
 Systemy elektroenergetyczne 

 Automatyka i sterowanie 

 Problemy rozwoju elektroenergetyki 

 Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Jurata | 12–14 czerwca 2013

KONFERENCJA 
AKTUALNE PROBLEMY 
W ELEKTROENERGETYCE



Aktualne problemy w elektroenergetyce
Jurata | 12–14 czerwca 2013 

ORGANIZATOR
Katedra Elektroenergetyki | Wydział Elektrotechniki i Automatyki | Politechnika Gdańska

PATRONAT
Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk 
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych

PARTNER
ENERGA SA

WSPÓŁORGANIZATORZY 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
ENERGA-OPERATOR SA
EDF Wybrzeże SA
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o.
EIP sp. z o.o.

REDAKCJA ARTYKUŁÓW
Kwartalnik Naukowy Energetyków Acta Energetica

KONFERENCJA W SIECI
www.ely.pg.gda.pl/ape/APE13/



Prawa elektrotechniki i prawa fizyki są nadrzędne w stosunku do praw ekonomii
prof. Zbigniew Szczerba

Słowo wstępne

Początki konferencji APE sięgają lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to prof. Antoni Bogucki z Instytutu Elektroenergetyki  
i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej zainicjował i organizował w latach 1971–1993 cykl konferencji, które odbyły 
się pod hasłem „Aktualne problemy automatyki w energetyce”. Decyzją Komitetu Naukowego od 1995 roku konfe-
rencja miała być organizowana przez różne ośrodki naukowe. W 1995 roku tego zadania podjęła się Katedra Systemów 
Elektroenergetycznych Politechniki Gdańskiej. Organizatorem konferencji był prof. Zbigniew Szczerba. Przyjęto 
formułę spotkań co dwa lata oraz zdecydowano, że Komitet Naukowy będzie decydować, komu powierzyć realizację 
następnej konferencji. 
Kolejne edycje były organizowane przez Katedrę Systemów Elektroenergetycznych (1995–2001) oraz Katedrę 
Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej (2003–2011). Miejscem spotkań pozostawała Jurata na Półwyspie Helskim.
W dowód uznania za dotychczasową organizację cyklu konferencji APE Komitet Naukowy w 2009 roku przyznał na 
stałe organizację konferencji Katedrze Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Obecna XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w elektroenergetyce” stanowi kontynuację 
idei konferencji branżowej elektroenergetyki. Myślą przewodnią spotkań organizowanych po 1995 roku była integracja 
środowisk naukowych i zawodowych polskiej elektroenergetyki. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele uniwersy-
tetów i uczelni technicznych oraz kadra menedżerska i techniczna koncernów energetycznych, elektrowni i elektro-
ciepłowni oraz firm energetycznych zajmujących się szeroko rozumianą tematyką systemów elektroenergetycznych  
i energetycznych.

XVI Konferencja APE ’13 jest organizowana pod patronatem:
•	 Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk
•	 Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE) 
•	 Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

Współudział zadeklarowali:
Partner Konferencji
•	 ENERGA SA
Współorganizatorzy
•	 Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
•	 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
•	 EDF Wybrzeże SA
•	 Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. 
•	 Environmental Investments Partners III i Greenfield Wind

Komitet Naukowy sprecyzował następujące tematy preferowane:
1. Doświadczenia współpracy KSE w ramach ENTSO-E. Powiązania liniami prądu stałego
2. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w horyzontach czasowych od sekundowych do wieloletnich. Stan obecny  

i środki poprawy – inwestycje, algorytmy sterowania, automatyka, prognozowanie rozwoju SEE
3. Awarie systemowe. Możliwości ich powstania w systemach ENTSO-E i w KSE. Podział na podsystemy, wyspy; ich 

obrona i odbudowa
4. Aspekty techniczne wprowadzania nowych technologii do SEE. Technologie Smart Grid w systemach 

elektroenergetycznych
5. Przyszłość elektrowni jądrowych i nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Problemy poli-

tyczne, społeczne, psychologiczne, ekonomiczne, techniczne i związane z bezpieczeństwem
6. Źródła generacji rozproszonej i odnawialnej oraz ich wpływ na SEE. Elektrownie wiatrowe w SEE. Problemy 

techniczne, ekonomiczne, prawne. Oddziaływanie generacji rozproszonej na SEE. Mikroźródła i mikrosieci

R. Zajczyk | APE 2013 | Aktualne problemy w elektroenergetyce



7. Ustalone i nieustalone stany pracy SEE. Stabilność, różne jej formy i środki ich poprawy. Jakość energii elektrycznej
8. Sterowanie pracą SEE i jego elementów. Środki techniczne poprawiające sterowalność systemu, w tym oparte na 

elementach energoelektronicznych
9. Nowe rozwiązania techniczne i doświadczenia z eksploatacji układów automatyki, sterowania, pomiarów i moni-

torowania. Przesył informacji w SEE. Układy WAMS/WACS w systemie
10. Funkcjonowanie rynków energii elektrycznej i usług systemowych w różnych uwarunkowaniach technicznych, 

ekonomicznych i organizacyjnych. Rynek energii a bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego. Techniczna 
adekwatność i optymalizacja usług systemowych

11. Wpływ struktury własnościowej na pracę i rozwój KSE. Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby terytorialne zwią-
zane z rozwojem systemów infrastruktury energetycznej. Uwarunkowania ekologiczne rozwoju SEE

12. Modele gospodarki niskowęglowej, optymalizacja energy mix. Segmentacja podsektora wytwórczego elektro-
energetyki (wielkoskalowe źródła korporacyjne, zintegrowane zasoby rozproszone, segment prokonsumencki), 
dynamika i perspektywy. Korytarze infrastrukturalne.

Na konferencję zgłoszono wstępnie wiele tytułów i streszczeń referatów. Po selekcji, w materiałach konferencyjnych 
zamieszczono 76 referatów podstawowych, które podzielono na cztery sekcje tematyczne:
I. Systemy elektroenergetyczne
II. Automatyka i sterowanie
III. Problemy rozwoju elektroenergetyki
IV. Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Podobnie jak na poprzednich konferencjach, wprowadzono dwie formy prezentacji referatów – audytoryjnie oraz 
za pomocą posterów. Referaty, mające charakter bardziej ogólny, będą skrótowo prezentowane na posiedzeniach 
sesyjnych, natomiast referaty specjalistyczne, wymagające dyskusji zbliżonych do kuluarowych, będą prezentowane  
w postaci posterów na sesji posterowej. Do referatów w każdej sekcji opracowywane będą referaty generalne, będące 
wprowadzeniem do dyskusji. 
Wszystkie przyjęte referaty są opublikowane w materiałach konferencyjnych: w wersji elektronicznej na tabletach oraz 
w wersji papierowej w czterech numerach Acta Energetica, gdzie każdy numer odpowiadać będzie sekcji tematycznej.

Konferencja promuje w referatach plenarnych aktualne problemy pracy systemu elektroenergetycznego. Na obecnej 
konferencji w referatach plenarnych zostaną przedstawione:
•	 aktualne problemy funkcjonowania KSE z punktu widzenia OSP – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA 
•	 techniczne wyzwania OSD związane z wdrożeniem rozwiązań inteligentnych sieci energetycznych – ENERGA-

OPERATOR SA

W imieniu organizatorów i uczestników konferencji serdecznie dziękuję za wsparcie udzielone przez partnera konfe-
rencji oraz współorganizatorów. 

Dziękuję również Panom Profesorom, którzy zgodzili się uczestniczyć w pracach Komitetu Naukowego konferencji i za 
ich pomoc w przeprowadzeniu obrad.
 
Jesteśmy przekonani, że tegoroczna konferencja będzie stanowiła kolejny, zauważalny wkład w prawidłowy rozwój  
i poprawę jakości polskiej elektroenergetyki.

W imieniu Komitetu Naukowego życzę autorom referatów plenarnych i sekcyjnych, referentom generalnym, przewod-
niczącym obrad i wszystkim uczestnikom konferencji owocnych obrad, ożywionych dyskusji w sekcjach, twórczych 
dyskusji w kuluarach oraz w czasie spotkań wieczornych.

prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk 
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego APE ’13

R. Zajczyk | APE 2013 | Aktualne problemy w elektroenergetyce



RECENZENCI

prof. dr hab. inż. Marian Sobierajski

prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

SYSTEMY 
ELEKTROENERGETYCZNE

•	 DOPASOWANIE POZIOMU MOCY GENEROWANEJ DO MOŻLIWOŚCI PRZE-
SYŁOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 
Piotr Kacejko, Paweł Pijarski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

•	 METODY ANALIZY PRZEWODÓW HTLS POD WZGLĘDEM CIEPLNYM 
I MECHANICZNYM 
Paweł Kubek, Edward Siwy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

•	 ANALIZA MOŻLIWOŚĆI LOKALIZACJI LINII 110 KV W PASIE TECHNOLO-
GICZNYM LINII 400 KV W ASPEKCIE ODDZIAŁYWAŃ ELEKTROMAGNETYCZ-
NYCH 
Wiesław Nowak, Rafał Tarko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

•	 WPŁYW INWESTYCJI DO 2025 ROKU W MOCE WYTWÓRCZE ORAZ SIEĆ 
PRZESYŁOWĄ I DYSTRYBUCYJNĄ NA OBCIĄŻALNOŚĆ WĘZŁÓW  I PRZECIĄ-
ŻALNOŚĆ PRĄDOWĄ LINII ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARZE  DZIAŁANIA 
SPÓŁKI ENERGA SA – NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z PROJEKTU BADAWCZEGO 
Dominik Falkowski, Maciej ZarzyckI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

•	 BILANS I ZAPOTRZEBOWANIE MOCY BIERNEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE 
ELEKTROENERGETYCZNYM 
Aleksander Kot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

•	 OPTYMALIZACJA POZIOMÓW NAPIĘĆ I ROZPŁYWÓW MOCY BIERNEJ 
W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI 
ROZMYTEJ 
Jacek Klucznik, Krzysztof Dobrzyński, Zbigniew Lubośny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

•	 OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA METODY PUNKTU WEWNĘTRZ-
NEGO DO OPTYMALIZACJI ROZPŁYWU MOCY BIERNEJ W SYSTEMIE 
ELEKTROENERGETYCZNYM 
Jacek Klucznik, Krzysztof Dobrzyński, Zbigniew Lubośny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

•	 OPTYMALIZACJA ROZPŁYWU MOCY W SYSTEMIE ELEKTROENERGE-
TYCZNYM Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH ALGORYTMÓW OPTY-
MALIZACJI INTERIOR POINT ORAZ NON INTERIOR POINT 
Marcin Połomski, Bernard Baron  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

•	 MOŻLIWOŚCI PRACY WYDZIELONEJ BLOKÓW ELEKTROCIEPŁOWNI 
MIEJSKIEJ W STANACH ROZLEGŁEJ AWARII KATASTROFALNEJ SYSTEMU 
ELEKTROENERGETYCZNEGO 
Ireneusz Grządzielski, Krzysztof Sroka, Jan Pic, Arkadiusz Łacny  . . . . . . . . . . . . . .77

•	 PROPOZYCJE OCHRONY KABLI POWROTNYCH W ŁĄCZU  
SZWECJA-POLSKA 
Tadeusz Szczepański  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

•	 PREVENTIVE CONTROL OF ELECTRIC POWER SYSTEM STATE VARIABLES BY 
THE METHODS OF PROBABILISTIC LOAD FLOW 
Irina Golub, Oleg Voitov, Evgeny Boloev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

•	 WPŁYW UKŁADU POŁĄCZEŃ NA ESTYMACJĘ STANU SYSTEMU ELEKTRO-
ENERGETYCZNEGO 
Tomasz Okoń, Kazimierz Wilkosz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

•	 WYZNACZANIE PARAMETRÓW MODELU LINII PRZESYŁOWEJ 
NA PODSTAWIE WSKAZAŃ DWÓCH SYNCHROFAZORÓW 
Artur Pasierbek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

•	 BAYESOWSKIE ALGORYTMY OBLICZEŃ SYMBOLICZNYCH WSKAŹNIKÓW 
ZAWODNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 
Włodzimierz Korniluk, Piotr Petelski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

•	 SYMULACJA DEFICYTÓW MOCY BIERNEJ W SIECI PRZESYŁOWEJ ZAGRO-
ŻONEJ NIESTABILNOŚCIĄ NAPIĘCIOWĄ 
Robert Lis, Mirosław Łabuzek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

•	 ANALIZA WPŁYWU SPOSOBU MODELOWANIA NOWYCH ŹRÓDEŁ 
WYTWÓRCZYCH NA WSKAŹNIKI OCENY STABILNOŚCI SYSTEMU ELEKTRO-
ENERGETYCZNEGO 
Piotr Miller, Marek Wancerz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

•	 SYNCHRONOUS GENERATOR MODEL WITH NONLINEAR MAGNETIC 
CIRCUIT 
Dariusz Spałek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

•	 OBLICZENIA ELEKTROMECHANICZNYCH WARTOŚCI WŁASNYCH 
NA PODSTAWIE PRZEBIEGÓW MOCY CHWILOWEJ ZAREJESTROWANYCH 
W ELEKTROWNI 
Piotr Pruski, Stefan Paszek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

•	 ESTYMACJA WYBRANYCH PARAMETRÓW GENERATORA SYNCHRONICZ-
NEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY GRADIENTOWEJ 
Jacek Klucznik, Krzysztof Dobrzyński, Zbigniew Lubośny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

•	 METODA IDENTYFIKACJI PARAMETRÓW DYNAMICZNYCH JEDNOSTEK 
WYTWÓRCZYCH NA PODSTAWIE PRZEBIEGÓW POZAKŁÓCENIOWYCH 
Michał Bajor, Michał Kosmecki, Maciej Wilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

•	 OBLICZANIE PRĄDU POCZĄTKOWEGO ZWARCIA W SIECIACH SN WEDŁUG 
NORMY PN-EN 60909 
Krzysztof Księżyk, Tomasz Zdun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

•	 MODELOWANIE KOMPENSATORÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH 
NA POTRZEBY ANALIZ PRACY SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 
Robert Kowalak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

•	 NOWOCZESNE URZĄDZENIA DO KONTROLI ROZPŁYWU MOCY 
W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM OPARTE NA WIELOFAZOWYM 
PRZEKSZTAŁTNIKU MACIERZOWYM 
Jerzy Szczepanik, Tomasz Sieńko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

•	 WYBÓR FUNKCJI PRZYNALEŻNOŚCI DLA WYSZUKIWANIA LOKALIZACJI 
DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ MOCY BIERNEJ METODĄ ZBIORÓW ROZMYTYCH 
Artur Zbroński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209



www.actaenergetica.org



7

1. Wstęp
Na przestrzeni ostatnich kilku lat nastąpił w Polsce gwałtowny 
wzrost liczby inwestorów starających się o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej źródeł wytwórczych, głównie farm wiatro-
wych, o różnych mocach znamionowych. Są to źródła niespo-
kojne, nie do końca przewidywalne, ale stosunkowo szybko 
reagujące na sygnał do zmiany wartości mocy generowanej. 
Przyłączenie na danym obszarze sieci kilku, kilkunastu źródeł, 
może znacząco wpływać na możliwość pojawiania się przeciążeń 
gałęzi (linii i transformatorów) zlokalizowanych w ich pobliżu 
lub w pewnej odległości. W związku z tym pojawia się pytanie  
o sposoby eliminowania powstałych przekroczeń dopuszczal-
nych przepustowości gałęzi w trybie online.
Dobrym sposobem wydaje się poddanie pracy sieci optyma-
lizacji – maksymalizacji sumy mocy możliwej do generowania  
w wybranych węzłach (uwzględniając uprzywilejowaną pozycję 
źródeł odnawialnych) – przy jednoczesnym spełnieniu ograni-
czeń sieciowych. Można to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze 
można zastosować metodę stałoprądową obliczania rozpływów 
mocy, określić dla każdej gałęzi liniowe zależności pomiędzy 
wartością prądu płynącego przez wybrany element a wektorem 
mocy wprowadzanych do danych węzłów sieci (oraz odbiera-
nych z nich) i poddać optymalizacji, np. przy użyciu metody 
simplex [1, 2, 3, 4]. Innym sposobem, bardziej dokładnym, jest 
zastosowanie heurystycznych algorytmów optymalizacji [5, 6] 
i wyznaczenie maksymalnych, chwilowych wartości mocy dla 
wybranych węzłów sieci, w danym stanie pracy sieci, przy użyciu 
dowolnej metody do wyznaczania rozpływów mocy.
Obydwa podejścia mają jednak swoje wady. Zastosowanie 
metody stałoprądowej powoduje nieuwzględnianie rozpływów 
mocy biernej w obliczeniach optymalizacyjnych. Użycie metod 

heurystycznych wpływa na dokładność rozwiązania, ale obli-
czenia są zbyt czasochłonne. 
Alternatywną metodą, łączącą cechy obydwu powyższych – 
szybkość działania, jak w metodzie liniowej, i dokładność, jak  
w metodach heurystycznych – może być wykorzystanie krokowej 
metody śledzenia przepływów mocy [7], która jest tematem 
niniejszego artykułu.

