowany. 

Wynika stąd następująca procedura postępowania budowy 

modelu: 

− pobierz lub dokonaj pomiaru i rejestracji wartości 

wskaźników w punkcie, w którym ma być estymowany 

wskaźnik oraz w punktach znajdujących się 

w najbliższym otoczeniu, 

− przeprowadź uczenie neuronu, 

− weryfikuj model. Jeżeli weryfikacja zakończy się 

negatywnie to dodaj kolejny punkt – może zaistnieć taka 

sytuacja, że zaburzenie pochodzi z nieuwzględnionego 

punktu. 

Ocenę jakości działania modelu przeprowadzono 

poprzez zliczanie liczby wartości wskaźnika JEE 

wyznaczonych przez model SSN mieszczących się 

w przedziale ±5%, ±10% i ±20% bieżącej wartości 

rzeczywistej wyrażony w procentach w stosunku do 

całkowitej liczby próbek – współczynnik trafności estymacji. 

Dysponując takim modelem można estymować wartość 

wskaźnika na podstawie wartości wskaźników otrzymanych 

z punktów pomiarowych leżących w najbliższym otoczeniu. 

 

2.2. Proces uczenia modelu 
Wyznaczenie współczynników wi oraz b realizowane 

jest poprzez minimalizację metodą najszybszego spadku 

wskaźnika jakości Q wyrażonego zależnością (2): 
 

� = �������� ��	
�����, ����

�� � ��

��
��� 								�2� 

 

gdzie: N – liczba wartości (próbek). 
 

Wskaźnik ten posiada jedno minimum, co gwarantuje 

znalezienie globalnego rozwiązania. Wartości 

współczynników wi oraz b oblicza się metodą iteracyjną 

zgodnie z zależnościami (3) i (4): 
 

	
�� ! + 1� = 	
�� !� + "� ��������, �						�3��
���  
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gdzie:  iter – numer iteracji, η – współczynnik szybkości 

uczenia, e(k) – błąd uczenia. 
 

Dzięki zależnościom (1)÷(5) opracowano algorytm 

estymacji bazujący na SSN (AE-SSN). 

 

3. ANALIZA WYNIKÓW ESTYMACJI 
WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JEE DLA 
RZECZYWISTYCH WARUNKÓW PRACY SIECI 
DYSTRYBUCYJNEJ 

 

Przeprowadzono badania w dwóch różnych sieciach 

testowych (fragmentach sieci OSD): w sieci z niespokojnym 

odbiorem o dużej mocy silnie oddziaływującym na system 

operatora (sieć testowa nr 1) oraz w sieci, w której 

praktycznie nie występowały zaburzenia JEE (sieć testowa 

nr 2). 

Ocenę wartości obliczanych przez opracowany 

AE-SSN przeprowadzono wykorzystując współczynnik 

trafności estymacji oraz porównując statystyczne miary 

liczbowe określone w rozporządzeniu [2] i normie [3] 

odpowiednio dla wybranych wskaźników JEE (percentyl 5% 

i 95%, oznaczony jako CP05 i CP95). Statystyczne miary 

obliczono dla rzeczywistych wartości (przebiegów) 

wybranych wskaźników JEE oraz dla wartości zwracanych 

przez AE-SSN w punktach sieci elektroenergetycznej bez 

przyrządu pomiarowego (docelowo). 

 

3.1. Sieć testowa nr 1 
Rozważany przypadek dotyczy systemu 

elektroenergetycznego dużego odbiorcy przemysłowego 

zasilanego z poziomu 110 kV, posiadającego wewnętrzną 

sieć dystrybucyjną SN z różnymi poziomami napięć.  

W systemie zasilania odbiorcy pracuje duży niespokojny 

odbiornik, silnie oddziaływujący na system operatora.  

Na rysunku 1 pokazano uproszczony schemat rozważanego 

fragmentu systemu elektroenergetycznego z zaznaczonymi 

miejscami podłączenia analizatorów – punkty od P1 do P6. 

 

 
 
Rys. 1. Sieć testowa nr 1 – schemat ideowy rozważanego 

fragmentu sieci elektroenergetycznej z zaznaczonymi punktami 

pomiarowymi: od P1 do P6 

 

W sześciu punktach badanego systemu zasilającego 

zainstalowano analizatory JEE klasy A. Pomiary i rejestracje 

prowadzone były przez okres sześciu tygodni. Weryfikacja 

wartości estymowanych przez AE-SSN, dla stanu bez 

pomiaru w danym punkcie, stanowi końcowy rezultat pracy 

algorytmu. Na kolejnych rysunkach pokazano uzyskane 

wyniki, dla: 

− współczynnika Pst,P2 w punkcie P2 – 20 kV na podstawie 

punktu P1 – 110 kV – Pst,P2 = f(Pst,P1) – Rys. 2, 

− współczynnika Pst,P3 w punkcie P3 – 30 kV na podstawie 

punktu P1 – 110 kV (Pst,P3 = f(Pst,P1)) – Rys. 3, 

− współczynnika K2U,P3 w punkcie P3 – 30 kV na podstawie 

punktu P1 – 110 kV (K2U,P3 = f(K2U,P1)) – Rys. 4. 

 

Na zamieszczonych rysunkach 2, 3, 4 wartości 

zmierzone prezentowane są kolorem niebieskim, a wartości 

estymowane kolorem czerwonym (dotyczy to także 

rysunków 6, 7, 8). Wartości współczynnika trafności, CP95 i 

błędu względnego obliczonych dla przebiegów 

rzeczywistych i estymowanych przedstawiono w tablicy 1. 
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Rys. 2. Weryfikacja modelu estymacji Pst,P2 w P2 – 20 kV 

na podstawie P1 – 110 kV – Pst,P2 = f(Pst,P1) – powiększenie 
 

 
 

Rys. 3. Weryfikacja modelu estymacji Pst,P3 w P3 – 30 kV 

na podstawie P1 – 110 kV – Pst,P3 = f(Pst,P1) – cały przedział czasu 
 

 
 

Rys. 4. Weryfikacja modelu estymacji K2U w P3 – 30 kV 

na podstawie P1 – 110 kV – K2U,P3 = f(K2U,P1) 
 

Tablica 1 Zestawienie wartości: współczynnika trafności, CP95 

i błędu względnego – obszar testowy nr 1 
 

Weryfikacja modelu – współczynnik trafności 

Trafność ±5% ±10% ±20% 

Pst,P3 = f(Pst,P1) 37,07% 58,63% 76,63% 

Pst,P2 = f(Pst,P1) 48,54% 72,53% 89,58% 

K2U,P3 = f(K2U,P1) 30,15% 53,49% 78,26% 

Porównanie wartości – CP95, błąd względny 

percentyl CP95 
Rzeczywista 

% 

Estymowana 

SSN % 

Błąd 

względny % 

Pst,P2 = f(Pst,P1) 23,20 23,46 1,12% 

Pst,P3 = f(Pst,P1) 12,77 13,26 3,84% 

K2U,P3 = f(K2U,P1) 0,69 0,70 1,45% 
 

Błąd względny dla CP95 zawiera się w przedziale od 1,12% 

do 3,84%. Zatem obliczone wartości CP95 na podstawie 

wartości estymowanych nie odbiegają znacząco od wartości 

CP95 wyznaczonych z wartości zmierzonych. 
 

3.2. Obszar testowy nr 2 
Analizowany przypadek dotyczy fragmentu sieci 

dystrybucyjnej SN – 20 kV (jeden odpływ z GPZ o długości 

ok. 6,5 km). W systemie tym nie stwierdzono istotnych 

źródeł zaburzeń. Na rysunku 5 pokazano uproszczony 

schemat rozważanej sieci. Zaznaczono lokalizację 

stacjonarnego analizatora JEE (punkt A) i licznika energii 

elektrycznej (punkt L) na poziomie 20 kV oraz punktów E1, 

E2 i E3 na poziomie 400 V, dla których wartości są 

estymowane. Pomiary i rejestracje prowadzone były przez 

okres 4-5 tygodni. 
 

 
 

Rys. 5. Sieć testowa nr 2 –  schemat ideowy rozważanego 

fragmentu sieci elektroenergetycznej z zaznaczonymi: punkt A –

 punkt z analizatorem, punkt L – punkt z licznikiem, punkty E1, E2, 

E3 – punkty, dla których wartości są estymowane 
 

Wykonano estymację wartości dla: 

− wartości skutecznej napięcia UnN,E1 w punkcie E1 400 V 

na podstawie punktu A 20 kV – UnN,E1 = f(USN,A), 

− wartości skutecznej napięcia UnN,E2 w punkcie E2 400 V 

na podstawie punktu L 20 kV – UnN,E2 = f(USN,L) – 

rysunek 6, 

− współczynnika THDU-nN,E1 w punkcie E1 400 V na 

podstawie punktu A 20 kV – THDU-nN,E1 = f(THDU-SN,A) – 

rysunek 7,  

− 7. harmonicznej napięcia HU7-nN,E3 w punkcie E3 400 V 

na podstawie punktu A 20 kV – HU7-nN,E3, = f(HU7-SN,A), 

− współczynnika Pst-nN,E3 w punkcie E3 400 V na 

podstawie punktu A 20 kV – Pst-nN,E3 = f(Pst-SN,A) – 

rysunek 8. 
 

Rysunki 6, 7, 8 prezentują porównanie wartości 

rzeczywistych (zmierzonych, kolor niebieski) z wartościami 

estymowanymi. Wartości współczynnika trafności, CP95 

i CP05 oraz błędu względnego obliczonych dla przebiegów 

rzeczywistych i estymowanych przedstawiono w tablicy 2. 

Błąd względny dla CP95/CP05 dla napięć nie przekracza 

0,03%, czyli jest na niskim poziomie. Błąd względny 

dla CP95 dla pozostałych wskaźników JEE nie przekracza 

8,33%. Większe wartości błędów dotyczą percentyla CP05 

(nie prezentowane w tablicy 2). Wynikają z niskich 

poziomów wartości wskaźników. 

 

punkt A 
analizator 

stacjonarny  

punkt E3 
estymacja 

wartości 

punkt L 
licznik energii 

elektrycznej 

punkt E2 
estymacja 

wartości 

punkt E1 
estymacja 

wartości 

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Pst,P2 [-] 

Pst,P3 [-] 

K2U,P3 [%] 

22.01.,21:00 23.01.,03:00 23.01.,09:00 23.01.,15:00 23.01.,21:00 24.01.,03:00 

czas: dd.mm.,gg:mm 

17.01. 19.01. 21.01. 23.01. 25.01. 27.01. 29.01. 

czas: dd.mm.,00:00 

16.01. 18.01. 20.01. 22.01. 24.01. 26.01. 28.01. 30.01. 

czas: dd.mm.,00:00 

2,4

2,0

1,6

1,2

0,8

0,4

0

36

30

24

18

12

6

0
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Rys. 6. Weryfikacja modelu estymacji UnN,E1 w E1 – 400 V 

na podstawie L – 20 kV – UnN,E1 = f(USN,L)  
 

 
 

Rys. 7. Weryfikacja modelu estymacji THDU-nN,E1 w E1 – 400 V 

na podstawie A – 20 kV – THDU-nN,E1 = f(THDU-SN,A) 
 

 
 

Rys. 8. Weryfikacja modelu estymacji Pst-nN,E3 w E3 – 400 V 

na podstawie A – 20 kV – Pst-nN,E3 = f(Pst-SN,A) 
 

Tablica 2 Zestawienie wartości: współczynnika trafności, CP95 

i CP05 oraz błędu względnego – obszar testowy nr 2 
 

Weryfikacja modelu – współczynnik trafności 

Trafność ±5% ±10% ±20% 

UnN,E1 = f(USN,A) 100% 100% 100% 

UnN,E2 = f(USN,L) 100% 100% 100% 

THDU-nN,E1 = f(THDU-SN,A) 64,25% 93,93% 99,96% 

HU7-nN,E3 = f(HU7-SN,A) 98,69% 100% 100% 

Pst-nN,E3 = f(Pst-SN,A) 42,20% 73,39% 93,58% 

Porównanie wartości – CP95/CP05, błąd względny 

percentyl CP95/CP05 
Rzeczywista 

% 

Estymowana 

SSN % 

Błąd 

względny % 

UnN,E1 = f(USN,A) CP05 228,35 228,34 0,00% 

UnN,E1 = f(USN,A) CP95 229,82 229,87 0,02% 

UnN,E1 = f(USN,L) CP05 239,69 239,61 0,03% 

UnN,E1 = f(USN,L) CP95 241,31 241,27 0,02% 

THDU-nN,E = f(THDU-SN,A) CP95 1,85 1,94 4,86% 

HU7-nN,E3, = f(HU7-SN,A)  CP95 2,56 2,57 0,39% 

Pst-nN,E3 = f(Pst-SN,A)  CP95 0,12 0,11 8,33% 

4. WNIOSKI 
 

Analiza wyników otrzymywanych z opracowanego 

algorytmu estymacji wartości wskaźników JEE 

wykorzystującego koncepcję sztucznych sieci neuronowych 

pozwala na ich pozytywną ocenę. Wyznaczone błędy 

bezwzględne estymowanych wartości statystycznych miar 

liczbowych CP95 i CP05 zawierają się w przedziale od 0,0% 

do 8,33%. Po pominięciu przypadku dla niskiego poziomu 

współczynnika Plt,CP95 = 0,12 (z praktycznego punktu 

widzenia jest to bardzo niska wartość), dla którego wartość 

dopuszczalna wynosi 1,0, przedział błędu względnego 

zmniejsza się do 4,86%. Zaproponowane podejście może 

stanowić alternatywę lub uzupełnienie dla wyników 

otrzymywanych z symulacji modelu sieci 

elektroenergetycznej, który wcześniej trzeba zbudować 

w wybranym środowisku programistycznym. 

 

Prace prowadzono w ramach projektu „System oceny 

propagacji i poprawy parametrów jakości energii 

elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych – SOPJEE”, 

realizowanego w ramach Programu Badawczego Sektora 

Elektroenergetycznego „PBSE” nr POIR.01.02.00-00-

0203/16-00 – NCBR. 
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ESTIMATION OF SELECTED POWER QUALITY INDICATORS AT NON-MEASURED 
DISTRIBUTION NETWORK POINTS USING NEURAL NETWORKS 

 

The article presents a method allowing the estimation of selected power quality indicators at a given point of the power 

grid based on electricity quality indicators (or other voltage parameters) registered at points in the nearest surroundings. 

Artificial neural network algorithms were used for the estimation. As a result, a neural model was obtained that determined 

the relationship between the same power quality indices at neighbouring points. The article presents the results obtained 

for the real conditions of the distribution network. 
 
Keywords: power quality indicators, estimation of power quality indicators, artificial neural networks. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy danych 

dotyczących niezawodności krajowych sieci dystrybucyjnych 

w świetle obowiązującej regulacji jakościowej. Obliczenia 

przeprowadzono w środowisku R z zastosowaniem 

nieparametrycznych metod analizy danych. Zaprezentowano 

rozkłady zmienności i rozrzuty wartości wskaźników SAIDI, SAIFI 

pięciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Graficzną 
prezentację wyników przedstawiono na wykresach pudełkowych. 

Przedstawiono również wybrane zagadnienia związane 

z obowiązującym w Polsce modelem regulacji jakościowej. 

 
Słowa kluczowe: niezawodność, system elektroenergetyczny, 

regulacja jakościowa, SAIDI, SAIFI. 

 

1. WSTĘP 
 

System elektroenergetyczny (SEE) jest „krwiobiegiem” 

gospodarki, dostarczającym zapotrzebowaną energię 
elektryczną odbiorcom w określonym czasie i określonej 

ilości. Zagadnieniu niezawodności SEE poświecono wiele 

opracowań i publikacji [1-8]. Zapewnienie poprawnego 

działania sieci dystrybucyjnej jest podstawowym zadaniem 

Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wykonanie 

tego zadania wymaga realizacji przez OSD wielu czynności 

dotyczących zarówno aspektów technicznych jak 

i organizacyjnych. Przerwa dostawy energii elektrycznej  

u odbiorcy jest zdarzeniem niepożądanym, niejednokrotnie 

niosącym poważne konsekwencje powstania ogromnych 

strat materialnych oraz społecznych, w tym również 
zagrożenia bezpieczeństwa. Przerwy zasilania u odbiorców 

są zdarzeniami losowymi, które podlegają stosownym 

regulacjom prawnym jak również późniejszym analizom. 

Czasy trwania występujących przerw dostaw energii są 
bardzo różne - od ułamków sekundy do kilku godzin, 

a nawet dni. W Rozporządzeniu [9] przedstawiono 

wymagania dotyczące analizy niezawodności dostaw energii 

elektrycznej w którym przerwy dostaw energii elektrycznej 

dzieli się na: planowane i nieplanowane, oraz w zależności 

od czasu ich trwania, na: przemijające, krótkie, długie, 

bardzo długie i katastrofalne. Rozporządzenie zobowiązuje 

OSD do corocznego podawania m.in. wartości poniżej 

wymienionych wskaźników na stronie internetowej: 

- wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania 

przerwy długiej i bardzo długiej (SAIDI - System Average 

Interruption Duration Index),  

- wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich 

i bardzo długich (SAIFI - System Average Interruption 

Frequency Index). 

Wskaźniki te wyznaczane są oddzielnie dla przerw 

planowanych i nieplanowanych z uwzględnianiem oraz bez 

uwzględnienia przerw katastrofalnych. Należy podkreślić, że 

zgodnie z Rozporządzeniem OSD ma obowiązek podania 

powyższych wskaźników dla całej eksploatowanej sieci, bez 

podziału na poziomy napięcia zasilania. 

 

2. MODEL REGULACJI JAKOŚCIOWEJ 
 

Energetyka dla prawidłowego funkcjonowania 

potrzebuje stabilnych ram regulacyjnych, sprzyjających 

podejmowaniu długotrwałych decyzji inwestycyjnych. 

Od roku 2016 obowiązuje model przedstawiony przez 

Prezesa URE w dokumencie – „Regulacja jakościowa  

w latach 2016-2020 dla Operatorów Systemów 

Dystrybucyjnych (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r., 

rozdzielenia działalności)” [10]. Niniejszy dokument 

zawiera opis modelu regulacji jakościowej, którego 

zasadniczym celem było motywowanie OSD do poprawy 

niezawodności zasilania, jak i jakości oferowanych usług. 

Omawianym modelem regulacji jakościowej objętych 

zostało pięciu największych krajowych operatów systemu 

elektroenergetycznego, tj.: Enea Operator, Energa-Operator, 

PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator oraz Tauron 

Dystrybucja. Obowiązujący model oceny efektywności 

działania przedsiębiorstw energetycznych wymusił jednolity 

sposób obliczania kluczowych wskaźników dla wszystkich 

porównywanych wskaźników stosowanych w regulacji. 

Jednolita definicja obliczania wskaźników pozwala aktualnie 

na porównywanie poziomu niezawodności krajowych 

operatorów sieci dystrybucyjnych. Wdrażając nowe zasady 

regulacji sektora energetyki Prezes URE informował, że ich 

celem jest zmniejszenie wartości wskaźników czasu przerw 

w zasilaniu, liczby przerw w zasilaniu, czasu przekazywania 

danych pomiarowych sprzedawcom energii i czasu 

przyłączenia odbiorców o 50% w latach 2016 - 2020. 

Zgodnie z przyjętymi przez Prezesa URE założeniami, kara 

za niewykonanie celów nie może przekroczyć 2% przychodu 

regulowanego oraz 15% kwoty zwrotu z kapitału w danym 

roku. W zaprezentowanym modelu pojawiły się wskaźniki 

regulacyjne dotyczące stopnia realizacji przez danego 

operatora wyznaczonych przez Prezesa URE celów 

w zakresie regulacji jakościowej, jak również wskaźnik 

oceny realizacji innowacyjności i polityki regulacyjnej. 

Podstawowymi celami regulacji jakościowej była [10]: 

• poprawa jakości usług dystrybucji i niezawodności 

dostarczania energii elektrycznej, 

• poprawa jakości obsługi odbiorców/wytwórców, 
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• zapewnienie optymalnego poziomu efektywności 

realizowanych inwestycji, 

• obniżenie strat sieciowych, 

• wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań mających na 

celu optymalizację realizowanych inwestycji. 

Katalog wskaźników niezawodnościowych, a jednocześnie 

jakości obsługi klientów mających bezpośredni wpływ na 

przychód regulowany OSD obejmował takie parametry jak: 

• SAIDI, 

• SAIFI, 

• Czas Realizacji Przyłączenia (CRP), 

• Czas Przekazywania Danych Pomiarowo-

Rozliczeniowych (CPD). 

Dodatkowo brane były pod uwagę inne monitorowane 

wskaźniki jakości obsługi klientów OSD, m.in.: 

• czas wydania warunków przyłączenia do sieci o napięciu 

znamionowym nie wyższym niż 1 kV, 

• czas udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub reklamację 
klienta dotyczącą rozliczeń i innych spraw, 

• czas reakcji na zgłoszenie dotyczące nieprawidłowego 

funkcjonowania licznika, 

• sprawność procesu zmiany sprzedawcy, 

• sprawność procesu przyłączania mikroinstalacji. 

Prezes URE wyznaczył cele ogólne dla OSD na rok 

2020, które zostały przedstawione w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Cele postawione przez Prezesa URE do realizacji przez 

OSD [10] 

 
KPI Wartość odniesienia  KPI w 2020 

SAIDI 
Wartość SAIDI z roku 2014 

(bez nN) 

50 % wartości 

SAIDI z 2014 

SAIFI 
Wartość SAIFI z roku 2014 

(bez nN) 

50 % wartości 

SAIFI z 2014 

CRP 

Procentowy poziom umów 

zrealizowanych o przyłączenie 

w okresie 18 mies.  

50 % wartości 

odniesienia  

CPD Miał być ustalony w roku 2017  

 

Zasady szczegółowe obliczania przychodu 

regulowanego OSD można znaleźć np. w publikacjach 

[5,6,8]. Algorytm obliczania zwrotu z kapitału OSD zawiera 

parametry Q oraz WR. Współczynnik realizacji regulacji Q(t) 

określa stopień realizacji przez OSD modelu regulacji 

jakościowej w roku t. Współczynnik ten może przyjmować 
wartości od 0,85 do 1,00. Ma on uwzględniać realizację przez 

danego OSD celów KPI w zakresie wskaźników SAIDI, 

SAIFI oraz CRP. Współczynnik regulacyjny WR(t)  

o wartości od 0,9 do 1,1 jest ustalany przez Prezesa URE 

indywidualnie dla każdego operatora na podstawie realizacji 

polityki regulacyjnej w danym roku.  

Pierwsze rozliczenie osiągniętych celów zostało 

uwzględnione w procesie zatwierdzania taryf na rok 2018. 

W sprawozdaniu Prezesa URE za 2017 r. podano, że po raz 

pierwszy został zastosowany współczynnik realizacji 

regulacji jakościowej Q, wyznaczony zgodnie z przyjętymi 

zasadami na podstawie wskaźników jakościowych SAIDI, 

SAIFI, CRP osiągniętych w 2016 r. Dla trzech OSD 

współczynnik realizacji regulacji jakościowej Q wynosił 1, 

natomiast dla dwóch pozostałych OSD odpowiednio 0,99445 

i  0,97202 co implikuje dla nich niższą kwotę zwrotu 

z kapitału [11]. Wartość wskaźnika regulacyjnego WR dla 

każdego z pięciu OSD wynosił 1,01 - co skutkowało 

zwiększeniem kwoty zwrotu z kapitału o 0,01 [11]. 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń 
uzyskanych w okresie funkcjonowania modelu regulacji 

jakościowej na lata 2016-2020, Prezes URE dokonał 

ewaluacji tego modelu. W roku 2018 został przedstawiony 

dokument Prezesa URE pt. „Regulacja jakościowa w latach 

2018-2025 dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych” 

[12]. Ewaluowany model regulacji jakościowej w sposób 

istotny zmienia sposób oceny niezawodności 

elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Na nowo 

definiuje on KPI jak również metodę wyznaczenia celów dla 

poszczególnych lat regulacji, sposób ich rozliczenia oraz 

wpływ na przychód regulowany OSD. Najważniejsze 

zmiany w modelu regulacji jakościowej to [12]: 

• wprowadzenie wskaźników obszarowych, 

• wyznaczenie nowych długoterminowych celów do 2025 

r. wraz z nowymi punktami startowymi, 

• wyeliminowanie z obliczania wskaźników jakościowych 

zdarzeń pogodowych o charakterze katastrofalnym, 

• przyznanie premii za wykonanie celów końcowych 

regulacji jakościowej, 

• odniesienie kary do kwoty zwrotu z kapitału 

stanowiącego część przychodu regulowanego. 

W miejsce wskaźników SAIDI, SAIFI wprowadza się 
wskaźniki obszarowe z podziałem na 4 obszary: duże miasta, 

miasta na prawach powiatu, miasta, wsie. Wskaźniki 

jakościowe CRP i CPD pozostają bez zmian. CPD ma zostać 
wprowadzony do regulacji jakościowej po wdrożeniu przez 

OSD jednolitego systemu wymiany informacji pomiędzy 

uczestnikami rynku energii elektrycznej. 

Prezes URE ustalił przedział neutralny na poziomie 5% 

celu KPI określonego na dany rok okresu regulacji 

jakościowej, natomiast maksymalny poziom kary na 25% 

celu KPI określonego na dany rok okresu regulacji. Kary 

w zakresie progu nieczułości oraz progu maksymalnej kary 

będą naliczane liniowo [12]. 

 

3. WSKAŹNIKI SAIDI I SAIFI PIĘCIU KRAJOWYCH 
OPERATORÓW SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO 

 

W 2018 r. na obszarze Polski funkcjonowało pięciu 

dużych operatorów systemu dystrybucyjnego energii 

elektrycznej, których sieci są bezpośrednio przyłączone do 

sieci przesyłowej, mających obowiązek oddzielenia 

działalności dystrybucyjnej od innych rodzajów działalności 

niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej. Ponadto, 

w 2018 r. działało 177 przedsiębiorstw wyznaczonych OSD 

funkcjonujących w ramach przedsiębiorstw zintegrowanych 

pionowo, które nie mają tego obowiązku. Są to w głównej 

mierze przedsiębiorstwa energetyki zawodowej zasilające 

stosunkowo małą liczbę odbiorców. 

Zasadniczym zagadnieniem jest rzetelna analiza 

danych niezawodnościowych operatorów krajowego 

systemu dystrybucyjnego. Zaproponowana analiza 

zmienności wskaźników SAIDI i SAIFI operatorów 

podlegających regulacji jakościowej wykorzystuje zalety 

graficznej prezentacji danych na wykresach typu boxplot 

(pudełkowych) [13]. Dla każdej zmiennej wyznaczono 

medianę, 1 i 3 kwartyl, rozstęp międzykwartylowy, jak 

również wartości odstające wykraczające poza ten obszar 

[13]. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane podawane 

w latach 2012-2018 przez OSD. W tablicy 2 przedstawiono 

wartości wskaźników SAIDI i SAIFI za rok 2018 dla PGE 

Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa 

Operator, innogy Stoen Operator.  
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Tablica 2. Liczba odbiorców oraz wartości wskaźników 

przeciętnych systemowych przerw w zasilaniu pięciu krajowych 

OSD podane za rok 2018 [opracowanie własne] 

 

 PGE  Tauron  Enea  Energa  
innogy 

Stoen  

LO 5,402 5,597 2,588 3,066 1,038 

SAIDIp  87,40 45,35 47,70 43,80 11,44 

SAIDIn 204,49 106,95 145,15 103,50 54,94 

SAIDIn

k 
211,81 107,18 152,68 107,20 56,19 

SAIFIp 0,47 0,33 0,27 0,28 0,15 

SAIFIn 3,45 2,25 2,95 1,87 0,94 

SAIFInk 3,45 2,25 2,96 1,87 0,94 

gdzie: LO - liczba odbiorców [mln], SAIDIp - SAIDI planowane 
[min./odb./a], SAIDIn - SAIDI nieplanowane [min./odb./a], 

SAIDInk - SAIDI nieplanowe z uwzględnieniem przerw 

katastrofalnych [min./odb./a], SAIFIp - SAIFI planowane 

[szt./odb./a], SAIFIn - SAIFI nieplanowane [szt./odb./a], SAIFInk - 

SAIFI nieplanowe z uwzględnieniem przerw katastrofalnych 

[szt./odb./a]. 

 

Prace planowe stanowią istotny element poprawy 

ciągłości zasilania odbiorców. Na rysunkach 1 oraz 2 

przedstawiono analizę zmienności wartości wskaźników 

SAIDI przerw planowanych (SAIDIp) oraz SAIFI częstości 

przerw planowanych (SAIFIp) jakie uzyskali OSD w latach 

2012-2018. 

 

 
 

Rys. 1. Wykresy boxplot wartości wskaźników SAIDIp 

przeciętnego systemowego czasu trwania przerw planowanych 

pięciu OSD podlegający regulacji jakościowej za lata 2012-2018 

 

 
 

Rys. 2. Wykresy boxplot wartości wskaźników SAIFIp przeciętnej 

częstości przerw planowanych pięciu OSD podlegający regulacji 

jakościowej za lata 2012-2018 

 

OSD podejmują działania ukierunkowane na 

zmniejszenie czasu oraz liczby wyłączeń planowanych m.in. 

poprzez stosowanie agregatów prądotwórczych, prac pod 

napięciem czy systemów serwisowych linii kablowych.  

Istotnym zagadnieniem dotyczącym niezawodności 

SEE jest analiza wskaźników zdarzeń nieplanowanych. 

Rysunki 3 i 4 prezentują zmienność wartości wskaźników 

dla zdarzeń nieplanowanych (SAIDIn oraz SAIFIn) 

uzyskane przez OSD w latach 2012-2018. 

 

 
 

Rys. 3. Wykresy boxplot wartości wskaźników SAIDIn 

przeciętnego systemowego czasu trwania przerw nieplanowanych 

pięciu OSD podlegający regulacji jakościowej za lata 2012-2018 

 

 
 

Rys. 4. Wykresy boxplot wartości wskaźników SAIFIn przeciętnej 

częstości przerw nieplanowanych pięciu OSD podlegający regulacji 

jakościowej za lata 2012-2018 

 

Rozkłady wartości wskaźników SAIDI zdarzeń 
nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych 

(SAIDInk) oraz SAIFI zdarzeń nieplanowanych 

z uwzględnieniem przerw katastrofalnych (SAIFInk) zostały 

przestawione na rysunkach 5 i 6.  

 

 
 

Rys. 5. Wykresy boxplot wartości wskaźników SAIDInk 

przeciętnego systemowego czasu trwania przerw nieplanowanych 

wraz z katastrofalnymi  pięciu OSD podlegający regulacji 

jakościowej za lata 2012-2018 
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Rys. 6. Wykresy boxplot wartości wskaźników SAIFInk przeciętnej 

częstości przerw nieplanowanych wraz z katastrofalnymi pięciu 

OSD podlegający regulacji jakościowej za lata 2012-2018 

 

Najmniejsze wartość wskaźników SAIFInk oraz 

SAIDInk wykazuje innogy Stoen Operator. Wynika to m.in. 

z samej struktury nadzorowanej sieci elektroenergetycznej. 

Poziom skablowania linii SN innogy Stoen Operator wynosi 

aż 96,3% w stosunku do poziomu np. 19% dla PGE 

Dystrybucja [14]. 

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Analiza zmienności wskaźników SAIDI i SAIFI 

poszczególnych operatorów ukazuje złożoność zagadnień 
związanych z regulacją jakościową. Szereg nowych wyzwań 
stawianych przez regulacje jakościową wymaga od OSD 

innowacyjnego podejścia.  

Ze względu na odmienny charakter sieci 

elektroenergetycznych poszczególnych OSD, niewątpliwie 

celowym jest indywidualne podejście do każdego 

z operatorów. Można sądzić, iż określenie celów 

dotyczących wartości SAIDI i SAIFI przez Prezesa URE 

powinno być bardziej indywidualne, uwzględniające 

specyfikę operatora, charakterystykę jego sieci jak i realne 

możliwości poprawy poziomu niezawodności.  

Może się okazać, że ograniczenie maksymalnej kary do 

poziomu 2% przychodu regulowanego, przy braku nagrody 

może dla OSD powodować nieopłacalność inwestowania, 

gdyż poziom potencjalnej kary może być niższy niż koszty 

związane z poprawą niezawodności sieci.  

Stawiane cele powinny być osiągalne i uzależnione od 

działań operatorów, a nie od warunków pogodowych czy 

awarii wywołanych przez zewnętrzne firmy obsługujące 

OSD. 
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QUALITY REGULATION AND RELIABILITY OF A DISTRIBUTION NETWORK 
 

The power system it is the "bloodstream" of the economy, which supplies electricity to consumers in a given time  

and quantity. The article presents the results of the analysis of data on the reliability of Polish distribution networks  

in the years 2012-2018, in the light of the applicable quality regulation. Calculations were carried out in the R environment 

using nonparametric data analysis methods. Distribution of variation and spread of SAIDI and SAIFI indicators of five 

Distribution System Operators were presented. Graphic presentation of results is presented on box charts. Selected issues 

related to the quality regulation model in force in Poland were also presented. 

 

Keywords: reliability, power system, quality regulation, SAIDI, SAIFI. 
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LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO URZĄDZENIE POMIAROWE  

ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH 
 

 

Piotr MAKLES 
 

Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 

Streszczenie: Publikacja dotyczy możliwości zastosowania licznika 

energii elektrycznej do pomiarów zawartości harmonicznych napięcia 

oraz prądu, generowanych przez zasilacze urządzeń małej mocy przy 

czym licznik wykorzystano do pomiaru harmonicznych oraz 

współczynników THDU (ang. Total Harmonic Distortion, całkowity 

współczynnik odkształcenia napięcia) oraz THDI (całkowity 

współczynnik odkształcenia prądu).  
 

Słowa kluczowe: licznik energii elektrycznej, zasilacze jednofazowe, 

analiza harmonicznych. 
 

1. WPROWADZENIE  
 

Większość jednofazowych urządzeń powszechnego 

użytku do poprawnej pracy wymaga napięcia stałego. Aby 

uzyskać napięcie stałe z napięcia przemiennego sieci 

zasilającej, stosowane są różnego rodzaju prostowniki 

(przekształtniki AC/DC). Układy tego typu są nieliniowymi 

odbiornikami energii elektrycznej, generują więc wyższe 

harmoniczne prądu, co w konsekwencji prowadzi do 

odkształcenia napięcia zasilającego.  
W laboratorium EMC firmy Pozyton przebadane zostały 

najczęściej stosowane jednofazowe układy zasilające. Pomiary 

miały na celu określenie rzeczywistego wpływu 

przekształtników na parametry prądu i napięcia sieci 

zasilającej.  
Do pomiarów wykorzystano licznik energii elektrycznej 

typu EPS produkowany przez firmę Pozyton. Licznik ten 

oprócz pomiaru energii elektrycznej umożliwia odczyt wielu 

parametrów dotyczących napięcia, pobieranego prądu oraz 

mocy. W przeprowadzonych badaniach licznik wykorzystano 

do pomiaru harmonicznych i współczynników THDU         

oraz THDI.  
 

2. JEDNOFAZOWE ZASILACZE PRĄDU STAŁEGO 
 

Do najczęściej spotykanych przekształtników AC/DC 

należą następujące układy: 
- Zasilacz kondensatorowy [1] 

Schemat zasilacza kondensatorowego przedstawiony jest 

na rysunku 1. Jest to układ o niewielkiej wydajności prądowej 

(kilka, kilkadziesiąt mA), charakteryzujący się brakiem 

separacji galwanicznej pomiędzy wejściem AC (Uzas) oraz 

wyjściem DC (Uo). Wydajność prądową określa reaktancja 

kondensatora Cs oraz rezystancja Rs. Zastosowanie rezystora 

Rs ma na celu ograniczenie udaru prądowego w chwili 

włączenia układu.  Dioda Zenera Dz jest stosowana                

w przypadku niewielkiego obciążenia wrażliwego na zbyt 

wysokie napięcie zasilające (np. mikrokontroler). Zasilacze 

kondensatorowe powszechnie stosowane są w żarówkach LED 

o mocy do 3 W. 
 

 
 

Rys. 1. Schemat zasilacza kondensatorowego 
 

- Zasilacz transformatorowy [2]  

Zasilacz transformatorowy jest przedstawiony na    

rysunku 2. Napięcie wyjściowe w takim układzie zależne jest 

od napięcia wejściowego oraz od przekładni transformatora. 

W przypadku konieczności zasilania obwodów wrażliwych na 

wahania napięcia po stronie DC stosuje się układy 

stabilizacyjne. Takie zasilacze są konstrukcjami stosunkowo 

prostymi i niezawodnymi, a zastosowanie transformatora 

zapewnia separację galwaniczną zasilanych układów.            

W praktyce można spotkać zasilacze jednofazowe o mocach 

od 1 W do kilku kW. 
 

 
 

Rys. 2. Schemat zasilacza transformatorowego 
 

- Impulsowa przetwornica AC/DC [3]  

Obecnie najczęściej spotykanymi układami zasilania 

urządzeń powszechnego użytku są przetwornice AC/DC. 

Schemat blokowy układu zasilacza z przetwornicą napięcia 

jest przedstawiony na rysunku 3. Przy tej samej mocy co 

zasilacz zbudowany w oparciu o transformator sieciowy, 

zasilacz impulsowy posiada mniejsze gabaryty oraz masę  

i pracuje przy znacznie większym zakresie napięć 

wejściowych. Niestety, są to układy mocno skomplikowane,  

a źle zaprojektowana przetwornica AC/DC staje się silnym 

źródłem zakłóceń promieniowanych i przewodzonych.  
Na schemacie blokowym można wyróżnić dwa 

podstawowe układy: przekształtnik AC/DC - jest to najczęściej 

prostownik w układzie mostka Graetza wraz z kondensatorem 

filtrującym oraz przetwornicę DC/DC. 

Najczęściej występujące topologie przetwornic DC/DC 

to flyback, forward oraz buck. Dwie pierwsze charakteryzują 
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się zastosowaniem transformatora, przez co zapewniona jest 

separacja galwaniczna zasilanego układu. 

 
 

Rys. 3. Schemat blokowy przetwornicy AC/DC 
 

W przypadku, gdy zapotrzebowanie na moc zasilania nie 

przekracza kilkunastu watów oraz nie jest wymagana separacja 

galwaniczna, stosowany jest układ typu buck. Typowym 

przykładem stosowania zasilaczy typu buck są kompaktowe 

żarówki LED o mocach do kilkunastu watów. Zaznaczone na 

rysunku 3 bloki: filtr AC, układ PFC oraz filtr DC nie są 

niezbędne do poprawnej pracy zasilacza, wpływają one jednak 

na poprawę jakości zasilania zarówno po stronie sieci 

zasilającej, jak i odbiornika. Ze względu na koszty                  

w niektórych rozwiązaniach zasilaczy układy te są pomijane,    

co skutkuje bardzo dużym poziomem generowanych zakłóceń. 
 

3. STANOWISKO LABORATORYJNE 
 

W celu zbadania wpływu odbiorników na zniekształcenia 

przebiegów prądu i napięcia sieci zasilającej zostało 

zbudowane stanowisko pomiarowe, którego schemat jest 

przedstawiony na rysunku 4. Jako źródło zasilające 

zastosowany został wzorcowy generator napięcia o mocy  

1000 VA. Generator ten charakteryzuje się niskimi 

zniekształceniami wytwarzanego napięcia. Do rejestracji 

kształtu napięcia i pobieranego prądu wykorzystano 

oscyloskop wraz z przetwornikiem prąd/napięcie                    

(1 A -> 10 mV). Do pomiaru takich parametrów jak wartości 

URMS, IRMS, moc  czynna, moc bierna, współczynniki 

zawartości harmonicznych oraz poziomy poszczególnych 

harmonicznych, użyty został licznik EPS 

3x57,7/100...3x230/400 V 0,01-1(10) A klasy C zgodnie         

z dyrektywą MID. Oznacza to że błąd podstawowy licznika 

nie przekracza ± 0,5 %  w zakresie prądów od 50 mA do 10 A, 

oraz ± 1,0 % dla prądów od 10 mA do 50 mA. Ponieważ we 

wszystkich przeprowadzonych badaniach mierzony prąd był 

większy niż 50 mA niepewność przeprowadzonych pomiarów 

wyniosła ± 0,5 %. Aby wyeliminować wpływ zasilania 

licznika na wyniki pomiarów, licznik zasilono z zasilacza 

pomocniczego. W takim trybie pracy zasilacz główny licznika 

jest wyłączony i nie wprowadza dodatkowych zniekształceń 

mierzonego napięcia. Rysunek 5 przedstawia kształt 

zarejestrowanych przez oscyloskop przebiegów, a tabela 1 

zawiera zmierzone przez licznik wartości chwilowe URMS, IRMS, 

THDU, THDI oraz wartości wyższych harmonicznych  dla 

obciążenia rezystancyjnego o mocy 100 W. 
 

 
 

Rys. 4. Schemat stanowiska do badania wpływu odbiorników  

na sieć zasilającą 
 

 
 

Rys. 5. Przebieg napięcia i prądu dla obciążenia rezystancyjnego. 

Rezystancja odbiornika 500 Ω 
 

Tabela 1. Napięcie, prąd, zawartość harmonicznych oraz poziomy 

poszczególnych harmonicznych zmierzone przez licznik EPS dla 

obciążenia rezystancyjnego 500 Ω 
 

 Napięcie  Prąd  

Wartość skuteczna 231,50 V 0,44 A 

THD [%] 0,22 0,41  

h2 [%] 0,08  0,16  

h3 [%] 0,12  0,17  

h4 [%] 0,11  0,14  

h5 [%] 0,13  0,11  

h6 [%] 0,02  0,06  

h7 [%] 0,09  0,09  

h8 [%] 0,02  0,06  

h9 [%] 0,11  0,09  

h10 [%] 0,03  0,00  

h11 [%] 0,09  0,14  

 

4. POMIARY 
 

4.1. Zasilacz Kondensatorowy 
Jako pierwszy przebadany został zasilacz 

kondensatorowy, którego schemat przedstawia rysunek 1.  

W układzie zastosowano następujące elementy: 

• kondensator ograniczający prąd Cs: 2 uF / 1000 V 

(polipropylenowy), 

• rezystor Rs: 150 Ω / 5 W, 

• kondensator filtrujący Cf:  2200 uF / 35 V, 

• rezystancja obciążenia Ro: 150 Ω / 5 W. 

Pomiary zostały przeprowadzone dla dwóch rodzajów 

obciążenia: 

• rezystancyjnego (brak kondensatora Cf), 

• rezystancyjno - pojemnościowego.  

 

Zarejestrowane przez oscyloskop przebiegi przedstawiają       

rysunki 6 oraz 7, a wyniki pomiarów odczytane z licznika EPS 

tabela 2. 
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Rys. 6. Przebiegi napięcia i prądu zasilania zasilacza 

kondensatorowego dla obciążenia rezystancyjnego 
 

 
 

Rys. 7. Przebiegi napięcia i prądu zasilania zasilacza 

kondensatorowego  dla obciążenia rezystancyjno - pojemnościowego 
 

Tabela 2. Zasilacz kondensatorowy – wartości zmierzone przez 

licznik EPS 

 
 Napięcie Prąd 

Obc. R Obc. RC Obc. R Obc. RC 

Wartość 

skuteczna 

230,50 V 231,25 V 0,14 A 0,14 A 

THD [%] 1,09  1,37  4,30  14,11  

h2 [%] 0,13  0,13  0,34  0,27  

h3 [%] 0,74  0,27  2,15  7,42  

h4 [%] 0,09  0,09  0,27  0,27  

h5 [%] 0,14  0,06  0,84  5,69  

h6 [%] 0,02  0,01  0,20  0,27  

h7 [%] 0,07  0,05  0,20  4,21  

h8 [%] 0,02  0,01  0,00  0,20  

h9 [%] 0,10  0,10  0,86  3,61  

h10 [%] 0,02  0,02  0,38  0,34  

h11 [%] 0,10  0,11  0,20  2,46  

 

Analizując rysunki 6 oraz 7 można zauważyć, że zasilacz  

kondensatorowy charakteryzuje się znacznym przesunięciem 

napięcia względem prądu, co skutkuje dużą wartością mocy 

biernej. Moc ta jest przyczyną powstawania strat oraz spadków 

napięć w sieci zasilającej. Zmierzone przez licznik wartości 

mocy czynnej oraz biernej dla obydwu obciążeń były zbliżone 

i wynosiły: 

• obciążenie rezystancyjne: P = 6,0 W, Q = 32,2 var, 

• obciążenie rezystancyjno - pojemnościowe:  

P = 5,5 W, Q = 32,1 var. 

Zasilacze z kondensatorem filtrującym Cf charakteryzują się 

również dużą zawartością harmonicznych w pobieranym 

prądzie. Z tabeli 2 wynika, że dominują harmoniczne 

nieparzyste.  

Badany układ miał niewielką moc pozorną w stosunku do 

mocy zastosowanego źródła napięcia zasilania, więc nie 

zaobserwowano znacznego zwiększenia zawartości 

harmonicznych w napięciu. W warunkach rzeczywistych do 

sieci zasilającej może być podłączone wiele zasilaczy, co       

w konsekwencji może doprowadzić do zauważalnego 

odkształcenia napięcia. 

 

4.2. Zasilacz Transformatorowy   
Schemat badanego zasilacza jest pokazany na rysunku 2. 

Pomiarów dokonano dla dwóch transformatorów różnych 

producentów o przekładni 1:1, których moce znamionowe 

wynosiły 160 VA oraz 250 VA. Jako prostownik zastosowano 

mostek prostowniczy 10 A / 400 V. Układ nie zawierał 

zaznaczonego na schemacie stabilizatora napięcia. 

Badania przeprowadzono dla następujących obciążeń: 

• rezystancyjnego Ro: 500  Ω / 100 W, 

• rezystancyjno - pojemnościowego Ro: 500  Ω / 100 W,     

Cf: 330 uF / 400 V. 

Poniżej przedstawiono zarejestrowane przez oscyloskop 

przebiegi napięć i prądów (rys. 8, 9 i 10). Wyniki pomiarów 

odczytane z licznika zestawiono w tabeli 3 oraz 4. 

 

 
 

Rys. 8. Przebiegi napięcia i prądu zasilacza transformatorowego. 

Obciążenie rezystancyjne transformator 160 VA 

 

 
 

Rys. 9. Przebiegi napięcia i prądu zasilacza transformatorowego. 

Obciążenie rezystancyjne transformator 250 VA 

 

 
 

Rys. 10. Przebiegi napięcia i prądu zasilacza transformatorowego. 

Obciążenie rezystancyjno - pojemnościowe transformator 160 VA 

 

Tabela 3. Zasilacz transformatorowy– parametry napięcia zmierzone 

przez licznik EPS 

 
 Napięcie 

Obc. R 

Tr 160 VA 

Obc. R 

Tr 250 VA 

Obc. R C 

Tr 160 VA 

Wartość skuteczna [V] 231,63  230,53  231,49  

THD [%] 1,11  1,10  1,25  

h2 [%] 0,20  0,19  0,21  

h3 [%] 0,70  0,72  0,87  

h4 [%] 0,13  0,13  0,14  

h5 [%] 0,13  0,13  0,24  

h6 [%] 0,04  0,04  0,02  

h7 [%] 0,09 0,09  0,05  

h8 [%] 0,01  0,02  0,01  

h9 [%] 0,11  0,12  0,18  

h10 [%] 0,01  0,02  0,01  

h11 [%] 0,10  0,10  0,12  
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Tabela 4. Zasilacz transformatorowy– parametry prądu zmierzone 

przez licznik EPS 
 

 Prąd 

Obc. R 

Tr 160 VA 

Obc. R 

Tr 250 VA 

Obc. R C 

Tr 160 VA 

Wartość skuteczna [A] 0,53 0,93 0,88 

THD [%] 8,49 19,82 53,92 

h2 [%] 0,26 0,43 1,79 

h3 [%] 8,18 18,92 50,15 

h4 [%] 0,14 0,26 0,62 

h5 [%] 2,20 5,43 17,11 

h6 [%] 0,07 0,16 0,40 

h7 [%] 0,38 1,65 7,75 

h8 [%] 0,00 0,11 0,18 

h9 [%] 0,27 0,52 4,46 

h10 [%] 0,07 0,09 0,17 

h11 [%] 0,25 0,24 2,73 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że transformatorowy 

zasilacz napięcia stałego pobiera z sieci zasilającej prąd 

odkształcony. Zawartość THDI zależy od rodzaju obciążenia 

zasilacza. W większości przypadków stosowany jest 

kondensator filtrujący (Cf na rysunku 2). Element ten jest 

przyczyną wysokiej zawartości harmonicznych w pobieranym 

prądzie. W czasie pomiarów zaobserwowano również 

niekorzystny wpływ transformatora na odkształcenie prądu. 

Można zauważyć, że dla obciążenia rezystancyjnego 

transformator 250 VA powodował dużo większe 

zniekształcenia niż transformator 160 VA, mimo że w obydwu 

przypadkach moc obciążenia wynosiła 100 W.  
 

4.3. Przetwornica impulsowa DC/DC 

Badana przetwornica impulsowa to zasilacz komputera 

typu laptop. Moc znamionowa wynosiła 90 W, a napięcie 

wyjściowe 20 V. Jako obciążenie zastosowano żarówkę 12 V, 

która przy zasilaniu o wartości 20 V pobierała moc 70 W. 

Wyniki pomiarów są przedstawione  na rysunku 11 oraz         

w tabeli 5. Z pomiarów wynika, że w prądzie zasilania 

występują duże zniekształcenia. Znaczny poziom 

nieparzystych harmonicznych, zwłaszcza h3, spowodowany 

jest obecnością na wejściu mostka Graetza oraz kondensatora 

filtrującego. Analizując wykres przedstawiony na rysunku 11 

można zauważyć zakłócenia wysokoczęstotliwościowe, 

których przyczyną jest niskiej jakości wejściowy filtr AC. 
 

 
 

Rys. 11. Przebiegi napięcia i prądu zasilacza impulsowego 

Tabela 5. Zasilacz impulsowy-wartości zmierzone przez licznik EPS 
 

 Napięcie Prąd 

Wartość skuteczna 231,63 V 0,35 A 

THD [%] 2,06 36,93 

h2 [%] 0,10 0,52 

h3 [%] 0,29 32,32 

h4 [%] 0,07 0,26 

h5 [%] 0,13 9,22 

h6 [%] 0,01 0,25 

h7 [%] 0,12 5,61 

h8 [%] 0,01 0,18 

h9 [%] 0,10 1,04 

h10 [%] 0,02 0,15 

h11 [%] 0,11 1,24 

 

5. WNIOSKI 
 

Przebadane zasilacze stanowią nieliniowe obciążenie 

sieci energetycznej, co jest przyczyną generowania dużej 

zawartości nieparzystych harmonicznych w prądzie zasilania. 

Z badań wynika, że współczynnik THDI zależy od konstrukcji 

zasilacza oraz od jakości zastosowanych elementów.              

W pomiarach wszystkich układów zasilających nie 

zaobserwowano znacznego wzrostu współczynnika THDU.   

W rzeczywistej sieci zasilającej, gdzie występuje znaczna ilość 

odbiorników pobierających prądy odkształcone, można 

zaobserwować współczynnik THDU na poziomie kilku %. 

Powoduje to dodatkowe straty oraz przyspiesza degradację 

izolacji kabli energetycznych i kondensatorów. 

 Zastosowanie licznika energii elektrycznej, 

umożliwiającego pomiar zawartości harmonicznych i ich 

analizę, zapewnia lepszą kontrolę nad pracującymi w sieci 

odbiornikami. Aby zmniejszyć zawartość harmonicznych 

należy stosować odpowiednie filtry oraz eliminować wadliwie 

lub niskiej jakości urządzenia. Odpowiedni licznik energii 

elektrycznej ułatwia więc uzyskanie wysokiej jakości 

dostarczanej energii. 
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ELECTRICITY METER AS A MEASURING DEVICE FOR HARMONICS CONTENT 
 

The article describes the possibility of using an electricity meter to measure both voltage and current harmonics content 

generated by power supplies for low power devices. The most frequently used single-phase DC power supplies were described 

and their influence on the supply network were tested. The following types of power supplies were checked: 

capacitive transformerless power supply, transformer power supply with Graetz rectifier and AC\DC switching power supply. 

All mentioned power supplies are non-linear load on the power grid, which causes the generation of a large content  

of harmonics in the supply current. This causes additional power losses in the power supply circuits. An EPS-type electricity 

meter manufactured by Pozyton was used for these measurements. Use of an electricity meter with harmonics content analyzer,  

provides better control over receivers operating in the network. Modern electricity meter makes it easy to maintain 

good power quality. 

Keywords: electricity meter, power supply, harmonic analysis. 
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Streszczenie: W artykule dokonano analizy możliwości pracy 

wyspowej turbozespołów wiatrowych w różnych układach 

sieciowych. Do realizacji badań wykorzystano model sieci 

składający się z turbozespołu wiatrowego, obciążenia oraz 

elektrochemicznego zasobnika energii. Rozważono dwa przypadki 

pracy sieci wyspowej: bez zasobnika i zasobnikiem energii.  

W pierwszym przypadku turbozespół wiatrowy jest źródłem 

napięciowym zasilającym lokalne odbiory. W drugim przypadku 

funkcję źródła napięciowego pełni zasobnik energii natomiast 

turbozespół wiatrowy jest źródłem prądowym wytwarzającym moc 

czynną zależną od warunków atmosferycznych (prędkości wiatru). 

Zaimplementowane algorytmy sterowania pracą turbozespołu 

i zasobnika pozwalają na stabilizację napięcia zasilającego odbiory. 

Wyniki badań symulacyjnych przedstawiono w postaci wykresów 

ilustrujących bilanse mocy czynnej i biernej w układzie, zmiany 

napięcia zasilającego oraz zmiany wielkości elektromechanicznych 

charakteryzujących pracę turbozespołu. 

 
Słowa kluczowe: turbozespół wiatrowy, zasobnik energii, praca 

wyspowa. 

 

1. WSTĘP 
 

Wzrost mocy odnawialnych źródeł energii (OZE) 

zainstalowanych w systemie elektroenergetycznym (SEE) 

stwarza możliwości lokalnego bilansowania mocy i energii 

elektrycznej oraz poprawia efektywność energetyczną, a tym 

samym zwiększa całkowite bezpieczeństwo dostaw energii 

do odbiorców końcowych 1.  

Jednocześnie obecność OZE w bilansie energii daje 

nowe możliwości organizacji pracy systemu, prowadzące do 

dalszej poprawy niezawodności i pewności dostaw. Wymaga 

to przystosowania lokalnych obszarów bilansowania (źródła 

i odbiory) do pracy bez połączenia z SEE w dłuższym 

horyzoncie czasowym, czyli stworzenia warunków do pracy 

wyspowej [2]. Wprowadzane obecnie przez polskich 

operatorów sieciowych rozporządzenie Komisji Europejskiej 

nr 2016/631 [3] definiuje dla przyłączanych źródeł również 

wymagania w zakresie pracy wyspowej.  

Przejście do pracy wyspowej może nastąpić w sposób 

kontrolowany bądź też w wyniku zakłócenia w systemie. 

Elementarnym warunkiem jaki musi zostać spełniony, aby 

możliwa była praca wyspowa jest ciągłe bilansowanie 

poboru i produkcji mocy w nowopowstałej sieci.  

Implementacja odpowiednich algorytmów regulacji 

oraz elementów realizujących sterowanie pozwala na 

dostosowanie źródeł OZE do pełnienia roli urządzeń 

bilansujących [5, 6, 7]. Przykładami urządzeń, które mogą 

pełnić taką rolę w lokalnych obszarach bilansowania, przy 

pracy wyspowej są turbozespoły wiatrowe oraz zasobniki 

energii.  

Celem artkułu jest przeprowadzenie oceny zdolności 

wydzielonej sieci do stabilnej i długotrwałej pracy, 

w lokalnym obszarze bilansowania, przy wykorzystaniu 

elektrowni wiatrowej oraz zasobnika energii, a także 

określenie potencjalnych zagrożeń dla takiej pracy. 

Ocena została dokonana na podstawie analizy bilansów 

mocy czynnej i biernej w układzie, zmian napięcia 

w zależności od obciążenia oraz przebiegów wielkości 

elektromechanicznych charakteryzujących pracę 

turbozespołu wiatrowego. 

 

2. BADANY UKŁAD 
 

Schemat analizowanej sieci został przedstawiony na 

rysunku 1.  

Zasobnik 

energii

Turbina 

wiatrowa

Obciążenie

SN

 
 

Rys. 1. Schemat badanego układu 

 

Badany układ składa się z trzech podstawowych 

elementów: turbozespołu wiatrowego o mocy znamionowej 

wynoszącej 2 MW, zastępczego, zmiennego obciążenia sieci 

oraz opcjonalnie elektrochemicznego zasobnika energii 

o mocy 1 MW. Poszczególne elementy połączone są linią 

kablową o napięciu 15 kV. Model badanej sieci został 

zbudowany w środowisku programu PSCAD [8]. 

 

2.1. Model turbozespołu wiatrowego 
Model turbozespołu składa się z modelu turbiny 

wiatrowej, modelu generatora synchronicznego, 

energoelektronicznego układu przetwarzania energii ze 

stopniem pośrednim (AC/DC/AC) oraz transformatora 

łączącego turbozespół z siecią zewnętrzną [9]. Turbozespół 

posiada dwa układy regulacji przeznaczone do pracy w sieci 

bez zasobnika (źródło napięciowe) i sieci z zasobnikiem 

energii (źródło prądowe) pokazane na rysunku 2.  
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Rys. 2. Układy sterowania pracą turbozespołu wiatrowego:  

(a) praca jako źródło napięciowe, (b) praca jako źródło prądowe 

 

Model turbiny wiatrowej został zbudowany w oparciu 

o moduł „Wind Source”, pochodzący z biblioteki programu 

PSCAD. Charakterystyka mocy P = f(v) modelowanej 

turbiny została skorygowana tak, aby odpowiadała 

charakterystyce podawanej przez producenta dla turbiny E70 

[10]Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 

Działanie turbiny wiatrowej dla stanów ustalonych 

i przejściowych wynika z równania równowagi momentów 

mechanicznego i elektromagnetycznego [11], które opisuje 

wzór: 

    ( ) eMMmM
dt

d
J −−= 0

ω
              (1) 

 

gdzie: J – moment bezwładności wirnika generatora 

i turbiny, ω – elektryczna prędkość kątowa wirnika,  

Mm – moment napędowy mechaniczny, Me – moment 

elektromagnetyczny, M0 – moment strat. 

 

Sygnałem wyjściowym układu regulacji mocy 

turbozespołu, wynikającym z równania (1), jest dla źródła 

napięciowego (rysunek 2a) wartość kąta natarcia łopat turbin 

wiatrowych β (pitch control) powodująca dostosowanie 

momentu mechanicznego turbiny do aktualnego obciążenia 

turbozespołu. Drugim układem regulacji w tym przypadku 

jest układ regulacji napięcia w sieci odbiorczej.  

Dla turbozespołu pracującego jako źródło prądowe 

(rysunek 2b) sygnałem wyjściowym układu regulacji jest 

wartość mocy czynnej, wynikająca z warunków 

atmosferycznych, możliwa do wprowadzenia do sieci. 

Wprowadzenie mocy czynnej do sieci realizowane jest przez 

odpowiednie sterowanie pracą przekształtnika AC/DC/AC. 

W tym przypadku układ regulacji kąta natarcia łopat β jest 

aktywowany po przekroczeniu znamionowej prędkości 

obrotowej turbozespołu uzyskiwanej przy prędkości wiatru 

wynoszącej 14 m/s i ma na celu zabezpieczenie turbiny 

przed przeciążeniami mechanicznymi, jakie mogą wystąpić 

przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości wiatru. 

  

2.2. Model zasobnika energii 
Model zasobnika energii przedstawiony na rysunku 3 

składa się ze źródła DC repezentującego baterię 

akumulatorów, przekształtnika ze sterowaniem PWM 

pozwalającego na dwukierunkowy przepływ energii oraz 

układu regulacji napięcia mającego na celu utrzymanie 

zadanej wartości napięcia w wybranym punkcie sieci [12, 

13]. 
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Rys. 3. Układ sterowania pracą zasobnika energii 

 

2.3. Model obciążenia 
Model zastępczego obciążenia sieci stanowią zestawy 

elementów RL pozwalające na zdefiniowanie całkowitego 

(3-fazowego) obciążenia węzła mocą czynną i bierną, przy 

określonym współczynniku mocy.  

 

3. BADANIA SYMULACYJNE 
 

W artykule rozważono następujące scenariusze pracy 

sieci zasilanej z pracującej autonomicznie elektrowni 

wiatrowej: 

• pracę elektrowni wiatrowej jako źródła zasilającego 

zmieniające się obciążenie, 

• pracę turbozespołu wiatrowego w sieci z zasobnikiem 

energii bilansującym zmienne moce generacji 

i obciążenia. 

Pierwszy scenariusz ilustruje możliwości pracy 

turbozespołu wiatrowego jako źródła zasilającego odbiorców 

w warunkach zmieniającego się obciążenia oraz zagrożenia 

dla stabilnej pracy wynikające z braku możliwości 

zbilansowania mocy w układzie. Drugi z rozpatrywanych 

scenariuszy prezentuje możliwości zasobnika energii 

w zakresie bilansowania mocy w warunkach niezależnych 

zmian generacji i obciążenia w sieci wydzielonej 

 

3.1. Praca turbozespołu wiatrowego w sieci bez 

zasobnika energii 
W rozpatrywanym przypadku elektrownia wiatrowa 

pracowała jako źródło napięciowe. Założono, że prędkość 

wiatru w ciągu całej symulacji (10 sekund) miała wartość 

stałą równą 15 m/s. Obciążenie w sieci wzrastało stopniowo 

od wartości początkowej wynoszącej 0,4 MW do 1,8 MW. 

Na te zmiany elektrownia reagowała wzrostem generacji 

odpowiednim do zmian obciążenia (rys. 4). Wraz ze zmianą 

obciążenia mocą czynną wzrastał proporcjonalnie pobór 

mocy biernej (tgφ =  const). Zapotrzebowanie odbiorów na 

moc bierną było pokryte generacją odpowiedniej mocy 

biernej przez turbinę wiatrową.  
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Rys. 4. Bilans mocy czynnej w sieci wyspowej bez zasobnika 

energii (PWT - moc turbozespołu, PL - moc obciążenia) 

 

Regulacja mocy generowanej przez elektrownię była 

realizowana za pomocą zmian kąta natarcia łopat turbiny β. 

Przebieg zmian kąta β w czasie symulacji pokazano na 

rysunku 5.  
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Rys. 5. Zmiany kąta natarcia łopat turbozespołu wiatrowego 

 

Prędkość wiatru w ciągu całej symulacji nie ulegała 

zmianie, dlatego obrót łopat turbiny musiał zapewnić takie 

ograniczenie momentu mechanicznego turbiny, aby 

zrównoważyć moment elektromagnetyczny wynikający ze 

zmieniającego się obciążenia turbozespołu. Przy wzroście 

obciążenia, aby zaspokoić zapotrzebowanie odbiorów, kąt 

natarcia maleje by większa część energii zawartej w wietrze 

była dostępna w postaci momentu mechanicznego, 

pozwalając na odpowiednie zwiększenie generacji. Na 

rysunku 6 pokazano zmiany momentów mechanicznego 

i elektromagnetycznego turbozespołu wiatrowego. 
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Rys. 6. Zmiany momentów mechanicznego (Mm) 

i elektromagnetycznego (Me) turbozespołu wiatrowego 

 

Skokowe zmiany obciążenia powodujące 

nierównowagę momentów aktywują układ regulacji kąta 

natarcia łopat i w efekcie odpowiedni wzrost momentu 

napędowego turbozespołu. Wzrost obciążenia do wartości 

1,8 MW w 6 sekundzie symulacji spowodował, że wartość 

momentu elektromagnetycznego trwale przewyższyła 

moment mechaniczny co oznacza, że dostępna z wiatru 

energia nie wystarczyła na pokrycie obciążenia. Ostatecznie 

niezrównoważenie momentów doprowadziło do zapadu 

napięcia i blackout’u całego układu (rysunek 7). 
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Rys. 7. Przebieg zmian napięcia w węźle odbiorczym 
 

3.2. Praca turbozespołu wiatrowego w sieci  

z zasobnikiem energii 
W tym przypadku elektrownia wiatrowa pracuje jako 

źródło prądowe generując moc czynną, odpowiednio do 

istniejących warunków wiatrowych, przy wartości 

współczynnika mocy bliskiej 1. Zasobnik energii jest 

źródłem napięcia referencyjnego o zadanej wartości 

skutecznej i częstotliwości pełniąc jednocześnie funkcję 

elementu bilansującego moc i energię w badanej sieci. 

W badaniach symulacyjnych przyjęto losowe zmiany 

prędkości wiatru w zakresie od 8 do 12 m/s (rysunek 8) oraz 

losowe zmiany obciążenia od 0,5 do 1,5 MW. Ponieważ 

maksymalna wartość prędkości wiatru nie przekracza 

prędkości znamionowej dla modelowanego turbozespołu, 

więc nie został aktywowany układ regulacji kąta natarcia 

łopat i przez cały okres symulacji kąt β był równy zero. 

Zmiany mocy czynnej urządzeń pracujących w sieci 

dla analizowanego przypadku (sieć z zasobnikiem energii) 

pokazano na rysunku 9 a zmiany mocy biernej na rysunku 

10. Z przedstawionych bilansów mocy, że zasobnik 

bilansując moc czynną w układzie jest jednocześnie źródłem 

mocy biernej dla przyłączonych odbiorów. 
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Rys. 8. Losowe zmiany prędkości wiatru w czasie symulacji  
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Rys. 9. Bilans mocy czynnej w sieci z zasobnikiem energii (PWT - 

moc turbozespołu, PL - moc obciążenia, PS - moc zasobnika) 
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Rys. 10. Bilans mocy biernej w sieci z zasobnikiem energii (QWT - 

moc turbozespołu, QL - moc obciążenia, QS - moc zasobnika) 

 

Procesy regulacyjne zachodzące w turbozespole 

wiatrowym przy zmieniającej się prędkości wiatru są 

wynikiem braku równowagi momentów w stanach 

przejściowych. Przebiegi zmian momentów mechanicznego 

i elektromagnetycznego dla tego przypadku pokazano na 

rysunku 11. Należy zauważyć, że zmiany momentu 

mechanicznego odpowiadają zmianom prędkości wiatru 

a elektromagnetycznego zmianom mocy wytwarzanej przez 

turbozespół. 
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Rys. 11. Zmiany momentów mechanicznego (Mm) 

i elektromagnetycznego (Me) turbozespołu wiatrowego 
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4. WNIOSKI 
 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących 

możliwości pracy elektrowni wiatrowej zasilającej 

wydzieloną sieć rozdzielczą średniego napięcia. 

Wykorzystując zbudowany w środowisku programu PSCAD 

model przyjętego do badań układu rozważono dwa 

scenariusze pracy sieci wyspowej: bez zasobnika  

i z zasobnikiem energii elektrycznej.  

W scenariuszu bez zasobnika elektrownia pracuje jako 

źródło napięcia wytwarzając moc czynną i bierną na 

potrzeby przyłączonych odbiorców. Dostosowanie wartości 

mocy generowanej do zapotrzebowania odbiorów 

realizowane jest poprzez regulację kąta natarcia łopat 

turbiny, ograniczając w ten sposób możliwość 

wykorzystania w pełni energii kinetycznej wiatru.  

W przypadkach, gdy obciążenie układu będzie większe 

od zdolności wytwórczych elektrowni (przy aktualnej 

prędkości wiatru) w sieci może dojść do blackout’u. 

W scenariuszu dotyczącym pracy układu z zasobnikiem 

energii elektrownia wiatrowa pracuje jako źródło  prądowe 

dostarczając do sieci moc czynną o wartości wynikającej 

z prędkości wiatru, natomiast zasobnik pełni funkcję źródła 

napięcia referencyjnego oraz elementu bilansującego moc 

czynną w układzie dostarczając jednocześnie odbiorom 

potrzebną moc bierną. 

W obu scenariuszach poprawna praca turbozespołu 

wiatrowego realizowana jest poprzez procesy regulacyjne 

mające na celu zachowania równowagi momentów 

mechanicznego i elektromagnetycznego. 
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AUTONOMOUS WORKING CONDITIONS FOR WIND POWER PLANTS 
 

The European Commission Regulation No. 2016/631, that is currently introduced by Polish network operators, divides 

all connected sources into four types, depending on rated power. For sources of type C and D with rated power greater than 

50 and 75 MW respectively in the regulation defines island work requirements.  However, it should be expected that these 

requirements will be extended to B sources with rater power from 1 MW in the future. 

Wind farms with high rated power (classifies as types C or D), most often connected to a 110 kV network, contain 

many generating units (wind generators) with rated power of about several megawatts, which are treated separately as type B 

sources. Smaller Wind Farms, consisting several wind generators are connected to the medium voltage network (MV). 

The paper considered the possibility of autonomous operation of a single MV wind turbine supplying local customers. 

Two variants of separate power network operation were taken into account. In the first variant, power balancing is carried out 

in the system: wind turbine – variable load. In the second variant, power balancing element is the energy storage. 

The article present the tested power network model developed in the PSCAD program environment and the results  

of simulation tests performed at random changes in wind speed and load for both analyzed network.   

 

Keywords: wind turbine, energy storage, island operation. 
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Streszczenie: Światowy rynek przekształtnikowych układów 

napędowych należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się. 
Obecnie ponad połowa energii elektrycznej zużywana przez 

przemysł konsumowana jest przez układy napędowe. Aktualnie 

coraz częściej czynnikiem decydującym o zakupie tych urządzeń 
jest dokładna analiza ekonomiczna i realny czas zwrotu inwestycji. 

Artykuł ma na celu uzmysłowienie użytkownikom 

przekształtnikowych układów napędowych jak duży wpływ na 

sprawność i energooszczędność całego układu mają filtry 

harmonicznych. W artykule wskazano na zależność prądu 

wejściowego przekształtnika od parametrów punktu 

przyłączeniowego i reaktancji szeregowych. Omówiono negatywne 

oddziaływanie odkształcenia przebiegu prądu na pracę elementów 

magnetycznych. Przedstawiono wpływ filtru harmonicznych na 

parametry i pracę przekształtnikowego układu napędowego.      

 
Słowa kluczowe: filtry harmonicznych. harmoniczne w układach 

napędowych. przekształtnikowe układy napędowe.  

 

1. WPROWADZENIE 
 

Konieczność regulacji prędkości obrotowej oraz 

łagodnego rozruchu silników elektrycznych istnieje 

praktycznie od początku ich powstania, czyli od ponad 150 

lat. Na przestrzeni tego okresu nastąpił niesamowity rozwój 

zarówno silników jak i różnych metod regulacji prędkości 

obrotowej. Wprowadzono normalizację i parametryzację 
rozwiązań co zmieniło podejście do projektowania  

i optymalizacji maszyn elektrycznych. Do rewolucji 

przyczyniły się przede wszystkim metody numeryczne, 

gwałtowny rozwój sprzętu komputerowego  

i oprogramowania, a także duży postęp w obszarze 

materiałów czynnych i izolacyjnych. Regulacja prędkości 

obrotowej poprzez rezystory i dławiki regulacyjne czy 

układy Leonarda została wyparta przez rozwój 

półprzewodników i nowoczesne układy przekształtnikowe. 

Współczesne układy napędowe nie są całkowicie 

pozbawione wad, nadal są mocno rozwijane. Pogłębiana jest 

wiedza o występujących w nich zjawiskach 

elektromagnetycznych, mechanicznych,  cieplnych, 

akustycznych i innych. Jednak największym wyzwaniem 

wciąż wydaje się być odwieczny konflikt,  

a zarazem potrzeba kompromisu pomiędzy 

energooszczędnością a materiałooszczędnością danego 

rozwiązania. Już dawno minęły czasy, gdzie standardem 

były zapasy konstrukcyjne. Dlatego dziś Komisja 

Europejska regularnie przygotowuje i wprowadza konkretne 

przepisy i wymagania dla poszczególnych grup urządzeń 
(np. EN 50598-2 lub Rozporządzenie UE nr 548/2014 - 

Dyrektywa EcoDesign). Zapisy te określają przede 

wszystkim minimalne wymagania w zakresie sprawności 

poszczególnych maszyn i urządzeń. Ma to uchronić przed 

zbyt „oszczędnym” projektowaniem urządzeń oraz poprawić 
efektywność energetyczną systemu i przemysłu. 
 