2. Metoda śledzenia przepływów mocy czynnej
Metoda śledzenia przepływów mocy czynnej pozwala kontro-
lować moc pochodzącą od wybranych źródeł, a tym samym 
określać wpływ ich generacji na obciążanie się poszczególnych 
gałęzi. Możliwe jest zatem wytypowanie tych elektrowni, które 
w największym stopniu odpowiadają za moc przepływającą 
wybraną linią czy transformatorem.
Metoda ta została wprowadzona do energetyki w latach 90.  
[8, 9]. W charakterystyce metody używany jest też angielski 
termin tracing. Autorzy metody podawali hipotetyczny przykład 
polegający na zabarwieniu na różne kolory wody w strumie-
niach wpadających do głównego koryta, a następnie dokonaniu  
w dole rzeki filtracji wody i analizy jej zabarwienia, w celu 
określenia udziału poszczególnych strumieni w całkowitym 
przepływie.
Wykorzystując założenia metody śledzenia przepływów mocy, 
moc brutto (w przypadku pominięcia strat mocy) przepływającą 
rozpatrywaną gałęzią i-l można wyznaczyć ze wzoru [9]:

br
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u
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„pod prąd” wyznaczona na podstawie znajomości przepływów 

Autorzy
Piotr Kacejko
Paweł Pijarski

Słowa kluczowe
farma wiatrowa, linie elektroenergetyczne

Streszczenie
W artykule przedstawiono nowy algorytm likwidowania przeciążeń prądowych linii 
elektroenergetycznych w trybie rzeczywistym. Polega on na połączeniu metody opty-
malizacyjnej z metodą śledzenia przepływów mocy, być może nieco futurystyczną, ale 
pozwalającą skutecznie wyeliminować powstałe przekroczenia dopuszczalnej prze-
pustowości linii. Zadaniem tego algorytmu jest wyznaczanie cyklicznie takiej dopusz-
czalnej wartości chwilowej mocy generowanej w każdej farmie wiatrowej, aby wyelimi-
nować powstałe przeciążenia, przy spełnieniu ograniczeń sieciowych.

Dopasowanie poziomu mocy generowanej  
do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznych
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mocy, poszczególne wyrazy tej macierzy wyznacza się ze wzoru 
[9]:

 

u
u

1,

, , 0

0, w pozostałych przypadkach

ji
ij i j

j

i j

P
a j P

P
α ⇒

⇒

=

= − ∈ ≠




 (2)

jiP  – moc czynna w gałęzi ij (wzięta od węzła j)

GkP – moc czynna generowana w węźle k

iP⇒ – moc czynna przepływająca przez węzeł j

ilP  – moc czynna w gałęzi i-l (wzięta od węzła l).

Korzystając z powyższego wyrażenia, można obliczyć współ-
czynnik określający wykorzystanie gałęzi i-l przez źródło zlokali-
zowane w węźle k (współczynnik udziałowy) ze wzoru:


br

u, br
il

ikil k
i

P
u a

P
= ⋅  (3)

Należy podkreślić, że węzeł k, w którym przyłączone jest źródło, 
nie musi mieć bezpośredniego powiązania topologicznego  
z gałęzią i-l.
Rozpatrując wszystkie źródła przyłączone do analizowanej sieci, 
uzyskuje się dla każdego z nich udział w mocy przepływającej 
daną gałęzią. Zgodnie z intencją autorów metody śledzenia prze-
pływów [8, 9] osiągnięty zostaje efekt „zabarwienia” tego udziału 
na charakterystyczny kolor. 
Jeżeli każde źródło ma przyporządkowany kolor i jeżeli dana 
linia zawiera ten sam kolor, oznacza to, że jej obciążenie zależy 
od tego źródła. Przyjęty rozkład generacji w źródłach przyczynia 
się do różnego wykorzystania przez nie gałęzi sieci. Okazuje się, 
że przepływy w poszczególnych liniach mogą nie zależeć od 
wszystkich źródeł. To, które z nich i w jakim stopniu obciąża daną 
linię, uzależnione jest od konfiguracji sieci, wartości mocy gene-
rowanej oraz punktu jej przyłączenia. Każda zmiana wartości 
mocy generowanej przez wybrane źródło (źródła) powoduje, że 
w inny sposób wpływają one na przepływy mocy poszczegól-
nymi liniami.

3. Metoda iteracyjnego śledzenia 
przepływów mocy
Metoda śledzenia przepływów mocy pozwala wytypować źródło, 
które w największym stopniu odpowiada za obciążenie danej 
linii. Jednak nie jest przesądzone, że po zmniejszeniu mocy gene-
rowanej w tym źródle rozpływy mocy zmienią się w taki sposób, 
że linia zostanie skutecznie odciążona (mówi się, że sieć spełnia 
prawa Kirchoffa, a nie wolę jej operatora). Może dojść do sytu-
acji, w której osiągnie się skutek odwrotny, a mianowicie wzro-
śnie obciążenie badanej linii spowodowane zmianą rozpływów 
mocy w sieci. Ubytek mocy wynikający ze zmniejszenia generacji  
w danej elektrowni może zostać uzupełniony mocą, która 

dopłynie od innych źródeł lub węzła bilansującego i w efekcie 
pogorszy sytuację rozpływową. Innym skutkiem takiego zmniej-
szenia może być przeciążenie się innej (innych) gałęzi, które 
wcześniej nie były przeciążone. Tym samym, aby linia została 
skutecznie odciążona, należało metodę śledzenia przepływów 
odpowiednio uzupełnić. W  niniejszym artykule przedstawiona 
została modyfikacja tej metody. Ogólnie rzecz ujmując, polega 
ona na przyjęciu stałości współczynników opisanych wzorem 
(3) (współczynników udziałowych), tylko w otoczeniu rozpa-
trywanego stanu sieci i zastosowaniu podejścia iteracyjnego. 
Głównym celem niniejszej metody jest odpowiednia reakcja 
(operatora sieci, a docelowo układu automatycznej regulacji 
mocy) na powstałe przekroczenia dopuszczalnej obciążalności 
gałęzi sieci w monitorowanym obszarze. Podstawą metody są 
współczynniki udziałowe wyliczane metodą śledzenia prze-
pływów mocy. Przyjęto założenie o stałości tych współczynników 
w pewnym ograniczonym zakresie zmian wartości mocy czynnej 
generowanej w źródłach, które w największym stopniu odpowia-
dają za obciążanie się danej gałęzi.
Moce przepływające gałęziami i-l, s-t oraz m-n w stanie ich prze-
ciążenia można przedstawić za pomocą zależności [7]:

  
G G

br br br

1 2G1 G2 Gbr br br...il il il
ui ui uiNil N

i i i

P P P
P a P a P a P

P P P
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅  (4)

  
G G

br br br

1 2G1 G2 Gbr br br...st st st
us us usNst N

s s s

P P P
P a P a P a P

P P P
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅  (5)

  
G G

br br br

1 2G1 G2 Gbr br br...mn mn mn
um um umNmn N

m m m

P P P
P a P a P a P

P P P
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅  (6)

Z uwagi na przeciążenie konieczne staje się ograniczenie 
mocy w źródłach o sumaryczną wartość P∆ , tak aby zmniej-
szyć moc przepływającą przeciążonymi liniami (odpowiednio  
o wartości , ,il st mnP P P∆ ∆ ∆ ) do wartości eliminujących wszystkie 
te przeciążenia. Równocześnie, z uwagi na uwarunkowania 
prawne i handlowe, chodzi o utrzymanie redukcji mocy P∆  
w rozpatrywanym obszarze na minimalnym poziomie.
Wyodrębniając w każdym źródle odpowiednią wartość mocy 
do redukcji, zależności (4, 5, 6), w stanie bez przeciążenia (po 
redukcji), można zapisać w następujący sposób [7]:

 ( )  ( )G G G

br br
'

1 G1 G1 G Gbr br...il il
ui uiNil N N

i i

P P
P a P P a P P

P P
= ⋅ ⋅ − ∆ + + ⋅ ⋅ − ∆  (7)

 ( )  ( )G G G

br br
'

1 G1 G1 G Gbr br...st st
us usNst N N

s s

P P
P a P P a P P

P P
= ⋅ ⋅ − ∆ + + ⋅ ⋅ − ∆  (8)

 ( )  ( )G G G

br br
'

1 G1 G1 G Gbr br...mn mn
um umNmn N N

m m

P P
P a P P a P P

P P
= ⋅ ⋅ − ∆ + + ⋅ ⋅ − ∆  (9)

Warunek braku przeciążeń zostanie spełniony, gdy będą zacho-
dziły zależności:

( )
'

il il dopP P≤  (10)
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( )
'

st st dopP P≤  (11)

( )
'

mn mn dopP P≤  (12)

Całkowita wartość redukcji mocy generowanej wyraża się 
wzorem:

 
ZG1 G2 ... NP P P P∆ = ∆ + ∆ + + ∆  (13)

Rozpatrywane zagadnienie można potraktować jako zadanie 
optymalizacji liniowej z ograniczeniami, gdzie funkcja celu 
przyjmie postać [7]:

 
Zc G1 G2min( ... )NF P P P= ∆ + ∆ + + ∆  (14)

Wartość mocy przepływającej daną linią (liniami) teoretycznie 
zależy od wszystkich źródeł w analizowanej sieci. Tak też jest  
w przypadku metody opisanej w niniejszym artykule. Redukcja 
generacji dotyczy natomiast tylko wybranych źródeł (farm 

Rys. 1. Schemat blokowy algorytmu do likwidacji przekroczeń dopuszczalnej obciążalności linii [7]

P. Kacejko, P. Pijarski | APE 2013 | Aktualne problemy w elektroenergetyce
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wiatrowych) w analizowanym obszarze sieci. Ponieważ niektóre 
z nich mogą mieć współczynniki udziałowe równe zero, toteż 
liczba tych źródeł ulega zmniejszeniu i przy poszczególnych 
składnikach wzorów (13) oraz (14) pojawia się indeks „NZ”.
Należy mieć na uwadze fakt, że w trakcie zmian mocy genero-
wanej w poszczególnych źródłach może dochodzić do zmian 
współczynników udziałowych tych źródeł w przepływie mocy 
daną gałęzią sieci. Istota metody śledzenia przepływów polega 
bowiem na wykorzystywaniu wartości mocy uzyskanych  
w wyniku analizy nieliniowej sieci systemu, stąd wykorzystanie jej 
wyników w procesie optymalizacji liniowej opisanej wyżej wiąże 
się z uproszczeniami, kompensowanymi następnie w kolejnych 
iteracjach. Na rys. 1 przedstawiono algorytm realizujący proces 
likwidacji przeciążeń gałęzi według niniejszej metody [7].
Do rozwiązania powyższego zagadnienia skorzystano  
z programu wyznaczającego rozpływy mocy w sieci. W arty-
kule użyto programu PowerWorld wersja 13. Program ten 

posiada dodatek SimAuto, który pozwala łączyć się z aplikacjami 
zewnętrznymi (Matlab, Excel, Delphi), głównie w celu wykony-
wania obliczeń rozpływowych. Do rozwiązania zadania opty-
malizacji wykorzystano środowisko Matlaba, w którym został 
napisany skrypt pozwalający łączyć się z dodatkiem SimAuto 
programu PowerWorld.

4. Wyniki dla sieci testowej CIGRE
Badania przeprowadzono dla sieci testowej CIGRE. Sieć testowa 
CIGRE jest siecią składającą się z 12 generatorów, 17 węzłów, 19 
linii oraz 2 autotransformatorów. Schemat sieci pokazany jest na 
poniższym rysunku. Kolorem żółtym oznaczono źródła klasyczne, 
natomiast kolorem czerwonym farmy wiatrowe.

Rys. 2. Schemat sieci testowej CIGRE

P. Kacejko, P. Pijarski | Dopasowanie poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii 

elektroenergetycznych
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Lp. Kod 
gałęzi

Węzeł 
począt

kowy

Węzeł 
końcowy

In/Sn(A/
MVA) Rodzaj gałęzi

1 LIN10 ZAL212 BOR212 515 linia

2 LIN11 BOR212 KUL212 515 linia

3 LIN12 BOR212 URS212 515 linia

4 LIN13 NAR211 BRZ211 515 linia

5 LIN2 URZ211 ZAL212 515 linia

6 LIN20 URZ111 BUJ111 205 linia

7 LIN21 BUJ111 WAN111 320 linia

8 LIN22 WAN111 KOW111 205 linia

9 LIN23 KOW111 LAG111 205 linia

10 LIN24 LAG111 ZLP111 205 linia

11 LIN25 ZLP111 CHO111 320 linia

12 LIN26 CHO111 WOL111 320 linia

13 LIN27 WOL111 URZ111 320 linia

14 LIN28 URZ111 LAG111 205 linia

15 LIN4 URZ211 BRZ211 515 linia

16 LIN6 ZAL212 LAG211 515 linia

17 LIN7 LAG211 KUL212 515 linia

18 LIN8 LAG211 UJA212 515 linia

19 LIN9 LAG211 NAR211 515 linia

20 TRA-2 URZ211 URZ111 160 transformator

21 TRA-1 LAG211 LAG111 250 transformator

Tab. 1. Lista gałęzi w badanej sieci wraz z dopuszczalnymi obciążalno-
ściami prądowymi (mocowymi) 

P. Kacejko, P. Pijarski | APE 2013 | Aktualne problemy w elektroenergetyce

Rys. 3. Stan bazowy sieci testowej CIGRE

Lp. Typ źródła Pg, MW Pgmax, 
MW Un, kV Kod

1 FW 115 115 110 BUJ-G1

2 FW 100 100 110 WAN-G1

3 FW 125 125 110 KOW-G1

4 FW 150 150 110 WOL-G1

5 FW 120 120 110 CHO-G1

6 FW 140 140 110 ZLP-G1

7 Klasyczne 0 630 220 B02-G1

8 Klasyczne 169 250 220 B3H-G1

9 Klasyczne 139 210 220 B07-G1

10 Klasyczne 179 250 220 B06-G1

11 Klasyczne 169 250 220 B05-G1

12 Klasyczne 199 250 220 B4H-G1

Tab. 2. Lista źródeł w badanej sieci wraz z wartościami mocy czynnej 
generowanej

Stan bazowy sieci charakteryzował się występowaniem prze-
ciążeń pięciu gałęzi – czterech linii i jednego transformatora 
(rys. 3), co zostało zobrazowane procentowymi wartościami 
obciążenia poszczególnych gałęzi (czerwone i zielone okręgi 
nad i przy gałęziach). Sumaryczna moc generowana przez farmy 
wiatrowe wynosiła 750 MW.
Dla takiego stanu sieci wykonano obliczenia polegające na 
wyznaczeniu współczynników udziałowych dla sześciu źródeł 
(farm wiatrowych), a następnie przeprowadzeniu optymalizacji 
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liniowej w celu wyeliminowania istniejących przeciążeń gałęzi. 
Wyniki obliczeń przedstawione zostały na rys. 4. W jednej iteracji 
udało się osiągnąć stan sieci bez przeciążeń. Skuteczność metody 
jest więc bardzo wysoka. Sumaryczna moc generowana przez 
farmy wiatrowe ograniczona została o wartość 156,5 MW. Jest 
to redukcja najmniejsza z możliwych, dająca efekt skutecznego 
odciążenia elementów przeciążonych. Ubytek mocy w farmach 
wiatrowych skompensowany został przez źródła klasyczne, tak 
aby zachowany był bilans mocy w sieci (tab. 3). 

Lp. Typ źródła Pg, MW Pgmax, MW Un, kV Kod

1 FW 101,5 115 110 BUJ-G1

2 FW 100 100 110 WAN-G1

3 FW 79 125 110 KOW-G1

4 FW 121 150 110 WOL-G1

5 FW 54 120 110 CHO-G1

6 FW 138 140 110 ZLP-G1

7 Klasyczne 0 630 220 B02-G1

8 Klasyczne 204 250 220 B3H-G1

9 Klasyczne 169 210 220 B07-G1

10 Klasyczne 214 250 220 B06-G1

11 Klasyczne 203,5 250 220 B05-G1

12 Klasyczne 220 250 220 B4H-G1

Tab. 3. Lista źródeł w badanej sieci wraz z optymalnymi wartościami 
mocy czynnej generowanej

Zmodyfikowana (przez proces iteracyjny) metoda śledzenia 
przepływów mocy łączy w sobie zalety podejścia nieliniowego 
(współczynniki udziałowe wyznaczane są na podstawie obliczeń 
rozpływowych wykonywanych metodą Newtona) oraz liniowego 
(podział procedury na kroki iteracyjne, metoda liniowa rozdziału 
mocy do redukcji). Tym samym zaprezentowana metoda, z uwagi 
na właściwości (niewielka złożoność, szybkość działania i dokład-
ność), może być wykorzystywana w trybie online.

5. Wnioski końcowe
Rozwój elektroenergetyki, wzrost liczby odbiorów o różnych 
charakterystykach czasowych oraz źródeł wymuszają konieczność 
stosowania nowych, elastycznych, adaptacyjnych metod, pozwa-
lających w trybie rzeczywistym sterować pracą sieci elektroener-
getycznej. Stare, wysłużone niekiedy elementy systemu nie są na 
czas modernizowane czy też wymieniane, co niekorzystnie wpływa 
na bezpieczeństwo pracy sieci. Dlatego też należy szukać innych 
sposobów radzenia sobie z powstałymi zagrożeniami, takimi jak np. 
przeciążenia dopuszczalnych przepustowości pracujących urzą-
dzeń. Oczywiste jest, że pojemność danej sieci jest ograniczona 
względami technicznymi, choć nie tylko, i należy ją sukcesywnie 
rozwijać. Jednak nie zawsze idzie to w parze z przyłączaniem 
nowych obiektów, które pośrednio wpływają na taką konieczność. 
W artykule poruszono tę problematykę. Zaproponowano metodę 
dziś może nieco futurystyczną, ale pozwalającą skutecznie dopa-
sowywać generacje do przepustowości sieci, przy jednoczesnym 

P. Kacejko, P. Pijarski | Dopasowanie poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii 
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Rys. 4. Stan sieci testowej CIGRE po obliczeniach optymalizacyjnych
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spełnieniu ograniczeń sieciowych. Być może wkrótce czymś 
normalnym stanie się wykorzystywanie zaawansowanych metod 
matematycznych do przewidywania przyszłych, ewentualnych 
zagrożeń oraz ich eliminowania.
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The article presents a new algorithm for real-time current overload clearance in power 
lines. It combines the optimization method with the method of load flow tracing, which 
may seem a little futuristic but it makes an effective clearance of the effects of exceeding 
the allowed transmission capability possible. The algorithm is meant for cyclical deter-
mination of such an allowed instantaneous value of the generated power in each wind 
farm, that the overload clearance was possible at meeting the network constraints.
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Streszczenie
Problem niskiej przepustowości termicznej dotyczy głównie starych linii napowietrz-
nych, zaprojektowanych dla temperatury granicznej roboczej +40°C. W artykule 
przedstawiono efekty uzyskane wskutek wymiany tradycyjnych przewodów AFL na 
przewody HTLS w wybranych liniach WN. Artykuł zawiera przegląd zagadnień zwią-
zanych z doborem odpowiedniego przewodu HTLS, nadającego się do zastąpienia 
przewodu istniejącego. Zaprezentowano także wybrane aspekty związanie z rozsze-
rzeniem modeli mechanicznych, cieplnych i elektrycznych stosowanych dotychczas na 
potrzeby analiz przewodów niskozwisowych.

Metody analizy przewodów HTLS  
pod względem mechanicznym i cieplnym

1. Wprowadzenie
Infrastruktura sieciowa eksploatowana obecnie w KSE wybu-
dowana została w większości przed ponad 30 laty. Ówczesne 
tendencje projektowe zakładały niewielką temperaturę graniczną 
roboczą przewodów fazowych (zwykle +40°C). Powyższe zało-
żenie skutkowało zastosowaniem niskich konstrukcji wspor-
czych, co z kolei prowadziło do uzyskania niewielkich odle-
głości przewodów roboczych do obiektów znajdujących się  
w przestrzeni pod linią napowietrzną. Obecnie w liniach tych, 
po zwiększeniu ich obciążenia, pojawiają się problemy związane 
z niską przepustowością termiczną. Sytuacja ta dotyczy przede 
wszystkim linii 110 i 220 kV. W liniach przesyłowych 400 kV nie 
pojawiają się obecnie ograniczenia związane z przepustowością 
termiczną, ponieważ zastosowano w nich przewody wiązkowe. 
Wysoki stopień obciążenia linii napowietrznych w sieci 110 kV 
(bliski 80%), a często praca linii na granicy dopuszczalnej obcią-
żalności prądowej, powodują utratę możliwości rezerwowania  
w stanach awaryjnych. Problemy niedostatecznej zdolności 
przesyłowej sieci pojawiają się szczególnie latem, a w połączeniu  
z awaryjnością niektórych torów prądowych mogą przyczynić się 
do powstania rozległych awarii systemowych. Powyższe czynniki 
sprawiają, że intensyfikacja wykorzystania zdolności przesyło-
wych istniejącej infrastruktury sieciowej w naszym kraju staje się 
bardzo ważna.
Artykuł zawiera omówienie zagadnień związanych z doborem 
przewodu HTLS pod kątem modernizacji termicznej istnieją-
cych linii napowietrznych, przesyłowych i 110 kV. Istotnymi 
parametrami linii są wtedy, wymagana obciążalność prądowa 
linii po modernizacji oraz dopuszczalny zwis przewodu zwią-
zany z normatywnymi odległościami do ziemi i krzyżowanych 

obiektów. Wielkości te zależą w dużej mierze od konstrukcji 
przewodu i parametrów materiałowych oplotu i rdzenia.  
W wymaganych analizach, np. przy optymalizacji konstrukcji 
przewodu, nie zawsze wystarczające są podstawowe modele 
cieplne i mechaniczne stosowane do tej pory w przypadku prze-
wodów AFL. W artykule przedstawione zostaną wybrane aspekty 
związane z rozszerzeniem stosowanych modeli na potrzeby 
analiz przewodów niskozwisowych. Aspekty te mogą również 
być istotne przy zastosowaniu bezpośredniego monitoringu linii 
napowietrznych. W zależności od metody monitoringu i mierzo-
nych parametrów przewodu konieczne jest stosowanie różnych 
modeli do określenia bieżącej obciążalności linii.

2. Optymalizacja konstrukcji przewodu  
dla modernizowanej linii
Budowa nowych linii z przewodami o większym przekroju prze-
wodów lub z wyższymi słupami jest kosztowna oraz stwarza 
poważne problemy z uzyskaniem zgody właścicieli gruntów w 
pasie linii. Nawet budowa nowej linii na planie trasy linii istnie-
jącej powoduje często takie same problemy, jak budowa linii 
całkowicie nowej, zaś dopełnienie formalności jest czasochłonne, 
a w skrajnych przypadkach niemożliwe. Długotrwałe wyłączenie 
linii także stwarza duże utrudnienie w pracy całej połączonej sieci 
oraz w zasilaniu wybranych odbiorców.
Rozwiązaniem problemu może być remont linii w takim zakresie, 
aby prace modernizacyjne mogły być wykonywane na „zgło-
szenie” bez potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, co  
w znacznym stopniu ogranicza procedury formalnoprawne.  
W Polsce i na świecie ugruntował się obecnie pogląd, potwier-
dzony uzyskanymi dotychczas wynikami (technicznymi  
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i ekonomicznymi), że najlepszym rozwiązaniem jest moder-
nizacja termiczna istniejących linii, wykonywana bez istot-
nych zmian w rozwiązaniach konstrukcyjnych starych linii (bez 
wymiany słupów i fundamentów). Umożliwiają to przewody 
wysokotemperaturowe, oferowane przez światowych produ-
centów po konkurencyjnych cenach.
Proces selekcji i optymalizacji konstrukcji przewodów nadających 
się szczególnie do modernizacji termicznej jest zróżnicowany dla 
każdej linii, przy czym na ogół ważną rolę odgrywa w nim zwis 
w funkcji temperatury przewodu. Nowe przewody należy umie-
jętnie wkomponować w istniejącą linię – słupy, wysięgniki, prze-
wody odgromowe, odstępy izolacyjne wewnętrzne i zewnętrzne. 
Z tego powodu zwykle wymaga się, aby:
•	 średnica zewnętrzna przewodu nie była większa od śred-

nicy starego przewodu (ze względu na słupy przelotowe  
i narożne)

•	 naciąg podstawowy przewodu nie przekraczał naciągu 
starego przewodu (ze względu na słupy mocne)

•	 odstępy do ziemi i do krzyżowanych obiektów były nie 
mniejsze niż przy starych przewodach

•	 zachować koordynację zwisów przewodów roboczych  
i odgromowych

•	 zapewnić ochronę linii przed drganiami eolskimi, ewentu-
alnie stosując ochronę czynną

•	 dodatkowo uwzględnić zjawisko ulotu oraz natężenie pola 
elektrycznego; z tego względu średnica nowego przewodu 
nie powinna być praktycznie mniejsza od średnicy starego 
przewodu (w przypadku zastępowania przewodu, którego 
oplot wykonany jest z drutów okrągłych, przewodem sekto-
rowym średnica może być mniejsza, przy zachowaniu tych 
samych wartości natężenia pola wokół przewodu).

Optymalny dobór przewodu polega na wyborze technologii,  
w jakiej będzie wykonany dobierany przewód HTLS, a następnie 
określeniu jego parametrów konstrukcyjnych. Dla przewodów 
bimateriałowych dobiera się parametry rdzenia oraz oplotu.  
W ramach danej technologii możliwe jest zróżnicowanie parame-
trów w zależności od wyboru materiału. Przykładowo dla rdzeni 
stalowych istnieje możliwość polepszenia własności mechanicz-
nych przy wykorzystaniu stali o zwiększonej wytrzymałości. Oplot 
może być wykonany ze stopu aluminium o zwiększonej wytrzy-
małości termicznej. Dla określonej średnicy przewodu istotna jest 
relacja pomiędzy przekrojem rdzenia i oplotu decydująca z jednej 
strony o wytrzymałości mechanicznej, a z drugiej o uzyskanej rezy-
stancji przewodu. Szczegółowe określenie parametrów konstruk-
cyjnych wymaga podania liczby i średnicy poszczególnych drutów 
dla każdej warstwy przewodu. W przypadku przewodów typu TW 
(sektorowych) są to: liczba sektorów w warstwie, jej grubość oraz 
ewentualne parametry dodatkowe, np. grubość szczeliny wypeł-
nionej smarem w przewodach typu GAP. Należy jednak podkre-
ślić, że po określeniu stosunku przekrojów rdzenia i oplotu pozo-
stałe parametry wynikają w dużym stopniu z prostych zależności 
geometrycznych, uwarunkowanych m.in. równomiernym rozłoże-
niem drutów w poszczególnych warstwach na obwodzie. Korzysta 
się przy tym zwykle ze standardowych rozwiązań dotyczących 
średnicy drutu, liczby drutów w warstwie itp.

Biorąc powyższe pod uwagę, składowe wektora zmiennych 
decyzyjnych X w problemie optymalizacji można ograniczyć do 
następujących parametrów:
•	 technologia budowy przewodu T
•	 rodzaj przewodu w danej technologii (sektorowy, z drutami 

okrągłymi) R
•	 klasa wytrzymałości termicznej materiału oplotu KO
•	 klasa wytrzymałości mechanicznej rdzenia KR (dla rdzeni 

stalowych)
•	 średnica zewnętrzna przewodu D
•	 relacja pomiędzy przekrojem rdzenia i oplotu AR/AO.

Daje to w konsekwencji wektor zmiennych decyzyjnych X  
w postaci:

XT = [T, R, KO, KR, D, AR/AO]

Pierwsze cztery z wymienionych parametrów można zaliczyć 
do szeroko rozumianych właściwości materiałowych i techno-
logicznych (TRK). Natomiast średnica zewnętrzna oraz relacja 
pomiędzy przekrojem rdzenia i oplotu decyduje ściśle o geome-
trycznej konstrukcji przewodu. Wektor zmiennych decyzyjnych 
można wtedy podać w postaci:

XT = [TRK, D, AR/AO]

Podstawowym kryterium, przyjmowanym w optymalizacji 
konstrukcji przewodu do modernizowanej linii napowietrznej, 
powinno być kryterium sumarycznych kosztów związanych  
z całym cyklem życia obiektu technicznego, jakim jest moderni-
zowana linia. Koncepcja szacowania kosztu cyklu życia LCC (ang. 
Life Cicle Costing) jest przedmiotem coraz szerszego zaintereso-
wania w wielu gałęziach przemysłu. Dotyczy to również energe-
tyki. Polska norma [1] definiuje LCC jako łączny koszt ponoszony 
w cyklu życia wyrobu, obiektu itp. W przypadku modernizowanej 
linii formalnie będzie on obejmował grupy składników związane 
z samą wymianą przewodów Kwym, następnie eksploatacją linii 
Keks oraz na zakończenie cyklu życia likwidacją lub ewentualnie 
ponowną modernizacją linii Klik.
Przyjmowane ograniczenia wynikają przede wszystkim z wyma-
ganej minimalnej obciążalności linii Idmin, dopuszczalnych 
zwisów związanych z dopuszczalnymi odległościami Zdop do 
ziemi i krzyżowanych obiektów oraz dopuszczalnych obciążeń 
mechanicznych samych przewodów i konstrukcji wsporczych  
w różnych warunkach pracy linii (wyrażone najczęściej w postaci 
dopuszczalnego naciągu przewodów Ndop). Te ostatnie zależą 
w głównym stopniu od średnicy zewnętrznej przewodu (m.in. 
oblodzenie, obciążenia wiatrowe), determinują więc warunki, 
jakie musi spełniać średnica przewodu ze względu na obcią-
żenia mechaniczne. Dodatkowym czynnikiem wpływającym 
na dopuszczalną minimalną średnicę zewnętrzną przewodu 
Dmin jest ulot. Oczywiste jest również to, że sam przewód musi 
mieć odpowiedni poziom wytrzymałości mechanicznej (RTS), 
zapewniany przede wszystkim przez odpowiednią wytrzyma-
łość rdzenia. Determinuje ona więc minimalne jego wymiary. 
Wytrzymałość mechaniczną przewodu podaje się zwykle  
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w relacji do zastosowanego naciągu podstawowego Npod  
w danej sekcji odciągowej, podając, jaki procent k% wartości RTS 
może stanowić naciąg podstawowy.
Przy podanych wyżej założeniach i przyjętym kryterium zadanie 
optymalizacji konstrukcji przewodu można sformułować 
następująco:

 (1)

gdzie: LCC – sumaryczne koszty związane z cyklem życia moder-
nizowanej linii, Id – obciążalność prądowa linii, Zimax – maksy-
malny zwis w i-tym przęśle linii, Njmax – maksymalny naciąg prze-
wodów w j-tej sekcji linii, D – średnica przewodu, S – zbiór sekcji 
odciągowych w linii, P – zbiór przęseł w linii.

Często nie jest konieczne sprawdzanie ograniczeń związa-
nych z naciągiem i zwisem przewodu we wszystkich przęsłach 
(sekcjach) linii. Ma to miejsce wtedy, gdy można wskazać w linii 
przęsła (sekcje) krytyczne. Przęsło (sekcję) krytyczne rozumie 
się jako pojedyncze przęsło (sekcję) w linii, w którym występują 
najgorsze warunki (maksymalny zwis, naciąg) z punktu widzenia 
danego kryterium, w danych warunkach pogodowych. Należy 
jednak pamiętać, że wraz ze zmianą tych warunków przęsło 
(sekcja) krytyczne może ulegać przesunięciom wzdłuż trasy linii. 
Przęsła (sekcje) krytyczne mogą różnić się także w zależności od 
zastosowanych technologii, a nawet parametrów konstrukcyj-
nych przewodu. 
Należy zwrócić uwagę, że warunek związany z wymaganą 
obciążalnością prądową może być podany w złożonej postaci 
funkcyjnej. Dzieje się tak przykładowo w przypadku wykorzysty-
wania quasi-dynamicznej obciążalności termicznej przez opera-
tora sieci, w której dokonujemy modernizacji linii. Wymagania 
dotyczące obciążalności wynikają zwykle z aktualnego  
i prognozowanego obciążenia, planowanych zmian w struk-
turze sieciowej, przyłączania nowych użytkowników itp. Funkcja 
określająca obciążalność może być różna w normalnych i awaryj-
nych stanach pracy sieci. W praktyce podaje się najczęściej kilka 
wartości wymaganej obciążalności w określonych warunkach 
pogodowych dla stanów normalnych i awaryjnych. Ograniczenie 
związane z wymaganą obciążalnością prądową przyjmuje wtedy 
postać:

 dwmin )( II dw ≥X   dla każdego w ∈ W,  (2)

gdzie:   jest zbiorem zdefiniowanych warunków, dla których 
wyznaczana jest wymagana obciążalność linii.
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Możliwy jest również wariant zadania optymalizacyjnego,  
w którym nie określa się z góry wymaganej konkretnej obcią-
żalności prądowej. Zakłada się natomiast, że należy dążyć do jej 
maksymalizacji. Formułę zadania optymalizacyjnego (1) należy  
w tym przypadku zmodyfikować. Rezygnuje się wtedy z warunku 
ograniczającego, związanego z wymaganą minimalną obciążal-
nością prądową, natomiast do kosztowej funkcji kryterialnej 
wprowadza się dodatkowy składnik. Może być on traktowany 
jako dodatkowy bonus, obniżający wartość funkcji kryterialnej, 
wynikający z uzyskanej większej przepustowości sieci. Można go 
również traktować jako odzwierciedlenie ewentualnych kosztów 
dodatkowych ponoszonych przez operatora sieci ze względu na 
uzyskaną niższą obciążalność linii w rozwiązaniu optymalnym, 
w porównaniu z rozwiązaniem dającym największą obciążal-
ność prądową. Ma on wtedy postać swoistej funkcji kary KdI(X) 
za uzyskaną mniejszą obciążalność linii. Tak zmodyfikowane 
zadanie optymalizacyjne ma postać:

 (3)

W praktyce bezpośrednia wycena kosztów dodatkowych lub 
uzyskanych korzyści w postaci bonusu może być dla operatora 
trudna. Można je natomiast przedstawić w relacji do innych 
kosztów, np. inwestycyjnych. Racjonalnym podejściem wydaje 
się przykładowo wykorzystanie prostej zależności liniowej 
pomiędzy obciążalnością prądową a kosztami inwestycyjnymi 
(zmniejszenie obciążalności o 10% powodowałoby wpro-
wadzenie do funkcji kryterialnej dodatkowego składnika na 
poziomie 10% kosztów inwestycyjnych). 

3. Modele cieplne i mechaniczne 
wykorzystywane w analizach
Wielkości występujące w przedstawionym powyżej zadaniu 
optymalizacyjnym wymagają zastosowania w analizach odpo-
wiednich modeli cieplnych i mechanicznych. Stosowane 
powszechnie modele mają określone ograniczenia. Podobnie 
jest w przypadku monitorowania linii. Zastosowanie znanych 
modeli do wyznaczania np. obciążalności linii wymaga zwykle 
ich modyfikacji.

3.1. Modele cieplne
Powszechnie stosowany obecnie w Europie algorytm obli-
czeń temperatury przewodu w linii napowietrznej jest podany  
w raporcie CIGRE [2] i opiera się na zmierzonych w czasie rzeczy-
wistym wartościach prędkości i kierunku wiatru, temperatury 
powietrza, promieniowania słonecznego oraz prądu obciążenia 
linii. Jest to klasyczny model obliczeniowy dla przewodów nieizo-
lowanych. Opisano go szerzej m.in. w [3, 4]. Podobny model, 
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dający bardzo zbliżone wyniki obliczeń, jest stosowany w USA 
(IEEE Standard 738-1993). 
Zmierzona punktowo (np. anemometrem na słupie) prędkość 
wiatru nie odzwierciedla w prawidłowy sposób rzeczywistej 
prędkości wiatru panującej na całej długości sekcji. Ze względu 
na zmienny charakter wiatru, spowodowany turbulencjami, 
ukształtowaniem powierzchni terenu itp., prędkość wiatru, jak  
i jego kierunek, są różne w różnych miejscach sekcji odciągowej. 
Należy więc korzystać z określonej równoważnej prędkości 
wiatru, która oddawałaby w prawidłowy sposób naturę chło-
dzenia konwekcyjnego przewodu. Można ją wyznaczyć według 
poniższej procedury. 
Dla przewodu o średnicy D i rezystancji Rac, obciążonego danym 
prądem Im, wyznacza się kolejno moc cieplną wydzielaną w prze-
wodzie Pj (ciepło Joule’a):

 ( )[ ]201 mac
2
mj −+⋅⋅= TRIP α  (4)

moc cieplną oddawaną przez promieniowanie Ppr: 

 ( ) ( )[ ]4ot
4

pmBpr 273273 +−+⋅⋅⋅⋅= TTDP δεπ  (5)

a następnie moc cieplną oddawaną przez konwekcję Pk jako

 prsjk PPPP −+=  (6)

gdzie: Tpm jest zmierzoną wartością temperatury tego przewodu.