2. ZALEŻNOŚĆ PRĄDU WEJŚCIOWEGO 
PRZEKSZTAŁTNIKA OD PARAMETRÓW 
PUNKTU PRZYŁĄCZENIOWEGO 
 

Punkt przyłączeniowy (PCC – Point of Common 

Coupling) może być traktowany jako źródło napięcia 

sinusoidalnego lub jako sieć elektroenergetyczna z określoną 
impedancją wewnętrzną o charakterze indukcyjnym. 

Wyznacznikiem, który w sposób bezpośredni wiąże 

zależność prądu wejściowego przyłączonego przekształtnika 

od parametrów w punkcie przyłączenia jest współczynnik 

zwarciowy sieci: 

��� = ���
�� 																																								�1
 

gdzie: 

ISC – prąd zwarciowy w punkcie przyłączenia, 

IL – prąd obciążenia w punkcie przyłączenia. 

 

Współczynnik zwarciowy sieci oznaczany jest również 
jako RSC (ang. ratio of short circuit), określa on sztywności 

punktu przyłączeniowego w stosunku do zasilanych 

odbiorników. Generalnie im większy stosunek mocy 

zwarciowej w punkcie przyłączenia do mocy zasilanego 

przekształtnika, tym sieć bardziej sztywna, a prąd pobierany 

z sieci przez przekształtnik bardziej odkształcony,  

o większej wartości skutecznej. Na rysunku 1 zobrazowaną 
tą zależność w sieci z przekształtnikiem o mocy 

znamionowej 250kW. Aby ograniczyć odkształcenie THDi  

i wartość skuteczną prądu wejściowego przekształtnika 

należy ograniczyć prąd zwarciowy w punkcie przyłączenia. 

Ingerencja w moc zwarciową punktu przyłączeniowego jest 

kosztowna i zasadniczo możliwa tylko na etapie projektu 

sieci. W praktyce najczęściej spotykanym i najprostszym 

sposobem ograniczenia (w pewnym zakresie) odkształcenia 

przebiegu prądu jest zwiększenie impedancji pętli zwarcia 

układu napędowego poprzez zastosowanie dodatkowych 

reaktancji szeregowych po stronie wejściowej  
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przekształtnika (np.: transformator przekształtnikowy  

z odpowiednim napięciem zwarcia lub dławik sieciowy  

o określonej indukcyjności, rysunek 2).   

 

 
 

Rys. 2. Układ przekształtnikowy z dodatkowymi reaktancjami 

szeregowymi [1] 

 

Względna impedancja takiego układu wynosi: 

 

� ≅ � � ���� � ��
 � √3
� � 100%																		�2
 

gdzie:  

�, � – prąd i napięcie znamionowe, 

���, ��– reaktancja transformatora, dławika. 

 

Rys. 3. Wpływ dodatkowej reaktancji szeregowej na odkształcenie 

prądu wejściowego przekształtnika 

Znaczenie impedancji szeregowej obwodu jest 

ogromne. Wpływ dodatkowych reaktancji w torze 

prądowym zasilania przekształtnika przedstawiono na 

rysunku 3. Prawidłowo dobrany transformator 

przekształtnikowy i dławiki szeregowe ograniczają  
w pewnym stopniu oddziaływanie przekształtnika na sieć 
zasilającą i inne odbiorniki, ale jest to tylko niezbędne 

minimum. Nawet stosowanie 5-6% dodatkowej reaktancji 

szeregowej ograniczy całkowity współczynnik odkształcenia 

THDi prądu tylko do około 35%. Stosowanie większych 

impedancji szeregowych nie jest praktykowane ze względu 

na duże spadki napięcia, a tym samym spadek mocy układu 

napędowego [1]. 

 
3. WPŁYW ODKSZTAŁCENIA PRZEBIEGU PRĄDU 

WEJŚCIOWEGO PRZEKSZTAŁTNIKA NA 
PRACĘ ELEMENTÓW MAGNETYCZNYCH 
 

Odkształcenie prądu wejściowego przekształtnika 

bardzo niekorzystnie wpływa na pracę wszystkich 

elementów magnetycznych, które go zasilają oraz innych 

odbiorników zasilanych z tej samej sieci. Ilościowy wzrost 

strat mocy w transformatorach i dławikach w zależności od 

zawartości harmonicznych w prądzie obciążenia można 

obliczyć, wyznaczając współczynniki strat dodatkowych  

i straty całkowite [2,3,4]: 

 

a) współczynnik strat dodatkowych od wzrostu wartości 

skutecznej prądu: 

 

��� = ����� !
�
= ��"#$

� !
�%

�& 
																				�3
 

gdzie: 

Ih – wartość prądu harmonicznej rzędu h, 

I1 – wartość skuteczna podstawowej harmonicznej, 

h – numer harmonicznej. 

 

b) współczynnik strat wiroprądowych w uzwojeniach  

(K-factor): 

 
 

Rys. 1. Przebiegi czasowe i widmo prądu wejściowego przekształtnika 6-pulsowego 250kW w przypadku różnych mocy zwarciowych 

w punkcie przyłączenia; a) STR=315kVA, uX=6%; b) STR=1000kVA, uX=6%; c) STR=2500kVA, uX=6% 
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c) współczynnik strat wiroprądowych w połączeniach  

i częściach konstrukcyjnych (ang. stray losses): 

 

�* = �+ = ����� !
�
� ℎ,,.

%

�& 
																				�5
 

 

Całkowite straty obciążeniowe w transformatorze 0� , przy 

przepływie w uzwojeniach prądu odkształconego wynoszą: 
 

0� = 0* � ��� � 0' � �' � 01+ � �+ � 012 � �*								�6
 
 

gdzie: 

Pp – straty podstawowe, Pw – straty wiroprądowe  

w uzwojeniach, Pdk – straty dodatkowe w częściach 

konstrukcyjnych, Pdo – straty dodatkowe w odpływach. 

 

W przypadku dławików straty całkowite Pc należy uzupełnić 
o jeszcze jedną, bardzo istotną składową strat dodatkowych 

PFF (ang. fringing flux), która reprezentuje straty skojarzone 

ze strumieniem rozproszenia wokół szczelin 

niemagnetycznych w rdzeniu dławikowym. Wartość tej 

składowej można minimalizować poprzez stosowanie rdzeni 

wieloszczelinowych lub wprowadzanie w szczelinę 
materiału magnetycznego o bardzo niskiej przenikalności µ r. 

Odkształcenie prądu obciążenia powoduje, że straty 

dodatkowe w elementach magnetycznych mogą wzrosnąć 
nawet kilkakrotnie (tab. 1).  

 
Tabela 1. Wpływ odkształcenia prądu na straty dodatkowe  

w elementach magnetycznych 

 

 Rsc 100 Rsc 50 Rsc 20 
Filtr 

pasywny 
THDi 99,7% 74,2% 35,4% 5% 

��� 1,99 1,55 1,12 1,01 

�'	�456789:
 43,9 20,8 5,53 1,19 
�* = �+ 5,23 3,21 1,49 1,01 

 

Podwyższone straty to w konsekwencji wzmożone 

wydzielanie ciepła i wzrost temperatury pracy urządzeń,  
a w rezultacie skrócenie żywotności, czy nawet ich 

zniszczenie. W wyniku tego elementy magnetyczne do 

współpracy z prądami odkształconymi muszą być cieplnie 

przewymiarowane zależnie od stopnia odkształcenia prądu 

(większy przekrój rdzenia, drutu nawojowego lub taśmy 

nawojowej, stosowanie przeplotów uzwojenia, itd.), 

ewentualnie ich moc znamionowa musi zostać ograniczona. 

Szacunkowego przeznamionowania mocy można dokonać 
na podstawie współczynnika K-factor (rysunek 4), który ma 

największy udział jeżeli chodzi o straty dodatkowe. Należy 

jednak pamiętać, że nie ograniczymy w ten sposób ani 

podstawowych, ani dodatkowych strat mocy. 

Przeciwdziałamy jedynie ich skutkom kosztem większego  

i droższego urządzenia. Tylko ograniczenie wyższych 

harmonicznych w widmie prądu do odpowiednio niskiego 

poziomu pozwoli zredukować straty dodatkowe. To z kolei 

poprawia sprawność całego układu. 

 
 

Rys. 4. Stopień przeznamionowania mocy transformatora  

w zależności od współczynnika K-factor 

 

4. METODY ELIMINACJI ORAZ DOPUSZCZALNE 
POZIOMY EMISJI HARMONICZNYCH PRĄDU 
 

Istnieje wiele metod eliminacji i ograniczania 

harmonicznych w prądzie wejściowym przekształtników. 

Począwszy od prostych dławików AC i DC, układów 

wielopulsowych, filtrów pasywnych i na skomplikowanych 

układach aktywnych kończąc. Każda z technik filtrowania 

charakteryzuje się różną skutecznością tłumienia 

harmonicznych, różnymi stratami, różnymi kosztami zakupu 

i eksploatacji (tab. 2).   
 

Tabela 2. Porównanie skuteczności i względnych kosztów różnych 

metod eliminacji harmonicznych prądu 

 

Metoda ograniczania 

harmonicznych prądu 

Odkształcenie 

prądu (THDi) 

Względny 

koszt 

Układy bez filtracji  60 – 120 % 1 

2% dławiki AC lub DC 30 – 60 % 2 

4% dławiki AC lub DC 25 – 45 % 3 

Układy 12-pulsowe 10 – 15 % 4 

Filtry pasywne 5 – 8 % 4 

Układy 18-pulsowe 4 – 6 % 5 

Filtry aktywne 3 – 5 % 5 

 

Dławiki AC oraz DC są najtańszą metodą ograniczenia 

wartości skutecznej prądu sieciowego oraz pewnej redukcji 

harmonicznych w prądzie zasilania (w zależności od 

reaktancji dławika) – niestety jest to dziś niewystarczające 

minimum, które nie spełnia obowiązujących obecnie 

standardów.  

W układach wielopulsowych dzięki przesunięciom 

fazowym pomiędzy uzwojeniami wtórnymi transformatora 

(dwa uzwojenia wtórne w przypadku układu 12-pulsowego, 

trzy uzwojenia wtórne w układzie 18-pulsowym)  

i zastosowaniu odpowiedniej liczby prostowników 

eliminujemy harmoniczne 5h i 7h (w układzie 12-

pulsowym) oraz dodatkowo 11h i 13h (w układzie 18-

pulsowym). Główną wadą układów wielopulsowych jest ich 

wrażliwość na niesymetrię obciążenia oraz 

niezrównoważenie lub odkształcenie napięcia zasilania. 

Wówczas nie jest możliwe skuteczne ograniczenie 

harmonicznych (5,7 oraz 11 i 13). Powoduje to, że THDi 

prądu wzrasta powyżej zakładanych wartości co w wielu 

przypadkach może prowadzić do niespełnienia zakładanych 

parametrów.  

Filtry zarówno pasywne, jak i aktywne są częściowo 

odporne na niesymetrię napięcia zasilającego,  

a ich właściwości tłumienne pozwalają na spełnienie  
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Tabela 4. Dopuszczalne limity harmonicznych napięcia w punkcie 

przyłączenia według IEEE 519-2014 
 

Napięcie w punkcie 

PCC 

Indywidualne 

harmoniczne 
THDu 

U ≤ 1kV 5,0% 8,0% 

1kV < U ≤ 69kV 3,0% 5,0% 

69kV < U ≤ 161kV 1,5% 2,5% 

161kV < U 1,0% 1,5% 

 

restrykcyjnych norm napięcia i prądu w punkcie 

przyłączenia. Przewagą filtrów aktywnych jest 

utrzymywanie niskiego poziomu THDi prądu w pełnym 

zakresie obciążenia, ale ma to bezpośrednie 

odzwierciedlenie w cenie zakupu takiego urządzenia. 

Dzisiaj nie trzeba nikogo przekonywać, że ograniczanie 

czy eliminacja harmonicznych jest koniecznością. Pozostaje 

jednak wątpliwość jaką metodę wybrać i jakie standardy 

powinniśmy spełniać aby uniknąć niepotrzebnych 

problemów i kosztów. Obecne uregulowania normatywne  

i rozporządzenia w zakresie emisji harmonicznych dotyczą 
przede wszystkim harmonicznych napięcia w punkcie 

przyłączenia (EN 50160, EN 61000-2-2, EN 61000-2-4),  

a rzadziej w prądzie (EN 61000-3-2, EN 61000-3-12) [5]. 

Należy jednak pamiętać, że zniekształcenie napięcia jest 

powodowane właśnie przez harmoniczne w prądzie 

pobieranym przez nieliniowe odbiorniki. Dlatego coraz 

częściej spotyka się wymagania ograniczenia poziomu 

emisji harmonicznych zarówno prądu jak i napięcia  

w punkcie przyłączenia zgodnie z normą IEEE 519-2014 [6]. 

Jest to standard obejmujący swoim zakresem wszystkie 

sieci, poziomy napięć oraz prądów w punkcie przyłączenia 

(tab. 3, tab. 4). Stosowanie dopuszczalnych limitów 

odkształcenia harmonicznych prądu i napięcia już na 

wczesnym etapie projektowania systemów zasilania energii 

elektrycznej i odbiorów nieliniowych, pozwala na stabilną 
oraz przewidywalną pracę układu na przestrzeni całego  

 

okresu eksploatacji. 

  

5. FILTRY HARMONICZNYCH – SPRAWNOŚĆ  
I NIEZAWODNOŚĆ UKŁADU NAPĘDOWEGO  
 

Sprawność maszyny elektrycznej to stosunek mocy 

oddawanej przez tą maszynę (POUT) do mocy przez nią 
pobieranej (PIN). W ten sposób można wyznaczyć całkowite 

straty mocy maszyny. Podobnie jest w przypadku określania 

sprawności i strat przekształtnikowych układów 

napędowych. Jednak tutaj zagadnienie to staje się bardziej 

złożone, ponieważ układy te składają się zazwyczaj z kilku 

maszyn i urządzeń, które dodatkowo są względem siebie 

zależne. Przykładowo, sprawność układu na rysunku 5 

możemy wyznaczyć w następujący sposób: 

 

; �<�=>�?@A>B
= 0CDA

0E% = 0CDA
0CDA � F0 �2AGH�2@@>@

													�7
 
gdzie: 

 

F0 �2AGH�2@@>@
= F0�< � F0JK � F0K� � F0L 									�8
 

 

lub w postaci sprawności: 

 

; �<�=>�?@A>B
= ;�< � ;JK � ;K� � ;L															�9
 

 

Całkowita sprawność układu napędowego jest 

iloczynem sprawności poszczególnych jego elementów 

począwszy od punktu przyłączeniowego (PCC) lub 

rozliczeniowego. W praktyce jednak często zagadnienie 

sprawności przekształtnikowego układu napędowego 

rozpatrywane jest błędnie, bez uwzględnienia oddziaływania 

przekształtnika na transformator, sieć i inne odbiorniki. 

Obniża to jakość zasilania i efektywność energetyczną 
całego systemu. Aby tego uniknąć każdy przekształtnik 

powinien być odseparowany i wyposażony w urządzenie 

Tabela 3. Dopuszczalne limity odkształcenia harmonicznych prądu dla wszystkich urządzeń w punkcie przyłączenia w zależności  

od ISC / IL według IEEE 519-2014 

 

ISC/IL h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 35 ≤ 50 THDi 

< 20 4% 2% 1,5% 0,6% 0,3% 5% 

20 < 50 7% 3,5% 2,5% 1% 0,5% 8% 

50 < 100 10% 4,5% 4% 1,5% 0,7% 12% 

100 < 1000 12% 5,5% 5% 2% 1% 15% 

> 1000 15% 7% 6% 2,5% 1,4% 20% 

 

 
 

Rys. 5. Rozpływ strat mocy w typowym przekształtnikowym układzie napędowym w układzie z filtrem  

oraz bez filtru harmonicznych [7] 
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ograniczające emisję harmonicznych do sieci zasilającej. 

        Ze względu na wysoką tłumienność i sprawność 
pasywne filtry harmonicznych stanowią optymalną 
alternatywę (skuteczność filtracji do kosztu aplikacji)  

w stosunku do pozostałych metod eliminacji harmonicznych 

w prądzie wejściowym układów przekształtnikowych (tab. 

2). Skuteczność filtracji pasywnych filtrów harmonicznych 

jest zbliżona do układów 18-pulsowych, a zależność 
tłumienności od poziomu obciążenia i niezrównoważenia 

napięcia zasilania jest mniejsza niż w układach 

wielopulsowych. Obecne filtry pasywne to już nie tylko 

dostrojona do pojedynczej harmonicznej kombinacja 

dławika i kondensatora. Coraz częściej to zaawansowane 

połączenie zespołu dławików i kondensatorów do tłumienia 

określonego zakresu harmonicznych. Standardem stają się 
kompaktowe rozwiązania wielodławikowe, wykonane na 

wspólnym rdzeniu ferromagnetycznym (rysunek 6) [7].   

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

 

Rys. 6. Filtr harmonicznych EF3H 55kW: a) budowa rdzenia 

wielodławikowego o wspólnych jarzmach; b) kompaktowa 

konstrukcja filtru harmonicznych; c) schemat ideowy filtru [7] 

 

Konstrukcja wspólnego rdzenia magnetycznego 

(wspólne jarzma) w filtrze wielodławikowym przyczynia się 
do ograniczenia gabarytów i masy urządzenia. Indukcyjności 

poszczególnych dławików pozwalają odpowiednio 

kształtować charakterystykę tłumienności filtru (rysunek 7). 

Dławik równoległy wraz z baterią kondensatorów tworzy 

pułapkę rezonansową na określoną harmoniczną. Dławiki 

szeregowe (wejściowy i wyjściowy) wpływają na szerokość 
pasma tłumienia oraz wstępne ograniczenie harmonicznych 

wyższego rzędu. Indukcyjności dławików i pojemności 

kondensatorów są tak dobierane, aby filtr osiągał 

odpowiednią tłumienność w szerokim zakresie obciążenia. 

Istotnym parametrem jest również pobór prądu 

pojemnościowego przy braku obciążenia albo przy 

niewielkich obciążeniach. Konstrukcja i optymalizacja 

parametrów filtrów wielodławikowych pozwala na obniżenie 

prądu pojemnościowego nawet poniżej IC < 15%IN prądu 

znamionowego.   

 

 
Rys. 7. Przykładowe charakterystyki tłumienności filtru 

wielodławikowego 

 

W oparciu o typowe moce układów 

przekształtnikowych powstają odpowiadające im rodziny 

filtrów harmonicznych, które spełniają wymagania 

tłumienności zgodnie ze standardem IEEE 519-2014 bez 

względu na parametry punktu przyłączeniowego.  

Na rysunku 8 przedstawiono wyniki pomiarów 

zawartości harmonicznych w prądzie wejściowym 

przekształtnika 55kW w układzie bez filtru oraz w układzie  

z wielodławikowym filtrem harmonicznych EF3H-55kW 

380-415V±10% T40F. Zastosowanie filtru harmonicznych  

w układzie zasilania przepompowni pozwoliło obniżyć THDi 

w prądzie z wartości 40% do poziomu poniżej 4,5%, 

eliminującym tym samym negatywne oddziaływanie prądu 

odkształconego na pozostałe odbiorniki w sieci.  
 

6. PODSUMOWANIE 
 

Oddziaływanie układów przekształtnikowych na sieć to 

zagadnienie bardzo obszerne, nadal aktualne i narastające. 

Wymusza to na ustawodawcach wprowadzanie uregulowań 
normatywnych, które pomagają utrzymać jakość energii 

elektrycznej w punkcie przyłączenia. Transformatory 

przekształtnikowe czy dławiki szeregowe nie rozwiązują 
wszystkich problemów i nie są w stanie ograniczyć emisji 

harmonicznych prądu do odpowiednio niskiego poziomu. 

Prawidłowa analiza zawartości harmonicznych w prądzie 

wejściowym przekształtnika ma szczególne znaczenie  

w doborze i bilansowaniu cieplnym elementów 

magnetycznych z nim współpracujących. Przewymiarowane 

transformatory to marnotrawstwo energii – rozsądniej 

redukować harmoniczne niż przeciwdziałać ich skutkom. 

Rosnąca świadomość klientów oraz zapotrzebowanie na 

urządzenia do redukcji harmonicznych sprawiają, że 

pasywne filtry harmonicznych są nadal mocno rozwijane  

i optymalizowane, co zwiększa ich konkurencyjność. 
Zastosowanie filtrów harmonicznych nie tylko przyczynia 

się do obniżenia kosztów energii elektrycznej ale również  
w znaczący sposób poprawia wydajność i niezawodność 
przekształtnikowego układu napędowego. 
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HARMONIC FILTERS IN CONVERTER DRIVE SYSTEMS  
 

The world market of converter drive systems is one of the most dynamically developing markets nowadays. Today, over 

half of the globally used electric energy is consumed by drive systems. A thorough economic analysis as well as the real 

return on investment are increasingly becoming a decisive factor for the purchase of those devices. The objective of this 

article is to make users of converter drive systems aware of  the significant influence the harmonic filters have on the 

efficiency of the entire system. Dependency of the converter input current on parameters of the point of common coupling 

and serial reactances have been shown. The work also depicts negative impact of current wave deformations on magnetic 

components. The impact of harmonic filters on parameters and operation of the converter drive system have been presented. 

 

Keywords: harmonic filters. harmonics in drive systems. converter drive systems. 

 
Rys. 8. Wyniki pomiaru harmonicznych prądu wejściowego przekształtnika 55kW; a) w układzie bez filtru harmonicznych;  

b) w układzie z filtrem trój-dławikowym na wspólnych jarzmach EF3H-55kW 380-415V±10% T40F [7] 
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Streszczenie: W pracy wyprowadzono parametryczne zależności 

pozwalające szacować wielkości charakteryzujące asymetrię 

napięcia, prądów, mocy i admitancji dla podstawowej i wyższych 

harmonicznych składowych symetrycznych zerowych. 

Przeprowadzono analizę porównawczą wyników otrzymanych 

z wyrażeń analitycznych z wynikami otrzymanymi z symulacji 

pracy sieci SN i wykazano wystarczającą ich zbieżność. 

Wyprowadzone wzory mogą być stosowane przy określaniu nastaw 

zabezpieczeń ziemnozwarciowych.  

 
Słowa kluczowe: sieci SN, składowe symetryczne zerowe, ocena 

asymetrii. 

 

1. WSTĘP  
 

Najczęściej występującymi zakłóceniami w pracy sieci 

średnich napięć (SN) są zwarcia doziemne[1-3]. Z uwagi na 

nieskuteczne uziemienie punktu neutralnego prądy zwarć 

jednofazowych w tych sieciach są wielokrotnie mniejsze od 

prądów zwarć międzyfazowych. Do wykrywania takich 

zwarć wykorzystuje się powszechnie napięcie i prąd dla 

składowych symetrycznych zerowych oraz wielkości od nich 

zależne: moc czynną i bierną oraz admitancję, konduktancję 

i susceptancję dla składowych zerowych. Głównie 

wykorzystuje się podstawowe harmoniczne wymienionych 

wielkości zwanych kryterialnymi. Jednak do wykrywania 

niestacjonarnych zwarć łukowych i wysokorezystancyjnych 

proponuje się stosowanie również wyższych harmonicznych, 

zwłaszcza trzeciej [4-7]. Powszechnie stosowaną wielkością 

kryterialną w zabezpieczeniach jest podstawowa 

harmoniczna napięcia dla składowej zerowej [1-3]. Wzrost 

tej wielkości powyżej wartości nastawionej świadczy 

o pojawieniu się doziemienia i stanowi warunek wstępny 

działania zabezpieczenia. Do selektywnego wykrywania 

doziemień na liniach dystrybucyjnych są stosowane 

pozostałe z wymienionych wielkości kryterialnych, zależnie 

od sposobu pracy punktu neutralnego sieci.  

W sieciach średnich napięć występuje asymetria 

parametrów pojemności i konduktancji dla składowej 

symetrycznej zerowej, która prowadzi do asymetrii napięcia, 

prądów, mocy i admitancji dla składowych zerowych 

w stanie normalnej pracy [8-12]. Dla zapewnienia 

selektywnego działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych 

nastawy stosowanych wielkości kryterialnych muszą być 

większe od spodziewanych wartości asymetrii. Jednocześnie, 

w celu zapewnienia wysokiej czułości zabezpieczeń, należy 

stosować możliwie jak najniższe nastawy, do czego jest 

niezbędne właściwe szacowanie parametrów asymetrii. 

Pożądane są w miarę proste zależności analityczne, ujmujące 

istotne parametry sieci i zapewniające wystarczającą do 

celów inżynierskich dokładność obliczeń.  

 

2. ANALITYCZNE ZALEŻNOŚCI DO SZACOWANIA 
     NAPIĘCIA, PRĄDU, MOCY I ADMITANCJI 
     ASYMETRII DLA SKŁADOWEJ ZEROWEJ  

 

Do oceny parametrów asymetrii dla składowej zerowej 

w sieci SN wykorzystano skrajnie uproszczony jej model 

przedstawiony na rysunku 1. Składa się ona z wydzielonej 

linii o admitancji dla składowej zerowej Y01 i pozostałych 

linii o admitancji Y02. W schemacie zastępczym pominięto, 

jako małoistotne, parametry podłużne linii i prądy 

obciążenia. Założono, że sieć jest zasilana z symetrycznego 

źródła o częstotliwości odpowiadającej podstawowej lub 

wyższym harmonicznym i napięciu  

 

 3/nUkE hh =  (1) 

 

gdzie: Un – napięcie znamionowe sieci, kh – współczynnik 

udziału harmonicznej w napięciu zasilania.  

W modelu uwzględniono indukcyjność źródła Ls. Sieć 

może pracować z izolowanym punktem neutralnym lub 

uziemionym przez dławik kompensacyjny o indukcyjności 

Ld i rezystancji uzwojeń Rd. Równolegle do dławika może 

być podłączany rezystor wymuszający Rw. 

 

 
 

Rys. 1. Model sieci SN 

 

Założono, że w sieci występuje wyłącznie asymetria 

parametrów poprzecznych – pojemności C0Li i konduktancji 

G0Li (i = 1, 2, 3). Rozpatrzono najmniej korzystny przypadek 

asymetrii pojemności i konduktancji faz L1÷L3: 
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gdzie: ∆C0 = C0 – C0L1 – maksymalne odchylenie 

pojemności jednej z faz względem wartości średniej 

pojemności C0, G0Li – składowe zerowe konduktancji 

poszczególnych faz sieci; ω1 – częstotliwość kątowa 

podstawowej harmonicznej, d0 = G0/ω1C0 – współczynnik 

tłumienia dla podstawowej harmonicznej.  

Podobnie zdefiniowano asymetrię wydzielonej linii, 

zakładając, że udział pojemności linii C01 w całkowitej 

pojemności sieci C0 wynosi α = C01/C0, a maksymalne 

odchylenie pojemności linii wynosi ∆C01. 

Przedstawioną sieć w stanie normalnej pracy można 

opisać następującym układem równań: 
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w których: ILi, I01Li, IN, IE1as – odpowiednio prądy fazowe 

źródła, składowe zerowe prądów fazowych linii, prąd 

w obwodzie neutralnym i prąd doziemny asymetrii linii, ELi, 

ULi, UN, U0as – napięcia fazowe źródła, napięcia fazowe na 

szynach stacji, napięcie w punkcie neutralnym i napięcie 

asymetrii dla składowej zerowej, YLi, Y0Li, Y01Li, YN – 

admitancje fazowe sieci, składowe zerowe admitancji 

fazowych sieci i linii, admitancja obwodu neutralnego, ksi – 

współczynniki uwzględniające wpływ indukcyjności 

systemu na admitancje fazowe, nh – numer harmonicznej, 

ω = ω1nh – częstotliwość kątowa harmonicznej.  

Z układu równań (3) można uzyskać, po żmudnych 

przekształceniach, ogólne zależności dla składowej zerowej 

napięcia asymetrii sieci U0as i prądu doziemnego asymetrii 

linii IE1as: 
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Ze szczegółowej analizy współczynników ksi wynika, 

że dla harmonicznych nieprzekraczających 10. można 

przyjąć uproszczenie: 
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Wówczas zależności (4) przyjmą postać: 
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Mianownik w równaniu napięcia asymetrii i w drugim 

członie równania prądu układu (6) można uprościć do 

postaci parametrycznej wiążącej pojemność sieci dla 

składowej zerowej C0, stopień rozstrojenia kompensacji sh 

i tłumienie d0h dla harmonicznej nh:  

 

 ( )hhhssN sdnCkYkY j−=+ 0100 33 ω  (7) 

 

przy czym parametry sh i d0h powiązane są ze stopniem 

rozstrojenia kompensacji dla podstawowej harmonicznej s 

i dobrocią dławika Qd zależnościami:  
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Równania (6) z uwzględnieniem zależności (7) i (3) dla 

admitancji oraz związku Y01 = α Y0 uproszczą się do postaci: 
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Ostatecznie, dla założonej asymetrii parametrów 

poprzecznych sieci (2) i linii, uzyskamy następujące 

zależności parametryczne: 
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Na podstawie zależności (10) można uzyskać 

parametryczne równania mocy czynnej P0as = Re(U0asI
*

E1as) 

i biernej Q0as = Im(U0asI
*

E1as) dla harmonicznych na linii  

 

 

)(

)(

)(

)(

22
00

00110
222

0

22
00

001010
222

0

3

3

hh

hhshn
as

hh

shn
as

sdC

CCsnCkkU
Q

sdC

CCdCkkU
P

+
+−=

+
+−=

∆α∆ω∆

∆α∆ω∆

 (11) 

 

oraz admitancji asymetrii Y0as i jej składowych G0as i B0as 
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Równania (11) i (12) są niezbędne do szacowania 

nastaw zabezpieczeń wykorzystujących kryterium mocy 

biernej lub admitancji (susceptancji) dla harmonicznych 

zarówno w sieciach kompensowanych jak i w sieciach 

z izolowanym punktem neutralnym.  

 

3. OCENA PARAMETRÓW ASYMETRII 
 

Na podstawie zależności (10)–(12) oszacowano 

wartości napięcia asymetrii dla składowej zerowej, prądu 

doziemnego, mocy i admitancji dla podstawowej i wyższych 

harmonicznych w funkcji istotnych parametrów sieci. 

Wybrane wyniki obliczeń przedstawiono na rysunkach 2–5. 

Obliczenia przeprowadzono dla sieci o parametrach: 

Un =15 kV, C0 =10 µF (prąd pojemnościowy ICS = 81,6 A), 

∆C0% = 1%, C01 =1 µF (α = 0,1), d0 = 0,05, Qd = 80, 

Ls = 6,367 mH (ω1Ls = 2 Ω), kh =3%. 

Z pierwszego równania układu (10) wynika, że 

składowa zerowa napięcia asymetrii zależy wprost 

proporcjonalnie od wielkości maksymalnego odchylenia 

składowej zerowej pojemności sieci ∆C0 i od udziału 

harmonicznej w napięciach zasilania kh. Na rysunku 2 

przedstawiono przykładowe zależności wartości 

bezwzględnej napięcia asymetrii odniesionej do 

harmonicznej w napięciu źródła. Nietrudno zauważyć, że 

U0as przyjmuje największe wartości dla podstawowej 

harmonicznej (rysunek 2a) w przypadku dokładnej 

kompensacji (kh = k1 = 1, s = 0). W skrajnym przypadku, 

odpowiadającym ∆C0% = 2%, napięcie asymetrii może 

osiągać wartości zbliżone do 20% napięcia źródłowego. 

Czym wyższy numer harmonicznej nh, tym mniejszy jest 

wpływ rozstrojenia kompensacji s na U0as, jednak wraz ze 

wzrostem nh napięcie asymetrii relatywnie rośnie 

(rysunek 2b). Należy jednak pamiętać, że udział 

poszczególnych harmonicznych w napięciu zasilania kh nie 

przekracza 5% [11] i w związku z tym napięcia asymetrii dla 

harmonicznych są co najmniej 20 razy mniejsze niż dla 

podstawowej harmonicznej.  

 

 
 

Rys. 2. Zależność względnego napięcia asymetrii od rozstrojenia 

kompensacji dla harmonicznych: a) podstawowej nh = 1, b) nh = 3, 

5 i 7 w przypadku ∆C0% = 1%  
 

Prąd doziemny asymetrii linii dla podstawowej 

harmonicznej jest największy przy dokładnej kompensacji 

(rysunek 3a) i może osiągać wartość nawet 10% prądu 

pojemnościowego linii. Prąd ten jest najmniejszy przy braku 

kompensacji (s = –1). Stosunkowo słabo zależy on od 

odchylenia składowej zerowej pojemności linii ∆C01. 

W przypadku wyższych harmonicznych prąd asymetrii jest 

wielokrotnie mniejszy niż dla podstawowej harmonicznej 

(rysunek 3b). Jego wartość jest tym większa im wyższy jest 

rząd harmonicznej. Silnie zależy on od różnicy między ∆C01 

i ∆C0, przyjmując minimalne wartości bliskie zeru 

w przypadku ∆C01 ≈ ∆C0. 
 

 
 

Rys. 3. Zależność prądu asymetrii linii od maksymalnego 

odchylenia pojemności linii ∆C01 w przypadku ∆C0% = 1% dla 

harmonicznych: a) podstawowej nh = 1 i s = var, b) nh = 3, 5, 7 i 9 

oraz s = 0,1, kh = 3% 
 

Moc bierna asymetrii dla podstawowej harmonicznej 

(rysunek 4a) silnie zależy od stopnia rozstrojenia 

kompensacji, osiągając największe wartości w przypadku 

s = 0. Jej wartość zależy proporcjonalnie od odchyłki 

pojemności sieci ∆C0 i w niewielkim stopniu od odchyłki 

pojemności linii ∆C01. Moc asymetrii linii dla wyższych 

harmonicznych (rysunek 4b) jest o kilka rzędów mniejsza od 

mocy dla podstawowej harmonicznej, silnie zależy od 

różnicy między ∆C0 i ∆C01 oraz charakteryzuje się 

paraboliczną zależnością od numeru harmonicznej. Jest ona 

ujemna w przypadku, gdy zachodzi nierówność 

∆C01% < ∆C0% i dodatnia, gdy ∆C01% > ∆C0%. 
 

 
 

Rys. 4. Zależność mocy biernej asymetrii linii: a) dla podstawowej 

harmonicznej od rozstrojenia kompensacji s, b) dla harmonicznych 

nh w przypadku s = 0,1, kh = 3% 
 

Susceptancja asymetrii B0as nie zależy od napięcia 

zasilania. Dla podstawowej harmonicznej mieści się ona, 

zależnie od rozstrojenia kompensacji s (rysunek 5a), w 

zakresie ±1 mS. Wpływ rozstrojenia kompensacji na B0as jest 

tym mniejszy im wyższy jest numer harmonicznej. Dla 

wyższych harmonicznych wartość i znak B0as zależy głównie 

od relacji zachodzących pomiędzy ∆C01% i ∆C0% 

(rysunek 5b).  
 

 
 

Rys. 5. Zależność susceptancji asymetrii linii od: a) numeru 

harmonicznej nh, b) procentowego odchylenia pojemności linii 

∆C01% w przypadku s = 0,1, kh = 3%, ∆C0% = 1% 
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Susceptancja B0as jest dodatnia, gdy ∆C01% < ∆C0% 

i ujemna, gdy ∆C01% > ∆C0%. Wartość bezwzględna B0as 

rośnie proporcjonalnie do numeru harmonicznej. Dla 

wyższych harmonicznych jest ona na ogół większa od 

wartości dla podstawowej harmonicznej, mimo że zawartość 

harmonicznych w napięciach i prądach nie przekracza kilku 

procent. Ten fakt świadczy o niecelowości wykorzystania 

kryterium susceptancyjnego dla wyższych harmonicznych 

w zabezpieczeniach ziemnozwarciowych. 

Wyniki otrzymywane z parametrycznych zależności są 

zbieżne z wynikami uzyskanymi z symulacji [13]. Dowodzą 

tego też wybrane wyniki zamieszczone w tablicy 1. Różnice 

nie przekraczają 5%.  

 
Tablica 1. Zestawienie porównawcze parametrów asymetrii 

uzyskanych za pomocą wzorów i z symulacji w przypadku: 

 s = 0,1, ∆C0% = 1%, ∆C01% = 2%  

 
Param. U0as, [V] IE1as, [mA] Q0as, [mvar] 

nh. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 

Z wzoru 447 1,80 1,85 500 3,91 8,06 -222e3 7,02 15,0 

Z symul. 449 1,81 1,86 503 3,91 8,03 -225e3 7,03 14,9 

Błąd, [%] -0,8 -0,55 -0,54 -0,6 0 0,37 1,33 -0,14 0,67 

 

4. WNIOSKI 
 

Dla sieci SN, kompensowanych i pracujących 

z izolowanym punktem neutralnym, wyprowadzono 

parametryczne zależności pozwalające szacować wielkości 

charakteryzujące asymetrię napięcia U0as, prądu doziemnego 

IE1as, mocy biernej Q0as i susceptancji B0as linii dla 

podstawowej i wyższych harmonicznych składowych 

symetrycznych zerowych w stanie normalnej pracy. 

Otrzymane wzory ujmują wszystkie istotne parametry sieci: 

napięcie znamionowe Un, udział określonej harmonicznej kh, 

rozstrojenie kompensacji s, pojemność dla składowej 

zerowej sieci C0 i linii C01, tłumienie d0, maksymalne 

odchyłki pojemności sieci ∆C0 i linii ∆C01, indukcyjność 

systemu Ls. Przedstawiono charakterystyki parametrów 

asymetrii obliczone za pomocą wyprowadzonych wzorów. 

Wybrane wyniki obliczeń porównano z wynikami 

otrzymanymi drogą symulacji uzyskując bardzo dobrą 

zbieżność.  

Otrzymane wzory mają charakter ogólny i mogą być 

wykorzystane do określania nastaw zabezpieczeń 

ziemnozwarciowych, zwłaszcza zabezpieczeń nowych, 

opartych na wykorzystaniu wyższych harmonicznych.  
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ASSESSMENT OF ASYMMETRY PARAMETERS FOR ZERO SEQUENCE COMPONENT 
 IN THE MEDIUM VOLTAGE NETWORK  

 

In medium voltage networks there is an asymmetry of the capacitance and conductance parameters for the zero 

sequence symmetrical component, which leads to the appearance of the asymmetry voltage for the zero sequence component, 

earth currents, asymmetry power and asymmetry admittance for zero sequence components occurring in the normal state  

of network operation and affecting earth fault protection settings and limiting their sensitivity. In order to ensure a sensitive 

setting of earth fault protections, it is necessary to properly estimate the mentioned quantities. Parametric relationships were 

derived in the paper, allowing to estimate the quantities characterizing the asymmetry for fundamental and higher harmonics. 

The resulting formulas contain all relevant network parameters: rated voltage Un, share of the specified harmonic kh, 

compensation detuning s, network and line capacitances for zero sequence component C0, C01 and their maximum deviations 

∆C0, ∆C01, damping d0, system inductance Ls. A comparative analysis of the results obtained from analytical expressions with 

the results obtained from the simulation of the MV network was carried out. The sufficient convergence of results indicating 

the possibility of using the formulas when determining the settings of earth fault protections was demonstrated. 

 

Keywords: MV networks, zero sequence components, asymmetry assessment. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia techniczne 

związane z dostosowaniem generatora TGH-120 do pracy 

w charakterze kompensatora synchronicznego. Konieczność 
wytwarzania dodatkowej mocy biernej indukcyjnej w systemie 

elektroenergetycznym wynika z zastępowania starych bloków 

węglowych z generatorami synchronicznymi źródłami 

odnawialnymi. Z doświadczeń remontowych wynika, że generatory 

TGH-120 po przejściu na pracę ze zmiennym obciążeniem mocą 
czynną i bierną w szerokim zakresie oraz częstych uruchomieniach 

ulegają powtarzającym się uszkodzeniom, w szczególności dotyczy 

to uzwojenia wzbudzenia. Przedstawione nowe wdrożone do 

produkcji uzwojenie wzbudzenia zapewnia bezawaryjną 
eksploatację generatora przy dużych i częstych zmianach prądu 

wzbudzenia związanych z koniecznością regulacji mocy biernej. 

 
Słowa kluczowe: kompensator synchroniczny, modernizacja 

generatora synchronicznego, transformacja systemu 

elektroenergetycznego. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

W polskim systemie elektroenergetycznym ciągle 

wzrasta całkowita moc wytwarzana przez źródła odnawialne 

oraz likwidowane są stare bloki węglowe [1, 2]. Większość 
źródeł odnawialnych nie ma możliwości generowania mocy 

biernej indukcyjnej. W celu zbilansowania mocy biernej w 

systemie elektroenergetycznym konieczne jest wytworzenie 

dodatkowej mocy biernej indukcyjnej. 

W ostatnich latach odstawiono wiele bloków 

z generatorami TGH-120. Przed ich likwidacją warto 

rozważyć możliwość dalszej pracy w charakterze 

kompensatorów synchronicznych. Przy niewielkich kosztach 

modernizacji można mieć do dyspozycji bardzo duże 

regulowane źródła mocy biernej indukcyjnej zainstalowane 

w wielu różnych miejscach systemu elektroenergetycznego. 

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej wspólnie 

z firmą EthosEnergy Poland S.A. w Lublińcu prowadził 

prace dotyczące modernizacji generatora TGH-120 [3] 

w celu podwyższenia mocy z jednoczesnym 

przystosowaniem do częstych uruchomień i pracy ze 

zmiennym obciążeniem mocą czynną i bierną w szerokim 

zakresie. Zaprojektowane nowe uzwojenie wzbudzenia, 

w którym zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań jest 

dostosowane do pracy przy dużych i częstych zmianach 

prądu wzbudzenia. Wykonane szczegółowe przeglądy 

okresowe pracującego zmodernizowanego generatora 

potwierdziły całkowite wyeliminowanie powtarzających się 
uszkodzeń fabrycznego uzwojenia wzbudzenia. 

Zastosowanie nowego uzwojenia wzbudzenia 

w odstawianych generatorach TGH-120 umożliwi ich dalszą 
wieloletnią eksploatację w charakterze kompensatorów 

synchronicznych. Pozwala to na budowanie kolejnych 

dużych elektrowni wiatrowych i słonecznych bez 

instalowania dodatkowych urządzeń wytwarzających moc 

bierną indukcyjną, na którą jest zapotrzebowanie w systemie 

elektroenergetycznym. 

 

2. PRZYCZYNY WZROSTU AWARYJNOŚCI 
    GENERATORÓW TGH-120 

 

Generatory TGH-120 pracujące przy stałym obciążeniu 

i niewielkiej liczbie uruchomień charakteryzowały się 
bardzo małą awaryjnością. Reżim pracy generatorów 

synchronicznych w systemie elektroenergetycznym ulega 

jednak radykalnej zmianie. Obecnie większość generatorów 

pracuje ze zmiennym obciążeniem mocą czynną i bierną 
w szerokim zakresie oraz często przeprowadzane są 
uruchomienia. W przypadku rozpatrywanego generatora 

synchronicznego zmiana warunków pracy skutkuje 

powtarzającymi się uszkodzeniami, a w konsekwencji 

licznymi odstawieniami awaryjnymi oraz kosztownymi 

remontami. 

W ramach współpracy Wydziału Elektrycznego 

Politechniki Śląskiej i firmy EthosEnergy Poland S.A. 

w Lublińcu przeprowadzono analizę dokumentacji 

z przeglądów i remontów wielu generatorów typu 

TGH-120 [3]. Określono, które elementy generatora nie są 
dostosowane do pracy przy zmiennym obciążeniu. Uzyskane 

wyniki badań wykorzystano następnie przy opracowaniu 

projektu modernizacji generatora w celu podwyższenia 

mocy do 130 MW przy zachowaniu znamionowego 

współczynnika mocy z jednoczesnym dostosowaniem do 

pracy regulacyjnej. 

Elementem generatora synchronicznego, który ulega 

powtarzającym się uszkodzeniom jest uzwojenie 

wzbudzenia. W generatorach synchronicznych pracujących 

przy dużych i częstych zmianach obciążenia oraz częstych 

uruchomieniach nawet po kilku miesiącach od wymiany 

uzwojenia wzbudzenia dochodziło do jego powtórnego 

uszkodzenia. Po zdjęciu kołpaków w wirniku generatora 

widoczne są uszkodzenia czół cewek uzwojenia wzbudzenia 

(rys. 1). Ze względu na rozległy charakter uszkodzeń 
konieczna jest wymiana całego uzwojenia wzbudzenia 

generatora. 
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Rys. 1. Widok czół fabrycznego uzwojenia wzbudzenia generatora 

 

Z dokumentacji remontowej wynika, że inne elementy 

generatora TGH-120 poza uzwojeniem wzbudzenia 

praktycznie nie ulegają uszkodzeniom. Zastosowanie 

nowego uzwojenia wzbudzenia odpornego na duże i częste 

zmiany prądu wzbudzenia wyeliminuje powstające obecnie 

liczne awarie generatora synchronicznego. 

 

3. MODERNIZACJA GENERATORA 
    SYNCHRONICZNEGO 

 

Wnioski z analizy dokumentacji remontowej 

wykorzystano przy opracowaniu projektu modernizacji 

generatora TGH-120 w celu podwyższenia mocy do 

130 MW z jednoczesnym przystosowaniem do częstych 

uruchomień i pracy ze zmiennym obciążeniem mocą czynną 
i bierną w szerokim zakresie. Najtrudniejszym problemem 

do rozwiązania było zaprojektowanie nowego uzwojenia 

wzbudzenia. 

Na rysunku 2a przedstawiono przekrój poprzeczny 

przewodów fabrycznego uzwojenia wzbudzenia generatora. 

Pojedynczy przewód składa się z dwóch bardzo cienkich 

i szerokich taśm miedzianych wyprofilowanych w kształcie 

litery C, które po złożeniu tworzą wewnętrzny kanał 

wentylacyjny. Przy dużych zmianach prądu wzbudzenia 

zmienia się w szerokim przedziale temperatura przewodów 

uzwojenia, co powoduje dużą zmianę długości. W strefie 

czołowej cewek uzwojenia wzbudzenia dochodzi do 

pofalowania cienkich taśm miedzianych, co skutkuje 

uszkodzeniem izolacji zwojowej, a następnie powstaniem 

łuku elektrycznego. Dodatkowo w wyniku przesuwania się 
względem siebie taśm miedzianych dochodzi do 

zmniejszenia drożności kanałów wentylacyjnych, 

co wywołuje lokalnie duży wzrost temperatury, 

a w konsekwencji uszkodzenie termiczne przekładek 

izolacyjnych. 

W zaprojektowanym nowym uzwojeniu wzbudzenia 

generatora zastosowano inny kształt przewodów. 

Na rysunku 2b przedstawiono przekrój poprzeczny 

przewodów nowego uzwojenia wzbudzenia. Znacznie 

zwiększono wysokość przewodów w porównaniu do 

rozwiązania fabrycznego rezygnując dodatkowo z ich 

podziału na dwie cienkie taśmy miedziane, co prowadzi do 

bardzo dużego zwiększenia sztywności czół cewek 

uzwojenia wzbudzenia. Zmieniając kształt i wymiary 

kanałów wentylacyjnych zwiększono o 23% powierzchnię 
oddawania ciepła z przewodów uzwojenia wzbudzenia do 

medium chłodzącego w odniesieniu do rozwiązania 

fabrycznego. Zwiększono liczbę przewodów w żłobkach o 1, 

co umożliwia uzyskanie wymaganego przepływu uzwojenia 

wzbudzenia przy mniejszym prądzie wzbudzenia. 

Zastosowane nowe przekładki izolacyjne pomiędzy 

przewodami są z jednej strony klejone, a z drugiej 

szlifowane dla zapewnienia małego współczynnika tarcia. 

Takie rozwiązanie pozwala na swobodne wydłużanie 

przewodów uzwojenia wzbudzenia przy wzroście 

temperatury. 

 
a) 

 

b) 

 
 

Rys. 2. Przekrój poprzeczny przewodów uzwojenia wzbudzenia 

generatora: a) fabrycznego, b) zmodernizowanego 

 

Na rysunku 3 przedstawiono odkuwkę wirnika 

generatora z nawiniętym nowym uzwojeniem wzbudzenia. 

 

 
 

Rys. 3. Odkuwka wirnika generatora z nowym uzwojeniem 

wzbudzenia 

 

W zmodernizowanym generatorze powiększono 

odporność wirnika na obciążenie niesymetryczne przez 

zastosowanie klatki tłumiącej o strukturze dwuwarstwowej 

ciągłej wzdłuż całej długości beczki wirnika (rysunek 3). 
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Rys. 4. Nowa klatka tłumiąca w wirniku generatora 

 

Na rysunku 5 przedstawiono gotowy wirnik 

zmodernizowanego generatora TGH-120. 

 

 
 

Rys. 5. Widok ogólny zmodernizowanego wirnika generatora 

 

W wirniku generatora zmodernizowano 

wyprowadzenie uzwojenia do pierścieni ślizgowych 

uzyskując znacznie lepszą szczelność wnętrza generatora 

względem komory pierścieni ślizgowych. Dokonano 

modernizacji sposobu osadzenia kołpaków końcowych 

polegającej na zastosowaniu kołpaków mocowanych 

jednostronnie do beczki wirnika przy wykorzystaniu 

nakrętek zabezpieczających kołpaki przed zsunięciem. 

Zmodernizowany generator ma nowe uzwojenie 

stojana, w którym straty mocy są mniejsze o 19% 

w porównaniu do fabrycznego oraz uzyskano jednakowe 

temperatury w warstwie górnej i dolnej uzwojenia. 

Unowocześniono izolację główną uzwojenia poprzez 

zastosowanie izolacji klasy F w miejsce dotychczasowej 

izolacji klasy B. Udoskonalono również mocowanie czół 

uzwojenia stojana. 

Do zaprojektowania nowego uzwojenia wzbudzenia 

i stojana generatora wykorzystano własne programy 

komputerowe opracowane na podstawie autorskiej metody 

zmodyfikowanych sieci cieplnych [4, 5]. Z wykonanych 

obliczeń cieplnych wynika, że w zmodernizowanym 

generatorze obciążonym mocą 130 MW średnia temperatura 

uzwojenia wzbudzenia jest jedynie większa o 3,5 K, zaś 
maksymalna temperatura uzwojenia stojana jest mniejsza 

o 2,5 K w porównaniu do generatora fabrycznego 

obciążonego mocą 120 MW. Temperatury wszystkich 

aktywnych elementów zmodernizowanego generatora przy 

obciążeniu mocą podwyższoną do 130 MW i znamionowym 

współczynniku mocy są mniejsze od dopuszczalnych. 

 

4. BADANIA I PRZEGLĄDY 
    ZMODERNIZOWANEGO GENERATORA 

 

Po podłączeniu zmodernizowanego generatora do 

systemu elektroenergetycznego wykonano próbę 

nagrzewania. Przeprowadzone pomiary potwierdziły 

poprawność wykonanych przy projektowaniu obliczeń 
cieplnych zmodernizowanego generatora. Zmierzone 

temperatury wszystkich elementów aktywnych generatora 

były mniejsze od dopuszczalnych. Zmodernizowany 

generator dopuszczono do pracy przy obciążeniu mocą 
podwyższoną do 130 MW i zachowanym znamionowym 

współczynniku mocy cosϕn=0,8. 

Zmodernizowany generator pracuje bezawaryjnie ze 

zmiennym obciążeniem mocą czynną i bierną w szerokim 

zakresie oraz częstych uruchomieniach. Po 5 latach 

eksploatacji dokonano szczegółowego przeglądu generatora. 

W celu określenia stanu technicznego uzwojenia wzbudzenia 

w wirniku generatora zdjęto kołpaki (rysunek 6). 

 

 
 

Rys. 6. Wirnik zmodernizowanego generatora po zdjęciu kołpaków 

 

W czołach cewek uzwojenia wzbudzenia generatora nie 

stwierdzono: deformacji przewodów, śladów po łuku 

elektrycznym oraz uszkodzeń izolacji i elementów 

mocujących (rysunek 7). 

 

 
 

Rys. 7. Czoła cewek uzwojenia wzbudzenia zmodernizowanego 

generatora po 5. latach eksploatacji 

 

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne przyniosły 

spodziewany efekt w postaci całkowitego wyeliminowania 

powtarzających się uszkodzeń czół uzwojenia wzbudzenia 

generatora. Po 5 latach eksploatacji nie stwierdzono żadnych 

zmian w strefie czołowej uzwojenia wzbudzenia generatora. 

Stan techniczny pozostałych elementów generatora również 
nie budził żadnych zastrzeżeń. 

 

5. PRACA GENERATORA W CHARAKTERZE 
    KOMPENSATORA SYNCHRONICZNEGO 

 

Odstawiane generatory TGH-120 mogą dalej pracować 
w systemie elektroenergetycznym, jako kompensatory 

synchroniczne. Generatory te w wersji fabrycznej mają 
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znamionową moc czynną 120 MW i moc pozorną 
150 MV⋅A. Obliczenia elektromagnetyczne generatora 

fabrycznego pracującego w charakterze kompensatora 

synchronicznego wykonano z wykorzystaniem schematu 

zastępczego [6]. Kompensator synchroniczny jest w stanie 

wytwarzać maksymalną moc bierną indukcyjną 128 Mvar 

przy znamionowym prądzie wzbudzenia i prądzie stojana 

równym 85% wartości znamionowej. Konieczne zmiany 

generowanej mocy biernej indukcyjnej wymagają 
w kompensatorze synchronicznym ciągłej regulacji prądu 

wzbudzenia w szerokim zakresie. Takie warunki pracy będą 
skutkowały powtarzającymi się uszkodzeniami uzwojenia 

wzbudzenia, a w konsekwencji kosztownymi odstawieniami 

awaryjnymi i remontami kompensatora. 

Zaproponowana zmiana konstrukcji uzwojenia 

wzbudzenia umożliwia podwyższenie mocy znamionowej 

generatora do 130 MW, co przy zachowaniu znamionowego 

współczynnika mocy cosϕn=0,8 ind. oznacza zwiększenie 

znamionowej mocy pozornej do 162,5 MV⋅A. 

Z wykonanych obliczeń elektromagnetycznych wynika, 

że zmodernizowany generator pracując w charakterze 

kompensatora synchronicznego może wytwarzać 
maksymalną moc bierną indukcyjną 140 Mvar przy 

znamionowym prądzie wzbudzenia i prądzie stojana 

równym 86% prądu znamionowego. Dodatkowo 

zastosowanie zaprojektowanego nowego uzwojenia 

wzbudzenia zapewni bezawaryjną pracę kompensatora 

synchronicznego przy regulacji wytwarzanej mocy biernej 

indukcyjnej w szerokim zakresie. 

Należy zaznaczyć, że przy obliczeniu maksymalnej 

mocy biernej indukcyjnej wytwarzanej przez kompensator 

synchroniczny uwzględniono jedynie ograniczenie prądu 

wzbudzenia i stojana wynikające z maksymalnej 

dopuszczalnej temperatury uzwojeń. Znamionowa moc 

bierna kompensatora synchronicznego może być określona 

dopiero po wykonaniu pełnego projektu modernizacji 

uwzględniającego między innymi konieczne zmiany 

konstrukcyjne elementów skrajnych rdzenia stojana. Przy jej 

wyznaczeniu należy dodatkowo uwzględnić ograniczenia 

związane ze stabilnością pracy oraz nagrzewaniem 

elementów skrajnych rdzenia stojana kompensatora 

synchronicznego [7]. 

 

6. PODSUMOWANIE 
 

Należy rozważyć możliwość wykorzystania 

odstawianych generatorów TGH-120 w charakterze 

kompensatorów synchronicznych. Przy niewielkim 

nakładzie finansowym można wykonać ich modernizację 
uzyskując regulowane źródła mocy biernej indukcyjnej 

w różnych miejscach systemu elektroenergetycznego. 

Kompensator synchroniczny po modernizacji będzie miał 

znamionową moc bierną indukcyjną 140 Mvar. Sprawdzone 

w eksploatacji nowe uzwojenie wzbudzenia zapewni jego 

wieloletnią bezawaryjną pracę. 
Pozyskanie bardzo niewielkim kosztem wielu dużych 

regulowanych źródeł mocy biernej indukcyjnej w systemie 

elektroenergetycznym otwiera możliwości dalszego wzrostu 

mocy wytwarzanej przez odnawialne źródła energii bez 

niebezpieczeństwa naruszenia bilansu mocy biernej oraz 

konieczności instalowania dodatkowych urządzeń do 

kompensacji mocy biernej. 
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SCHEME FOR APPLYING UNUSED TGH-120 GENERATORS 
TO REACTIVE POWER COMPENSATION 

 

Technical issues related to adoption of TGH-120 generator for the role of reactive power compensator are presented  

in this paper. During the on-going transformation of Polish power system, numerous renewable energy sources are connected 

into the system, while old coal-fired power units are being eliminated. Most RES cannot generate inductive reactive power. 

Balancing reactive power in power system requires installation of devices generating reactive inductive power. After 

modernization, disconnected generators TGH-120 may operate as synchronous compensators. The present maintenance 

practice shows that when discussed generators operate in the wide range of active and reactive loads and with frequent start-

ups, they are prone to repetitive damages. This is in particular true in case of field winding. A new design of excitation 

winding is presented in the paper; this has already been implemented in production. Such winding does not fail when changes 

of excitation current are high and frequent, such operating conditions are enforced by continuous control of reactive power. 

This performance has been verified by many years of failure-free operation of modernized generator and periodical overhauls 

of the rotor. 

 

Keywords: synchronous compensator, modernization of synchronous generator, transformation of power system. 
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Streszczenie: Układy kompensacji mocy biernej oraz filtracji, 

oparte na kondensatorach znajdują powszechne zastosowanie 

w praktycznych rozwiązaniach systemów przemysłowych. 

Ich parametry znamionowe wyznaczane są wyłącznie w oparciu 

o harmoniczne prądów oraz napięć w stanach ustalonych, niemniej 

jednak tyczy się to głównie jednostek filtrujących o prostej 

topologii. Stąd, mając na uwadze bardziej złożone układy 

w większości przypadków istniejących lub nowoprojektowanych 

obiektów wymaga się, aby analizowane układy były dostosowane 

do pracy zarówno w warunkach ustalonych jak i przejściowych. 

Korzystając ze standardów oraz norm, w artykule omówiono 

procedurę doboru parametrów baterii kondensatorów oraz 

dławików układów filtrujących z pozycji ich bezawaryjnej pracy 

w elektrycznych sieciach przemysłowych. Zaproponowana metoda 

ma wspomóż działania projektowe filtrów harmonicznych.   

 
Słowa kluczowe: filtr wyższych harmonicznych, proces ustalony, 

proces przejściowy, bateria kondensatorów, dławik filtrujący. 

 

1. DOBÓR PARAMETRÓW FILTRÓW 
    HARMONICZNYCH 

 

Układ filtrujący zaprojektowany w oparciu o moduł 

kondensatora spełnia z reguły dwie podstawowe funkcję  

w systemie. Ogranicza wpływ wyższych harmonicznych na 

sieć zasilającą oraz obniża poziom pobieranej z sieci mocy 

biernej. Zastosowanie złożonych układów filtrujących 

opartych o kilka gałęzi filtrów strojonych do wymaganych 

częstotliwości rezonansowych, znajduje powszechne 

zastosowanie w systemach zasilania energetyki zawodowej 

oraz układach przemysłowych. Bezpośrednią przyczyną 

zastosowania tego typu rozwiązań jest wzrost liczby 

układów energoelektronicznych w systemach zasilających, 

a także elektrycznych urządzeń łukowych, 

w instalacjach zakładów przemysłowych powodujących 

zniekształcenie prądów roboczych. Niemniej jednak 

praktyka eksploatacji tak skonfigurowanych układów 

filtrujących pokazuje, iż wielokrotne komutacje łączeniowe 

dosyć często stają się przyczyną uszkodzenia elementów 

składowych filtrów. Można więc wnioskować, iż dotychczas 

stawiane kryterium doboru nie jest zbyt wystarczające, aby 

zapewnić bezawaryjną pracę układu filtrującego w systemie 

zasilania zakładu przemysłowego. Nie uwzględnia wpływu 

amplitud prądów oraz napięć przejściowych wielokrotnie 

przewyższających wartości znamionowe baterii oraz 

dławików filtrujących w stanach przejściowych, czego 

wynikiem są częste przegrzania oraz uszkodzenia izolacji 

elementów filtru.  

Podstawową informacją podczas projektowania filtrów 

wyższych harmonicznych pracujących w złożonej topologii 

układu filtrującego dla wybranego systemu przemysłowego 

jest zbiór następujących danych których celem jest 

określenie: 

- źródła wyższych harmonicznych, tj. widma amplitudowo-

częstotliwościowego generowanego przez odbiory 

nieliniowe, uzyskane na drodze pomiarów lub opisu 

technicznego filtrowanego urządzenia, wartość mocy biernej 

podstawowej harmonicznej wymaganej ze względów 

kompensacyjnych, 

- topologii sieci zasilającej, tj. wyznaczenie charakterystyki 

częstotliwościowo-impedancyjnej układu przemysłowego 

lub elektroenergetycznego w punkcie przyłączenia filtru, 

a w tym wartości mocy zwarciowej wraz ze schematem 

i danymi technicznymi najbliższego otoczenia punktu 

przyłączenia filtru, pierwotnego widma odkształcenia 

napięcia w rozpatrywanym punkcie, dopuszczalnego 

warunkami zasilania współczynnika odkształcenia napięcia 

THDu wraz ze współczynnikiem udziału harmonicznych, 

- struktury układu filtrującego i parametrów technicznych 

baterii kondensatorów oraz dławików filtrujących, 

wyznaczonych w oparciu o stany ustalone oraz przejściowe 

występujące w analizowanym systemie zasilania.  
 

2. WPŁYW STANU USTALONEGO NA ELEMENTY 
     FILTRU 

 

W warunkach stanu ustalonego wszystkie moduły 

układu filtrującego charakteryzowane są przy pomocy 

napięcia i prądu znamionowego urządzenia. Parametry 

znamionowe dławików i kondensatorów układów 

filtrujących zależne są od napięcia znamionowego sieci, 

poziomu harmonicznych, strojenia poszczególnych filtrów 

oraz uwzględnianych wartości przepięć i przetężeń 

w możliwych układach pracy. W zależności od systemu 

zasilania, a tym samym zapotrzebowania na prowadzenie 

filtracji wyższych harmonicznych oraz kompensacji mocy 

biernej określa się typowe dopuszczalne, maksymalne 

temperatury pracy dławików filtrujących oraz baterii 

kondensatorów [1], [2], [3]. Dodatkowym aspektem jest 

również określenie pewnych specyficznych wymagań 
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specjalnych, związanych z warunkami otoczenia w jakim 

planuje się eksploatację izolacji urządzenia. 

Dobór elementów układu filtrującego uwzględniający 

stany ustalone odbywa się na podstawie kryteriów 

wynikających z norm projektowych odnośnie dławików 

filtrujących [4] oraz standardów i współczynników 

korygujących [2], [3], [5] dotyczących projektowania baterii 

kondensatorów energetycznych.  

Dla dławików filtrujących wyznaczane są: 

 

- projektowa wartość skuteczna napięcia dławika dla stanu 

ustalonego, która reprezentuje maksymalną, dopuszczalną 

wartość napięcia na izolacji dławika filtru, dla danej 

zawartości harmonicznych napięcia Uh: 

 

∑
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=
n

h

hUU
1

2

R
 (1) 

 
 

- projektowa wartość skuteczna prądu dławika dla stanu 

ustalonego, która reprezentuje maksymalne, dopuszczalne 

przeciążenie prądowe dławika filtru, dla danej zawartości  

harmonicznych prądu Ih: 
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gdzie n jest górną granicą sumowania harmonicznych. 

 

- projektowa wartość skuteczna prądu zwarciowego dławika 

dla stanu ustalonego, która reprezentuje maksymalne, 

dopuszczalne przeciążenie dławika filtru podczas zwarcia: 

 

3L

rob

SC ⋅
=

X

U
I  (3) 

 

gdzie:  

Urob – napięcie robocze systemu zasilania,  

XL  – reaktancja dławika filtru podstawowej harmonicznej, 

Dla baterii kondensatorów wyznaczane są: 

 

- projektowa wartość skuteczna napięcia baterii 

kondensatorów dla stanu ustalonego, która reprezentuje 

maksymalną, dopuszczalną wartość napięcia na izolacji 

baterii filtru, dla danej zawartości harmonicznych  

napięcia Uh: 
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- projektowa wartość skuteczna prądu baterii kondensatorów 

dla stanu ustalonego, która reprezentuje maksymalne, 

dopuszczalne przeciążenie prądowe baterii filtru, dla danej 

zawartości  harmonicznych prądu Ih: 
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Dla stanów ustalonych baterii kondensatorów filtru 

podaje się tzw. moc zainstalowaną dla pierwszej 

harmonicznej, którą wyznacza się oparciu o poniższą 

zależność: 

 

1000

π2 2

C
nomUCf

Q
⋅⋅⋅⋅=  

(6) 

gdzie: 

Unom  – napięcie znamionowe baterii filtru, w kV, 

f    – częstotliwość napięcia zasilania, w Hz, 

C  – pojemność baterii kondensatorów filtru, w µF. 

 

3. WPŁYW STANU PRZEJŚCIOWEGO  
    NA PARAMETRY FILTRU  
 

Ważnym czynnikiem mającym decydujący wpływ na 

pracę układu filtrującego w stanach przejściowych, jest 

punkt przyłączenia systemu przemysłowego do sieci 

zasilającej, moc zwarciowa determinowana głównie poprzez 

moc pozorną zainstalowanych w sieci transformatorów 

a także lokalizacja i topologia instalowanego modułu 

kompensacyjno-filtrującego. Możliwość uszkodzenia baterii 

kondensatorów lub dławików filtrujących rośnie, ze 

wzrostem liczby oraz czasu utrzymywania w systemie stanu 

przejściowego. Stąd, mając na uwadze poprawną pracę 

układu FC (ang. Filter Circuit) w złożonej topologii 

połączeń należy oprócz obliczeń parametrów 

uwzględniających stany ustalone, przeprowadzić analizę 

parametrów dla stanów przejściowych. Jak wskazują 

zrealizowane badania [6]  parametry wyznaczone w oparciu 

o stany ustalone nie zapewniają bezawaryjnej pracy układu 

filtrującego w systemie zasilania zakładu przemysłowego. 

Stąd, obliczenia parametrów filtru oraz zakres 

dopuszczalnych wielkości prądów oraz napięć 

przejściowych uwzględniający stany przejściowe 

przeprowadza się korzystając z odpowiednich standardów 

oraz norm charakterystycznych dla baterii kondensatorów 

oraz dławików filtrujących [1], [2], [3], [5]. Wyznaczane są: 

- projektowa wartość skuteczna napięcia dławika dla stanu 

przejściowego, która reprezentuje maksymalną, 

dopuszczalną wartość przepięć na izolacji dławika filtru, 

uwzględniająca powtarzalność stanów przejściowych 

charakterystycznych dla danej operacji łączeniowej:  
 

2

pk

R ⋅
=

a

U
U  (7) 

 
 

- projektowa wartość skuteczna prądu zwarciowego dławika 

dla stanu przejściowego, która reprezentuje maksymalne, 

dopuszczalne przeciążenie prądowe dławika filtru 

uwzględniające powtarzalność stanów przejściowych 

charakterystycznych dla danej operacji łączeniowej: 

  

2

pk

SC

I
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- projektowa wartość skuteczna napięcia baterii 

kondensatorów dla stanu przejściowego, która reprezentuje 

maksymalną, dopuszczalną wartość przepięć na izolacji 

baterii filtru. Uwzględnia powtarzalność stanów 

przejściowych charakterystycznych dla danej operacji 

łączeniowej: 
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gdzie:  
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Upk, Ipk  – maksymalna amplituda napięcia i prądu 

przejściowego,  

a,b,d – wartości współczynników korygujących, 

charakterystycznych dla danej operacji łączeniowej, tabela 1.  

Omawiane wielkości wyznaczane są w oparciu 

o badania eksperymentalne i podawane w normach oraz 

standardach międzynarodowych IEEE: Std.C57.16™ - 2011, 

Std. 18™ - 2012. 

 
Tabela 1: Typowe współczynniki przetężeń oraz przepięć 

dynamicznych w określonych stanach komutacyjnych [1], [2] 

 

Operacja 

łączeniowa 

Dławik  

filtrujący 

Bateria 

kondensatorów 

Współczynnik 

normalizacji  

przetężeń, b 

Współczynnik 

normalizacji 

przepięć, a 

Współczynnik 

normalizacji 

przepięć, d 

Włączanie 

transformat

ora 

3,0 1,5 2,5 

Włączanie 

baterii 

kondensator

ów, filtrów 

harmoniczn

ych  

2,0 2,0 1,4 

Przebicia 

międzystyk

owe 

1,5 2,0 3,0 

 

Podobnie jak dla stanów ustalonych, dla stanów 

przejściowych określa się tzw. moc zainstalowaną baterii 

kondensatorów filtru: 

 

C)(nC)(nC)( 3 omomnom IUS ⋅⋅=  (10) 

gdzie: 

U(nom)C, I(nom)C – napięcie fazowe i prąd znamionowy baterii 

kondensatorów filtru. 

 

4. PARAMETRY DŁAWIKA FILTRUJĄCEGO 
 

Dławiki pracujące w układach FC, przeznaczone do 

ciągłej pracy w stanach przejściowych są tak projektowane, 

aby w pełni zapewnić wymagany poziom filtracji napięcia 

odkształconego w systemie zasilania [7]. Każdy 

z elementów indukcyjnych dobiera się z uwzględnieniem 

dopuszczalnych kryteriów oraz wymaganych tolerancji, 

uwzględniając poziom napięć oraz prądów przejściowych 

podanych w normie projektowej [1]. Na etapie 

projektowania dławików, typowa dokumentacja techniczna 

powinna uwzględniać: wartość napięcia oraz częstotliwość 

zasilania systemu, dopuszczalne odchyłki indukcyjności 

spowodowane uwarunkowaniami środowiska, prąd 

podstawowej harmonicznej oraz widmo harmonicznych 

w punkcie przyłączenia, poziom mocy zwarciowej systemu,  

poziom izolacji zastosowanych uzwojeń, wymiary oraz 

sposób montażu cewek, czynniki środowiskowe oraz 

otoczenia m.in.: zanieczyszczenie, temperatura otoczenia.  

Szczegółowe dane wymagane podczas doboru parametrów 

dławików filtrujących określono w [1]. 

Kryteria doboru izolacji uzwojeń dławików filtrujących 

zależne są od poziomu maksymalnych napięć przejściowych 

oraz przepięć w systemie zasilania, które w chwili 

wystąpienia zakłócenia przyczyniają się do powstania sił 

elektrodynamicznych o dużych wartościach. Na skutek 

szybko narastających amplitud, zastosowana izolacja ulega 

stopniowemu uszkodzeniu, a w konsekwencji po pewnym 

czasie następuje jej całkowite uszkodzenie. Stąd dobór jej 

parametrów musi spełniać dodatkowe kryteria 

uwzględniające czas trwania oraz liczbę zdarzeń 

przejściowych mogących wystąpić w systemie zasilania 

w czasie doby czy roku. W przeciwnym wypadku, długi czas 

utrzymywania się przepięć natury łączeniowej może 

doprowadzić do przeskoków iskrowych na powierzchni 

izolacji oraz jej stopniowego i miejscowego uszkodzenia [1]. 

W chwili obecnej, mając na celu zapewnienie bezawaryjnej 

eksploatacji, w przypadku dławików filtrujących stosuje się 

dodatkowe warstwy izolacji, a także cewki o dłuższych 

uzwojeniach [1] .  

Występujące w systemie zwarcia, wyższe harmoniczne 

oraz prądy dynamiczne płynące w uzwojeniach dławików 

filtrujących również przyczyniają się do powstawania 

znacznych sił mechanicznych w uzwojeniach. Oprócz 

nadmiernego grzania izolacji, powodują silne wzajemne 

oddziaływania uzwojeń, co w konsekwencji uszkadza 

czołowe połączenia śrubowe oraz przyczynia się do 

szybszego mechanicznego uszkodzenia elementu. Norma [1] 

określa dopuszczalne temperatury izolacji dławików 

filtrujących w warunkach zwarciowych. 