Pozwala to wyznaczyć w efekcie równoważną prędkość wiatru 
wiejącego prostopadle do linii z zależności:
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 (7)

Z drugiej strony, należy też zwrócić uwagę, że teoretycznie, przy 
pewnych wartościach Pk, wyznaczenie prędkości równoważnej 
może nie być jednoznaczne. Wiąże się to z doborem współczyn-
ników B1 i n zależnych od wartości liczby Reynoldsa. Praktycznie 
jednak takie sytuacje występują rzadko. Poza tym znamy na ogół 
przybliżoną wartość prędkości wiatru. Możemy więc również  
w sposób jednoznaczny wybrać prawidłową wartość Vr.
Dla zadanej dopuszczalnej temperatury granicznej przewodów 
Tgr można teraz określić dopuszczalną obciążalność prądową. 
Wyznacza się kolejno Pk i Ppr wstawiając we wzorach zadaną 
temperaturę dopuszczalną jako temperaturę przewodu:

( )
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a następnie dopuszczalną wartość Pj jako:

sprkj PPPP −+=  (10)

i w konsekwencji dopuszczalną obciążalność prądową:
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W podanej powyżej metodyce wyznaczania obciążalności 
zakłada się, że znana jest wartość natężenia promieniowania 
słonecznego Ps. W praktycznie wykorzystywanych metodach 
monitoringu linii napowietrznych wartość ta nie zawsze mierzona 
jest bezpośrednio. Często wykorzystuje się czujniki nasłonecz-
nienia w postaci umieszczonego obok linii modelu nieobciążo-
nego przewodu. Wielkością mierzoną jest temperatura czujnika 
TNS. Przyrost temperatury nasłonecznionego, nieobciążonego 
odcinka przewodu w stosunku do temperatury otoczenia jest 
miarą natężenia promieniowania słonecznego. Przedstawioną 
powyżej metodykę należy w tym przypadku rozszerzyć  
o metodę wyznaczania wartości Ps. Dla jej dokładnego wyzna-
czenia konieczna jest współpraca czujnika ze stacją pogodową 
umieszczoną w tym samym miejscu, np. na konstrukcji słupa. 
Wartość Ps można wtedy wyznaczyć dla przewodu nieobciążo-
nego prądem z zależności:

prks PPP +=  (12)

przy czym wielkości po prawej stronie powyższego równania 
wyznacza się jako:

 ( ) NuTTP ⋅−⋅⋅= otNSfk λπ  (13)

 ( ) ( )[ ]4ot
4

NSBpr 273273 +−+⋅⋅⋅⋅= TTDP δεπ  (14)

gdzie liczbę Nusselta określa się dokładnie dla prędkości  
i kierunku wiatru wiejącego w punkcie pomiarowym.
W metodzie stosowanej przez EPRI (Electric Power Research 
Institute), powszechnie wykorzystywanej w USA, zastosowano 
praktyczne uproszczenie. Przyjęto mianowicie założenie, że 
przyrost temperatury przewodu powodowany przez dwa czyn-
niki – nagrzewanie przepływającym prądem i promieniowanie 
słoneczne – można potraktować rozdzielnie. Pozwala to na 
wyeliminowanie z podstawowego bilansu cieplnego wielkości 
Ps. Temperaturę otoczenia we wszystkich równaniach zastępuje 
się wtedy temperaturą TNS. Jest to bardzo wygodne, ponieważ 
w znacznym stopniu ogranicza liczbę wielkości pomiarowych 
koniecznych do wyznaczenia obciążalności linii. Wyznacza się 
jedynie temperatury Tpm i TNS oraz prąd obciążenia Im.
Należy jednak podkreślić, że zaprezentowana metodyka wyzna-
czania obciążalności napotyka na poważne ograniczenie. Można 
wyznaczyć obciążalność linii z zadowalającą dokładnością 
jedynie wtedy, gdy występuje w czasie pomiarów wystarczająca 
różnica pomiędzy temperaturą przewodu Tpm a temperaturą 
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otoczenia Tot (temperaturą TNS w metodzie EPRI). W praktyce 
oznacza to, że linia musi być stosunkowo mocno obciążona. 
Według doświadczeń autorów gęstość prądu obciążenia musi 
wynosić co najmniej 0,5 A/mm2. Gęstość prądu zalecana przez 
EPRI wynosi co najmniej 1,0 A/mm2.

3.2. Modele mechaniczne
Wszystkie przewody linii napowietrznych poddawane są stan-
dardowym badaniom laboratoryjnym w celu określenia ich 
właściwości mechanicznych. Do podstawowych prób należy 
próba rozciągania (ang. stress-strain test), wykonywana zwykle 
na odpowiednio przygotowanym odcinku przewodu (zakoń-
czonym za pomocą uchwytów odciągowych z żywicy epoksy-
dowej) o długości ok. 12÷14 m, w kontrolowanej temperaturze 
występującej w laboratorium (Tlab). W przypadku przewodów 
bimateriałowych próba ta jest wykonywana dla całego przewodu 
oraz dla rdzenia przewodu, co pozwala na wyznaczenie oddziel-
nych charakterystyk rozciągania dla oplotu i rdzenia przewodu.
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Rys. 1. Przebieg próby rozciągania przewodu bimateriałowego

Zmiana naciągu i zwisu w przęśle może zostać wywołana przez: 
zwiększenie ciężaru przewodu wskutek obciążenia oblodze-
niem i/lub wiatrem, zmianę temperatury przewodu, wydłu-
żenie plastyczne przewodu (głównie oplotu aluminiowego). 
Wyznaczanie naciągu i zwisu przewodu wymaga przyjęcia odpo-
wiedniego modelu obliczeniowego, uwzględniającego zmianę 
długości przewodu pod wpływem każdego z wymienionych 
czynników.
Na podstawie rzeczywistych charakterystyk rozciągania tworzy 
się w tym celu model obliczeniowy (rys. 1), wyrażający podsta-
wowe cechy tych charakterystyk. Przewód wykazuje pamięć 
kształtu, tj. pamięta, jaką osiągnął największą wartość wydłu-
żenia plastycznego. Odkształcenie plastyczne wynika z szyb-
kiego osiadania i układania się (dopasowania) drutów w oplocie 
i rdzeniu przy dużym obciążeniu (εgs) oraz z długoterminowego 
pełzania (εmc).
W Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, obli-
czenia zwisów i naciągów tradycyjnych przewodów (AL, AFL, 
AAL itd.) prowadzi się do tej pory jeszcze na podstawie najprost-
szego modelu odkształceń przewodu, nazywanego modelem 
liniowym sprężystym (ang. linear elastic model) [5]. Przewód 
modeluje się w nim jako liniową sprężynę o efektywnym (wypad-
kowym) module sprężystości E i o efektywnym współczynniku 

wydłużenia termicznego α . Pomija się wszelkie plastyczne 
wydłużenia przewodu. Wiadomo, że taki model obliczeń jest 
właściwy jedynie dla charakterystyki końcowej przewodu.
W sytuacji długich i bardzo długich przęseł (w liniach przesyło-
wych) powyższy model jest modyfikowany w celu uproszczo-
nego uwzględnienia odkształceń plastycznych, które modeluje 
się za pomocą równoważnego przyrostu temperatury przewodu. 
Istota modelu pozostaje jednak bez zmian, czyli odnosi się on 
także do końcowego stanu przewodu.
Według informacji zawartych w Broszurze Technicznej nr 324 
CIGRE [5] najbardziej odpowiednie jest stosowanie modelu 
eksperymentalnego odkształceń plastycznych EPE (ang. expe-
rimental plastic elongation model). Przewód modeluje się w nim 
jako nieliniową sprężynę, której odkształcenia liniowe εe i εt są 
funkcją naciągu i temperatury, zaś odkształcenia plastyczne εgs i εmc  
są funkcją naciągu (εmc jest także funkcją czasu). Odkształcenia 
oplotu i rdzenia przewodu są uwzględniane oddzielnie, zaś obli-
czenia wykonuje się dla przyjętej sekwencji zdarzeń obciążenio-
wych w czasie życia linii. Stosowanie metody uproszczonej (ang. 
linear elastic model) jest dopuszczalne jedynie dla niewielkiej 
grupy przewodów, w których do budowy oplotu wykorzystane 
jest aluminium twarde lub stop aluminium Al-Mg-Si, cechujące 
się niewysoką temperaturą pracy ciągłej oraz stosunkowo małą 
nieliniowością charakterystyki początkowej.
Na charakterystyce końcowej przewodu zachodzą odwracalne 
odkształcenia liniowe εt i εe wynikające z naprężeń mechanicz-
nych oraz zmiany temperatury. Zmiany naciągu przewodu 
wyznacza się z rozwiązania prostego równania określającego 
zmianę długości L przewodu zawieszonego w przęśle płaskim  
o rozpiętości a, które ma postać ogólną:

 0)1)(1()()( et
1222 =++⋅−= εεLHLHf  (15)

zaś po wykorzystaniu wzoru na długość łuku przewodu w przęśle 
[3] postać szczegółową:

 (16)

We wzorze (16) H1, H2 stanowią składową poziomą naciągu prze-
wodu kolejno przed i po zmianie warunków pracy, zaś w1, w2 to 
wypadkowe obciążenie przewodu na jednostkę długości odpo-
wiednio przed i po zmianie warunków.
Długość łuku przewodu jest większa od rozpiętości przęsła, co 
wyraża wzór:

)1( λ+= aL  (17)

w którym λ  jest zluźnieniem (względnym) przewodu w przęśle. 
Przy zmianie warunków pracy przewodu następuje zmiana 
odkształcenia ε  oraz zmiana zluźnienia λ . Na podstawie (15) 
można zapisać równanie:
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z którego po podzieleniu przez a, oraz po pominięciu członów 
będących iloczynami bardzo małych wielkości, otrzymuje się 
warunek:

1212
et λλεεεε −≅−=+  (19)

Tak więc wskutek zmiany warunków pracy przewodu ulega 
zmianie odkształcenie przewodu z ε1 na ε2, czemu odpowiada 
praktycznie taka sama zmiana zluźnienia przewodu w przęśle  
z λ1 na λ2.
W przewodach bimateriałowych własności związane z rozsze-
rzalnością mechaniczną i termiczną różnią się dla oplotu  
i rdzenia. Prowadząc szczegółowe analizy, należy uwzględniać 
przedstawione wyżej zależności dla części składowych prze-
wodu. Przy wzroście temperatury przewodu naciąg w przewo-
dzie maleje. Szczególnie szybko obniża się naprężenie w oplocie, 
który termicznie bardziej się wydłuża niż rdzeń przewodu.  
W punkcie kolanowym charakterystyki naprężenie w oplocie 
spada do zera. Istotny z punktu widzenia prowadzonych analiz 
może być również gradient temperatury wewnątrz przewodu. 
Przy dużych gęstościach prądu, w zależności od warunków chło-
dzenia, a nawet od występującego naprężenia w przewodzie 
[6], temperatura oplotu może się znacznie różnić od tempe-
ratury rdzenia przewodu. Wpływ gradientu temperatury na 
zwis przykładowych przewodów pokazano w tab. 1. Wielkości 

zamieszczone w tej tablicy oznaczono w zastępujący sposób: 
TA – temperatura powierzchni przewodu, TR – temperatura osi 
przewodu, f – zwis końcowy przewodu, T’

2 – fikcyjna tempera-
tura przewodu, której odpowiada obliczony zwis f. 

3.3. Wyznaczanie strat mocy i energii  
w liniach napowietrznych
Przy założeniu, że obciążenie jest symetryczne, chwilowe straty 
mocy w jednotorowej linii napowietrznej są obliczane ze wzoru:

)()(3)( T
2 tRtItP ⋅⋅=∆  (20)

gdzie: RT jest rezystancją przewodu dla temperatury pracy prze-
wodu T w °C:

 (21)

Aktualna temperatura przewodu, więc również jego rezystancja 
(liniowo zależna od temperatury), jest silnie, i w sposób złożony, 
uzależniona od jego obciążenia prądowego oraz warunków 
atmosferycznych, jakie panują na linii. 
Zarówno prąd obciążenia, jak i przede wszystkim warunki pogo-
dowe (w tym zwłaszcza wiatr) są wielkościami nieustannie zmie-
niającymi się w czasie. Z tego względu straty energii w linii prze-
syłowej należałoby wyznaczać z zależności:

  (22)

gdzie: Tr jest okresem, w którym straty te się wyznacza.

W praktyce operuje się często małymi przedziałami czasowymi, 
dla których można założyć, że prąd obciążenia i warunki atmos-
feryczne (a więc i temperatura przewodu są) stałe. Straty energii 
są wtedy określone jako:

  (23)

gdzie: k jest liczbą przedziałów czasowych w okresie Tr. 

Wyznaczanie strat energii z powyższych zależności może być 
w praktyce uciążliwe. Wymaga ono przeprowadzenia symulacji 
pracy linii przy zmiennym obciążeniu w zmiennych warunkach 
atmosferycznych. Można się także posłużyć parametrami staty-
stycznymi. Konieczna jest w tym przypadku znajomość wartości 
średniej Isr, współczynnika zmienności statystycznej nI prądu 
obciążenia oraz wartości średniej rzeczywistej temperatury 
przewodu Tsr (uzyskanej np. z wyników monitoringu linii). Straty 
energii są wtedy określone zależnością:

 (24)

Należy podkreślić, że często przy oszacowaniu strat w liniach 
korzysta się ze średniej wartości obciążenia i katalogowej 

Typ przewodu
TA TR f T’2

°C °C m °C

ACCC/TW Warsaw-3 2010 35,0

35,0 8,79 35,0

40,0 8,79 35,1

45,0 8,80 35,1

50,0 8,80 35,2

55,0 8,81 35,4

60,0 8,81 35,5

65,0 8,81 35,5

ACSS  
Condor UMS 39,0

39,0 8,76 39,0

44,0 8,80 40,0

49,0 8,84 41,0

54,0 8,88 42,0

59,0 8,91 42,8

64,0 8,96 43,8

69,0 9,00 44,9

ACCR  
Condor 800 T13 70,0

70,0 9,18 70,0

75,0 9,2 70,6

80,0 9,23 71,4

85,0 9,25 72,0

90,0 9,27 72,6

95,0 9,3 73,2

100,0 9,32 73,9

Tab. 1. Wpływ gradientu temperatury na zwis końcowy trzech wybra-
nych przewodów HTLS. Naciąg podstawowy 46750 N, przęsło 300 m
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(podstawowej) wartości rezystancji przewodów. Może to prowa-
dzić do znacznych błędów w ocenie strat. 

4. Przykłady modernizacji termicznej 
krajowych linii wn z wykorzystaniem 
przewodów nowej generacji
W tab. 2 zamieszczono podstawowe parametry wybra-
nych przewodów HTLS będących zamiennikami przewodów  
AFL-6 185 mm2 oraz AFL-8 400 mm2, stosowanych powszechnie 
w krajowych liniach 110 i 220 kV. 

Typ przewodu

Przekrój 
całkowity Średnica Masa

Siła 
zrywająca

RTS

Rezystancja
R20DC

mm2 mm kg/m kN Ω/km

Linie 110 kV

AFL-6 
185 mm2 215,50 19,20 0,759 65,71 0,1593

ACSS/TW Linnet 
hs 285 198,06 16,74 0,6866 64,05 0,1608

ACCR Linnet 200,00 18,39 0,5729 61,83 0,1596

ACCC/TW Linnet 245,87 18,29 0,6533 72,50 0,1289

GTACSR 190 207,60 17,80 0,7004 62,60 0,1591

Linie 220 kV

AFL-8  
400 mm2 460,40 27,90 1,55 124,57 0,0718

ACSS Condor 
UMS 454,77 27,74 1,52 121,40 0,0686

ACCR Condor 
800-T13 458,00 27,80 1,31 125,88 0,0690

ACCC/TW  
Warsaw-3-2010 574,84 27,71 1,54 159,25 0,0545

GTACSR 370 447,61 27,30 1,67 179,50 0,0798

Tab. 2. Parametry wybranych przewodów niskozwisowych, zastępują-
cych przewody AFL stosowane w krajowych liniach WN i NN

Na przestrzeni ostatnich lat, według wiedzy autorów, działania 
modernizacyjne zostały podjęte przez niektórych krajowych 
operatorów sieci dystrybucyjnej oraz operatora sieci przesy-
łowej. Do tej pory dokonano wymiany przewodów w kilku 
liniach 220 kV oraz w kilkunastu liniach 110 kV. Przykłady moder-
nizacji termicznej na przykładzie wybranej linii 110 i 220 kV 
zamieszczono w dalszej części artykułu. Głównym celem moder-
nizacji linii 110 kV było uzyskanie maksymalnej obciążalności 
prądowej linii, przy zachowaniu odległości do ziemi i krzyżowa-
nych obiektów, takich samych lub większych niż dla istniejącego 
przewodu aluminiowo-stalowego. Efekty uzyskane wskutek 
wymiany przewodów w wybranej linii 110 kV pokazano w tab. 3. 
Każdy z proponowanych przewodów niskozwisowych zapewnia 
uzyskanie dużej obciążalności prądowej, wyższej od 613 A, czyli 
statycznej obciążalności prądowej przewodu AFL-6  240 mm2  

w temperaturze +80°C. W tab. 3 podano maksymalną tempera-
turę pracy przewodu oraz odpowiadającą jej maksymalną obcią-
żalność prądową, przy której zwis każdego z proponowanych 
przewodów niskozwisowych nie przekracza zwisu przewodu 
AFL-6 185 mm2 w temperaturze +40°C, a także po dostosowaniu 
linii z przewodami AFL do pracy w temperaturach +60°C oraz 
+80°C. Zwisy proponowanych przewodów HTLS zapewniają 
uzyskanie wymaganych, normatywnych odległości do obiektów 
znajdujących się pod linią, bez konieczności przeprowadzenia 
podwyższeń istniejących konstrukcji wsporczych.

Typ przewodu Temperatura przy 
dopuszczalnym zwisie 

Obciążalność przy  
dopuszczalnym zwisie

AFL-6
185 mm2

40ºC 132 A

60ºC 392 A

80ºC 525 A

ACSS/TW Linnet 
hs 285

110ºC 645 A

145ºC 761 A

185ºC 866 A

ACCR Linnet

110ºC 663 A

170ºC 855 A

210º C 954 A

ACCC/TW Linnet 180ºC 983 A

GTACSR 190

120ºC 697 A

160ºC 822 A

200ºC 925 A

Tab. 3. Porównanie możliwości zwiększenia przepustowości linii 
poprzez zastosowanie technologii przewodów HTLS w liniach 110 kV, 
na tle przewodu AFL-6 185 mm2

Dla wybranej linii 220 kV operator sieci przesyłowej określił mini-
malną, wymaganą obciążalność prądową na poziomie 1230 A 
w warunkach letnich, którą linia powinna uzyskać po moderni-
zacji. W tab. 4 pokazano temperatury czterech proponowanych 
przewodów niskozwisowych przy narzuconej obciążalności 
prądowej. W tabeli zawarto także maksymalne temperatury 
pracy przewodów i maksymalne obciążalności prądowe linii 
możliwe do uzyskania, bez przekroczenia zwisów przewodów 
istniejących w temperaturze +60°C. Przykładowo przewód ACCR 
Condor 800-T13 w zadanych warunkach (przy prądzie obciążenia 
1230 A) pracować będzie w temperaturze +130°C, natomiast 
jego maksymalna temperatura pracy (bez przekroczenia zwisu 
istniejącego przewodu AFL) w analizowanej linii wynosi +210°C, 
zapewniając tym samym obciążalność prądową na poziomie 
1613 A.
Obciążalność prądową długotrwałą przewodów wyznaczono  
w powyższych przykładach przy założeniu wartości współczyn-
nika absorpcyjności i emisyjności ε = 0,5 dla konwekcji wymu-
szonej, przy prędkości wiatru wiejącego prostopadle do linii 
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v = 0,5 m/s. Obliczenia wykonano dla temperatury otoczenia  
Tot = 30°C i wartości promieniowania słonecznego  
Qsł = 1000 W/m2 (warunki letnie).
W celu określenia i porównania wartości strat, jakie będą wystę-
pować po wymianie przewodów, dokonano symulacji pracy 
przykładowej linii w rzeczywistych warunkach pogodowych. 
Symulację przeprowadzono zimą dla rzeczywistych zarejestro-
wanych obciążeń linii. W poszczególnych przedziałach czaso-
wych (przyjęto uśrednianie w przedziałach półgodzinnych) 
wyznaczono temperaturę przewodu dla każdego przęsła linii. Jest 
ona uzależniona od aktualnego obciążenia prądowego, a także 
aktualnej temperatury otoczenia, nasłonecznienia, prędkości  
i kierunku wiatru w stosunku do danego przęsła linii. Parametry 
pogodowe wyznaczono na podstawie wskazań stacji meteoro-
logicznych, zlokalizowanych w pobliżu linii. Średnia wartość 
temperatury otoczenia w analizowanym okresie wyniosła ok. 
0°C, średnia prędkość wiatru ok. 3 m/s, przy przeciętnym zare-
jestrowanym obciążeniu linii na poziomie ok. 300 A. Wyniki 
obliczeń w postaci przesyłowych strat energii występujących  
w ciągu przeciętnego miesiąca okresu zimowego oraz podane  
w wartościach względnych odniesionych do strat występujących 
w istniejących przewodach przedstawiono w tab. 5.

Straty energii MWh/ 
mc %

Przewody  
 istniejące 724 100,0

AFL-8 
 525 mm2 501 69,2

ACSS  
Condor UMS 612 84,5

ACCR Condor 800-T13 616 85,1

G(Z)TACSR 370 715 98,8

ACCC/TW Warsaw-3-2010 485 67,0

Tab. 5. Straty energii wyznaczone na podstawie symulacji pracy linii  
w rzeczywistych warunkach pogodowych

5. Podsumowanie
Obecnie wielu krajowych operatorów sieci 110 kV oraz operator 
sieci przesyłowej przygotowuje newralgiczne odcinki linii napo-
wietrznych do modernizacji termicznej. Jak wykazały doświad-
czenia, modernizacja termiczna linii napowietrznej jest możliwa 
w krótkim czasie (ok. 1 miesiąca) przy wykorzystaniu przewodów 
HTLS, w których oplot i rdzeń zbudowane zostały na bazie 
nowych materiałów. Modernizacja poprzez wymianę istnieją-
cych przewodów aluminiowo-stalowych na przewody niskozwi-
sowe odbywa się zazwyczaj bez wykonywania podwyższeń czy 
wzmocnień konstrukcji wsporczych.
Problemem na etapie projektowania jest odpowiedni dobór 
przewodu. Należy go zawsze dokonywać indywidualnie dla 
konkretnej modernizowanej linii, z wykorzystaniem odpowied-
nich modeli cieplnych i mechanicznych.
Przedstawione w artykule przykłady wskazują na znaczne możli-
wości zwiększenia obciążalności przy wykorzystaniu istniejącej 
infrastruktury sieciowej. Należy jednak podkreślić, że nie jest 
możliwe najczęściej pełne wykorzystanie katalogowej obcią-
żalności przewodu HTLS ze względu na ograniczenia związane 
z dopuszczalnym zwisem przewodów. Dotyczy to zwłaszcza 
wybranych przęseł krytycznych w linii.
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Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości lokalizacji linii 110 kV w pasie techno-
logicznym linii 400 kV w aspekcie oddziaływań elektromagnetycznych. Analizę prze-
prowadzono w układzie modelowym z wykorzystaniem programu symulacyjnego 
EMTP-ATP. Rozważono zarówno warunki budowy linii 110 kV, jak i jej późniejszej eksplo-
atacji w stanie pracy normalnej oraz zwarć w linii 400 kV. Wyznaczono spodziewane  
w tych warunkach w linii 110 kV napięcia dotykowe i prądy rażeniowe.

Analiza możliwości lokalizacji linii 110 kV  
w pasie technologicznym linii 400 kV  
w aspekcie oddziaływań elektromagnetycznych

1. Wstęp
problem oddziaływania elektromagnetycznego linii elektro-
energetycznych nie jest zagadnieniem nowym. Już na początku 
rozwoju elektroenergetyki, w latach 1880–1890, zaobserwo-
wano zjawisko negatywnego wpływu budowanych wówczas 
linii napowietrznych na obwody telekomu nikacyjne. Od tego 
momentu problem pól elektromagnetycznych i ich oddziaływań 
pozostaje ważnym elementem zarówno projektowania, jak  
i eksploatacji obiektów elektroenergetycznych [1].
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych rozpatrywane jest 
w dwóch podstawowych aspektach. Pierwszy z nich to wpływ 
pól na organizmy żywe i zagrożenia z tego wynikające. Drugi 
aspekt, stricte techniczny, dotyczy oddziaływań, których skut-
kiem są napięcia i prądy indukowane w obiektach zbliżonych do 
obiektów elektroenergetycznych. Oddziaływania te mogą być 
oddziaływaniami zakłócającymi lub niebezpiecznymi z punktu 
widzenia bezpieczeństwa ludzi i urządzeń.
Oddziaływanie linii elektroenergetycznych na inne linie elektro-
energetyczne nie było przedmiotem szczególnych zainteresowań, 
co wynikało przede wszystkim z minimalizowania skutków oddzia-
ływań przez unikanie zbyt długich odcinków zbliżeń oraz przyjmo-
wanie odpowiednich wartości kątów skrzyżowań. Jednym z ciekaw-
szych oddziaływań tego typu było indukowanie napięć o wartości 
kilkuset kilowoltów w obustronnie odłączonej linii 750 kV, wskutek 
oddziaływania drugiej linii 750 kV, biegnącej równolegle na długości 
ok. 70 km, w od stępie ok. 80 m [2]. Innym przykładem jest oddzia-
ływanie elektromagnetyczne pomiędzy linią o napięciu 110 kV 
prowadzoną na wspólnych konstrukcjach wsporczych, równolegle 
z nieczynną linią 220 kV (długość zbliżenia ok. 26 km) [3, 4].
Jednak przy obecnych uwarunkowaniach ekono miczno-
prawnych, wynikających przede wszystkim z bardzo wysokich 

kosztów gruntów, trudności ich pozyskiwania oraz zawiłości 
formalnych w procesach inwestycyjnych, problem oddziaływań 
elektromagnetycznych infrastruktury elektro energetycznej 
nabrał całkiem nowego wymiaru. Przykładem może być 
tendencja w lokalizacji obiektów budowlanych (w tym mieszkal-
nych), w jak najbliższym sąsiedztwie linii elektroenergetycznych 
o napięciu 110 kV [1, 5].
Trudności w budowie nowych linii elektroenergetycznych 
wymuszają poszukiwanie nowych koncepcji projektowych, np.  
w postaci usytuowania planowanej linii w pasie technologicznym 
linii istniejącej. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza 
możliwości realizacji właśnie takiej koncepcji z punktu widzenia 
oddziaływań elektromagnetycznych, w odniesieniu do projekto-
wanej linii 110 kV, prowadzonej w pasie technologicznym istnie-
jącej linii 400 kV.

2. Charakterystyka rozważanego układu  
i istota problemu
Przedmiotem analizy jest układ przedstawiony na rys. 1. Stanowią 
go dwie jednotorowe linie elektro energetyczne: o napięciu  
400 kV (linia istniejąca) i 110 kV (linia projektowana). W odle-
głości 25 km od rozdzielni A, planowane jest poprowadzenie na 
długości 20 km (odcinek Z1–Z2) trasy linii 110 kV w pasie tech-
nologicznym linii 400 kV, który zgodnie z dokumentem [6] ma 
szerokość 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony). W rozważanej 
koncepcji usytuowania linii 110 kV odległość pomiędzy osiami 
linii wynosi 30 m (rys. 2).
Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez obiekty elektro-
energetyczne charakteryzuje się szerokim widmem często-
tliwości, jednak dominujące znaczenie mają pola elektryczne  
i magnetyczne o częstotliwości sieciowej.
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Rys. 1. Schemat linii 110 kV zbliżonej do linii 400 kV

Rys. 2. Linia 110 kV usytuowana w pasie technologicznym linii 400 kV
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Przykładowe obrazy pola elektrycznego i magnetycznego 
w otoczeniu analizowanych linii przedstawiono na rys. 3. 
Otrzymano je przy założeniu najwyższych napięć roboczych 
wynoszących odpowiednio 420 kV i 123 kV oraz obciążenia 2060 A  
w linii 400 kV oraz 630 A w linii 110 kV.
W analizie oddziaływania linii 400 kV należy rozważyć sprzężenia 
pojemnościowe oraz magnetyczne. Oddziaływanie pojemno-
ściowe jest skutkiem pola elektrycznego wytwarzanego przez 
znajdujące się pod napięciem roboczym przewody fazowe linii 
400 kV. W sytuacji, gdy przewody fazowe linii 110 kV nie są uzie-
mione, uzyskują względem ziemi określony potencjał. W wyniku 
sprzężenia pojemnościowego dochodzi do indukowania napięć 
doziemnych. Po uziemieniu przewodów podlegających oddzia-
ływaniu ich potencjał wynosi zero (przy braku innych oddzia-
ływań), a wartości doziemnych prądów rozładowania określają 
wydajność prądową oddziaływania w aspekcie potencjalnego 
zagrożenia porażeniowego. Wartości indukowanych pojemno-
ściowo napięć i prądów zależne są od napięć linii oddziałującej, 
przestrzennego usytuowania przewodów i długości odcinka 
zbliżenia. Istotne jest również oddziaływanie uziemionych prze-
wodów odgromowych.
Przyczyną oddziaływania magnetycznego jest pole magne-
tyczne wytworzone przez prądy płynące w przewodach linii 
400 kV. W wyniku sprzężenia poprzez indukcyjności wzajemne 
wzdłuż przewodów fazowych linii 110 kV indukowane są siły 
elektromotoryczne, których wartości zależne są od prądów robo-
czych w przewodach linii 400 kV, wzajemnego przestrzennego 
usytuowania przewodów i długości odcinka zbliżenia. Istotne 
jest również redukcyjne oddziaływanie uziemionych przewodów 
odgromowych i sąsiednich obiektów przewodzących prąd. Po 
obustronnym uziemieniu przewodów linii 110 kV w utworzonych 
wówczas pętlach ziemnopowrotnych płyną prądy o wartościach 
wynikających z wielkości indukowanych sił elektromotorycznych 
oraz impedancji własnych pętli ziemnopowrotnych.
Szczególne znaczenie ma oddziaływanie magnetyczne w stanach 
zwarć w sieciach wysokich i najwyższych napięć, a więc pracu-
jących z bezpośrednio uziemionym punktem gwiazdowym, 
gdzie wartości prądów zwarciowych wielokrotnie przewyższają 
wartości prądów znamionowych.

Rys. 3. Obrazy pola elektrycznego (a, b) i magnetycznego (c, d) linii  
400 kV (a, c) oraz linii 400 kV i 110 kV (b, d): izolinie natężenia pola elek-
trycznego co 1 kV/m, natężenia pola magnetycznego co 5 A/m

a)

b)

c)

d)
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Teoretyczne metody analizy oddziaływań pojemnościowych 
oparte są na prawach elektrostatyki, natomiast oddziaływań 
magnetycznych na teorii obwodów ziemnopowrotnych.  
W analizie zastosowano modele makroskopowe oddziaływań, 
wykorzystując modele linii zaimplementowane w programie 
EMTP-ATP. Takie podejście daje kompleksowe ujęcie obu 
rodzajów oddziaływań oraz możliwość łatwego wyznaczenia 
wielkości oddziałujących w linii 400 kV. Modele takie zostały 
pozytywnie zweryfikowane na podstawie pomiarów w obiek-
tach rzeczywistych [3, 4].
Analizując skutki oddziaływania linii 400 kV, rozpatrzono trzy 
grupy problemów:
1. warunki budowy linii 110 kV
2. wpływ linii 400 kV na pracę linii 110 kV w stanach ustalonych 

i nieustalonych
3. warunki wykonywania prac eksploatacyjnych na wyłączonej 

linii 110 kV.

3. Warunki budowy linii 110 kV
Jeżeli założyć, że prace związane z budową linii 110 kV będą 
wykonywane w obszarze odległym powyżej 20 m od osi linii 
400 kV, to z przedstawionych na rys. 3a oraz 3c obrazów wynika, 
że prace te będą odbywały się w polu elektrycznym o wartości 
natężenia nie większej niż 4 kV/m oraz w polu magnetycznym  
o wartości natężenia nie większej niż 50 A/m. W obszarze tym nie 
występują więc strefy ochronne definiowane w środowisku pracy 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
[7]. Natomiast z punktu widzenia zagrożenia porażeniowego 
istotne jest rozważenie oddziaływań w postaci indukowania 
napięć i prądów.
Indukowane wskutek sprzężeń pojemnościowych napięcia są 
różnicami potencjału przewodu i potencjału ziemi. Odmiennie 

sytuacja przedstawia się w przypadku sprzężeń magnetycznych, 
gdzie napięcia indukowane mają charakter siły elektromoto-
rycznej. Z punktu widzenia zagrożenia porażeniowego napięcia 
indukowane można traktować jako napięcia dotykowe, czyli 
różnice potencjałów między dwoma punktami, z którymi mogą 
zetknąć się jednocześnie ręce lub ręka i noga człowieka. Sytuacja 
taka może mieć miejsce podczas wykonywania prac monta-
żowych lub eksploatacyjnych. Z chwilą dotknięcia punktów, 
pomiędzy którymi występuje napięcie dotykowe, przez ciało 
człowieka płynie prąd rażenia. Na ogół pomija się niewielką reak-
tancję ciała ludzkiego i przy analizie warunków bezpieczeństwa 
dla napięć i prądów o częstotliwości sieciowej przyjmuje się rezy-
stancję ciała człowieka wynoszącą 1000 Ω.
Do analizy indukowanych napięć i prądów podczas budowy 
linii 110 kV przyjęto układ modelowy przedstawiony na rys. 4. 
Dotyczy on początkowej fazy montażu sekcji odciągowej zwią-
zanej z rozciąganiem linki pilotującej. Model składa się z ośmiu 
przęseł o jednakowej długości 300 m, utworzonych z dziewięciu 
słupów o rezystancji uziemienia wynoszącej 15 Ω. Celem analizy 
było wyznaczenie spodziewanych wartości napięć dotykowych  
i prądów rażeniowych w zależności od długości rozciągniętej 
linki pilotującej.
Rozpatrzono następujące rodzaje montażu:
•	 brak uziemienia bębna i rolek prowadzących zawieszonych 

na izolatorach liniowych
•	 uziemienie bębna przez rezystancję RUB1 = 50 Ω oraz brak 

uziemienia rolek prowadzących
•	 uziemienie bębna przez rezystancję RUB1 = 50 Ω oraz uzie-

mienie rolek prowadzących przez rezystancje słupów RUS = 15 Ω
Rozważono następujące warianty pracy linii 400 kV:
•	 stan pracy normalnej, przy wartości napięcia 420 kV i prądu 

fazowego 2060 A

Rys. 4. Model montażu sekcji odciągowej linii 110 kV
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•	 stan zwarcia jednofazowego fazy L3 linii 400 kV, przy 
wartości prądu oddziałującego kI ′′  = 8,16 kA.

Na rys. 5 przedstawiono napięcia dotykowe indukowane na 
początku i końcu rozwijanego odcinka, natomiast na rys. 6 
wartości prądów rażeniowych dla maksymalnej długości odcinka 
2400 m.