Na etapie projektowania uwzględnia się przeciętny czas 

użytkowania na poziomie powyżej 30 lat w warunkach dużej 

powtarzalności stanów przejściowych. Równocześnie jak 

pokazują badania eksperymentalne, dławiki filtrujące układu 

FC powinny być tak dobrane, aby były odporne na cykliczne 

amplitudy prądów oraz napięć których powtarzalność, ściśle 

zależy od charakteru procesu przejściowego. W tabeli 2 

zestawiono prawdopodobieństwo występowania 

charakterystycznych zjawisk przejściowych w układach 

przemysłowych o dużych mocach zwarciowych. 

 
Tabela 2: Charakterystyczne operacje łączeniowe, czynniki oraz 

odpowiadająca im typowa liczba stanów przejściowych [7] 

  

Czynnik generujący 

stan przejściowy 

Liczba zjawisk 

przejściowych  

w ciągu roku 

włączanie transformatora 1000 - 30000 

włączanie baterii kondensatorów 10 - 1000 

powtórny zapłon łuku 

elektrycznego 

< 10 

 

Dodatkowym aspektem jaki należy uwzględniać 

podczas doboru dławików są warunki pracy, które w chwili 

pogorszenia mogą przyczynić się do nasilenia opisywanych 

zjawisk. Wzrost temperatury otoczenia oraz duży poziom 

zanieczyszczeń powodują szybsze nagrzewanie izolacji 

uzwojeń oraz stwarzają pożądane warunki dla powstawania 

wyładowań niezupełnych prowadzących do jej uszkodzenia. 

Wzrost wilgotności oraz zanieczyszczeń w postaci pyłu oraz 

drobinek kurzu jest przyczyną częstszych przeskoków 

iskrowych, co w konsekwencji prowadzi do szybszej 

degradacji izolacji. 

 

5. PARAMETRY BATERII KONDENSATORÓW 
 

Bateria kondensatorów filtru układu FC, pracująca 

w systemie zasilania narażonym na wysoki poziom zjawisk 

przejściowych dobierana jest na podstawie standardu 

odnoszącego się do baterii kondensatorów energetycznych 

[7] oraz pozostałych norm [3], [5], [8]. Szczegółowe 

informacje wymagane podczas projektowania parametrów 
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baterii kondensatorów systemu kompensacyjno-filtrującego 

omówiono w [2], [3]. 

Kryteria doboru izolacji baterii kondensatorów 

filtrujących, zależą głównie od maksymalnych amplitud oraz 

czasu trwania napięć przejściowych [2], które pojawiając się 

w obwodzie zasilanym przyczyniają się do uszkodzenia 

izolacji między zwijkami, zwarć wewnętrznych a także 

prowadzą do występowania przeskoków iskrowych między 

izolatorami lub na powierzchni izolacji. Generowanym 

przepięciom dynamicznym towarzyszą z kolei zwarcia oraz 

trwałe uszkodzenia dielektryka. W zależności od wartości 

maksymalnej przepięcia generowanego w obwodzie baterii 

kondensatorów systemu filtrującego określa się 

dopuszczalny czas pracy układu. Wzrost wartości skutecznej 

napięcia ponad wielkość nominalną systemu zasilania 

skutkuje szybszym zadziałaniem zabezpieczeń obwodów 

pojemnościowych filtrów. W dodatku wzrost wartości 

amplitud napięć przejściowych w odniesieniu do liczby 

stanów nieustalonych obserwowanych w ciągu roku skutkuje 

skróceniem czasu eksploatacji danej baterii kondensatorów 

filtru. Wartość maksymalna prądu przejściowego baterii 

kondensatorów ściśle zależy od prądu znamionowego filtru 

oraz liczby komutacji w ciągu roku. Wzrost liczby operacji 

łączeniowych w ciągu doby dla kondensatora 

charakteryzującego się danym prądem znamionowym InC 

zmniejsza dopuszczalną amplitudę napięcia przejściowego 

(liczbę przeciążeń napięciowych) jakie może zostać 

wygenerowane na izolacji w stanie nieustalonym [2], [3].   

Na etapie projektowania kondensatorów filtra 

przyjmuje się, że prawdopodobieństwo wystąpienia operacji 

łączeniowych generujących stan przejściowy w obwodach 

przemysłowych występuje na poziomie od 4 do 4000 razy 

w ciągu roku [2], [3]. Stąd, korzystając z danych 

tabelarycznych zawartych w tabeli 3 określa się bezpieczne, 

maksymalne wartości amplitud przepięć stanów 

przejściowych, mogących wystąpić na elemencie 

pojemnościowym filtru, w zależności od czasu 

utrzymywania się fali przepięciowej w obwodzie.  

 
Tabela 3: Charakterystyczne maksymalne, dopuszczalne wartości 

amplitud napięcia oraz czasu trwania stanu przejściowego dla 

baterii kondensatorów filtru [7] 

 
Amplituda 

przepięć, przy 

częstotliwości zasilania 

Przepięcia o charakterze 

przejściowym 

Czas  

trwania 

Współczynnik 

kryterialny dla 

maksymalnej, 

dopuszczalnej 

wartości 

skutecznej 

napięcia 

Liczba zjawisk 

przejściowych 

 w ciągu roku 

Współczynnik 

kryterialny dla 

maksymalnych, 

dopuszczalnych 

stanów 

przejściowych 

6 cykli 2,20 4 5,0 

15 cykli 2,00 40 4,0 

1 

sekunda 
1,70 400 3,4 

15 

sekund 
1,40 4000 2,9 

1 

minuta 
1,30 - - 

30 

minut 
1,25 - - 

 

Poszczególne, dopuszczalne wartości skuteczne 

napięcia uzyskuje się poprzez wymnożenie wartości 

skutecznej napięcia zasilania częstotliwości sieciowej przez 

zamieszczony w tabeli współczynnik kryterialny napięcia. 

W tabeli 2 zamieszczono liczbę dopuszczalnych zjawisk 

przejściowych mogących wystąpić w ciągu roku oraz 

podano odpowiadające im wartości  współczynników 

kryterialnych, odnoszących się dla maksymalnych, 

dopuszczalnych stanów przejściowych. Jak wynika 

z tabeli 2, wzrost cykli przepięć w systemie determinuje 

mniejsze wartości (krotności) maksymalne amplitud 

napięcia, które mogą utrzymywać się na baterii 

kondensatorów bez jej trwałego uszkodzenia. Z kolei wzrost 

liczby zjawisk przejściowych w obwodzie zasilanym, 

skutkuje niższą wartością współczynnika przewymiarowania 

izolacji na etapie projektowania. 

Podczas obliczeń parametrów baterii kondensatorów 

w stanach przejściowych przyjmuje się, że zmierzona 

wartość pojemności w temperaturze otoczenia równej 25
o
C 

powinna zawierać się między: 0% a +10% (a w przypadku 

starszych egzemplarzy: między 0% a +15%)  wartości 

nominalnej w odniesieniu do mocy baterii, napięcia oraz 

częstotliwości zasilania sieci przemysłowej. Należy 

zauważyć, że w przypadku filtrów praca kondensatora 

w szeregowym połączeniu z dławikiem filtrującym zwiększa 

poziom napięcia baterii kondensatorów filtra. W przypadku 

filtrów wyższych harmonicznych pracujących w warunkach 

silnego odkształcenia korzysta się z norm 

międzynarodowych IEEE Std.519
TM

 oraz IEEE Std. 1531
TM

.   

Baterie kondensatorów filtru są bardzo wrażliwe na 

jakość zasilania, a przede wszystkim na poziom zawartości 

wyższych harmonicznych. W związku z tym prawidłowy 

dobór ich pojemności powinien przebiegać zgodnie 

z odpowiednimi standardami odnoszącymi się do 

poszczególnych elementów, w tym: baterii kondensatorów 

(IEEE Std. 18-2002), sieci zasilającej (IEEE Std. 519-2004), 

baterii kondensatorów obwodów FC (IEEE Std. 1531-2003). 

 

6. WNIOSKI  
 

Wymaga się, aby każdy nowo projektowany układ 

filtrów pracujących w instalacji przemysłowej lub systemie 

elektroenergetycznym z odbiornikami niekonwencjonalnymi 

był zaprojektowany z uwzględnianiem możliwych stanów 

ustalonych i przejściowych, co pozwoli w sposób istotny 

i jednoznaczny obniżyć jego awaryjność do minimum. 

Niezbędnym wymogiem jest także ustalenie typu jednostek 

filtrujących, wzajemnie ze sobą współpracujących, a przy 

tym określenie dopuszczalnej wartości odchyleń parametrów 

dławików i kondensatorów baterii filtru zgodnie 

z obowiązującymi normami oraz standardami.   
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IMPACT OF INDUSTRIAL NETWORK OPERATING CHARACTERISTICS  
ON THE HARMONIC FILTER PARAMETERS SIZING  

 

The application of harmonic filter circuit based on power capacitor banks are widely used in practical solutions  

in industrial systems. The component ratings of these units are often specified based solely on a combination of steady state 

fundamental and harmonic voltages and currents. Although, this may be adequate in single-tuned or single branch units  

and method may not properly rate the components for more complex applications such as multiple, single-tuned harmonic 

filter circuits in compensated installations. Thus, in the most cases of commonly used or newly designed circuits are required 

to be adapted to operate as well in steady state and transients conditions. Using the exsisting Standards, the article propose 

a method for determining equipment ratings parameters of the capacitor banks and air-core filter reactors according  

to malfunctions. The study illustrated in this paper will be used to support and improve harmonic filter realiability  

and design. It is hoped that ideas will be a resource for a future filter application guide being contemplated by the capacitor 

subcommittee.  

 

Keywords: harmonic filter, steady state, transients, power capacitor bank, air-core filter reactor. 
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Streszczenie: W ostatnim czasie operatorzy elektroenergetycznych 

systemów dystrybucyjnych w Polsce zainstalowali w swoich 

sieciach kilkadziesiąt tysięcy bilansujących liczników energii 

elektrycznej wyposażonych, zgodnie z wymaganiami Urzędu 

Regulacji Energetyki, w funkcje pomiaru wskaźników jakości 

dostawy energii elektrycznej. Liczniki te, z racji swoich nowych 

funkcji pomiarowych oferują nowe możliwości oceny 

funkcjonowania oraz diagnostyki sieci dystrybucyjnych. Są też 

źródłem znaczącego wolumenu danych pomiarowych. Artykuł 

prezentuje możliwości wykorzystania zagregowanych wartości 10-

minutowych pomiaru jakości energii elektrycznej, pochodzących  

z rozproszonych przyrządów pomiarowych (liczników  

i analizatorów) energii elektrycznej, w celu lokalizacji 

dominujących źródeł zaburzeń w elektroenergetycznej sieci 

dystrybucyjnej. 

 
Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, liczniki energii 

elektrycznej, lokalizacja źródeł zaburzeń napięcia. 

  

1. WPROWADZENIE 
 

Analizatory jakości energii elektrycznej (JEE) klasy A, 

z biegiem ostatnich lat, zyskały dużą przychylność 

użytkowników za sprawą relatywnie dużej ilości informacji 

jaką są w stanie zgromadzić. Dzięki ściśle określonemu 

podejściu do pomiaru i gromadzenia danych pomiarowych, 

urządzenia te są w stanie dostarczać informacji o stanach 

awaryjnych systemu elektroenergetycznego z dokładnością 

rzędu milisekund, profilach (np. dobowych) zaburzeń 

jakości energii elektrycznej oraz użytecznych danych 

statystycznych obejmujących tygodnie, miesiące lub lata.  

W literaturze dostępnych jest szereg publikacji [1,2,3,4,5,6] 

potwierdzających możliwości zastosowania danych 

pomiarowych z analizatorów JEE, także na potrzeby 

lokalizacji źródeł zaburzeń JEE.  

Niewątpliwą cechą analizatorów JEE jest ich 

relatywnie wysoka cena, co powoduje, że operatorzy 

systemów dystrybucyjnych (OSD) instalują je relatywnie 

rzadko oraz tylko w wybranych punktach sieci 

elektroenergetycznych.  

Kwestia wolumenu urządzeń pomiarowych zupełnie 

inaczej wygląda w przypadku bilansujących liczników 

energii elektrycznej, które obecne są powszechne w stacjach 

i rozdzielniach elektroenergetycznych. W ostatnich dwóch 

latach polscy OSD zainstalowali dziesiątki tysięcy nowych 

liczników bilansujących, wyposażonych – zgodnie  

z wytycznymi Urzędu Regulacji Energetyki – w funkcje 

pomiaru parametrów JEE (agregowanych 10 minutowych 

okresach), takich jak: wartość skuteczna napięcia, całkowity 

wskaźnik odkształcenia napięcia harmonicznymi TTHD, 

wskaźnik asymetrii napięcia, wskaźnik wahań napięcia Plt, 

wskaźniki globalne W1-W4 oraz wybrane dane dotyczące 

zdarzeń w napięciu (wzrostów, zapadów, przerw w 

zasilaniu). Dostępność tak dużej liczby danych 

pomiarowych JEE otwiera nowe możliwości w zakresie 

diagnostyki systemów dystrybucyjnych oraz lokalizacji 

źródeł zaburzeń.   

 
2. MIARY LICZBOWE LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ 
    ZABURZEŃ JEE 

 

Lokalizacja źródeł zaburzeń JEE z użyciem 

zagregowanych danych 10 minutowych, polega na 

wykorzystaniu analizy statystycznej wyników pomiarów 

JEE, rejestrowanych synchronicznie w różnych punktach 

systemu elektroenergetycznego (SEE). Na tej podstawie 

wyznaczane są miary liczbowe, pozwalające na określenie 

źródeł zaburzeń JEE. Jedną z takich miar jest współczynnik 

korelacji Pearsona – r. Dobór danych pomiarowych do 

analizy korelacyjnej dokonywany jest w taki sposób, aby 

powiązać wartość wybranego wskaźnika JEE (wskaźnik 

asymetrii napięcia - ku2, krótkookresowy wskaźnik migotania 

światła, będący miarą wahań napięcia - Pst, współczynnik 

całkowitego odkształcenia harmonicznymi napięcia – THDU) 

z parametrem opisującym stan pracy odbiornika (lub danego 
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fragmentu SEE), takim jak na przykład: prąd, zmiana 

napięcia, moc czynna lub moc bierna [7]. Podejściem, które 

pozwala na uzyskanie dodatkowych informacji o propagacji 

zaburzeń JEE w SEE jest wyznaczanie współczynnika 

korelacji r na podstawie danych pomiarowych zaburzeń JEE 

pochodzących z dwóch punktów pomiarowych, najczęściej 

zlokalizowanych w najbliższym otoczeniu.  

 

2.1. Współczynnik kowariancji i korelacji r-Pearsona 
Współczynnik kowariancji jest miarą siły zmienności 

dwóch analizowanych przebiegów. Niech Xi oraz Xj, dla 

i, j ∈ {1, …, n} będą zmiennymi opisującymi badane dane 

pomiarowe. Wtedy:  

cov(Xi,Xj)=E(Xi⋅Xj)−(E(Xi)⋅E(Xj)) (1) 

lub  

cov(Xi,Xj)=E[(Xi−E(Xi))⋅(Xj−E(Xj)] (2) 

gdzie: E - wartość oczekiwana zmiennej, której estymatorem 

w populacji jest średnia arytmetyczna.  

Współczynnik ten wskazuje na powiązanie badanych 

cech. Jeżeli podzielimy wartości kowariancji przez iloczyn 

odchyleń standardowych porównywanych zmiennych, 

uzyskamy parametr opisujący siłę zależności pomiędzy nimi 

określony jako współczynnik korelacji r-Pearsona (3). 

ri,j = cov(Xi,Xj) / (si⋅sj) (3) 

gdzie: cov(Xi,Xj) - współczynnik kowariancji zmiennych 

Xi,Xj, si,sj - odchylenia standardowe zmiennych Xi,Xj.  

Współczynnik r w szczególnych przypadkach może 

fałszywie wskazywać na nieistniejącą korelację (zjawisko to 

widać na przykładzie kwartetu Anscombe'a), jednak 

zachowuje skuteczność oraz wysoką efektywność dla 

rozkładów bliskich normalnemu.  

Współczynnik r może przyjmować wartości od -1 

(zupełna korelacja ujemna), przez 0 (brak korelacji) do +1 

(zupełna korelacja dodatnia). Wartości graniczne r,  

w zakresie których definiuje się poziom siły danej korelacji 

zależne są od rodzaju obserwowanych zjawisk i powinny 

być do nich dostosowane w oparciu o badania empiryczne 

(np. w oparciu o rzeczywiste dane pomiarowe z SEE). 

Jeżeli stwierdzona zostanie silna korelacja pomiędzy 

wskaźnikiem zaburzenia JEE, a parametrem opisującym stan 

odbiornika, tj. znacznej jego aktywności towarzyszą duże 

zmiany wskaźnika oceny zaburzenia JEE, oznacza to, że 

odbiornik zasilany z badanej linii jest prawdopodobnym 

źródłem zaburzenia. Zaznaczyć należy jednak, że w takim 

przypadku nie można mówić o 100% pewności dla 

wskazanego źródła zaburzenia, gdyż możliwy jest również 

przypadek, w którym profile czasowe rzeczywistego źródła 

zaburzeń oraz rozpatrywanego odbiorcy, będą na tyle 

zbliżone, że w obu przypadkach wyznaczona korelacja 

przyjmować będzie wartości bliskie 1. Stanowi to istotne 

ograniczenie metody. Jeżeli jednak stwierdzona korelacja 

jest słaba, to dany odbiorca na pewno jest źródłem danego 

zaburzenia (poza przypadkami czysto teoretycznymi). 

Poziomy korelacji wyznaczanej dla dwóch 

sąsiadujących punktów pomiarowych stanowią informację 

dodatkową o tym, czy zlokalizowane źródło zaburzenia jest 

jedynym (dominującym lub lokalnym) w rozważanym 

obszarze sieci, czy może jest ich więcej o zbliżonym 

wpływie na JEE.  

Na rysunku 1 przedstawiono wyniki (wartości 

10 minutowe) pomiaru THDU, oraz Irms zarejestrowane  

w przykładowym punkcie pomiarowym. Analiza wskaźnika 

korelacji r pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy 

źródłem zwiększonych wartości THDu jest oddziaływanie 

odbiornika lub sposób pracy SEE. Innymi słowy chcemy 

ustalić czy źródło zaburzenia pochodzi "z dołu" lub "z góry" 

SEE w stosunku do rozważanego punktu pomiarowego. 

Wnioskowanie w tym zakresie prowadzone jest na 

podstawie analizy korelacyjnej r(THDU, Irms) prezentowanej 

na rysunku 2. Została ona wykonana zarówno dla 

rzeczywistych danych pomiarowych, jak i dla danych 

znormalizowanych (sprowadzonych do zakresu 0-100%), 

aby wykazać niezmienność współczynnika r dla obu 

przypadków (w odróżnieniu od współczynników prostej 

regresji liniowej, które są silnie zależne zarówno od 

zmienności danych pomiarowych, ale także ich poziomów, 

co ma szczególne znaczenie w przypadku analiz 

prowadzonych na różnych poziomach napięć w SEE). 

 
 

Rys. 1. Przebiegi czasowe THDU i Irms 10 minutowe wartości 

zagregowane  

 
a) 

 
b) 

Rys. 2 Wykres korelacji r(THDU, I1rms)  

a) dane rzeczywiste, b) dane znormalizowane 
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Wyznaczona korelacja na poziomie 0,76 wskazuje na 

znaczną zależność pomiędzy poziomem zaburzenia (THDU), 

a aktywnością odbiorcy (I1rms) i wskazuje na odbiorcę jako 

dominujące źródło wyższych harmonicznych napięcia. 

2.2. Wskaźnik emisji odbiornika 
Wskaźnik emisji odbiornika eodb zawiera informację, ile 

wynosi szacunkowy udział odbiorcy w generacji zaburzeń  

w danym punkcie pomiarowym. Wskaźnik jest wyliczany  

z wykorzystaniem współczynników prostej regresji liniowej 

wyznaczanych zgodnie z wzorami (4) oraz (5).  

 

(4) 

 

(5) 

gdzie: xi, yi - wyniki pomiarów,  n - liczba wykonanych 

pomiarów. 

W dalszej kolejności obliczany jest poziom zaburzenia 

(6) oraz tła (7). Zastosowane we wzorach (6, 7) wartości 

percentyli CP05 oraz CP95 odnoszą się odpowiednio do 

poziomu tła (poziom zaburzenia dla okresów, gdy odbiorca 

nie pracuje lub pracuje przy małym obciążeniu) oraz 

poziomu zaburzenia, gdy odbiorca pracuje na poziomie 

zbliżonym do maksymalnego. 

zaburzenie = a ⋅ CP(Irms,95) + b 

tło = a ⋅ CP(Irms,05) + b 

eodb = (zaburzenie - tło) / zaburzenie ⋅  100 [%] 

(6) 

(7) 

(8) 

Podsumowaniem etapu jest wyznaczenie wskaźnika 

eodb zgodnie z (8) poprzez określenie procentowego 

udziału zaburzenia do poziomu tła, który reprezentuje 

poziom zaburzeń wprowadzanych przez dostawcę. 

Wyliczanie eodb polega na wyznaczeniu poziomu 

parametru tło, jako średniej wartości wskaźnika JEE za 

okres, w którym aktywność odbiorcy jest odpowiednio 

mała. W związku z powyższym warunkiem wyznaczenia 

tego wskaźnika jest występowanie takich stanów pracy 

odbiornika, w których pobierany prąd jest odpowiednio 

mały w porównaniu z jego wartością znamionową (0-

15%).  
 

 

Rys. 3. Graficzna prezentacja idei wskaźnika eodb 

 

3. ANALIZA PRZYPADKU 

Rozważany przypadek dotyczy systemu 

elektroenergetycznego dużego odbiorcy przemysłowego 

zasilanego z poziomu 110 kV, posiadającego wewnętrzną 

sieć dystrybucyjną SN z różnymi poziomami napięć. Sieć 

ma strukturę drzewiastą. W systemie zasilania odbiorcy 

pracuje duży niespokojny odbiornik, silnie oddziaływujący 

na system operatora. Na rysunku Rys.4 pokazano 

uproszczony schemat rozważanego fragmentu systemu 

elektroenergetycznego z zaznaczonymi miejscami 

podłączenia analizatorów – punkty od P1 do P6. 

W punkcie P1 mierzony jest sumaryczny prąd zasilania 

GPZ. Punkty pomiarowe P4 oraz P5 dotyczą dwóch 

odpływów z GPZ do grup odbiorców D oraz E. Punkty 

pomiarowe P2 oraz P3 realizują pomiar dużych odbiorników 

jednostkowych B oraz C. Pozostałe (nieopomiarowane) 

odpływy z GPZ reprezentuje grupa odbiorców A. 

Rozważana sieć testowa zalicza się do kategorii sieci 

przemysłowych, dla których obowiązują poziomy 

kompatybilności określone w normie PN-EN 61000-2-4 [8]. 

Uproszczony schemat sieci testowej przedstawiony jest na 

Rys. 4. 

 

Rys. 4. Schemat sieci testowej 
 

W tabeli 2 zawarto zestawienie CP95 wyznaczonego 

dla Pst dla poszczególnych punktów pomiarowych. Dane 

przedstawione w tabeli 2 wskazują na znaczące 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego (w odniesieniu 

do [8]) dla wahań napięcia we wszystkich punktach 

pomiarowych. Największe wartości Pst występują w 

punkcie P3. Dla rozważanej sieci testowej 

przeprowadzono ocenę lokalizacji źródeł wahań napięcia. 

Z uwagi na symetrię fazową wyników pomiarów 

przeprowadzona analiza obejmuje prezentację danych 

oraz wyznaczenie miar lokalizacji zaburzeń wyłącznie dla 

fazy L1.  
 

Tabela 2. Poziom wahań napięcia w sieci testowej  
 

Punkt 

pomiarowy 
Wskaźnik Pst 

P1 

CP95 

14,56 

P2 13,10 

P3 22,90 

P4 13,07 

P5 13,07 
 

Na rysunku 5 zaprezentowano uzyskane wykresy 

korelacyjne wraz z naniesionymi informacjami  

o wskaźniku korelacji r, współczynnikach prostej regresji 

a i b oraz wskaźniku emisji odbiornika eodb. Rysunek 6 

prezentuje analizę korelacyjną (korelacja wzajemna) 
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pomiędzy wartościami Pst par punktów pomiarowych 

zlokalizowanych jeden pod drugim w ramach 

rozpatrywanej drzewiastej struktury sieci.  

 
 

Rys. 5. Charakterystyki korelacyjne r(Pst, I) dla punktów 

P1-P5 (dane znormalizowane) 

 
 

Rys. 6. Charakterystyki korelacyjne wzajemne r(Pst_Px, Pst_Py) dla 

punktów P1-P5 

 

Zgromadzone wyniki obliczeń, w szczególności 

wysokie wartości korelacji wzajemnych, wskazują na 

obecność w sieci jednego dominującego źródła wahań 

napięcia, które zlokalizowane jest poniżej punktu P3.  

 

4. PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono podejście do lokalizacji 

źródeł zaburzeń JEE oparte na analizie danych 

zagregowanych (10 minutowych) pochodzących z 

rozproszonego systemu urządzeń pomiarowych z funkcjami 

pomiaru zagregowanych wartości wskaźników JEE. 

Zdefiniowano i omówiono miary liczbowe wykorzystywane 

w procesie lokalizacji zaburzeń JEE, wskazując na ich 

możliwości oraz ograniczenia.  
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LOCATION OF VOLTAGE DISTURBANCES SOURCES BASED  
ON AGGREGATED MEASURING DATA 

 
Recently, electricity distribution system operators in Poland have installed tens of thousands of balancing electricity 

meters, in accordance with the requirements of the Energy Regulatory Office, with the function of measuring the quality  

of electricity supply indicators. These meters, due to their new power quality measuring functions and significant volume, 

offer new possibilities in the assessment of functioning and diagnostics of power distribution systems. The article presents  

the possibility of using aggregated 10-minute power quality measurement data from electricity from dispersed electricity 

meters to locate dominant sources of disturbances in the power distribution network. 

Keywords: power quality, energy meters, location of power quality disturbances sources. 
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Streszczenie: W artykule zaprezentowano wykorzystanie 

eksploracji danych w analizie parametrów określających jakość 
energii elektrycznej (JEE) pod kątem identyfikacji danych 

podlegających regule oznaczania w rozumieniu normy PN EN 

61000-4-30 [1]. Przedstawiono zastosowanie analizy skupień jako 

narzędzia umożliwiającego podział zagregowanych danych 

pomiarowych na grupy reprezentujące wyniki pomiarów wolne od 

zdarzeń napięciowych oraz wyniki pomiarów, w trakcie których 

wystąpiło zdarzenie napięciowe. Przebadano wrażliwość algorytmu 

k-średnich na identyfikację danych zawierających przerwy, zapady, 

wzrosty oraz szybkie zmiany napięcia. Za zbiór danych testowych 

wykorzystano synchroniczne pomiary przeprowadzone w sieci 

zakładów górniczych. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie 

skuteczności wykorzystania analizy skupień do identyfikacji 

danych zagregowanych zawierających zdarzenia napięciowe. 

  
Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, analiza skupień, 
koncepcja oznaczania. 

  

1. WSTĘP 
 

Rozwój i informatyzacja systemu 

elektroenergetycznego wskazuje na ciągłą potrzebę 
poszukiwania narzędzi wspierających wykorzystanie 

potencjału dużych zbiorów danych (ang. big data). Jedną 
z możliwości jest wykorzystanie eksploracji danych 

(ang. data mining). Eksploracja danych (ED) w literaturze 

definiowana jest na różne sposoby m. in. 

• ED to proces odkrywania ciekawych wzorców i wiedzy 

z dużych zbiorów danych [2],  

• ED jest analizą (często dużych) obserwowalnych 

zbiorów danych w celu odnalezienia nieoczekiwanych 

związków i by podsumować dane w sposób zrozumiały 

i użyteczny dla użytkownika [3], 

• ED jest wydobyciem ukrytych, wcześniej nieznanych 

i potencjalnych informacji z danych [4], 

• ED to proces odkrywania znaczących nowych korelacji, 

wzorców i trendów poprzez przeszukiwanie dużych 

liczby danych przechowywanych w repozytoriach, przy 

użyciu technologii rozpoznawania wzorców, a także 

technik statystycznych i matematycznych [5]. 

Wskazywane w literaturze definicje zawierają wspólne 

komponenty, do których należą m. in.: wzorce, informacje, 

związki, które wynikają z danych zawartych w dużych 

zbiorach oraz interpretacja przydatna dla odbiorcy [6]. 

Do przykładów zastosowania narzędzi eksploracji danych 

we współczesnych sieciach elektroenergetycznych zaliczyć 
można następujące zagadnienia: klasyfikacja i lokalizacja 

zwarć, prognozowanie obciążenia, monitorowanie 

wyładowań niezupełnych w transformatorach, ocena 

stabilności systemu, klasyfikacja zaburzeń jakości energii 

elektrycznej [7] [8] [9] [10].  

W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań 
wykorzystania analizy skupień (AS) jako jednej z technik 

eksploracji danych do potrzeb identyfikacji wyników 

pomiarowych podlegających regule oznaczania. Jako źródła 

danych wykorzystano rzeczywiste wyniki pomiarów 

parametrów jakości energii elektrycznej, zarejestrowane 

z sieci kopalnianej. Badania przeprowadzono pod kątem 

skuteczności identyfikacji danych4w porównaniu 

do klasycznego algorytmu oznaczania opisanego w normie 

PN EN 61000-4-30.  

  

2. ANALIZA SKUPIEŃ 
 

Analiza skupień (ang. cluster analysis, clusterning) 

w polskiej literaturze znana jest również jako, klastrowanie, 

grupowanie oraz taksonomia [11]. Zasadniczym celem 

analizy skupień jest uzyskanie homogenicznych grup danych 

(skupień) [12]. Istnieje wiele różnych możliwości doboru 

warunków podziału danych na skupienia. Za najczęściej 

stosowane kryteria można przyjąć podobieństwo obiektów 

przypisanych do danej grupy lub odmienność obiektów 

jednej grupy od elementów grup pozostałych [13],[14]. 

Jednak ze względu na podejście do procesu grupowania 

można wyróżnić dwie zasadnicze metody podziału podanych 

na skupienia: 

• hierarchiczne - realizowane są poprzez tworzenie 

hierarchii klasyfikacji – dla n obserwacji tworzy się 
hierarchię składającą się z k klas, k= 1, 2, 3, …, n, 
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• niehierarchiczne - zwane również kombinatorycznymi 

oparte są na przyporządkowaniu n obiektów do zadanej 

wcześniej k liczby skupień. 
W przypadku niehierarchicznych metod analizy skupień za 

najpopularniejsze algorytmy można przyjąć [12]: 

• algorytm k-średnich (ang. k-mean algorithm), 

• algorytm EM (ang. algorithm EM – Expectation 

Maximization), 

• FCM: algorytm k-średnich rozmytych (ang. Fuzzy  

c-Means). 

W przypadku zastosowanego w prezentowanych 

wynikach badań algorytmu k-średnich istotnym elementem 

jest określenie najbliższych środków skupień (centroidów). 

Do realizacji tego celu możliwe jest zastosowanie wielu miar 

odległości elementów zbiorów danych. Do 

najpopularniejszych metod wybranych z [12], [15] należą: 
• odległość Minkowskiego, 

• odległość Mahalanobisa, 

• dywergencja Bergmana, 

• odległość kosinusowa, 

• odległość potęgowa, 

• odległość euklidesowa, 

• kwadrat odległość euklidesowej, 

• odległość miejska (Manhattan), 

• odległość Czebyszewa. 

W badanym przypadku wybrano odległość 
Czebyszewa wyznaczaną następująco: 

 

 ����, �� = 	
�����	|�� − ��|      (1) 

  

gdzie: ����, �� – odległość Czebyszewa między wektorami 

x i y, x�- wektor obserwacji (elementów) należących 

do skupienia x, y�- wektor obserwacji (elementów) 

należących do skupienia y. 

  

Wybór odległości Czebyszewa podyktowany jest 

ukierunkowaniem na wskazanie maksymalnych różnic 

między grupami (skupieniami), które reprezentują różne 

uwarunkowania pracy sieci. Wybór metody poprzedzono 

badaniami wstępnymi dla różnych definicji odległości 

w środowisku Statistica. Wykonano analizy dla różnej 

kombinacji liczby końcowej skupień, odległości i sposobu 

dobrania początkowych środków skupień.  
 

3. OPIS OBIEKTU BADAŃ ORAZ ŹRÓDŁO  
    DANYCH POMIAROWYCH 
 

Wykorzystane w artykule dane pomiarowe JEE 

pochodzą z  elektroenergetycznych sieci zakładów 

górniczych [16]. Badania przeprowadzono  

z wykorzystaniem przyrządów klasy A w okresie od 

27.04.2017-28.06.2019 w czterech punktach pomiarowych 

średniego napięcia, w tym trzech polach transformatorów 

oraz jednym polu odpływowym znaczącego odbioru - 

maszyny wyciągowej (MW). Uproszony schemat badanego 

fragmentu sieci wraz lokalizacją rejestratorów został 

zaprezentowany na rysunku 1. W warunkach normalnej 

pracy sekcje 1 i 2 (S-1, S-2) pracują niezależnie natomiast 

sekcje 3 i 4 są sprzęgnięte. Badana sieć charakteryzuje się 
zmiennym obciążeniem pochodzącym przede wszystkim od 

maszyn wyciągowych, pomp odwadniania kopalń, 
wentylatorów, przenośników taśmowych oraz zmiennym 

poziomem generacji rozproszonej. Do lokalnych źródeł 

energii elektrycznej należą trzy bloki gazowo-parowe  

o mocach odpowiednio 15 MW, 13,5 MW oraz 10 MW. 

Lokalizację źródeł generacji oraz miejsca instalacji 

rejestratorów przedstawiono na rysunku 1. 

 

 
  

Rys. 1. Uproszony schemat badanej sieci z uwzględnieniem 

lokalizacji analizatorów JEE 

  

4. WYNIKI IDENTYFIKACJI DANYCH 
     ZAGREGOWANYCH ZAWIERAJĄCYCH 
     ZDARZENIA NAPIĘCIOWE 
 

Podczas pomiarów odnotowano w każdym z punktów 

pomiarowych zdarzenia napięciowe. Zgodnie z regułą 
oznaczania (ang. flagging concept) w rozumieniu normy  

PN EN 61000-4-30 [1], jeżeli podczas danego przedziału 

czasu agregacji wystąpi zdarzenie typu zapad napięcia, 

wzrost lub przerwa, to każdą zagregowaną wartość 
parametrów jakości energii elektrycznej zawierająca ten 

znacznik czasowy należy oznaczyć i nie uwzględniać  
w ocenie jakości energii. Dodatkowo na potrzeby badań 
wrażliwości algorytmu analizy skupień poszerzono 

wskazaną grupę zdarzeń warunkujących zastosowanie 

oznaczania o szybkie zmiany napięcia [6], [16]. 

Wskazana reguła oznaczania obejmuje czasy agregacji 

właściwe dla poszczególnych parametrów jakości energii  

(10 sekund, 10 minut, 2 godziny). W związku z tym, 

że większość parametrów jakości energii wykorzystuje 

agregację 10-minutową na potrzeby artykułu przyjęto, 

iż do celów identyfikacji danych podlegających regule 

oznaczania zastosowany zostanie zbiór parametrów  

10-minutowych składający się z następujących parametrów: 

• częstotliwość, 
• wartość skuteczna napięcia,  

• krótkookresowy wskaźnik migotania światła,  

• asymetria napięcia, 

• całkowity współczynnik zawartości harmonicznych 

w napięciu. 

Przyjęcie wspólnego czasu agregacji 10-minut, 

pozwoliło uzyskać jednolity wymiar zbioru danych. Dla tak 

przygotowanego zbioru danych przeprowadzono  

w pierwszej kolejności analizę oznaczania wyników pomiaru 

w badanych punktach pomiarowych niezależnie  

z klasycznym podejściem zgodnym z przywołaną normą 
PN-EN 6100-4-30. Wyniki  zawarto w tablicy 1.  

  
Tablica 1. Wyniki oznaczania danych pomiarowych metodą 
klasyczną w poszczególnych punktach pomiarowych 

  
Punkt 

pomiarowy 

Liczba danych 10-minutoych objętych 

oznaczeniem 

T-1 50 

T-2 82 

T-3 278 

MW 13 

T-4 T-3 T-1T-2

MW

110/6,3 kV 110/6,3 kV 110/6,3 kV 110/6,3 kV

S-1S-2S-3S-4

analizator JEE MW maszyna wyciągowa

Szw=328,80MVASzw=297,48 MVA

Szw=382,95 MVA

G

15MW

G

13,5MW

G

10MW

G lokalna generacja

R R R

R

R
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Przedstawiona analiza zdarzeń i wyznaczona na tej 

podstawie liczba danych, które w ujęciu klasycznym 

powinny zostać objęte regułą oznaczania jest podstawą do 

oceny skuteczności zaproponowanej w artykule metody 

oznaczania danych za pomocą analizy skupień.  
W celu zastosowania analizy skupień do identyfikacji 

danych przeznaczonych do oznaczenia, zastosowano zadaną 
wejściową liczbę skupień równą 2, przez co oczekiwano 

podziału na dane oznaczone i nieoznaczone. Wybrano 

algorytm k-średnich wykorzystując odległość Czebyszewa 

ze względu na uzyskanie dużej wrażliwości na różnicę 
między danymi przypisywanymi do skupień. Za zbiór 

danych wejściowych wykorzystano omówiony wcześniej 

zbiór danych 10-minutowych, dla którego dokonano 

identyfikacji danych oznaczonych metodą klasyczną. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy skupień 

o zadanych parametrach (algorytm k-średnich, odległość 
Czebyszewa, zadana liczba skupień 2, zbiór danych 

zagregowanych 10-minutowych) uzyskano podział 

wszystkich danych pomiarowych na dwa skupienia, których 

charakterystyka jest następująca: 

• skupienie 1: reprezentujące zbiór 10-minutowych 

danych pomiarowych nie zawierających danych,  

w trakcie których mogło nastąpić dynamiczne zdarzenie 

napięciowe, 

• skupienie 2: reprezentujące zbiór 10-minutowych 

danych pomiarowych, których wartości świadczą o tym, 

że podczas czasu agregacji mogło wystąpić zdarzenie 

napięciowe 

Dla porównania wyników oznaczania danych metodą 
klasyczną i proponowaną techniką wykorzystującą analizę 
skupień na rysunku 2 przedstawiono porównanie 

identyfikacji danych oznaczonych i nieoznaczonych  

z użyciem obu metod. Następnie oceniono skuteczność 
oznaczania z wykorzystaniem analizy skupień. Uzyskano to 

poprzez ocenę różnicy zdarzeń przyporządkowanych jako 

oznaczone w stosunku do wyników identyfikacji uzyskanych 

metodą klasyczną. Zestawienie ilościowe przedstawiono w 

tablicy 2. Uzyskano średnią skuteczność identyfikacji 

danych oznaczonych z zastosowaniem proponowanej 

metody na poziomie 70%. Skuteczność ta dla pól 

transformatorowych była zdecydowanie wyższa – na 

poziomie około 84%. Otrzymana średnia skuteczność  
w znacznym stopniu została zaniżona przez niewrażliwość 
metody na identyfikację szybkich zmiany napięcia, które 

dominowały w punkcie pomiarowym maszyny wyciągowej.  

  

5. WNIOSKI 
 

W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania 

analizy skupień do identyfikacji oznaczonych wyników 

pomiaru jakości energii elektrycznej. Wyniki uzyskane 

z zastosowaniem proponowanej metody porównano 

z wynikiem identyfikacji danych oznaczonych uzyskanych 

metodą klasyczna tj. zgodnie z koncepcją oznaczania 

przedstawioną w normie PN-EN 61000-4-30. Uzyskana 

średnią skuteczność metody na poziomie 70% dla 

rozszerzonego scenariusza identyfikacji zdarzeń 
tj. uwzględniającego zarówno zdarzenia typu zapad, wzrost 

lub przerwa, jak również szybkie zmiany napięcia. 

Stwierdzono, iż zastosowana metoda analizy skupień nie jest 

wystarczająco wrażliwa do identyfikacji szybkich zmian 

napięcia. To skłania do dalszych badań metody nad 

możliwością zwiększenia wrażliwości identyfikacji oraz 

weryfikacji wyników na większej grupie danych 

pomiarowych z dłuższego okresu czasu.  
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Punkt                                           Metoda klasyczna                                
pomiarowy 

Analiza skupień 

 oznaczone: 50;   nieoznaczone: 9022 oznaczone: 43;   nieoznaczone 9029 

T-1 

 oznaczone: 82;   nieoznaczone: 8990 oznaczone: 61;   nieoznaczone: 9011 

T-2 

 oznaczone: 278;   nieoznaczone: 8794 oznaczone: 254;   nieoznaczone: 8818 

T-3 

 oznaczone: 13;   nieoznaczone: 9059 oznaczone: 4;   nieoznaczone: 9068 

MW 

 

Rys. 1. Porównanie wyników oznaczania danych metodą klasyczną i proponowaną techniką wykorzystującą analizę skupień 
 

Tablica 2. Zestawienie wyników oznaczania danych metodą klasyczną oraz z wykorzystaniem analizy skupień 
  

Punkt 
pomiarowy 

Łączna liczba 
danych 

Dane oznaczone metodą 
klasyczną 

Dane oznaczone wykorzystując 
analizę skupień 

Skuteczność  
oznaczenia danych [%] 

T-1 9072 50 43 86,0% 

T-2 9072 82 61 74,4% 

T-3 9072 278 254 91,4% 

MW 9072 13 4 30,8% 

Średnia 70,6 % 

 

  

APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS TO IDENTYFICATION  
FLAGGED POWER QUALITY MEASUREMENTS 

  

The article presents the use of data mining to power quality issue. The application of cluster analysis as a tool which 

lead to division into groups representing the measurement period for which aggregated data (within the meaning  

of PN EN 61000-4-30 standard) contain and do not contain aggregated voltage events is presented. The sensitivity of the  

K-means algorithm to the identification of data containing interruptions, dips, increases and rapid voltage changes was tested. 

Synchronous measurements carried out in the mining plant network were used for the test data set. The obtained results allow 

determining the effectiveness of using cluster analysis to identify aggregated data containing voltage events. 
  

Keywords: power quality, cluster analysis, flagging concept.
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Streszczenie: W artykule opisano metodę oceny warunków 
zasilania odbiorników trójfazowych bazującą na tensorowym 
opisie chwilowych zmian mocy w punkcie przyłączeniowym. 
Bazując na dwóch ortogonalnych składowych mocy odbiornika 
wielofazowego istnieje możliwość oceny zarówno jakości 
zasilania, jak i zniekształceń spowodowanych niesymetrią 
obciążenia oraz nieliniowością elementów obciążenia. Analiza 
chwilowych zmian składowych mocy odbiornika trójfazowego 
pozwala na identyfikację kierunku przepływu energii oraz 
wyznaczenie globalnych wskaźników jakości zasilania. 
Ponieważ metoda bazuje na pomiarze chwilowych zmian 
wartości napięć i prądów na zaciskach badanego układu może 
być wykorzystywana do oceny zniekształceń mocy 
spowodowanych przez różnego rodzaju układy 
przekształtnikowe. 
 
Słowa kluczowe: Obwód trójfazowy, teoria mocy, jakość 
zasilania, analiza tensorowa, analiza macierzowa. 
 
Wykaz oznaczeń wielkości fizycznych: 
wielkość skalarna mała litera, np. u, 

wektor pogrubiona litera, np. u, 

macierz podwójna litera, np. u 

tensor podwójna pogrubiona litera, np. u 
E, W energia, praca (kWh) 
i, i(t)  prąd, wartość prądu w chwili t, (A) 
I wartość skuteczna prądu i(t), (A) 
p, p(t)  moc, wartość mocy w chwili t, (W) 
P  moc czynna, wartość średnia p(t) (W) 
q, q(t)  moc bierna w chwili t, (VAr),  
Q  moc bierna, wartość średnia q(t), (VAr)  
S  moc pozorna, def. S = U I, (VA) 
u, u(t)  napięcie, wartość napięcia w chwili t (V), 
U wartość skuteczna napięcia u(t), (V), 
pf, λ  współczynnik mocy, def. λ = pf = P/S 
t czas (s), 
T okres sygnału (s), 
f = 1/T częstotliwość (Hz), 
ω = 2πf prędkość kontowa (rad/s), 

ϕ kąt przesunięcia fazowego (rad). 
 
Indeksy: 
a, b, c   wielkości fazowe (L1, L2, L3), 
0, 1, 2    składowe symetryczne. 
 
Oznaczenie działań: 
T   transpozycja, 
°   iloczyn skalarny, 
×   iloczyn wektorowy, 
⊗   iloczyn tensorowy, 
|| . ||  norma, 
det  wyznacznik. 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Jednym z najbardziej zawiłych problemów 
elektrotechniki jest opis i analiza przepływu energii 
elektrycznej w nieliniowych niesymetrycznych obwodach 
wielofazowych. Pierwsze, bardzo istotne prace na ten 
temat powstały prawie sto lat temu [1, 2, 3]. Autorzy tych 
prac F. Buchholtz, C. Budeanu i S. Fryze stworzyli 
podstawy analizy liniowych obwodów jedno  
i wielofazowych. Wzrost mocy i liczby nieliniowych 
niesymetrycznych odbiorników wielofazowych, 
zasilanych często poprzez sterowane układy 
prostownikowe spowodował, iż rejestrowane w tych 
obwodach napięcia i prądy mają kształty znacznie 
odbiegające od kształtu sygnałów sinusoidalnie 
zmiennych. Opis parametrów sygnałów odkształconych, 
a w szczególności opis zmian mocy tych sygnałów, 
stanowi poważny problem zarówno teoretyczny jak 
i praktyczny. Zagadnieniom teorii mocy w obwodach 
elektrycznych wielofazowych, gdy napięcia i prądy są 
odkształcone poświęconych jest wiele prac, spośród 
których zasadnicze znaczenie mają prace [4, 5, 6, 7, 8]. 

W niniejszym artykule zastosowano rachunek 
tensorowy [9, 10] do opisania chwilowych zamian 
napięcia, prądu oraz mocy na zaciskach układu 
trójfazowego. Dokonując dekompozycji tensora mocy na 
dwie ortogonalne części oraz wykorzystując własności 
tensorów i macierzy symetrycznych i antysymetrycznych 
uzyskano równania opisujące w jednoznaczny sposób 
zmiany mocy całego układu trójfazowego [11].  
 
2. NAPIĘCIA I PRĄDY W PUNKCIE 
    PRZYŁĄCZENIA 
 

Rozpatrzmy dwa fragmenty trójfazowego obwodu 
elektrycznego, (Rys. 1), połączone ze sobą w punkcie 
przyłączenia PC.  

A B

∼ ∼
GA TA GBTB

LB1 LB2

PC  
 

Rys. 1. Schemat analizowanej sieci energetycznej  
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W punkcie przyłączeniowym PC dostępne 
pomiarowo są napięcia przewodowe (fazowe) ua, ub, uc 
oraz prądy liniowe ia, ib, ic (rys. 2). 
 

iaa

uc

ua

ub

ib

ic

b

c

n

uca

uab

ubc

 
Rys. 2. Napięcia i prądy w punkcie PC 

 
Mierzone chwilowe zmiany napięcia i prądu 

w rozpatrywanym węźle obwodu trójfazowego można 
zapisać w postaci tensora napięcia u oraz tensora prądu i 
według następujący zależności: 
 

 u = ukl ek ⊗ el  (1)   
 

 i = ikl ek ⊗ el  (2)   
 
gdzie u oraz i są macierzami kwadratowymi trzeciego 
rządu odpowiednio napięć oraz prądów w punkcie 
pomiarowym, a e jest wektorem kierunków 
jednostkowych. 
 
3. TENSOR MOCY OBWODU TRÓJFAZOWEGO 
 

Proces przekazywania energii elektrycznej między 
dwoma fragmentami trójfazowego obwodu elektrycznego 
przedzielonego płaszczyzną przekroju przechodzącą przez 
zaciski a, b, c, można jednoznacznie opisać 
wykorzystując tensor mocy s obwodu trójfazowego, który 
jest iloczynem tensorowym tensora napięcia u oraz 
tensora prądu i: 
 

 s = u ⊗ i = ukl ikl ek ⊗ el 
 (3)   

 
Jeżeli uwzględnimy fakt, że w rozpatrywanym 

przypadku prądy iab, ibc, ica są równe zeru, to macierz 
elementów składowych tensora mocy s przyjmuje postać:  
 
   →  a b c    

   ↓ a  ua ia uab iab (- uac) ic    

 s =   b  (- uba) ia ub ib ubc ic   (4)   
     c  uca ia (- ucb) ib uc ic    

 
Macierz mocy s można także otrzymać jako 

bezpośredni iloczyn (Hadamard Product) elementów 
macierzy napięć u oraz macierzy prądów i (skl = ukl ikl). 
 

Tensor mocy s, jak każdy dowolny tensor, można 
przedstawić jako sumę dwóch tensorów: symetrycznego 
tensora p oraz antysymetrycznego tensora d 
wyznaczonych zgodnie ze wzorem: 
 

s = ½ (s + s T
) + ½ (s − s T

) = p + d (5)   
 

Symetryczny tensor p jest związany z napięciami 
przewodowymi, a antysymetryczny tensor d jest 
związanej z napięciami między przewodowymi. Poniżej 
przedstawiono macierze obu tensorów: 
 

    ua ia 0 0    

 p =  0 ub ib 0   (6)   
    0  uc ic    

 

    0 uab ib (- uac) ic    

 d =  (- uba) ia 0 ubc ic   (7)   
    uca ia (- ucb) ib 0    

 
Należy zauważyć, że wyznacznik macierzy p jest 

różny od zera, a wyznacznik macierzy d jest w tym 
przypadku równy zeru. Ponadto macierze mocy p oraz d 
są ortogonalne, bo ich iloczyn jest równy zeru. Można 
więc przyjąć, że macierz mocy p opisuje proces 
przemiany energii elektrycznej na inną postać energii,  
a macierz mocy d opisuje proces magazynowania energii 
elektrycznej w rozpatrywanym trójfazowym obwodzie.  
 
4. WYKORZYSTANIE TENSORA MOCY 
 

Korzystając z opisu tensorowego chwilowych zmian 
mocy na zaciskach układu trójfazowego można 
wyznaczyć kierunek przekazywania energii oraz dokonać 
szczegółowej analizy warunków zasilania rozpatrywanego 
fragmentu układu.  

W obwodzie trójfazowym, w danej chwili czasu, 
energia elektryczna jest przekazywana zgodnie  
z przyjętym kierunkiem prądów liniowych (rys. 2) jeżeli 
wyznacznik macierzy mocy przemiany p jest większy od 
zera: 
 

det p =  (ua ia) 
.
 (ub ib) 

.
 (uc ic) > 0 (8)   

 
Znając kierunek przekazywania energii oraz 

analizując kształt zmian mocy na zaciskach badanego 
układu możemy określić charakter układu i wyznaczyć 
jego parametry analizując własności macierzy mocy. 
Takim podstawowym parametrem opisującym własności 
układu jest na przykład moc czynna P będąca wartością 
średnią chwilowych zmian mocy p(t).  

W dowolnym obwodzie trójfazowym całkowita moc 
procesu przemiany energii elektrycznej p Σ, zachodząca  
w części B rozpatrywanego obwodu (rys. 1), jest równa 
sumie elementów leżących na przekątnej głównej 
macierzy mocy p:  
 

p Σ = p = ua ia + ub ib + uc ic (9)   
 

Całkowita moc magazynowania energii elektrycznej 
w elementach tworzących części B obwodu (rys. 1), jest 
równa sumie elementów macierzy antysymetrycznej d:  
 

dΣ = d = ucb ia + uac ib + uba ic (10)   
 

Jak wynika z równań (8), (9) i (10) wszelkie 
chwilowe zmiany stanu energetycznego układu 
trójfazowego są jednoznacznie określone poprzez 
wartości napięć i prądów na zaciskach układu. 
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Rys. 3. Zmiana wartości i charakteru obciążenia 

 
 

 
 

 

Rys. 4. Obciążenie w jednej fazie odbiornika – 1f 

 

 
 

 

 

Rys. 5. Wystąpienie asymetrii napięcia zasilania - 10% 

 
 

 
 

 

Rys. 6. Nieliniowe obciążenie – 5h 5% 
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5. WNIOSKI I UWAGI 
 

Jak wykazały przeprowadzone badania oraz pomiary 
stan układu trójfazowego w danej chwili czasu jest 
jednoznacznie opisany przez macierz tensora mocy s 
odbiornika, która jest iloczynem tensorowym napięć u 
oraz prądów i w punkcie przyłączenia. Dekompozycja 
tensora mocy s na składowe p oraz d umożliwia 
śledzenie i jednoznaczne określenie stanu układu 
trójfazowego na płaszczyźnie d = f(p). 
 

Na rysunkach 3, 4 i 5 przedstawiono na płaszczyźnie 

d = f(p) zmiany wartości mocy układu trójfazowego dla 
czterech typowych przypadków: 
 a) zmiana wartości i charakteru obciążenia, 
 b) zmiana obciążenia jednej z fazy odbiornika , 
 c) wystąpienie niesymetrii napięć w źródle zasilania, 
 d) przyłączenie nieliniowego obciążenia. 
 

W praktyce współpraca systemu energetycznego  
z danym odbiorcą energii elektrycznej sprowadza się do 
spełnienia uzgodnionych warunków zasilania przy 
zadanych kształtach i parametrach źródła siły 
elektromotorycznej. Oznacza to, że dążymy do takiego 
stanu pracy układu, aby poszczególne fazy źródła siły 
elektromotorycznej były w jednakowym stopniu 
obciążone, a napięcia i prądy w miejscu zasilania miały 
zadany kształt i wartość. Korzystając z płaszczyzny zmian 
mocy d = f(p), warunki zasilania można odwzorować 
poprzez zaznaczenie minimalnych i maksymalnych 
zakresów zmian napięcia, prądu i mocy. Odwzorowanie, 
to może mieć postać równoległoboku lub elipsy. 
Zastosowanie takiej procedury umożliwia szybką ocenę 
warunków zasilania. 
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POWER QUALITY ASSESSMENT OF THREE-PHASE POWER SYSTEM 
 

The electrical power quality in three-phase power system is a very important problem because a number and power of 
nonlinear loads is growing years to years. Problems caused by poor power quality have great adverse not only technical but 
also economical. For this reason, both energy suppliers and energy consumers are looking for new methods to solve energy 
quality problems and power compensation techniques. This paper presents a new approach for power quality analysis using 
the matrix and tensor theory. Using those mathematical tools is possible describe a time changes of voltages, currents  
and power at the terminals of a three-phase circuit as second rank tensors. Each of these tensors has a physical interpretation 
and can be split into a symmetrical and antisymmetric tensor. One of them describes the energy carried by the circuit, but the 
other one describes the rate of change of energy stored in the circuit elements. One of them describe the transfer energy  
by the circuit and second one describes the speed of changes the energy stored in the elements of circuit. This method 
 can be used to describe behavior of multiphase circuit in transient and steady state condition. It is powerful tool  
for monitoring power quality problems generated in industrial plants where are non-linear and time-variants loads. 
 
Keywords: Multiphase Power System, Power Theory, Power Quality, Tensor Analysis, Matrix Analysis. 
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Streszczenie: Coraz częściej analizy jakości zasilania oraz dalsze 

identyfikacje przyczyn i źródeł zakłóceń możliwe są dopiero na 

podstawie porównań parametrów w charakterystycznych punktach 

sieci. Jednak wiarygodne wnioski w oparciu o jednoczesne pomiary 

z kilku analizatorów nawet najwyższej klasy A nie są wcale 

oczywiste. W niektórych przypadkach są wręcz niewystarczające 

by być pewnym pełnej zgodności podłączeń, a w konsekwencji 

sensowności wyników porównań. 

 
Słowa kluczowe: pomiary wielopunktowe, jednoznaczna zgodność 

podłączenia analizatorów, synchronizacja GPS, zdalne uzgadnianie 

faz. 

 

1. WYMAGANIA KONIECZNE DLA UNIKNIĘCIA 
    BŁĘDÓW 
 

Zapewnienie jednoznaczności porównywanych 

informacji i stu procentowej pewności, że ta jednoznaczność 

jest właśnie osiągnięta, wymaga spełnienia konkretnych 

warunków: 

1. Zsynchronizowanie próbkowania z mierzonym 

sygnałem w typowych analizatorach klasy A  

2. Precyzyjna i zgodna agregacja czasu wyników 

pomiarowych z dokładnością poniżej 100 µs, 

3. Jednoznaczna identyfikacja zgodności podłączeń 

analizatorów do tych samych faz w badanych 

sieciach wielofazowych. 

Szczególnie punkt 3. jest bardzo czasochłonny, a nawet 

trudny czy wręcz niemożliwy do osiągnięcia w typowych 

analizatorach klasy A. W oparciu jednak o dedykowaną 

funkcjonalność wspierającą zdalną identyfikację zgodności 

skojarzenia podłączeń, dostępną w analizatorach jakości 

zasilania PQM-klasy A, proces ten jest bardzo łatwy, szybki 

i skuteczny dla jednej osoby nawet na dużą odległość.  

 

2. DLA CZEGO KONIECZNE JEST AŻ TYLE 
    WYMAGAŃ? 
 

Aby wykonać pomiar w wielu miejscach jednocześnie 

(rysunek 1) zachowując możliwość wiarygodnego 

porównywania wyników, konieczne jest zapewnienie 

doskonałej zgodności momentów rejestrowania wartości 

napięć i prądów we wszystkich analizatorach. Pamiętać 

należy, że u podstaw obliczeń w elektrotechnice leży 

jednoczesność. Na przykład prawo Ohma wzdłuż kabla 

energetycznego. Znając napięcia na obu końcach i prąd 

płynący w kablu możemy wyznaczyć impedancję kabla. 

Jednak dopiero gdy w obliczeniach wykorzystamy wyniki 

zmierzone na tej samej żyle w tym samym momencie to 

biorąc składowe podstawowe, otrzymamy rzeczywistą 

wartość impedancji tej żyły dla składowej podstawowej. 

Podobną jednoznaczność uzyskamy obliczając bilanse 

energii, spadki napięć wzdłuż linii, rozkłady zakłóceń 

wzdłuż linii, czy porównując wprost oscylogramy. 

 

 
 

Rys. 1. Przykład diagnostyki wielopunktowej zsynchronizowanej 

GPS w rozległej sieci dystrybucyjnej 

 
2.1. Analizatory PQM-702(T)/703/710/711 zgodne z 
normą EN-61000-4-30 w klasie A 

Pętla PLL wymagana w klasie A, precyzyjnie śledzi 

częstotliwość podstawową mierzonej sieci ułatwiając 

wykrywanie jej okresów oraz gwarantuje, że bloki 

składające się z 10/12 okresów zawierają dokładnie po 2048 

wartości chwilowych. Skutkiem tego wszystkie analizatory 

gromadzą wartości chwilowe napięć i prądów w tych 

samych momentach próbkowania, ponieważ synchronizuje 

je sama sieć mierzona. Jest to wymóg spełniany przez 

wszystkie analizatory zgodne z wymaganiami klasy A. 

 

2.2. Precyzja agregacji czasu dla przyrządów klasy A 
wymagana jest poniżej 20 ms 

Podstawowy wymóg niepewności czasu poniżej 20ms 

w przyrządach klasy A synchronizowanych zewnętrznym 

sygnałem GPS jest warunkiem niewystarczającym do 

diagnostyki wielopunktowej. Nawet jeżeli analizator z GPS 

zapewnia dokładność rzędu 1ms to zachowana jest 

porównywalność wartości skutecznych RMS1/2 służąca 
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analizom statystycznym. Jednak, gdy przesunięcie fazowe 

30⁰ odpowiada czasowi 1,66 ms, nawet niepewność 1ms jest 

dla porównań oscylogramów niewystarczająca. 

Niewystarczające są również źródła synchronizacji czasu: 

DCF77, GPS czytane przez port szeregowy bez 

dodatkowego wsparcia sprzętowego oraz synchronizacja 

SNTP poprzez Ethernet bądź Wi-Fi. Dopiero stosując 

wbudowany odbiornik GPS z niepewnością odczytu czasu 

znacznie poniżej 100 µs zastosowaną w analizatorach PQM 

klasy A możemy uzyskać pełną zgodność oscylogramów z 

dokładnością do próbki. Dzięki temu i wcześniej 

wymienionym mechanizmom, zapewniona jest nie tylko 

zgodność agregacji czasowej każdej wartości RMS1/2, lecz 

również porównywalność oscylogramów. Możliwe jest 

wówczas jednoznaczne porównywanie wartości chwilowych 

gromadzonych wyników w poszczególnych punktach 

pomiarowych, jeżeli dotyczą tej samej fazy na obiekcie, 

niekoniecznie tej samej nazwy sygnału w mierniku.  

 

2.3. Identyfikacja zgodności podłączenia analizatorów  
do tych samych faz 

Jak pokazują doświadczenia w rzeczywistych 

obiektach, skojarzenie zgodności podłączenia analizatorów 

do tych samych żył linii kablowej bądź napowietrznej, 

na podstawie samych opisów przewodów jest bardzo 

niepewne ze względu na spotykane błędy i pomyłki. 

Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest dedykowana 

nowatorska  funkcjonalność wsparcia zdalnego uzgadniania 

faz dostępna jedynie w analizatorach PQM klasy A firmy 

SONEL. Standardowe wyposażenie analizatorów w moduł 

synchronizacji GPS oraz moduł komunikacji GSM, pozwala 

dość swobodnie, jednoznacznie i szybko zweryfikować 

zgodność podłączeń analizatorów do tych samych żył kabla 

nawet w znacznej odległości od siebie. Wystarczy 

jednoczesne porównanie obserwowanych bieżących 

zsynchronizowanych oscylogramów w badanych punktach. 

W przypadku braku karty SIM do zdalnego odczytu, 

możliwe jest nawet uzgodnienie obserwacji w bezpośredniej 

łączności telefonicznej.  

 

3. MECHANIZM ZDALNEGO UZGADNIANIA FAZ 
 

Wymagane jest oprogramowanie analizatora 1.34 lub 

nowsze i oprogramowanie Sonel Analiza 4.4.0. lub nowsze.  

Podstawą do jednoznacznego uzgodnienia faz jest 

podłączenie analizatorów do dowolnej gałęzi tej samej sieci 

oraz zapewnienie, by czas w wykorzystanych analizatorach 

został zsynchronizowany z czasem GPS (rysunek 1). 

Wskaźnikiem zsynchronizowania analizatora jest kolor 

zielony tekstu daty i czasu widoczny na ekranie LCD 

każdego analizatora. Podstawą do porównań są obrazy 

oscylograficzne odczytów bieżących za pomocą programu 

Sonel Analiza. Każdy analizator wysyłając oscylogramy 

zamraża fazy obserwowanych przebiegów napięć i prądów 

względem lewej krawędzi na moment przejścia przez każde 

30s w minucie według czasu GPS, czyli o xx:xx:00 

i xx:xx:30 każdej minuty. Do momentu następnej 

synchronizacji obrazy napięć i prądów zmieniać będą 

jedynie kształty zachowując pozycję na ekranie. Wizualnym 

potwierdzeniem tego stanu zsynchronizowania na PC jest 

widoczny pionowy marker na początku każdego sygnału, 

przy lewej krawędzi ekranu (rysunek 2).  

Przyjmując, że jeden z analizatorów podłączony 

zgodnie z opisami przewodów linii traktowany jest jako 

referencyjny, drugi zsynchronizowany na podstawie 

porównania wskazań identyfikuje jednoznacznie ewentualne 

błędy niezgodności podłączenia bądź opisów. Dopiero po 

skorygowaniu podłączeń i uzyskaniu pełnej zgodności 

obrazów oscylograficznych, mamy gwarancję zgodności 

podłączenia obu analizatorów do tych samych faz. Stanowi 

to ostatni warunek konieczny, niezbędny  do jednoczesnej 

diagnostyki wielopunktowej. Umożliwi to wzajemne 

porównywanie wartości parametrów na poszczególnych 

żyłach linii napowietrznej bądź kabla, rozkład zmian 

parametrów wzdłuż linii ułatwiających wyznaczanie 

parametrów linii oraz lokalizację źródeł niektórych zakłóceń. 
 

 
Rys. 2. Markery potwierdzające synchronizację oscylogramu do 

GPS w odczycie bieżącym 

 

3.1. Przykład pełnej zgodność podłączeń 
Konieczne etapy sprawdzenia oscylogramów  

(rysunek 3): 

1. Konieczność wystąpienia pionowych wskaźników 

zsynchronizowania jako lewe krawędzie 

poszczególnych oscylogramów. 

2. Kierunek następstw (opóźnień) faz każdego analizatora 

jest poprawny co oznacza, że w obu zachowany jest 

poprawny kierunek wirowania faz. 

3. Przewody pomiarowe U L2 obu analizatorów są wpięte 

w tę samą fazę linii zasilającej (kolor ułatwi 

rozróżnianie). 

 

 
 

Rys. 3. Pełna zgodność podłączeń – kształty napięcia UL1, UL2, 

UL3 mają te same położenia na ekranach 
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4. Pozostałe przewody U L3 i U L1 obu analizatorów też 

są wpięte w te same fazy linii zasilającej. 

5. Ze względu na możliwość zmian rzeczywistej 

częstotliwości sieci, co 30 sekund widoczne będzie 

skokowe przesuwanie się sygnałów względem lewej 

krawędzi. 

 

3.2. Przykład niezgodności podłączeń analizatorów do 
poszczególnych kabli linii zasilającej 

Konieczne etapy sprawdzenia oscylogramów  

(rysunek 4): 

1. Konieczność wystąpienia pionowych wskaźników 

zsynchronizowania jako lewe krawędzie 

poszczególnych oscylogramów. 
 

 
 

Rys. 4. Zgodność podłączeń dla fazy L1 oraz niezgodność L2 i L3 

– położenia UL2 oraz UL3 są wzajemnie skrzyżowane 

 

2. Górny oscylogram (referencyjny) wskazuje na 

właściwą kolejność opóźnień faz L2, L3 względem L1, 

kierunek wirowania jest poprawny. 

3. Dolny oscylogram wskazuje na odwrotny kierunek 

następstw (opóźnień) faz względem L1 i wymaga 

korekty podłączenia. 

4. Pomiędzy górnym (referencyjnym), a dolnym 

oscylogramem zachodzi zgodność podłączeń 

przewodów U L1 do tej samej fazy. 

5. Pozostałe przewody U L2 i U L3 wykresu dolnego 

jednoznacznie wymagają zamiany podłączenia 

przewodów do linii, ze względu na stwierdzony wyżej 

odwrotny kierunek wirowania oraz niezgodności 

momentów wystąpienia wartości maksymalnych 

w porównywalnych momentach czasu. 

6. Po wykonaniu koniecznych zmian obrazy 

na analizatorach powinny wykazywać pełną zgodność 

podłączenia (rys. 3). 

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Aby podczas wielopunktowej diagnostyki rozproszonej 

porównywać wartości parametrów, na przykład wzdłuż 

obciążonej linii zasilającej, musimy mieć pewność, 

że mierzone wartości w obu punktach dotyczą tej samej 

żyły, czyli tej samej fazy. Zastosowanie standardowych 

analizatorów klasy A wymaga konieczności precyzyjnej 

synchronizacji GPS oraz wykonania dodatkowych rejestracji 

wstępnych i skomplikowanej analizy porównawczej 

wyników. Dysponując analizatorami firmy SONEL S.A 

PQM-702(T)/703/710/711, dzięki standardowemu 

wyposażeniu w odbiornik GPS zapewniający precyzyjną 

synchronizację oscylogramów oraz nowatorskiemu 

mechanizmowi wizualizacji stanu wiarygodnego 

zsynchronizowania bieżących obrazów napięć chwilowych, 

już po 1 minucie wiadomo czy zachowana jest zgodność 

skojarzenia faz w obu punktach pomiarowych. Korzystając 

dodatkowo ze zdalnych odczytów poprzez GSM, do 

precyzyjnego uzgodnienia faz wystarczy jedna osoba. 

Dopiero po tej ważnej czynności dalsza diagnostyka 

wielopunktowa ma sens, a interpretacje wyników mają sens 

merytoryczny. 
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MULTI-POINT MEASUREMENTS USING KLASS A PQM ANALYZERS 
 

The power quality analysis of distribution networks and the identification of causes and sources of disturbance are 

possible and effective on the basis of simultaneous multi-point measurements only. The comparison of parameters at the 

characteristic points of the network depends on the class of measurement equipment used. But not only the Class A analyzers 

are enough to get the correct results. In some of real cases, this is the first of three necessary reasons to be sure  

of comparative effects. The second reason is the uncertainty of time synchronization much better than 0,1 ms. The last 

necessary and difficult to achieve reason to be sure that the UL1, UL2, UL3 analyzer connectors are connected correctly  

to the correct phase conductors of each measured points. Only SONEL Power Quality Analyzers Class A PQM-

702(T)/703/710/711 let you to use extra functionality dedicated for that.  Very helpful compare of perfect GPS synchronized 

Live Mode Waveforms of voltages. The visual view of comparation of two waveforms is for be sure: PQM’s  

are synchronized and connected comparable to the same wires of power line.  

 

Keywords: multi-point measurements, compatibility of phase connections, GPS synchronization, remote phasing. 
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Streszczenie. W ramach badań wykonano pomiary wpływu 

zakłóceń występujących w pobliżu dwutorowej linii WN 

(400kV) na pracę urządzeń latających (dronów) oraz na 

zakłócenia występujące podczas ich wzajemnej komunikacji 

w paśmie 433 MHz. Badania pozwoliły na określenie 

najbardziej istotnych źródeł zakłóceń. 

 
Słowa kluczowe: bezzałogowe urządzenia latające, zakłócenia 

elektromagnetyczne, komunikacja radiowa, diagnostyka linii WN. 

 

1. WSTĘP 
 

Diagnostyka stanu pracy linii wysokiego napięcia 

WN jest istotna w eksploatacji sieci energetycznych. 

Wiele zjawisk ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 

tych sieci. Są to: wiek, warunki atmosferyczne. 

Ocenę stanu linii WN można dokonać analizując jej 

parametry poprzez odpowiednie przyrządy zainstalowane 

na linii. Jednak nawet bardzo zawansowane systemy 

i algorytmy nie są w stanie wychwycić pewnych 

uszkodzeń mechanicznych [1]. W celu wykrywania 

mechanicznych i elektrycznych uszkodzeń są m.in. 

używane drony. Dotyczy to uszkodzonych izolatorów 

lub też linii albo słupów energetycznych. 

Drony te wykonują zdjęcia, które mogą być zdalnie 

analizowane. Jednakże, zdjęcia te są wykonywane 

najczęściej tylko przez jednego drona, który wykonuje lot 

równoległy wzdłuż linii. 

Postęp technologiczny XXI wieku spowodował 

automatyzację wielu procesów. Jednym z nich może być 
nadzór linii wysokiego napięcia (WN) za pomocą kilku 

bezzałogowych urządzeń latających (unmanned aerial 

vehicle - UAV). Zaletą stosowania takich urządzeń jest 

bez wątpienia możliwość wykonywania szybkiej, 

powtarzalnej i stosunkowo taniej oceny linii. Wadą takich 

urządzeń jest jednak stosunkowo ograniczony czas lotu, 

który nawet w dobrych konstrukcjach wynosi 

maksymalnie 40 minut. Jednakże, już obecnie istnieje 

możliwość ładowania urządzeń bezprzewodowo, 

co w przyszłości może umożliwić wydłużenie czasu lotu 

drona [2]. 

 

2. OPIS EKSPERYMENTU 
 

Ważnym elementem urządzenia latającego jest jego 

układ nawigacji oraz komunikacji. Układ nawigacji 

bazuje na szeregu czujników, które mogą podlegać 

zakłóceniom elektromagnetycznym. Podobnie, układ 

komunikacji bazujący na antenach podlega zakłóceniom 

radiowym. W związku z tym bardzo ważne jest 

eliminowanie lub ograniczanie wymienionych zakłóceń. 
W badaniach, które zostały wykonane w ramach 

niniejszej pracy, wykorzystano drona zaprojektowego 

i wykonanego przez jednego z autorów. 