Rys. 6. Prądy rażeniowe dla maksymalnej długości 2400 m rozwijanego 
odcinka, podczas montażu sekcji odciągowej linii 110 kV, w stanie 
pracy normalnej linii 400 kV (N) i podczas zwarcia jednofazowego linii 
400 kV (Z) 
A – brak uziemienia bębna i rolek prowadzących zawieszonych na izola-
torach liniowych; B – uziemienie bębna przez rezystancję RUB1 = 50 W 
oraz brak uziemienia rolek prowadzących; C – uziemienie bębna przez 
rezystancję RUB1 = 50 W oraz uziemienie rolek prowadzących przez 
rezystancje słupów RUS = 15 W

Z przeprowadzonej analizy spodziewanych napięć dotykowych 
i prądów rażeniowych wynika, że podczas budowy linii 110 kV 
w pasie technologicznym linii 400 kV może wystąpić zagrożenie 
porażeniowe nie tylko podczas zwarć, ale również w warunkach 
normalnej pracy linii 400 kV. Występowanie zagrożenia porażenio-
wego jest praktycznie niezależne od sposobu uziemienia bębna,  
z którego rozwijana jest linka, oraz uziemienia rolek prowadzących.

4. Wpływ linii 400 kv na pracę linii 110 kV  
w stanach ustalonych i nieustalonych
Analizując wpływ linii 400 kV na pracę linii 110 kV, rozważono 
następujące sytuacje:
•	 stan pracy normalnej linii 400 i 110 kV
•	 załączanie linii 400 kV
•	 zwarcie jednofazowe w linii 400 kV.
Można stwierdzić, że w stanie ustalonym linia 400 kV nieznacznie 
zwiększa asymetrię napięć w linii 110 kV. Nie jest to jednak 
istotna zmiana, a udział składowej zerowej napięć i prądów nie 
przekracza wartości 1% składowej zgodnej.
W analizie nieustalonego oddziaływania linii 400 kV założono 
jej załączenie w stanie nieobciążonym w rozdzielni A. Procesowi 
załączenia linii 400 kV towarzyszą nieustalone przebiegi napięć 
i prądów, które są przyczyną zaburzeń przebiegów napięć  
i prądów w sieci 110 kV (rys. 7). Analiza wykazała, że procesy 
łączeniowe w linii 400 kV są źródłami przepięć przejściowych w 
linii 110 kV. Ich wartości szczytowe nie przekraczają ok. 200 kV,  
a tym samym są poniżej poziomu ochrony przeciwprzepię-
ciowej realizowanej przy użyciu ograniczników przepięć, których 
napięcie obniżone dla prądu wyładowczego 30/60 ms wynosi 

a)

b)

Rys. 5. Napięcia dotykowe indukowane na początku (krzywe 1, 3, 5)  
i końcu (krzywe 2, 4, 6) rozwijanego odcinka podczas montażu sekcji 
odciągowej linii 110 kV: a) stanie pracy normalnej linii 400 kV,  
b) podczas zwarcia jednofazowego linii 400 kV 
1, 2 – brak uziemienia bębna i rolek prowadzących zawieszonych na 
izolatorach liniowych; 3, 4 – uziemienie bębna przez rezystancję  
RUB1 = 50 W oraz brak uziemienia rolek prowadzących; 5, 6 – uziemienie 
bębna przez re¬zystancję RUB1 = 50 W oraz uziemienie rolek prowadzą-
cych przez rezystancje słupów RUS = 15 W
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214 kV. W symulacjach uwzględniono również ograniczniki prze-
pięć w rozdzielniach A i B sieci 400 kV, przy czym ich napięcie 
obniżone wynosiło 656 kV.
Przedmiotem badań była również analiza oddziaływania linii 
400 kV w stanie zwarcia jednofazowego. Zwarcie jednofazowe  
w linii 400 kV, z uwagi na największą asymetrię fazową, wywołuje 
największe efekty prądowe i napięciowe w linii zbliżonej. 
Obliczenia przeprowadzono przy założeniu najbardziej niekorzyst-
nych warunków z punktu widzenia wartości prądu zwarciowego 
(miejsce Z2 na rys. 1 i moment wystąpienia zwarcia wywołujący 
największą wartość udarową) oraz w fazie najbardziej zbliżonej do 
linii 110 kV (faza L3). Na rys. 8 przedstawiono prądy w linii 400 kV 
po wystąpieniu zwarcia oraz napięcia w rozdzielni C 110 kV. 

Rys. 7. Przebiegi napięć i prądów w wybranych punktach sieci  
400 kV i 110 kV

Rys. 8. Przebiegi prądów w linii 400 kV podczas zwarcia jednofazowego 
oraz napięć w rozdzielni C sieci 110 kV

Można stwierdzić, że przepływ prądów zwarciowych w linii 400 kV jest 
źródłem przepięć przejściowych o wartościach szczytowych nieprze-
kraczających 200 kV. Sprzężenie elektromagnetyczne pomiędzy 
liniami jest również przyczyną znacznej asymetrii napięć i prądów w 
linii 110 kV. Należy jednak wziąć pod uwagę, że czas jej występowania 
ograniczony jest czasem trwania zwarcia w linii 400 kV.

5. Analiza warunków wykonywania prac 
eksploatacyjnych
Analizę warunków wykonywania prac eksploatacyjnych na wyłą-
czonych liniach 110 kV przeprowadzono dla trzech wariantów 
ich obustronnego odłączenia od zasilania:
•	 przy nieuziemianiu ich końców (rys. 9a)
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•	 przy uziemianiu linii w rozdzielni C (rys. 9b)
•	 przy uziemianiu linii w rozdzielni C i D (rys. 9c).
Otrzymane wartości skuteczne napięć dotykowych i prądów 
rażeniowych wzdłuż linii 110 kV w funkcji odległości od rozdzielni 
C przedstawiono na rys. 10 i 11. Z przeprowadzonych obliczeń 
wynika, że podczas wykonywania prac eksploatacyjnych na linii 
110 kV może wystąpić zagrożenie porażeniowe nie tylko podczas 
zwarć, ale również w warunkach normalnej pracy linii 400 kV.
Zagrożenie porażeniowe jest praktycznie niezależne od sposobu 
uziemienia odłączonych od zasilania linii 110 kV.

a)

b)

c)

Rys. 9. Warianty odłączenia linii 110 kV: a) brak uziemień, b) uziemienia 
jednostronne w rozdzielni C, c) uziemienie dwustronne w rozdzielniach 
C i D

a)

b)

Rys. 10. Wartości napięć dotykowych wzdłuż linii 110 kV w funkcji odle-
głości od rozdzielni C: a) w stanie pracy normalnej linii 400 kV,  
b) podczas zwarcia jednofazowego linii 400 kV 
1 – brak uziemienia linii 110 kV; 2 – uziemienie w rozdzielni C; 3 – uzie-
mienie w rozdzielniach C i D
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Rys. 11. Wartości prądów rażeniowych wzdłuż linii 110 kV w funkcji 
odległości od rozdzielni C: a) w stanie pracy normalnej linii 400 kV,  
b) podczas zwarcia jednofazowego linii 400 kV 
1 – brak uziemienia linii 110 kV; 2 – uziemienie w rozdzielni C;  
3 – uziemienie w rozdzielniach C i D

a)

b)

6. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wykazała, że podczas budowy linii 
110 kV w pasie technologicznym istniejącej linii 400 kV może 
wystąpić zagrożenie porażeniowe. Zagrożenie to może wystąpić 
nie tylko podczas zwarć w linii 400 kV, ale również w warunkach 
normalnej pracy tej linii. 
Analiza wykazała, że po wybudowaniu linii 110 kV wpływ 
linii 400 kV na linię 110 kV jest znikomy. Dotyczy to zarówno 
normalnej (ustalonej) pracy linii 400 kV, jak i oddziaływań  
w stanach nieustalonych wynikających z procesów łączenio-
wych i zwarć w linii 400 kV.
Planując wykonanie prac eksploatacyjnych na odłączonej od zasi-
lania linii 110 kV, należy liczyć się z występowaniem niebezpiecz-
nych napięć dotykowych i prądów rażeniowych. Zagrożenie to 
może występować nie tylko podczas zwarć, ale również w warun-
kach normalnej pracy linii 400 kV. Należy podkreślić, że występo-
wanie zagrożenia porażeniowego jest praktycznie niezależne od 
sposobu uziemienia odłączonych od zasilania linii 110 kV.
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1. Cel i zakres projektu
celem projektu było zbadanie, jak inwestycje przeprowadzone 
do 2025 roku wpłyną na pracę sieci dystrybucyjnej 110 kV, której 
właścicielem jest spółka ENERGA SA. W pracy uwzględniono 
rozbudowę systemu przesyłowego przez PSE zgodnie z [1, 2], 
rozbudowę systemu dystrybucyjnego zgodnie z planem rozwoju 
sieci ENERGA-OPERATOR SA na najbliższe lata oraz o informacje 
na temat nowo budowanych, planowanych i przyłączanych 
źródeł wytwórczych. Skupiono się głównie na problemie wypro-
wadzenia mocy z dużej liczby farm wiatrowych, przyłączanych na 
północy kraju, oraz planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej, 
za którą przyjęto okolice Żarnowca. Wskazano potencjalnie 
najsłabsze węzły i linie 110 kV, których właścicielem jest spółka 
ENERGA SA. Badania skupiły się na badaniu globalnej stabilności 
systemu oraz na analizach N-1 i N-2 dla różnych wariantów pracy 
systemu (różny stopień obciążenia systemu i różne scenariusze 
generacji mocy w systemie). Projekt jest ponadto rozwinięciem 
pracy magisterskiej [3], w której badano wpływ przyłączenia 
elektrowni jądrowej w Żarnowcu na pracę krajowego systemu 
elektroenergetycznego.

 2. Opis metodyki badań
Do obliczeń rozpływów mocy posłużono się programem 
PlansLAB, w którym został zaimplementowany, napisany przez 
autorów, skrypt do badania stabilności napięciowej. Poprzez 

stabilność napięciową rozumie się możliwość dociążania KSE 
mocą pozorną w sposób niepowodujący gwałtownego spadku 
napięć i wystąpienia lawiny napięciowej. Wiąże się to z ograni-
czoną możliwością generacji mocy biernej w KSE, która wpływa 
na poziomy napięć w stacjach elektroenergetycznych. Algorytm 
pozwalał na obserwowanie poziomu napięć w węzłach  
i prądów w liniach elektroenergetycznych podczas dociążania 
SEE. Dociążanie (zwane w artykule również symulacją) odby-
wało się poprzez stopniowe zwiększanie mocy pobieranej przez 
wszystkie odbiory w systemie oraz dokonywaniu bilansowania 
mocy przy użyciu części elektrowni, głównie Jednostek wytwór-
czych centralnie dysponowanych (JWCD).
W badaniach skupiono się na stanach ustalonych z pominię-
ciem stanów dynamicznych. Podstawowymi wariantami stanów 
pracy KSE były modele: lato dzień (LD), lato noc (LN), zima dzień 
(ZD) i zima szczyt (ZS). W celu porównania, jak na przestrzeni lat 
zmienią się warunki pracy SEE, obliczenia przeprowadzono dla 
lat 2012 i 2025. Do badania obciążalności linii elektroenergetycz-
nych posłużono się głównie modelem ZS, w którym odnotowano 
największe przepływy prądów, wywołane szczytowym poborem 
energii elektrycznej.
Modele z 2025 roku były rozwiniętymi wersjami modeli z 2012 
roku. Uwzględniono w nich: 
Zmianę struktury wytwarzania energii elektrycznej zgodnie 
z założeniami PSE [2] na 2025 rok, w tym przyłączenie na 
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Wpływ inwestycji do 2025 roku w moce wytwórcze  
oraz sieć przesyłową i dystrybucyjną  
na obciążalność węzłów i przeciążalność prądową linii 
znajdujących się na obszarze działania spółki ENERGA SA –  
najważniejsze wnioski z projektu badawczego
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obszarze OSD ENERGA-OPERATOR SA farm wiatrowych o łącznej 
mocy ponad 5 GW oraz jednego bloku elektrowni jądrowej  
w Żarnowcu o mocy 1600 MW. Wyłączono również część bloków 
wytwórczych, zgodnie z planami PSE.
Zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną o 38%  
w odniesieniu do 2010 roku, zgodnie z założeniami planu 
rozwoju PSE [1]. Zwiększony pobór został zaimplementowany 
poprzez równomierne, symetryczne dociążenie wszystkich 
odbiorów znajdujących się w KSE. Sumaryczną moc odbiorów 
po takim zabiegu, na terenie spółki ENERGA SA, przedstawiono 
w tabeli poniżej:
 

Model Lato dzień (LD) Zima szczyt (ZS)

Rok 2010 2025 2010 2025

Moc odbiorów [MW] 2774 3513 4079 5131

Tab. 1. Łączna moc odbiorów na terenie spółki ENERGA SA w 2010 i 
2025 roku
 
Rozbudowę sieci przesyłowej 400 i 220 kV, zgodnie z planami 
rozwoju PSE [2], oraz przebudowę sieci dystrybucyjnej 110 kV 
zgodnie z planem rozbudowy spółki ENERGA-OPERATOR SA.
Różną generację farm wiatrowych (FW). Podczas prowadzenia 
badań rozważano różne modele generacji FW. Za stan natu-
ralny przyjęto generację na poziomie 20% mocy znamionowej, 
co stanowi wartość średniorocznej generacji dla elektrowni 
wiatrowych. W związku ze znaczącym udziałem FW w obszarze 
EOP sprawdzono również ich wpływ na pracę systemu w warun-
kach skrajnych: zerowej generacji i maksymalnej generacji na 
poziomie 90% mocy znamionowej.
Ostatecznie badania sprowadzały się do przeanalizowania czte-
rech modeli w trzech różnych wariantach pracy SEE oraz kilku 
wybranych modeli w skrajnych wariantach z wyłączeniami, 
opisanych w późniejszej części.

3. Analiza stanu normalnego
Za podstawowe kryterium oceny stabilności pracy KSE przyjęto 
zapas stabilności, którym system dysponuje w różnych wariantach 
pracy. W badaniach rozważono następujące warianty pracy KSE:
W1 – wariant podstawowy, z założoną stałą generacją FW na 
poziomie 20% ich mocy znamionowej
W2 – wariant zerowej generacji farm wiatrowych
W3 – wariant z wyłączoną elektrownią jądrową i generacją FW na 
poziomie 20% ich mocy znamionowej.
 
W tab. 2 przedstawiono wyniki obliczeń zapasu stabilności napię-
ciowej dla powyższych wariantów i stanów pracy KSE:
 

Model
2012 rok 2025 rok

W1 W1 W2 W3

Lato dzień (LD) 13% 18% 17% 18%

Lato noc (LN) 21% 24% 19% 33%

Zima dzień (ZD) 15% 15% 11% 15%

Zima szczyt (ZS) 13% 14% 12% 16%

Tab. 2. Zapas stabilności dla poszczególnych wariantów i stanów pracy 
KSE

Innym kryterium pokazującym sposób pracy systemu, a w szcze-
gólności stacji znajdujących się na terenie spółki ENERGA SA, jest 
liczba węzłów o zbyt niskim napięciu w ostatnich krokach symu-
lacji. Moment ten występuje tuż przed utratą przez KSE stabil-
ności, zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie [4]. 
 

Model
2012 rok 2025 rok

W1 W1 W2 W3

Lato dzień (LD) 226 46 67 55

Lato noc (LN) 234 114 244 63

Zima dzień (ZD) 195 55 99 43

Zima szczyt (ZS) 197 43 83 36

Suma 852 258 493 197

Tab. 3. Liczba stacji na obszarze ENERGA-OPERATOR SA, które przed 
lawiną napięciową posiadały zbyt niskie napięcie
 
Powyższe dane jednoznacznie wskazują, że w modelach  
z 2025 roku liczba przeciążonych węzłów w porównaniu z 2012 
rokiem jest o wiele mniejsza. Wynika to ze wzrostu liczby źródeł 
wytwórczych na północy kraju oraz z rozbudowy infrastruktury 
sieciowej, zarówno w przypadku sieci przesyłowych jak i sieci 
dystrybucyjnych.
Kolejnym przyjętym kryterium oceny stabilności pracy systemu 
było określenie, od jakiego stopnia dociążenia odbiorów  
w systemie mocą pozorną węzły 110 kV posiadały napięcie 
poniżej wartości dopuszczalnej dla poprawnej pracy KSE. Z prze-
prowadzonych badań stanu normalnego wynika że:
•	 Dla wariantu W1 w symulacjach z 2025 roku zwiększył się 

zapas stabilności węzłów 110 kV w porównaniu z 2012 
rokiem.

•	 W wariancie W2 z 2025 roku, węzły wykazują się zmniej-
szonym zapasem stabilności w stosunku do wariantu 
W1. Pokazuje to, że farmy wiatrowe przyłączone blisko 
odbiorców (na poziomie 110 kV, a nie 400 kV) są w stanie 
utrzymywać napięcie w dopuszczalnych granicach, zwięk-
szając zapas stabilności napięciowej.

•	 Duża jednostka wytwórcza, np. elektrownia jądrowa 
Żarnowiec, przyłączona bezpośrednio do sieci przesyłowej, 
posiada ograniczony wpływ na wartość napięcia w węzłach 
znajdujących się w głębi struktury systemu elektroenerge-
tycznego, np. węzły 110 kV lub SN. Duże źródło wytwórcze 
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przyłączone do sieci przesyłowej poprawia natomiast  
w znacznym stopniu stabilność napięciową węzłów WN:  
400 kV i 220 kV.