Na rysunku 1 przedstawiono trzy koncepcje lotu drona 

w pobliżu linii WN (400 kV). W trakcie badań wykonano 

lot jednego drona z lewej strony linii i nad nią. 
Komunikacja drona odbywała się ze stacją naziemną. 
Rejestrowano wskazania czujników umieszczonych na 

dronie (GPS, magnetometr) oraz poziom mocy sygnału. 

 

 
 

Rys. 1. Ułożenie drona wokół linii 

 

3. OPIS DRONA (QUADCOPTERA) 
 

Opracowany quadcopter wykorzystuje do lotów 

cztery silniki, które w połączeniu ze śmigłami tworzą 
jednostkę napędową. Wykonany UAV jest klasy 300 

(przekątna w milimetrach pomiędzy przeciwległymi 

silnikami) i zasilany baterią o pojemności 4000 mAh, 

co umożliwia 30 minutowy lot w trybie stabilizacji po 

GPS. Urządzenie wyposażono w dwa moduły radiowe, 

jeden do komunikacji pomiędzy dronami (433 MHz) oraz 

drugi do zabezpieczenia układu i nadzoru lotu (2,4 GHz). 

Quadcopter w trakcie badań był sterowany 

autonomicznie. W każdej chwili operator mógł jednak 

przejąć nad nim kontrolę (stąd wykorzystanie drugiego 

modułu radiowego). Zaletą autonomicznego lotu jest 

możliwość zaprogramowania dokładnej trajektorii lotu, 

a co za tym idzie, możliwość umieszczenia drona 

dokładnie na tej samej wysokość podczas każdego 

pomiaru [3].  
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W urządzeniu zamontowano moduł radiowy 

RFM69 433 MHz w wersji LoRa (Long Range) 

wykonany przez firmę Adafruit. Cechuje się on zyskiem 

wzmocnienia od +13 dBm do +20 dBm, mocą 100 mW 

oraz zasięgiem od 350 m do 5 km (w zależności od anteny 

i wielkości pakietu danych, przeszkód, mocy, itp.). 

Wykorzystany moduł radiowy działa na zasadzie 

modulacji częstotliwościowej GFSK. W projekcie 

założono przesyłanie 56 bajtów z częstotliwością 10 Hz. 

Oznacza to przyjęcie szybkość transmisji danych 9,6k kbs 

oraz szerokość pasma 19,2 kHz. 

 
4. OPIS WSPÓŁCZYNNIKÓW JAKOŚCI 
    KOMUNIKACJI WYKORZYSTANYCH  
    W BADANIACH 

 

W pracy przyjęto dwa współczynniki określające 

jakość połączenia. Jednym z nich jest współczynnik RSSI 

(z ang. Received Signal Strength Indicator) [4], natomiast 

drugim współczynnik straconych bajtów.  

RSSI jest wskaźnikiem mocy odbieranego sygnału 

radiowego. Wartość mocy sygnału jest mierzona 

w decybelach w odniesieniu do mocy 1 mW w zakresie 

od 0 do -120 dBm. Im bliżej zera, tym silniejszy jest 

sygnał. W tabeli 1 dokonano klasyfikacji jakości sygnału 

względem wartości mierzonego RSSI [5]. 
 

Tabela 1. Klasyfikacja jakości sygnału w funkcji jego mocy 
 

Siła sygnału (dBm) Klasyfikacja 
-30 ÷ 0 Bezbłędne 

-67 ÷ -30 Bardzo dobre 

-70 ÷ -67 Dobry 

-80 ÷ -70 Na granicy użyteczności 

-90 ÷ -80 Nieużyteczne 

 

Drugim analizowanym parametrem jest 

współczynnik utraconych bajtów w komunikacji 

pomiędzy urządzeniami. Został on wyznaczony na 

podstawie wzoru 1. 

 

 
(1) 

 

gdzie: nd – liczba żądanych pakietów, n – liczba 

wysłanych parametrów (obecnie n=15), dm – komunikat 

wiadomości (1 - błąd, 0 – poprawny parametr), dpj 

wielkość w bajtach j-ego parametru, dp_size – wielkość 
wysyłanej paczki (w analizowanym przypadku 56 

bajtów), t_err - licznik brakujących pakietów danych. 

W ramach jednego pakietu danych wysyłano 56 

bajtów zawierających informację z GPS’u oraz samego 

urządzenia, jak na przykład punkt celu danego urządzenia. 

Na otrzymanych danych możliwe było wychwycenie 

zniekształcenia informacji, co zwiększało współczynnik 

błędu. 

 

5. WYBÓR ANTENY DO BADAŃ 
 

W początkowym etapie pracy zbadano dwie 

konstrukcje anten radiowych. Pierwsza z nich była anteną 
śrubową (helikalną) o średnicy zwoju 4 mm i długości 

50 mm. Ten typ anteny jest bardzo często spotykany 

w modułach 433 MHz. Jego największą zaletą są małe 

wymiary geometryczne. Kolejną anteną był dipol 

ćwierćfalowy wykonany z drutu miedzianego o średnicy 

1 mm i długości 16,5 cm. Jego zaletą jest dużo większa 

elastyczność i wytrzymałość mechaniczna. Ze względu na 

zastosowanie nie powinno się stosować anten 

kierunkowych, gdyż praktycznie niemożliwe jest 

sterowanie urządzeniami w taki sposób, aby obie tego 

typu anteny były skierowane do siebie. 
 

 
 

Rys. 2. Pomiar RSSI w komorze odbiciowej – dipol 

ćwierćfalowy(A1), antena helikalna (A2) 

 

Na rysunku 2 zamieszczono wynik pomiaru 

parametru RSSI w stanie statycznym, w komorze 

bezodbiciowej. Dla anteny heliakalnej (A2) widoczne są 
duże szumy w transmisji danych. W przypadku dipola 

ćwierćfalowego wartości szumów okazały się mniejsze.  

Z tego względu zadecydowano się na wykorzystanie tej 

anteny do dalszych badań.  
 

6. USTALENIE WARTOŚCI REFERENCYJNYCH 
    MOCY SYGNAŁU 

 

Dla poprawnego wyznaczenia wpływu linii 

wysokiego napięcia na transmisję danych 

przeprowadzono dodatkowe badania w wolnym obszarze 

bez przeszkód. 
 

 
 

Rys. 3. Pomiar RSSI na wolnej przestrzeni 
 

Tabela 2. Zestawienie danych pomiarowych 
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0,1 -9,99 0,36 0,53 

2 -27,63 0,98 0,53 

Teren 

niezabudowany 

0,1 -12,22 0,59 0,19 

2 -34,54 0,89 0,73 

20 -48,16 0,59 0,39 

50 -58,24 0,74 0,14 

100 -68,11 0,58 0,34 
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Zmierzono parametry transmisji w funkcji odległości 

miedzy dronem i stacją bazową: dla 10 cm, 2 m, 20 m, 

50 m, 100 m. Wykonano także pomiary  

w komorze bezodbiciowej oddalając odbiornik od 

nadajnika na odległość 10 cm oraz 2 m. Wyniki 

zamieszczono na rys. 3 oraz w tabeli 2. Parametr RSSI 

maleje znacząco wraz ze wzrostem odległości pomiędzy 

nadajnikiem, a odbiornikiem. Zauważono jednak, że 

odległość nie wpływa znaczącona wartość parametru 

błędu transmisji danych err - jest on niemal niezmienny  

w całym zakresie badanej odległości (tabela 2). 

 

7. WPŁYW PRACY SILNIKÓW NA 
    MAGNETOMETR I TRANSMISJĘ DANYCH 

 

Analiza wpływu linii WN na transmisję danych 

wymaga znajomości składowych błędu transmisji  

w warunkach normalnych. Na rysunku 4 oraz w tabeli 3 

pokazano otrzymane przebiegi zarejestrowane podczas 

pracy silników drona w komorze bezodbiciowej. 

Analiza wykazała, że praca silników i innych 

podzespołów (jak np. odbiornik radiowy 2,4GHz, moduły 

sterowania czy sama konstrukcja ramy) nie wpływa 

istotnie na moc odbieranego sygnału. Należy zaznaczyć, 
że badanie wykonano umieszczając antenę nadajnika 

i odbiornika równolegle do siebie w odległości 10 cm. 

 
Tabela 3. Zestawienie danych pomiarowych dla odległości 

między nadajnikiem i odbiornikiem równej 10 cm w komorze 

bezodbiciowej produkcji Astat 
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Tak -9,16 0,58 0,19 

 
Ważnym elementem pracy quadcopteru w lotach ze 

wspomaganiem GPS, bądź autonomicznym jest 

magnetometr. Na rysunku 5 pokazano wpływ pracy 

elementów składowych urządzenia na wskazania 

magnetometru. Jako wskaźnik oceny przyjęto odchylenie 

standardowe [6]. Dla pomiaru niezakłócanego czujnika 

w stanie statycznym i warunkach normalnych (otwarta 

przestrzeń) otrzymano wartość odchylenia 0,623, 

w komorze bezodbiciowej 0,694, natomiast w komorze 

bezodbiciowej z uruchomionymi silnikami wartość 
odchylenia wzrosła do 1,28. 
 

 
 

Rys. 4. Wpływ pracy elementów urządzenia na wartość RSSI 

 
 

Rys. 5. Wpływ pracy elementów urządzenia na wskazanie 

magnetometru 

 
8. WPŁYW LINII WN NA GPS I MAGNETOMETR 

 

Analiza wpływu linii WN na pracę drona wymaga 

także przeprowadzenia badań wpływu zakłóceń linii 

na wskazania magnetometru i GPS’u. Na rysunku 6 

zamieszczono charakterystykę statyczną zbadanego 

magnetometru. Odchylenie standardowe wykresu wynosi 

1,18 i jest nieznacznie większe od wskazania w komorze 

bezodbiciowej. Widoczne są także regularne, wolne 

(okres około 20 s) oscylacje wskazań. 
 

 
 
Rys. 6. Porównanie wskazania magnetometru bezpośrednio pod 

linią 
 

Ważnym elementem quadcopteru w momencie 

wykonywania lotów autonomicznych jest odbiornik 

sygnału GPS. Na rysunku 7 pokazano charakterystykę 
statyczną wykonana bezpośrednio pod linią WN. 

W trakcie pomiarów odbiornik łączył się z 16 satelitami. 

Pomimo unieruchomienia urządzenia wskazania 

współrzędnych zmieniały się w granicach błędu samego 

odbiornika sygnału GPS’s (około 5 m), na co użytkownik 

nie ma wpływu [7]. 

 

 
 
Rys. 7. Wskazanie GPS’u bezpośrednio pod linią (stałą pozycja 

drona) 
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9. WPŁYW LINII WN NA TRANSMISJĘ DANYCH 
 

W ramach wykonanych badań uwzględniono dwa 

przypadki lotu. Wyniki pomiarów zamieszczono na 

rysunku 8. Odbiornik sygnału znajdował się w środkowej 

części linii (1 metr od ziemi, rys. 1). W pierwszym 

przypadku umieszczono drona w torze bocznym linii na 

wysokości 35 m i w odległości 5 m od linii. W tym 

przypadku nie zauważono większych problemów  

z łącznością – współczynnik RSSI wahał się w granicach 

-62 dBm do -52 dBm. 

 

 
 

Rys. 8. Porównanie wartości RSSI dla różnych położeń drona 

wokół linii 

 

W drugim przypadku umieszczono drona pomiędzy 

torami linii. Poziom sygnału łączności był 

niewystarczający powyżej środkowej fazy linii (wysokość 
około 18 m). Umieszczenie drona nad linią nie było 

możliwe ze względu na zerwanie połączenia. 

W celach porównawczych wykonano pomiary RSSI  

w odległości około 2 km od linii oddalając nadajnik od 

odbiornika o 35 metrów. Zakres zmian RSSI wyniósł od 

-58 dBm do -47 dBm. 

 

10. UWAGI I WNIOSKI 
 

Badania wykazały, że pomimo zakłóceń 
spowodowanych polem elektrycznym i magnetycznym 

linii WN, lot dronów (urządzeń) i komunikacja między 

nimi jest możliwa. Połączenie dwóch urządzeń może 

zostać zerwane w obrębie masztów oraz w środku linii. 

Przy lotach w przestrzeni obok toru linii łączność jest 

bardziej niezawodna niż w torze linii. 

Ponieważ magnetometr drona służy do orientacji 

kierunku lotu w stosunku do orientacji geograficznej, 

więc jego wskazania są bardzo istotne. Problemy z tymi 

wskazaniami występują w pobliżu linii, co powoduje 

przekłamanie wartości w stosunku do rzeczywistości. 

Dla częstotliwości technicznej (50 Hz) pole magnetyczne 

w pobliżu toru linii jest polem wirującym, więc 

zakłócenia magnetometru są niewątpliwie spowodowane 

tym polem. Próbkując takie pole z częstotliwością bliską 
wielokrotności 50 Hz, otrzymuje się niemal sinusoidalny 

przebieg wskazań magnetometru. W prezentowanym 

przypadku okres oscylacji wynosił ok. 20 s. 

Z uwagi na konieczność nieekranowania 

magnetometru, wydaje się celowe ustalenie apriorycznego 

toru poruszania się drona, co będzie uwzględnione 

w przyszłych badaniach. Dalsze prace będą również 
dotyczyć udoskonalenia algorytmów predykcji trajektorii 

lotu, co umożliwi realizację lotu, nawet po zerwaniu 

połączenia ze stacją bazową. 
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RADIO COMMUNICATION OF A DRONE GROUP FOR 433 MHZ BAND  
IN THE AREA OF HV LINES 

 

The impact of disturbances arising in the area of a two-ways HV grid (400 kV) on the aerial vehicles (drones) work was 

measured. The influence of these disturbances on the communication quality between devices for a 433 MHz band was 

investigated, as well. The research allowed to determine the main sources of disruptions. 

 

Keywords: Unmanned Aerial Vehicles (UAV), electromagnetic disruption, radio communication, HV line diagnostics. 
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Streszczenie: W artykule zaprezentowano możliwości 

wykorzystania oprogramowania OpenDSS do komputerowej 

symulacji pracy sieci elektroenergetycznych w estymacji wartości 

skutecznej napięcia w nieopomiarowanych punktach sieci, jako 

wsparcie dla operatorów systemów dystrybucyjnych  

w monitorowaniu i diagnostyce pracy ich sieci. W artykule 

przedstawiono porównanie wyników pomiarów oraz symulacji 

pracy wybranego obszaru systemu dystrybucyjnego na poziomie 

średniego napięcia.  

 
Słowa kluczowe: symulacja pracy systemu dystrybucyjnego, 

system pomiarowy, propagacja wartości skutecznych napięcia, 

wpływ elektrowni fotowoltaicznych na sieć. 
 

1. WSTĘP 
 

Obecność rozproszonych źródeł energii oraz 

zaburzenia powodowane pracą odbiorników stawiają przed 

operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) nowe 

wyzwania. Zapewnienie prawidłowej jakości dostawy 

energii elektrycznej (JDEE) wymusza budowę systemów 

pomiarowych, gdyż brak znajomości stanu bieżącego 

uniemożliwia wdrożenie narzędzi naprawczych. Z kolei 

rozległe systemy pomiarowe wiążą się ze znacznymi 

nakładami finansowymi na ich budowę oraz utrzymanie. 

Kompromisem może okazać się wykorzystanie symulacji 

komputerowych współpracujących z systemem 

pomiarowym. Połączenie tych dwóch środowisk umożliwia 

znaczne ograniczenie liczby koniecznych do zainstalowania 

urządzeń pomiarowych. Jednocześnie informacje 

pochodzące z zainstalowanych urządzeń są źródłem cennych 

informacji dla modelu symulacyjnego. Pozwalają na jego 

uproszczenie, umożliwiają weryfikację oraz korektę 
wyników.   

  

2. MODEL SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 
 

Do estymacji parametrów napięcia 

w nieopomiarowanych punktach sieci dystrybucyjnej 

konieczne jest opracowanie modelu symulacyjnego, który 

następnie zostanie powiązany z systemem pomiarowym.  

Dla prezentowanego przypadku model opracowany 

został w programie OpenDSS rozpowszechnianym 

na licencji open source przez EPRI. Środowisko 

zaprojektowano na potrzeby symulacji pracy systemu 

dystrybucyjnego energii elektrycznej. Układ został 

przygotowany z myślą o wsparciu integracji rozproszonych 

zasobów energii w sieci elektroenergetycznej i planowania 

jej modernizacji. Umożliwia inżynierom przeprowadzanie 

złożonych analiz przy użyciu platformy przeznaczonej 

do modelowania sieci oraz może stanowić podstawę 
do zrozumienia oddziaływania i szacowania wpływu nowo 

przyłączanych źródeł lub odbiorników. Działanie 

środowiska OpenDSS oraz problematyka symulacji pracy 

sieci została opisana w artykułach [1-9]. 

Na rysunku 1 zamieszczono koncepcję współpracy 

modelu symulacyjnego z systemami informatycznymi 

wspomagającymi pracę OSD, takimi jak: system zarządzania 

majątkiem sieciowym (ZMS), centralna baza pomiarowa 

(CBP), bazy pomiarowe parametrów jakości energii 

elektrycznej (WinPQ, SyndisPQ). 

 

 

Rys. 1. Współpraca środowiska symulacyjnego z systemami 

ZMS, CBP, WinPQ, SyndisPQ 

Do budowy modelu niezbędne są dane gromadzone 

w systemie ZMS. W tym przypadku warto zadbać 
o ustandaryzowanie wymiany informacji pomiędzy 

systemami na przykład wykorzystując Common Grid Model 

Exchange Specification (CGMES). Specyfikacja jest 

wykorzystywana podczas wymiany danych operacyjnych 

i danych dotyczących planowania sieci między operatorami 

systemów przesyłowych [10].  

Drugim cennym źródłem danych jest system 

pomiarowy gromadzący informacje z urządzeń 
pomiarowych pracujących w sposób ciągły lub czasowy. 
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Instalacja zbyt dużej liczby urządzeń pomiarowych jest 

ekonomicznie nieopłacalna, dlatego część danych może 

zostać zastąpiona informacjami statystycznie oszacowanymi 

np. profilami obciążenia, danymi historycznymi. Zwłaszcza, 

gdy odbiór charakteryzuje się okresowością w poborze 

energii. 

Połączenie trzech powyższych elementów pozwala na 

przygotowanie systemu wspomagania decyzji 

dedykowanego zarówno dla inżynierów odpowiedzialnych 

za prawidłową pracę sieci, jak i kadry zarządzającej 

odpowiedzialnej za planowanie inwestycji. 

Na rysunku 2 zamieszczono schemat badanej sieci 

dystrybucyjnej. W jej obszarze zainstalowanych jest 

10 urządzeń pomiarowych, na które składają się 
4 analizatory JEE klasy A oraz 6 liczników energii 

elektrycznej wyposażonych w funkcje pomiaru parametrów 

JEE. Informacje z tych urządzeń 
są podstawą do wykonania symulacji oraz weryfikacji 

uzyskanych wyników. Przyjęty do analizy okres pomiaru 

wynosił 3 tygodnie.  
 

 
 

Rys. 2. Schemat rozważanej sieci dystrybucyjnej 

3. ANALIZA PORÓWNAWCZA DANYCH 
    POMIAROWYCH ORAZ SYMULACYJNYCH 
 

Zgromadzone dane umożliwiły wykonanie porównania 

rzeczywistej pracy obszaru testowego sieci dystrybucyjnej 

z danymi wygenerowanymi przy wykorzystaniu modelu 

sieci dystrybucyjnej w programie OpenDSS. Analizie 

poddano opomiarowane węzły sieci: R-1 (początek sieci), 

R-9, R-8n1, R-8n2, R-11n, R-9n oraz R-10n.  

3.1. Proces symulacyjny 
W celu wykonania symulacji zmian napięcia 

z interwałem 10-minutowym niezbędne jest uwzględnienie 

mocy węzłów końcowych oraz wartości napięcia 

zasilającego sieć.  

Źródłem danych mogą być pomiary wykonane za 

pomocą liczników końcowych, bilansujących oraz 

analizatorów jakości energii. Przydatne mogą okazać się, 
również profile obciążenia oszacowane dla danego typu 

odbiorcy. Model symulacyjny zbudowano w oparciu 

o rejestracje mocy czynnej wykonane przez analizatory oraz 

liczniki. Jej zmienność oraz wolumen zaprezentowano 

na rysunku 4. 
 

 
Rys. 4. Wartość mocy - Faza L1 

 

Węzeł R-1 (do którego dołączony jest badany obszar 

sieci dystrybucyjnej) charakteryzuje się zmiennością 
wartości skutecznych napięcia zaprezentowaną na rysunku 6. 

 
Rys. 6. Napięcie węzła R-1 

 

Dla analizowanego okresu zmienność wartości 

skutecznej napięcia, wyznaczona na podstawie analizy 

zagregowanych wartości 10-minutowych, mieści się  
w zakresie 2,8% wartości średniej napięcia skutecznego.  

Uwzględnienie wartości napięcia węzła R-1 

w symulacjach pozwala zwiększyć ich dokładność. 
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Na rysunku 7 przedstawiono porównanie wartości 

skutecznej napięcia węzła R-9n z wartościami zmierzonymi 

za pomocą analizatora, licznika oraz będącymi wynikiem 

symulacji. 
 

 
Rys. 7. Napięcie węzła R-9n – z uwzględnieniem zamienności 

mocy i napięcia zasilającego 

 

Średnia względna różnica wartości skutecznej napięcia 

zmierzonego (węzły R-9, R-8n1, R-8n2, R-11n, R-9n oraz 

R-10n) oraz symulowanego zawierała się w przedziale 

od 0,05% do 2,46%. 

 

3.2. Weryfikacja danych oraz korekta napięcia 
początkowego - studium przypadku 

Ze względu na rzeczywisty charakter systemu, może 

okazać się, że urządzenie pomiarowe zostało niewłaściwie 

skonfigurowane lub w czasie eksploatacji nastąpiła zmiana 

warunków pomiaru (np. wymiana urządzeń). Dotyczy to 

zwłaszcza pomiarów na poziomie średniego oraz wysokiego 

napięcia, gdzie pomiar wykonywany jest za pomocą 
przekładników napięciowych. Konieczne jest wtedy 

precyzyjne zdefiniowanie przekładni, w przeciwnym razie 

wystąpi stały błąd pomiaru. Wykorzystanie środowiska 

symulacyjnego pozwala na weryfikację rzeczywistych 

pomiarów oraz umożliwia ich sprawdzenie. 

Na potrzeby przeprowadzonej analizy zwiększono 

wartość skuteczną napięcia w węźle R-1 o 10%. Następnie 

wykonano symulację dla badanej sieci. Na rysunku 8 

przedstawiono porównanie wyniku symulacji oraz 

pomiarów. 
 

 
Rys. 8. Napięcie węzła R-9n – błędne napięcie źródła 

W celu wykonania korekty wybrano opomiarowany 

węzeł R-9n sieci znajdujący się wewnątrz analizowanej 

struktury sieci. Wybrano ten punkt, ponieważ dla niego 

realizowany był pomiar dwoma niezależnymi urządzeniami: 

analizatorem jakości energii oraz licznikiem. Następnie 

w sposób iteracyjny wyznaczono współczynnik korekcyjny. 
 

pom

sympom

U

UU
K

−
=  (1) 

  

( )
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gdzie: K – współczynnik korekcyjny, Upom – napięcie 

zmierzone, Usym – napięcie z symulacji, Uźr – napięcie 

zasilające sieć. 
W wyniku przeprowadzonej korekty wyznaczono 

współczynnik k = 0,0904 oraz skorygowano wartość 
skuteczną napięcia w węźle R-1 zgodnie z wzorem 2. Wynik 

działania mechanizmu korekty oraz symulacji 

zaprezentowano na rysunku 9. 

 
Rys. 9. Napięcie węzła R-9n – skorygowane napięcie źródła 

 

Powyższy przypadek opisuje przykładową możliwość 
wykorzystania środowiska symulacyjnego 

do weryfikacji poprawności pomiarów i konfiguracji 

urządzeń zainstalowanych wewnątrz sieci. 

Nie uwzględnia ona sytuacji, w której błędnie przyjęto moc 

odbiorników. Wtedy zastosowanie powyżej opisanej metody 

powinna poprzedzać dokładna analiza porównawcza 

przebiegów zmierzonych oraz otrzymanych w wyniku 

symulacji. 

 

4. SYMULACJA WPŁYWU PRZYŁĄCZENIA OZE 
 

W Polsce coraz popularniejsze są prosumenckie oraz 

komercyjne instalacje fotowoltaiczne. Tego typu instalacje 

charakteryzują się zmiennością produkcji zależną 
od zmiennych warunków pogodowych. Instalowane 

są niejednokrotnie w miejscach znacznie oddalonych 

od transformatora, o niskiej mocy zwarciowej. Wpływ 

takich instalacji na sieć wymaga szczególnej uwagi od OSD. 

 

4.1. Symulacja przyłączenia 1 fazowego OZE do sieci 
dystrybucyjnej 

Na potrzeby symulacji założono, 

że do węzła R-12n (fazy L1) została przyłączona 

elektrownia fotowoltaiczna o mocy 60 kW. Wykorzystano 

przykładowe zmierzone dane dla dnia słonecznego 

oraz pochmurnego zmienność mocy przedstawiono 

na rysunku 10. 
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Rys. 10. Moc elektrowni fotowoltaicznej 

– dzień słoneczny / pochmurny 
 

W celu stwierdzenia wpływu elektrowni na sieć 
przeskalowano dane pięciokrotnie (300 kW)  

i dziesięciokrotnie (600 kW). Jest to sytuacja hipotetyczna, 

mająca na celu pokazanie wpływu rozproszonych 

jednofazowych instalacji PV na sieć dystrybucyjną. Wyniki 

symulacji zaprezentowano na rysunkach 11, 12, 13. 

 

 
 

Rys. 11. Napięcie węzła R-9n  

– przyłączenie jednej 1 fazowej PV 

 
 

Rys. 12. Napięcie węzła R-9n  

– przyłączenie pięciu 1 fazowych PV 

 
Rys. 13. Napięcie węzła R-9n  

– przyłączenie dziesięciu 1 fazowych PV 
 

Jak wynika z symulacji przyłączenie kolejnych 

1 fazowych elektrowni PV spowoduje zwiększenie wartości 

skutecznej napięcia w fazie L1 i L2 oraz jej obniżenie  

w fazie L3. Jednocześnie zwiększy się asymetria napięcia 

zasilającego. 

 

4.2. Symulacja przyłączenia 3 fazowego OZE do sieci 
dystrybucyjnej 

Dla rzeczywistych danych wykonano symulację 
przyłączenia do sieci dystrybucyjnej jednej 3 fazowej 

elektrowni PV. Wyniki symulacji przestawiono 

na rysunkach 14, 15, 16. 

 
Rys. 14. Napięcie węzła R-9n 

 – przyłączenie jednej 3 fazowej PV 

 
Rys. 15. Napięcie węzła R-9n 

 – przyłączenie pięciu 3 fazowych PV 
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Rys. 16. Napięcie węzła R-9n 

 – przyłączenie dziesięciu 3 fazowych PV 
 

Jak wynika z symulacji dla instalacji 3 fazowych 

wewnątrz sieci dystrybucyjnej widoczne jest zwiększenie 

wartości skutecznej napięcia fazowego. Asymetria 

napięciowa jest znacznie mniejsza niż w poprzednio 

rozważanym przypadku. 

 

5. WNIOSKI 
 

Współpraca systemu pomiarowego oraz środowiska 

symulacyjnego OpenDSS pozwoliła na uzyskanie efektu 

synergii upraszczając model i jednocześnie zwiększając 

dokładność szacowania. Zaproponowano wykorzystanie 

środowiska symulacyjnego do szacowania wpływu 

elektrowni wykorzystujących OZE na sieć dystrybucyjną.  
Narzędzie symulacyjne współpracujące z systemem 

pomiarowym pozwala na szacowanie wartości skutecznej 

napięcia wewnątrz sieci ze średnim błędem dla całego 

analizowanego okresu na poziomie poniżej 1%.  

W przypadku rozległych systemów, w skład których 

wchodzi duża liczba urządzeń pomiarowych, bardzo trudne 

jest wykrycie błędnie mierzącego urządzenia. Porównanie 

wyników symulacji i rejestracji pozwala na weryfikację 
poprawności działania urządzeń pomiarowych. 

Wykorzystanie środowiska symulacyjnego pozwala na 

oszacowanie wpływu elektrowni fotowoltaicznych na sieć 
dystrybucyjną z uwzględnieniem niesymetrii źródła. 
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ESTIMATION OF VOLTAGE IN DISTRIBUTION NETWORKS USING 
A SIMULATION ENVIRONMENT 

 

The article contains a comparison of real measurements and simulation results of a distribution system at medium 

voltage with a resolution of 10-minutes. The cooperation of the measuring system and the simulation environment allowed 

to obtain a synergy effect by simplifying the model and at the same time increasing the accuracy of estimation. It was 

proposed to use a simulation environment to estimate the impact of renewable energy power plants on the distribution 

network. 

 

Keywords: simulation of distribution system operation, measuring system, propagation of voltage effective values, influence 

of photovoltaic power plants on the network. 
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Streszczenie: W pracy analizowany jest obwód prądu 

przemiennego z przykładowym obciążeniem nieliniowym i filtrem 

biernym LC. Przyjęto obciążenie nieliniowe, którego napięcie na 

zaciskach zasilania jest proporcjonalne do funkcji signum prądu. 

Charakterystyka napięciowo - prądowa takiego obciążenia jest 

jednoznaczna (bez histerezy). Przeprowadzono analizę jakościową 
przebiegów napięć i prądów obwodu. Wykonano analizy 

przepływu mocy czynnej i biernej dla harmonicznej podstawowej  

i wyższych harmonicznych w obwodzie.   

 
Słowa kluczowe: obciążenie nieliniowe, wyższe harmoniczne, 

kompensacja mocy biernej, analiza oddziaływań. 

 

1. WSTĘP 
 

Dążenie do poprawy efektywności energetycznej  

i oszczędności energii elektrycznej powoduje, że konieczne 

jest zmniejszanie wzajemnych oddziaływań systemu 

elektroenergetycznego i odbiorników nieliniowych. Do ich 

ograniczania wykorzystuje się często filtry bierne LC. Filtry 

te kompensują mocy bierną w obwodzie i dodatkowo mogą 
ograniczać przepływ wyższych harmonicznych prądu do 

systemu elektroenergetycznego. Odbiornikami nieliniowymi, 

które zakłócają jakość napięcia zasilania są m.in. piece 

łukowe i prostowniki [1]. W [2] wykazano, że obciążenie 

nieliniowe o jednoznacznej charakterystyce napięciowo – 

prądowej ma całkowitą moc bierną równą zero, a moc bierna 

pierwszej harmonicznej tego obciążenia jest konwertowana 

w moc bierną wyższych harmonicznych i w całości 

przekazywana do reaktancji zastępczej obwodu zasilania. 

Właściwość ta jest charakterystyczna dla modelu obciążenia 

nieliniowego opisanego funkcją signum prądu, także dla 

prostowników. Zjawisko konwersji mocy w obwodach  

z obciążeniami nieliniowym i układami LC nie było 

dotychczas analizowane w literaturze. Obciążenie nieliniowe 

zastępowane jest uproszczonym modelem w postaci źródła 

prądowego. Przyjmuje się, że odbiornik nieliniowy jest 

generatorem wyższych harmonicznych prądu [3],[4],[5],[6]. 

Aby uwzględnić zjawiska konwersji i prowadzić analizy 

oddziaływań rozpatrywany jest obwód AC z filtrem biernym 

LC i odbiornikiem nieliniowym o charakterystyce signum 

prądu. Analiza prowadzona jest przy użyciu zmiennych 

stanu.  

 

2. MODEL ANALIZOWANEGO OBWODU  
    Z OBCIĄŻENIEM NIELINIOWYM 
 

Analizowany schemat obwodu pokazany jest na 

rysunku 1. Obwód ten zawiera przykładowe obciążenie 

nieliniowe zasilane z sinusoidalnego źródła napięcia  

o amplitudzie Es i częstotliwości ω. Indukcyjność Ls  

i rezystancja Rs przedstawiają impedancję systemu zasilania. 

Równolegle do tej impedancji w punkcie PCC jest 

dołączony filtr bierny LC, który przedstawiany jest przez: 

indukcyjność Lf, pojemność Cf i rezystancje Rf. Impedancję 
układu obciążenia przedstawia indukcyjność L1 i rezystancja 

R1. Przyjęto, że indukcyjność Ls jest znacznie mniejsza od 

indukcyjności L1. Dodanie kondensatora Cp ułatwia 

rozwiązanie modelowanego obwodu w Simulinku. Wartość 
pojemności Cp jest znacznie mniejsza od pojemności Cf. Dla 

takiej relacji wpływ Cp na charakterystyki obwodu jest 

pomijalny. 
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Rys. 1. Model obwodu AC z obciążeniem nieliniowym 

 i filtrem biernym LC  
 

Charakterystyka napięciowo - prądowa obciążenia 

nieliniowego może być zapisana z użyciem funkcji signum 

prądu I1: Ub=(Uc+2Ud)·sign(I1), gdzie Ud jest to napięcie 

diody mostka w stanie przewodzenia. Dla uproszczenia  

i zmniejszenia ilości parametrów modelu analiza 

prowadzona jest z wykorzystaniem zmiennych 

bezwymiarowych. Zastosowano w tym celu zmienne 

odniesienia w postaci reaktancji ωL1 i amplitudy napięcia 

zasilania Es oraz wprowadzono skalowanie czasu τ=ωt. 

Wtedy równania obwodu z rysunku 1 można zapisać: 
 

 ( )1
sin( )s

s s s p

s

di
e i r u

d x
τ ψ

τ
= + − −  (1)   
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(6)  

 

Dla przyjętej charakterystyki obciążenia nieliniowego  

i przy założeniu, że tętnienia napięcia na wyjściu 

prostownika są bardzo małe można zapisać w (2), że uo = uc 

+ 2ud, gdzie uo ma stałą wartość i będzie współczynnikiem 

proporcjonalności dla funkcji signum prądu i1.  

 

3. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ W OBWODZIE 
 

Do analizy rozpatrywanego obwodu z rysunku 1 

wykorzystano równania (1)-(5). Na ich podstawie utworzono 

schemat operacyjny w Simulinku. Przykładowe 

charakterystyki obwodu wyznaczono w funkcji zmiennych xs 

i cf, zapisanych jako parametry bezwymiarowe. Pozostałe 

zmienne przyjęto jako stałe: rs = 0.01, r1 = 0.01, rf = 0.01 i uo 

= 0.5. Całkowita moc bierna pobierana z sinusoidalnego 

źródła zasilania VS pokazana jest na rysunku 2.  
 

xs

cf

 
 

Rys. 2. Całkowita moc bierna źródła zasilania dla uo = 0.5  

w funkcji xs i cf 

 

Wykres ten dotyczy przypadku, gdy wartość zmiennej 

xf jest bliska zeru. Jest to częsty przypadek występujący  

w obwodach systemu elektroenergetycznego z obciążeniami 

nieliniowymi i układami kompensacji mocy biernej [5].  

Z zamieszczonego wykresu wynika, że moc bierna źródła 

zasilania jest równa zeru, gdy cf wynosi ok. 0.5. Taki 

przypadek obowiązuje, gdy indukcyjność systemu zasilania 

Ls stanowi ok. 10% indukcyjności układu obciążenia L1. Dla 

większych wartości tej relacji zwiększy się wartość cf. 

Wpływ sztywności sieci zasilającej na wartość mocy biernej 

źródła zasilania szczególnie uwidacznia się przy xs ≥ 0.04. 

Wtedy też pokazane kontury charakteryzują się większymi 

nieliniowościami, niż dla początkowych wartości xs. 

Stosowanie baterii kondensatorów do kompensacji 

mocy biernej dla niesztywnego systemu zasilania powoduje 

zwiększenie odkształceń przebiegów prądów i napięć  
w obwodzie, które ostatecznie mogą być znacznie większe 

niż te którą były przed dodaniem kondensatora do 

kompensacji mocy. Jest to spowodowane przez rezonanse 

powstające w obwodzie [5]. Przykładowo dla prądu is 

wartość współczynnika THD, definiowanego zgodnie  

z IEEE519 [7] pokazana jest na rysunku 3. 

Charakterystyczne są maksima, których wartości są nawet 

200 razy większe niż najmniejsza wartość tego 

współczynnika. Podobnie dla napięcia up co pokazuje 

wykres z rysunku 4. 
 

xscf

THDis

THDis

 
 

Rys.  3. Współczynnik THD prądu is dla uo = 0.5 w funkcji xs i cf   

 

cf xs

THDup

 
 
Rys.  4. Współczynnik THD napięcia up dla uo = 0.5 w funkcji xs i 

cf 

 

Odkształcenia te występują także w prądzie układu 

obciążenia i1. Współczynnik THD dla prądu i1 w funkcji xs i 

cf pokazany jest na rysunku 5. Wartości tego współczynnika 

są znacznie mniejsze niż dla prądu is (rys. 3).  
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Z przeprowadzonych analiz wynika także, że wahania 

współczynnika THD dla napięcia ub mogą wynosić ok. 20%. 

 

cf xs

THDi1

 
 

Rys.  5. Współczynnik THD prądu i1 dla uo = 0.5 w funkcji xs i cf 

 

Cechą charakterystyczną pokazanych wykresów jest 

wzrost odkształceń napięć i prądów w obwodzie, 

szczególnie gdy system zasilania staje się mniej sztywny. 

Oddziaływania te przenoszone są na źródło zasilania, które 

jest sinusoidalne. Przy czym wielkość tych odkształceń 
może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zmienne rs, r1 i rf 

mają większe wartości. Dla otrzymanych wyników przyjęto 

stałe wartości tych zmiennych, równe 0.01.  

 

4. ANALIZA PRZYKŁADOWYCH PRZEBIEGÓW 
    OBWODU Z FILTREM LC 
 

Odkształcenia przebiegów napięć i prądów można 

ograniczyć jeżeli szeregowo z kondensatorem do 

kompensacji mocy biernej Cf jest dołączony dławik o 

indukcyjności Lf [5]. Dławik ten ogranicza oddziaływania i 

w zależności od częstotliwości własnej układu LC może 

także redukować wyższe harmoniczne prądu. 

Przykładowe przebiegi obwodu otrzymane dla: cf = 0.5, 

xs = 0.1, rs = 0.01, r1 = 0.01, rf = 0.01 i uo = 0.5 pokazane są 
na rysunku 6. Przebiegi te otrzymano dla przypadku, gdy xf 

jest równe zero. Na rysunku 7 pokazano te same przebiegi, 

ale xf określono tak, aby rząd częstotliwości własnej nr 

układu LC był równy 2.9. Dla przyjętej wartości cf = 0.5 i nr 

= 2.9 zmienna xf jest równa 0.2378. Pozostałe parametry 

obwodu dla których przeprowadzono symulację pozostały 

niezmienne.  
 

τ 

 

Rys. 6. Przebiegi obwodu dla: uo = 0.5, xs = 0.1, cf = 0.5 i xf = 0 

W przebiegach z rysunku 7 występują znacznie 

mniejsze odkształcenia. Przy czym czas trwania stanów 

przejściowych w obwodzie po załączeniu napięcia zasilania 

wydłużył się, dlatego przebiegi pokazane są już dla stanu 

ustalonego, który osiągany jest dopiero po około 13 

okresach. Okres dla przyjętej skali czasu τ jest równy 2π. 

 

τ 

 
 

Rys. 7. Przebiegi obwodu z uwzględnieniem parametru xf dla: 

 uo = 0.5, xs = 0.1, cf = 0.5 i xf = 0.2378 

 

Do oceny jakościowej przebiegów z rysunków 6 i 7 

wykorzystano współczynnik zniekształceń harmonicznych 

THD. Otrzymane wyniki zestawiono w tablicy 1. Dla 

xf=0.2378 wskaźnik odkształcenia THD prądu is maleje 

niemal dziesięciokrotnie w porównaniu do xf  = 0. Natomiast 

dla prądu if prawie czterokrotnie. Praktycznie niezmienne 

pozostaje THD prądu układu obciążenia i1. Zmniejsza się 
także odkształcenie napięcia up.  
 

Tablica 1. THD dla przebiegów prądów i napięć w obwodzie  

 

xf THDis THDi1 THDif THDus THDup THDub 

0 0.485 0.121 0.402 0.000 0.084 0.473 

0.2378 0.049 0.120 0.110 0.000 0.013 0.473 

 

Po uwzględnieniu zmiennej xf poprawie ulega także 

współczynnik mocy PF w charakterystycznych punktach 

analizowanego obwodu. Wartości współczynnika mocy PF  

i współczynnika mocy pierwszych harmonicznych PF1 [7] 

pokazane są w tablicy 2. Współczynniki te mierzono na 

zaciskach źródła zasilania (PFin, PF1in), w punkcie PCC 

(PFPCC, PF1PCC) i na zaciskach obciążenia nieliniowego 

(PFload, PF1load). Istotny wzrost współczynnika mocy PF po 

uwzględnieniu zmiennej xf=0.2378 zauważalny jest dla źródła 

zasilania i punktu PCC. Nieznacznie wzrasta współczynnik 

mocy obciążenia PFload. Wartości współczynników mocy 

pierwszych harmonicznych nie ulegają istotnym zmianom 

po uwzględnieniu parametru xf. 
 

Tablica 2. Współczynnik mocy PF i współczynnik mocy dla 

pierwszych harmonicznych PF1 w wybranych punktach obwodu 

 

xf PFin PFPCC PFload PF1in PF1PCC PF1load 

0 0.9000 0.8944 0.8630 1.0000 0.9991 0.9687 

0.2378 0.9893 0.9827 0.8707 0.9906 0.9840 0.9739 
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5. ROZKŁAD MOCY W OBWODZIE  
 

Moce wydzielane w elementach obwodu dla 

przebiegów z rysunku 6 i 7 zamieszczono w tablicy 3. 

Analizowano wartości całkowitej mocy czynnej i biernej 

(odpowiednio P i Q), pierwszych harmonicznych (Ph1 i Qh1) 

i mocy wyższych harmonicznych (Phh i Qhh). Moce te 

odniesione są do Es
2
/ꙍL1 i zapisane bezwymiarowo.  

Uwzględniono moc: źródła zasilania (VS), strat  

w rezystancjach obwodu (Rs, Rf i R1), wydzielaną  
w indukcyjnościach obwodu (Ls i L1) i w obciążeniu 

nieliniowym (NL). Wartości tych mocy obliczono 

numerycznie w MATLABIe na podstawie chwilowych 

wartości napięć i prądów. Całkowita moc bierna na 

poszczególnych elementach obwodu liczona jest jako 

iloczyn spadku napięcia na elemencie obwodu i pochodnej 

prądu po czasie di/dτ, a następnie uśredniana za okres 2π [2].   

W tablicy 3 dla xf = 0 całkowita moc bierna Q i moc 

pierwszej harmonicznej Qh1 źródła zasilania są równe  

i bliskie zeru. Wynika to z kompensacji mocy biernej  

w obwodzie. Całkowita moc bierna Q obciążenia 

nieliniowego jest także prawie zerowa. Moc bierna pierwszej 

harmonicznej Qh1 i moc bierna wyższych harmonicznych 

Qhh obciążenia mają zbliżone wartości, ale przeciwne znaki. 

Moc bierna wyższych harmonicznych Qhh wydzielana jest 

także w indukcyjnościach obwodu i filtrze LC. Wartość 
mocy biernej wyższych harmonicznych Qhh w punkcie PCC 

ma znak ujemny i jest równa co do wartości mocy biernej 

wyższych harmonicznych Qhh w indukcyjności Ls. 

 
Tablica 3. Rozkład mocy w obwodzie  

 

 xf = 0 xf = 0.2378 

 P Ph1 Phh P Ph1 Phh 

VS -0.1939 -0.1939 0.0001 -0.2018 -0.2019 0.0001  

PCC 0.1920 0.1924 -0.0004 0.2001 0.2002 -0.0001  

NL 0.1890 0.1896 -0.0006 0.1964 0.1964 0.0000  

Rf 0.0014 0.0012 0.0002 0.0016 0.0016 0.0000  

Rs 0.0019 0.0015 0.0004 0.0017 0.0017 0.0000 

R1 0.0019 0.0019 0.0000 0.0020 0.0020  0.0000 

 Q Qh1 Qhh Q Qh1 Qhh 

VS 0.0008 0.0008 0.0000 0.0281 0.0281  0.0000 

PCC -0.0431 -0.0083 -0.0348 -0.0374  -0.0364 -0.0010  

NL -0.0005 0.0484 -0.0489 0.0002   0.0459   -0.0457 

Filtr LC -0.2865 -0.2469 0.0396 -0.2817  -0.2826  0.0008  

Ls 0.0423 0.0075 0.0348 0.0093  0.0083   0.0010 

L1 0.2439 0.1902 0.0537  0.2442 0.2003  0.0439 

 

Dla xf = 0.2378 istotnie maleje moc bierna wyższych 

harmonicznych Qhh w punkcie PCC i filtrze LC. Stąd też 
moc bierna wyższych harmonicznych Qhh w indukcyjności 

Ls także jest mniejsza. Praktycznie niezmienna pozostaje 

moc bierna wyższych harmonicznych Qhh na obciążeniu 

nieliniowym. Jej wartość jest porównywalna z wartością 
mocy biernej pierwszej harmonicznej tego obciążenia. Moc 

bierna wyższych harmonicznych Qhh obciążenia 

nieliniowego jest przekazywana do indukcyjności L1, przy 

czym wartość tej mocy jest pomniejszona o moc bierną 
wyższych harmonicznych filtru LC i indukcyjności Ls.  

 

6. PODSUMOWANIE 
 

Przyjęty model obwodu z obciążeniem nieliniowym  

i filtrem biernym LC umożliwia analizę ilościową zjawisk 

zachodzących w obwodzie.  

Przeprowadzone analizy potwierdzają wpływ 

kondensatora do kompensacji mocy biernej i indukcyjności 

systemu zasilania na wzrost zniekształceń przebiegów 

prądów i napięć w obwodzie z obciążeniem nieliniowym. 

Zniekształcenia te dotyczą systemu zasilania oraz układu 

zasilania samego obciążenia nieliniowego. 

Analizowany przypadek dotyczył pracy ciągłej 

prostownika, natomiast model ten można rozszerzyć także 

na prace, gdy prąd w obwodzie jest nieciągły. Dla 

wyznaczonych wartości współczynnika mocy zauważono, że 

jego wartości są bliskie 1 dla źródła zasilania i w punkcie 

PCC. Natomiast dla obciążenia nieliniowego jest 

praktycznie niezmienny, zarówno dla przypadku, gdy 

kompensacja mocy biernej w obwodzie występuje czy też 
nie.  
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ANALYSIS OF INTERACTIONS IN THE CIRCUIT OF THE POWER SYSTEM  
WITH NONLINEAR LOAD 

 

The paper deals with the AC circuit with an example of a non-linear load and an LC passive filter. The voltage on the 

nonlinear load terminals is proportional to the signum function of the current. The voltage - current characteristic of such  

load is unambiguous (without hysteresis). The quality analysis of the voltage and current waveforms of the circuit was 

carried out. The analysis of active and reactive power flow for fundamental and higher harmonics in the circuit were carried 

out. 

 

Keywords: nonlinear load, higher harmonics, reactive power compensation, interaction analysis. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ 1-fazowych 

mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jakości 

energii elektrycznej, w pewnej sieci niskiego napięcia, z udziałem 

mikroinstalacji wynoszącym 48%, zlokalizowanej na terenie klastra 

Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica.  

 
Słowa kluczowe: 1-fazowe mikroinstalacje, asymetria napięć  
i prądów, wzrosty napięcia, prosument 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Gmina Ochotnica Dolna od czterech lat prowadzi 

intensywne działania na rzecz ochrony środowiska oraz 

bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez 

sukcesywny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii  

w swoim bilansie energetycznym. I tak, w 2015 roku na 

terenie gminy powstała farma fotowoltaiczna zasilająca 

jedną z oczyszczalni ścieków o mocy znamionowej 200 kW 

wraz z systemem magazynowania energii w technologii 

litowo-jonowej o pojemności 120 kWh. Tego samego roku 

powstała również instalacja fotowoltaiczna na budynku 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o mocy znamionowej  

22 kW oraz zabudowano na dachach domów 

jednorodzinnych 120 sztuk instalacji fotowoltaicznych  

o mocy znamionowej 2 kW, służących do grzania ciepłej 

wody użytkowej (bez możliwości oddawania nadwyżek 

energii do sieci dystrybucyjnej). Gmina nie poprzestała na 

dotychczasowych działaniach i w 2017 roku w ramach 

Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wspieranie 

rozproszonych, odnawialnych źródeł energii” zabudowano 

na dachach domów jednorodzinnych kolejne 726  

1-fazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 

znamionowej 2,08 kW, służących do grzania wody, tym 

razem z możliwością oddawania nadwyżek wyprodukowanej 

energii do sieci dystrybucyjnej. Tym sposobem niemal 1/3 

budynków całej gminy posiada panele fotowoltaiczne, dzięki 

którym ich mieszkańcy zaspokajają część swoich potrzeb 

energetycznych [1].  

Niestety, poza niewątpliwymi aspektami 

ekologicznymi, właściciele 1-fazowych instalacji 

fotowoltaicznych zabudowanych w 2017 roku zgłaszają do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego reklamacje dotyczące 

nieprawidłowej pracy ich mikroinstalacji. Prosumenci 

najczęściej skarżą się na wyłączanie falowników z powodu 

wysokiego napięcia w sieci oraz asymetrię napięcia 

zasilającego. 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki 

pomiarów wybranych parametrów jakości energii 

elektrycznej, w pewnej sieci dystrybucyjnej niskiego 

napięcia z 48 % udziałem 1-fazowych mikroinstalacji 

prosumenckich.    

10pkt 

 
10 pkt 

Rys. 1. Lokalizacja 726 1-fazowych mikroinstalacji (żółte punkty) 

na terenie gminy Ochotnica Dolna (opracowanie własne)  

10 pkt 

2. UKŁAD PRACY 1-FAZOWYCH INSTALACJI 
    FOTOWOLTAICZNYCH 

 

W skład każdej z 726 instalacji fotowoltaicznych 

wchodzi [1]: 

• 8 paneli polikrystalicznych, każdy o mocy 250 W, 

• przekaźnik priorytetowy, 

• grzałka z termostatem z modułami 200 W, 500 W  

i 700 W,  
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• 1-fazowy falownik o mocy 2 kW. 
Generator PV x8

200W 500W 700W

Grzałka z termostatem

Falownik PV 

1-fazowy

Przekaźnik 

priorytetowy

kWh

DC

AC

+ -

Szyna N

Szyna PE

N   L1    PE
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Rys. 2. Schemat podłączenia 1-fazowej mikroinstalacji 

fotowoltaicznej o mocy 2,08 kW z bojlerem oraz siecią 
dystrybucyjną (opracowanie własne)  

 

Instalacja fotowoltaiczna została zaprojektowana w taki 

sposób, aby w pierwszej kolejności energia elektryczna 

dostarczana z paneli fotowoltaicznych poprzez falownik była 

wykorzystywana na potrzeby grzania wody w bojlerze.  

W tym celu tzw. przekaźnik priorytetowy decyduje  

o załączeniu poszczególnych modułów grzałek na podstawie 

pomiaru temperatury wody w zbiorniku. W przypadku, gdy 

woda osiągnie zadaną temperaturę, przekaźnik priorytetowy 

wyłącza grzałki i załącza falownik na sieć. Jeśli odbiorca ma 

do tej fazy przyłączone odbiorniki, to będą one zasilone  

z instalacji fotowoltaicznej, a nadwyżka energii zostanie 

oddana do sieci dystrybucyjnej [1].  

 

3. SIEĆ NISKIEGO NAPIĘCIA NA TERENIE GMINY 
    OCHOTNICA DOLNA 

 
Obwody sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia,  

do której zostały przyłączone 1-fazowe mikroinstalacje  

są w większości wykonane przewodami o przekroju  

4x50 mm
2
. Długości obwodów zawierają się w przedziale 

200-950 metrów. Na rysunku 3 przedstawiono dane 

statystyczne dotyczące struktury sieci niskiego napięcia 

zlokalizowanej na terenie gminy.    

10 pkt 

 
10 pkt 

Rys. 3. Struktura sieci niskiego napięcia na terenie gminy 

Ochotnica Dolna (opracowanie własne)  

10 pkt 

 4. WPŁYW 1-FAZOWYCH MIKROINSTALACJI 
     NA WARTOŚĆ NAPIĘCIA W SIECI 
     DYSTRYBUCYJNEJ 

 

W typowej promieniowej sieci dystrybucyjnej, bez 

udziału źródeł odnawialnych, prąd płynie od stacji 

transformatorowej do odbiorników, stąd spadek napięcia ma 

znak ujemny, a wartości napięć w kolejnych węzłach sieci 

od stacji transformatorowej ulegają zmniejszeniu. Z kolei  

w przypadku, gdy do sieci dystrybucyjnej zostaną 
przyłączono źródła odnawialne, to prąd pomiędzy 

poszczególnymi węzłami może płynąć zarówno w kierunku 

końca sieci, jak i w kierunku stacji transformatorowej, stąd 

spadek napięcia może przyjmować zarówno ujemny jak  

i dodatni znak. W konsekwencji, w momencie nadprodukcji 

(niezbilansowania energii oddawanej do sieci przez źródła 

odnawialne z energią pobieraną przez odbiorniki) może 

dojść do takiej sytuacji, w której spadki napięć pomiędzy 

wszystkimi węzłami sieci będą miały dodatni znak, co może 

doprowadzić do wzrostu napięcia ponad wartość 
dopuszczalną i skutkować zadziałaniem zabezpieczeń 
nadnapięciowych falownika i jego wyłączeniem [2][3][4].  

Na rysunku 4 przedstawiono przykładowy rozpływu 

prądów w układzie 3-fazowym z 1-fazowymi odbiornikami  

i źródłami odnawialnymi, obrazujący typową sytuację 
spotykaną w okresach największego nasłonecznienia,  

w sieciach niskiego napięcia zlokalizowanych na terenie 

gminy Ochotnica Dolna. 

10 pkt 
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Rys. 4. Rozpływ prądów w układzie 3-fazowy z 1-fazowymi 

odbiornikami (czerwony kolor strzałkowania) i źródłami 

odnawialnymi (zielony kolor strzałkowania) (opracowanie własne)  

10 pkt 

Zakładając, że napięcie Un w stacji transformatorowej 

po stronie dolnego napięcia jest stałe, procentowy wzrost 

napięcia po załączeniu źródła odnawialnego w węźle  

k można wyznaczyć z zależności [3]: 

10 pkt 
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gdzie: Un – napięcie w stacji transformatorowej V, R0k, X0k – 

rezystancja i reaktancja toru prądowego od stacji 

transformatorowej do węzła „k” Ω, Pk,  Qk – 

generowana moc czynna i bierna przez źródło 

odnawialne W, var. 

 10 pkt 

5. PROFILE GENERACJI I POBORU ENERGII 
    ELEKTRYCZNEJ PRZEZ PROSUMENTÓW 
 

Dane odczytane z liczników bilansujących 

zlokalizowanych w stacjach transformatorowych SN/nn, dla 

których udział instalacji fotowoltaicznych wynosi powyżej 

35 – 40 % pokazują, że w okresach największego 

nasłonecznienia występuje nadprodukcja energii 

elektrycznej. Przykładowy tygodniowy bilans energii 

czynnej pobranej i oddanej dla jednej ze stacji 

transformatorowych o 48 % udziale 1-fazowych 

mikroinstalacji został przedstawiony na rysunku 5. Bilanse 

energetyczne dla innych stacji transformatorowych SN/nn,  
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z przybliżonym lub większym udziałem instalacji 

fotowoltaicznych wyglądają bardzo podobnie. 
 

 
10 pkt 

Rys. 5. Godzinowy bilans energii czynnej E pobranej i oddanej dla 

stacji transformatorowej o 48 % udziale 1-fazowych mikroinstalacji 

za dni 1 – 7 kwietnia 2019 r. (opracowanie własne) 
  

Z podobna sytuacją mamy do czynienia w przypadku, 

gdy porównamy ze sobą profile generacji mocy czynnej dla 

poszczególnych prosumentów, co zostało przedstawione na 

rysunku 6. 
 

 
10  

Rys. 6. Zbiorcze zestawienie profili generowanej mocy czynnej do 

sieci dystrybucyjnej przez prosumentów przyłączonych do sieci 

dystrybucyjnej o 48 % udziale mikroinstalacji (opracowanie 

własne) 

10 pkt 

Na podstawie rysunku 6 można zauważyć, że  

prosumenci w małym stopniu wykorzystują energię 
dostarczaną im przez 1-fazowe instalacje fotowoltaiczne, 

stąd znaczna jej część jest oddawana do sieci dystrybucyjnej. 

10 pkt 

6. WPŁYW 1-FAZOWYCH MIKROINSTALACJI  
    NA WYBRANE PARAMTERY JAKOŚCI ENERGII 
    ELEKTRYCZNEJ – ANALIZA PRZYPADKU 

 

W celu sprawdzenia wpływu 1-fazowych 

mikroinstalacji na parametry jakości energii elektrycznej 

wybrano pewną sieć niskiego napięcia, o udziale 

mikroinstalacji wynoszącym 48 %. Mapę układu sieci 

niskiego napięcia przedstawiono na rysunku 7. 

10 pkt 

 
 

Rys. 7. Mapa wybranego do pomiarów układu sieci niskiego 

napięcia na terenie gminy Ochotnica Dolna (opracowanie własne) 

Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej 

wykonano analizatorem klasy A, w złączu kablowym  

u jednego z ostatnich prosumentów na obwodzie. Na 

rysunkach 8 – 10 przedstawiono wybrane wyniki pomiarów 

za okres 20-22 kwietnia 2019 r. 

10 pkt 
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Rys. 8. Wykres maksymalnych (agregowanych 200 ms) napięć 
fazowych oraz współczynników asymetrii składowej symetrycznej 

kolejności zerowej K0U i przeciwnej K2U napięcia  

10 pkt 

 
10 pkt 

Rys. 9. Wykres prądów fazowych składowej podstawowej IA,B,C  

i prądu w przewodzie neutralnym IN (agregowanych 10 minutowo) 

zmierzonych na przyłączu prosumenta  

10 pkt 

 
10 pkt 

Rys. 10. Wykres zmian współczynnika Pst dla fazy B  

i prądu składowej podstawowej maksymalnej i minimalnej 

(agregowanym 200 ms) dla fazy B 
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7. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

W artykule przedstawiono wpływ 48 % udziału  

1-fazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 

jednostkowej 2,08 kW, przyłączonych do sieci 

dystrybucyjnej niskiego napięcia na wartości skuteczne 

napięć fazowych, współczynniki składowych symetrycznych 

kolejności zerowej K0U i przeciwnej K2U napięcia, prądy 

fazowe IA,B,C i prąd w przewodzie neutralnym IN oraz 

współczynnik krótkookresowego migotania światła Pst na 

przyłączu do prosumenta. 

Wyniki pomiarów przedstawione na rysunku 8 

pokazują, że duża liczba mikroinstalacji o małej mocy 

jednostkowej przyłączona do jednej fazy układu 3-fazowego 

powoduje wzrosty napięcia oraz wzrosty współczynników 

asymetrii ponad wartości dopuszczalne. Sytuacja ta 

występuje w przypadku niezbilansowania ilości energii 

oddawanej do sieci dystrybucyjnej z ilością energii 

pobieranej przez odbiorniki w danym przedziale czasu.  

Co ciekawe, szczególnie wysokie wartości przyjmuje 

współczynnik składowej symetrycznej kolejności zerowej 

K0U napięcia, dla którego nie ma określonych limitów  

w dokumentach krajowych, ani międzynarodowych. Wysoki 

poziom składowej symetrycznej kolejności zerowej K0U 

napięcia wynika z przepływu prądu w przewodzie 

neutralnym. Rysunek 9 przedstawia sytuację, w której 

podczas oddawania energii do sieci przez mikroinstalację 
przyłączoną do fazy B i poboru energii na fazach A i C, prąd 

w przewodzie neutralnym N jest w pewnych przedziałach 

czasu dużo większy od prądów fazowych. Duży prąd  

w przewodzie neutralnym powoduje spadek napięcia na 

impedancji tego przewodu, co prowadzi do przesunięcia 

środka ciężkości gwiazdy napięć fazowych i skutkuje 

wysokim udziałem składowej symetrycznej kolejności 

zerowej K0U w napięciu zasilającym [5]. W związku  

z dokonanymi obserwacjami, konieczne wydaje się 
opracowanie limitów udziału tej składowej w napięciu 

zasilającym, ponieważ jej wzrost jest związany z dużym 

udziałem 1-fazowych mikroinstalacji w sieci niskiego 

napięcia. 

Mikroinstalacje mają również wpływ na wahania 

napięcia w sieci dystrybucyjnej, co zostało pokazane na 

rysunku 10. Wzrost współczynnika Pst zwłaszcza  

w godzinach 11 – 13 związany jest z dużą zmiennością 
prądu prosumenta, powodowaną dynamicznie zmieniającymi 

się warunkami nasłonecznienia. Należy również mieć na 

uwadze, że na wzrost współczynnika Pst mają także wpływ 

pozostałe 1-fazowe mikroinstalacje przyłączone do tej fazy 

obwodu niskiego napięcia. 

10pkt 

8. BIBLIOGRAFIA 
10pkt 

1. Strona internetowa gminy Ochotnica Dolna, link: 

http://www.ochotnica.pl (dostęp: 19.09.2019 r.) 

2. Demirok E., Sera D., Teodorescu R., et al.: Clustered 

PV Inverters in LV Networks: An Ovierview  

of Impacts and Comparison of Voltage Control 

Strategies, IEEE Electrical Power and Energy 

conference (EPEC), Montreal, March 2010, 

3. Wasiak I., Hanzelka Z.: Integration of distributed 

energy sources with electrical power grid, Bulletin  

of The Polish Academy of Sciences, Technical 

Sciences, Vol. 57, No. 4, 2009, 

4. Lucas A., Single-Phase PV Power Injection Limit due 

to Voltage Unabalnces Applied to an Uraban Reference 

Network Using Real-Time Simulation, MDPI AG, 

2018,  

5. Beharrysingh Shiva. Doctoral thesis: Phase unbalance 

on low-voltage electricity networks and its mitigation 

using static balancer. Loughborough University, 2014.

 

 

ANALYSIS OF SELECTED ASPECTS OF POWER QUALITY IN A LOW-VOLTAGE 
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The article presents the impact of 2,08 kW single-phase PV microinstallations on selected power quality parameters, 

such as voltage swells, current and voltage unbalance and voltage fluctuations expressed as Pst indicator, in a certain  

low-voltage electricity network with the share of prosumers of 48 %, located within the cluster Virtual Green Ochotnica 

Power Plant in Poland. The article also presents power generation profiles for power station MV/LV and prosumers and 

explains the reasons of voltage swells and unbalance. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono prace badawczo-

rozwojowe w obszarze monitorowania jakości dostawy energii 

elektrycznej oraz bilansowania mocy i energii podjęte przez Enea 

Operator, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą. 
Działania realizowane są w ramach projektu NCBR. Obecnie 

realizacji podlega etap I projektu. Dotyczy pomiarów i rejestracji 

oraz analizy jakości dostawy energii elektrycznej z uwzględnieniem 

rozszerzonego pasma do 150 kHz oraz z wykorzystaniem techniki 

synchrofazorowej w sieciach dystrybucyjnych. Końcowym 

rezultatem projektu jest opracowanie i zbudowanie nadrzędnego 

systemu, którego zadaniem będzie integracja danych z mobilnych 

i stacjonarnych analizatorów, synchrofazorów, systemów 

prognozowania produkcji energii z rozproszonych źródeł w celu ich 

analizowania, raportowania oraz bilansowania mocy i energii. 
 

Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, rozproszone systemy 

monitorowania, pomiar supraharmonicznych w pasmie do 150 kHz, 

pomiar synchrofazorów PMU. 

 

1. WSTĘP  
 

Budowa systemów pomiarowych służących 

do monitorowania pracy sieci elektroenergetycznych jest 

jednym z istotnych filarów wdrażania koncepcji 

inteligentnych sieci elektroenergetycznych smart grids. 

Jednym z elementów tych sieci jest system pozwalający 

na ciągłe monitorowanie wskaźników jakości dostawy 

energii elektrycznej (W-JDEE). Z koncepcją smart grids 

związane jest wykorzystanie rozproszonych, a w tym 

odnawialnych źródeł energii (RZE, OZE), zasobników 

energii oraz tworzenie mikrosieci i klastrów energii. 

Przyłączanie coraz większej liczby RZE zmienia warunki 

pracy systemu elektroenergetycznego i wiąże się  
z występowaniem zjawisk, które mogą pogarszać jakość 
dostawy energii elektrycznej. Jednocześnie takie źródła 

mogą stanowić potencjalne środki do kompensacji zaburzeń 
elektromagnetycznych oraz poprawy bezpieczeństwa 

energetycznego. 

Pojęcie bilansu energetycznego jest szerokie 

i wieloaspektowe w kontekście systemu 

elektroenergetycznego oraz rozwoju RZE. 

Charakterystyczną właściwością OZE jest zmienny, zależny 

np. od warunków atmosferycznych, poziom generacji energii 

elektrycznej. 

         Z tego powodu OZE mogą mieć wpływ na zmiany 

parametrów pracy sieci elektroenergetycznych, tym 

silniejszy im większy mają udział w sumarycznej generacji. 

W tego typu systemach zasilania mamy do czynienia 

z dwukierunkowym przepływem energii elektrycznej. 

Wdrażanie koncepcji smart grids ma również na celu 

zwiększenie efektywności energetyki rozproszonej 

(popytowo-podażowej). Istotą kwestią jest m.in. 

przeniesienie akcentu w skali społecznej z wytwarzania 

energii na zarządzanie energią, zwłaszcza w dziedzinach 

użytkowania energii elektrycznej oraz jej transportu. Otwiera 

to możliwość tworzenia tzw. wirtualnych źródeł energii 

elektrycznej (ang. virtual power plant, VPP). W przypadku 

źródeł różnego typu otrzymujemy wirtualne hybrydowe 

(poligeneracyjne) źródło energii elektrycznej. Dzięki 

rozwojowi systemów pomiarowych tego typu źródła mogą 
być tworzone wirtualnie, za pomocą odpowiednich narzędzi 

software’owych [1]. 

Systemy ciągłego monitorowania (SCM) W-JDEE 

pozwalają na pozyskiwanie cennych informacji 

o rzeczywistym stanie pracy monitorowanego systemu 

elektroenergetycznego. Mogą stanowić podstawę decyzji 

związanych z modernizacją i rozbudową istniejącej 

infrastruktury elektroenergetycznej. Systemy te umożliwiają 
też prowadzenie badań o charakterze statystycznym oraz 

kompleksową analizę i ocenę jakości dostawy energii 

elektrycznej, i to w długim okresie.  

Znaczenie SCM W-JDEE podkreślane jest w wielu 

publikacjach opracowanych w ostatnich latach przez 

międzynarodowe grona specjalistów. Przykładowo eksperci 

CEER (ang. Council of European Energy Regulators) 

rekomendują, aby urząd regulatora sektora energetycznego 

zachęcał operatorów do rozszerzania zakresu ciągłego 

monitorowania jakości napięcia. Monitoring powinien 

umożliwić m.in weryfikację zgodności jakości napięcia 

z obowiązującymi wymaganiami, a odbiorcy powinni 

otrzymać informację o rzeczywistym i oczekiwanym 

poziomie jakości napięcia w sieci [2]. 

Eksperci CIGRE i CIRED powołali pod koniec 2010 

roku grupę roboczą JWG C4.112. Prace tej grupy dotyczą 
opracowania spójnych wytycznych całego procesu, budowy 

systemów monitorowania jakości dostawy energii 



88                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 67/2019 

elektrycznej. Podkreślono, że jest to proces złożony 

i wieloaspektowy [0],[4],[5]. Efektem prac jest raport [6], 

w którym opisano wiele istotnych aspektów związanych 

z monitorowaniem jakości dostawy energii. Jednoznacznie 

wskazano na konieczność prowadzenia dalszych prac w tym 

obszarze. Ich celem jest uzyskanie pogłębionej wiedzy 

i znalezienie odpowiednich rozwiązań wielu 

zaobserwowanych problemów oraz znalezienie odpowiedzi 

na wiele istotnych kwestii. Niektóre ze wskazanych 

obszarów prac to: 

• określenie koncepcji systemu monitorowania,  

• wybór punktów pomiarowych i przyrządów 

pomiarowych,  

• dokładność  przekładników,  

• wybór zbioru wyznaczanych i rejestrowanych 

parametrów,  

• transmisja i przechowywanie danych pomiarowych, 

• analiza danych, raportowanie i prezentacja 

wyników pomiarów,  

• wykrywanie i diagnozowanie problemów,  

• prognozowanie,  

• analiza efektywności,  

• aktywne zarządzanie jakością dostawy energii 

elektrycznej,  

• normalizacja i weryfikacja zgodności 

z obowiązującymi przepisami. 

 

W I Krajowym raporcie benchmarkingowm nt. jakości 

dostawy energii elektrycznej [7] podkreślono, że proces 

budowy rozproszonych systemów monitorowania jest 

procesem nieuniknionym. Prace nad budową takich 

systemów należy podjąć jak najwcześniej, zaczynając 

w pierwszej kolejności od opracowania koncepcji i bilansu 

potrzeb sprzętowych. 

W raporcie grupy roboczej JWG C4.24 [8] zwrócono 

uwagę m.in. na zagadnienia związane z monitorowaniem 

i analizą nowych typów zaburzeń związanych z pasmem 

od 2 kHz do 150 kHz, tj. supraharmonicznych. Natomiast 

w raporcie WG C4.34 [9],[10] pokreślono rozwój systemów 

pomiarów synchrofazorowych w sieciach dystrybucyjnych 

ze znaczącym nasyceniem rozproszonej generacji w celu 

obserwacji i kontroli tych sieci w czasie rzeczywistym. 

 

2. PRACE OSD – ENEA OPERATOR 
 

Enea Operator podjął prace w obszarze SCM W-JDEE 

we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa 

(AGH). W tym celu opracowany i uruchomiony został 

projekt pt. „System bilansowania i monitorowania jakości 

dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł  

i zasobników energii – MoBiSys”. Projekt realizowany jest 

w ramach II konkursu Programu Badawczego Sektora 

Elektroenergetycznego „PBSE”, NCBR 

W ramach projektu wykonanie zostaną prace i badania 

przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe 

w obszarach: 

zad. 1. analizy jakości dostawy energii elektrycznej 

z uwzględnieniem rozszerzonego pasma do  

150 kHz, 

zad. 2. wykorzystania techniki synchrofazorowej 

w monitorowaniu i analizie jakości dostawy energii 

elektrycznej dla potrzeb sieci dystrybucyjnych, 

zad. 3. opracowania koncepcji i budowy instalacji 

pilotażowej SCM W-JDEE oraz ciągłego 

bilansowania mocy i energii wprowadzanej 

do systemu elektroenergetycznego OSD przez 

wybrane RZE oraz zasobniki energii elektrycznej, 

zad. 4. opracowania systemu prognozowania generacji 

energii ze źródeł odnawialnych dla elektrowni 

wiatrowej EW i elektrowni fotowoltaicznej EPV, 

zad. 5. budowa demonstratora (pilotaż) nadrzędnego 

systemu informatycznego przeznaczonego 

do integracji i przetwarzania danych pomiarowych 

oraz do bilansowania mocy i energii przez wybrane 

RZE i zasobniki energii elektrycznej. 

Realizację projektu podzielono na trzy etapy. 

Na rysunku 1 pokazano diagram prezentujący strukturę 
projektu. W ramach etapu I przeprowadzone zostaną 
pomiary z wykorzystaniem sześciu analizatorów JEE  

z poszerzonym pasmem do 150 Hz (zadanie 1). 

Uruchomiony zostanie pilotażowy system pomiarowy 

złożony z czterech jednostek synchrofazorów PMU (ang. 

phasor measurement unit) (zadanie 2). W ramach Etapu II 

przeprowadzony zostanie zakup i montaż 90 analizatorów 

JEE (stacjonarnych i mobilnych) oraz instalacja bazy danych 

i niezbędnego oprogramowania. Dzięki temu zbudowany 

zostanie SCM W-JDEE (zadanie 3). Opracowane zostaną 
pilotażowe systemy prognozowania generacji energii EW  

i EPV z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji 

(zadanie 4). Do tego celu niezbędne są dane dotyczące 

parametrów pogodowych, zarówno pomiary bieżące jak  

i historyczne). Pilotażem zostanie objętych kilka wybranych 

węzłów w sieci Enea Operator. Końcowym rezultatem 

projektu, zaplanowanym w etapie III, jest opracowanie  

i zbudowanie nadrzędnego systemu informatycznego 

MoBiSys, którego zadaniem będzie integracja danych 

(elektrycznychi nieelektrycznych) z mobilnych  

i stacjonarnych analizatorów, synchrofazorów, systemów 

prognozowania produkcji energii z OZE. W chwili obecnej 

projekt jest w trakcie realizacji etapu 1. 

 

2.1. Zaburzenia w paśmie od 2 kHz do 150 kHz 
Zaburzenia w paśmie 2 do 150 kHz są obecnie tematem 

intensywnych prac badawczych [8]. W literaturze opisano 

przypadki zakłócenia działania pracy różnych urządzeń. 
Szczególnie zakłócenia komunikacji PLC są istotne, gdyż 
jest ona wykorzystywana do komunikacji z „inteligentnymi” 

licznikami (typu smart). Jednym z czynników 

utrudniających komunikację są zaburzenia napięcia  

w paśmie powyżej 2 kHz. Normy poziomów i emisji 

zaburzeń dotyczą w znacznym stopniu pasma poniżej 9 kHz. 

Dla wyższych częstotliwości istnieją jedynie normy emisji: 

IEC  62578, CISPR 15, EN 50065 (wszystkie dla emisji 

szerokopasmowej) i EN 50160 (dla emisji w paśmie 

skupionym). Dodatkowo istnieje norma definiująca poziomy 

kompatybilności dla zastosowań PLC: IEC 61000-2-2 lecz 

pokrywa ona zakres do 9 kHz. Trwają prace grupy TC77 nad 

rozszerzeniem zakresu częstotliwości tej normy do 150 kHz. 

W tej sytuacji badania nad propagacją, oddziaływaniem, 

standaryzacją mają istotne znaczenie dla rozwoju 

infrastruktury PLC i liczników typu smart. 

Potencjalnym źródłem zaburzeń przewodzonych 

w rozważanym paśmie częstotliwości są elektrownie 

fotowoltaiczne EPV. Dotyczy to zarówno elektrowni 

skupionych przyłączonych do sieci SN, jak i paneli PV 

instalowanych przez odbiorców indywidualnych 

przyłączonych do sieci nN. Rysunek 2 przedstawia analizę 
czasowo-częstotliwościową wyników pomiarów napięcia 

wybranej fazy w punkcie przyłączenia EPV o mocy 

1500 kW. Analiza obejmuje dwa przykładowe dni gdzie 
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maksymalna moc generowana jest zbliżona do mocy 

nominalnej. Zaciemnione obszary oznaczają obecność danej 

składowej widmowej. Widać wyraźnie, że w momentach 

generacji pojawiają się zaburzenia będące wielokrotnością 
16 kHz o amplitudach sięgających 180 mV. Obecne są 
również składowe o częstotliwości 20 kHz i 40 kHz. 

 

2.2. Wykorzystanie synchrofazorów w sieci  
       dystrybucyjnej 

W typowych SCM sieci elektroenergetycznych 

wykorzystuje się nadrzędne sterowanie i systemy SCADA. 

Dane z tych systemów są dostępne po kilku sekundach. 

Fizyczne zmienne stanu, tj. napięcia zespolone 

lub przesunięcia fazowe pomiędzy punktami pomiarowymi, 

nie są w tych systemach obserwowane bezpośrednio. Istnieje 

jednak możliwość estymacji tych wartości na podstawie 

modeli sieci. Takie rozwiązanie było wystarczająco dobre 

przez wiele lat. Niestety, złożoność systemów 

energetycznych ciągle wzrasta, co powoduje, że temu 

klasycznemu podejściu brakuje rozdzielczości czasowej 

i precyzji. Te niedoskonałości najwcześniej zostały 

zauważone przez operatorów sieci transmisyjnych. Głównym 

wyzwaniem w sieciach transmisyjnych było porównywanie 

wielu pomiarów wykonanych w odległych od siebie 

punktach pomiarowych. Systemy do pomiaru synchrofazora 

pozwoliły na takie pomiary zapewniając bardzo dokładną 
synchronizację pomiędzy punktami pomiarowymi. Pomiar 

fazora wykonywany jest za pomocą jednostek PMU 

zainstalowanych w sieci elektroenergetycznej. Fazor 

rejestrowany jest w czasie rzeczywistym oraz dokładnie 

zsynchronizowany z czasem absolutnym. Operatorzy sieci 

dystrybucyjnych dotychczas mieli ograniczone możliwości 

monitorowania.  

 

 
 

Rys. 2. Analiza czasowo-częstotliwościowa napięcia wybranej fazy 

w punkcie przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej 

 

Pojawienie się w sieci analizatorów jakości energii oraz 

liczników energii AMI poszerzyło jednak obraz pracy sieci. 

Jednak w obu przypadkach informacja pochodząca z tych 

urządzeń jest to informacja zagregowana. Z powodu 

dynamicznego rozwoju rozproszonych źródeł energii oraz 

spodziewanego pojawienia się w systemie dużych obciążeń 
w postaci pojazdów elektrycznych, spowodowało że 

tradycyjna sieć dystrybucyjna w której przepływ energii 

odbywa się w jednym kierunku, nie jest już normą.  
W sposób naturalny nasuwa się więc rozwiązanie, problemu 

monitorowania takiej rozproszonej sieci, za pomocą 

 
 

Rys. 1. Struktura projektu pt. „System bilansowania i monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej 

rozproszonych źródeł i zasobników energii – MoBiSys” 
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monitorowania wielu punktów sieci dystrybucyjnej  

w sposób synchroniczny. W literaturze naukowej istnieje 

wiele propozycji zastosowania technologii synchrofazorów 

w sieci dystrybucyjnej. Są to np. detekcja zdarzeń i ich 

klasyfikacja [11], detekcja topologii [12], walidacja modeli 

[13] lub wykrywanie pracy wyspowej. W dobie rozproszonej 

sieci z dwukierunkowym przepływem energii sprawny 

system pomiarowy zapewniający odpowiednią 
obserwowalność staje się niezbędny. 

 

3. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Przedstawiono koncepcję oraz podstawowe informacje 

dotyczące projektu realizowanego przez Enea Operator 

w ramach POIR prowadzonego przez NCBR. Podjęte 

działania dotyczą prac badawczo-rozwojowych w obszarze 

monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej 

oraz bilansowania mocy i energii. Obecnie realizacji podlega 

etap I projektu (początkowy). Dotyczy pomiarów i rejestracji 

oraz analizy jakości dostawy energii elektrycznej 

z uwzględnieniem rozszerzonego pasma do 150 kHz oraz 

z wykorzystaniem techniki synchrofazorowej w sieciach 

dystrybucyjnych. W sieci Enea Operator obecnie 

realizowane są pomiary i rejestracje z wykorzystaniem 

analizatorów PQBox300 firmy AEberle i synchrofazorów 

RZ-40 PMU z firmy Energotest. 
 

Prace prowadzone i finansowane są w ramach projektu 

pt. „System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania 

jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł 

i zasobników energii” w ramach Działania 1.2: „Sektorowe 

programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT WORKS OF ENEA OPERATOR AND AGH 
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE AREA OF MONITORING  

THE POWER QUALITY AND BALANCING POWER AND ENERGY 
 

The article presents research and development works in the area of monitoring the power quality and power and energy 

balancing carried out by Enea Operator, in cooperation with the AGH University of Science and Technology. 

The activities are implemented as part of the NCBR project. Currently, stage I of the project is being implemented.  

It concerns measurements and registration as well as analysis of the power quality, including the extended band up to 150 

kHz and using synchrophasor technology in distribution networks. The final result of the project is the development and build 

of a superior system whose task will be the integration of data from mobile and stationary analyzers, synchrophasors, energy 

forecasting systems from distributed generation for their analysis and reporting as well as power and energy balancing. 

 

Keywords: power quality, distributed power quality monitoring systems, supraharmonics measurement in the band 150 kHz, 

synchrofazor measurement PMU. 
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Streszczenie: Podłączanie odnawialnych źródeł energii do sieci 

energetycznych niskiego napięcia powoduje powstawanie 

problemów zmienności napięcia, zwłaszcza w przypadku dużych 

odległości od transformatora zasilającego. W skrajnych 

przypadkach zachodzi konieczność redukcji mocy generowanej 

przez źródło ze względu na podwyższenie napięcia spowodowane 

spadkami napięcia przy oddawaniu energii do sieci. Rozwiązaniem 

tego problemu jest zastosowanie energoelektronicznego regulatora 

napięcia składającego się z dwóch falowników, z których jeden 

służy do dodawania, za pomocą transformatora dodawczego, 

napięcia o regulowanej małej amplitudzie. Drugi falownik służy do 

dostarczania energii czynnej do układu regulacji oraz do korekty 

poboru mocy biernej w założonym zakresie. W referacie pokazano 

zastosowanie regulatora do stabilizacji napięcia sieci nN  

z generacją rozproszoną opartą na odnawialnych źródłach energii.  

 
Słowa kluczowe: regulacja napięcia, sieć elektroenergetyczna, 

odnawialne źródło energii. 

 

1. WSTĘP 
 

Sieci elektroenergetyczne zbudowane są obecnie przy 

założeniu, że przepływ energii odbywa się od Głównego 

Punktu Zasilającego (GPZ) do odbiorcy końcowego przez 

sieć średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nN). 

Założenie to nie może być przyjmowane, jeżeli odbiorcami 

końcowymi są prosumenci posiadający instalacje generujące 

energię z odnawialnych źródeł energii (OZE), ponieważ 

pojawiają się nowe problemy. W krótkich okresach 

występuje zmiana kierunku przepływu energii związana  

z produkcją przekraczającą zapotrzebowanie prosumenta. 

Powoduje to zmianę kierunków spadków napięcia  

i niejednokrotnie konieczność ograniczania mocy lub nawet 

wyłączania OZE, zwłaszcza w przypadku długich linii, gdzie 

napięcie na transformatorze zasilających jest ustawiane na 

poziomie o kilka procent wyższym od znamionowego. 

Dostosowanie długich odcinków linii zasilających do pracy 

przy odwrotnym kierunku przepływu mocy może być 

związane z dużymi kosztami modernizacji. Nie można  

w takiej sytuacji zastosować regulatora napięcia na końcu 

linii, ponieważ nie ma możliwości zmniejszenia napięcia 

przy odwrotnym kierunku przepływu energii. Problematyka 

zwiększenia możliwości przyłączania źródeł OZE w sieciach 

terenowych o małej gęstości rozmieszczenia odbiorców  

i występujących długich odcinkach linii zasilających jest 

przedstawiona w literaturze [1, 2]. 

 

2. PRZYŁĄCZANIE MIKROINSTALACJI I MAŁYCH 
    INSTALACJI DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 
    NISKIEGO NAPIĘCIA 

 

Przyłączanie mikroinstalacji i małych instalacji do sieci 

niskiego napięcia odbywa się na ogólnych warunkach 

określonych w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 

dystrybucyjnej [3] wydawanej przez operatora działającego 

na określonym obszarze. Operatorzy dokładnie określają 

możliwości przyłączania mikroinstalacji i małych instalacji 

[4]. Spośród kilku warunków istotny jest ten, który dotyczy 

dopuszczalnego spadku napięcia: 
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gdzie a%u∆  jest spadkiem napięcia w punkcie przyłączenia 

w %, E maxS  jest mocą maksymalną jednostki wytwórczej, 

kPCCR , kPCCX  są rezystancją i reaktancją sieci w miejscu 

przyłączenia, nU  jest napięciem znamionowym sieci, indϕ  

jest kątem przesunięcia fazowego pierwszej harmonicznej 

prądu przy mocy indukcyjnej. 

Wyrażenie (1) określa w sposób uproszczony spadek 

napięcia wynikający z przyłączenia pojedynczej instalacji 

OZE. Określając dopuszczalny spadek napięcia w [4] 

pomięto składniki napięcia występujące w pełnym modelu 

linii zasilającej. 

Warunek (1) jest dla pojedynczej instalacji OZE 

zazwyczaj spełniony. Włączenie większej liczby instalacji 

OZE może spowodować problemy wynikające z sumowania 

spadków napięcia. Znak spadków napięcia wywołanych 

przyłączeniem OZE jest przeciwny do spadków napięcia 

spowodowanych odbiorami energii i powoduje 

w niekorzystnych warunkach wzrost napięcia w linii 

powyżej dopuszczalnego limitu. 
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Na rysunku 1 pokazano prądy odbiorów, prąd linii 

i napięcie wzdłuż linii bez włączonych instalacji OZE. 

Parametry linii dobrano tak, żeby wyjaśnić zagadnienia 

związane z przyłączaniem OZE. Ustawienie na stałe 

odczepy transformatora zapewnia utrzymanie spadku 

napięcia na końcu linii w dopuszczalnych granicach. Na 

początku linii napięcie jest wyższe od znamionowego, 

natomiast na końcu linii napięcie może być niższe od 

znamionowego, ale utrzymane w dopuszczalnych granicach. 

Włączenie kilku małych instalacji OZE kompensuje prądy 

odbiorów i spadek napięcia na końcu linii jest zmniejszony. 

Włączanie większej ilości instalacji OZE do linii 

zasilającej może doprowadzić do sytuacji pokazanej na 

rysunku 2. Ustawione na stałe odczepy transformatora 

ustalają napięcie na zaciskach transformatora na 410. Każda 

z kilku mikroinstalacji OZE podłączonych do linii spełnia 

warunek (1), ale ich ilość i rozmieszczenie powoduje, że 

spadki napięcia na poszczególnych odcinkach linii zmieniają 

znak i powodują przekroczenie dopuszczalnego napięcia na 

końcu linii. Taka sytuacja może występować zwłaszcza 

w przypadku instalacji fotowoltaicznych, które przy 

odpowiednich warunkach pracują z pełną mocą w czasie 

zmniejszonego obciążenia linii. Z powodu zwiększenia 

napięcia powyżej dopuszczalnego instalacje OZE 

podłączone na końcu linii muszą być wyłączone lub muszą 

pracować z ograniczoną mocą. 

Przekroczenie dopuszczalnego napięcia na końcu linii 

zasilającej pokazane rysunku 2 może być zlikwidowane 

przez zmianę zaczepów transformatora. Jeżeli na zaciskach 

transformatora napięcie zostanie obniżone do 390 V, to na 

końcu linii napięcie spadnie do prawie 410 V.  

Po zaprzestaniu generowania energii przez źródła 

odnawialne ustawienie odczepów transformatora musi być 

przywrócone. 

Przełączanie odczepów transformatora może odbywać 

się bezprzerwowo z zastosowaniem tyrystorowego 

przełącznika. Przełączanie odczepów za pomocą układu 

tyrystorowego umożliwia skokową zmianę napięcia na 

zaciskach transformatora, jednak wymaga zastosowania 

układu składającego się z wielu elementów. 

 

3. ENERGOELEKTRONICZNY REGULATOR 
    NAPIĘCIA 

 

Jednym ze sposobów regulacji napięcia w linii 

zasilającej jest użycie transformatora dodawczego, którego 

uzwojenia wtórne włączone są w szereg z przewodami 

fazowymi linii zasilającej. Pierwotna strona transformatora 

dodawczego włączana jest do linii zasilającej za pomocą 

łączników lub za pomocą falownika. Na rysunku 3 pokazano 

ogólny schemat energoelektronicznego układu regulacji 

napięcia z transformatorem dodawczym. Regulator napięcia 

z transformatorem dodawczym może być włączany przy 

transformatorze zasilającym linię nN, na końcu linii, lub 

w środku linii. Rola regulatora działającego w różnych 

miejscach włączenia do linii jest podobna. Napięcie 

w obwodzie pośredniczącym DC regulowane jest za pomocą 

falownika napięcia FS włączonego do sieci. Transformator 

dodawczy zasilany z falownika FD może zmniejszać lub 

zwiększać napięcie w punkcie włączenia do sieci. Wartość 

 

 

 
 

Rys. 1. Prądy odbiorów, prąd linii zasilającej i napięcie 

wzdłuż linii bez włączonej generacji z OZE 
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Rys. 2. Prądy odbiorów, prąd linii zasilającej i napięcie wzdłuż 

linii z włączoną generacją z OZE 
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Rys. 3. Energoelektroniczny regulator napięcia 
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dodawanego napięcia jest ograniczana do ±10% napięcia 

znamionowego linii, co powoduje, że moc transformatora 

dodawczego i zasilającego go falownika FR wynosi 10% 

mocy przesyłanej przez linię. Falownik napięcia FS 

włączony do sieci służy do regulowania napięcia 

w obwodzie DC układu i ma moc równą co najmniej 10% 

mocy transformatora zasilającego linię. Kierunek przepływu 

mocy w falownikach FS i FR zależy znaku napięcia 

dodawanego do napięcia sieci. 

 

4. WARUNKI ENERGETYCZNE PODCZAS PRACY 
    REGULATORA NAPIĘCIA 

 

Odpowiedni wybór parametrów falowników 

w regulato-rze napięcia umożliwia zastosowanie 

dodatkowych funkcjonalności zapewniających obniżenie 

strat energii w linii zasilającej. Regulator może 

równocześnie z regulacją napięcia linii realizować: 

- kompensację mocy biernej, 

- symetryzację  prądów płynących w fazach linii zasilającej, 

- kompensację harmonicznych prądu generowanych przez 

odbiorniki, 

- symetryzowanie napięcia w fazach w punkcie włączenia. 

- utrzymanie napięcia linii w dopuszczalnym zakresie 

powyżej wartości znamionowej. 

Regulacja mocy biernej pobieraną z sieci przed 

punktem włączenia transformatora odbywa się przez 

odpowiednie wysterowanie falownika FS włączonego do 

sieci i zwiększenia jego mocy. Zmniejszenie strat w linii  

w wyniku kompensacji mocy biernej jest oczywiste.  

Symetryzację obciążenia w fazach umożliwia 

zastosowanie falownika FS włączonego do sieci jako 

czteroprzewodowego. Niesymetria prądów w fazach sieci 

jest źródłem dodatkowych strat przy przesyle określonej 

mocy. Straty w odcinku linii trójfazowej o rezystancji R są 

dla prądów symetrycznych równe: 

 

 
2

s symP 3I R∆ =   (2)  

 

gdzie R jest rezystancją fazy, Isym jest prądem przy 

symetrycznym obciążeniu, ∆Ps są stratami w linii przy 

symetrycznym obciążeniu.  

 Niesymetrię prądów określono przez współczynniki 

wagowe n1, n2, n3, których suma jest równa 3 i współczynnik 

n0 będący wartością względną prądu zerowego. 

Współczynniki wagi określają stosunek prądu fazy przy 

obciążeniu niesymetrycznym do wartości prądu przy tej 

samej mocy i obciążeniu symetrycznym. Straty w linii dla 

jednakowych rezystancji faz i przewodu zerowego są równe: 

 

  ( )2 2 2 2
ns 0 1 2 3 symP n n n n I R∆ = + + + , (3) 

 

gdzie ∆Pns są stratami w sieci przy niesymetrycznym 

obciążeniu. Stosunek strat przy obciążeniu niesymetrycznym 

do strat przy obciążeniu symetrycznym nss jest następujący: 
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Tablica 1. Współczynniki rozkładu prądów przy niesymetrycznym 

zasilaniu i zwiększenie strat w procentach 

 

n1 n2 n3 n0 n0
2
+n1

2
 Zwiększenie 

+n2
2
+n3

2
 strat 

1,00 1,00 1,00 0,00 3,00 0% 

1,20 0,90 0,90 0,30 3,15 5% 

1,60 0,80 0,60 0,92 4,40 47% 

2,00 0,60 0,40 1,51 6,80 127% 

2,50 0,50 0,00 2,29 11,75 292% 

3,00 0,00 0,00 3,00 18,00 500% 

 

Przykładowe wyniki obliczeń dodatkowych strat 

spowodowanych niesymetrią pokazano w Tablicy1. Przyjęto 

różne wartości rozkładu prądów fazowych i wyznaczono 

wartość współczynnika n0 dla składowej zerowej płynącej 

przez przewód neutralny. Moc strat w linii jest 

proporcjonalna do sumy kwadratów współczynników 

wagowych. W ostatniej kolumnie tabeli pokazano 

procentowy wzrost strat przy niesymetrycznym przesyle 

energii. Istotne zwiększenie strat występuje, gdy w jednaj 

fazie płynie prąd o 50% większy od prądu przy przesyle 

symetrycznym. 

Czteroprzewodowy falownik umożliwia ponadto 

eliminację wybranych harmonicznych z prądu linii. Jest to 

szczególnie istotne w przypadku linii czteroprzewodowej, 

w której często występują obciążenia jednofazowymi 

odbiornikami z wejściem prostownikowym. Występują przy 

tym prądy o częstotliwości równej wielokrotności trzeciej 

harmonicznej. Prądy te sumują się w przewodzie neutralnym 

powodując straty energii i odkształcenia napięcia. 

Dodatkowym efektem jest niesymetria napięcia 

powodowana niejednakowymi spadkami napięcia 

wywoływanymi niesymetrycznymi prądami fazowymi. 

Falownik regulacyjny FR wykonany jako czteroprzewodowy 

umożliwia dodawanie niesymetrycznego napięcia do linii 

zasilającej.  

Regulator napięcia umożliwia utrzymywanie 

podwyższonego napięcia wzdłuż linii zasilającej. Przesłanie 

tej samej mocy przy wyższym napięciu wiąże się 

z obniżeniem prądu. Jeżeli prąd zmniejszy się o 5%, to straty 

 

 
Rys. 4. Prądy odbiorów, prąd linii zasilającej i napięcie wzdłuż 

linii z włączoną generacją z OZE i regulatorem napięcia 

odejmującym napięcia w punkcie przyłączenia odbioru 5 
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w odpowiednim odcinku linii spadną o ok. 10%, co może 

stanowić 0,5% przesyłanej mocy.  

Energoelektroniczny regulator napięcia składa się 

z połączonych szeregowo elementów przetwarzających 

energię. Sprawności filtru sieciowego, falownika 

sieciowego, falownika regulacyjnego i transformatora 

dodawczego są wysokie, jednak łączne straty mogą sięgać 

do 6% przetwarzanej energii, przy czym układ regulatora 

przetwarza do 10% energii przesyłanej linią. Straty 

w regulatorze wynoszą zatem do 0,6% energii przesyłanej 

linią. 

Zmniejszenie strat w linii zasilającej jest efektem 

zastosowania energoelektronicznego regulatora napięcia 

z dodatkowymi funkcjonalnościami. Zmniejszenie strat 

w linii może być większe od strat w regulatorze w zależności 

od warunków występujących w odbiorach. 

Falowniki napięcia w regulatorze 

energoelektronicznym mogą być zbudowane  

z wykorzystaniem tranzystorów z węglika krzemu (SiC). 

Cena tranzystorów SiC jest wprawdzie kilkakrotnie wyższa 

od ceny tranzystorów krzemowych, jednak ich zastosowanie 

pozwala na zmniejszenie nakładów na elementy bierne  

w układzie, co powoduje, że wzrost kosztów wytworzenia 

przekształtnika z tranzystorami z węglika krzemu jest 

niewielki w porównaniu z kosztem falownika zbudowanego 

z krzemowych tranzystorów IGBT. Ponadto zastosowanie 

tranzystorów SiC zmniejsza straty energii w przekształtniku, 

więc zwiększone koszty zwracają się po krótkim okresie 

czasu. 

Efekt zastosowania energoelektronicznego regulatora 

napięcia pokazano na rysunku 4. Regulator włączony jest 

w miejscu podłączenia odbioru 5. Odejmowane jest napięcie 

ok. 20 V, co powoduje wzrost prądu za regulatorem 

napięcia. Efektem włączenia regulatora napięcia jest 

utrzymanie napięcia linii w zakresie nie przekraczającym 

420 V. 

Regulatory napięcia zostały zastosowane w elektrowni 

Kopin do regulacji napięcia generatorów z magnesami 

trwałymi podłączonymi do sieci dystrybucyjnej. Warunki 

pracy regulatorów przedstawiono w [5]. 

5. WNIOSKI 
 
Energoelektroniczny regulator napięcia umożliwia 

utrzymanie napięcia wzdłuż linii zasilającej z odnawialnymi 

źródłami energii w granicach dopuszczalnych limitów 

określonych w instrukcjach ruchu i eksploatacji 

opracowanych przez operatorów sieci elektroenergetycznej. 

Nakłady inwestycyjne na regulator napięcia  są niższe niż na 

inne rozwiązania stosowane w celu dostosowania linii 

elektroenergetycznych do przyłączania instalacji OZE. 

Oprócz regulacji napięcia regulator może służyć do 

kompensacji mocy biernej, symetryzacji prądów w sieci, 

symetryzacji napięć w linii oraz do kompensacji wyższych 

harmonicznych. prądów fazowych. Pokazano, że straty 

energii w regulatorze są kompensowane oszczędnościami na 

stratach w linii zasilającej i transformatorze SN/nN. 
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POWER ELECTRONIC VOLTAGE REGULATOR IN THE GRID WITH  
RENEWABLE SOURCES 

 

Connecting renewable energy sources to low voltage grids causes voltage variation problems, especially in the case  

of long distances from the power transformer. In extreme cases, it is necessary to reduce the power generated by the source 

due to the increase in voltage caused by voltage drops. The solution to this problem is the use of an electronic voltage 

regulator. 

The power electronic voltage regulator consists of two inverters, one of which is used to add voltage with regulated low 

amplitude to the grid voltage. The voltage is added in series with using of the addition transformer. The second inverter  

is used to supply active energy to the control system and to correct reactive power consumption in the assumed range.  

The reactive power is regulated by generating a current with an appropriate phase shift in relation to the voltage. Additionally 

the voltage regulator can symmetrize line currents and mitigate current harmonics. Balance of losses and energy savings in 

the network with a voltage regulator is analysed in the paper. The paper presents the use of a regulator to stabilize the LV 

network voltage with distributed generation based on renewable energy sources. 

 

Keywords: voltage control, electrical grid, renewable energy source. 
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Streszczenie: Omówiono fizyczne modele trójfazowej sieci 

energetycznej – wzorce do pomiaru i odtwarzania parametrów sieci 

sinusoidalnej i niesinusoidalnej. Przedstawiono rozwój krajowych 

przenośnych wzorców parametrów sieci energetycznej i ich 

koncepcje z uwzględnieniem wymagań standardu IEEE-1459  

w zakresie wydzielenia komponentów mocy P1 i Q1 z mocy 

pozornej S dla potrzeb wzorcowania liczników energii. Omówiono 

zagadnienia niepewności wzorcowania liczników roboczej mocy 

czynnej P1 z zastosowaniem wzorców mocy czynnej P. Na tym tle 

przedstawiono pierwszy krajowy Automatyczny System Testujący 

typu TS33. 

 
Słowa kluczowe: licznik energii elektrycznej, licznik wzorcowy, 

kalibrator mocy, automatyczny system testujący. 

 

1. WSTĘP 
 

Stan trójfazowej sieci energetycznej jest przedstawiany 

za pomocą wykresu wektorowego i zestawu wartości takich 

parametrów sieci jak: napięcia i prądy fazowe, kąty 

przesunięcia fazowego (lub współczynniki mocy), kąty 

między napięciami, częstotliwość oraz moce i energie 

czynne, bierne i pozorne. Do wyliczania wartości tych 

parametrów są potrzebne definicje parametrów i ich modele 

analityczne w postaci równań, które są implementowane  

w algorytmach pomiaru (dla mierników) i odtwarzania (dla 

źródeł) wzorców parametrów sieci energetycznej.  

W 2010 roku, po 30-tu latach dyskusji nowych definicji 

mocy, kiedy dobrze znany był już mechanizm przepływu 

energii elektrycznej w warunkach niesinusoidalnych, 

opracowano normę IEEE-1459 [1], która zapewnia spójne 

i jednoznaczne definicje lepiej dostosowane dla celów 

rozliczeniowych za energię elektryczną. Podstawową 

innowacją standardu IEEE-1459 jest wydzielenie 

składników mocy czynnej i biernej o częstotliwości 

podstawowej P1 i Q1 z mocy pozornej S. Norma ta bazuje na 

przekonaniu, że sprawiedliwy podział obciążeń finansowych 

między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej jest 

warunkiem koniecznym do utrzymania wysokiej jakości 

dostaw energii elektrycznej. Dodatkowo stwierdza się, że 

aktualny poziom technologii mikroprocesorowych 

umożliwia producentom budowę liczników, które są  

w stanie mierzyć energię elektryczną zdefiniowaną  

z zastosowaniem określonych zaawansowanych modeli 

matematycznych.  

Specyfikacje techniczne i normy przedmiotowe na 

liczniki energii czynnej aktualnie stosowane w Ameryce 

Północnej (seria ANSI C12) i Europie (seria IEC 62052) 

oraz międzynarodowe rekomendacje OIML R46 [2] nie są 

jeszcze dostosowane do racjonalnego rozliczania energii 

w warunkach niesinusoidalnych. Aktualnie konieczność 

pomiaru pierwszych harmonicznych mocy dla potrzeb 

rozliczeń energii obowiązuje tylko przy pomiarze energii 

biernej [3].  

W [4, 5] opisano próby budowy użytkowego licznika 

energii z zaimplementowanymi definicjami standardu 

IEEE-1459 dla potrzeb porównawczych pomiarów mocy P  

i P1, Q i Q1 oraz S i S1 przepływu energii w przyłączach 

rzeczywistych użytkowników. Do wzorcowania licznika 

zastosowano wzorzec mocy P w postaci testera Radian 4150 

[6] z uwagi na niedostępność do wzorca mocy P1.  

Rozwój krajowych wzorców parametrów sieci 

energetycznej sinusoidalnej i niesinusoidalnej, spokojnej  

i niespokojnej do 2009 roku opisano w [7]. W tym czasie 

publikowane były prace na temat kierunków przepływu 

energii oraz roboczej i odbitej mocy czynnej [8] a także 

poprawności wskazań liczników energii elektrycznej. 

Istotnym obszarem stosowania wzorców parametrów sieci 

jest sprawdzanie liczników w dwóch sytuacjach: liczników 

podłączonych do sieci i liczników odłączonych od sieci.  

W dalszej części pracy opisano rozwój krajowych wzorców 

parametrów sieci w ostatnim dziesięcioleciu, ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości sprawdzania 

liczników energii mocy P, P1, Q i Q1 w warunkach 

niesinusoidalnych napięć i prądów. 

 

2. WZORCE DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW 
  PODŁĄCZONYCH DO SIECI 

 

Wskazania użytkowych liczników energii elektrycznej 

są podstawą do rozliczeń finansowych między dostawcą 

energii i jej odbiorcą i z tego powodu sprawdzaniu 

dokładności wskazań liczników jest poświęcona duża 

uwaga. Przejawia się to między innymi w sprawdzaniu 

dokładności wskazań liczników podłączonych do sieci  

w miejscu ich zainstalowania. Zalecaną formą weryfikacji 

poprawności włączenia licznika do sieci i sprawdzania błędu 

licznika jest bezinwazyjne włączenie testera licznika 

(licznika wzorcowego) w obwód układu pomiarowo 

rozliczeniowego, bez konieczności rozłączania obwodu 

prądowego i napięciowego licznika, co przedstawiono na 

rysunku 1.  
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Rys. 1. Schemat włączenia testera liczników w obwód pomiarowo 

rozliczeniowy 

 

Testery liczników, zgodnie z projektem normy 

IEC 62057-2 [9], są nazywane jako Portable Working 

Standard [10] lub Portable Reference Meter [11] i zgodnie 

z definicją [9] są wzorcami roboczymi stosowanymi do 

pomiaru prądów, napięć, mocy, energii i błędów liczników 

energii. Dodatkowo, w przypadku potrzeby umożliwiają 

pomiar obciążalności przekładników napięcia i prądu oraz 

błędu przekładni prądowej i kąta przesunięcia 

przekładników prądu. Najbardziej zaawansowane testery 

mają zaimplementowaną funkcjonalność analizatora jakości 

energii, jak MTE PWS 3.3 [10] czy krajowy Calmet TE30 

[12], który w nawiązaniu do terminologii stosowanej  

w normie [9] jest nazwany jako Przenośny Trójfazowy 

Licznik Wzorcowy i Analizator Jakości Energii. 

Wdrożony do produkcji w 2014 roku tester TE30 

spełnia wymagania normy IEC 62057 i ma funkcjonalność 

analizatora jakości energii oraz wyróżnia się możliwością 

pomiaru mocy i energii wg różnych wersji prostopadłościanu 

mocy [13], w szczególności wg wersji zgodnej z IEEE-1459 

[1] z wydzielonymi komponentami mocy P1 i Q1. 

Zaimplementowane funkcje pomiaru widma mocy, odbitej 

mocy czynnej, mocy dystorsji czy mocy odkształcenia 

umożliwiają bieżącą ocenę przepływów energii. Funkcja 

licznika kontrolnego roboczej mocy czynnej umożliwia 

pomiar błędu procentowego w naliczaniu energii z tytułu 

niekontrolowanych dotychczas przepływów energii przez 

zainstalowany system pomiarowo-rozliczeniowy. Funkcja 

pomiaru prostopadłościanu energii z wydzielonymi 

komponentami pierwszych harmonicznych umożliwia 

pomiar wszystkich składników energii dla potrzeb 

wyliczenia strat nietechnicznych energii elektrycznej 

związanych z przepływem energii harmonicznych [14]. 

 

3. WZORCE DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW 
  ODŁĄCZONYCH OD SIECI 

 

Zaletą stosowania wzorców do odtwarzania 

parametrów sieci jest to, że umożliwiają sprawdzanie 

liczników energii we wszystkich wymaganych punktach 

obciążenia licznika, jednak wymaga to odłączenia obwodów 

napięciowych i prądowych licznika od sieci energetycznej, 

co przedstawiono na rysunku 2. Stosowane są dwie 

koncepcje budowy wzorca do odtwarzania parametrów sieci: 

• pierwsza, jako zestaw zasilacza pomiarowego i licznika 

wzorcowego niezbędnego dla zapewnienia wymaganej 

dokładności odtwarzania napięć, prądów i mocy, 

• druga, jako trójfazowy kalibrator mocy i energii (rys.2). 

 

W kraju, w Zielonej Górze, od wielu lat [7], rozwijana 

jest koncepcja budowy wzorców dla potrzeb sprawdzania 

liczników energii odłączonych od sieci w oparciu  

o koncepcję budowy kalibratorów mocy i energii. W 2014 

roku został wdrożony do produkcji trójfazowy kalibrator 

mocy i energii typu Calmet C300B [15] z funkcją 

automatycznego testera liczników energii, który umożliwia 

sprawdzanie błędu licznika w dwóch konfiguracjach 

pomiarowych: 

• z odniesieniem dokładności do dokładności 

wewnętrznego wzorca kalibratora (rys. 2). Umożliwia to 

sprawdzanie błędu liczników energii mocy P i P1, Q i Q1 

z niepewnością do 0,02%, 

• z odniesieniem dokładności do dokładności zewnętrznego 

licznika wzorcowego (rys. 3). Realizowany jest wtedy 

układ pomiarowy wg pierwszej koncepcji budowy 

wzorca, w której kalibrator pełni funkcję precyzyjnego 

trójfazowego zasilacza pomiarowego a funkcję wzorca 

przejmuje zewnętrzny licznik wzorcowy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 2. Schemat układu pomiarowego do sprawdzania błędu 

licznika z dokładnością odniesioną do kalibratora 

 

W układzie z zewnętrznym licznikiem wzorcowym, 

przedstawionym na rysunku 3, kalibrator posiada dwa 

wejścia impulsowe do zliczania impulsów z licznika 

testowanego i licznika wzorcowego. W układzie tym 

możliwe jest sprawdzanie liczników energii takich mocy, 

jakie są mierzone przez liczniki wzorcowe i z takimi 

niepewnościami, jakie gwarantują liczniki wzorcowe. Znane 

liczniki wzorcowe mierzą energie mocy P i Q, np. licznik 

Radian RD33 [16], natomiast autorom nie są znane, inne niż 

TE30 [12], liczniki wzorcowe energii mocy P1 i Q1 .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 3. Schemat układu pomiarowego do sprawdzania błędu 

licznika z dokładnością odniesioną do zewnętrznego licznika 

wzorcowego 
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4. AUTOMATYCZNE SYSTEMY TESTUJĄCE 
 

W ostatnich latach pojawił się nowy rodzaj wzorców 

do sprawdzania liczników, które są nazywane jako 

Trójfazowe Automatyczne Systemy Testujące (Three-phase 

Fully Automatic Test System) z licznikiem wzorcowym ze 

zintegrowanym źródłem prądu i napięcia. Przykładami 

takich systemów są systemy Zera MT781/MT786 [17], MTE 

PTS 3.3C [18] i pierwszy krajowy system Calmet TS33 [19]. 

Systemy te umożliwiają sprawdzanie liczników całkowicie 

podłączonych do sieci (rys. 1) lub całkowicie odłączonych 

od sieci (rys. 2) oraz dodatkowo sprawdzanie liczników  

w układzie połączeń „mieszanym” przedstawionym na 

rysunku 4.  

 

 
 

Rys. 4. Schemat układu pomiarowego do sprawdzania błędu 

licznika w trybie wstrzykiwania prądu 

 

Sprawdzanie błędu licznika w układzie mieszanym 

cechuje się jednocześnie dwoma zaletami: 

• bezinwazyjnością testu – brak konieczności odłączania 

obwodów napięciowych i prądowych licznika, 

• możliwością realizacji automatycznego testu  

w predefiniowanych punktach obciążenia. 

W omawianym układzie połączeń system testujący TS33 jest 

wykorzystywany jako system z licznikiem wzorcowym 

i zintegrowanym źródłem prądu – kalibrator mocy tego 

systemu pracuje w trybie trójfazowego źródła prądu 

zsynchronizowanego (częstotliwość i kąty przesunięć 

fazowych) z napięciem wejściowym. 

Wdrożony do produkcji w 2019 roku system TS33 

spełnia wymagania normy IEC 62057-2 [9] dla funkcji 

licznika wzorcowego, ma funkcjonalność analizatora jakości 

energii oraz wyróżnia się możliwością pomiaru  

i odtwarzania mocy i energii wg wersji zgodnej z IEEE-1459 

[1] z wydzielonymi komponentami mocy P1 i Q1 dla potrzeb 

sprawdzania błędu liczników energii mocy P i P1, Q i Q1 z 

niepewnością do 0,05%. 

 

5. NIEPEWNOŚĆ WZORCOWANIA LICZNIKÓW 
 ROBOCZEJ MOCY CZYNNEJ 

 

Moc czynna w warunkach niesinusoidalnych dana jest 

wzorem: 
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 (1) 

 

gdzie: P1 – moc czynna pierwszej harmonicznej, Pn – moc 

czynna n-tej harmonicznej, PH – moc czynna 

harmonicznych, Vn – wartość skuteczna n-tej 

harmonicznej napięcia, In – wartość skuteczna n-tej 

harmonicznej prądu, φn – kąt przesunięcia fazowego 

n-tej harmonicznej. 

Z równania (1) wynika, że wzorcowanie licznika mocy P1  

z zastosowaniem wzorca do odtwarzania mocy P  

w warunkach niesinusoidalnych jest możliwe – wartość 

mocy roboczej P1 uzyskuje się przez odjęcie wyliczonej 

wartości mocy harmonicznych PH od wartości mocy czynnej 

P. Jednak w bilansie niepewności powinna być 

uwzględniana niepewność odtwarzania mocy czynnej 

harmonicznych wyrażona wzorem: 
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 (2) 

 

gdzie: u(Vn)/Vn i u(In)/In są niepewnościami harmonicznych 

napięcia i prądu a u(cosφn) jest niepewnością 

współczynnika mocy harmonicznej danej wzorem: 
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 (3) 

 

gdzie: u(φn) jest niepewnością kąta przesunięcia fazowego 

harmonicznej. 

Z analizy równań (2) i (3) wynika, że przy 

wzorcowaniu licznika roboczej mocy czynnej P1  

z zastosowaniem licznika wzorcowego mocy czynnej P  

w układach pomiarowych przedstawionych na rysunkach 1  

i 3, czy z zastosowaniem kalibratora (rys. 2), wymagana jest 

wiedza o wartościach amplitud i faz harmonicznych napięć  

i prądów testowych sygnałów odkształconych oraz  

o niepewnościach ich odtwarzania.  

Licznik wzorcowy TE30 [12], kalibrator C300B [15] 

i system testujący TS33 [19] z funkcjami sprawdzania błędu 

liczników energii mocy P i P1, Q i Q1 w warunkach 

niesinusoidalnych umożliwiają sprawdzanie liczników 

energii wg wymagań normy IEEE-1459 bez konieczności 

stosowania pracochłonnych procedur związanych 

z uwzględnianiem niepewności odtwarzania harmonicznych 

wg wzoru (2). 

 

6. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Dyskusja o potrzebie pomiaru energii mocy pierwszych 

harmonicznych dla celów rozliczeniowych trwa już wiele lat 

i została zwieńczona opracowaniem standardu IEEE 1459. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat opracowano i wdrożono do 

produkcji nową generację przenośnych wzorców 

parametrów sieci energetycznej: licznik wzorcowy typu 

TE30 z funkcją analizatora jakości energii, trójfazowy 

kalibrator mocy/energii typu C300B z funkcją 

automatycznego testera liczników oraz pierwszy krajowy 

Automatyczny System Testujący z licznikiem wzorcowym 

ze zintegrowanym źródłem prądu i napięcia typu TS33. 

Wszystkie w/w wzorce mają zaimplementowane funkcje 

zautomatyzowanego sprawdzania liczników energii mocy 

czynnej i biernej a także pierwszych harmonicznych tych 

mocy, co stanowi innowację w obszarze wzorców 
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parametrów sieci energetycznej dla potrzeb sprawdzania 

liczników energii elektrycznej. 
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DEVELOPMENT OF POWER NETWORK PARAMETERS STANDARDS 
 

Physical models of three-phase power network are discussed - standards for measuring and reproducing of sinusoidal 

and non-sinusoidal power network parameters. The development of Polish portable standards of power network parameters 

and their concepts is presented, taking into account the requirements of the IEEE-1459 standard in the scope of separating 

power components P1 and Q1 from apparent power S for the purpose of calibrating electricity meters. The issues  

of calibration uncertainty of working active power P1 meters with the use of active power P standards were discussed. In this 

aspect, the first Polish TS33 Automatic Test System was presented. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane aspekty 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w kontekście 

funkcjonowania krajowej sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono 

charakterystykę krajowej sieci dystrybucyjnej. Omówiono 

wskaźniki stosowane do oceny stanu sieci dystrybucyjnej. 

Przedstawiono analizę wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI dla 

sieci dystrybucyjnej krajowych operatorów systemów 

dystrybucyjnych. Określono poziom bezpieczeństwa dostaw energii 

elektrycznej krajowej sieci dystrybucyjnej, zdefiniowano jego 

zagrożenia i określono katalog niezbędnych działań w celu jego 

poprawy. 

 
Słowa kluczowe: sieć dystrybucyjna, bezpieczeństwo dostaw 

energii elektrycznej, niezawodność zasilania, ciągłość zasilania. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ma 

kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki 

krajowej i dlatego stanowi jeden z podstawowych celów 

polityki energetycznej państwa. Jego poziom zależy od 

wielu różnorodnych czynników i okoliczności, przy czym 

jednym z najważniejszych jest stan techniczny infrastruktury 

elektroenergetycznej w obszarze: wytwarzania, przesyłu  

i dystrybucji i jej właściwe funkcjonowanie.  

W artykule przedstawiono wybrane aspekty 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w oparciu  

o dostępne aktualne dane, obejmujące lata do 2018 r. 

włącznie, dotyczące trzeciego obszaru – krajowej sieci 

dystrybucyjnej.  

 

2. KRAJOWA SIEĆ DYSTRYBUCYJNA  

 

Krajowa sieć dystrybucyjna służy do rozdziału i 

dystrybucji energii elektrycznej i obejmuje sieć 

dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć 

dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6, 10, 15, 20 i 30 kV) i sieć 

nn (0,4 kV). W jej skład wchodzą zarówno linie 

napowietrzne i kablowe jak i  stacje elektroenergetyczne. 

Obecnie krajowa sieć dystrybucyjna to 33757 km linii i 

1537 stacji elektroenergetycznych 110 kV,  311604 km linii 

i 261169 stacji elektroenergetycznych SN oraz 470142 km 

linii niskiego napięcia [1]. W stacjach 110 kV jest 

użytkowanych 2791 transformatorów 110 kV/SN, natomiast 

w stacjach SN -  261079 transformatorów SN/nn i 1179 

transformatorów SN/SN [1]. 

Nadzór nad krajową siecią dystrybucyjną pełnią 

przedsiębiorstwa energetyczne, operatorzy systemów 

dystrybucyjnych (w skrócie OSD). W kraju najważniejszymi 

i największymi spółkami dystrybucyjnymi są obecnie: PGE 

Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA-

Operator S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., oraz innogy Stoen 

Operator Sp. z o.o. (dawniej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.) 

[2]. Obszary ich działania przedstawiono na rysunku 1,  

a charakterystykę w tablicy 1. 

W przypadku pierwszych czterech OSD z sieci 

dystrybucyjnych SN i nn zasilani są odbiorcy 

charakterystyczni zarówno dla obszarów miejskich, 

wiejskich, jak i przemysłowych. Natomiast innogy Stoen 

Operator Sp. z o.o. funkcjonuje głównie na obszarze miasta 

stołecznego Warszawy i zasila ze swojej sieci SN i nn 

odbiorców miejskich i przemysłowych. Trudno jest jednak 

określić udział procentowy poszczególnych rodzajów 

odbiorców ze względu brak informacji w tym zakresie.  

 

 
Rys. 1. Obszary działania Operatorów Systemów  

Dystrybucyjnych [3] 
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Tablica. 1. Charakterystyka największych krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych na dzień 1.01.2017 [4] 

 
 Obszar 

działalności 

[tys. km2] 

Liczba 

klientów 

[tys.] 

Długość 

linii 

[km] 

Liczba 

stacji 

[szt.] 

PGE Dystrybucja S.A. 122,43 5 307,05 WN – 10 176 (0,3%)* 

SN – 110 801 (17,6%)* 

nn – 238 411 (25,7%)* 

WN/SN - 457 

SN/SN - 122 

SN/nn – 91 835 

TAURON Dystrybucja S.A 57,07 5 372,95 WN – 11 084 (1,1%)* 

SN – 64 014 (36,5%)* 

nn – 108 755 (34,1%)* 

WN/SN - 483 

SN/SN - 224 

SN/nn – 58 325 

ENEA Operator Sp. z o.o 58,21 2 520,17 WN – 5 195 (0,4%)* 

SN – 45 650 (25,8%)* 

nn – 52 287 (47,8%)* 

WN/SN – 241 

SN/SN - 376 

SN/nn – 37 011 

ENERGA-Operator S.A. 74,85 2 992,42 WN – 6 427 (0,6%)* 

SN – 68 033 (18,6%)* 

nn – 87 785 (35,3%)* 

WN/SN – 286 

SN/SN - 112 

SN/nn – 59 687 

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 0,51 997,45 WN – 497 (23,5%)* 

SN – 7 623 (96,2%)* 

nn – 8 959 (76,0%)* 

WN/SN – 40 

SN/SN - 43 

SN/nn – 6 378 

* udział linii kablowych 
 

3. WSKAŹNIKI PRZERW W DOSTAWIE ENERGII 

    ELEKTRYCZNEJ 

 

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ma ścisły 

związek z bezpieczeństwem pracy krajowej sieci 

dystrybucyjnej, które zależy w znacznym stopniu od stanu 

sieci dystrybucyjnej. Przy ocenie jej stanu  bardzo pomocne 

są wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii 

elektrycznej za dany rok.  

Rodzaje przerw w dostarczaniu energii zostały 

określone w rozporządzeniu [5]. Przerwy w dostarczaniu 

energii elektrycznej dzieli się na: planowe i nieplanowe 

(awaryjne). Te pierwsze wynikają z programu prac eksplo-

atacyjnych sieci elektroenergetycznej, a te drugie 

spowodowane są wystąpieniem awarii w sieci 

elektroenergetycznej [3]. Przy czym przerwa planowa,  

o której odbiorca nie został powiadomiony przynajmniej  

z pięciodniowym wyprzedzeniem w formie określonej  

w rozporządzeniu [5] jest traktowana jako przerwa 

nieplanowa. 

W zależności od czasu trwania wyróżnia się przerwy: 

przemijające (trwające nie dłużej niż 1 sekundę), krótkie 

(trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty), 

długie (trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 

godzin), bardzo długie (trwające dłużej niż 12 godzin i nie 

dłużej niż 24 godziny) i katastrofalne (trwające dłużej niż 24 

godziny) [5].  

Operator systemu dystrybucyjnego podaje następujące 

wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu 

energii elektrycznej wyznaczone oddzielnie dla przerw 

planowych, nieplanowych i nieplanowych (z przerwami 

katastrofalnymi): 

• wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania 

przerwy długiej i bardzo długiej (SAIDI /ang. System 

Average Interruption Duration Index/), stanowiący sumę 

iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców nara-

żonych na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzieloną 

przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców, 

• wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw 

długich i bardzo długich (SAIFI /ang. System Average 

Interruption Frequency Index/), stanowiący liczbę 

wszystkich tych przerw w ciągu roku, podzieloną przez 

łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,  
• wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI 

ang. Momentary Average Interruption Frequency 

Index/), stanowiący liczbę wszystkich przerw krótkich  

w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę 

obsługiwanych odbiorców [3]. 

Wartości przeciętnych systemowych przerw  

w zasilaniu odbiorców w latach 2013–2018 przedstawiono  

w tablicy 2. 

Wartość wskaźników SAIDI dla przerw planowych 

ulega sukcesywnie poprawie, przy czym skala tej poprawy 

jest największa dla spółek PGE Dystrybucja S.A., TAURON 

Dystrybucja S.A. i ENEA Operator Sp.z.o.o., a najmniejsza 

dla spółki ENERGA-Operator S.A. Podobnie sytuacja 

wygląda w odniesieniu do wskaźników SAIDI dla przerw 

nieplanowych i SAIDI dla przerw nieplanowych  

z uwzględnieniem przerw katastrofalnych. Wyjątkiem były 

lata 2015 i 2017 w których zanotowano wzrost tych 

wskaźników. Miało to związek z nasileniem w tych latach 

ekstremalnych warunków pogodowych takich jak: śnieżyce, 

opady mokrego śniegu, orkany, wichury, nawałnice i burze  

z wyładowaniami. Zdecydowanie najmniejsze wartości 

wskaźnika SAIDI występują dla innogy Stoen Operator Sp. 

z o.o. Poziom ten w 2018 r. wynosił odpowiednio 11,44 

min/odb. dla przerw planowych, 54,94 min/odb. i 56,19 

min/odb. dla przerw nieplanowych i nieplanowych  

z przerwami katastrofalnymi. Dla pozostałych operatorów są 

to wartości znacznie większe.     

Wartość wskaźników SAIFI dla przerw planowych, 

podobnie jak analogicznych wskaźników SAIDI, ulega 

sukcesywnie poprawie. Podobnie sytuacja wygląda  

w odniesieniu do wskaźników SAIFI dla przerw 

nieplanowych i SAIFI dla przerw nieplanowych  

z uwzględnieniem przerw katastrofalnych. Wyjątkiem były 

lata 2015 i 2017 w których zanotowano wzrost tych 

wskaźników. Miało to związek z nasileniem w tych latach 

wspomnianych ekstremalnych warunków pogodowych. 

Zdecydowanie najmniejsze wartości wskaźnika SAIFI 

występują dla innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Poziom ten 

w 2018 r. wynosił odpowiednio 0,15 szt./odb. dla przerw 

planowanych, 0,94 szt./odb. i 0,94 szt./odb. dla przerw 

nieplanowych i nieplanowych z przerwami katastrofalnymi. 

Dla pozostałych operatorów są to wartości znacznie większe.     

Wartość wskaźnika przeciętnej częstości przerw 

krótkich (MAIFI) w stosunku do 2013 r. wzrosła dla 

wszystkich analizowanych operatorów systemów 

dystrybucyjnych. Zdecydowanie najmniejsze wartości 

wskaźnika MAIFI występują dla innogy Stoen Operator Sp. 

z o.o. Poziom ten w 2018 r. wynosił odpowiednio 0,55 

szt./odb. Dla pozostałych operatorów są to wartości znacznie 

większe.     
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Tablica 2. Wskaźniki przeciętnych systemowych przerw w zasilaniu odbiorców w latach 2013–2018 [3,6] 
 

Wyszczególnienie Jednostka 

miary 

Rok PGE 

Dystrybucja 

S.A. 

TAURON 

Dystrybucja 

S.A. 

ENEA 

Operator 

Sp. z o.o. 

ENERGA 

Operator 

S.A. 

innogy 

Stoen 

Operator 

Sp. z o.o. 

Wskaźnik 

przeciętnego 

systemowego 

czasu 

trwania 

przerwy 

długiej i 

bardzo 

długiej w 

przeliczeniu 

na jednego 

odbiorcę 

(SAIDI) 

SAIDI 

nieplanowe 

min./odb. 

 

2013 315,93 192,90 353,50 235,69 74,60 

2014 241,60 150,20 219,43 198,30 60,78 

2015 272,16 207,35 372,71 213,80 62,81 

2016 252,05 137,68 184,31 166,10 58,30 

2017 385,89 219,67 403,76 209,40 64,86 

2018 204,49 106,95 145,15 103,50 54,94 

SAIDI 

nieplanowe 

+katastrofalne 

2013 343,37 196,16 415,33 283,90 76,89 

2014 279,50 151,10 223,49 203,70 64,03 

2015 283,17 238,67 410,03 239,40 66,03 

2016 281,90 137,94 185,98 177,00 61,40 

2017 461,70 238,41 671,06 298,00 69,81 

2018 211,81 107,18 152,68 107,20 56,19 

SAIDI 

planowe 

2013 184,13 159,69 127,39 71,14 19,17 

2014 194,60 104,70 106,09 58,40 19,05 

2015 158,89 69,42 110,12 46,40 14,26 

2016 119,41 59,38 103,32 50,80 12,55 

2017 95,05 48,40 55,26 55,40 9,05 

2018 87,40 45,35 47,40 43,80 11,44 

Wskaźnik 

przeciętnej 

systemowej 

częstości 

przerw 

długich i 

bardzo 

długich w 

przeliczeniu 

na jednego 

odbiorcę 

(SAIFI) 

SAIFI 

nieplanowe 

szt./odb. 

 

2013 3,77 2,98 4,18 2,92 1,46 

2014 3,30 2,70 3,21 3,14 1,29 

2015 4,01 3,08 5,35 3,08 1,31 

2016 3,86 2,55 3,53 2,49 0,88 

2017 4,97 3,29 4,15 2,67 0,95 

2018 3,45 2,25 2,95 1,87 0,94 

SAIFI 

nieplanowe 

+katastrofalne 

2013 3,80 2,99 4,21 2,95 1,47 

2014 3,30 2,70 3,21 3,15 1,30 

2015 4,02 3,10 5,36 3,09 1,31 

2016 3,88 2,55 3,54 2,50 0,89 

2017 5,00 3,30 4,23 2,69 0,96 

2018 3,45 2,25 2,96 1,87 0,94 

SAIFI 

planowe 

2013 0,72 0,77 0,51 0,42 0,12 

2014 0,70 0,60 0,47 0,39 0,16 

2015 0,71 0,46 0,50 0,34 0,17 

2016 0,61 0,40 0,59 0,33 0,13 

2017 0,48 0,31 0,35 0,33 0,11 

2018 0,47 0,33 0,27 0,28 0,15 

Wskaźnik przeciętnej częstości 

przerw krótkich (MAIFI) 

szt./odb. 2013 3,82 2,62 2,31 5,02 0,54 

2014 3,50 3,20 1,93 7,53 0,44 

2015 5,25 3,12 5,37 9,48 0,41 

2016 8,57 3,49 5,80 8,39 0,55 

2017 9,46 3,97 5,31 9,26 0,61 

2018 8,84 3,33 4,57 7,75 0,55 

Liczba obsługiwanych 

odbiorców 

szt. 2013 5193721 5334408 2438037 2946008 948317 

2014 5225653 5334408 2460758 3036404 964802 

2015 5263722 5332731 2460758 2950595 978628 

2016 5307050 5372951 2487023 2950595 997447 

2017 5350667 5532681 2552699 2992418 1015829 

2018 5402204 5597536 2588896 3066129 1038419 

 

4. BEZPIECZEŃSTWO PRACY KRAJOWEJ SIECI 

    DYSTRYBUCYJNEJ  
 

Obok wspomnianych wskaźników czasu trwania 

przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za dany rok przy 

ocenie stanu sieci dystrybucyjnej w kontekście 

bezpieczeństwa jej funkcjonowania ważne są również inne 

mierniki. Należą  do nich: stopień wykorzystania 

obciążalności prądowej dopuszczalnej, długości obwodów 

niskiego napięcia, długości ciągów średniego napięcia, 

przekroje zainstalowanych przewodów linii napowietrznych 

i kabli oraz poziom napięć na końcach obwodów niskiego 

napięcia.    

 

 

Operatorzy systemów dystrybucyjnych starają się 

utrzymywać te parametry na właściwym poziomie 

podejmując określone działania inwestycyjne  

i eksploatacyjne. Zastępują linie napowietrzne liniami 

kablowymi, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione,  
 

skracają obwody niskiego napięcia i długości ciągów 

SN oraz wymieniają przewody i kable o małym przekroju na 

przewody i kable o większym przekroju [3]. Zwiększenie 

udziału linii kablowych wpływa na zmniejszenie 

awaryjności sieci dystrybucyjnych [7]. Takie linie są 

bowiem w mniejszym stopniu  narażone na działanie 

warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne 

niż linie napowietrzne. 
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W krajowej sieci dystrybucyjnej przeważająca liczba 

linii elektroenergetycznych wykorzystywana jest w stopniu 

mniejszym niż 50%, co świadczy o dużym zapasie 

przepustowości tych linii [3]. Linie elektroenergetyczne  

w których stwierdzono wyższy niż 90% stopień 

wykorzystania obciążalności prądowej dopuszczalnej, 

stanowią obecnie ok.   0,7% linii SN i ok. 4% linii niskiego 

napięcia [1]. Takie linie wymagają pilnej modernizacji. 

Poprawa bezpieczeństwa dostaw energii krajowej sieci 

dystrybucyjnej wymaga ograniczenia ryzyka wystąpienia 

awarii i przerw w dostawie energii elektrycznej do 

odbiorców. Warunkiem niezbędnym jest właściwa, 

systematyczna i planowa eksploatacja sieci dystrybucyjnej, 

modernizacja infrastruktury sieciowej i realizacja działań  

ukierunkowanych na  poprawę odporności sieci 

dystrybucyjnej na niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz 

usprawnienie procesu lokalizacji i usunięcia awarii.   

Systematyczna realizacja takich zabiegów 

eksploatacyjnych jak: oględziny linii napowietrznych, 

systematyczna wycinka drzew i krzewów pod liniami 

napowietrznymi oraz przeglądy linii i urządzeń 

elektroenergetycznych pozwala na ograniczenie wpływu 

niekorzystnych warunków atmosferycznych.  

Modernizacja infrastruktury sieciowej mająca na celu 

poprawę wskaźników niezawodności pracy sieci 

dystrybucyjnej szczególnie tych dotyczących czasu trwania 

przerw w dostarczaniu energii elektrycznej (SAIDI, SAIFI) 

jest bardzo istotna z punktu widzenia ciągłości, 

niezawodności i pewności dostaw energii elektrycznej  

w sieci dystrybucyjnej. Należy ją ukierunkować na 

modernizację ciągów liniowych SN najbardziej wrażliwych 

w tym aspekcie [7]. Taka modernizacja powinna 

uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne  

i technologiczne w zakresie budowy linii napowietrznych  

i kablowych oraz uwzględniać zabudowę sterowalnych 

punktów łączeniowych w głębi sieci dystrybucyjnej [8]. 

Ponadto powinna być ukierunkowana na przebudowę linii 

napowietrznych na linie kablowe lub wyprowadzenie linii 

napowietrznych z terenów leśnych. Jest to szczególnie 

istotne w lokalizacjach, gdzie występuje zwiększone 

prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przy ekstremalnych 

warunkach pogodowych.  

Realizacja działań  ukierunkowanych na poprawę 

odporności sieci dystrybucyjnej na niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne oraz usprawnienie procesu lokalizacji  

i usunięcia awarii pozwala z jednej strony na ograniczenie 

rozmiarów awarii sieciowych, a z drugiej na znaczne 

ograniczenie czasów wyłączeń odbiorców na skutek tych 

awarii. Do takich działań należą: wymiana przewodów 

gołych na linie kablowe i niepełnoizolowane w sieci SN  

i izolowane w sieci niskiego napięcia, automatyzacja sieci 

SN, stosowanie systemów sterowania i nadzoru 

(dyspozytorskich), wdrożenie łączności cyfrowej, 

zwiększenie możliwości rekonfiguracyjnych sieci SN  

i modernizacje stacji elektroenergetycznych SN/nn [3]. 

Wspomniana wymiana przewodów w znacznym stopniu 

ogranicza liczbę awarii spowodowanych przez drzewa  

i gałęzie. Automatyzacja sieci SN wiąże się m.in. z instalacją 

w głębi sieci SN łączników zdalnie sterowanych, co pozwala 

skrócić czas lokalizacji uszkodzenia oraz czas trwania 

wyłączenia dla części odbiorców zasilanych z sieci 

dystrybucyjnej, która nie obejmuje elementu uszkodzonego. 

Stosowanie systemów dyspozytorskich pozwala m.in. na 

zwiększenie obserwowalności sieci dystrybucyjnej oraz 

poprawę skuteczności i szybkości przełączeń w tej sieci. 

Wdrożenie łączności cyfrowej pozwala na istotne 

zwiększenie niezawodności w sterowaniu łącznikami w sieci 

dystrybucyjnej SN. Zwiększenie możliwości 

rekonfiguracyjnych sieci SN realizuje się poprzez budowę 

nowych powiązań w celu umożliwienia dwustronnego 

zasilania odbiorców oraz budowę nowych stacji SN/nn  

i skracanie obwodów   niskiego napięcia. Modernizacje 

stacji SN/nn polegają przeważnie na eliminacji zbędnych  

i wymianie wyeksploatowanych elementów stacji oraz 

izolowaniu elementów czynnych w przypadku stacji 

słupowych SN/nn.  

Dodatkowo, w celu maksymalnego ograniczenia 

przerw w dostarczaniu energii elektrycznej prace w zakresie 

lokalizacji miejsca wystąpienia uszkodzeń w sieci, 

wykonania niezbędnych przełączeń oraz naprawcze dla 

przywrócenia zasilania odbiorcom są podejmowane 

niezwłocznie po wystąpieniu awarii. Ponadto operatorzy 

systemów dystrybucyjnych systematycznie zwiększają 

zakres prac realizowanych w technologii prac pod 

napięciem.  

 

5. WNIOSKI 

 

Poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej 

krajowej sieci dystrybucyjnej dzięki odpowiednim 

działaniom inwestycyjnym i eksploatacyjnym operatorów 

systemów dystrybucyjnych  ulega sukcesywnie poprawie. 

Niemniej jednak poziom ten jest niewystarczający  

w kontekście ekstremalnych warunków atmosferycznych, 

które coraz częściej występują na terenie kraju. Wynika to  

z wieku, stanu technicznego, stopnia wyeksploatowania sieci 

dystrybucyjnych oraz dużej ich awaryjności dla 

wspomnianych warunków pogodowych.  

Dalsza poprawa bezpieczeństwa dostaw energii 

elektrycznej krajowej sieci dystrybucyjnej wymaga 

ograniczenia ryzyka wystąpienia awarii i przerw w dostawie 

energii elektrycznej. Można to uzyskać dzięki właściwej 

systematycznej eksploatacji sieci dystrybucyjnej, 

modernizacji infrastruktury sieciowej i realizacji działań  

ukierunkowanych na poprawę odporności sieci 

dystrybucyjnej na nagłe niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne oraz usprawnienie procesu lokalizacji  

i usunięcia awarii.   
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SELECTED ASPECTS OF ELECTRIC ENERGY SUPPLY SECURITY  

OF NATIONAL DISTRIBUTION GRID 
     

In this paper, selected aspects of electric energy supply security in context of operation of national distribution grid  

is shown. Profile of national distribution grid  is shown. Indicators used for state assessment of distribution grid are described. 

Analysis of SAIDI, SAIFI and MAIFI indicators for distribution grid of national distribution system operators are shown. 

Level of  electric energy supply security of national distribution grid is described, his/her threats are defined and catalogue  

of essential actions for  his/her assurance are proposed. 

       

Keywords: distribution grid, electric energy supply security, supply reliability, supply continuity. 
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Streszczenie: W artykule opisano wybrane czynniki wpływające na 

zmiany długości łuków występujące w piecach łukowych AC. 

Szczególną uwagę zwrócono na wydłużenia kolumny plazmowej 

towarzyszące procesom zainicjowania i gaszenia łuku. Do 

symulacji pracy pieca wykorzystano matematyczny model 

Pentegowa łuku elektrycznego z zadaną statyczną charakterystyką 

napięciowo-prądową, zależną od długości kolumny. Opracowano 

model układu zasilania pieca z sieci elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia. Przedstawiono wyniki badań uzyskane w stanach asymetrii 

sieci trójfazowej wywołanych zwarciem i rozciąganiem łuku 

w jednej fazie, a także rozciąganiem łuków w dwóch fazach. 

Zaprezentowano wyznaczone wartości wskaźników asymetrii oraz 

wartości skuteczne prądów i napięć w wybranych węzłach systemu. 

Stwierdzono silny wpływ stanów zwarcia i rozciągania łuków, 

występujących w jednej oraz w dwóch fazach, na wartości 

skuteczne napięć i prądów w pozostałych fazach oraz na asymetrię 

napięć po stronie pierwotnej transformatora piecowego, a także po 

stronie wtórnej transformatora sieciowego. 

 
Słowa kluczowe: łuk elektryczny, model Pentegowa, piec łukowy, 

asymetria sieci. 

 

1. WSTĘP 
 

Stalownicze piece łukowe prądu przemiennego zwykle 

budowane są jako odbiorniki trójfazowe. Ze względu na 

bardzo duże moce powinny one zapewniać symetryczne 

obciążenie sieci. Jednak różne warunki pracy tych urządzeń 

powodują, że tylko w szczególnych sytuacjach udaje się 

zapewnić pełne symetryczne obciążenia poszczególnych faz 

[1]. Pomimo odpowiedniej symetrycznej konstrukcji układu 

zasilania i podejmowanych starań o równomierne 

rozmieszczenie składników wsadu w koszu wsadowym i na 

trzonie pieca, mogą występować zaburzenia w rozmieszczeniu 

złomu i w położeniu elektrod. Podobnie jak stany zwarcia, 

tak i krótkotrwałe stany asymetrii układu zasilania pieca 

można uznawać jako normalne zjawiska towarzyszące 

procesom technologicznym. Znajomość tych zjawisk jest 

jednak potrzebna do odpowiedniego doboru nastaw 

komponentów systemu zasilania i systemu sterowania pieca. 

Ekstremalne stany asymetrii mogą występować podczas 

inicjowania i gaszenia łuku. Zwykle czasy ich trwania nie są 

długie, lecz z różnych powodów mogą być dość często 

powtarzane. Takie różne stany przejściowe w sytuacji silnej 

nieliniowości łuków i obecności elementów reaktancyjnych 

mogą sprzyjać powstawaniu przepięć i zjawisk 

rezonansowych. Aby możliwe było symulacyjne zbadanie 

stanów asymetrii pracy pieców (w szerokich zakresach 

zmian prądów i długości kolumny łukowej), wymagane jest 

zastosowanie odpowiednich modeli matematycznych łuku 

[2, 3]. W przeprowadzonych badaniach użyty został 

uniwersalny model Pentegowa [6], umożliwiający łatwą 

modyfikację charakterystyk i wprowadzenie dodatkowej 

zmiennej w postaci długości kolumny łukowej.  

 

2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZMIANY 
DŁUGOŚCI ŁUKÓW W AC-EAF 

 
Cechą charakterystyczną stalowniczych pieców 

łukowych prądu przemiennego (AC-EAF) jest słaba 

stabilność płonięcia łuków. Wynika ona nie tylko 

z okresowych zmian kierunku przepływu prądów 

i chwilowych zaników wyładowania, ale także różnych 

oddziaływań zewnętrznych na kolumny plazmowe. Należą 

do nich oddziaływania mechaniczne, wynikające 

z przesuwania elektrod grafitowych, przesuwania stałych 

materiałów wsadowych i kołysania kąpieli metalowej. 

Prowadzą one do zmian długości łuków. Zwykle, ze 

względu na duże masy elektrod grafitowych, złomu i kąpieli, 

charakteryzują się one stosunkowo małymi prędkościami 

ruchów. W porównaniu z nimi oddziaływania 

elektromagnetyczne prądów w sąsiednich łukach 

i elektrodach prowadzą do bardzo szybkich zmian długości 

kolumn. Ulegają one zarówno odchyleniom, jak 

również przesunięciom wraz z plamami łukowymi [4].  

W symulowaniu procesów w AC-EAF zwykle zakłada 

się stałe długości łuków. Ponieważ ze względu na słabą 

stabilność tych łuków ich długości są stosunkowo małe, to 

i względne ich przyrosty też nie są duże. Jednak z powodu 

silnych nieliniowości charakterystyk statycznych 

i dynamicznych łuków pomijanie tych efektów może 

zniekształcać oceny stabilności pracy i oddziaływania 
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pieców na sieci zasilające. Szczególnie duże zmiany 

długości łuków występują podczas startu pieca i podczas 

jego wyłączania. W pierwszym przypadku po zwarciu 

elektrod ze wsadem następuje ich unoszenie, prowadzące do 

zapłonu i rozciągania łuków, aż do osiągniecia zadanych 

wartości rezystancji kolumn plazmowych. W drugim 

przypadku gaszenie łuków następuje po ich nadmiernym 

rozciągnięciu, co umożliwia racjonalne oszczędzanie 

aparatury komutacyjnej. Ze względu na losowe zmiany 

położenia wsadu i zakłócenia w działaniu układów regulacji 

długości łuków mogą być różne. Często podczas pracy 

pieców obserwowane są niskoczęstotliwościowe wahania 

elektrod. Mogą one wynikać z zaburzeń długości łuku lub 

z niestabilności działania układów regulacji.  

Ze względu na bardzo duże moce AC-EAF i wysokie 

temperatury gazów w obszarze roboczym, dynamika 

procesów w łukach odbywa się ze stosunkowo dużą inercją. 

Oczywiście zależy to od stadium topienia wsadu i składu 

chemicznego gazu. Szeroki zakres zmian natężenia prądu 

roboczego powoduje, że popularne proste modele 

matematyczne łuku elektrycznego mogą mieć ograniczone 

zastosowanie. Obecnie coraz częściej stosuje się modele 

hybrydowe, kojarzące model Mayra i Cassiego [5]. Jednak 

podobne rezultaty można osiągnąć stosując bardzo 

uniwersalny model Pentegowa [6]. Wykorzystuje on 

statyczną charakterystykę napięciowo-prądową i umożliwia 

łatwe uwzględnienie zmian długości kolumny łuku [7].  

Według założeń konstrukcyjnych i eksploatacyjnych 

procesy startu i stopu AC-EAF powinny być symetryczne. 

Istnieje jednak kilka przyczyn, z których wynikają możliwe 

stany asymetryczne. Należą do nich różne masy elektrod, 

nierównomierne rozmieszczenie wsadu w kotle pieca oraz 

odmienne zagłębienie elektrod w kąpiel metalową i warstwę 

żużla. Ponadto niekiedy występują różne stany awaryjne 

w układach napędowych i sterowania elektrod prowadzące 

do asymetrii ich działania. 

 
3. MODEL MATEMATYCZNY ŁUKU ROZCIĄGANEGO 
 

Do opisu matematycznego właściwości dynamicznych 

kolumny łuku elektrycznego można wykorzystać model 

Pentegowa [6]. W tym modelu zamiast rzeczywistego łuku 

wprowadza się łuk hipotetyczny. Konduktancję jego 

kolumny określa się za pomocą fikcyjnego prądu stanu iθ(t). 