W wyniku przeprowadzonych badań wskazano węzły krytyczne, 
czyli takie, które charakteryzowały się najmniejszym zapasem stabil-
ności i największymi spadkami napięcia dla wszystkich symulacji  
z założonego wariantu pracy sieci. Dane przestawiono na rys. Podczas 
przeprowadzania symulacji sprawdzono, jak różne warianty pracy 
systemu wpływają na obciążalność linii 110 kV znajdujących się na 
obszarze ENERGA SA. Poniżej na rys. W5 – wariant zerowej gene-
racji farm wiatrowych oraz zerowej generacji elektrowni jądrowej 
(całkowite odłączenie źródeł od systemu). Dzięki temu wariantowi 
możliwe było zaobserwowanie, jak na pracę sieci spółki ENERGA SA 
wpłynie wyłączenie znacznej liczby źródeł na północy Polski., przed-
stawiono liczbę przeciążonych linii dla poszczególnych wariantów.. 
Rys. 2. Liczba przeciążonych linii dla poszczególnych wariantów 
pracy KSE na krok przed wystąpieniem lawiny napięciowej

 
Rys. 1. Liczba węzłów ze zbyt niskim napięciem we wszystkich symula-
cjach danego wariantu
 
Dzięki analizie ustalono, że najsłabszymi punktami są stacje na 
terenie Trójmiasta lub w jego pobliżu. Ze wszystkich rozpatry-
wanych powyżej wariantów najgorszym dla OSD jest wariant  
z zerową generacją farm wiatrowych, które są w stanie lokalnie 
podnieść poziom napięcia. Najmniej przeciążonych węzłów 
występuje w wariancie, w którym nie pracuje elektrownia 
jądrowa w Żarnowcu. W wariancie tym generację EJ zastąpiły 
nowe jednostki wytwórcze na południe od Trójmiasta, głównie: 
elektrownia gazowa w Grudziądzu oraz elektrownia Północ  
w Pelpinie (obie w planach budowy). 
Podczas przeprowadzania symulacji sprawdzono, jak różne 
warianty pracy systemu wpływają na obciążalność linii 110 kV 
znajdujących się na obszarze ENERGA SA. Poniżej na rys. W5 – 
wariant zerowej generacji farm wiatrowych oraz zerowej generacji 
elektrowni jądrowej (całkowite odłączenie źródeł od systemu). 
Dzięki temu wariantowi możliwe było zaobserwowanie, jak na 
pracę sieci spółki ENERGA SA wpłynie wyłączenie znacznej liczby 
źródeł na północy Polski., przedstawiono liczbę przeciążonych linii 
dla poszczególnych wariantów.
 

 
Rys. 2. Liczba przeciążonych linii dla poszczególnych wariantów pracy 
KSE na krok przed wystąpieniem lawiny napięciowej
 Pomimo że w modelach z 2025 roku odbiory w systemie zostały 
w znacznym stopniu dociążone, dzięki poprawnie przeprowa-
dzonej rozbudowie i modernizacji sieci liczba przeciążonych 
linii jest mniejsza w porównaniu z 2012 rokiem. Gdy w systemie 
brakuje lokalnych źródeł wytwarzających energię elektryczną  
w pobliżu odbiorców, np. farmy wiatrowe (wariant W2), większa 
moc musi zostać przesłana sieciami przesyłowymi i dystrybucyj-
nymi, co powoduje przeciążanie się tych linii. 

W celu przeanalizowania pełnego zakresu pracy KSE przeprowa-
dzono dodatkowe analizy i symulacje skrajnych wariantów pracy 
systemu:
W4 – wariant 90-proc. generacji farm wiatrowych, który ma 
odwzorowywać wystąpienie idealnych warunków wietrznych 
dla generacji elektrowni wiatrowych na całym obszarze Polski
W5 – wariant zerowej generacji farm wiatrowych oraz zerowej 
generacji elektrowni jądrowej (całkowite odłączenie źródeł od 
systemu). Dzięki temu wariantowi możliwe było zaobserwo-
wanie, jak na pracę sieci spółki ENERGA SA wpłynie wyłączenie 
znacznej liczby źródeł na północy Polski.  
Wariant 4 został przebadany dla modelu LD. W celu zbilanso-
wania mocy generowanej i pobieranej w systemie, jak również 
zapewnienia odpowiedniego poziomu rezerwy wirującej (na 
wypadek zmniejszonej generacji w źródłach niespokojnych, 
tj. FW), moc generowaną we wszystkich JWCD przyjęto na 
poziomie minimum technicznego. Wyłączono również część 
jednostek wytwórczych w miejscach dużego nagromadzenia 
elektrowni konwencjonalnych. Generowaną moc elektrowni 
jądrowej pozostawiono bez zmian. Zmieniono natomiast stan 
pracy w elektrowniach szczytowo-pompowych na północy 
Polski, tj. Żydowo i Żarnowiec, z generacyjnej na pompową. 
Mimo takich zabiegów bardzo trudno było uzyskać wymagany 
poziom rezerwy wirującej.

W rozpatrywanym wariancie system nie dysponował żadnym 
zapasem stabilności. Część węzłów NN posiadała zbyt niskie lub 
zbyt wysokie napięcie już dla normalnego stanu pracy systemu 
(stanu początkowego, czyli bez żadnego dociążania odbiorów). 
Węzły mające zbyt niski poziom napięcia znajdowały się najczę-
ściej na końcach ciągów zasilających (tzw. promieni), które na 
dodatek przy wyłączeniu części elektrowni znalazły się daleko 

2012 r.          2025 r.           2025 r.         2025 r. 
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od źródła wytwórczego. Węzłami o zbyt wysokim napięciu 
były najczęściej węzły, do których przyłączono farmy wiatrowe  
o znacznej mocy.

Model
lato dzień (LD)

Normalny stan pracy KSE Utrata stabilności przez 
KSE

Polska 
(cała) ENERGA Polska 

(cała) ENERGA

W1 0 0 123 46

W2 13 12 162 67

W4 25 0 177 20

Tab. 4. Liczba przeciążonych węzłów 110 kV na początku i końcu symu-
lacji w modelu LD 2025 dla różnych wariantów

Z danych przedstawionych w tab. Tab. 4. Liczba przeciążonych 
węzłów 110 kV na początku i końcu symulacji w modelu LD 2025 
dla różnych wariantów wynika, że wariant W4 jest dla KSE najbar-
dziej niekorzystny ze wszystkich przebadanych stanów pracy. 
Natomiast dla sieci ENERGA SA jest to jednak najlepszy wariant 
z możliwych. Zarówno w normalnym stanie pracy systemu, jak 
również w chwili wystąpienia lawiny napięciowej i utraty stabil-
ności przez system liczba przeciążonych węzłów na obszarze 
ENERGA SA jest najmniejsza w porównaniu z innymi zakłada-
nymi wariantami wietrzności i generacji mocy przez FW.

Praca FW ma bardziej negatywny wpływ na linie znajdujące się na 
obszarze działania spółki ENERGA SA niż na napięcie w węzłach. 
Elektrownie wiatrowe przyłączone do węzłów 110 kV pracują w 
pobliżu odbiorców i są w stanie lokalnie pokryć część zapotrze-
bowania na energię elektryczną. Dzięki temu ilość energii, jaką 
trzeba przesłać z JWCD, zlokalizowanych w głównej mierze na 
południu kraju, jest mniejsza. Przekłada się to bezpośrednio na 
obciążenie linii elektroenergetycznych. Obecnie, sumaryczna 
moc znamionowa elektrowni wiatrowych w systemie jest mała 
w stosunku do mocy zainstalowanej innych źródeł. Zakłada 
się, że do 2025 roku moc znamionowa elektrowni wiatrowych 
będzie stanowiła około 1/3 mocy zainstalowanej wszystkich 
jednostek wytwórczych w KSE [1]. W związku z występowaniem 
na północy kraju najlepszych warunków wietrznych zakłada się, 
że największa liczba elektrowni wiatrowych będzie znajdowała 
się na północy kraju [1]. Obszar ten charakteryzuje się jednym  
z najniższych poziomów zużycia energii elektrycznej w Polsce. 
W wyniku tego nadmiar wyprodukowanej energii będzie musiał 
być przesłany do odbiorców znajdujących się w głębi kraju. 
Spowoduje to zmianę kierunku przepływu mocy w liniach elek-
troenergetycznych oraz stopień ich obciążenia. 
Poniżej na rys. Powyżej opisany wariant 
jest specyficznym stanem pracy,  
w którym przepływy mocy od źródeł wytwórczych do odbiorców 
mają kierunek z północy na południe, czyli przeciwny, niż ma to 
najczęściej miejsce obecnie. Przeciwieństwem takiego wariantu 
może być sytuacja zerowej generacji w elektrowniach wiatrowych 
oraz wyłączenie elektrowni jądrowej w Żarnowcu. W wariancie 
tym na północy Polski pracuje bardzo mało źródeł wytwór-
czych. Jest to drugi skrajny przypadek, który został rozpatrzony. 

przedstawia liczbę przeciążonych linii 110 kV dla modelu LD 
2025 w trzech wybranych wariantach dla stanu normalnego i w 
chwili utraty przez system stabilności

 
Rys. 3. Liczba przeciążonych linii 110 kV na obszarze spółki ENERGA SA 
dla modelu LD 2025

Powyżej opisany wariant jest specyficznym stanem pracy,  
w którym przepływy mocy od źródeł wytwórczych do odbiorców 
mają kierunek z północy na południe, czyli przeciwny, niż ma to 
najczęściej miejsce obecnie. Przeciwieństwem takiego wariantu 
może być sytuacja zerowej generacji w elektrowniach wiatrowych 
oraz wyłączenie elektrowni jądrowej w Żarnowcu. W wariancie 
tym na północy Polski pracuje bardzo mało źródeł wytwórczych. 
Jest to drugi skrajny przypadek, który został rozpatrzony.

Symulacje zostały przeprowadzone dla modeli LD oraz ZS. 
Pierwszy model został wybrany w celu skonfrontowania wyników 
z wariantem W4. Wariant zimowego szczytu został zbadany jako 
najbardziej ekstremalny przypadek pracy systemu dla obszaru 
północnego, tzn. z małą liczbą jednostek wytwórczych na 
północy oraz szczytowym poborem energii elektrycznej.
Zgodnie z przypuszczeniem, przy ograniczonej lokalnej gene-
racji znaczna liczba węzłów może charakteryzować się zbyt 
niskim napięciem. Jest to sytuacja bardzo podobna do wariantu 
zerowej generacji FW (W2).
 

Wariant Lato dzień (LD) Zima szczyt (ZS)

W1 38 / (46) 0 / (43)

W2 62 / (67) 26 / (83)

W3 49 / (55) 0 / (36)

W5 67 69

Tab. 5. Liczba przeciążonych węzłów pod koniec symulacji dla poszcze-
gólnych wariantów w modelach LD 2025 i ZS 2025

W tab. Tab. 5. Liczba przeciążonych węzłów pod koniec symu-
lacji dla poszczególnych wariantów w modelach LD 2025 i ZS 
2025 zestawiono dane na temat liczby węzłów ze zbyt niskim 
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napięciem dla poszczególnych wariantów. Dla wariantów 
W1-W3 kursywą oznaczono liczbę węzłów posiadających zbyt 
niskie napięcie w przypadku dociążenia KSE w stopniu, który 
powodował w wariancie W5 wystąpienie lawiny napięcia i utratę 
stabilności. W nawiasach natomiast podano liczbę przeciążonych 
węzłów na granicy stabilności napięciowej w danej symulacji.

Dane w tabeli jednoznacznie wskazują, że wariant W5 jest 
wariantem najgorszym. Mała różnica między liczbą przeciążonych 
węzłów dla modelu LD w wariantach 2 i 5 wynika z wystąpienia 
w okresie letnim doliny zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Charakteryzuje się on niedociążeniem JWCD w okresie letnim 
oraz wyłączeniem części bloków. W sytuacji kryzysowej istnieje 
możliwość uruchomienia, w celu szybkiego zbilansowania KSE, 
części jednostek wytwórczych, które charakteryzują się bardzo 
szybkim rozruchem, np. elektrowni wodnych i gazowych. Na 
północy kraju znajduje się kilka takich źródeł, w tym elektrownia 
szczytowo-pompowa Żarnowiec, Żydowo oraz planowana elek-
trownia gazowa w Grudziądzu. Trudno o taką sytuację podczas 
wystąpienia szczytu zapotrzebowania, gdy większość jednostek 
wytwórczych pracuje z dużym współczynnikiem wykorzystania 
i posiada niewielką możliwość dociążenia. Dlatego też różnica 
między wariantami W2 i W5 dla LD i ZS jest taka znacząca. Wpływ 
FW i EJ Żarnowiec bardzo dobrze obrazują wyniki dla modelu ZS. 
W stanie, w którym system przestał już poprawnie funkcjonować 
w wariancie W5 (osiągnięcie granicy stabilności), dla wariantów 
W1 i W3 system charakteryzował się jeszcze niewielkim zapasem 
stabilności. W rozpatrywanym wariancie blisko 70 węzłów posia-
dało zbyt niskie napięcie w momencie wystąpienia rozbieżnego 
procesu iteracyjnego. Dla porównania w wariancie W1 i z wyłą-
czoną EJ Żarnowiec W3 nie zauważono żadnych znaczących 
zmian w systemie oraz nie wystąpiły przeciążenia w węzłach.

 4. Wyłączenia N-1, N-2
Zdarzenie N-1 to awaria dotykająca jedno dowolne urządzenie 
zainstalowane w systemie elektroenergetycznym (transformator, 
generator, linię wysokiego napięcia). Zdarzenie N-2 to sytuacja, 
w której dwa takie elementy ulegają nagłej awarii i wyłączeniu. 
KSE powinien być odporny na zdarzenia tego typu, nie powinny 
one powodować przerw w dostawie energii elektrycznej do 
odbiorców. Oznacza to również, że uszkodzenie jednej, dowolnej 
linii przesyłowej nie może powodować destabilizacji pracy SEE. 
Analizę dotyczącą przeciążalności prądowej linii i obciążalności 

węzłów przeprowadzono dla ZS 2025. Wynika to z faktu, że 
występuje wtedy największe zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną i może wystąpić praca niektórych urządzeń na granicy 
ich obciążalności znamionowych. Wyłączenie elementu wcho-
dzącego w skład KSE mogłoby powodować duże zaburzenia,  
z powodu konieczności przesyłania dużych mocy alternatyw-
nymi ciągami przesyłowymi, dociążając inne elementy przesy-
łowe systemu elektroenergetycznego. 
W artykule skupiono się na opisaniu najbardziej reprezentatyw-
nego wariantu z trzech przeanalizowanych w projekcie badaw-
czym modeli. Przyjęto dla niego następujące założenia:
•	 wybrano model ZS 2025
•	 przyjęto stałą generację farm wiatrowych na poziomie 20% 

zainstalowanej mocy
•	 praca z jednym blokiem jądrowym – 1600 MW
•	 praca elektrowni wodnej Żarnowiec w trybie genera-

torowym trzema hydrozespołami. Jeden hydrozespół 
odstawiony.

Do analiz N-1 i N-2 wybranych zostało siedem różnych wariantów 
zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w KSE. Skupiono się przede 
wszystkim na elementach sieci z terenu spółki ENERGA SA. 
Założono, że wyłączenia w dalszych obszarach kraju nie będą 
miały znaczącego wpływu na region działania spółki ENERGA 
SA. Listę wyłączeń wraz z przypisanymi im wariantami przedsta-
wiono poniżej:

 

  WYŁĄCZONE ELEMENTY

Wariant 1 Transformator 400/220 kV w stacji Gdańsk + linia  
110 kV relacji Gdańsk EC-Gdańsk

Wariant 2 Linia 400 kV relacji Grudziądz–Płock + linia 110 kV 
relacji Grudziądz–Kwidzyń Celuloza (dwutor)

Wariant 3 Linia 400 kV relacji Słupsk–Dunowo + transformator 
400/110 kV w stacji Dunowo

Wariant 4 Transformator 220/110 kV w stacji Jasiniec

Wariant 5 Linia 400 kV relacji Dargoleza–Żarnowiec + linia 110 kV 
relacji Żarnowiec–Gdynia Chylonia

Wariant 6 Linia 400 kV relacji Grudziądz–Płock + planowana 
gazowa jednostka wytwórcza w Grudziądzu

Wariant 7 Linia 110 kV relacji Gdańsk–Gdynia Chwarzno + linia 
110 kV relacji Gdańsk–Gdynia Redłowo

Tab. 6. Rodzaje wariantów i wyłączane elementy w przeprowadzonej 
symulacji

Z punktu widzenia operatora sieci dystrybucyjnej istotnym 
wyznacznikiem zapewnienia ciągłości zasilania i pewności 
dostaw energii elektrycznej na danym obszarze jest stopień 
obciążalności linii, którymi przesyłana jest moc do głównych 
punktów zasilających, gdzie po transformacji napięcia na średnie 
przesyłana jest dalej do odbiorców końcowych. Poniższa tabela 
przedstawia liczbę przeciążonych linii oraz liczbę węzłów, których 
napięcie spadło poniżej kryteriów, wyznaczonych przez [4] dla 
zadanych warunków pracy. 
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Rys. 4. Obszary zagrożone utratą stabilności napięciowej dla symulacji ZS 2025, model podstawowy z wyłączeniami w wariancie 5 i 6

Zima szczyt (ZS) 2025 model podstawowy

Obszar
Średni spadek napięcia w węzłach na danym obszarze po utracie stabilności napięciowej w KSE 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7

ENERGGda 4,53 4,76 4,38 4,59 4,44 4,99 4,64

ENERGElb 4,78 5,72 4,59 4,87 3,31 4,81 4,8

ENERGKos 2,33 2,14 1,19 2,37 3,63 2,18 2,36

ENERGSłu 2 1,86 1,57 2,06 3,04 1,85 2,06

ENERGTor 4 4,12 3,74 4,06 3,88 3,86 3,98

ENERGOls 4,42 5,36 4,23 4,52 4,14 4,37 4,46

ENERGKal 1,42 1,5 1,28 1,4 1,47 1,39 1,41

ENERGPło 3,37 6,01 3,71 3,87 3,61 3,74 3,78

Tab. 8. Średni spadek napięcia w węzłach na danym obszarze na granicy stabilności napięciowej w KSE dla modelu ZS 2025, model podstawowy
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Przekroczenia

Linie (Iobc>In) Węzły (Ui<Umin)

Wariant 1 5/467 1/331

Wariant 2 11/466 3/331

Wariant 3 5/468 1/331

Wariant 4 6/468 1/331

Wariant 5 5/468 3/331

Wariant 6 5/468 3/331

Wariant 7 5/466 1/331

 
Tab. 7. Liczba przeciążonych linii, węzłów o napięciu poniżej wartości 
minimalnej na obszarze spółki ENERGA SA, model podstawowy dla 
poszczególnych wariantów wyłączeń

Z tab. 7  wynika, że najgorszym wariantem wyłączenia, z punktu 
widzenia zapewnienia ciągłości zasilania, jest wariant 2. 11 prze-
ciążonych linii 110 kV stanowi nieco ponad 2% wszystkich znaj-
dujących się na terenie spółki ENERGA SA, jednak konieczność 
ich wyłączenia może spowodować braki w zasilaniu odbiorców 
na znacznym obszarze. Wariant 2 charakteryzuje się występo-
waniem przeciążenia w stanie początkowym, tj. bez dociążania 
systemu, trzech linii na obszarze działania spółki ENERGA SA. 
Obligatoryjny zapas stabilności, przyjęty na poziomie 5%, nie jest 
spełniony w przypadku obciążalności w wariancie drugim dla 
czterech linii – przekraczają one swoje obciążalności znamionowe 
w tych granicach. Dodatkowo warianty 5 i 6 charakteryzują się 
na największymi spadkami napięcia w węzłach w pobliżu awarii 
oraz dużą liczbą węzłów, które wykazują znaczną tendencje do 
szybkiego osiągania granicy napięcia dopuszczalnego.