Ten prąd zmienia się z pewną stałą czasową θ = const. Tak 

więc model Pentegowa odwzorowuje nieliniowy dwójnik 

pasywny, który jest: energetycznie zbilansowany, cieplnie 

inercyjny I rzędu, liniowy, stacjonarny i elektrycznie 

bezinercyjny. Zgodnie z założeniami modelu, prądy 

i napięcia łuku spełniają warunek  
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gdzie: U(I) – charakterystyka napięciowo-prądowa statyczna 

kolumny łuku, g – konduktancja kolumny. Na podstawie 

równania bilansu mocy w kolumnie plazmowej 
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(gdzie: dQ/dt – pochodna zmiany energii wewnętrznej 

plazmy; Uiθ – moc elektryczna rozproszona z kolumny; 

ui – moc elektryczna dostarczona) można  otrzymać 

równanie różniczkowe liniowe I rzędu 
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θ

2

d

d
θ ii

t

i
=+θ

 (3) 

 

gdzie θ – oznacza stałą czasową. W ogólnym przypadku 

napięcie na kolumnie łuku określa wzór 
 

 
( )

i
i

iU
u

θ

θ=  (4) 

 

W zależności od wybranej charakterystyki statycznej 

można uzyskać różne warianty modelu łuku. Do nich można 

zaliczyć model Mayra i model Cassiego [6, 8]. W stosunku 

do takich przypadków opracowano wiele metod [9] 

eksperymentalnego wyznaczania parametrów modeli. 

Wyznaczanie kształtu charakterystyki statycznej jest 

stosunkowo łatwe w przypadkach wykorzystania prądu 

stałego lub prostokątnego o wartości i(t)= const. Takie 

możliwości istnieją w stosunku do łuków małej mocy 

w urządzeniach spawalniczych. Piece łukowe prądu 

przemiennego (AC-EAF) i prądu stałego (DC-EAF) są 

budowane jako zupełnie oddzielne jednostki, 

charakteryzujące się różnymi właściwościami metalurgicznymi 

i elektrycznymi [10]. Wpływają na to parametry sieci 

zasilających w punkcie przyłączenia, konstrukcja i bieżące 

ułożenie przewodów toru wielkoprądowego, sposób 

przebiegu procesu technologicznego, stan wyposażenia 

technicznego w warunkach szybkich procesów zużycia 

i starzenia, wybrany sposób regulacji mocy i poziom 

umiejętności obsługującego personelu. 

Pomimo iż w piecach łukowych występuje bardzo 

wysoki poziom zakłóceń, to jednak bardzo często stosowane 

są modele deterministyczne. To jeszcze bardziej utrudnia 

eksperymentalne wyznaczanie parametrów tych modeli. 

Jeśli założyć charakterystykę statyczną łuku w postaci  
 

 ( )
I

P
BlAlIU M++=,  (5) 

 

to w przybliżeniu można odwzorowywać jego właściwości 

w pełnym zakresie natężenia prądu. Parametr A odpowiada 

sumie przyelektrodowych spadków napięcia. Parametr B jest 

często nazywany gradientem napięcia ze względu na 

odchylenie łuku od osi elektrody. Parametr PM jest związany 

z zakresem słaboprądowym. Można wówczas przyjąć, że 

pod wpływem rozciągania łuku, jego charakterystyki ulegają 

transformacji w kierunku wyższych wartości napięcia. 

Jednym z niedostatków takiej aproksymacji jest 

nieokreśloność napięcia powtórnego zapłonu łuku prądu 

zmiennego. Dlatego korzystne jest wprowadzenie 

modyfikacji wzoru (4) w postaci 
 

 ( )
22

,
W

M

II

IP
BlAlIU

+
++=  (6) 

 

Odciętej IW punktu ekstremalnego odpowiada określona 

wartość napięcia zapłonu [7]. 

 

4. WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH STARTU 
PIECA Z ROZCIĄGANYMI ŁUKAMI 

 

Strukturę analizowanego pieca łukowego (AC-EAF) 

przedstawiono na rysunku 1. Przyjęto założenia podobne jak 
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w pracach [2, 3]. Wybrane parametry źródła, transformatorów, 

kabli i filtrów podano w opisach symboli graficznych. 

Parametry charakterystyki napięciowo-prądowej statycznej 

łuku mają wartości: A = 20 V, B = 6000 V/m, PM = 1⋅10
3
 W, 

IW = 50 A. Stała czasowa modelu dynamicznego wynosiła 

θ  = 5⋅10
-4

 s.  

W pierwszej symulacji startu pieca długości łuków 

w fazach L2 i L3 były jednakowe i wynosiły l = 0,08 m. 

Natomiast w fazie L1 następował zapłon łuku realizowany 

od stanu zwarcia. Następnie odbywało się rozciąganie 

kolumny z prędkością 0,5 m/s aż do jego zgaszenia. Podczas 

tych zmian rejestrowano wartości chwilowe prądów i napięć 

trzech łuków, wartości skuteczne napięć i prądów po 

stronach wtórnych transformatorów piecowego i sieciowego 

oraz współczynniki asymetrii napięć po stronie pierwotnej 

transformatora sieciowego i po stronie wtórnej 

transformatora piecowego. Czas objęty symulacją wynosił 

ok. 0,4 s.  

Jako wskaźników charakteryzujące asymetrię napięć 

fazowych użyto wielkości: 

- wskaźnik składowej przeciwnej 
 

 %100
1

2

2 ⋅=
U

U
ku  (7) 

 

- wskaźnik składowej zerowej 
 

 %100
1

0

0 ⋅=
U

U
ku  (8) 

 

-wskaźnik sumaryczny asymetrii  
 

 %100
1

02 ⋅
+

=
U

UU
ku  (9) 

 

gdzie: U0 – składowa kolejności zerowej napięcia, 

U1 –  składowa kolejności zgodnej napięcia, 

U2 – składowa kolejności przeciwnej napięcia. 

Podobne zależności obowiązują w przypadkach 

rozpatrywania prądów przewodowych. Pomimo wykonania 

obliczeń wszystkich wskaźników, ze względu na 

ograniczoną objętość artykułu, zaprezentowano wyłącznie 

wykresy wartości wskaźnika sumarycznego.  

W drugiej symulacji procesu startu pieca długość łuku 

w fazie L3 były stała i wynosiła l = 0,08 m. Natomiast 

w fazach L1 i L2 następowały zapłony łuków realizowane 

od stanu zwarcia. Następnie odbywało się rozciąganie łuków 

aż do ich zgaszenia. Podczas tych zmian rejestrowano 

wartości tych samych zmiennych, jak poprzednio. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat zastępczy obwodów zasilania łuków w AC-EAF 
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Rys. 2. Charakterystyki napięciowo-prądowe dynamiczne łuków 

w AC-EAF z zaburzeniami w jednej fazie L1: 

a) charakterystyka łuku w fazie L1 z rozciąganym łukiem; 

b) charakterystyka łuku w fazie L3 ze stałą długością łuku 
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Rys. 3. Przebiegi wartości skutecznych poszczególnych wielkości 

fazowych po stronie wtórnej transformatora piecowego podczas 

rozciągania jednego łuku: a) napięć, b) prądów 
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Rys. 4. Przebiegi wartości skutecznych poszczególnych wielkości 

fazowych po stronie wtórnej transformatora sieciowego podczas 

rozciągania jednego łuku: a) napięć, b) prądów 
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Rys. 5. Przebiegi wartości wskaźnika sumarycznego asymetrii 

podczas rozciągania jednego łuku: a) po stronie pierwotnej 

transformatora piecowego, b) po stronie wtórnej transformatora 

sieciowego 
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Rys. 6. Charakterystyki napięciowo-prądowe dynamiczne łuków 

w AC-EAF z zaburzeniami w fazach L1 i L2: 

a) charakterystyka łuku w fazie L1 z rozciąganym łukiem; 

b) charakterystyka łuku w fazie L3 ze stałą długością łuku 
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Rys. 7. Przebiegi wartości skutecznych poszczególnych wielkości 

fazowych po stronie wtórnej transformatora piecowego podczas 

rozciągania dwóch łuków: a) napięć, b) prądów 
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Rys. 8. Przebiegi wartości skutecznych poszczególnych wielkości 

fazowych po stronie wtórnej transformatora sieciowego podczas 

rozciągania dwóch łuków: a) napięć, b) prądów 
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Rys. 9. Przebiegi wartości wskaźnika sumarycznego asymetrii 

podczas rozciągania dwóch łuków: a) po stronie pierwotnej 

transformatora piecowego, b) po stronie wtórnej transformatora 

sieciowego 

 

W wyniku przeprowadzonych symulacji zaobserwowano 

zniekształcenia dynamicznych pętli histerezy nie tylko 

w fazie z łukiem rozciąganym, ale także i w fazach 

sąsiednich. Ponadto charakter zmian wartości skutecznych 

prądów i napięć po stronie pierwotnej transformatora 

piecowego oraz po stronie wtórnej transformatora 

sieciowego były podobne. Nie stwierdzono występowania 

zjawisk rezonansowych prowadzących do powstawania 

znacznych przepięć. W stanach zwarcia i bliskich zwarciom 

wskaźniki asymetrii znacznie przewyższały wartości 

dopuszczalne 2-3%. Można zauważyć, że początkowo 

charakteryzowały się dużymi zmianami, by następnie niemal 

liniowo zmniejszać się do wartości zerowych w stanie 

symetrii. Rozciąganie łuków powyżej wartości długości 

łuków w sąsiednich fazach prowadziło do niewielkiego 

wzrostu wskaźnika asymetrii. Zgodnie z oczekiwaniami 

zwarcie i rozciąganie łuku w jednej fazie wywołuje większą 

asymetrię napięć niż w przypadku występowania takich 

procesów w dwóch fazach.  
 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 
 
1. Wybór modelu Pentegowa łuku elektrycznego umożliwia 

stosunkowo łatwe utworzenie makromodelu pieca 

łukowego i przeprowadzenie symulacji procesów 

elektromagnetycznych w systemie zasilania, poczynając 

od stanów zwarcia aż do stanów jałowych.  

2. Obecność elementów reaktancyjnych w obwodach 

zasilania pieca (transformatorów, dławików i filtrów 

biernych LC) nie jest w stanie ograniczyć asymetrii 

w sieci 30 kV podczas występowania zwarć jedno- 

i dwufazowych.  

3. Pomimo dużych zmian parametrów obciążenia nie 

zaobserwowano występowania stanów rezonansowych 

w obwodach zasilania pieca.  

4. Ponieważ stany zwarcia jedno- i dwufazowego są zwykle 

krótkotrwałe, to pomimo bardzo dużych wskaźników 

asymetrii efekty oddziaływania pieca na sieć zasilającą nie 

powinny być w istotnym stopniu uciążliwe. Tym bardziej, 

że wskaźniki te szybko maleją i stany asymetrii związane 

z nadmiernie rozciągniętymi łukami nie powinny być 

traktowane jako bardzo szkodliwe. 
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IMPACT OF ARC INITIATION AND EXTINGUISHING PROCESSES IN AC ARC 
FURNACES ON ASYMMETRY STATES OF THE POWER SUPPLY SYSTEM 

 

The article describes selected factors affecting changes in arc length occurring in AC arc furnaces. Particular attention 

was paid to the extension of the plasma column accompanying the processes of initiating and extinguishing the arc.  

For the simulation of the furnace work, mathematical Pentegov model of the arc was used with a given static voltage-current 

characteristic depending on the length of the column. A model of the AC arc furnace power supply system from the high 

voltage power network was developed. The research results obtained in the three-phase network asymmetry caused by short 

circuit and arc stretching in one phase, as well as arc stretching in two phases are presented. The determined values  

of asymmetry indices and RMS values of currents and voltages in selected system nodes were presented. A strong influence 

of short-circuit and arc stretching states, occurring in one and two phases, on the effective values of voltages and currents  

in the remaining phases and on voltage asymmetry on the primary side of the furnace transformer and on the secondary side 

of the network transformer was found. 

 

Keywords: electric arc, Pentegov model, arc furnace, network asymmetry. 
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METODY OCENY INDYWIDUALNEJ EMISJI ZABURZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NA PODSTAWIE SYGNAŁÓW RZECZYWISTYCH 

 

 

Szymon BARCZENTEWICZ, Bogusław ŚWIĄTEK, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK,  

Krzysztof CHMIELOWIEC 
 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  

tel.: +48 12 617 28 57                   e-mail: barczent@agh.edu.pl 

tel.: +48 12 617 28 67                   e-mail: boswiate@agh.edu.pl   

tel.: +48 12 617 28 36                   e-mail: afirlit@agh.edu.pl  

tel.: +48 12 617 28 20                   e-mail: kpiatek@agh.edu.pl  

tel.: +48 12 617 28 93                   e-mail: kchmielo@agh.edu.pl   

 
Streszczenie: W pracy przedstawione zostało porównanie metod 

oceny indywidualnej emisji harmonicznych i wahań napięcia, na 

podstawie zagregowanych 10 minutowych wartości. 

Zaprezentowane przykłady wykorzystania opisanych metod bazują 

na pomiarach wykonanych w sieci dystrybucyjnej. Otrzymane 

wyniki potwierdzają zasadność wykorzystania danych 10-

minutowych do oceny emisji analizowanych zaburzeń. 

 
Słowa kluczowe: zaburzenia elektromagnetyczne, harmoniczne 

napięcia, wahania napięcia, ocena indywidualnej emisji. 

 

1. OCENA INYWIDUALNEJ EMISJI  
 

Indywidualna emisja zaburzenia to taka, której źródłem 

jest wyłącznie rozważany odbiornik niespokojny, bez 

uwzględnienia innych źródeł emisji. Perspektywa instalacji 

coraz większej ilości odnawialnych źródeł energii oraz 

zwiększanie ilości odbiorników nieliniowych w sieci 

elektroenergetycznej potęguje złożoność procesu oceny 

indywidualnej emisji zaburzeń. Wymusza to konieczność 

opracowania skutecznej metodyki takiej oceny. Najlepiej, 

gdyby ocena mogła być przeprowadzona z wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury pomiarowej (stacjonarnych 

i mobilnych analizatorów jakości energii elektrycznej). 

W pracy przedstawiono dwie metody oceny indywidulanej 

emisji harmonicznych oraz metodę oceny wahań napięcia. 

 

1.1. Emisja harmonicznych napięcia 
Standard IEC 61000-3-6 [1] definiuje poziomy emisji 

poszczególnych harmonicznych w punkcie przyłączenia PP. 

Poziom emisji harmonicznych napięcia definiowany jest 

jako wektor różnicy pomiędzy napięciem zmierzonym  

w punkcie wspólnego przyłączania PWP i napięciem 

harmonicznym tła. Poziom emisji harmonicznych napięcia 

zależy od impedancji harmonicznej sieci. Raporty techniczne 

IEC [1,2] wymagają, aby pomiary zagregowanych, 10 

minutowych wartości skutecznych prądu i napięcia, 

wykorzystywanych do oceny indywidualnej emisji 

harmonicznych, były wykonywane przez odpowiednio długi 

czas: minimum tydzień. 

Jeną z metod oceny indywidulnej emisji 

harmonicznych na podstawie zagregowanych danych 10-

minutowych jest metoda CIRED/CIGRE C4.109 [4]. Metoda 

oparta jest na długiej (minimum tydzień) obserwacji 10-

minutowych wartości skutecznych napięcia i prądu  

w punkcie PP. Rysunek 1 przedstawia  schemat zastępczy 

sieci do oceny indywidulanej emisji dla poszczególnych 

harmonicznych.  

Lokalizacja dominującego źródła energii w punkcie 

przyłączenia PP wynika z położenia punktów na 

charakterystyce napięcia harmonicznej od prądu 

harmonicznej (Rysunek 2). Jeśli punkty koncentrują się 

wokół  impedancji sieci, to odbiorca jest dominującym 

źródłem harmonicznych. Sieć zasilająca jest dominującym 

źródłem, jeśli punkty na charakterystyce koncentrują się 

wokół impedancji odbiorcy. Kiedy punkty leżą pomiędzy 

liniami impedancji, zarówno dostawca jak i odbiorca są 

odpowiedzialni za emisję harmonicznych. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat zastępczy sieci do oceny indywidulanej emisji 

harmonicznych w punkcie PP, gdzie:  

 
Ui – napięcie harmonicznej,  

Ii – prąd harmonicznej, 

Ei tło -  napięcie harmonicznej tła pochodzące z systemu 

elektroenergetycznego w punkcie wspólnego przyłączenia PWP  

IO,i –prąd i-tej harmonicznej generowany przez odbiorcę, 

ZS,,i – impedancja zastępcza systemu dla i-tej harmonicznej,  

ZO,,i – impedancja zastępcza odbiorcy dla i-tej harmonicznej. 
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Rys. 2. Zasada działania metody CIRED/CIGRE C4.109. [3] 

 

Ocena emisji harmonicznej napięcia oparta jest na 95 

percentylu zarejestrowanej harmonicznej prądu Ii, 

pomnożonej przez odpowiadającą impedancję harmoniczną 

ZS, tak jak w [3]:  

 
∆� � �� � ��	�ł
 � ��	� .                         (1) 

 

W niektórych przypadkach takie rozumowanie może 

prowadzić do błędnych wniosków [5, 6]. W przypadku 

generowania energii przez źródła rozproszone, ocena emisji 

może nie być możliwa. Harmoniczne o różnych charakterach 

mogą sumować się w nieznany sposób, wprowadzając 

wysoką niepewność do oceny emisji harmonicznych 

napięcia, co zobrazowano na rysunku 3. 

 

 
 

Rys. 3. Nieokreślony sposób sumowania się harmonicznych na 

przestrzeni zespolonej 

 

Drugą z metod oceny indywidulanej emisji 

harmonicznych jest metoda oparta o prawo sumowania. Jest 

ona zalecana w przypadku, gdy nie dysponujemy informacją 

o impedancji harmonicznej w punkcie, w którym 

przeprowadzamy analizę. Ocena indywidulnej emisji 

poszczególnej harmonicznej, zgodnie z prawem sumowania, 

według normy IEC 61000-3-6 [1], może być wyrażona 

wzorem: 

 

�� � �∑ ���
��� � �����

� ��ł� � ����
� ������ 

�
          (2) 

gdzie:  

Ui   –wartość harmonicznej napięcia (rzędu h),  

���– wartość indywidualnego poziomu emisji (rzędu i),  

α   - wykładnik przyjmowany arbitralnie. 

W tablicy 1 przedstawiono wartości wykładnika α dla 

poszczególnych harmonicznych. Wartości w tablicy 

wynikają z badań eksperymentalnych i zawarte zostały  

w normie [1]. 

 
Tablica 1. Wartości wykładnika α dla poszczególnych wartości 

harmonicznej[1] 

 

α Rząd harmonicznej 
1 i<5 

1,4 5≤i≤10 

2 i>10 

 

1.2. Generacja wahań napięcia 

Pomiar napięcia dostarcza jedynie informacji 

o sumarycznych wahaniach, pochodzących od wszystkich 

odbiorników niespokojnych obecnych w sieci zasilającej, 

i mających wpływ na poziom zaburzenia w rozważanym 

punkcie. Dla oceny czy emisja wahań napięcia, powodowana 

pracą odbiornika traktowanego indywidualnie, nie 

przekracza poziomu emisji, który został mu przyznany na 

etapie ustalania warunków technicznych przyłączenia, 

niezbędne jest opracowanie odpowiednich metod kontroli 

[8].  

Literatura [1, 5, 6] do oceny indywidualnej emisji 

wahań napięcia zaleca wykorzystanie metody opartej  

o prawo sumowania. Empirycznie określono zależność na 

wypadkową wartość wskaźnika krótkookresowego 

migotania światła, spowodowanego przez kilka źródeł 

emisji: 

 

!"� � �∑ !"����
� 				!#� � �∑ !#����� ,           (3) 

 

gdzie: Pst (Plt) – wskaźniki migotania pochodzące od 

poszczególnych, samodzielnie pracujących źródeł 

zaburzenia [7]. 

Współczynnik α  przyjmuje wartości w zależności od 

charakterystyki źródła wahań:  

• α=4 stosowany do sumowania wahań napięcia 

pochodzących od pieców łukowych, które pracują  

w sposób wykluczający równoczesność roztapiania;  

• α=3 stosowany powszechnie dla większości rodzajów 

zmian napięcia w przypadku, gdy prawdopodobieństwo 

jednoczesnej pracy źródeł jest niewielkie;  

• α=3,2 stosowany dla prostoliniowej części 

charakterystyki Pst =1; 

• α=2 stosowany w przypadku, gdy zbieżność pracy 

różnych źródeł jest możliwa, np. przy równoczesnej 

pracy kilku pieców łukowych lub ciągłej pracy kilku 

elektrowni wiatrowych, przyłączonych w niewielkiej 

odległości;  

• α=1 stosowany przy sumowaniu zgodnych zmian 

napięcia (duże prawdopodobieństwo równoczesnej 

pracy odbiorników niespokojnych). 

 

Badania empiryczne wykazały, że prawo sumowania, 

które w najlepszym stopniu odpowiada wynikom pomiarów, 

zależy od wartości percentyla stosowanego do oceny 

zaburzenia [3]. Przykładowo, w przypadku dwóch pieców 

łukowych sumowanie jest praktycznie liniowe (α =
 
1) do 

poziomu prawdopodobieństwa (p) równego 50%, natomiast 

staje się kwadratowe (α = 2) dla p	%	90 %. Dla p ≥ 95 % 

bardzo trudno przyjąć wartości współczynnika α,  
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a zmierzony poziom wahań napięcia jest spowodowany 

prawie wyłącznie przez najbardziej zaburzający odbiornik  

(α ≥ 4).  

W ocenie poziomu emisji, na podstawie analizy 

porównawczej pomiarów, z rozważanym zaburzającym 

odbiornikiem (Pst z odbiornikiem) i bez niego (Pst tło, bez 

odbiornika), można wykorzystać prawo sumowania emisji:  

 

!"� � �∑ !"����
� � �&!"��'�ł� � &!"��'����� 

� .          (4) 

 

Jednakże, ten sposób budzi pewne wątpliwości. 

Pomiary wskaźników nie zostały przeprowadzone w tym 

samym czasie i wynik może być zakłócony ewentualnymi 

zmianam i warunków pracy innych zaburzających 

odbiorników, bądź zmianami konfiguracji sieci zasilającej 

(zmieniającymi w szczególności moc zwarciową). 

 

2. WYNIKI 
 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono 

przykładową realizację opisanych metod. Prezentowana 

realizacja opiera się na danych rzeczywistych zmierzonych 

w punkcie z dużym odbiorem niespokojnym.  

 
2.1. Harmoniczne 

Liczba próbek dla poszczególnych faz to ML1, ML2, ML3 

= 2159. Napięcie znamionowe w punkcie to UN=110 kV. 

Harmoniczna poddana analizie to i =27. 

Rysunek 4 przedstawia zależność 27 harmonicznej 

napięcia od 27 harmonicznej prądu oraz napięcia 

27 harmonicznej od wartości średniej prądu dla fazy L1. 

Kolorem czerwonym zaznaczono linię impedancji 

wyznaczonej z mocy zwarciowej Szw. 

 

 
 

Rys. 4. Zależność napięcia 27 harmonicznej od prądu 

27 harmonicznej oraz napięcia 27 harmonicznej od wartości 

średniej prądu dla fazy L1 

 

W analizowanym przypadku większość danych grupuje 

się wokół prostej impedancji, w takim przypadku za 

zaburzenie odpowiada odbiorca, zatem można przystąpić do 

oceny indywidualnej emisji odbiorcy. Lokalizacja źródła 

zaburzeń wskazuje również na stałość mocy zwarciowej 

podczas pomiarów. Wyznaczono 95 percentyl prądu 

harmonicznej CP95{Ii} oraz 95 percentyl napięcia 

harmonicznej CP95{Ui}, a następnie maksymalną wartość 

skuteczną prądu odbiorcy Imax. Napięcie całkowite to 

wartość CP95 harmonicznej napięcia, wyznaczona dla 

przedziału prądu od 0 do 10% Imax. 

W tablicy 2 przedstawiono wyniki oceny indywidualnej 

emisji wykorzystując metodę CIRED/CIGRE C4.109 (Ind. 

Emis. I), jak i metodę opartą na prawie sumowania (Ind. 

Emis. II), opisaną w normie IEC 61000-3-6, stosując 

rekomendowane w normie wartości współczynnika α = 2. 

Różnice pomiędzy wynikami obu zaimplementowanych 

metod są niewielkie, sięgające maksymalnie dziesiątej części 

procenta. Przeprowadzona analiza wykazała, że źródłem 

harmonicznych w badanym punkcie jest odbiorca. 

Obliczono, że odpowiada on za zaburzenie w około 80% do 

90% w poszczególnych fazach.   
 

Tablica 2. Wyniki oceny indywidualnej emisji harmonicznych 

 

Faz
a 

CP95 
{Ii} 
[A] 

CP95 
{Ui} 
[V] 

Max 
{IRMS} 

[A] 
N 

Ei tło 

[V] 

Ind. 
Emis. 
I [%] 

Ind. 
Emis. 
II [%] 

L1 1,36  288,2 752,9 7

8 

74,2 79,62 78,97 

L2 1,58 341,4 745,1 8

3 

46,8 87,78 87,84 

L3 1,36 765,3 765,3 7

7 

36,3 89,04 88,94 

 

2.2. Wahania napięcia 
Liczba próbek dla poszczególnych faz  ML1, ML2, 

ML3 = 8641. Napięcie znamionowe w punkcie to UN=110 

kV. Rysunek 5 przedstawia zależność wskaźnika migotania 

światła Pst od agregowanej wartości skutecznej prądu oraz 

zależność wskaźnika migotania światła Pst od różnicy 

wartości maksymalnych prądu Imax i wartości minimalnych 

prądu Imin dla fazy L1. 

 
 

Rys. 5. Zależność wskaźnika migotania światła Pst od wartości 

średniej prądu oraz charakterystyka wskaźnika migotania światła 

Pst od różnicy wartości maksymalnych prądu Imax i wartości 

minimalnych prądu Imin dla fazy L1 

 

Potwierdzeniem wpływu odbiorcy na poziom wahań 

napięcia jest zależność wskaźnika Pst od różnicy wartości 

max i min prądu. Jak widać na rysunku 5, zależność jest 

silna. W przypadku algorytmizacji zagadnienia można 

wykorzystać np. współczynnik korelacji. Można więc 

wskazać odbiorcę jako dominującego sprawcę zaburzenia. 

Analogiczna sytuacja zachodzi dla dwóch pozostałych faz. 
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Wyznaczony został 95 percentyl CP95 wahania napięcia 

{Pst}. Następnie wyznaczono maksymalną wartość prądu 

skutecznego odbiorcy Imax. 

Bardzo istotnym dla poprawności wnioskowania jest 

wybór wartości prądu, poniżej której przyjmuje się, że 

odbiorca generujący zaburzenie nie pracuje. Wartość 

graniczna prądu powinna wynikać z praktyki (obserwacja 

specyfiki odbiorcy w dłuższej skali czasu). Obliczono Pst tło, 

będące wartością 95 percentyla wahań napięcia (Pst), 

wyznaczoną dla przedziału prądu od 0 do 10% Imax. 

Jako zasadę należy przyjąć, że wartość tego prądu 

powinna być możliwie mała, w stosunku do  maksymalnego 

prądu odbiorcy w analizowanym okresie, oraz, że liczba 

zarejestrowanych danych pomiarowych, w czasie tak 

zdefiniowanego braku pracy zaburzającego odbiornika, 

będzie wystarczająco duża dla wyznaczenia wiarygodnej 

miary statystycznej w postaci percentyla CP95. 

W prezentowanej realizacji wartość graniczna prądu została 

zdefiniowana jako 10% zmierzonej wartości maksymalnej 

prądu. Wyniki oceny indywidualnej emisji przestawiono  

w tablicy 3. W każdej z faz to odbiorca jest głównym 

źródłem wahań napięcia a jego indywidulna emisja wynosi 

w poszczególnych fazach od 94,18% do 95,14. 

 

Tablica 3. Wyniki oceny indywidualnej emisji wahań 

napięcia 

 

Faza 
CP95 
{Pst} 

Max 
{IRMS} 

N Pst tła 
Ind. 

Emisja 
[%] 

L1 12,6895 793,71 1432 12,6885 94,18 

L2 12,2731 772,53 1447 12,2724 94,74 

L3 12,9883 790,64 1426 12,9892 95,14 

 

3. WNIOSKI 
 

W pracy przedstawiono wybrane metody ceny 

indywidualnej emisji wahań napięcia oraz harmonicznych 

napięcia. Opisane metody zostały zaimplementowane 

i przetestowane na podstawie pomiarów rzeczywistych 

w sieci elektroenergetycznej. Otrzymane wyniki 

potwierdzają zasadność wykorzystania danych 10-

minutowych do oceny emisji analizowanych zaburzeń. 
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ELECTROMAGNETIC DISTURBANCES ASSESSMENT ON A DISTRIBUTION NETWORK 
USING REAL MEASUREMENTS 

 

The assessment of individual emission of electromagnetic disturbances in distribution networks is a very demanding 

task. The paper presents a comparison of methods for assessing individual harmonic emissions and voltage fluctuations, 

based on aggregated 10-minute values. IEC technical reports suggest that measurements of the aggregated 10-minute RMS 

current and voltage, used to assess individual harmonic emissions, should be performed for a sufficiently  

long time - a minimum of a week. The work used real measurements made in the distribution network. The obtained results 

confirm the legitimacy of using 10-minute data to assess the emissions of the analyzed disturbances. 

 

Keywords: electromagnetic disturbances, voltage harmonics, voltage fluctuations, individual emission assessment. 
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Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki eksperymentu 

wykonanego w hucie stali. System pomiarowy wykorzystany do 

przeprowadzenia pomiarów jest oparty na systemie czasu 

rzeczywistego z układem FPGA, który pozwala na wykonanie 

pomiarów sygnałów analogowych. Trzy fazy napięcia i prądu 

zostały zmierzone w trzech wybranych punktach sieci zasilającej. 

Analiza częstotliwości ujawniła ciekawe zjawisko, w którym po 

wyłączeniu pieca łukowego częstotliwości napięcia i prądu  

w wewnętrznej części huty zmniejszyła się  zamiast zwiększyć, jak 

można by się spodziewać. To nieoczekiwane zjawisko zostało 

zarejestrowane z pomocą PMU i potwierdzone przez analizę 
MatrixPencil. Przeprowadzone pomiary potwierdziły zasadność 
monitorowania częstotliwości napięcia zasilania pieców łukowych 

za pomocą analizy fazora. 

 
Słowa kluczowe: piec łukowy, analiza częstotliwości, 

synchrofazor. 

 

1. WSTĘP 

 

Piece łukowe są przyczyną zaburzeń napięć i prądów 

w punkcie wspólnego przyłączania w sieciach 

elektroenergetycznych. Te zaburzenia znacząco obniżają 
jakość energii elektrycznej. W ostatnich latach badacze 

zajmujący się  piecami łukowymi skupiają się głównie na 

analizie harmonicznych i interharmonicznych oraz metod ich 

kompensowania [1, 2]. Ta praca skupia się na 

monitorowaniu częstotliwości pieców łukowych. Najbardziej 

popularną nieparametryczną metodą  wykorzystywaną do 

wyznaczania częstotliwości jest transformacja Fouriera.     

W tej pracy wykorzystana została analiza częstotliwości, 

oparta o pomiar fazora napięcia, z zastosowaniem filtra FIR 

o płaskiej charakterystyce amplitudowej [3]. Zastosowana 

metoda spełnia, jako jedna z nielicznych w literaturze, 

wymagania stawiane w standardzie IEEE C37.118.1 [4, 5]. 

Jednostki do pomiaru fazora (PMU - Phasor Measurement 

Unit) są szeroko wykorzystywane w sieciach 

transmisyjnych. Dotychczas  PMU były uważane za bardzo 

kosztowne i specjalistyczne urządzenia. Ostatnio jednak 

nastąpił spadek ich cen. W literaturze pojawia się coraz 

więcej aplikacji technologii fazorowej w sieciach średniego 

a nawet niskiego napięcia. Trwa też interesująca dyskusja 

o możliwościach wykorzystania PMU w ocenie jakości 

energii elektrycznej. W niniejszej pracy autorzy proponują 
nowatorskie zastosowanie PMU do monitorowania 

częstotliwości napięcia zasilającego piec łukowy. 

Podczas pomiarów wykonanych w hucie stali 

w Ostrowcu Świętokrzyskim, z piecami łukowymi, 

zaobserwowano anomalię polegającą na tym, że po 

wyłączeniu pieca łukowego częstotliwość napięcia i prądu 

sieci zasilającej zmniejszyła się zamiast wzrosnąć. 
Zarejestrowane zjawisko potwierdzone zostało z pomocą 
analizy DTFT oraz analizy MatrixPencil [7].  

 

1.1. Definicja fazora 
Pomiar fazora wykonywany jest za pomocą PMU 

zainstalowanych w sieci elektroenergetycznej. Fazor 

rejestrowany jest w czasie rzeczywistym oraz 

zsynchronizowany z czasem absolutnym z dokładnością do 

1µs. Dla sygnału sinusoidalnego 

 ���� = COS	
�� + ����,   (1) 

 

gdzie ω0=2πf0 jest podstawową pulsacją w  rad/s, f0 jest 

częstotliwością podstawową w Hz, a(t) jest zmieniającą się 
w czasie amplitudą a φ(t) jest zmieniającą się w czasie fazą. 
Fazor dany jest wzorem 

 

���� = ����
√� ������.   (2) 

 

Dla częstotliwości podstawowej f0 = 50 Hz, fazor powinien 

być wyliczany 10, 25 albo 50 razy na sekundę. 
Częstotliwość chwilowa fin dla (1) wynika z pierwszej 

pochodnej argumentu funkcji kosinus w (1)  

 

������ = �� + �
��

�����
�� .   (3) 

 

Sygnał cyfrowy x[n], odpowiadający (1), uzyskiwany 

jest za pomocą  przetwornika ADC, wyposażonego 

w analogowy filtr antyaliasingowy 

 

�� ! = "� ! COS�Ω� + � !� , Ω� = 2Π &'
&( ,         (4) 
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gdzie fs jest częstotliwościową próbkowania sygnału w Hz. 

Częstotliwość chwilowa dla (1) obliczana jest zgodnie 

ze wzorem 

 

���� ! = �� + &(
��

���)�!*���*�!
� .  (5) 

 

1.2. Filtry FIR z oknami płaskimi 

W tej pracy fazor wyliczany jest za pomocą filtra FIR 

o doskonale płaskiej charakterystyce amplitudowej [3]. Filtr 

ten projektowany jest jako modulowane częstotliwościowo, 

doskonale płaskie okno kosinusowe [6] w postaci  

 

+,� ! = -∑ ",�/! COS 0/ �
1  2 ,  = 34,… ,4,67�

0, 9	�;<�=>9 ?/	9?�"@AB  (6) 

 

gdzie M jest rzędem okna a aM[m] są to współczynniki okna 

M-tego rzędu. Okno składa się z L=2N+1 próbek. 

W [3] wykazano, że metoda obliczania fazora, opara 

o okna płaskie, spełnia wymagnia standardu IEEE C37.118.1 

jako jedna z nielicznych dostępnych w literaturze. 

 

2. ZASILANIE I SYSTEM POMIAROWY 
 

2.1. Zasilanie huty stali 

 

 
 

Rys. 1. Schemat zasilania huty stali wraz z zaznaczonymi  

punktami pomiarowymi 

 

Schemat zasilania huty stali zaprezentowano na 

rysunku 1. Huta zasilana była z sieci 400 kV poprzez 

transformator 250 MVA. W hucie pracowały dwie pary 

pieców, składające się z pieca łukowego oraz kadziowego. 

Obie pary oddalone były od siebie o 500 metrów oraz miały 

oddzielne linie zasilania. Moc pozorna pierwszej pary 

pieców wynosiła 115 MVA dla pieca łukowego i 75 MVA 

dla pieca kadziowego. Moc pozorna drugiej pary wynosiła 

po 25 MVA dla obu pieców.  

Piec łukowy o najwyższej mocy jest zasilony z dwóch 

transformatorów o mocy 75 MVA z linii 110 kV. Pracujące 

równolegle transformatory były tego samego typu 

i producenta, najprawdopodobniej ich obciążenie nie jest 

jednak symetryczne. Pomiary przeprowadzono w trzech 

różnych punktach. 

Wybór punktów pomiarowych miał na celu ocenienie 

wpływu pieca łukowego A na sieć oraz tłumienie zaburzeń 
przez transformatory Tr1 oraz Tr2. 

 

2.2. System pomiarowy 

System pomiarowy oparty jest na systemie czasu 

rzeczywistego z układem FPGA cRIO-9024. System ten 

pozwala na zintegrowanie ośmiu różnych modułów, takich 

jak: moduły pomiarowe, cyfrowe lub sterujące. 

Wykorzystana konfiguracja zawiera trzy moduły do pomiaru 

prądu oraz trzy moduły do pomiaru napięcia. Rozdzielczość 
przetworników ADC w modułach pomiarowych wynosi 24 

bity a maksymalna częstotliwość próbkowania to 50 kHz. 

W przeprowadzonych badaniach częstotliwość próbkowania 

wynosiła 12,5 kHz. 

 

 
 

Rys. 2. Schemat blokowy systemu pomiarowego 

 

Rysunek 2 przedstawia schemat blokowy opisujący 

budowę sytemu. W każdym punkcie pomiarowym 

przeprowadzono pomiar trzech prądów i napięć. Wszystkie 

przeprowadzone pomiary próbkowano synchronicznie, 

zgodnie z jednym zegarem. Dane zapisywano za 

pośrednictwem kolejki FIFO z DMA do systemu czasu 

rzeczywistego. Dane zapisywano w równoległym wątku. 

 

3. WYNIKI 

 

Rysunki 3-6 przedstawiają wyniki analizy w punkcie 

pomiarowym nr 1. Przed obliczaniem fazorów, sygnały 

zostały przepróbkowane do częstotliwości 800 Hz. Fazory 

obliczane były względem 50 Hz, tak jak rekomendowano 

w [3] z oknem płaskim M=5, D0=2, DN=2, L=207 [2]. 

Rysunek 3 pokazuje obwiednie trójfazowego napięcia 

i prądu otrzymanego z obliczania fazorów. W obu 

przypadkach (rysunek 3a,b) można zaobserwować znaczący 

spadek prądu i niewielkie zwiększenie napięcia po 

wyłączeniu pracy pieca. Na rysunku 3 zaznaczono 

przedziały czasowe t1 i t2, określające czas przed i po 

wyłączeniu pracy pieca.  

Rysunek 4 przedstawia częstotliwość obliczoną 
z pomocą fazora oraz częstotliwość uśrednioną przez filtr 

FIR o płaskiej odpowiedzi impulsowej. Średnia 

arytmetyczna została obliczona z 301 próbek. Na rysunku 4 

można zaobserwować, że w obu przypadkach, a) oraz b), 

częstotliwość zmienia się inaczej, chociaż w obu 

przypadkach piec łukowy był wyłączany. W przypadku b) 

częstotliwość niespodziewanie maleje. 
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a) 

 
b) 

 
 

Rys. 3. Obwiednia fazora trzech faz napięcia i prądu podczas 

wyłączenia pieca łukowego. Dla przypadku b) zaobserwowano 

zmniejszenie częstotliwości 

 

a) 

 
b) 

 
Rys. 4. Częstotliwości fazora dla przypadków pokazanych  

na rysunku 3 

 

a) 

 
b) 

 
 

Rys. 5. Porównanie wartości chwilowych częstotliwości 

obliczanych za pomocą fazora , DTFT oraz MatrixPencil dla 

przypadków pokazanych na rysunku 3 
 

Wyniki otrzymane z analizy fazora zostały 

zweryfikowane i potwierdzone przez oryginalny, nie 

poddany repróbkowaniu sygnał. Do weryfikacji 

wykorzystano metodę DTFT (Discrete Time Fourier 

Transform) [8], algorytm Matrix-Pencil [7] oraz metodę 
interpolowanej dyskretnej transformaty Fouriera (IpDFT) 

[10, 11]. Na rysunku 5 porównano uśrednioną, chwilową 
częstotliwość, obliczoną przez fazor z algorytmem Matrix 

Pencil [7] i DTFT, oba okienkowane przez okno o długości 

100 okresów częstotliwości podstawowej, tj. 2 s. Dla DTFT 

zastosowano okno Hamminga i ustawiono krok 

częstotliwości równy 0,001 Hz. Wyniki wszystkich trzech 

metod są zgodne. 
 

a) 
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b) 

 
Rys. 6. Widmo DTFT prądu dla przypadków pokazanych na 

rysunku 3. Dla linii czerwonej DTFT  

obliczono w interwale t1 a dla niebieskiej w interwale t2 

 

Szczególnie łatwo jest zaobserwować anormalne 

zachowanie częstotliwości na rysunku 6b. Rysunek 6 

przedstawia analizę DTFT trzech faz  prądu obliczone 

w przedziałach czasu t1 i t2. Częstotliwość sygnałów 

w przedziałach czasu t1 i t2 obliczona została 

z wykorzystaniem trzy-punktowego IpDFT. 

 

4. WNIOSKI 

 

W pracy przeprowadzono analizę częstotliwości prądu 

i napięcia podczas pracy pieca łukowego. Do analizy 

wykorzystano fazor obliczany zgodnie ze standardem 

C37.118.1. Analiza miała na celu potwierdzić przydatność 
analizy fazorowej do monitorowania częstotliwości pracy 

pieca. Zarejestrowano interesujące zjawisko zmniejszenia się 
częstotliwości prądu i napięcia po wyłączeniu pieca. 

Zaobserwowane zjawisko potwierdzono z pomocą innych 

metod analizy częstotliwościowej o znacznie większej 

złożoności obliczeniowej. 

Przeprowadzony eksperyment wskazuje na zasadność 
wykorzystania PMU w monitorowaniu częstotliwości 

napięcia zasilającego piec łukowy. 
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MONITORING OF ELECTRIC ARC FURNACE FREQUENCY USING PHASOR ANALYSIS 
 

This paper presents the results of measurement experiment conducted in the operating steel plant. The measurement 

system was built with real time system with FPGA module, capable of measuring analog signals. Three phase voltages  

and currents were acquired in three selected points of supplying power network. Frequency analysis of measured signals 

revealed an interesting phenomenon, as it happened that after switching off the electric arc furnace, the frequency  

of the supplying voltage and current increased slightly instead of decreasing, as we would normally expect. This abnormal 

frequency behavior was identified by phasor analysis and also confirmed by DTFT (Discrete Time Fourier Transform) 

analysis, and MatrixPencil analysis. Performed measurements proved phasor analysis to be a useful application for electric 

arc furnace frequency monitoring. 

 

Keywords: Electric Arc Furnace, frequency analysis, phasor analysis. 
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Streszczenie: W polskich zakładach górniczych napędy maszyn 

wyciągowych realizowane są głównie w oparciu o silniki prądu 

stałego. W artykule przedstawiono analizę doboru liczby pulsów 

układu przekształtnikowego maszyny wyciągowej pod kątem 

sprawności układu oraz jego oddziaływania na sieć zasilającą.  

Słowa kluczowe: maszyna wyciągowa, układy wielopulsowe, 

jakość energii elektrycznej. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Maszyna wyciągowa stanowi zasadniczy element ko-

palnianego wyciągu szybowego. Jej głównym elementem 

jest linopędnia napędzana silnikiem wyposażonym w układ 

zasilania oraz układ regulacji prędkości. Z racji swojej rela-

tywnie dużej mocy oraz coraz częstszego stosowania po-

średniczącego układu energoelektronicznego, maszyna wy-

ciągowa uznawana jest za jeden z najbardziej istotnych od-

biorników zakładu górniczego, wpływających na jakość 
dostawy energii elektrycznej. 

 

2. PROSTOWNIKI STEROWANE W NAPĘDZIE  
    MASZYN WYCIĄGOWYCH 
 

Napęd maszyn wyciągowych realizowany może być 
przez zastosowanie wolnoobrotowych silników prądu stałe-

go (rozwiązanie bezprzekładniowe) lub szybkozmienne 

silniki prądu stałego lub przemiennego, napędzające lino-

pędnię z wykorzystaniem przekładni. W polskim górnictwie 

najbardziej rozpowszechnione są silniki wolnoobrotowe 

produkowane przez wrocławską firmę DFME (rysunek 1). 

Aby możliwa była regulacja prędkości napędu, silnik 

zasilony jest z sieci 6 kV poprzez transformator przekształt-

nikowy i układ energoelektroniczny nazywany prostowni-

kiem. Jest to zestaw sześciu elementów półprzewodniko-

wych, których sekwencja załączania jest wyznaczona  

w układzie sterowania przekształtnikiem. 

Na rysunku 2 przedstawiono przykładowe rozwiązanie 

układu przekształtnikowego. Jest on zbudowany 

z tyrystorów i pracuje w ściśle określonej konfiguracji załą-
czeń elementów półprzewodnikowych. 

 

Rys. 1. Silnik wyciągowy serii PW produkcji DFME 

SDC

U
d

SDC

U
d

a

b

IZAS

IZAS

Id

Id

 

Rys. 2. Przykładowa konfiguracja załączeń tyrystorów napędu 

przekształtnikowego 

Z konstrukcji układu i własności przebiegów sinusoi-

dalnie zmiennych zasilających przekształtnik wynika, że 

silnik zasilany jest napięciem, które oprócz składowej stałej 

zawiera także składową zmienną. Na rysunku 3 przedsta-

wiono przebiegi napięcia i prądu po stronie zasilającej  

(UZAS, IZAS) i po stronie silnika (Ud, Id) układu przekształtni-

kowego. 

Przebiegi napięć zasilających są zniekształcone.  

Widoczne są wyraźnie załamania komutacyjne, występujące 

w chwilach przejęcia przewodzenia przez kolejne elementy 

półprzewodnikowe. Kształt prądu zasilania znacznie odbiega 

od przebiegu sinusoidalnego. 
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Rys. 3. Przebiegi napięć i prądów po stronie zasilania napięciem 

zmiennym (a) i po stronie odbiornika (b) 

 

Aby wyjaśnić pochodzenie nazewnictwa związanego 

z układami wielopulsowymi konieczne jest zestawienie 

przebiegu napięcia wejściowego, w tym przypadku napięcia 

międzyfazowego zasilającego przekształtnik, z napięciem 

wyjściowym układu, czyli napięciem zasilającym silnik. 

Przebiegi te przedstawiono na rysunku 4. Jeżeli wyznaczony 

zostanie jeden okres przebiegu napięcia zasilania, to okaże 

się, że w tym czasie występuje sześć okresów składowej 

zmiennej napięcia wyjściowego. Upraszczając, na jeden 

okres przebiegu wejściowego przypada sześć tętnień  
(pulsów) napięcia wyjściowego. Układ taki nazywany jest 

układem 6-pulsowym. 

Aby zmniejszyć tętnienia napięcia wyjściowego 

i znacznie ograniczyć oddziaływanie układu na sieć zasilają-
cą, buduje się układy o większej liczbie pulsów. Zawsze 

jednak jest to liczba będąca wielokrotnością liczby sześć, 
ponieważ układ 6-pulsowy jest podstawowym elementem 

takiej struktury. Na rysunku 5 przedstawiono schemat ukła-

du 12-pulsowego. 
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Rys. 4. Przebieg napięcia wyjściowego DC (Ud) w odniesieniu do 

napięcia międzyfazowego zasilania (UZAS) w układzie 6-pulsowym 

 

Składa się on z dwóch 6-pulsowych mostków połączo-

nych szeregowo po stronie DC. Zasilanie każdego układu 

realizowane jest poprzez transformator przekształtnikowy. 

Transformatory mają różne grupy połączeń, co powoduje, że 

po stronie wtórnej, napięcia zasilające poszczególne prze-

kształtniki są przesunięte względem siebie o 30°. 
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Rys. 5. Schemat układu 12-pulsowego 
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Rys. 6. Przebieg napięcia wyjściowego (Ud) układu 12-pulsowego 

w odniesieniu do napięcia międzyfazowego zasilania (UZAS) 

 

W takim rozwiązaniu na jeden okres napięcia wejścio-

wego przypada 12 okresów składowej zmiennej napięcia 

zasilającego silnik, co przedstawiono na rysunku 6. Ampli-

tuda składowej zmiennej napięcia wyjściowego jest znacznie 

mniejsza niż w układzie 6-pulsowym. Tworzenie układów  

o większej ilości pulsów polega na dołączaniu kolejnych 

układów 6-pulsowych (rysunek 7). 
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Rys. 7. Konfiguracje układów wielopulsowych: a) 6-pulsowy,  

b) 12-pulsowy, c) 18-pulsowy, d) 24-pulsowy 

 
3. ODDZIAŁYWANIE UKŁADU  
    WIELOPULSOWEGO NA SIEĆ ZASILAJĄCĄ 
 

Jednym z kryteriów oceny wielopulsowych układów 

zasilania maszyn wyciągowych jest poziom ich negatywne-

go oddziaływania na sieć zasilającą. W szczególności mowa 

jest w tym przypadku o odkształcaniu napięcia za sprawą 
przepływu odkształconego prądu. W aktach prawnych [1,2] 

określono miary liczbowe służące zwymiarowaniu tego 

oddziaływania. Dla oceny odkształcenia napięcia wykorzy-

stywany jest całkowity współczynnik zawartości harmonicz-

nych THD (ang. Total Harmonic Distortion) oraz wartości 

poszczególnych harmonicznych. Ocena dokonywana jest po 

stronie średniego napięcia (po stronie pierwotnej transforma-

tora przekształtnikowego). Zgodnie z zapisami Rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elek-

troenergetycznego [2], dla napięcia 6 kV, poziomy dopusz-

czalne poszczególnych harmonicznych napięcia oraz wartość 
współczynnika THD napięcia powinny być takie jak przed-

stawiono na rysunku 8, który oprócz wymagań normatyw-

nych zawiera także wyniki rzeczywistych pomiarów emisji 

wyższych harmonicznych uzyskanych dla jednej ze śląskich 

kopalń węgla kamiennego. 

 
 

Rys. 8. Poziomy dopuszczalne oraz wyniki pomiarów wyższych 

harmonicznych napięcia (wartości procentowe względem  

podstawowej harmonicznej)  

Przy analizie oddziaływania układu przekształtnikowe-

go na sieć zasilającą warto wskazać występowanie tzw. 

harmonicznych charakterystycznych, zależnych od rodzaju 

przekształtnika [3,5]: 

• dla układu 6-pulsowego: h = 6m±1, 

• dla układu 12-pulsowego: h = 12m±1 (dla sterowa-

nia wspólnego), 

• dla układu 18-pulsowego: h = 18m±1, 

• dla układu 24-pulsowego: h = 24m±1, 

gdzie m=1, 2, 3, …. 
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Rys. 9. Widmo wyższych harmonicznych prądu zasilającego  

układu a) 6-pulsowego, b) 12-pulsowego 
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Zniekształcony prąd źródła powoduje spadek napięcia 

na reaktancjach sieci, co w efekcie powoduje odkształcenie 

napięcia zasilającego. Można temu przeciwdziałać poprzez 

zwiększenie mocy zwarciowej, co zazwyczaj wiąże się 
z przebudową układu zasilania. Z tego powodu lepszym 

rozwiązaniem jest poszukiwanie możliwości ograniczenia 

negatywnego oddziaływania maszyn wyciągowych poprzez 

zwiększenie liczby pulsów sterowanych układów prostowni-

kowych. 

Przeprowadzone badania symulacyjne wskazują na 

znaczną redukcję współczynnika THD prądu przy zamianie 

układu 6-pulsowego (THD=28,59%) na 12-pulsowy 

(THD=6,16%). Widma prądów dla obu konfiguracji pro-

stownika przedstawione zostały na rysunku 9. 

 

4. SPRAWNOŚĆ MASZYNY WYCIĄGOWEJ 

Sprawność układu fizycznego jest to stosunek energii 

wydatkowanej przez układ w stosunku do energii dostarczo-

nej do układu. Każde fizyczne urządzenia ma sprawność 
mniejszą niż jeden ze względu na straty jakie występują 
wewnątrz urządzenia.  

 

 
 

Rys. 10. Sprawność układów wielopulsowych, 1– układ 6-pulsowy, 

2 – układ 12-pulsowy, 3 – układ 18-pulsowy, 4 – układ 24-pulsowy 

 

Obliczenie sprawności maszyny wyciągowej nie jest 

rzeczą prostą, ale dla określenia wpływu zwiększenia ilości 

pulsów na sprawność urządzenia posłużyć się można pew-

nym uproszczeniem. Załóżmy, że sprawność silnika wycią-
gowego wynosi 90%, sprawność transformatora przekształt-

nikowego – 98%, a sprawność przekształtnika 6-pulsowego 

98%. Z tych trzech elementów składa się każda instalacja 

układu maszyny wyciągowej. Sprawność całego urządzenia 

jest iloczynem sprawności poszczególnych elementów skła-

dowych (obliczenia sprawności na podstawie [4] przy zało-

żeniu, że układ ma strukturę mieszaną). Analiza została 

przeprowadzona dla następujących układów 6-, 12-, 18- 

i 24-pulsowych. Na rysunku 10 przedstawiono wyniki obli-

czeń sprawności układu maszyny wyciągowej.  

5. PODSUMOWANIE 
 

W artykule omówiono różne rodzaje przekształtniko-

wych układów wielopulsowych pod kątem ich sprawności 

oraz oddziaływania na odkształcenie napięcia zasilającego. 

Obecnie standardem w polskich zakładach górniczych jest 

stosowane układów 12-pulsowych, jednak w ostatnich la-

tach, dzięki rozwojowi energoelektroniki i układów mikro-

procesorowych, a także coraz większej uwadze przykładanej 

do jakości energii elektrycznej, realizuje się układy o więk-

szej ilości pulsów. Nie jest to jednak uzasadnione z punktu 

widzenia technicznego i ekonomicznego z uwagi na następu-

jące wady stosowania układu o ilości pulsów większej niż 
dwanaście: 

- zmniejszenie sprawności oraz niezawodności układu; 

- zwiększenie kosztów inwestycyjnych ze względu dużą 
liczbę urządzeń; 

- zwiększenie kosztów eksploatacyjnych (większa ilość 
urządzeń determinuje zwiększenie czasu potrzebnego 

na przeglądy i naprawy); 

- brak znaczącej poprawy współczynników dotyczących 

jakości energii elektrycznej; 

- zwiększenie ryzyka braku części zamiennych (specjalne 

transformatory z długim okresem dostawy). 

Mając na uwadze specyfikę pracy maszyny wyciągo-

wej i dążenie do jak największej prostoty układu, stwierdzo-

no, że nie ma uzasadnienia, aby tego rodzaju układ wyposa-

żać w przekształtniki energoelektroniczne o liczbie pulsów 

większej niż 12. Układ 12-pulsowy stanowi kompromis 

pomiędzy jakością zasilania maszyny wyciągowej, minima-

lizacją oddziaływania na sieć zasilającą, kosztami inwesty-

cyjnymi i kosztami eksploatacji.  
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MULTIPULSES CONVERTERS FOR ELECTRIC DRIVES OF MAIN HOISTS – ANALYSIS 
OF REASONABILITY OF USE 

 

The drive systems of hoisting machines in Poland are based on the separately excited DC motors. The motors are sup-

plied by power electronic converters. Almost all machines are built in a 12-pulse configuration. The article explains whether 

it is technically and economically reasonable to manufacture multi-pulse systems (with a number of pulses greater than 12). 
 

Keywords: hoisting machine, multi-pulse systems, power quality. 
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Streszczenie: Na podstawie analizy warunków pracy plazmotronu 
gliding arc zaproponowano zastosowanie zmodyfikowanego 
modelu Woronina łuku elektrycznego do symulacji procesów  
w układzie zasilania łuku. Postać hybrydowa modelu umożliwia 
jego wykorzystanie w szerokim zakresie prądu roboczego. Ponadto 
model ten uwzględnia dynamikę zmian długości kolumny plazmo-
wej. Przeprowadzone symulacje wykazały efektywność stosowania 
opracowanego makromodelu oraz umożliwiły zbadanie wpływu 
plazmotronu na sieć zasilającą w warunkach braku i stosowania 
różnego rzędu filtrów biernych. 

 
Słowa kluczowe: łuk elektryczny, model Woronina, model 
hybrydowy. 

 
1. WSTĘP 

 
W zależności od budowy i działania urządzenia 

elektrotechnologicznego łuk elektryczny może mieć 
parametry quasi stałe lub zmienne. W pierwszym przypadku 
podejmowanych jest wiele działań stabilizujących 
wyładowanie, które powinny zapewniać stałą długość i stały 
przekrój kolumny, stałą zdolność emisyjną katody, stałe 
warunki przekazywania ciepła z łuku do otoczenia itd. 
Efektywność takich działań zależy także od stabilizacji 
parametrów źródeł zasilających w energię elektryczną  
i w gazy technologiczne. Jeśli parametry kolumny ulegają 
zmianom, to może się to odbywać losowo lub w sposób 
zadany. Losowy przypadek zmiany długości kolumny 
zwykle odpowiada łukom swobodnym [1, 2]. Zmiany 
parametrów łuku mogą wynikać ze zmiennych oddziaływań 
zewnętrznych na kolumnę łukową, na elektrody lub na 
źródła zasilania.  

Podstawową cechą łuku elektrycznego jest 
występowanie zjawisk kolektywnych w plazmie 
równowagowej. Jeśli wprowadzane zaburzenia mają wysoką 
częstotliwość, to zwykle plazma traci cechy równowagowej. 
Możliwym wyładowaniem elektrycznym dużej mocy 
generującym plazmę nierównowagową jest iskra 
elektryczna. W plazmo-tronach gliding arc odbywa się nie 
tylko nagrzewanie gazu przez wydłużający się łuk 
elektryczny, ale także oddziaływanie chemiczne szybko 
zanikającej plazmy z przepływającym gazem. Dlatego takie 
urządzenia plazmowe dużej mocy znalazły zastosowanie  
w przemyśle chemicznym i w ochronie środowiska.  
Z punktu widzenia oddziaływania zewnętrznego na gaz i na 
sieć elektryczną kojarzą więc efekty urządzenia łukowego  

i iskrowego. W zależności od mocy znamionowej budowane 
są one jako odbiorniki jednofazowe, trójfazowe lub nawet 
sześciofazowe [3]. Zasilenie odbiornika gliding arc może się 
odbywać ze źródła napięcia stałego [4].  

Modele matematyczne łuku, przeznaczone do 
symulacji procesów elektromagnetycznych w sieciach 
zasilających plazmotrony gliding arc, powinny uwzględniać 
zarówno powolne, jak i szybkie zmiany długości kolumny 
plazmowej. Najczęściej są to proste modyfikacje znanych 
modeli Mayra lub Cassiego [5, 6]. 

 
2. WARUNKI ZASILANIA PLAZMOTRONÓW 
    GLIDING ARC 
 

W stanach pracy normalnej plazmotronów gliding arc 
odbywają się okresowe procesy powstawania, rozwoju i za-
niku wyładowania. Przy czym każdy z nich zachodzi w innej 
części kanału wyładowczego reaktora. Po zapłonie wyłado-
wania w części początkowej następuje przemieszczanie się 
kolumny zgodnie ze ślizgającymi się plamami łukowymi po 
powierzchniach (krawędziach) elektrod roboczych. 
Rozwojowi wyładowania odpowiada wydłużanie kolumny 
aż do osiągnięcia obszaru gaszenia. Praca okresowa reaktora 
wymaga niemal natychmiastowego powtórnego zapłonu 
wyładowania [7]. Ponieważ do zasilania takich 
plazmotronów stosowane jest stosunkowo niskie napięcie 
(nie przewyższające 1,5 kV), to nie jest możliwy powtórny 
samozapłon łuku. Dlatego ze względu na procesy rozpadu 
kolumny i dejonizacji plazmy czas martwy między wyłado-
waniami powinien być jak najkrótszy. W tym celu stosuje 
się dodatkowe układy zapłonowe. Ich najprostszym 
rozwiązaniem konstrukcyjnym jest dodatkowa elektroda 
umieszczona w części początkowej kanału i zasilana z gene-
ratora wysokiego napięcia (powyżej 10 kV), połączonego  
z punktem neutralnym transformatora trójfazowego. Jednak 
takie rozwiązanie wprowadza silne zakłócenia do obwodów 
przekształtnika elektronicznego i do sieci zasilającej. Dlate-
go w pracy [7] zaproponowano wprowadzenie dodatkowego 
układu zawierającego parę elektrod zapłonowych 
podłączonych do izolowanego źródła zasilania wysokiego 
napięcia i wysokiej częstotliwości.  

Skład chemiczny mieszaniny gazowej wpływa na pracę 
urządzenia. Minimalna wartość napięcia, które spowoduje 
zapłon oraz napięcie, które podtrzymuje wyładowanie 
łukowe między elektrodami roboczymi reaktora plazmo-
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wego, są różne w przypadkach stosowania różnych gazów 
roboczych. Wtedy ulegają zmianie: wygląd wyładowania 
(barwa, jasność, rozmycie), kształty przebiegów napięcia  
i zawartość harmonicznych oraz stabilność. Na wyładowanie 
wpływa również prędkość przepływu czynnika gazowego. 
Większej prędkości gazu odpowiada wyższe napięcie zapło-
nu, szybsze przemieszczanie się kolumny łuku, i ze względu 
na pogorszoną stabilność - łatwiejszy rozpad kolumny 
łukowej. W przypadkach niewystarczającej skuteczności 
obróbki chemicznej gazów przez pojedynczy plazmotron, 
stosowane są szeregowe lub równoległe połączenia 
reaktorów w odpowiednich rurociągach sieci gazowej. Jeśli 
plazmotrony są zasilane ze źródeł napięcia stałego, to można 
zintensyfikować przemieszczanie i wydłużanie kolumny 
łuku przez zastosowanie dodatkowych układów magnetycz-
nych [8]. Pomimo symetrycznej konstrukcji trójfazowego 
reaktora plazmowego, stanowi on obciążenie nieliniowe  
i asymetryczne. Ze względu na wysoki poziom i szerokie 
widmo generowanych zakłóceń elektromagnetycznych 
klasyczne układy filtrujące są mało skuteczne w ochronie 
sieci zasilających [9, 10].  
 
3. MODELE MATEMATYCZNE ŁUKU 
    ROZCIĄGANEGO  
 

Ze względu na wymaganą stabilność wyładowania [11] 
zasilanie łuków elektrycznych odbywa się zwykle ze źródeł 
prądowych lub quasi prądowych. Dlatego wydłużenie 
kolumny łukowej wpływa na wzrost napięcia na zaciskach 
reaktora plazmowego. Odbywa się to zarówno w stanach 
pracy statycznej, jak i dynamicznej. Zależność na 
charakterystykę napięciowo-prądową statyczną wyładowania 
łukowego podała Herta Ayrton 
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gdzie: A, B, C i D -  stałe wyznaczane eksperymentalnie, I - 
prąd łuku, l – długość kolumny plazmowej. Zmiana czasowa 
długości kolumny prowadzi do zmian czasowych napięcia. 
Jeśli te zmiany odbywają się ze stosunkowo niską 
częstotliwością, a źródło zasilania charakteryzuje się dobrą 
stabilizacją prądu, to zależność (1) może mieć postać  
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Jednak zwykle stosuje się źródła prądowe nieidealne lub 
nawet prądu zmiennego. Wtedy zależność (2) przekształca 
się do postaci 
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Zmiana długości kolumny łuku zależy od kąta rozchylenia 
elektrod β plazmotronu, prędkości przepływu gazu vg i czasu 
t trwania wyładowania [6] 
 

� = �� + ����               (4) 
 

gdzie: lo - początkowa odległość elektrod w miejscu zapłonu 
wyładowania. Zwykle zakłada się, że prędkość przesuwania 
się kolumny plazmy jest równa prędkości gazu, a kolumna 
ma kształt części okręgu opartego na kącie β rozchylenia 

elektrod. Ze względu na duże wartości napięcia łuku, 
składowe napięć przyelektrodowych są zwykle pomijane.  

Do opisu stanów dynamicznych łuku zasilanego 
prądem zmiennym stosuje się modele w postaci równań 
różniczkowych. Najczęściej są to równania o postaciach 
Mayra, Cassiego lub ich modyfikacje, a nawet skojarzenia  
w modele hybrydowe. Jednak modyfikacje gotowych 
równań różniczkowych mogą niekiedy prowadzić do błędów 
w równaniach wejściowych, opisujących bilans mocy. 
Zwykle do celów modelowania łuku plazmotronów gliding 
arc stosuje się uzmiennianie parametrów, przez 
wprowadzenia ich związków z długością kolumny [5-7]. 
Istnieją jednak modele, które już w założeniach wejściowych 
uwzględniają dynamikę zmian długości i przekroju 
kolumny. Do nich należy model Woronina [12-15].  

W modelu Woronina przyjmuje się następujące 
założenia upraszczające: kolumna łuku ma kształt 
cylindryczny o jednakowym przekroju względem całej osi, 
plazma jest jednorodna względem powierzchni przekroju  
i osi łuku, rozpraszanie ciepła odbywa się tylko z powierz-
chni bocznej łuku, w czasie mogą zmieniać się długość  
i przekrój kolumny łuku. Jako podstawę tworzonego modelu 
wprowadza się uproszczone równanie bilansu cieplnego 
kolumny łuku 

 

discoldisel PiuPP
dt

dQ −=−=   (5) 

 
gdzie: Q – entalpia plazmy, J; Pel –  moc elektryczna 
dostarczona do kolumny, W; Pdis – moc cieplna rozpraszana 
z kolumny łuku, W; ucol – napięcie na kolumnie, V. Ponadto 
wprowadza się następujące oznaczenia:  
 

lSqVqQ VV ==    (6) 

l

S
g
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( ) SlpSpSlPP SsSSdis π4, ===                 (8) 

 
gdzie: qV – gęstość objętościowa entalpii, J/m3; σ – 
konduktywność właściwa kolumny łukowej, S/m; l – 
długość kolumny łuku, m; pS – gęstość powierzchniowa 
mocy rozpraszanej przez powierzchnię boczną kolumny, 
W/m2; S – pole powierzchni przekroju poprzecznego łuku, 
m2; Ss – pole powierzchni bocznej łuku, m2; SlSs π4= . 

Konduktancja łuku jest funkcją entalpii plazmy )(QFg = . 

Jeśli przyjąć założenie Mayra   
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gdzie: σ0 i q0 – współczynniki aproksymacji, to równanie 
modelu dynamicznego łuku ze zmieniającymi się rozmiara-
mi geometrycznymi S(t) i l(t) ma postać  
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W szczególnych przypadkach rozmiary geometryczne 
kolumny mogą być stałe (dl/dt = 0, dS/dt = 0). Wtedy to 
równanie można sprowadzić do modelu Mayra (moc Mayra 
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PM = PS = const) lub modelu Cassiego (PS = UC
2
g, napięcie 

Cassiego UC = const) z odpowiednimi stałymi czasowymi 
θM = 2θC = const [16]. 

Zakładamy, że w zależności od wartości natężenia 
prądu moc dyssypacji może odpowiadać zmodyfikowanym 
modelom Mayra lub Cassiego. Wtedy otrzymamy model 
hybrydowy [16] analogiczny do opisanego w [17] 
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gdzie: g – konduktancja modelu kolumny łuku, S; Gmin > 0 S 
– minimalna wartość konduktancji podczas chwilowego 
zaniku prądu, S; ε (0) = 1 i ε (∞) = 0. W zależności od 
rodzaju łuku elektrycznego i wymaganej dokładności 
aproksymacji funkcja wagowa ε może mieć różną postać 
analityczną [16]. Jeśli w łuku następuje zwiększenie mocy 
dyssypacji na skutek wzmożonych efektów radiacji i kon-
wekcji, to wprowadza się dodatkowy składnik Pri do 
podmodelu Cassiego wchodzącego w skład modelu 
hybrydowego  
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Model ten ujmuje składową resztkową konduktancji. 
Funkcja tłumienia łuku jest silnie nieliniowa i może być 
aproksymowana zależnością [17] 
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gdzie: αi > 0, θi1 >> θi0 > 0 s - stałe współczynniki 
aproksymacji. 

W pracy [17] założono także funkcję wagową 
wyrażoną za pomocą krzywej Gaussa 
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gdzie I0 – prąd przełączania między podmodelami.  
Charakterystyka mocy rozpraszanej może być aproksymo-
wana zależnością  
 

2
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gdzie stałe współczynniki są wyrażone: ai1 w V; ai2 w Ω.  

Napięcie na kolumnie w zakresie silnoprądowym 
zależy od jej długości UC ≈ El (E = const – gradient napięcia 
na kolumnie), stąd  
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W zakresie słaboprądowym będzie 
 

( )lSblSpP lSdisM == π4   (17) 

 
gdzie: ( ) 2

SESal σ= , ( ) SpSb Sl π4= . Ponieważ w punkcie prze-

łączania między podmodelami zachodzi równość mocy 
dyssypacji  
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to w modelach (11) i (12) można wykorzystać zależność na 
określenie prądu granicznego  
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4. WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH PRACY 
     PLAZMOTRONU GLIDING ARC W SIECI 
     ZASILAJĄCEJ  
 

W modelowaniu plazmotronu gliding arc założono, że 
zawiera on układ zapłonowy składający się z pary 
dodatkowych elektrod i własnego źródła zasilania wysokim 
napięciem o podwyższonej częstotliwości. Ułatwia to zapłon 
łuku i polepsza bezpieczeństwo obsługi. Reaktor jest 
zasilany z sieci o napięciu 400 V i częstotliwości 50 Hz 
poprzez gałąź składającą się z szeregowo połączonych 
elementów RL (Rs = 20 Ω i Ls = 1⋅10-3 H) modelujących 
parametry sieci przesyłowej (rys. 1). W celu dopasowania 
napięciowego zastosowano transformator jednofazowy  
o mocy S = 250 kVA i przekładni napięciowej 400/1000 V. 
Parametry względne transformatora miały wartości (R1 = R2 
= 0,002, L1 = L2 = 0,08, Rm = 500, Lm = 500). Zmiany 
długości kolumny odbywały się okresowo. W tym celu 
zastosowano generator przebiegu piłokształtnego o ampli-
tudzie 0,1 m i czasie trwania pojedynczego impulsu 0,15 s.  
Z tego wynika przyjmowana wartość βv =0,6(6) m/s. Mini-
malna długość łuku wynosiła l0 = 0,006 m. W modelu łuku 
zadano następujące parametry: UAK = 18 V, σ0 = 150⋅103 
S/m, θi0 = 2⋅10-4 s, θi1 = 1⋅10-3 s, αi = 0,0625 A-1, I0 = 16 A, 
Gmin = 2⋅10-3 S, al = 3,5⋅105 W/m, bl = 4⋅104 W/m, ai1 = 0,1 
V; ai2 = 0,02 W/A2, S = 3⋅10-3 m2.  
 

 
 
Rys. 1. Schemat ideowy układu zasilania plazmotronu gliding arc 
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a)          b)  

   
c)            d) 
 

   
 

Rys. 2. Wyniki symulacji procesów w układzie zasilania plazmotro-
nu gliding arc: a) przebieg napięcia na łuku; b) przebieg prądu łuku; 

c) przebieg napięcia po stronie pierwotnej transformatora; d) 
przebieg prądu po stronie pierwotnej transformatora 

 
a)               b) 

   
c)        d) 

   
e)        f) 

   
 

Rys. 3. Przebiegi prądów i napięć na wejściu filtrów biernych LC: 
a) filtru 3-go rzędu; b) filtru 5-go rzędu; c) filtru 7-go rzędu 

Na rysunku 2 pokazano wyniki symulacji procesów  
w układzie zasilania plazmotronu. Widać tutaj, że zarówno 
po stronie wtórnej, jak i pierwotnej występuje wysoki 
poziom zakłóceń. Badania powtórzono umieszczając przed 
transformatorem filtr bierny typu LC. Rozpatrzono trzy 
przypadki filtrów pasmowo-przepustowych 3, 5 i 7 rzędu, 
wszystkie o częstotliwościach odcięcia 45 Hz i 60 Hz. 
Wyniki symulacji w postaci przebiegów prądów i napięć na 
wejściach filtrów pokazano na rysunku 3. Z analizy 
rysunków 2 i 3 wynika, że:  
- wyższy rząd filtru zwiększa prąd załączenia urządzenia  

i jednocześnie zmniejsza napięcie startowe na filtrze; 
- im wyższy jest rząd filtru, tym większe jest tłumienie 

zmian napięcia w sieci (przebieg ma łagodniejszy kształt). 
 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Proponowane wykorzystanie modelu Woronina i jego 
modyfikacji do odwzorowania właściwości plazmotronu 
gliding arc umożliwia wszechstronne zbadanie 
oddziaływania tego urządzenia na sieć zasilającą. Ponadto 
istnieje możliwość zbadania efektywności stosowania 
filtrów sieciowych biernych typu LC ograniczających wpływ 
tego odbiornika na sieć. Zastosowany model pozwala na 
uwzględnienie procesów dynamicznych zachodzących 
podczas zmian prądu zasilającego i podczas zmian długości 
łuku. Dotychczas stosowane modele matematyczne łuku do 
symulacji procesów w obwodach z plazmotronami gliding 
arc były początkowo dedykowane do wyładowań  
w wybranych zakresach zmian wartości prądu.  
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HYBRID ARC MODEL FOR TESTING THE INTERACTION OF THE GLIDING ARC 
PLASMA RECEIVER ON THE POWER SUPPLY NETWORK 

 
Based on the analysis of the operating conditions of the gliding arc plasmotron, a modified Voronin model of the electric 

arc was proposed to simulate processes in the arc power supply system. The hybrid form of the model allows its use in a wide 
range of supply current. In addition, this model takes into account the dynamics of length changes of the arc column.  
The simulations showed the effectiveness of using the developed macromodel and allowed the study of the impact of the 
plasmotron on the power supply network under the conditions of using different passive LC filters inserted before 
transformer. The main conclusions are as follows: higher filter rank increases the device's on-off current and at the same time 
reduces the start voltage on the filter; the higher the filter rank, the greater the attenuation of voltage changes - the waveform 
has a milder shape by reducing fighter frequencies. The possible future work can be quantitative analysis of energy quality  
for results of simulations and real measurements with experimental stand including filter, transformer and gliding plasmotron. 

 
Keywords: electric arc, Voronin model, hybrid model. 
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Streszczenie: Wprowadzanie źródeł odnawialnych 

i restrukturyzacja zapotrzebowania na energię elektryczną 
powoduje także konieczność monitorowania i oceny przepięć 
i zaburzeń typu „transients”. Postuluje się również wprowadzenie 

oceny zaburzeń przewodzonych prądu o częstotliwościach do 

150 kHz. Wymaga to pomiarów odnośnych wielkości 

w urządzeniach mierzących parametry jakości energii elektrycznej 

(JEE). Bardzo istotny staje się brak standaryzacji protokołów 

transmisji danych z urządzeń pomiarowych JEE. Wprowadza to 

szereg ograniczeń w rozwoju systemów do monitoringu i oceny 

JEE. Daje się zauważyć działania zmierzające do wprowadzenia 

standardu komunikacyjnego opartego o protokół IEC 61850 do 

urządzeń pomiarowych JEE. Raport IEC dotyczący odnośnej 

normy jest już dostępny. Istotnie zwiększają się także wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa informatycznego dotyczące 

pozyskiwania, transmisji i gromadzenia danych o jakości energii 

elektrycznej. Konieczne jest stosowanie znormalizowanych 

i certyfikowanych rozwiązań w tej dziedzinie. 

 
Słowa kluczowe: zaburzenia transients, standaryzacja wymiany 

danych, bezpieczeństwo systemów, ocena jakości energii. 

 

1. KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA NOWYCH 
 ROZWIĄZAŃ 

 

1.1. Generacja rozproszona, a jakość energii 
Wprowadzanie do energetyki generacji rozproszonej, 

opartej w dużej mierze na źródłach odnawialnych, wiąże się 
ze stosowaniem technologii przetwarzania i przesyłania 

energii elektrycznej, wpływających negatywnie na jej 

jakość. Pogorszeniu ulegają mierzone dotychczas wskaźniki 

JEE, oparte na poziomach napięć, flikerach, asymetrii, 

harmonicznych prądu i napięcia. Pojawiają się nowe lub 

bardziej intensywne zjawiska związane z częstszymi 

przełączeniami obwodów zasilania, niepoprawnie 

synchronizowanymi załączeniami wyłączników, 

rezonansami w uzwojeniach transformatorów, pracą 
układów przekształtnikowych. Mogą się one objawiać 
zaburzeniami napięciowymi o różnym poziomie i czasie 

trwania, w tym szybkimi przepięciami „transients”. Takie 

zaburzenie opisuje impuls udarowy „surge” wg normy 

PN-EN 61000-4-5 [1] o czasie narastania 1,2 µs i czasie 

opadania 50 µs i wartości piku osiągającej kilkaset tysięcy 

kV, a nawet więcej.  

Inne szybkie zaburzenia wprowadzane do sieci głównie 

przez układy przekształtnikowe w źródłach fotowoltaicznych 

i pompy ciepła, to tak zwane „supraharmoniczne”, 

definiowane jako harmoniczne przebiegi prądu 

o częstotliwościach od 2 kHz do 150 kHz. Powodują one 

awarie oświetlenia LED, uszkodzenia sprzętu gospodarstwa 

domowego, niekorzystne efekty świetlne i dźwiękowe [2]. 

Należałoby zatem monitorować powyższe zaburzenia, 

oceniać ich wpływ na stan infrastruktury oraz podejmować 
środki zaradcze.  

Należy oczekiwać, że nowoczesne urządzenia 

i systemy do pomiaru i oceny odnośnych wskaźników JEE 

będą posiadały zdolność identyfikacji, rejestracji i oceny 

przepięciowych zaburzeń dorywczych i szybkich 

przebiegów nieustalonych „transients”. Obecnie stosowane 

urządzenia do pomiaru parametrów JEE zgodnie 

z wymaganiami klasy A [3], nazywane często analizatorami 

jakości energii elektrycznej (AJEE) identyfikują zaburzenia 

dorywcze napięcia, rozumiane jako wzrosty, spadki 

i przerwy w dostawie napięcia o czasie trwania od 10 ms. 

Definicje długości trwania danego zaburzenia zależą już 
jednak od dokumentu normatywnego lub rozporządzenia 

formułującego zasady oceny. Obecnie brak zasad oceny 

wpływu częstości wzrostów napięcia, szczególnie powyżej 

napięcia maksymalnego urządzeń i czasu trwania tych 

wzrostów na stan izolacji urządzeń. O potrzebie badań 
i analiz tych zagadnień świadczy planowane w tym roku 

utworzenie grupy roboczej CIGRE, która będzie zajmować 
się tą tematyką. 

Identyfikacja i ocena zaburzeń typu transients 

i supraharmonicznych w instalacjach AJEE jest 

problematyczna, gdyż stosowane przekładniki napięciowe 

mają za małe pasmo przenoszenia. Aby sprostać temu 

wyzwaniu, na zeszłorocznej sesji CIGRE zaproponowano 

w jednym z artykułów wykorzystanie izolatorów 

przepustowych do identyfikacji zaburzeń tego typu [4]. 

Należy podkreślić, że w naszym kraju od kilku lat 

wykorzystuje się takie instalacje [5], omówione w dalszej 

części artykułu, między innymi do monitorowania 

„transients”. Ostatnio uruchomiono je w nowych blokach 

w elektrowniach Opole oraz Jaworzno. 

 

1.2. Brak standaryzacji odczytu danych 
Na zeszłorocznej sesji CIGRE zadano pytanie 

wprowadzające do dyskusji, jakie jest doświadczenie 

użytkowników systemów do oceny JEE w przetwarzaniu 

danych wejściowych w celu uzyskania jak najwięcej 

pożytecznych informacji, wynikających ze zwiększenia 
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wolumenu danych i stosowania zaawansowanych 

algorytmów obliczeniowych. Odpowiedzi na powyższe 

pytanie nie udzielił nikt z uczestników tej sesji.  

Naszym zdaniem, wynika to z ograniczenia rozwoju 

zintegrowanych systemów do oceny JEE, którego powodem 

jest brak standaryzacji struktur danych i protokołów 
wymiany danych z AJEE. Sens tworzenia 

zaawansowanych algorytmów analizy istnieje, gdy 

w strukturze typu „jezioro danych” można łatwo umieścić, 
a potem wybrać dane pochodzące z różnych obszarów, 

z różnych urządzeń, od różnych dostawców. Obecnie 

przedsiębiorstwo, które zakupi kilka przyrządów danego 

typu jest skazane na zakup kolejnych, takich samych AJEE, 

gdyż poniosło już koszty wdrożenia oprogramowania 

systemowego! Blokada rynku wynika z tego, że 
transmisja danych z AJEE nie jest zestandaryzowana. 
Producenci nagminnie stosują protokoły fabryczne. 

O powyższym zjawisku pisaliśmy przed kilkoma laty 

w artykule opublikowanym podczas konferencji „APE” 

w 2015 roku [6]. Ponownie poruszamy to zagadnienie, gdyż 
skutki braku standaryzacji są już zauważalne. 

Nie tworzy się dużych systemów integrujących po 

kilkaset lub nawet kilka tysięcy urządzeń. Nie ma presji na 

nowe rozwiązania, np. integrujące pomiary fazorów 

w AJEE. Skutkuje to tym, że przedsiębiorstwa nie widzą 
korzyści z nowych technologii, bo ich nie wdrażają.  

Częściowym rozwiązaniem jest wdrażanie tak zwanych 

systemów producenckich ze ściśle zdefiniowanym 

interfejsem do współpracy z systemem korporacyjnym. 

Takie podejście zastosował jeden z krajowych koncernów 

dystrybucyjnych, co przedstawimy w jednym z kolejnych 

punktów artykułu. 

Standaryzacja protokołów transmisji danych jest jednak 

nieunikniona. Zwiastunem tego trendu jest opublikowanie 

raportu IEC TR 61850-90-17 [7] oraz obecność na rynku 

urządzeń, które mogą funkcjonować zgodnie 

z wymaganiami proponowanego standardu – być może po 

uzupełnieniach oprogramowania. Z tych też przyczyn 

opublikowanie tego raportu i być może w przyszłości 

odnośnej normy, należy uważać za czynnik, który wymusza 

bardzo istotne zmiany w konstrukcji sprzętu, protokołów 

komunikacyjnych i struktury systemów. Raport ten zasługuje 

zatem na szersze omówienie w dalszej części artykułu.  

 

1.3. Kamień milowy „Bezpieczeństwo” 
Urządzenia i systemy pomiarowe funkcjonujące w sieci 

komunikacyjnej, do której są podłączone inne systemy, 

muszą podlegać ochronie przed zagrożeniami „cyber 

security”. Niestety, zwiększa się wymagany stopień tej 

ochrony dla systemów i dla urządzeń. Rozwiązania 

wystarczające przed kilkoma laty, jak np. stosowanie 

firewalli, routerów, haseł dostępu, a nawet bezpiecznych 

protokołów transmisji, dzisiaj są już nieodpowiednie. 

Problemy bezpieczeństwa stały się swoistym 

kamieniem milowym w budowie urządzeń oraz systemów 

nie tylko związanych z JEE. Jest to wyzwanie, które 

komplikuje opracowania i zwiększa koszty, ale daje także 

szansę wprowadzenia ciekawych rozwiązań. Mogą to być 
bezpieczne serwery konfiguracji lub „sejfy” wrażliwych 

danych. Charakterystykę bezpiecznego rozwiązania, 

przeznaczonego dla akwizycji parametrów JEE w sieci 

SN/nN ze zintegrowanym bezpieczeństwem dla sprzętu, 

zbierania danych i warstwy przetwarzania danych 

w informacje, zamieściliśmy w dalszej części niniejszego 

opracowania. 

2. WYKORZYSTANIE IZOLATORÓW 
  PRZEPUSTOWYCH DO MONITOROWANIA 
  ZABURZEŃ NAPIĘCIOWYCH 

 

Stosowane na stacjach elektroenergetycznych 

przekładniki pomiarowe posiadają pasmo przenoszenia 

sygnału, typowo do około 50 harmonicznej. W niektórych 

wersjach jest możliwe przenoszenie sygnału do 10 kHz, ale 

to zbyt mało dla identyfikacji zaburzeń „transients”. 

Rejestratory zakłóceń stosowane na stacjach energetycznych 

muszą być przygotowane do identyfikacji szybkich zaburzeń 
pod kątem zastosowanych przetworników pomiarowych, 

filtrów wejściowych, układów wyzwalania. 

Przekładniki napięciowe nie pozwalają zatem także na 

identyfikację supraharmonicznych. Problem ten omówiono 

w pracy [4]. Obecnie brak urządzeń do pomiaru on-line 

takich zaburzeń. Do identyfikacji supraharmonicznych 

proponuje się stosowanie przestrajalnych filtrów 

pasmowych, oraz dyskretnej transformacji Fouriera. 

Potencjalne urządzenia musiałyby być wsparte układami 

programowalnymi typu FPGA (ang. Field Programmable 

Gate Arrays). Byłaby w nich zaimplementowana logika 

pomiarów, przekazywanie danych do pamięci, obsługa 

procesora DSP (ang. Digital Signal Proccessing) 

wykonującego obliczenia. Powyższe, rozwiązania 

konstrukcyjne omówiono w pracy opublikowanej podczas 

tegorocznej konferencji CIRED [8]. 

Do pomiaru przepięć i zaburzeń typu transients można 

wykorzystać izolatory przepustowe. Na kilku przesyłowych 

stacjach energetycznych w Polsce oraz ostatnio na kilku 

transformatorach w nowo oddawanych blokach 

energetycznych, zainstalowano moduły monitoringu 

izolatorów przepustowych on-line. Identyfikują one 

i rejestrują zaburzenia, w tym szybkie przepięcia typu 

„transients” pochodzące od operacji łączeniowych na stacji 

lub docierające z linii zewnętrznych. Umożliwiają one 

identyfikację przepięć zwarciowych, zaburzeń 
wywoływanych zakłóceniami w pracy wyłączników, a także 

zjawisk rezonansowych.  

Omawiane instalacje wykorzystują „metodę 
napięciową” [9] monitorowania stanu izolatora 

przepustowego. W gniazdach pomiarowych izolatorów 

przepustowych instaluje się sondy pomiarowe 

z kondensatorem pomiarowym, tworzącym dzielnik 

pojemnościowy z pojemnością przepustu. Dzielnik jest 

połączony pomiędzy zaciskiem liniowym, a masą kadzi 

transformatora ze środkiem dołączonym do zacisku 

pomiarowego i doprowadzonym poprzez układy 

zabezpieczające do układu pomiarowego. Pojemność 
dzielnika dobiera się tak, aby napięcie na zacisku 

pomiarowym wynosiło kilkanaście woltów.  

Metoda napięciowa oprócz wyznaczania wskaźników 

jakości izolacji izolatora przepustowego, czyli pojemności 

C1 oraz współczynnika strat dielektrycznych tgδ [9], 

umożliwia zidentyfikowanie oraz zarejestrowanie wartości 

chwilowych, a także przebiegów RMS napięcia 

występującego na zacisku pomiarowym. Przebiegi te 

odpowiadają przebiegom na zaciskach liniowych. Wartości 

tych napięć są rejestrowane i archiwizowane w systemie 

monitoringu izolatorów przepustowych wraz innymi 

parametrami układu izolacyjnego. Na rysunku 1 pokazano 

rejestracje zaburzeń typu „transient”, które wystąpiły 

podczas załączenia transformatora wysokonapięciowego 

BAT w jednej z elektrowni. Rysunek 2 pokazuje zaburzenia 

zarejestrowane na linii 400 kV. 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 67/2019                                                                      131 

 

 
 

Rys. 1. Załączenie transformatora BAT 

 
Rys. 2. Przepięcia „transient” w linii 400 kV 

 

Rejestracje wykonują się w systemie monitoringu, 

w którym także wykonywana jest selekcja występujących 

przepięć, co pokazuje rysunek 3. Gdy zostanie 

zidentyfikowane przepięcie z danego przedziału, to 

zwiększana jest wartość odpowiedniego licznika. 

Identyfikuje się przepięcia przekraczające parametryzowany 

dla danej sieci poziom wyzwolenia. Rozróżnia się przepięcia 

o czasie trwania poniżej 50 µs oraz przepięcia o czasie 

trwania z przedziału 50 µs do 200 ms - jako tak zwane 

przepięcia łączeniowe. Przepięcia o czasie między 200 ms, 

a 1 s oraz między 1 s, a 10 s klasyfikuje się jako przepięcia 

chwilowe. Przepięcie o czasie trwania przekraczającym 10 s 

są zaliczane do przepięć długotrwałych. Powyższy podział 

wprowadzono po konsultacjach z użytkownikiem systemu.

 

 
 

Rys. 3. Monitoring przepięć w systemie monitoringu transformatorów 
 

Na rysunku 4 pokazano fragment ekranu systemu 

monitoringu transformatorów przedstawiający szczegóły 

dotyczące monitorowanych zaburzeń łączeniowych typu 

transients w nowobudowanych blokach energetycznych. Na 

tym rysunku zestawiono dane o przepięciach łączeniowych 

dla transformatorów BAT10, BAT20, BAT30 czyli 

wyprowadzających moc z generatorów. System umożliwia 

utworzenie i analizowanie statystyk wyselekcjonowanych 

przepięć, dziennika przepięć łącznie z czasami wystąpienia 

poszczególnych zjawisk oraz ich oscylogramów. 

 

 
 

Rys. 4. Statystyka przepięć łączeniowych 
 

Zdarzeniowy mechanizm rejestracji zaburzeń 
przepięciowych daje możliwość integracji z systemem oceny 

JEE. Szczególnego znaczenia nabiera ujednolicenie zapisów 

danych w obu systemach i zintegrowanie interfejsów 

wymiany informacji.  

Autorzy bardzo dziękują pracownikom Eksploatacji 

Elektrowni, którzy udostępnili prezentowane rejestracje. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że zaprezentowane dane 

mają wyłącznie charakter poglądowy. 

 

3. STANDARYZACJA PROTOKOŁÓW 
 WSPÓŁPRACY Z URZĄDZENIAMI 
 POMIAROWYMI 

 

Standaryzacja transmisji danych w systemach 

i urządzeniach JEE ułatwiłaby pozyskiwanie danych 

z innych systemów i urządzeń. Nadaje się do tego celu 

standard IEC 61850, który obejmuje coraz większą grupę 
urządzeń i systemów. Standard ten wprowadza pojęcie 

„węzłów logicznych” LN (ang. Logical Node), 
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przyporządkowanych do konkretnych urządzeń LD (ang. 

Logical device). Węzły logiczne są to standaryzowane 

obiekty, zdefiniowane poprzez dane oraz metodę ich 

pozyskania. Zawierają one nazwę węzła, klasę danych, dane, 

atrybuty danych. Zasady tworzenia węzłów logicznych i ich 

przyporządkowywania do urządzeń określono w normie 

[10]. Omawiany standard, pozwala na dekompozycję 
złożonej funkcjonalności konkretnego urządzenia. 

W omawianym przypadku to analizator JEE.  

W tablicy 1 pokazujemy listę standardowych węzłów 

dotyczących jakości energii, które zdefiniowano w edycji 

normy IEC 61850-7-4 ed.2 [11], dostępnej od roku 2010. 

Nie ma zatem przeszkód aby urządzenia pomiarowe JEE 

deklarujące zgodność z tą normą, tak udostępniały dane.  

 
Tablica 1. Węzły logiczne parametrów PQ dostępne w standardzie 

PN-EN 61850-7-4 

 
L.p. Nazwa węzła Opis 

1. MHAI Harmoniczne 

2. MFLK Flicker 

3. MADV Moce  

4. QFVR Zmiany częstotliwości  

5. QITR „Transients” prądów 

6. QUIB Zmiany asymetrii prądów  

7. QVTR „Transients” napięć  
8. QVUB Zmiany asymetrii napięć  
9. QVVR Zmiany napięć  

 

W 2017 roku opublikowano wspomniany już raport 

techniczny IEC [7], definiujący struktury węzłów logicznych 

dla podstawowych parametrów JEE, które powinny być 
mierzone przez przyrządy klasy A. Określono także 

standardowy sposób zapytań i odpowiedzi dla parametrów 

dotychczas nie specyfikowanych, czyli dla zaburzeń 
emisyjnych przewodzonych w paśmie 2 kHz do 9 kHz oraz 

w paśmie 9 kHz do 150 kHz, a także dla harmonicznych, 

interharmonicznych prądu, rejestracji prądu. 

W tym raporcie, w punkcie 5.10 wyspecyfikowano 

przesyłanie zdarzeń dotyczących JEE. Zdefiniowano 

struktury węzłów logicznych dla zapadów, wzrostów, 

przerw zasilania oraz szybkich zmian napięcia zasilania 

(RVC). Podano także nazwę nowego węzła LN QITR dla 

„transients” stwierdzając jednocześnie, że rejestracja tego 

rodzaju zaburzeń nie jest obowiązkowa, aczkolwiek zalecana 

i może dostarczyć cennych informacji. W punkcie 6 raport 

podaje zasady tworzenia węzłów logicznych dla przesyłania 

parametrów JEE agregowanych w 200 ms, 3 s, 10 s, 10 min, 

120 min. Raport zakłada przesyłanie tych plików w formacie 

PQdiff [12] poprzez struktury zgodne ze standardem 

PN-EN 61850 [11]. Zasady zdefiniowane w raporcie mogą 
stanowić podstawę projektu AJEE i systemu oceny JEE 

kompatybilnego ze standardem PN-EN 61850 [11]. 

 

4. SYSTEMY CENTRALIZOWANE OCENY JEE 
 

4.1. Remedium na stosowanie protokołów fabrycznych 
Każdy z producentów AJEE oferuje specjalizowane, 

często własne oprogramowanie do ich obsługi, 

umożliwiające konfigurację właściwości pomiarowych 

w zależności od przeznaczenia i miejsca instalacji, 

diagnostykę, wspomaganie w trakcie uruchomienia oraz co 

najistotniejsze – odczyt danych. Oprogramowanie to 

komunikuje się z urządzeniami w protokołach fabrycznych. 

Niektórzy producenci oferują zintegrowane moduły 

programowe, zawierające analizę danych, konfigurowalne 

raportowanie zgodne z normą PN-EN 50160 [13] 

i odnośnymi rozporządzeniami, wykresy, mapy instalacji. 

Często uruchomienie i działanie poszczególnych 

modułów programowych jest związane z opłatami 

licencyjnymi, co wspiera model biznesowy producenta 

urządzeń. Programy te są stosunkowo proste dla obsługi 

pojedynczych urządzeń przenośnych lub stacjonarnych, 

nawet jeśli pracują w trybie on-line. Na ogół każdy 

z producentów analizatorów JEE oferuje oprogramowanie 

do zbierania danych z wielu AJEE. Złożoność tego 

oprogramowania rośnie, w zależności od liczby 

obsługiwanych urządzeń i zakresu funkcjonalnego.  

Dochodzimy tutaj do sygnalizowanego na wstępie 

fundamentalnego zagadnienia, jak ma postąpić instytucja lub 

przedsiębiorstwo, które już zakupiło kilka, kilkanaście lub 

kilkadziesiąt urządzeń AJEE, a chce tworzyć zintegrowany, 

obszarowy system monitoringu i oceny JEE? Załóżmy, że 

posiada urządzenia kilku różnych producentów – różniące 

się protokołami transmisji. Do tego nie wszyscy są skłonni te 

protokoły ujawnić ze względu na wspomniany powyżej, 

„przyjęty model biznesowy”.  

Wyjściem jest budowa tak zwanego systemu 

producenckiego. System taki ma obsługiwać wszystkie 

AJEE danego rodzaju i udostępniać dane w ściśle 

zdefiniowany, zunifikowany sposób. Dane mają być 
dostępne dla obsługi oraz dla systemu nadrzędnego, którego 

zadaniem będzie integracja danych z systemów 

producenckich dla realizacji zaawansowanych algorytmów 

obróbki zunifikowanych danych. 

 

4.2. Struktura systemu producenckiego 
Ogólna struktura systemu producenckiego, wdrożonego 

w jednym z krajowych koncernów dystrybucji energii 

elektrycznej, została przedstawiona na rysunku 5. 

Podstawowym elementem tego systemu jest warstwa 

komunikacyjna, tworząca interfejs pomiędzy usługą 
akwizycji danych JEE i tak zwanych pomiarów „on-line”. 

Dane JEE są to agregacje zgodne z PN-EN 61000-4-30 [3] 

oraz pliki opisujące zdarzenia, wymagane do realizacji 

oceny JEE. Są one przesyłane w omawianym rozwiązaniu 

w formacie COMTRADE [14]. Dane „on line” to dane 

odczytywane bezpośrednio z Analizatorów JEE 

i wykorzystywane do tak zwanych funkcji miernika, czyli 

pokazywania wartości parametrów JEE, wykonywania 

wykresów wskazowych, prezentacji na mapach. Dane „on 

line” są przesyłane w czasie rzeczywistym, w protokole 

DNP 3.0.  

Odczyt danych jest realizowany poprzez usługę 

akwizycji danych JEE, obsługującą bezpieczny protokół 

SFTP (ang. Secured File Transfer Protocol). W ten sposób 

przesyłane są pliki COMTRADE, zawierające zagregowane 

dane JEE. Do bazy danych trafiają tylko dane JEE. Nie 

przechowuje się danych „on-line” . 

Dla użytkownika systemu istotna jest grupa usług 

aplikacyjnych, która konstytuuje właściwości funkcjonalne 

systemu. Obejmuje ona analizę danych JEE, obsługę 
schematów, generator raportów, eksport danych, serwis 

konfiguracji. Usługa serwera www obejmuje wszystkie 

funkcjonalności związane ze zdalnym dostępem terminali 

klienckich do systemu, poprzez bezpieczne mechanizmy 

strony www. 

Poszczególne usługi tworzące system, są osadzone 

w wirtualnym środowisku informatycznym. Dzięki temu jest 

możliwe wprowadzenie jednolitych zasad dla kolejnych 

systemów producenckich, dotyczących zarządzania 
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usługami, zasobami oraz konserwacją. Łatwiejsze jest też 
wdrożenie korporacyjnych ustaleń dotyczących 

bezpieczeństwa informatycznego. Można też oczekiwać, że 

prostsza będzie analiza zunifikowanych danych przez 

docelowy system nadrzędny, korzystający prawdopodobnie 

z tej samej bazy danych 
 

 
 

Rys. 5. Struktura systemu producenckiego 
 

5. SYSTEMY CENTRALIZOWANE OCENY JEE 
 

5.1. Konieczne rozwiązania w świetle nowych wyzwań 
Do niedawna zakładano, że systemy monitoringu nie 

podlegają szczególnym zagrożeniom bezpieczeństwa 

informatycznego. Wystarczyło uniemożliwić celowe lub 

nieświadome zaburzenia pracy systemów sterowania 

i nadzoru, z którymi te systemy mogły posiadać potencjalne 

połączenia poprzez switche lub routery. Tworząc projekt, 

należało zatem przeprowadzić analizę zagrożeń, 
uwzględniając poniższe aspekty: 

- sposób połączenia urządzeń AJEE i serwerów z siecią 
stacyjną, 

- przeanalizować system haseł i wykluczyć hasła typu 

„cyber”, „security”, „admin” , „user”, 

- tak zaprojektować konfigurację routerów sieciowych, 

aby uzyskać rozdział logiczny sieci, 

- obligatoryjne rejestrować wszystkie zdalne i lokalne 

dostępy do systemu. 

Okazało się, że dzisiejsze zagrożenia mogą dotyczyć 
nie tylko celowych lub nieumyślnych ingerencji w inne 

systemy elektroenergetyczne poprzez realizację ukrytych 

połączeń poprzez systemy monitoringu. Zaburzenie samych 

systemów monitoringu może być niebezpieczne, gdyż te 

systemy mogą współdzielić zasoby sprzętowe w wirtualnym 

środowisku informatycznym, co bezpośrednio doprowadzi 

do jego degradacji. Środowisko to może zostać mimowolnie 

zainfekowane wirusami lub celowo spenetrowane 

oprogramowaniem szpiegującym. Za niebezpieczne uznaje 

się połączenia bezprzewodowe GPRS/LTE, nawet 

realizowane w dedykowanych APN.  

Okazało się także, że należy ograniczyć dostęp do 

danych gromadzonych przez systemy monitoringu JEE. 

Należą one do kategorii danych wrażliwych. Informacje 

statystyczne i zapisy o awariach mogą stanowić argument 

w negocjacjach z firmami ubezpieczeniowymi. Coraz 

częściej te dane są także wykorzystywane do oceny roszczeń 
klientów niezadowolonych z jakości dostarczanej energii. 

Informacje o awariach i ich przyczynach mogą także 

wpływać na ocenę stanu infrastruktury, a tym samym na 

wycenę spółek giełdowych. 

Pojawiła się zatem konieczność wprowadzenia 

wyższego poziomu ochrony „cyber security”, i to zgodnego 

ze standardami. Standaryzacja na przykład zgodnie z IEC/TS 

62351 [15] ma tą zaletę, że umożliwia certyfikację 
wprowadzonych rozwiązań przez niezależne instytucje, takie 

jak KEMA lub APPLIED RISC. 

Nowe podejście do bezpieczeństwa systemów polega 

na wprowadzeniu, zgodnie z przyjętym standardem, 

elementów budujących poszczególne zapory bezpieczeństwa 

w sprzęcie, komunikacji i w warstwie serwerowej. Są to 

takie elementy jak certyfikaty bezpieczeństwa, którymi 

system zarządza cały czas, zasady autoryzacji 

i uwierzytelniania transmisji i poszczególnych poleceń czy 

wprowadzanie tzw. „hardeningu”. Wszystkie elementy są ze 

sobą zintegrowane tworząc wielowarstwową barierę 
ochronną. Wśród tych elementów można wyróżnić: 
- DM – funkcje centralnego zarządzania, 

- RADIUS, TACACS – funkcje uwierzytelniania 

i autoryzacji (autentykacji) centralnej, 

- SCEP (ang. Simple Certificate Enrollment Protocol); 

automatyczne odnawianie certyfikatów w czasie 

rzeczywistym, 

- OCSP (ang. On Line Certificate Status Protocol); 

weryfikacja certyfikatów w czasie rzeczywistym, 

- RBAC (ang Role Based Acces Control); zdefiniowanie 

roli i odpowiednie przydzielenie uprawnień,  
- Hardening; usunięcie lub zablokowanie nieużywanych 

usług, deaktywacja niepotrzebnych użytkowników, lista 

dozwolonych hostów dla łączności, tylko protokoły 

bezpieczne https, SFTP…, silne hasło, blokada dostępu 

po czasie sesji lub po nieudanym logowaniu, 

- przechowywanie danych wrażliwych; w sejfach 

programowych lub sprzętowych – np. rozwiązania oparte 

o moduły TPM, (ang. Trusted Platform Module) 

specjalne komponenty z szyfrowaną strukturą do 

kodowania informacji wrażliwych, takich jak hasła, 

klucze do szyfrowania i do uwierzytelniania transmisji. 

 

5.2. Bezpieczne pomiary JEE w sieciach SN/nN 
Powyżej przedstawione metody zastosowano 

w projekcie DALI wdrażanym w Holandii od kilku lat przez 

koncern energetyczny Enexis. Cały system pełni poniższe 

zadania: 

- steruje publicznym oświetleniem ulicznym oraz taryfami 

rozliczeniowymi, 

- monitoruje obciążenie transformatorów nN, 

- monitoruje wskaźniki zwarcia w celu redukcji wskaźnika 

SAIDI, 

- odczytuje dowolne skonfigurowane dane z liczników 

energii, 

- przesyłanie do centralnej bazy wszystkich danych 

pomiarowych, 

- gromadzi dostępne dane JEE, takie jak napięcia, moce, 

prądy, harmoniczne prądów.  

System tworzą poniższe komponenty: 

- sterowniki RTU typu DALI-Box, instalowane w sieci 

SN/nN, 
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- oprogramowanie do centralnego zdalnego zarządzania 

sterownikami DALI-Box, w tym jednoczesnej 

konfiguracji wielu sterowników, 

- oprogramowanie do centralnego bezpiecznego 

zarządzania wewnętrznym oprogramowaniem firmware 

sterowników DALI-Box i procesem ich jednoczesnej 

aktualizacji, 

- oprogramowanie korporacyjne projektu DALI 

w środowisku centralnym ENEXIS. 

Podstawowym komponentem pomiarowo -

wykonawczym systemu jest produkowane w Polsce 

urządzenie DALI-Box, pokazane na rysunku 6.  

 

 
 

Rys. 6. Sterownik DALI-box z funkcjami pomiaru mocy 

i harmonicznych prądu 
 

Przesyłanie danych z DALI-Boxa jest realizowane 

w bezpieczny sposób ogólnie dostępnymi łączami 

GPRS/LTE do tak zwanego „jeziora danych” usytuowanego 

w środowisku centralnym. Co szczególnie ważne, 

użytkownik systemu narzucił zastosowanie standardowego 
protokołu transmisji danych. Obróbka danych przebiega 

w specjalizowanych aplikacjach, służących do sterowania 

pracą sieci, zarządzania zasobami lub np. do wykrywania 

punktów nielegalnego poboru energii. W tym ostatnim 

aspekcie szczególnie przydatna okazuje się być analiza 

harmonicznych prądu. 

Schemat blokowy RTU DALI-Box pokazano na 

rysunku 7. Blok dwustanowych interfejsów wejściowych 

służy do akwizycji stanu wkładek bezpiecznikowych 

i sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń. Sygnały wyjściowe 

są wykorzystywane do sterowania oświetleniem i sterowania 

taryfami. DALI-Box odczytuje liczniki energii poprzez 

interfejs protokołu P1 lub inne urządzenia poprzez interfejs 

MODBUS.  

 

 
 

Rys. 7. Wewnętrzna struktura DALI-box 
 

Wykonywane pomiary obejmują także pomiar 

parametrów jakości energii, takich jak napięcia, moce, 

energie, prądy, harmoniczne prądów. Wszystkie zmierzone 

dane są transmitowane w bezpieczny sposób poprzez tunele 

VPN IPSec, a dostęp do urządzenia chroniony jest przez 

wbudowany FIREWALL. W urządzeniu zaimplementowano 

mechanizmy służące do bezpiecznego zarządzenia 

konfiguracją i oprogramowaniem, usługi centralnego 

uwierzytelniania i autoryzacji RADIUS oraz TACACS+ oraz 

walidację certyfikatów bezpieczeństwa w protokole OCSP. 

Certyfikaty używane do bezpiecznego zestawienia tuneli 

VPN są odnawiane automatycznie przy użyciu protokołu 

SCEP. 

Funkcje bezpieczeństwa zaimplementowane 

w sterowniku DALI-Box mają swoje odzwierciedlenie 

w środowisku centralnym. Pokazuje to rysunek 8, 

prezentujący strukturę środowiska centralnego, chmurę 
komunikacyjną oraz warstwę urządzeń DALI-Box, 

zainstalowanych w terenie. Funkcje autentykacji zgodne 

z RADIUS/TACACS+ posiadają swoje serwery 

w środowisku centralnym. Automatyczne odnawianie 

certyfikatów w czasie rzeczywistym SCEP nie będzie 

funkcjonowało bez serwera SCEP. Ta zasada dotyczy 

wszystkich pozostałych funkcji bezpieczeństwa 

zaimplementowanych w DALI-box. 

 

 
 

Rys. 8. Struktura środowiska centralnego DALI 
 

System składa się w tej chwili z około 4.5 tys. DALI-

Box. Planowana jest jego rozbudowa do 30 tys. urządzeń. 
Istotną zaletą DALI jest wykorzystanie łączy GPRS/LTE 

telefonii komórkowej do realizacji zaawansowanego, 

bezpiecznego sytemu monitoringu sieci niskiego napięcia 

obejmującego akwizycję parametrów JEE. Warstwa 

komunikacyjna wraz z funkcjami bezpieczeństwa była 

atestowana w niezależnej instytucji certyfikującej. 

 

6. UWAGI I WNIOSKI 
 

Obecne i spodziewane zmiany w strukturze energetyki 

spowodowane coraz szerszym wprowadzaniem źródeł 

odnawialnych i restrukturyzacją popytu wywołują i będą 
wywoływały pogarszanie wskaźników JEE i narastane 

nowych niekorzystnych zjawisk w sieciach 

elektroenergetycznych, takich jak szybkie zaburzenia typu 

transients oraz supraharmoniczne. Zjawiska te powinny 

podlegać identyfikacji i ocenie. 

Można z powodzeniem wykorzystać moduły 

monitoringu izolatorów przepustowych oparte na metodzie 

napięciowej również do monitorowania przepięć i zaburzeń 
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typu transients w sieciach elektroenergetycznych. Wymaga 

to powiązania systemu monitoringu transformatorów, 

gromadzącego dane o zaburzeniach typu transients, 

z systemem monitoringu i oceny JEE. 

Brak standaryzacji protokołów wymiany danych 

z urządzeniami AJEE stał się ograniczeniem rozwoju 

systemów monitoringu energii. Niemożność połączenia 

urządzeń AJEE kilku producentów w jednym systemie 

odczytu zniechęca przedsiębiorstwa do tworzenia dużych 

systemów monitoringu i oceny JEE. Opublikowanie raportu 

[7] jest zwiastunem koniecznej zmiany tej sytuacji. 

Wzrastające zagrożenia i wymagania związane 

z bezpieczeństwem informatycznym powodują konieczność 
zwiększania stopnia ochrony urządzeń i systemów. 

Konieczne staje się wdrażanie zintegrowanych, zgodnych 

z normami środków i ich certyfikacja w niezależnych 

instytucjach. Przykładem takiego rozwiązania jest system 

DALI. 
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NEW SOLUTIONS IN DEVICES AND SYSTEMS FOR ON-LINE POWER QUALITY 
MONITORING AND ASSESSMENT 

 

The applying of renewable power sources and electricity demand restructuring involves also the requirements for the 

overvoltages and transients monitoring and assessment. An assessment of current conducted disturbances in frequencies up to 

150 kHz is postulated as well. So, the relevant quantities in devices measuring the quality of electricity (JEE) should be 

measured. The lack of standarization of data transmission protocols for JEE devices becomes very important. This introduces 

limitations on the growth of JEE monitoring and evaluation systems. There are activities aimed at introducing the 

communication standard based on the IEC 61850 protocol to JEE measuring devices. The IEC report on the relevant standard 

is now available. IT security requirements for the PQ data acquisition, transmission and collection are also increased 

significantly. It is necessary to use standardized and certified solutions. 

 

Keywords: transient disturbances, standard data exchange, cyber security, power quality assessment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136                                                               Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 67/2019 

 



 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 67 

Konferencja „Jakość Dostawy Energii Elektrycznej –  

wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów” 

Częstochowa, 28-29 listopada 2019 

doi: 10.32016/1.67.28 

 

 

MODEL HYBRYDOWEGO ENERGOELEKTRONICZNEGO UKŁADU ZASILANIA 
WIELOSYSTEMOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH (EZT)  

 

 

Dariusz KOTERAS1,3, Marek ADAMOWICZ2,3 

 

1. Politechnika Opolska, Katedra Elektrotechniki i Mechatroniki, tel.: 774498027                

e-mail: d.koteras@po.edu.pl  

2. Politechnika Gdańska, Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii, tel.: 58 347 18 53 

e-mail: marek.adamowicz@pg.edu.pl 

3. H. Cegielski -Energocentrum Sp. z o.o. 

e-mail: m.adamowicz@hcp.com.pl  

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono model układ hybrydowy 

energoelektronicznego układu zasilania wielosystemowych 

zespołów trakcyjnych - EZT. Istota proponowanego rozwiązania 

zawiera się w zastosowaniu do obniżenia napięcia sieci trakcyjnej, 

zamiast tradycyjnego ciężkiego transformatora trakcyjnego 

(chłodzonego olejem) - suchego autotransformatora pracującego  

z częstotliwością sieci kolejowej oraz izolacji galwanicznej od sieci 

trakcyjnej. Izolacja ta jest realizowana za pomocą 

wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia 

skonstruowanego z tranzystorów SiC MOSFET. W  swojej 

strukturze zawiera on izolowane dwumostkowe przetwornice  

DC-DC z transformatorami pracującymi z częstotliwością 30 kHz. 

Układ jest przeznaczony do napędów oraz pokładowych systemów 

zasilania elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Układ może 

być zasilany z dwóch systemów: prądu stałego - 3 kV DC oraz 

prądu przemiennego - 15 kV, 16,7 Hz. W referacie pokazano 

wyniki analizy modelowania autotransformatora trakcyjnego 16,7 

Hz o mocy 30 kVA, przeznaczonego do badań laboratoryjnych oraz 

wyniki badań laboratoryjnych izolowanej celki przekształtnikowej 

AC-DC-DC-AC z tranzystorami SiC MOSFET wraz ze specjalnie 

zaprojektowanym transformatorem 30 kHz. Do modelowania 

autotransformatora trakcyjnego wykorzystano Metodę Elementów 

Skończonych (MES).  

 
Słowa kluczowe: Energoelektroniczny system napędowy, 

Elektryczne Zespoły Trakcyjne (EZT), Tranzystory SiC, 

Autotransformatory suche. 

 

1. WSTĘP  
 

Transport osób oraz towarów jest bardzo ważnym 

elementem dzisiejszej gospodarki. Szybko rozwijający się 

transport kolejowy może stanowić alternatywę dla 

przewozów samochodowych. Jedną z jego największych 

zalet jest mniejszy niekorzystny wpływ na środowisko 

naturalne.  

Rosnące wymagania dotyczące warunków  

w przewozach kolejowych stawiają przed producentami 

konieczność poszukiwania nowych rozwiązań technicznych, 

zwłaszcza rozwiązań zapewniających zmniejszenie zużycia 

energii, m.in. poprzez zmniejszenie oporów ruchu pojazdów 

trakcyjnych. W elektrycznych zespołach trakcyjnych (EZT) 

zasilanych napięciem przemiennym, najcięższym  

i najbardziej masywnym komponentem napędu trakcyjnego  

jest transformator trakcyjny np. 15 ton o mocy 6,4 MVA. 

Tak duża masa transformatora jest źródłem szeregu 

problemów, m.in. ze względu na ograniczoną dopuszczalną 

wartość nacisku na pojedynczą oś pojazdu trakcyjnego. Ze 

względu na relatywnie duże straty histerezowe oraz, straty 

mocy na rezystancjach uzwojeń transformatory trakcyjne 

osiągają sprawność 90% stanowią najmniej efektywny 

komponent układów napędowych.  

Aktualnie, przewoźnicy kolejowi stawiają wymóg jak 

największej przestrzeni pasażerskiej w kupowanych nowych 

pojazdach EZT. Z tego względu producenci napędów 

trakcyjnych prowadzą prace mające na celu zmniejszenie 

wymiarów gabarytowych transformatorów trakcyjnych. 

Umożliwiłoby to ich montaż na dachu pojazdów trakcyjnych 

- podobnie jak to ma miejsce w przypadku pozostałych 

urządzeń elektrycznych np. falowników trakcyjnych, 

przetwornic zasilających urządzenia pokładowe  

i klimatyzatorów [1].  

Jednym z kierunków rozwoju napędów trakcyjnych jest 

również opracowanie wysokonapięciowych 

przekształtników energoelektronicznych, skonstruowanych  

z tranzystorów mocy i posiadających wbudowaną izolację 

galwaniczną wejść wyjść, które mogłyby zastąpić klasyczne 

transformatory trakcyjne. Urządzenia takie są nazywane 

energoelektronicznymi transformatorami trakcyjnymi (ang. 

Power Electronic Traction Transformer) [2], [3]. Jednym  

z wymagań jest to, że przekształtnik musi być przyłączony 

do sieci wysokiego napięcia. Produkowane obecnie 

tranzystory nie są w stanie blokować pełnego napięcia 

trakcji prądu przemiennego – stąd wymagane jest łączenie 

szeregowe modułów tranzystorowych. 

 

2. REALIZACJA  HYBRYDOWEGO 
    ENERGOELEKTRONICZNEGO 
    TRANSFORMATORA TRAKCYJNEGO 

 

2.1. Koncepcja hybrydowego układu zasilania napędu 
trakcyjnego EZT z autotransformatorem oraz 
kaskadowego przekształtnika 

Na rysunku 1. przedstawiono schemat proponowanego 

rozwiązania układu zasilania. Układ ten składa się  

z autotransformatora obniżającego napięcie i ze 

zintegrowanego energoelektronicznego przekształtnika 

trakcyjnego z transformatorem zwymiarowanym na napięcie 
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strony wtórnej autotransformatora [5]. W proponowanym 

rozwiązaniu, w odróżnieniu od podobnego opisanego w [3], 

możliwe jest bezpośrednie zasilanie trójfazowego silnika 

trakcyjnego – dzięki zastosowaniu izolowanych celek 

przekształtnikowych AC-DC-DC-AC w liczbie będącej 

wielokrotnością liczby 3. Proponowane urządzenie jest 

przeznaczone do elektrycznych zespołów trakcyjnych 

zasilanych z trakcji prądu stałego 3 kV oraz trakcji prądu 

przemiennego 15 kV, 16,7 Hz. W rozwinięciu, proponowane 

rozwiązanie może być skonfigurowane jako przetwornica 

pomocnicza do zasilania urządzeń pokładowych pojazdu 

trakcyjnego.  

 

 
 

Rys. 1. Schemat proponowanego rozwiązania hybrydowego 

transformatora energoelektronicznego z autotransformatorem 

obniżającym napięcie sieci trakcyjnej 

 

Układ z rysunku 1 składa się z odbieraka prądu 

przemiennego połączonego, za pośrednictwem pierwszego 

wyłącznika prądu przemiennego, z uzwojeniem pierwotnym 

autotransformatora obniżającego napięcie. Uzwojenie 

wtórne autotransformatora jest połączone, za pośrednictwem 

dodatkowego łącznika oraz filtru LCL, z wejściem 

izolowanego, trójfazowego, wielopoziomowego, 

kaskadowego przekształtnika napięcia zasilającego silnik 

trakcyjny. Ponadto, układ zawiera zestyk napięcia stałego 3 

kV połączony, z odbierakiem prądu za pośrednictwem 

wyłącznika prądu stałego Zasilanie to jest połączone  

z filtrem wejściowym LCL iz wejściem izolowanego 

trójfazowego wielopoziomowego kaskadowego 

przekształtnika napięcia. Wyłączniki prądu przemiennego  

i prądu stałego oraz dodatkowy łącznik na wyjściu 

autotransformatora są sterowane za pomocą systemu wyboru 

napięcia zasilania – (pominięty na rysunku). Uzwojenie 

wspólne autotransformatora, a także dolny zacisk filtra 

wejściowego LCL oraz dolny zacisk wejściowy izolowanego 

trójfazowego wielopoziomowego kaskadowego 

przekształtnika napięcia są połączone za pośrednictwem koła 

jezdnego z siecią powrotną.  

Izolowany trójfazowy wielopoziomowy kaskadowy 

przekształtnik napięcia zasilający silnik trakcyjny składa się 

(w każdej fazie) z 3 szeregowo połączonych celek AC-DC-

DC-AC i łącznie zawiera 9 jednakowych celek AC-DC-DC-

AC. Każda celka składa się z wejściowego mostka 

tranzystorowego typu H pełniącego rolę 

czterokwadrantowego przekształtnika aktywnego typu 

active-front-end (4QC AFE), izolowanej dwumostkowej 

przetwornicy DC-DC (z transformatorem wysokiej 

częstotliwości) oraz z wyjściowego mostka tranzystorowego 

typu H, po stronie zasilanego silnika trakcyjnego. Po stronie 

odbieraków prądu, wejścia wszystkich celek są połączone ze 

sobą szeregowo.  

System wyboru napięcia zasilania decyduje, czy filtr 

wejściowy LCL jest połączony bezpośrednio z odbierakiem 

prądu stałego czy, za pośrednictwem autotransformatora,  

z odbierakiem prądu przemiennego. W przypadku zasilania  

z odbieraka prądu przemiennego, mostki tranzystorowe 4QC 

AFE zapewniają, poprzez autotransformator, synchronizację 

przekształtnika z siecią prądu przemiennego oraz regulację 

prądu pobieranego z sieci trakcyjnej i pracę przekształtnika  

z zadanym współczynnikiem mocy. W przypadku zasilania  

z odbieraka prądu stałego, mostki tranzystorowe 4QC AFE 

bezpośrednio zapewniają regulację prądu pobieranego z sieci 

3 kV DC. Po stronie silnika trakcyjnego celki są 

skonfigurowane do pracy jako trójfazowy 7-poziomowy 

przekształtnik DC-AC. Tym samym, proponowany układ 

hybrydowy energoelektroniczny układ zasilania może pełnić 

rolę falownika napędowego umożliwiając sterowanie 

momentem i wzbudzeniem silnika trakcyjnego. Konstrukcja 

7-poziomowa zapewnia generowanie napięcia PWM 

zasilającego silnik trakcyjny o korzystnie obniżonej 

zawartości wyższych harmonicznych - w porównaniu  

z konwencjonalnymi 2-poziomowymi falownikami 

trakcyjnymi. 

 

2.2. Opis autotransformatora 
W ramach pracy modelowano również  1-fazowy 

autotransformator trakcyjny przeznaczony do badań 

laboratoryjnych i weryfikacji pomiarowej obliczeń całego 

urządzenia. Założono, iż ma to być transformator pracujący 

przy częstotliwości f=16,7 Hz, o następujących danych: moc 

znamionowa Sn=30 kVA, napięcia odpowiednio dla strony 

pierwotnej U1n=1,5 kV oraz dla strony wtórnej U3n=0,6 kV. 

Obliczenia przeprowadzono dla dwóch wariantów (W1, W2) 

przekroju rdzenia autotransformatora trakcyjnego suchego. 

Pierwszy dotyczył przekroju prostokątnego, natomiast drugi 

wariant obejmował przekrój schodkowany o trzech 

stopniach. Rzuty prostokątne obu obiektów przedstawiono 

na rysunkach 2a oraz 2b. Dodatkowo na tych rysunkach 

podano podstawowe wymiary rdzeni i uzwojeń. 
 

a) 
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b) 

 
 

Rys. 2. Rzuty prostokątne modelowanych autotransformatorów 

a) z rdzeniem prostokątnym (W1), 

b) z rdzeniem schodkowanym (W2) 

 

Uzwojenia obu autotransformatorów składają się  

z dwóch połączonych szeregowo, jednakowych sekcji,  

z których każda jest nawinięta na jednej kolumnie. Liczba 

zwojów każdej z sekcji uzwojenia szeregowego strony 

pierwotnej wynosi N11=N12=225 zwojów. Analogicznie dla 

strony wtórej (uzwojenia wspólnego) liczba zwojów 

pojedynczej sekcji ma wartość N31=N32=150 zwojów. 

Szerokości odpowiadających sobie uzwojeń w obydwu 

obiektach są jednakowe.  Szerokość uzwojenia szeregowego 

wynosi b1=5,25 mm
 , 

 a dla uzwojenia wspólnego b3=4,5 

mm. Wysokość każdej sekcji uzwojeń jest jednakowa  

i wynosi h=399mm, a  szerokość kanału 

międzyuzwojeniowego jest równa δ=12 mm. 

 

2.3. Opis hybrydowego, energoelektronicznego 
transformatora trakcyjnego do współpracy  
z autotransformatorem 

Przygotowanie docelowej konstrukcji hybrydowego 

energoelektronicznego transformatora trakcyjnego w skali 

1:1 wymaga przeprowadzenia szeregu badań na modelu  

w małej skali, między innymi w celu wykluczenia 

możliwości występowania niekorzystnych zjawisk, które 

przykładowo uniemożliwiają stosowanie trójfazowych 

autotransformatorów jako autotransformatorów 

rozdzielczych w sieciach średniego napięcia.  

Przy zastosowaniu autotransformatora jednofazowego, 

w proponowanym układzie hybrydowego 

energoelektronicznego układu zasilania, szereg problemów 

może być wyeliminowanych dzięki zastosowaniu 

zaawansowanej ochrony przepięciowej na pojeździe EZT,  

a także dzięki unikalnej specyfice obciążenia w postaci 

sterowanego przekształtnika energoelektronicznego 

przyłączonego do zacisków uzwojenia wtórnego. W układzie 

występuje możliwość bardzo szybkiego wyłączenia 

tranzystorów energoelektronicznego transformatora  

częstotliwości f =30 kHz, praktycznie w ciągu mikrosekund 

oraz możliwość precyzyjnej regulacji prądu w punkcie PCC 

przyłączenia sterowanego przekształtnika 

energoelektronicznego do zacisków strony wtórnej 

autotransformatora. Dzięki możliwościom precyzyjnego 

sterowania tranzystorami przekształtnika istnieje możliwość 

zastosowania algorytmów predykcyjnych do synchronizacji 

napięcia przekształtnika z napięciem sieci trakcyjnej, co daje 

możliwość podłączenia więcej niż jednego napędu 

trakcyjnego do uzwojenia wtórnego autotransformatora. 

Na rysunku 3 przedstawiony został proponowany 

schemat układu laboratoryjnego z autotransformatorem 1,5 

kV/0,6 kV, 16,7 Hz współpracującym z izolowanym 

wielopoziomowym przekształtnikiem energoelektronicznym 

z tranzystorami SiC MOSFET, które zapewniają wzrost 

częstotliwości pracy [4]. 

 

   
 

Rys. 3.  Proponowany schemat układu laboratoryjnego  

z autotransformatorem 16,7Hz oraz izolowanym przekształtnikiem 

energoelektronicznym z tranzystorami SiC MOSFET  

 

Podstawowym układem pozwalającym na zbadanie 

funkcjonalności transformatora energoelektronicznego są 

dwie połączone kaskadowo izolowane celki AC-DC-DC-

AC. W ramach realizowanego przez zespół autorów projektu 

[6], zrealizowano konstrukcję podstawowej izolowanej celki 

AC-DC-DC-AC z tranzystorami SiC MOSFET 1,2 kV oraz 

transformatorem 30 kHz, która została pokazana na  

rysunku 4. 

 

 
 

Rys. 4. Izolowana celka AC-DC-DC-AC z tranzystorami SiC 

MOSFET oraz transformatorem pracującym 

z częstotliwością 30 kHz [6] 

 
Transformator zaprojektowany do pracy przy 

częstotliwości 30 kHz posiada uzwojenie pierwotne i wtórne 

nawinięte licą jako uzwojenie planarne, o kształcie 

prostokątnym. Uzwojenia umieszczono współosiowo jedno 

nad drugim. Cechą charakterystyczną izolowanych 

dwumostkowych przetwornic DC-DC z transformatorami 

wysokiej częstotliwości jest konieczność stosowania 

określonych indukcyjności sprzęgających transformator  

z mostkami tranzystorowymi typu H strony pierwotnej  

i wtórnej, szeregowo połączonych z uzwojeniami 

pierwotnym i wtórnym transformatora. Praca dwumostkowej 

izolowanej przetwornicy DC-DC z transformatorem 

sprzęgniętym z indukcyjnościami szeregowymi polega na 
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uzyskaniu przesunięcia fazowego pomiędzy napięciami 

strony pierwotnej i wtórnej. Wartość indukcyjności 

sprzęgających jest bardzo ważnym parametrem 

wpływającym na zdolność regulacji mocy przetwornicy oraz 

o zakresie uzyskiwanych przesunięć fazowych pomiędzy 

napięciami strony pierwotnej i wtórnej. 

W zaprojektowanym transformatorze z rysunku 4 

uzyskano określoną wysoką wartość indukcyjności 

rozproszenia umożliwiającą wyeliminowanie dodatkowych 

indukcyjności sprzęgających – co pozwoliło zmniejszyć 

całkowity wymiar celki przekształtnikowej.    

 
3. OPIS MODELI NUMERYCZNYCH I WYNIKI 
    OBLICZEŃ 

 

Do trójwymiarowego modelowania w/w 

autotransformatorów wykorzystano komercyjny pakiet 

obliczeniowy Opera 3D, który bazuje na MES [7].  

Ze względu na symetrię analizowanych obiektów 

modelowano jedynie ¼ obszaru. Do przedstawionych 

obliczeń w niniejszym artykule użyto moduł obliczeniowy 

Tosca. Algorytm obliczeniowy oparty jest na metodzie 

dwóch potencjałów skalarnych: całkowitego ψ oraz 

zredukowanego φ. W podobszarach modelu, których 

występują prądy wzbudzające pole magnetyczne 

rozwiązywane jest poniższe równanie różniczkowe 

cząstkowe zredukowanego potencjału skalarnego φ 
 

�����	��	�
�� − ����������� = 0                          (1) 

 

gdzie: µ – przenikalność magnetyczna środowiska, ����� – 

natężenie pola magnetycznego wynikające  

z wymuszeń pola.  

 

Ze względu na występujące w EZT transformatory  

o znacznych mocach znamionowych (rzędu MVA), na 

modelowych autotransformatorach pierwszej kolejności 

analizowano stan zwarcia obu obiektów. Wyznaczenie 

rozkładu pola magnetycznego oraz wartości reaktancji 

zwarcia Xz pozwala na określenie wartości maksymalnych 

prądów mogących płynąć w uzwojeniach w stanach 

awaryjnych pracy układu zasilania EZT. Prądy te mają 

znaczący wpływ na wartości sił elektrodynamicznych 

działających na uzwojenia.  

Na poniższych rysunkach 2.5a i 2.5b przedstawiono 

rozkłady pola magnetycznego w postaci map bitowych dla 

analizowanych obiektów. Rozkłady te wykreślono  

w punktach płaszczyzny XY. 

Otrzymano zbliżone wartości indukcji w kanale 

międzyuzwojeniowym, w obu przypadkach. Tak, więc  

w obu przypadkach otrzymano niemal takie same wartości 

reaktancji zwarcia w obu przypadkach Xz = 0,33 Ω dla 

wariantu W1 oraz Xz = 0,32 Ω dla wariantu W2. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 5. Rozkłady indukcji magnetycznej w płaszczyźnie XY 

a) dla autotransformatora z rdzeniem prostokątnym (W1), 

b) dla autotransformatora z rdzeniem schodkowanym (W2) 

 

Na podstawie wyznaczonych wartości reaktancji 

zwarcia i danych znamionowych obliczono maksymalne 

chwilowe wartości prądów które odpowiednio dla W1 i dla 

W2 wynoszą: i1M = 551,3 A, i3M = 826,95 A i1M = 562,6 A, 

i3M = 843,9 A. Korzystając z zależności podanych w  [8] 

wyznaczono siły promieniowe Fr i osiowe Fo działające na 

uzwojenia, których wartości podano w tabeli 2.1.  

 
Tablica 2.1. Wyznaczone siły w [N] działające na poszczególne 

sekcje uzwojeń  

 
Typ  

Autotransformatora 

Siły 

promieniowe 

Siły  

osiowe 

Uzw. 

Szer. 

Uzw. 

Wsp. 

Uzw. 

Szer. 

Uzw. 

Wsp. 

W1 2352 2776 564 666 

W2 2410 2811 578 675 

 

Odpowiadające sobie wartości dla analizowanych 

obiektów są zbliżone . Dla analizowanych modelowych 

autotransformatorów otrzymane wartości sił nie powodują 

przekroczenia dopuszczalnych wartości naprężeń dla 

uzwojeń nawiniętych przewodami miedzianymi.  

 
4. WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH 
    IZOLOWANEJ PRZETWORNICY 
    DWUMOSTKOWEJ DC-DC 
 

Przedmiotem przeprowadzonych badań były straty 

wydzielające się w postaci ciepła w transformatorze 

wysokiej częstoliwości oraz w modułach tranzystorowych 

SiC MOSFET, które będą miały wpływ na wybór  

i potencjalną konstrukcję układów chłodzenia. Na rysunku 6 

pokazano wynik pomiaru temperatury kamerą termowizyjną, 

dla izolowanej celki przekształtnikowej pracującej z mocą 

34 kW. Pomimo uzyskanej wymaganej w projekcie wysokiej 

indukcyjności rozproszenia rzędu 10 µH, uzyskano wysoką 

sprawność transformatora pracującego z częstotliwością  

30 kHz. Temperatura transformatora nie przekroczyła 

83,5
o
C w stanie ustalonym, pomimo braku chłodzenia 

wymuszonego.  

Transformator składa się z rdzeni E. W docelowej 

konstrukcji urządzenia przewidziane jest chłodzenie 

wymuszone transformatora powietrzem przepływającym 

przez kanał wentylacyjny, w którym zostanie umieszczony 

transformator. W trakcie badań, nie zauważono nagrzewania 

blachy obudowy, co mogłoby świadczyć o indukowaniu 
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prądów wirowych w elementach konstrukcyjnych kanału 

wentylacyjnego. 

 

 
 

Rys. 6. Pomiar temperatury (kamerą termowizyjną) izolowanej 

celki przekształtnikowej obciążonej mocą 34 kW  

Na pierwszym planie transformator 

 
5. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

W artykule omówiono koncepcję i wybrane 

zagadnienia hybrydowego energoelektronicznego układu 

przeznaczonego do zasilania pojazdów EZT z sieci napięcia 

przemiennego. Urządzenie o docelowej mocy rzędu 

megawatów zostanie w całości wykonane w najnowszej 

technologii tranzystorów z węglika krzemu (SiC). Budowa 

modułowa urządzenia zapewnia obniżenie całkowitych 

kosztów utrzymania i przeglądów.  

W referacie zaproponowano schemat modelu 

laboratoryjnego małej skali, niezbędnego do zbadania 

funkcjonalności i właściwości proponowanego urządzenia. 

W zaprojektowanej izolowanej celce przekształtnikowej, 

która stanowi rdzeń konstrukcji hybrydowego układu 

zasilania EZT, uzyskano dobre parametry pracy 

transformatora pracującego przy częstotliwości 30 kHz oraz 

tranzystorów SiC MOSFET.  

W przeprowadzonej analizie wykazano, że zastąpienie 

transformatora autotransformatorem może spowodować 

znaczne zmniejszenie zużycia miedzi (ok. 40 %) oraz 

dodatkowo niewielkie zmniejszenie zużycia blach 

elektrotechnicznych.  

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.2 Programy Sektorowe, 

nr umowy POIR.01.02.00-00-0193/16-00 
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HYBRID POWER ELECTRONIC TRACTION TRANSFORMER FOR ELECTRIC 
MULTIPLE UNITS (EMU) 

 

The paper presents a system of hybrid power electronic supplying system. The main advantage of the proposed solution 

is in the application of dry traction autotransformer to reduce the voltage of the traction network, instead of the traditional 

heavy oil-cooled traction transformer. Galvanic isolation from the catenary is implemented by means of an insulated multi-

level cascade voltage converter constructed of SiC MOSFET transistors and incorporating in its structure double active 

bridge DC-DC converters with transformers operating at 30 kHz. The system is designed for traction drives and on-board 

auxiliary power supply systems for electric multiple units (EMU) supplied from two power systems: 3 kV DC and 15 kV, 

16.7 Hz. The paper presents the results of analysis of a 16.7Hz hybrid supplying system consisted of the autotransformer 

model with 30 kVA power and  the isolated AC-DC-DC-AC converter cell with SiC MOSFET transistors and a specially 

designed 30 kHz transformer. The Finite Element Method (FEM) was used to model the traction autotransformer. 

 

Keywords: Electric Multiple Unit (EMU), SiC MOSFET, dry transformer. 

 

 

 

 



142                                                               Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 67/2019 

 



 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 67 

Konferencja „Jakość Dostawy Energii Elektrycznej – 

wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów” 

Częstochowa, 28-29 listopada 2019 
doi: 10.32016/1.67.29 

 

 

JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

- ROLA TECHNIKI PRAC POD NAPIĘCIEM  
 

 

Bogumił DUDEK
 

 

Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP 

tel.: +48 603606013                          e-mail: bogumil.dudek@wp.pl                         

 
Streszczenie: Przedstawiono wpływ coraz bardziej powszechnej 

techniki prac pod napięciem na jakość energii elektrycznej, 

zwłaszcza eliminującą wyłączenia urządzeń elektrycznych do prac 

planowych w zakresie diagnostyki, eksploatacji, remontów, 

modernizacji. Przedstawiono stan wdrożenia techniki PPN 

w największych polskich koncernach oraz perspektywy dalszej 

poprawy jakości wynikające z poszerzania zakresu 

technologicznego i technicznego pozwalającego na unikanie 

wyłączeń i poprawę ciągłości zasilania. 

 
Słowa kluczowe: wskaźniki SAIDI, SAIFI, prace pod napięciem, 

PPN, bezwyłączeniowe techniki, BHP. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) które 

w roku 2019 obchodzi swoje 100-lecie działalności ma 

bogatą kartę w zakresie prac z dziedziny bezpieczeństwa 

pracy oraz rozwoju techniki prac pod napięciem (PPN). 

Działalność Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa 

w Elektryce SEP wspiera od wielu lat rozwój technik 

bezwyłączeniowych utrzymania urządzeń elektrycznych, 

których atutem jest poprawa jakości i znaczące ograniczenie 

wypadkowości, z wyeliminowaniem wypadków 

śmiertelnych.  

Od początku lat 70-tych ub. wieku ciągle poszerza się 
liczba krajów stawiających na rozwój techniki PPN. Są 
wśród nich największe: USA i Kanada, Argentyna 

i Brazylia, Chiny i Indie, Australia i Nowa Zelandia, RPA 

oraz większość państw europejskich. 

Wpływ techniki PPN na jakość energii elektrycznej nie 

ulega wątpliwości [1]. Technika PPN - jest to planowa 

działalność utrzymania urządzeń która przez swój 

profilaktyczny charakter daje korzyści w znacznym 

obniżeniu awaryjności urządzeń co potwierdzają statystyki 

wielu krajów.  Nie wyłączanie urządzeń do diagnostyki, 

oględzin, przeglądów, remontów i modernizacji jest nowym 

etapem doświadczenia elektryków pozwalającym na 

utrzymanie w pracy, ruchu urządzeń odbiorczych 

z jednoczesną poprawą bezpieczeństwa pracy - także 

potwierdzone statystykami wypadkowości. Wieloletnie 

doświadczenie pozwala na wykorzystanie techniki PPN 

także w prowadzeniu inwestycji zwłaszcza w kolizji 

z istniejącymi instalacjami lub kiedy modernizację, 
przebudowy lub budowę nowych urządzeń trzeba utrzymać 
w dotychczasowej ich lokalizacji.  

Nie wnikając w metodykę wyznaczania wskaźników 

(np. [2]): SAIDI (przeciętny systemowy czas trwania 

przerwy), SAIFI (przeciętna systemowa częstość przerw), 

CRP (czas realizacji przyłączenia) i CPD (czas 

przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych) ze 

społecznego punktu widzenia najdotkliwsze są wyłączenia 

i to w pewnym sensie niezależne od czasu trwania 

[3],[4],[5]. 

Urząd Regulacji Energetyki (URE) wyznacza ww. 

wskaźniki do osiągnięcia przez spółki energetyczne na każdy 

rok. Spółki w swoich analizach  dostrzegły silny związek 

pomiędzy SAIDI i planowaną liczbą prac w technologii PPN 

przy korelacji 0,99. Powoduje to silny wzrost tych prac 

nawet kilkudziesięcioprocentowy [4]. Dalsze perspektywy to 

poszerzanie zakresu technologicznego PPN i zejście 

z wskaźnikami SAIDI nieplanowymi poniżej 100 min. 

i SAIDI planowymi poniżej 10 min. – co powinno być do 

osiągnięcia zdaniem Autora w najbliższej dekadzie. Zatem 

eliminacja wyłączeń eksploatacyjnych dzięki technice PPN 

jest do osiągnięcia i sprzyja ograniczeniu awaryjności. 

 

2. TROCHĘ DANYCH STATYSTYCZNYCH 

     I PRAKTYCZNYCH 
 

Okres 45-lat rozwoju techniki PPN w Polsce daje 

pozytywne rezultaty, a wymagania dotrzymywania ww. 

wskaźników inspirują do rozszerzania tej techniki. Autorzy 

[4] wskazują na silną zależność pomiędzy wielkością SAIDI 

planowanego, a liczbą prac na SN w technologii PPN.  

Na konkretnym przykładzie wymiany 14 km przewodów 

linii SN na przewody w osłonie izolacyjnej obejmujących 14 

stacji, 505 odbiorców, łączny czas wyłączeń to 342,6h – 

porównanie pracy tradycyjnej (przy wyłączaniu) z PPN 

pokazał wpływ tej pracy na wskaźnik Rejonu: SAIDI [min] 

z 6,95 do 0,08, a SAIFI [ilość przerw] z 0,019 do 0,001. 

Powoduje to rozważania nie tylko szerszego zastosowania 

techniki PPN, ale także przechodzenia do kompleksowych 

rozwiązań w codziennej praktyce – z powodzeniem to 

organizuje choćby ENEA Operator. Dla pełnego 

zobrazowania stanu techniki w PPN w Polsce przedstawiono 

najważniejsze osiągnięcia w największych koncernach.  
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W tablicy 1 zawarto porównanie wskaźników 

przeciętnych systemowych przerw w zasilaniu odbiorców 

SAIDI i SAIFI w latach 2016-17, których poprawy oczekuje 

się wraz z rozwojem techniki prac pod napięciem.  

Jeszcze nie tak dawno wg publikacji CEER [6] 

wskaźniki dla Polski były bardzo niekorzystne od kilku do 

kilkudziesięciu razy (rysunek 1).  

 

 
 

Rys. 1. Porównanie wskaźników SAIDI europejskich krajów 

wg publikacji CEER [6] 

 

Bardzo zróżnicowane kryteria obliczania wskaźników, 

stan techniczny sieci, a nawet udział linii kablowych 

i napowietrznych (rys. 2 i 3 wg [7]) oraz wiele innych 

czynników utrudnia rzetelne porównania.  

 

 
 

Rys. 2. Udział linii napowietrznych i kablowych nn europejskich 

krajów wg [7] 

 
 

Rys. 3. Udział linii napowietrznych i kablowych SN europejskich 

krajów wg [7] 

 

Jednak analizy wykonywane w poszczególnych krajach 

np. [8], [9] wskazują na lepsze osiągnięcia 

w kompleksowym zastosowaniu techniki PPN zarówno dla 

linii jak i stacji. W Polsce prace na liniach napowietrznych 

dominują nad stacjami.  

 

3. TECHNIKA PPN W ENERGETYCE ZAWODOWEJ 
 

Prace pod napięciem w Polsce zaczęto rozwijać 
w regularny sposób od 1975 roku wraz z pojawieniem się 
pierwszych przepisów. Wcześniejsze prace w latach 30-tych 

do wybuchu II wojny światowej były sporadyczne [10]. 

Pojawienie się nowych materiałów izolacyjnych w latach 60 

i 70-tych spowodowała kolejny impuls do poszerzania 

zastosowań techniki PPN. Zakład Energetyczny Gliwice 

w latach 1975-1984 posiadał brygady PPN na niskim 

napięciu w każdym swoim rejonie (było ich kilkanaście) 

i był dumą ZEOPd (Zakładów Energetycznych Okręgu 

Południowego) w Katowicach. Na terenie zaplecza 

warsztatowego ZE Gliwice wyprodukowano pierwsze 

krajowe narzędzia, a zakładowy Ośrodek szkoleniowy 

w Dzierżnie został dostosowany do wymagań techniki PPN, 

łącznie z centrum telewizji przemysłowej wspomagającej 

procesy szkoleniowe. Jednocześnie przewidując rozwój 

techniki PPN wybudowano od podstaw nowy poligon przy 

energetycznym Ośrodku Wdrażania Postępu Technicznego 

w Energetyce (wybudowany na wzór francuskich ośrodków) 

w Bielsku Białej (obecny ZIAD Bielsko Biała SA). 

Zmiany w polskiej gospodarce w latach 80-tych 

zaowocowały jej transformacją na początku lat 90-tych wraz 

z przemianami ustrojowymi. Rolę Zakładu Bezpieczeństwa 

Pracy Instytutu Energetyki z Gliwic (lidera początków 

techniki PPN od 1973 roku) zaczęły przejmować grupy 

inżynierów bezpośrednio reagujący na potrzeby swoich 

przedsiębiorstw. Pod koniec lat 90-tych po utworzeniu 

Tablica 1. Porównanie wskaźników przeciętnych systemowych przerw w zasilaniu odbiorców SAIDI i SAIFI w latach 2016-17 

(opracowano na podstawie [5]) 

Wskaźniki Jedn. miary Rok TAURON ENEA ENERGA PGE 

SAIDI 

nieplanowe 

min./odb 

2016 137,68 184,31 166,1 252,05 

2017 219,67 403,76 209,4 385,89 

SAIDI 
Nieplanowane +katastrofalne 

2016 137,94 185,98 177,0 281,9 

2017 238,41 671,06 298,0 461,7 

SAIDI 

planowe 

2016 59,38 103,32 50,8 119,41 

2017 48,4 55,26 55,4 95,05 

SAIFI  

nieplanowe 

szt./odb. 

2016 2,55 3,53 2,49 3,86 

2017 3,29 4,15 2,67 4,97 

SAIFI  
nieplanowane + katastrofalne 

2016 2,55 3,54 2,5 3,88 

2017 3,3 4,23 2,69 5,0 

SAIFI 

planowe 

2016 0,4 0,59 0,33 0,61 

2017 0,31 0,35 0,33 0,48 

Liczba odbiorców 
2016 5 372 951 2 487 023 2 950 595 5 307 050 

2017 5 532 681 2 552 699 2 992 418 5 350 667 
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w Poznaniu PTPiREE  (Polskie Towarzystwo Przesyłu 

i Rozdziału Energii Elektrycznej) dostrzeżono potrzebę 
ujednolicania przepisów i tworzenia dalszych technologii. 

Powstał przy PTPiREE  działający do dziś zespół inżynierski 

tworzący i jednoczący elektryków spółek dystrybucyjnych 

(utworzonych na bazie zakładów energetycznych) 

w opracowaniu wybranych tematów wspólnych dla 

sieciowej energetyki z zachowaniem inicjatyw 

poszczególnych koncernów (utworzonych z pogrupowania 

33 zakładów ostatecznie w 4  koncerny i specyficzny 

stołeczny zakład – obecnie Innogy). Inną drogę obrał 

Operator Sieci Przesyłowej, który po założeniu PSE S.A. 

w 1990 roku przejął majątek sieciowy 220 i 400 kV 

z zakładów energetycznych (do 1994 roku), jednocześnie 

powierzając im prowadzenie eksploatacji tej sieci. Z biegiem 

lat sytuacja ta zmieniała się wraz z rozwojem outsourcingu 

i dziś podlega regulacjom przetargowym [10], [11], [12]. 

Przez kilka lat po 1975 roku nad rozwojem techniki 

czuwał Komitet PPN działający w strukturach władz 

energetyki na czele którego stał wysoki przedstawiciel 

centralnych organów. Umocnienie w latach 70-tych struktur 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich spowodowało 

utworzenie Polskiego Komitetu Ochrony przed 

Zagrożeniami Elektrycznymi i nieco później 

stowarzyszeniowego Komitetu PPN. Z uwagę na pracę tych 

samych specjalistów w obu komitetach połączono je 

w Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce i ten stan 

trwa do dziś. PKBwE SEP wspiera rozwój bezpiecznych 

metod pracy przy urządzeniach elektrycznych od 0,4 do 

750 kV AC oraz DC (np. trakcji kolejowej). 

Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej nie zanikł 

społeczny charakter spółek dystrybucyjnych na który wpływ 

ma działalność URE wyznaczająca kryteria prowadzenia 

ruchu sieci w sposób jak najmniej uciążliwy dla odbiorców 

m.in. minimalizując liczbę przerw w zasilaniu i czasy 

wyłączeń bez dostawy energii. Wymaga to nieustającej 

poprawy  współczynników SAIDI i SAIFI  

- charakteryzującej bezwyłączeniową pracę sieci – a jest 

możliwe dzięki ciągłemu doskonaleniu techniki PPN. 

W dniach 20-21 września 2018 roku  pod hasłem  

„Nowe Technologie Prac Pod Napięciem” odbyła się kolejna 

IV KONFERENCJA PRAC POD NAPIĘCIEM ENEA 

Operator Sp. z o.o. która zgromadziła przedstawicieli 

wszystkich wielkich koncernów energetycznych i na 

podstawie prezentowanych tam materiałów przedstawiony 

zostanie aktualny stan techniki PPN w spółkach energetyki 

zawodowej [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18]. 

 

3.1. Tauron Dystrybucja S.A. 

Nowe kierunki rozwoju PPN na napowietrznych liniach 

SN TAURON Dystrybucja  przedstawiono w [13]. 

Rozwój prac pod napięciem w TAURON Dystrybucja 

i energetyce opolskiej kształtował się w następujący sposób.  

W latach po 1975 roku i po 1984r. - wdrożenie 

i wykonywania prac w na liniach napowietrznych niskiego 

napięcia odbywało się na bazie „Tymczasowej Instrukcji 

Technologicznej – wykonanie prac pod napięciem” oraz 

„Kart technologicznych” opracowanych przez Instytut 

Energetyki Zakładu Bezpieczeństwa Pracy w Gliwicach. 

Wdrożenie i wykonywania prac na napowietrznych 

liniach 15 i 20kV ma znaczące daty w późniejszym ich 

rozwoju: 

1995 – powołanie przy PTPiREE zespołu ds. wyboru 

i wdrożenia technologii PPN na liniach napowietrznych SN, 

1996 – nawiązanie współpracy pomiędzy PTPiREE oraz 

irlandzkiej ESBI International, 

1997 – szkolenie pierwszej grupy instruktorów przez 

specjalistów z Irlandii oraz elektromonterów z ZE 

w Olsztynie, 

1997 – pierwsze regularne prace na liniach napowietrznych 

SN w Polsce metodą rękawic elektroizolacyjnych z użyciem 

podnośnika do PPN, 

2004 – zakup pierwszego podnośnika i wprowadzenie 

technologii PPN na liniach SN w TAURON Dystrybucja 

Oddział w Krakowie, 

2004 – dostosowanie laboratorium do okresowych badań 
sprzętu i podnośnika; udział w opracowaniu instrukcji 

PTPiREE;  wprowadzenie instrukcji Oddziałowej opartej na 

Instrukcji PTPiREE;  etap wdrożenia i wykonywanie 

pierwszych prac pod napięciem w Oddziale Kraków;  

2007 – wdrożenia i wykonywanie prac pod napięciem 

w Oddziale Będzin, 

2014 – wdrożenie jednolitej instrukcji dla całego TAURON 

Dystrybucja (we wszystkich oddziałach). 

2014/2015 – sukcesywny zakup sprzętu, narzędzi 

podnośników oraz wdrożenie technologii w pozostałych 

Oddziałach TAURON Dystrybucja. 

Zakres technologiczny najlepiej odda wykaz  kart 

technologicznych PPN w sieciach 15 i 20kV: 

1 - Przygotowanie do prac pod napięciem w sieciach SN 

metodą „rękawic elektroizolacyjnych" 

2 - Wymiana izolatora stojącego lub wsporczego 

3 - Wymiana izolatora odciągowego 

4 - Podłączenie odgałęzienia (bez naciągu) na słupie 

rozgałęźnym 

5 - Podłączenie mostków na słupach odgałęźnych 

i odporowych 

6 - Odłączenie mostków na słupach odgałęźnych 

i odporowych 

7 - Odłączenie transformatora 

8 - Podłączenie transformatora 

9 - Demontaż/montaż transformatora 

10 - Demontaż odłącznika zamontowanego nad przewodami 

linii 

11 - Wymiana odłącznika zamontowanego pod przewodami  

12 - Przegląd linii SN 

13 - Naprawa/wymiana mostka 

14 - Montaż osłon ochronnych dla ptaków na izolatorach 

liniowych 

15 - Montaż osłon ochronnych dla ptaków na 

transformatorze 

Prawie 100 osobowa grupa personelu organizująca 

i wykonująca te prace na SN wykonała w roku 2015 – 4 232 

prace, a w pierwszej połowie 2016 prawie 2 215 prac. 

Natomiast na urządzeniach niskiego napięcia liczba prac 

w 2015 roku sięgnęła 104 514 prac. 

 

3.2. ENEA Operator Sp. z o.o. 

Jedyny koncern od wielu lat regularnie i konsekwentnie 

rozwijający technikę PPN, posiadający na swojej stronie 

internetowej zakładkę poświęconą tej technice. Organizator 

konkursów i specjalistycznych konferencji wraz z pokazami 

PPN [14]. 

W roku 2017 na sieci niskiego napięcia wykonano 

65 048 prac pod napięciem, dostarczono do odbiorców 1771 

[MWh] energii elektrycznej. W roku 2018 (6 miesięcy) na 

sieci niskiego napięcia wykonano 30 645 prac pod 

napięciem, dostarczono do odbiorców 961 [MWh] energii. 

Stosunek PPN nn do wszystkich prac na sieci nn (PPN + 
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wył.): 2016 – 86,62 %, 2017 – 89,48 %. Natomiast na 

liniach napowietrznych SN w roku 2017 wykonano 598 prac 

pod napięciem,  dostarczono do odbiorców 338 [MWh] 

energii elektrycznej. W roku 2018 (6 miesięcy) na liniach 

napowietrznych SN wykonano 589 prac pod napięciem 

i dostarczono do odbiorców 413 [MWh] energii elektrycznej 

(rys. 4). Jest to efekt pracy prawie 200-osobowej kadry 

wykonawczej. 

Do zaawansowanej realizacji PPN w ENEA Operator 

wprowadzono kilka procedur: 

• prac pod napięciem przy urządzeniach 

elektroenergetycznych, 

• prac pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 

i 20kV, 

• zestawiania danych o sieci dystrybucyjnej ENEA 

Operator z udziałem prac wykonywanych 

w technologiach pod napięciem, 

• prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii 

PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do 

odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem. 

 

 

 
 

 

Rys. 4. Raport dotyczący utrzymanej energii dzięki technice PPN 

 

3.4. Energa-Operator S.A.  

Co nowego w ENERGA-OPERATOR  S.A.? - było 

tematem prezentacji przedstawicieli tej firmy [15]. 

Realizując Polecenie Prezesa zarządu  w sprawie powołania 

projektu operacyjnego pod napięciem - wdrożenie nowych 

technologii w zakresie prac pod napięciem w sieciach 

napowietrznych SN, wykonano prace umożliwiające 

zastosowanie kolejnych technologii: 

1. Montaż grzebieni przeciw ptakom, 

2. Chirurgia drzew w pobliżu linii, 

3. Obsługa mostków rozłączalnych, 

4. Rozmostkowanie/zmostkowanie linii w przęśle, 

5. Wymiana konstrukcji wsporczej słupa przelotowego, 

6. Wymiana słupa przelotowego, 

7. Naprawa przewodu w przęśle. 

W sumie dysponuje się 22 technologiami. Poprawiono 

wiele dokumentów obowiązujących w spółce, a mianowicie: 

• instrukcję PPN w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV 

(wyd. VI), 

• podręcznik szkoleniowy do nauki wykonywania PPN 

w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV, 

• wytyczne badania sprzętu i narzędzi do PPN w sieciach 

napowietrznych 15 i 20 kV, 

• programy szkoleniowe PPN w sieciach napowietrznych 

15 i 20 kV dla: 

a) instruktorów, 

b) elektromonterów, 

c) pracowników dozoru. 

Trwa ciągłe doskonalenie techniki PPN choć Autorzy 

upatrują więcej korzyści z wspólnej działalności spółek 

dystrybucyjnych w tym zakresie do której zachęcają od kilku 

lat. 

 

3.5. PGE Dystrybucja S.A.  

W PGE Dystrybucja niewątpliwie w technice PPN 

dominuje doświadczenie elektryków łódzkich i lubelskich, 

niestety pozostali jeszcze mają przed sobą wiele do zrobienia 

zwłaszcza w sieci SN.  

Nową technologię PPN zastosowania serwisowej linii 

kablowej SN podano w [16]. 

SSLK to zestaw składający się z: 

• elastycznej linii kablowej, w dodatkowej osłonie 

mechanicznej, pozwalającej na jej wielokrotne 

rozwijanie i zwijanie 

• wyposażenia dodatkowego w postaci specjalistycznego 

osprzętu (mostki, złączki-mufki), o obciążalności 

prądowej do 200A umożliwiającego podłączanie SSLK 

w liniach napowietrznych i stacjach wnętrzowych 

w sieciach kablowych. 

Obwody elektryczne średnich napięć i funkcjonująca 

w nich m.in. aparatura wymagają okresowych przeglądów, 

napraw lub wymian. Aby do tych prac nie wyłączać całych 

obwodów rozwinięto tymczasowe techniki zasilania, 

w których istotną rolę odgrywa bocznikowanie obwodów 

SN, w tym wykonywane w technologii prac pod napięciem. 

Szczególnymi odmianami tej technologii są: przyłączanie 

boczników pod napięciem oraz tymczasowe zasilanie 

fragmentów sieci. 

Przy bocznikowaniu pod napięciem prostych 

fragmentów obwodu, w celu naprawy lub wymiany jego 

elementu, rozpływ prądu pomiędzy gałęzią bocznikowaną 
(główną) a bocznikującą zależy od wartości impedancji tych 

gałęzi i jest do nich odwrotnie proporcjonalny (wynika to 

z pierwszego prawa Kirchhoffa). 

Wówczas przez gałąź bocznikującą przepływa tylko 

część natężenia prądu obwodu, pozostała przepływa nadal 

gałęzią zbocznikowaną [16].  

Pomimo znacznej wartości natężenia prądu w gałęzi 

zbocznikowanej (19% do 43%) można przystąpić do 

rozłączania obwodu (rozkręcania połączenia śrubowego), 

gdyż podczas rozłączania obwodu zwiększa się wartość jego 

impedancji, co powoduje zmianę relacji prądów pomiędzy 

gałęzią bocznikującą (impedancja o stałej wartości) a gałęzią 
zbocznikowaną o wzrastającej impedancji. 

Następuje udoskonalenie opisanego sposobu montażu 

i eksploatacji kablowych linii serwisowych wraz 

z zebraniem doświadczenia z zawodowej praktyki
1
.  

Pierwsze prace na czynnych liniach 15 kV w PGE 

Dystrybucja Oddział Łódź - pierwsza praca historyczna data 

18.07.2017 to montaż rozłącznika jednobiegunowego na linii 

15 kV Koluszki – Odlewnia, następna 20.07.2017, to 

wymiana izolatorów odciągowych w łańcuchu 

dwurzędowym, a 21.07.2017 - wymiana izolatora stojącego. 

 

                                                 
1 Patrz także Schwann M., KENTIA Firma Konsultingowa: Wpływ 

stosowania kablowych linii serwisowych w liniach napowietrznych 

średniego napięcia na wskaźniki SAIDI i SAIFI, mat. konf. 

Borowianka 2017 
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3.6. PSE S.A. 
Prace pod napięciem w sieci przesyłowej PSE 

przedstawiono w referatach [17], [18].  

Początki prac pod napięciem w sieci przesyłowej po 

powołaniu spółki PSE sięgają 1994 roku. Wcześniej, 

w latach 1984 -1994 prace na sieci przesyłowej realizowało 

dziesięć brygad do obsługi linii napowietrznych 220, 400 

i 750kV zlokalizowanych w byłych zakładach 

energetycznych. 

Dokumenty zezwalające na pracę były opracowane na 

bazie kontraktów z Węgrami i Niemcami przez Zakład 

Bezpieczeństwa Pracy Instytutu Energetyki w Warszawie 

i Gliwicach. 

W latach 1994 – 2006 najaktywniejszą brygadą do PPN 

była ekipa z ZE Toruń, realizująca wymianę izolacji 

w praktycznie wszystkich rodzajach łańcuchów linii 220 

i 400kV.  

Początki celowo zorganizowanych prac pod napięciem 

w PSE sięgają 2006 roku. W tym okresie rozpoczęto prace 

związane  z opracowaniem modelu organizacyjnego prac 

pod napięciem w polskiej elektroenergetycznej sieci 

przesyłowej. W tym samym roku opracowano regulamin 

PPN i przymierzono się do stworzenia katalogu PPN. 

Dokument ten zawiera podstawowe informacje 

o dopuszczonych do stosowania w sieci PSE technologiach. 

Katalog na bieżąco jest aktualizowany. 

W maju 2014 roku została zaktualizowana „Instrukcja 

prowadzenia prac bez wyłączania napięcia w obiektach 

sieciowych PSE S.A.”. Dokument ten określa zasady 

organizacji i prowadzenia prac bez wyłączania napięcia 

w sieci przesyłowej PSE i przeznaczony jest dla 

pracowników sprawujących kierownictwo i dozór nad 

eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz dla osób 

organizujących i wykonujących prace bez wyłączania 

napięcia w sieci przesyłowej. 

W chwili obecnej są cztery firmy, które świadczą 
usługi w zakresie PPN na obiektach sieciowych PSE. Firmy 

te są w posiadaniu 82 technologii do realizacji prac pod 

napięciem na obiektach sieciowych PSE. 

Firma 1 posiada 16 technologii, firma 2 – 47 

technologii, firma 3 – 5 technologii, firma 4 - 14 technologii. 

Przykładowe prace tych firm, to: 

• oględziny odgórne słupów linii 220kV i 400kV (jedno 

i dwutorowych), 

• montaż tablic informacyjnych na liniach 220kV i 400kV 

(jedno i dwutorowych), 

• naprawa przewodu odgromowego przy zawiesiu 

odgromowym lub wymiana mostka przewodu 

odgromowego na liniach 220 kV i 400 kV (jedno 

i dwutorowych), 

• naprawa przewodu roboczego na liniach 220kV i 400kV 

poprzez zamontowanie oplotu naprawczego lub złączki 

naprawczej (linie jednotorowe lub dolne fazy linii 

dwutorowych), 

• zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej słupa 

serii Z52 i Z33 – prace monterskie i malarskie, 

• prace związane z wymianą izolatorów, 

• wymianę i montaż przewodów odgromowych oraz 

OPGW (patrz [11]), 

• malowanie konstrukcji pod aparatami i izolatorami 

wsporczymi w polu rozdzielni 220kV, 

• prace z wózka na przewodach roboczych (wiązki 

dwuprzewodowe) linii 400kV przy zastosowaniu 

krzesełka monterskiego do wprowadzenia montera na 

potencjał. 

Do najczęściej stosowanych prac w technologii PPN na 

liniach NN, podczas realizacji zadań inwestycyjnych, 

modernizacyjnych i remontowych zalicza się:  
• wymianę izolacji, 

• wymianę przewodów odgromowych na odgromowe 

skojarzone ze światłowodami, 

• malowanie konstrukcji wsporczych linii 400kV. 

Techniki bezwyłączeniowe stosuje się również przy 

pracach eksploatacyjnych, do których najczęściej zalicza się 
oprócz wymiany izolacji - przegląd odgórny linii, w ramach 

którego wykonywane są oględziny wraz z usuwaniem 

usterek stwierdzonych podczas tych oględzin (drobne 

naprawy na przewodach odgromowych, roboczych i na 

konstrukcjach wsporczych). 

Praktyka dla potrzeb PSE jest ciągle rozwijającą się 
dziedziną o wielu aspektach zwłaszcza w relacjach 

outsourcingu. 

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Rola techniki PPN w ograniczaniu przerw w dostawie 

energii elektrycznej odgrywa jedną z najważniejszych ról 

w ocenie pracy spółek dystrybucyjnych. 

Zdecydowana poprawa jakości energii wg wskaźników 

SAIDI i SAIFI  jest osiągalna dzięki rozszerzaniu 

technologicznych i technicznych metod eksploatacji pod 

napięciem. 

 

5. PODSUMOWANIE 

 

Zastosowane 45 lat temu systemowe podejście do 

techniki utrzymania bezprzerwowej i bezwyłączeniowej 

elektroenergetycznych urządzeń i sieci zaowocowało 

zdecydowanym obniżeniem wypadkowości, a dziś jest 

inspirującą działalnością  elektryków [1],[10],[11]. Dzielą 
się swoim doświadczeniem na forum krajowym na 

konferencjach organizowanych od 1988 roku (13 edycji, 

ostatnia w czerwcu br. w Toruniu) oraz na forum 

europejskim od 1992 roku (najbliższy 13.ty ICOLIM
2
 

w 2020 roku w Turynie we Włoszech).  

Współcześnie systemowe podejście do bezpieczeństwa 

w energetyce ma wiele innych kierunków i celów. 

Uwzględnienie infrastruktur krytycznych, likwidacja 

wypadków śmiertelnych i ograniczenie wypadków ciężkich 

poparzeń łukiem elektrycznym, szerokie uwzględnianie miar 

ryzyka, przejście całkowicie na utrzymanie urządzeń 
elektrycznych pod napięciem, weryfikacja pracy komisji 

kwalifikacyjnych przyznających tzw. grupy elektryczne, 

unowocześnianie sprzętu, narzędzi i wyposażenia 

osobistego. Tylko tych kilka kierunków, to jednoczesne 

odpowiadanie na potrzeby zmieniającego się świata 

energetycznego w którym pojawiają się nowe źródła 

zasilania, nowoczesne systemy oświetlenia i ogrzewania, 

sztuczna inteligencja i robotyka, cyberbezpieczeństwo, 

światłowodowe autostrady informatyczne z wykorzystaniem 

fizycznej obecności urządzeń i słupów linii 

elektroenergetycznych. Wszędzie w tych rozwiązaniach 

znajduje się miejsce na  wykorzystanie lub realizację 
techniki PPN. 

Systemowe podejście to integracja systemów 

zarządzania bezpieczeństwem pracy, środowiskiem, 

jakością, ryzykiem, wprowadzanie nowych narzędzi 

projektowych typu BIM, realizacja inwestycji z aktywnym 

                                                 
2
 International Conference on Live Maintenance 
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prowadzeniem eksploatacji z upowszechnianiem dobrych 

praktyk. 

Energetyka staje się siła nośną i jedną z najbardziej 

innowacyjnych i interdyscyplinarnych dziedzin gospodarki 

i życia społecznego. Jakość energii elektrycznej może ulec 

znacznej poprawie dzięki rozszerzaniu technologicznych 

i technicznych aspektów symbiozy utrzymania sieci 

z procesami modernizacyjnymi i inwestycyjnymi 

wykorzystującymi technikę PPN. Jest jeszcze wiele do 

zrobienia! 
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QUALITY OF ELECTRICITY SUPPLY - THE ROLE OF LIVE LINE MAINTENANCE  
 

The impact of an increasingly common technique of live works on the quality of electricity, especially eliminating 

electrical equipment shutdowns for planned works in the field of diagnostics, operation, repairs and modernization, was 

presented. 
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Streszczenie: Maszyna wyciągowa jest, pod względem mocy 

zainstalowanej, jednym z największych urządzeń w podziemnym 

zakładzie górniczym. Urządzenie to pracuje cyklicznie z dużą 
ilością rozruchów w ciągu godziny. Z tego powodu jest ono 

źródłem licznych zaburzeń w sieci elektroenergetycznej zakładu 

górniczego, takich jak: wyższe harmoniczne czy wahania napięcia. 

Obecnie w sterowaniu maszyn wyciągowych coraz powszechniej 

odchodzi się od stosowania tradycyjnego układu Leonarda na rzecz 

wielopulsowych przekształtników energoelektronicznych, co niesie 

za sobą podniesienie sprawności układu oraz lepsze zdolności 

regulacyjne, lecz może być przyczyną zwiększenia negatywnego 

oddziaływania na parametry jakości dostawy energii elektrycznej  

w sieci zasilającej zakładu górniczego. W artykule przedstawiono 

analizę wpływu zmiany układu zasilania maszyny wyciągowej na 

parametry jakości energii elektrycznej sieci zakładu górniczego na 

podstawie pomiarów układów zasilania dwóch maszyn 

wyciągowych, przed oraz po modernizacji. 

 
Słowa kluczowe: maszyna wyciągowa, harmoniczne napięcia, 

jakość energii elektrycznej. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie danych 

pomiarowych, zarejestrowanych z wykorzystaniem 

analizatorów jakości energii elektrycznej (JEE), w dwóch 

śląskich kopalniach. Analiza została przeprowadzona pod 

kątem obecności w kopalnianej sieci elektroenergetycznej 

zaburzeń́ mogących mieć wpływ na działania urządzeń́ do 

niej przyłączonych, jak również̇ negatywnych skutków 

finansowych w postaci kar umownych (moc bierna, wyższe 

harmoniczne i wahania napięcia).  

W pierwszym przypadku pierwotnym układem 

zasilania był układ Leonarda, który podlegał modernizacji na 

układ przekształtnikowy 12-pulsowy z nawrotem przez 

wzbudzenie (przypadek 1). W drugim przypadku przed 

modernizacją zainstalowany był układ 12-pulsowy (Jantar 

B), który został zastąpiony układem 12-pulsowym  

z nawrotem przez obwód główny. W tym przypadku zmianie 

uległ sposób nawrotu układu napędowego. W obwodzie 

głównym maszyny wyciągowej zainstalowany został układ 

czterokwadrantowy. W obwodzie wzbudzenia prąd jest 

jednokierunkowy. Takie rozwiązanie może wpływać na 

zwiększenie poziomu zakłóceń pochodzących od układu 

przekształtnikowego. 

Tego typu modernizacje są w ostatnich latach bardzo 

częste w polskich kopalniach. Należy jednak zwrócić uwagę 
na fakt, że elektromaszynowy układ Leonarda, dzięki swojej 

konstrukcji, nie generuje zakłóceń, które są 
charakterystyczne dla układów energoelektronicznych – 

mocy biernej i wyższych harmonicznych [2].  

Z tego powodu modernizacjom układów zasilania maszyn 

wyciągowych, polegającym na wprowadzaniu układów 

energoelektronicznych, zawsze towarzyszyć powinna analiza 

wpływu na jakość dostawy energii elektrycznej.  

W pierwszym z opisywanych przypadków moc silnika 

wyciągowego nie uległa zmianie i wynosiła 2,2 MW, 

w drugim przypadku zwiększono moc silnika z 1,45 MW do 

2,2 MW. 

 
2. SPOSOBY OGRANICZANIA NEGATYWNEGO 
    ODDZIAŁYWANIA NAPĘDU MASZYNY 
    WYCIĄGOWEJ NA SIEĆ ZASILAJĄCĄ 

 

Maszyna wyciągowa jest odbiornikiem, którego praca 

odbywa się w sposób cykliczny. Naczynie w szybie porusza 

się zgodnie z tzw. diagramem jazdy. Przykładowy diagram 

pokazano na rysunku 1. Każdy cykl składa się z trzech faz: 

rozruchu, jazdy ustalonej i hamowania. Z punktu widzenia 

oddziaływania na sieć zasilającą, najbardziej niekorzystny 

jest fragment diagramu związany z rozruchem maszyny. 

Wtedy też występuje największy poziom mocy biernej 

wywoływanej przez układ [3]. 

Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie układu 

napędowego na sieć zasilającą stosuje się układy tzw. 

przekształtników złożonych, których sterowanie w sposób 

kolejnościowy pozwala na ograniczenie mocy biernej nawet 

o 25%. Jednak pociąga to za sobą wzrost poziomów 

harmonicznych w sieci. Innym sposobem jest zastosowanie 

kompensatorów statycznych, a w przypadku takich układów 

jak maszyna wyciągowa, najlepszym rozwiązaniem jest 

zastosowanie układów nadążnych. 

Dobór odpowiedniego układu kompensacji i filtracji 

powinien być poprzedzony pomiarami parametrów jakości 

dostawy energii elektrycznej (JDEE) oraz analizą 
techniczno-ekonomiczną proponowanych rozwiązań. 
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Rys. 1 Diagram jazdy maszyny wyciągowej 
 

Zapewni to zastosowanie optymalnego rozwiązania. 

Jest to szczególnie istotne w zakładzie górniczym, w którym 

sieć elektroenergetyczna podlega ciągłym zmianom, ze 

względu na postępy prac w wyrobiskach i zmieniające się 
parametry sieci.         

 
3. KRYTERIA OCENY JAKOŚCI DOSTAWY 
    ENERGII ELEKTRYZNEJ 
 

Do oceny warunków dostawy energii elektrycznej 

w zakładach górniczych przyjęto następujące miary 

liczbowe: 

• wartość skuteczna, 

• asymetria, 

• wahania, 

• odkształcenie.  

Za podstawę oceny warunków zasilania przyjęto 

wymagania zawarte w normie [1]. Zgodnie z wytycznymi 

wymienionej normy analizowane punkty pomiarowe 

zakwalifikowane zostały do 3 klasy środowiska 

elektromagnetycznego.  

Podstawowy czas agregacji danych pomiarowych, na 

podstawie którego przeprowadzona została ocena 

poprawności warunków zasilania, został ustalony na 1 

minutę, tak aby uzyskać dokładną informację o zmienności 

obciążeń w rozważanych punktach pomiarowych na 

wypadek potrzeby doboru urządzeń kompensujących. Do 

pomiarów zostały wykorzystane rejestratory klasy A Fluke 

1760 oraz PQBox 200. Przyrządy te przeznaczone są do 

badania jakości dostawy energii elektrycznej w sieciach 

zasilających oraz do długotrwałych rejestracji wskaźników 

jakości dostawy energii elektrycznej. 

 

4. ANALIZA PRZYPADKU 1 
 

Dwie tury pomiarów JEE analizatorami klasy A 

wykonane zostały w zakładzie górniczym realizującym 

modernizację układu zasilania maszyny wyciągowej  

z układu Leonarda na 12-pulsowy napęd przekształtnikowy. 

Do analizy wytypowane zostały trzy punkty pomiarowe 

o napięciu znamionowym 6 kV, istotne z punktu widzenia 

funkcjonowania zakładu górniczego oraz oceny jego 

odziaływania na sieć zasilającą:  
P1 – zasilanie systemu, do którego w czasie normalnej pracy 

przyłączone jest maszyna wyciągowa, 

P2 – zasilanie części dołowej kopalni, 

P3 – na odpływie stacji 110/6 kV - zasilanie kopalni 

z oddzielnej sieci napowietrznej  

W tabeli 1 przedstawiono porównanie miar liczbowych 

JDEE wyrażonych w postaci percentyli (CP), dla pomiarów 

realizowanych przed oraz po modernizacji układu zasilania 

maszyny wyciągowej. Uzyskane wyniki zestawiono 

z definiowanymi w [1] poziomami dopuszczalnymi.  

Tablica 1. Porównanie miar liczbowych JEE (wartości spośród 3 

faz, które były najbardziej zbliżone do poziomów dopuszczalnych) 

uzyskanych dla przypadku 1 

 

Parametr Punkt Przed Po 
Limit 

[1] 

Urms 

CP0 

P1 6,028 kV 6,033 kV 

5,1 kV P2 6,019 kV 6,030 kV 

P3 6,162 kV 6,133 kV 

CP100 

P1 6,374 kV 6,367 kV 

6,6 kV P2 6,366 kV 6,361 kV 

P3 6,419 kV  6,439 kV 

ku2 CP100 

P1 0,28% 0,18% 

3% P2 0,17% 0,16% 

P3 0,40% 0,36% 

Plt CP95 

P1 0,430 0,456 

1 P2 0,406 0,438 

P3 0,731 0,848 

THDU 

CP100 

P1 0,86% 3,89% 

10% P2 0,88% 3,90% 

P3 2,35% 1,29% 

CP95 

P1 0,65% 1,24% 

nie 

dotyczy 
P2 0,65% 1,24% 

P3 1,05% 0,99% 

Na rysunkach 2 i 3 zaprezentowane zostało widmo 

harmonicznych napięcia w punkcie P1, dla pomiarów 

realizowanych przed oraz po modernizacji.  

 

 
 

Rys. 2 Wartości średnie z wartości 1-minutowych harmonicznych 

napięcia (za cały okres pomiaru) – przypadek 1, przed modernizacją 
 

 
 

Rys. 3 Wartości średnie z wartości 1-minutowych harmonicznych 

napięcia (za cały okres pomiaru) – przypadek 1, po modernizacji 

 

W monitorowanym okresie stwierdzono zarówno stany 

przekompensowania oraz niedokompensowania mocy 

biernej. W tabeli 2 przedstawiono procentowy udział 

poszczególnych stanów obciążenia w rozważanych punktach 

pomiarowych. 
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Tablica 2. Podsumowanie pomiarów mocy biernej dla przypadku 1 

Punkt tgϕ 
Udział czasowy 

Przed Po 

P1 

od 0 do 0,4 (ind) 75,81% 53,48% 

<0 (poj) 1,23% 1,12% 

>0,4 (ind) 22,96% 45,40% 

P2 

od 0 do 0,4 (ind) 83,18% 47,27% 

<0 (poj) 4,72% 3,16% 

>0,4 (ind) 12,11% 45,95% 

P3 

od 0 do 0,4 (ind) 92,33% 94,52% 

<0 (poj) 6,73% 5,16% 

>0,4 (ind) 0,94% 0,32% 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej 

stwierdzono: 

1. Brak istotnej zmiany w zakresie wartości skutecznej 

napięcia, 

2. Zmniejszenie wartości maksymalnej asymetrii 

napięcia o: 0,1% dla punktu P1, 0,01% dla punktu P2 

oraz 0,04% dla punktu P3. 

3. Zwiększenie poziomu wahań napięcia (CP95) 

względem stanu przed modernizacją o: 6% dla P1, 

8% dla P2 oraz 16% dla punktu P3, przy czym 

poziomy dopuszczalne określone w [1] nie zostały 

przekroczone. 

4. Zwiększenie wartości współczynnika odkształcenia 

napięcia THDU (CP95) z 0,64% do 1,24% dla 

punktów P1 i P2 (wzrost o ponad 100% względem 

stanu pracy przed modernizacją), przy czym poziomy 

dopuszczalne określone w [1] nie zostały 

przekroczone. 

5. Zwiększenie czasu niedokompensowania mocy 

biernej w punktach P1 oraz P2. 

 

5. ANALIZA PRZYPADKU 2 
 

Dwie tury pomiarów JDEE analizatorami klasy A 

wykonane zostały w zakładzie górniczym realizującym 

modernizację układu zasilania maszyny wyciągowej  

z układu przekształtnikowego 12-pulsowego (JANTAR B) 

(rysunek 4a) na 12-pulsowy napęd przekształtnikowy. Przed 

modernizacją zmiana kierunku wirowania silnika 

realizowana była poprzez zmianę kierunku prądu  

w obwodzie wzbudzenia. 

Po modernizacji, układ przekształtników obwodu 

głównego został zmieniony na czterokwadrantowy (rysunek 

4b). Obwód wzbudzenia zasilany jest z przekształtnika 

nienawrotnego. Pomiary zrealizowane zostały w punkcie P1 

(punkt zasilania maszyny wyciągowej). 

W tablicy 1 przedstawiono porównanie miar 

liczbowych JDEE wyrażonych w postaci percentyli (CP), dla 

pomiarów realizowanych przed oraz po modernizacji układu 

zasilania maszyny wyciągowej. Uzyskane wyniki 

zestawiono z definiowanymi w [1] poziomami 

dopuszczalnymi.  

  

Tr1
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AC/DC

AC/DC

+ -

M

Tr3

Id

If

+ -

Ud0

AC/DC

 
 

Tr1
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AC/DC AC/DC

+ - + -

M

Tr3
150 kVA

0,4/0,38 kV
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If

+ - + -

AC/DC AC/DC AC/DC

 
 

Rys. 4 Schemat układu maszyny wyciągowej przed  

(a) i po (b) modernizacji 
 

Na rysunkach 5 i 6 zaprezentowane zostało widmo 

harmonicznych napięcia w punkcie P1, dla pomiarów 

realizowanych przed oraz po modernizacji.  

W monitorowanym okresie stwierdzono zarówno stany 

przekompensowania oraz niedokompensowania mocy 

biernej. W tablicy 4 przedstawiono procentowy udział 

poszczególnych stanów obciążenia w rozważanych punktach 

pomiarowych. 

Tablica 3. Porównanie miar liczbowych JEE (wartości spośród 3 

faz, które były najbardziej zbliżone do poziomów dopuszczalnych) 

uzyskanych dla przypadku 1 

Parametr Punkt Przed Po Limit [1] 

Urms 

CP0 P1 5,91 kV 5,89 kV 5,1 kV 

CP100 P1 6,254 kV 6,32 kV 6,6 kV 

ku2 CP100 P1 0,93% 1,4% 3% 

Plt CP95 P1 0,36 0,47 1 

THDU CP100 P1 2,40% 3,82% 10% 

 

Rys. 5 Wartości średnie z wartości 1-minutowych harmonicznych 

napięcia (za cały okres pomiaru) – przypadek 2,  

przed modernizacją 

a) 

b) 
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Rys. 6 Wartości średnie z wartości 1-minutowych harmonicznych 

napięcia (za cały okres pomiaru) – przypadek 2, po modernizacji 

 

Tablica 4 Podsumowanie pomiarów mocy biernej dla przypadku 2 

 

Punkt tgϕ 
Udział czasowy 

Przed Po 

P1 

od 0 do 0,4 (ind) 95,3% 74,3% 

<0 (poj) 0,8% 0% 

>0,4 (ind) 3,9% 25,7% 

Przeprowadzone pomiary parametrów jakości dostawy 

energii elektrycznej kopalni pozwoliły na ocenę wpływu 

przeprowadzonej modernizacji na warunki pracy sieci 

kopalnianej. Stwierdzono, że w wyniku modernizacji układu 

zasilania maszyny wyciągowej zwiększeniu uległa 

asymetria napięcia, wahania napięcia oraz odkształcenie 

napięcia, przy czym poziomy dopuszczalne określone w [1] 

nie zostały przekroczone.  

 

6. PODSUMOWANIE 
 

Pomiar wskaźników jakości dostawy energii 

elektrycznej jest wykonywany w środowisku kopalnianym  

w celu określenia wpływu układów napędowych maszyn 

wyciągowych na sieć zasilającą lub jako etap wstępny przy 

doborze układów filtracji wyższych harmonicznych 

i kompensatorów mocy biernej. W opisanych przypadkach 

pomiary wykonywane dwuetapowo posłużyły do określenia 

potencjalnego, negatywnego wpływu napędu 

przekształtnikowego na sieć zasilającą w stosunku do 

warunków panujących przed wprowadzonymi zmianami. 

Z przedstawionych wyników widać, że zdecydowane 

zwiększenie poziomu wskaźników w punkcie przyłączenia 

maszyny nie jest jeszcze podstawą do wnioskowania, że 

układ nie spełnia wymogów określonych w przepisach. 

Oczywiście, powinno się dążyć do jak największego 

ograniczenia wpływu układów przekształtnikowych 

napędów dużych mocy na sieć elektroenergetyczną, ale musi 

to również zaleźć swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach 

ekonomicznych, związanych z opłacalnością produkcji. 

Znaczy to, że obecnie zwraca się szczególną uwagę  
w zakładach górniczych na zmniejszenie kar, które mogą 
zostać naliczone przez operatora systemu dystrybucyjnego. 

Jeżeli jednak poziomy dopuszczalne nie zostaną 
przekroczone, uznaje się, że sytuacja jest poprawna. Ma to 

jednak, w przypadku zakładów górniczych jeszcze inny 

skutek. W wyniku zaburzeń w sieci możliwe jest 

wystąpienie zjawisk, które znacząco mogą obniżyć poziom 

bezpieczeństwa pracy urządzenia transportowego, jakim jest 

maszyna wyciągowa. Szczególnie, jeżeli chodzi o transport 

załogi. W opisywanym przypadku nr 2, wystąpiły takie 

niekorzystne zjawiska, co zmusiło użytkownika do 

poszukiwania rozwiązań zmierzających do poprawy 

wskaźników jakości. 

W obu analizowanych przypadkach wystąpiła 

niekorzystna zmiana w zakresie gospodarki mocą bierną, co 

determinuje konieczność przeprowadzenia modernizacji 

także układów kompensacyjnych.    
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THE INFLUENCE OF MODERNIZATION OF HOISTING MACHINES POWER SUPPLY 
SYSTEM ON THE VOLTAGE PARAMETERS IN MINES 

 

The hoisting machine is one of the largest devices in the underground mining plant in terms of installed power. This 

device works cyclically with a large number of starts per hour. For this reason, it is the source of numerous disturbances  

in the mining power network, such as: higher harmonics and voltage fluctuations. Currently, the control of hoisting machines 

is increasingly diverging from the use of the traditional Ward Leonard control system in favor of multi-pulse power electronic 

converters, which results in increased system efficiency and better control capabilities, but may be the reason for an increase 

in the negative impact on the quality parameters of electricity supply in the mining plant's supply network. The article 

presents the analysis of the impact of changing the hoisting machine power supply system on the power quality parameters  

of the mining plant network based on measurements of the power supply systems of two hoisting machines, before and after 

modernization. 

 

Keywords: hoisting machine, voltage harmonics, power quality. 
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UKŁADY KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ MASZYN WYCIĄGOWYCH  
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UKŁADÓW STATCOM 
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Streszczenie: Kopalniane maszyny wyciągowe z napędami 

tyrystorowymi są bardzo specyficznymi, niespokojnymi, 

generującymi wyższe harmoniczne prądu odbiorami energii 

elektrycznej. Stosunkowo duża moc tych odbiorów rzutuje 

znacząco na jakość energii elektrycznej w układach zasilająco-

rozdzielczych kopalń. Jednym z podstawowych problemów jest 

kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych 

harmonicznych. W artykule przedstawiono podstawowe 

rozwiązania techniczne w tym zakresie. 
 

Słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, wyższe harmoniczne, 

maszyny wyciągowe, układy STATCOM. 

 

1. WSTĘP 
 

Mimo ciągłego rozwoju alternatywnych źródeł energii, 

w przeciągu najbliższych lat górnictwo głębinowe 

(podziemne) będzie miało nadal znaczący udział  

w krajowej gospodarce. Świadczy o tym otwarcie  

we wrześniu 2019 roku kopalni „Bzie-Dębina”  

w strukturach JSW S.A., plany reaktywacji kopalni 

„Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach czy budowy 

kopalni „Jan Karski”  w pobliżu Lublina. Należy również 
pamiętać o tym, że oprócz górnictwa węgla kamiennego,  

w Polsce funkcjonują również kopalnie głębinowe miedzi 

oraz soli. 

Z tych powodów maszyny wyciągowe prądu stałego 

(będące podstawą transportu pionowego) będą nadal szeroko 

wykorzystywane w kopalnianych układach napędowych. 

  Przez wiele lat, dominującymi rozwiązaniami były 

maszyny wyciągowe pracujące w układzie Leonarda 

(pierwsze rozwiązanie na Śląsku zostało uruchomione 

w 1902 roku [1]). W układzie Leonarda silnik synchroniczny 

napędza prądnicę  prądu stałego. Poprzez regulację prądu 

wzbudzenia silnika synchronicznego można zmieniać 
charakter pobieranego prądu. Może wówczas silnik 

synchroniczny spełniać rolę kompensatora mocy biernej. 

Zasadniczą wadą takiego rozwiązania są znaczne straty 

mocy czynnej [2]. 

Już w latach 90. wskazywano na nieefektywność 
energetyczną takich rozwiązań i konieczność ich 

modernizacji [3]. W ostatnich latach, kolejne maszyny 

wyciągowe w układzie Leonarda przebudowywane są na 

układy z przekształtnikami tyrystorowymi. 

Porównanie przebiegów mocy czynnej i biernej oraz 

wartości generowanych wyższych harmonicznych prądów 

maszyny wyciągowej z napędem synchronicznym oraz 

tyrystorowym przedstawiono na rysunkach od 1 do 4 oraz 

w tabelach 1 i 2. 
 

 
 

Rys. 1. Przebieg poboru mocy czynnej P i biernej Q przez maszynę 
wyciągową z silnikiem synchronicznym 950 kW 

 

 
 

Rys. 2. Wartości znaczących w.h. prądu odniesione do prądu 

składowej podstawowej maszyny z napędem 

synchronicznym 950 kW 

 

Tabela 1. Wartości zarejestrowanych wyższych harmonicznych 

oraz składowej podstawowej dla przebiegów jak na rysunku 2 

 

Iν I1 I5 I7 I11 I13 I23 I25 

Iśr (A) 75,81 0,20 1,03 0,19 0,16 0,07 0,05 

Iśrν/ I1 śr (%) 0,26 1,36 0,25 0,21 0,09 0,07 

Imax (A) 101,5 0,25 1,11 0,25 0,19 0,11 0,11 

Imax ν/ I1 max (%) 0,25 1,09 0,25 0,19 0,11 0,11 
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Rys. 3. Przebieg poboru mocy czynnej P i biernej Q przez maszynę 
wyciągową prądu stałego z napędem tyrystorowym w układzie 

12-pulsowym) o mocy2 x 3600 kW 

 

 
 

Rys. 4. Znaczące wyższe harmoniczne prądu odniesione do prądu 

składowej podstawowej dla maszyny z napędem 

tyrystorowym 2 x 3600 kW 

 

Tabela 2. Wartości zarejestrowanych wyższych harmonicznych 

oraz składowej podstawowej dla przebiegów jak na rysunku 4 

 

Iν I1 I5 I7 I11 I13 I23 I25 

Iśr (A) 810,1 8,1 6,4 33,1 18,2 16,2 13,8 

Iśrν/ I1 śr (%) 1,00 0,79 4,09 2,25 2,00 1,70 

Imax (A) 1660,1 19,1 17,5 113,9 85,6 27,3 24,0 

Imax ν/ I1 max (%) 1,15 1,05 6,86 5,16 1,64 1,45 

 

Na podstawie tabel 1 i 2 wynika, że zastosowanie 

maszyny wyciągowej z napędem tyrystorowym prądu 

stałego wiąże się z kilkoma negatywnymi aspektami: 

- znacznym i dynamicznym poborem mocy biernej 

indukcyjnej, 

- generacją wyższych harmonicznych. 

W celu kompensacji mocy biernej stosowane są 
następujące rozwiązania techniczne: 

- pasywne filtry wyższych harmonicznych, 

- dynamiczne układy kompensacji mocy biernej, 

- układy nadążne STATCOM. 

 

2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE UKŁADÓW  
DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ 

 

Filtry pasywne tworzą układ LC, w których 

indukcyjność dławika szeregowego wraz z pojemnością 
baterii kondensatorów tworzą obwód rezonansowy 

o częstotliwości rezonansowej własnej frw. Dla 

częstotliwości mniejszych od frw, w tym dla częstotliwości 

podstawowej 50 Hz, filtr posiada charakter pojemnościowy 

(kompensuje wówczas moc bierną indukcyjną). Dla 

częstotliwości wyższych, obwód dławik-kondensatory 

posiada charakter indukcyjny, uniemożliwiając dla tych 

częstotliwości wystąpienie rezonansu w obwodzie bateria– 

sieć. Podstawowy schemat zastępczy rozpływu wyższych 

harmonicznych w gałęzi filtra z uwzględnieniem reaktancji 

sieci przedstawiono na rys. 5. 
 

 
 

Rys. 5. Uproszczony schemat układu filtr w. h. – sieć zasilająca 

 

Częstotliwość rezonansową własną oblicza się z zależności: 
 

 
L

C

Nrw
X

X
ff =  (1) 

 

gdzie:   fN – częstotliwość znamionowa, XC – reaktancja 

pojemnościowa, XL – reaktancja indukcyjna. 

 

W celu filtracji wyższych harmonicznych, stosowane  

są układy filtrów dostrojonych do odpowiedniej 

częstotliwości, zgodnie ze wzorem (1). Najczęściej układ 

kompensacyjno-filtracyjny składa się z kilku gałęzi filtrów 

pasywnych, który obejmuje filtry 5h, 7h, 11h oraz ewentualnie 

13h, niezależnie czy stosowane są prostowniki 6-cio i 12-to 

pulsowe. 

Przy doborze filtrów wyższych harmonicznych należy 

wziąć pod uwagę nie tylko spodziewany poziom wyższych 

harmonicznych generowanych przez kompensowany 

odbiornik, lecz również wyższe harmoniczne generowane 

w innych punktach układu zasilająco-rozdzielczego.  

Ze względu na krótki czas pracy maszyny wyciągowej, 

układy filtrów wyższych harmonicznych najczęściej 

wykonywane są jako nieregulowane. Przykładowo na 

rysunku 6 w części górnej pokazano przebiegi mocy czynnej 

P (kolor niebieski) i mocy biernej Q (kolor czerwony) oraz 

w części dolnej zarejestrowane wartości harmonicznych 

prądów: I5 (granatowy), I7 (czerwony) i I11 (zielony). 
 

 

 
 

Rys. 6. Oscylogramy poboru mocy czynnej i biernej oraz zmiany 

prądów harmonicznych od I5 do I25 dla maszyny wyciągowej 

z układami filtrów 5h i 7h  
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Do podstawowych wad filtrów pasywnych, takich jak 

przedstawiono na rys. 7, należy zaliczyć: 
- trudności z pełnym dostrojeniem filtra, wynikające 

z dopuszczalnych normatywnie tolerancji parametrów L, 

C zastosowanych urządzeń, 
- zależność skuteczności filtracji od impedancji sieci 

zasilającej i dobroci dławika, 

- ograniczenia możliwość regulacji mocy w czasie cyklu 

pracy maszyny wyciągowej. 
 

 
 

Rys. 7. Przykładowy układ filtrów pasywnych 6 kV 

 

Kompensacja dynamiczna ma zastosowanie  

w punktach sieci, gdzie maszyna wyciągowa jest jedynym 

urządzeniem zasilanym z pola rozdzielni wyposażonego 

w punkt rozliczeniowy pobieranej energii elektrycznej. 

W takich przypadkach stosuje się układy z łącznikami 

tyrystorowymi (TSC). 

Rozwiązanie to bazuje na zasadzie transformatorowych 

filtrów pasywnych. Człon kondensatorowy składa się  
z transformatora obniżającego oraz baterii kondensatorów 

niskiego napięcia przyłączonych do niego z wykorzystaniem 

łączników tyrystorowych (rys. 8). Parametry reaktancyjne 

obu elementów dobrane są tak, aby tworzyły układ filtra 

odstrojonego dla danej harmonicznej.  

Zastosowanie łączników tyrystorowych zapewnia:  

- nadążne dostosowanie mocy systemu do chwilowego 

zapotrzebowania na moc bierną pojemnościową (czas 

regulacji do 20 ms), 

- brak stanów nieustalonych w czasie operacji 

łączeniowych, 

- redukcję do minimum zjawiska przekompensowania. 
 

 
 

Rys. 8. Schemat układu TSC 5550 kvar / 6,3 kV   

 
 

Rys. 9. Człony kondensatorowe układu TSC 

 

Na rysunku 9 przedstawiono fotografię członów 

kondensatorowych układu TSC maszyny wyciągowej. 

Skuteczność działania układy TSC została zilustrowana 

wykresami zmian mocy czynnej P(linia czerwona) i mocy 

biernej Q (linia niebieska) dla stanu przed i po zastosowaniu 

kompensacji nadążnej (rys. 10). Wartość poboru mocy 

czynnej obniżyła się prawie czterokrotnie. 
 

 

 
 

Rys. 10. Przebiegi poboru mocy czynnej i biernej przed i po  

zastosowaniu układu kompensacji nadążnej TSC 

 
Układy STATCOM stanowią  najnowocześniejsze  

i wciąż udoskonalane energoelektroniczne urządzenia do 

kompensacji mocy biernej. Pod względem elektrycznym, 

układ stanowi sterowane napięciem źródło prądu 

dodawczego, którym jest falownik napięciowy. Obecne 

rozwiązania techniczne bazujące na technice tranzystorów 

IGBT umożliwiają zastosowanie systemów bezpośrednio 

włączonych do sieci średniego napięcia, bez konieczności 

stosowania transformatorów obniżających. Na rys. 11 

pokazano topologię połączeń modułów tranzystorowych 

przedstawionych symbolicznie w postaci łączników Sn1 - Sn4 

dla każdej fazy A, B, C na poziomie średniego napięcia. 

Włączenie dławików szeregowych w każdej fazie Lsa, Lsb 

i Lsc zapewnia pracę układu jako kompensatora mocy biernej 

indukcyjnej lub pojemnościowej a w skrajnym przypadku 

układ może być w stanie bezprądowym (rys. 12). 
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Rys. 11. Uproszczony schemat układu STATCOM 

 

 
 

Rys. 12. Zasada działania układu STATCOM 

 

W porównaniu do rozwiązań tradycyjnych, układy 

STATCOM zapewniają: 
- dużo mniejsze rozmiary instalacji, 

- brak wzmacniania wyższych harmonicznych, a wręcz 

możliwość częściowej ich kompensacji, 

- brak zagrożenia ze strony wyższych harmonicznych do 

wystąpienia zjawisk rezonansowych, 

- szybszy czas reakcji (5 – 10 µs) umożliwia skuteczniejsze 

ograniczenie zjawiska migotania światła (nawet 

pięciokrotnie), 

- bezstopniową regulację mocy biernej, 

- możliwość działania zarówno jako urządzenie o charakterze 

pojemnościowym, jak i indukcyjnym, 

- niewielki wpływ napięcia zasilającego na moc 

rzeczywistą – stanowiąc źródło prądowe, jego moc 

zmniejsza się liniowo wraz ze spadkiem wartości 

napięcia; w przypadku układów opartych na 

kondensatorach spadek mocy jest funkcją kwadratową 
stosunku napięcia zasilającego do napięcia 

znamionowego. 

 

Efekty zastosowania układu STATCOM o mocy  2,5 

Mvar / 6,3 kV z funkcją kompensacji wyższych 

harmonicznych (1,8 Mvar kompensacja + 0,7 Mvar filtracja) 

przedstawiono na rysunkach 13 i 14 oraz w tabeli 3.    

 

 
 

Rys. 13. Pobór mocy czynnej P (kolor czerwony), biernej Q (kolor 

        niebieski) oraz poziomy harmonicznych prądu bez układu 

        STATCOM 

 

 

 
 

Rys. 14. Pobór mocy czynnej P (kolor czerwony), biernej Q (kolor 

        niebieski) oraz poziomy harmonicznych prądu z układem 

        STATCOM 

 

Liczbowe wartości porównawcze dla obu stanów pracy 

maszyny wyciągowej pracującej bez układu STATCOM 

i z układem STATCOM zestawiono w tabeli 3. 
  

Tabela 3. Wartości zarejestrowanych wyższych harmonicznych 

prądów odniesione do składowej podstawowej dla stanu pracy 

bez i  z układem STATCOM. 

 

Układ pracy 

Maksymalne wartości prądów harmonicznych 

[A] 

I5 I7 I11 I13 I23 I25 

bez STATCOM 3,75 4,23 35,22 29,26 20,15 16,45 

ze STATCOM 2,51 3,89 17,82 13,07 24,34 19,00 
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3. PODSUMOWANIE 
 

Na podstawie wieloletnich doświadczeń w zakresie 

wdrażania układów do kompensacji mocy biernej, eliminacji 

generowanych wyższych harmonicznych prądów, należy 

stwierdzić, że: 

- maszyny wyciągowe, jako obiekty o dużej mocy 

jednostkowej  są odbiornikami niespokojnymi, 

charakteryzującymi się ciągłymi zmianami obciążenia 

w czasie krótkiego cyklu pracy, 

- wyposażenie układu napędowego maszyny wyciągowej 

w sterowane prostowniki o topologii  6-cio lub częściej 

12-to pulsowej staje się źródłem generacji 

zdeterminowanych wyższych harmonicznych prądu, 

- najskuteczniejsze ograniczenie negatywnego 

oddziaływania maszyn wyciągowych na 

elektroenergetyczną sieć jest stosowanie układów TSC 

lub STATCOM (SVG), co wykazano w prezentowanych 

przebiegach mocy i odpowiednich harmonicznych na 

rysunkach 10, 13 i 14. Układy STATCOM dzięki swej 

specyfice sterowania umożliwiają bardzo szybką 
regulację oraz pozwalają na obniżenie stopnia asymetrii 

zasilania.  
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POWER FACTOR CORRECTION SYSTEMS FOR MINING HOISTS WITH SPECIAL 
CONSIDERATION OF STATCOM SYSTEMS 

 

Mining hoists with thyristor drives are very specific, distributive and current harmonics generating electric loads.  

The relatively high power of these loads significantly affects the quality of electricity in the mine's supply and distribution 

systems. One of the most important problems is reactive power compensation in a harmonic environment. The article presents 

general technical solutions in this area. 

 

Keywords: reactive power compensation, higher harmonics, winding machines, STATCOM systems. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki czteroletnich 

badań elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW z województwa 

warmińsko-mazurskiego. W czasie badań zmierzono energię 
czynną, prądy, napięcia, moce czynne, bierne i pozorne oraz 

wyższe harmoniczne prądów i napięć. Dokonano analizy pracy tej 

elektrowni pod względem produkowanej energii elektrycznej oraz 

mocy czynnej generowanej do sieci elektroenergetycznej 

w poszczególnych latach, miesiącach i dniach. Do analizy 

oddziaływania elektrowni na sieć elektroenergetyczną pod 

względem jakości dostarczanej energii elektrycznej przedstawiono 

wyniki trzydniowych pomiarów nie tylko mocy czynnej, biernej 

i pozornej, ale również wyższych harmonicznych prądów 

generowanych do sieci elektroenergetycznych, których wyniki 

rejestrowane były co 1 sekundę. 
 

Słowa kluczowe: elektrownia fotowoltaiczna, jakość energii 

elektrycznej, wyższe harmoniczne. 

 

1. WSTĘP 
 

Kończące się zasoby konwencjonalnych źródeł energii 

takich jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, 

gaz ziemny czy pierwiastki promieniotwórcze, jak również 
skutki emisji zanieczyszczeń powodowanych przez te źródła 

zmuszają ludzkość do stosowania odnawialnych źródeł 

energii elektrycznej. Do odnawialnych źródeł energii 

możemy zaliczyć: energię wodną, słoneczną [1], wiatru, 

geotermię, energię prądów morskich, pływów i falowania, 

biopaliwo, biomasę, biogaz oraz energię cieplną oceanu. 

Ostatnia ustawa o odnawialnych źródłach energii [2] 

spowodowała zahamowanie budowy nowych elektrowni 

wiatrowych i wodnych. W związku z tym do wytwarzania 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pozostała 

w dużej mierze produkcja pochodząca z paneli 

fotowoltaicznych (PV) [3, 4]. Elektrownie wykorzystujące 

panele fotowoltaiczne nie są stałym i sztywnym źródłem 

energii elektrycznej, gdyż wartość generowanej energii 

zależy od promieniowania słonecznego, które w naszych 

warunkach klimatycznych nie jest stałe i zmienia się 
dynamiczne [5, 6]. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROWNI 
    FOTOWOLTAICZNEJ 

 

Dla określenia wpływu pracy elektrowni 

fotowoltaicznej na jakość energii elektrycznej i jej 

efektywność wybrano elektrownię o mocy 1 MW znajdującą 
się w województwie warmińsko-mazurskim. Elektrownia 

jest podłączona do sieci średniego napięcia za pomocą linii 

kablowej 3×XRUHAKXS 120/50 mm
2
. Na terenie 

elektrowni znajduje się kontenerowa stacja SN/nN 

z transformatorem o mocy SN=1000 kVA, rozdzielnią SN 

i nN. Z rozdzielnicy nN kablami 2×YAKY 3×240+120 mm
2
 

podłączono sześć rozdzielnic AC, do których podłączono 46 

trójfazowych falowników typu SYMO 20.0-3-M  

o znamionowej mocy PN=20 kW. Dane falownika 

przedstawiono w tabeli 1. Do 43 falowników podłączono po 

88 monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 

PN=250 W, którego dane przedstawiono w tabeli 2.  

Do 3 falowników podłączono 72 monokrystaliczne panele 

fotowoltaiczne. Panele zainstalowano pod kątem 30° od 

poziomu, a ich całkowita liczba wynosi 4000 sztuk, co daje 

łączną moc 1000 kW. Podłączając 88 sztuk paneli PV do 

falownika o mocy 20 kW daje to 22 kW w panelach PV, 

więc każdy z inwerterów jest przeciążony o 10%. Łączna 

moc zainstalowanych falowników wynosi 920 kW. 

 
Tablica 1. Podstawowe dane falownika typu SYMO 20.0-3-M 

 
Wielkość elektryczna Wartość 

Napięcie znamionowe strony AC UN AC 230/400 V 

Częstotliwość znamionowa fN 50 Hz 

Moc znamionowa pozorna SN 20000 VA 

Moc znamionowa czynna PN przy cosφ=1 20000 W 

Moc znamionowa czynna PN przy cosφ=0,9 18000 W 

Współczynnik mocy ind./poj. 0-1 

Prąd znamionowy strony AC IN AC 29,0 A 

Prąd maksymalny strony AC Imax AC 32,0 A 

Napięcie rozpoczęcia pracy Ustart DC 200 V 

Znamionowe napięcie wejściowe strony DC 

UN DC 
600 V 

Maksymalne napięcie wejściowe strony DC 

Umax DC 
1000 V 

Maksymalny prąd wejściowe strony DC 

Imax DC (MPP1/MPP2) 
33,0 A/27,0 A 

Maksymalny prąd zwarciowy strony DC 

ISC PV (MPP1/MPP2) 
49,5 A/40,5 A 

Liczba trackerów MPP 2 
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Tablica 2. Podstawowe dane panelu fotowoltaicznego typu 

SFE.MF-6-250 

 
Wielkość elektryczna Wartość 

Napięcie znamionowe UN 30,90 V 

Napięcie jałowe UOC 37,50 V 

Prąd znamionowy IN 8,10 A 

Prąd zwarcia ISC 8,75 A 

Moc znamionowa PN 250 W 

Sprawność η 15,4 % 

Maksymalne napięcie systemu DC 1000 V 

Tolerancja mocy 0 ÷ +3% 

Temperaturowy współczynnik natężenia α +0,05 %/°C 

Temperaturowy współczynnik napięcia β -0,33 %/°C 

Temperaturowy współczynnik mocy γ -0,39 %/°C 

 

3. WYNIKI POMIARÓW 

 

Pomiarów dokonano od momentu uruchomienia 

elektrowni w maju 2015 r. do końca 2018 r. Do analizy 

wykorzystano wyniki pomiarów prądów, napięcia, energii 

elektrycznej, mocy czynnej, biernej i pozornej oraz 

wyższych harmonicznych prądów i napięć w polu 

transformatora po stronie SN i nN. 

Z danych paneli fotowoltaicznych wynika, iż moc 

panelu oraz jego wartość napięcia rośnie wraz ze spadkiem 

temperatury (rysunek 1 i 2). Ma to istotne znaczenie 

w chłodniejszych miesiącach pracy elektrowni, gdy 

natężenie promieniowania słonecznego jest mniejsze. 

Wówczas większa moc panelu wynikająca z niższej 

temperatury częściowo rekompensuje mniejsze natężenie 

promieniowania słonecznego. Wszystkie wartości 

znamionowe panelu PV są podawane przy natężeniu 

promieniowania 1000 W/m² i temperaturze ogniw 25°C. 

Natomiast prąd generowany przez panel PV spada wraz ze 

spadkiem temperatury (rysunek 3). 
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Rys. 1. Wartość mocy czynnej generowanej przez panel 

fotowoltaiczny PV w funkcji temperatury ogniwa PV 
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Rys. 2. Wartość skuteczna napięcia znamionowego UMPP w punkcie 

pracy MPP (Maximum Power Point) oraz wartości skutecznej 

napięcia jałowego UOC (obwodu otwartego – Open Circuit ) panelu 

fotowoltaicznego PV w funkcji temperatury ogniwa PV 

 

Na rysunku 4 przedstawiono maksymalne moce 

generowane przez elektrownię PV do systemu 

elektroenergetycznego w poszczególnych miesiącach roku. 

Jak wynika z przeprowadzonych pomiarów w żadnym  
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Rys. 3. Wartość skuteczna prądu znamionowego IMPP w punkcie 

pracy MPP (Maximum Power Point) oraz wartości skutecznej 

prądu zwarcia ISC (Short Circuit) panelu fotowoltaicznego PV 

w funkcji temperatury ogniwa PV 

 

z miesięcy elektrownia nie osiągnęła wartości znamionowej 

mocy czynnej zainstalowanych paneli PV ani zainstalowa-

nych falowników. Można zauważyć dużą zależność mocy 

czynnej generowanej do sieci od pory roku. Jeszcze bardziej 

widać tę zależność na wykresie wartości średniej (mediany) 

energii związanej z mocą czynną generowanej w ciągu 

jednego dnia przez elektrownię fotowoltaiczną (rysunek 5). 

W miesiącach słabszego nasłonecznienia średnia wartość 
energii dostarczonej podczas jednego dnia może być 
kilkakrotnie mniejsza od miesięcy letnich. Najwyższą 
wartość osiąga się w maju, kiedy słońce świeci pod dużym 

kątem i dzień jest długi, a średnia temperatura powietrza jest 

niższa niż w miesiącach letnich takich jak: czerwiec, lipiec 

czy sierpień. Z kolei sierpień ma średnio więcej dni 

słonecznych niż lipiec oraz niższe temperatury powietrza. 

Na rys. 6 przedstawiono wartości energii wyprodukowanej 

przez elektrownię PV w poszczególnych miesiącach roku. 
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Rys. 4. Wartość maksymalna mocy czynnej (interwał 15 

minutowy) generowanej przez elektrownię fotowoltaiczną 
w poszczególnych miesiącach roku (średnia z czterech lat)  
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Rys. 5. Wartość średniej (mediany) energii związanej z mocą 
czynną generowanej w ciągu jednego dnia przez elektrownię 

fotowoltaiczną w poszczególnych miesiącach roku  

(średnia z czterech lat)  
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Rys. 6. Wartość energii związanej z mocą czynną wyprodukowanej 

przez elektrownię PV w poszczególnych miesiącach 

 

Wartość energii wyprodukowanej w miesiącach 

zimowych tj. listopad, grudzień, styczeń i luty nie przekracza 

20% wartości energii wyprodukowanej w miesiącach 

letnich. Elektrownię uruchomiono 21 maja 2015 roku więc  

wartość energii wyprodukowanej w tym miesiącu była 

znacznie mniejsza niż w innych latach. Większość energii 

produkowanej przez elektrownię przypada w miesiącach: 

kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. Na 

rysunku 7 przedstawiono zmienność wartości mocy czynnej 

generowanej w ciągu całego dnia przez elektrownię PV  

w wybranych słonecznych dniach i w poszczególnych 

miesiącach. Wyróżniają się tutaj cztery miesiące zimowe 

(listopad, grudzień, styczeń i luty). W tych miesiącach moc 

czynna generowana do sieci jest znacznie mniejsza od 

pozostałych. Nawet w marcu czy październiku, przy 

słonecznym dniu, moc generowana do sieci elektroenerge-

tycznej jest niewiele mniejsza od maja czy czerwca.  

W szczycie generowanej mocy różnice nie przekraczają 
20%.  
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Rys. 7. Zmienność wartości mocy czynnej generowanej w ciągu 

całego dnia przez elektrownię PV w wybranych słonecznych 

dniach w poszczególnych miesiącach  

 

Dla dokładnego zbadania wpływu elektrowni PV na 

sieć elektroenergetyczną dokonano pomiarów parametrów 

jakości energii elektrycznej po stronie niskiego napięcia za 

pomocą analizatora jakości zasilania typu HIOKI 3196 

z interwałem 1 s. Z pomiaru napięcia po stronie nN (rysunek 

8) wynika, że napięcie wzrasta w czasie dnia, gdy pracują 
falowniki. Moc czynna generowana do sieci zmierzona po 

stronie nN (rysunek 9) charakteryzuje się zmiennością 
identyczną, jak moc zmierzona po stronie SN (rysunek 7). 

Znak ujemny mocy czynnej po stronie nN (rysunek 9) 

wynika z tego, że pomiaru dokonano jak dla odbiornika 

energii elektrycznej. Z pomiaru mocy biernej podstawowej 

harmonicznej (rysunek 10) wynika, że w czasie, gdy panele 

nie pracują (noc) falowniki pobierają moc bierną 
pojemnościową, a w czasie pracy paneli PV pobierają moc 

bierną indukcyjną i bierną pojemnościową. Potwierdza to 

również pomiar współczynnika mocy (rys. 11).  

 
Rys. 8. Zmienność wartości skutecznej napięcia po stronie nN 

elektrowni fotowoltaicznej 
 

 
Rys. 9. Zmienność wartości mocy czynnej generowanej w ciągu 

trzech dni przez elektrownię PV  
 

 
Rys. 10. Zmienność wartości mocy biernej podstawowej 

harmonicznej pobieranej w ciągu trzech dni przez elektrownię PV 
 

 
Rys. 11. Zmienność wartości współczynnika mocy pobieranej 

w ciągu trzech dni przez elektrownię PV 
 

Z pomiaru wyższych harmonicznych prądów 

(wielkości względnych, odnoszących się do pierwszej har-

monicznej) generowanych przez elektrownię fotowoltaiczną 
po stronie nN wynika, iż podczas pracy paneli PV (rysunek 

12 i 13) zawartość poszczególnych harmonicznych nie 

przekracza 1%. Sytuacja zmienia się w momencie 

mniejszych wartości prądów generowanych do sieci 

(rysunek 14) oraz w czasie, gdy panele PV nie pracują, tj.  

w nocy. W czasie rozruchu falowników, poszczególne 

harmoniczne osiągają wartości nawet do 100%, a THDI 

(rysunek 15) nawet do 500%. W czasie nocy wartości 

niektórych harmonicznych przekraczają 10%.  

Sytuacja ta jest spowodowana bardzo małą wartością 
składowej czynnej prądu i znacznym jego odkształceniem. 
 

 
 

Rys. 12. Zmienność wartości wyższych harmonicznych prądów 

generowanych przez elektrownię PV po stronie nN 
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Rys. 13. Zmienność wartości wyższych harmonicznych prądów 

generowanych przez elektrownię PV w czasie rozruchu po stronie nN 

 

 
Rys. 14. Zmienność wartości skutecznej prądu po stronie nN 

elektrowni fotowoltaicznej 

 

 
 

Rys. 15. Zmienność zawartości wyższych harmonicznych prądów 

THDI generowanych przez elektrownię PV po stronie nN 

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Przeprowadzone pomiary oraz analiza wyników 

prowadzą do następujących wniosków: 

− elektrownia fotowoltaiczna charakteryzuje się bardzo 

dużą zależność mocy czynnej dostarczanej do systemu 

elektroenergetycznego od pory roku. W czasie 

listopada, grudnia, stycznia i lutego elektrownia 

dostarcza do sieci tylko ok. 20% energii dostarczanej  

w okresie miesięcy letnich (rysunek 5); 

− przy szerokości geograficznej 53° 46′ elektrownia 

fotowoltaiczna nigdy nie osiągała mocy znamionowej 

(rysunek 4). W nielicznych dniach i o godzinie 12-13 

elektrownia osiągała 90% swojej mocy znamionowej tj. 

mocy zainstalowanych paneli PV; 

− elektrownia o mocy 1 MW w naszej szerokości 

geograficznej generuje w ciągu roku ok. 860 GWh 

energii elektrycznej; 

− znaczna ilość energii wyprodukowanej w ciągu roku 

przez elektrownię PV pochodzi z miesięcy od kwietnia 

do września (rysunek 6 i 7); 

− elektrownia pobiera bardzo małą wartość mocy biernej 

podstawowej harmonicznej wynoszącą do 2% mocy 

pozornej (rysunek 10); 

− w czasie, gdy panele nie generują mocy z sieci 

pobierana jest moc bierna pojemnościowa, a w czasie 

pracy paneli PV z sieci pobierana jest moc bierna 

indukcyjna i pojemnościowa podstawowej harmoni-

cznej. Współczynnik mocy zmienia się wówczas 

bardzo dynamicznie (rysunek 11); 

− elektrownia podczas pracy generuje niewielkie 

wartości wyższych harmonicznych (rysunki 12, 13 i 

14) nie przekraczając 1% dla poszczególnych 

harmonicznych. Jednak podczas rozruchu elektrowni, 

gdy prąd pracy (rysunek 14) jest niewielki, elektrownia 

generuje do sieci bardzo duże wartości dochodzące do 

100% dla poszczególnych harmonicznych prądów oraz 

całkowity współczynnik zawartości wyższych 

harmonicznych w prądzie obciążenia wynosi aż 500%. 

W nocy falowniki pobierają (generują) do sieci prąd 

pojemnościowy o zawartości wyższych harmonicznych 

dochodzący do 15%. 
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THE INFLUENCE OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANT WORK  
ON THE QUALITY OF ELECTRICITY AND ITS EFFICIENCY 

 

The article presents the results of four years of research on a 1 MW photovoltaic power plant in the Warmian- Masurian 

Voivodeship. During the tests active energy, currents, voltages, active, reactive and apparent powers as well as higher 

harmonics of currents and voltages were measured. An analysis of the operation of this power plant was carried out in terms 

of produced electricity and active power generated to the power grid in each year, month and day. For the analysis of the 

power plant's impact on the power grid in terms of the quality of electricity supplied, the results of three-day measurements 

not only of active, reactive and apparent power, but also of higher harmonics of currents generated to the power grid were 

presented, the results of which were recorded every 1 second. 

 

Keywords: photovoltaic power plant, quality of electricity, higher harmonics. 