Z rys. Z rys. Z rys. Z rys. 4 wynika, że obszar utraty stabilności 
napięciowej zagraża południowym regionom Gdyni. W rejonie 
tym nie występuje generacja znacznej mocy w węzłach elek-
trownianych oraz rozproszona generacja. Istnieją długie promie-
niowe ciągi przesyłowe ze znaczną liczbą stacji 110 kV, wpły-
wając negatywnie na utrzymanie odpowiedniej wartości napięć 
na węzłach. Szczegółowe informacje dotyczące nazw przecią-
żanych linii i węzłów zostały przekazane spółce ENERGA SA i są 
one jej własnością. wynika, że obszar utraty stabilności napię-
ciowej zagraża południowym regionom Gdyni. W rejonie tym 
nie występuje generacja znacznej mocy w węzłach elektrownia-
nych oraz rozproszona generacja. Istnieją długie promieniowe 
ciągi przesyłowe ze znaczną liczbą stacji 110 kV, wpływając 
negatywnie na utrzymanie odpowiedniej wartości napięć na 
węzłach. Szczegółowe informacje dotyczące nazw przeciąża-
nych linii i węzłów zostały przekazane spółce ENERGA SA i są 
one jej własnością. wynika, że obszar utraty stabilności napię-
ciowej zagraża południowym regionom Gdyni. W rejonie tym 
nie występuje generacja znacznej mocy w węzłach elektrownia-
nych oraz rozproszona generacja. Istnieją długie promieniowe 
ciągi przesyłowe ze znaczną liczbą stacji 110 kV, wpływając 
negatywnie na utrzymanie odpowiedniej wartości napięć na 
węzłach. Szczegółowe informacje dotyczące nazw przeciąża-
nych linii i węzłów zostały przekazane spółce ENERGA SA i są 

one jej własnością. wynika, że obszar utraty stabilności napię-
ciowej zagraża południowym regionom Gdyni. W rejonie tym 
nie występuje generacja znacznej mocy w węzłach elektrownia-
nych oraz rozproszona generacja. Istnieją długie promieniowe 
ciągi przesyłowe ze znaczną liczbą stacji 110 kV, wpływając 
negatywnie na utrzymanie odpowiedniej wartości napięć na 
węzłach. Szczegółowe informacje dotyczące nazw przeciążanych 
linii i węzłów zostały przekazane spółce ENERGA SA i są one jej 
własnością.
Z tab. 7 wynika, że liczba węzłów, w których napięcia w momencie 
utraty stabilności przez system spadają poniżej progów usta-
lonych w dokumencie [4], jest nieznaczna. Liczba ta stanowi 
maksymalnie niecały 1% wszystkich węzłów 110 kV będących 
własnością ENERGA SA. 

Istotnym wyznacznikiem z punktu widzenia bezpieczeństwa 
pracy systemu, zarówno przesyłowego, jak i dystrybucyjnego, 
jest poziom napięć na węzłach sieci. W tab. Tab. 5. Liczba prze-
ciążonych węzłów pod koniec symulacji dla poszczególnych 
wariantów w modelach LD 2025 i ZS 2025 przedstawiono średni 
spadek napięcia w węzłach na danym obszarze spółki ENERGA SA 
z wyszczególnieniem poszczególnych wariantów. Kolorem czer-
wonym zaznaczono najgorszy przypadek dla danego obszaru. 
Rys. 5 pozwala na łatwiejsze zobrazowanie problemu stabilności 
napięciowej w wariantach N-1 dla rozpatrywanego modelu. 
Na rys. 5 można zauważyć, że najbardziej podatnymi obszarami 
na wyłączenia awaryjne będą obszary ENERGA Płock, Gdańsk, 
Elbląg, Toruń i Olsztyn, gdzie średni spadek napięcia we wszyst-
kich węzłach przekracza w każdym wariancie 3 kV, a w Płocku, 
w wariancie 2 sięga nawet 6 kV, co jest wartością niepokojącą  
z punktu widzenia prowadzenia ruchu. Najmniej podatnymi obsza-
rami są obszary ENERGA Koszalin, Słupsk i Kalisz. Dwa pierwsze 
obszary zawdzięczają to przede wszystkim wielu rozproszonym 
źródłom mocy biernej w postaci farm wiatrowych, przyczyniają-
cych się w widoczny sposób do poprawy stabilności napięciowej 
na obszarach, na których występują. Natomiast obszar ENERGA 
Kalisz jest w pobliżu bardzo dużych źródeł wytwórczych (rela-
tywnie blisko Elektrowni Bełchatów, Zespołu Elektrowni Pątnów–
Adamów–Konin), gdzie sieć przesyłowa jest stosunkowo mocno 
rozwinięta, więc problemy z zapewnieniem dostatecznej ilości 
mocy biernej, a co za tym idzie – dużymi spadkami napięcia, nie 
występują. Obszary: ENERGA Gdańsk i Elbląg są najbardziej nara-
żone pod względem średniego spadku napięcia we wszystkich 
wariantach, a wariant 2 okazuje się najbardziej niebezpieczny dla 
wszystkich węzłów na najbardziej narażonych obszarach.
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Rys. 5. Średni spadek napięcia na obszarach spółki ENERGA SA dla 
rozpatrywanych wariantów wyłączeń N-1 dla modelu zima szczyt 2025 
model podstawowy

5. Wpływ elektrowni jądrowej
północny region kraju może cierpieć na bardzo duże deficyty 
mocy (obecnie jest importerem energii elektrycznej), gdyż 
planowane do 2017 roku wyłączenie Zespołu Elektrowni Dolna 
Odra pozbawi zupełnie ten obszar dużej jednostki wytwór-
czej. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną może  
w części być pokryte z nowo planowanych bloków w Grudziądzu 
i Pelplinie. Może to jednak nie wystarczyć do zaspokojenia rosną-
cego zapotrzebowania. Budowa elektrowni jądrowej okazuje się 
być zatem uzasadniona, co opisano szerzej w [3]. Elektrownia 
jądrowa, z powodu bezpieczeństwa, stabilności, ekonomiki oraz 
żywotności urządzeń (np. pręty paliwowe, regulacyjne), powinna 
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Streszczenie
Artykuł podejmuje próbę analizy bilansu i zapotrzebowania na moc bierną Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Bilanse mocy biernej sporządzono dla charak-
terystycznych stanów pracy systemu, to jest szczytu zimowego, szczytu letniego oraz 
doliny letniej. Dane wejściowe stanowiły modele rozpływowe systemu elektroenerge-
tycznego oraz wybrane wyniki obliczeń rozpływów mocy. Ponadto zaprezentowano 
wielkości zapotrzebowania na moc czynną i bierną w KSE w charakterystycznych 
stanach pracy systemu na przestrzeni ostatnich lat. Przeanalizowano występujące 
tendencje zmian na tle warunków regulacji wynikających z bilansów mocy i sformuło-
wano wnioski.

1. Wstęp
Prawidłowa praca systemu elektroenergetycznego wymaga 
ciągłego bilansowania zarówno mocy czynnej, jak i mocy biernej. 
Zbilansowanie zapotrzebowania i generacji mocy czynnej zwią-
zane jest z utrzymaniem ogólnosystemowego parametru, jakim 
jest częstotliwość, natomiast zbilansowanie mocy biernych znaj-
duje swoje odzwierciedlenie w poziomach napięć węzłów sieci 
zamkniętej. Oba wymienione parametry: f oraz U mają zasad-
nicze znaczenie dla bezpiecznej pracy systemu i zapewnienia 
ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców.
Bilans mocy i energii czynnej systemu elektroenergetycznego 
jest stosunkowo często analizowany i prezentowany, ponieważ 
dotyczy podstawowej, użytecznej składowej mocy, która jest 
przedmiotem rozliczeń zarówno w obszarze obrotu, jak i usług 
przesyłania i dystrybucji. Dodatkowo dużo uwagi poświęca 
się problematyce strat i sprawności systemu elektroenerge-
tycznego ze względu na rosnące znaczenie poprawy efektyw-
ności sektora oraz szerokie promowanie działań w zakresie 
energooszczędności.
Zagadnienia związane z gospodarką i bilansem mocy biernej 
zostały siłą rzeczy ulokowane na drugim planie. Sytuacja uległa 
istotnej zmianie po 26 czerwca 2006 roku, kiedy to awaria zwią-
zana z załamaniem napięcia w północno-wschodniej części KSE 
ulokowała tematykę dotyczącą mocy biernej w systemie elektro-
energetycznym w centrum uwagi.
Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia aktualnej sytuacji 
w zakresie bilansu mocy biernej w polskim systemie elektroener-
getycznym, a także prezentuje tendencje związane ze zmianami 
zapotrzebowania mocy biernej na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Dane wejściowe dla przygotowania prezentowanych wielkości 
stanowiły modele rozpływowe systemu elektroenergetycznego 

dla poszczególnych stanów charakterystycznych oraz niektóre, 
wybrane wyniki obliczeń rozpływu mocy w sieci zamkniętej 400, 
220 i 110 kV.

2. Bilans mocy biernej KSE
W tab. 1 przedstawiono orientacyjne bilanse mocy biernej 
systemu elektroenergetycznego dla charakterystycznych stanów 
jego pracy: szczytu zimowego 2011/2012 (szczyt zimowy 2011), 
szczytu letniego 2012 (szczyt letni 2012), doliny letniej lata 2012 
(dolina letnia 2012) oraz doliny letniej w dni świąteczne (dolina 
letnia 2012 dni świąteczne). 
Po stronie zapotrzebowania uwzględniono: zapotrzebo-
wanie węzłów odbiorczych sieci zamkniętej, zapotrzebowanie 
zespołów wytwórczych, pobór przez generatory pracujące 
pojemnościowo, straty podłużne w liniach sieci zamkniętej, straty 
podłużne i poprzeczne w transformatorach sieciowych, straty 
podłużne w transformatorach blokowych oraz pobór mocy przez 
dławiki. Po stronie wytwarzania ujęto: produkcję mocy biernej 
w generatorach elektrowni, dostarczanie mocy przez odbiory  
o charakterze pojemnościowym, generacje mocy w liniach oraz 
pracę baterii kondensatorów.
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Grupa elementów systemu
Szczyt 

zimowy 
2011

Szczyt 
letni 2012

Dolina 
letnia 
2012

Dolina letnia 
2012 dni 

świąteczne

zapotrzebowanie na moc 
czynną [MW] –25 152 –20 633 –14 248 –10 532

Zapotrzebowanie Q [Mvar]

zapotrzebowanie węzłów 
odbiorczych –5 626 –5 220 –2 956 –2 648

zapotrzebowanie zespołów 
wytwórczych –1 217 –1 001 –889 –738

praca pojemnościowa 
generatorów –37 –16 –400 –917

straty podłużne w liniach –2 780 –2 549 –1 016 –640

straty podłużne 
w transformatorach 
sieciowych

–931 –878 –343 –199

straty poprzeczne 
w transformatorach 
sieciowych

–85 –79 –80 –81

straty podłużne 
w transformatorach 
blokowych

–2 700 –2 353 –1 121 –700

dławiki –514 –649

Razem zapotrzebowanie –13 375 –12 097 –7 321 –6 571

Generacja Q
[Mvar]

wytwarzanie w generatorach 6 781 5 511 1 469 758

przekompensowane węzły 
odbiorcze 53 92 122 157

generacja w liniach 5 801 5 843 5 878 5 841

baterie kondensatorów 696 678

Razem wytwarzanie 13 331 12 124 7 469 6 756

Tab. 1. Przybliżone bilanse mocy biernej KSE dla charakterystycznych 
stanów pracy systemu 

Analizując strukturę zapotrzebowania mocy biernej w szczycie 
zimowym, należy zauważyć, że zapotrzebowanie węzłów odbior-
czych to jedynie ok. 42% ogółu potrzeb. Resztę (niemal 58%) 
stanowią potrzeby własne sieci oraz zespołów wytwórczych. Do 
najbardziej znaczących pozycji należą straty podłużne w liniach 
(ok. 21% zapotrzebowania) oraz straty podłużne w transfor-
matorach blokowych (ok. 20%), w dalszej kolejności potrzeby 
zespołów wytwórczych (ok. 9%) oraz straty w transformatorach 
sieciowych (ok. 8%). W rozważanym stanie pracy systemu zapo-
trzebowanie na moc bierną pokrywane jest z dwóch zasadni-
czych źródeł: zespołów wytwórczych elektrowni (ok. 51%) oraz 
generacji w liniach sieci zamkniętej (ok. 44%) przy niewielkim 
wsparciu baterii kondensatorów (ok. 5%).
W szczycie letnim 2012 roku zapotrzebowanie mocy biernej 
węzłów odbiorczych było nieznacznie mniejsze (o ok. 400 Mvar) 
niż dla szczytu zimowego, przy różniącym się o ok. 4500 MW 
zapotrzebowaniu na moc czynną. Całkowite zapotrzebowanie 
(brutto) było mniejsze latem niż zimą o ok. 1300 Mvar z powodu 

zmniejszonych przepływów, a co za tym idzie – mniejszych 
potrzeb własnych systemu. Po stronie wytwarzania zmniejszo-
nemu zapotrzebowaniu odpowiadała adekwatnie mniejsza 
produkcja mocy biernej w zespołach wytwórczych.
Analizując przedostatnią kolumnę tab. 1, można stwierdzić, 
że obraz bilansu mocy biernej systemu ulega istotnej zmianie  
w letniej dolinie obciążenia. Znacząco spada zapotrzebo-
wanie węzłów odbiorczych na moc bierną (o ponad 2200 Mvar  
w stosunku do szczytu letniego). Zmniejszeniu ulegają potrzeby 
zespołów wytwórczych (mniejsza liczba pracujących jednostek). 
Z uwagi na zmniejszone przepływy w sieci radykalnie zmniejszają 
się straty podłużne w liniach i transformatorach (o ok. 3300 Mvar 
w stosunku do szczytu letniego). Redukcji po stronie zapotrze-
bowania brutto o ok. 5500 Mvar odpowiada redukcja produkcji 
mocy biernej w generatorach o ok. 4000 Mvar. Dodatkowo część 
zespołów wytwórczych zostaje wysterowana do pracy pojemno-
ściowej, to jest pobierania mocy biernej indukcyjnej na poziomie 
ponad 400 Mvar. Załączenie dławików powoduje pobór dodat-
kowo ponad 500 Mvar.
Wymowa liczb jest jeszcze bardziej znacząca dla stanu doliny 
letniej, odpowiadającej dniom świątecznym (ostatnia kolumna 
tab. 1). Zapotrzebowanie węzłów odbiorczych jest jeszcze niższe, 
straty podłużne w liniach i transformatorach także spadają. 
System zostaje zbilansowany dzięki znacznej redukcji wytwa-
rzania w generatorach, głębokiej pracy pojemnościowej znacznej 
grupy zespołów wytwórczych oraz zwiększonej w stosunku do 
doliny w dniach roboczych mocy dławików.
Warto zwrócić uwagę na znaczną (ponad 5800 Mvar) i praktycznie 
niezależną od stanu pracy systemu wartość mocy biernej produ-
kowanej przez linie. Wynika ona z pojemności doziemnych sieci. 
Z kolei podłużne straty mocy biernej w liniach i transformato-
rach zmieniają się w szerokim zakresie przy zmianach obciążenia 
systemu, co wynika z kwadratowej zależności strat od obciążenia 
oraz znacznych wartości reaktancji linii i transformatorów. 
Godna odnotowania jest także sytuacja przekompensowania 
węzłów odbiorczych, czyli stanu, w którym w punkcie odbioru 
(stacja 110 kV/SN) zamiast zapotrzebowania mocy biernej 
pojawia się oddawanie mocy biernej do sieci zamkniętej. Tego 
typu sytuacje jak wynika z tab. 1, występują w każdym stanie 
pracy systemu, lecz zjawisko to narasta w dolinach obciążenia.
Niskie zapotrzebowanie mocy przez węzły odbiorcze, któremu 
towarzyszą znikome przepływy mocy w sieci, zmusza do korzy-
stania z intensywnej regulacji przy użyciu generatorów (zarówno 
w zakresie redukcji produkcji mocy biernej, jak i wykorzystania 
pracy pojemnościowej). Taki stan może w pewnych fragmen-
tach systemu prowadzić do niebezpieczeństwa utraty zdolności 
regulacji napięć i trudności z opanowaniem wysokich napięć  
w węzłach sieci przesyłowej.

3. Zapotrzebowanie na moc bierną  
w ostatnich latach
Poza sporządzeniem bilansów mocy biernej dla charakterystycz-
nych stanów pracy systemu elektroenergetycznego dokonano 
analizy zmian zapotrzebowania mocy czynnej i biernej w takich 
stanach na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wyniki zestawiono na 
rys. 1–3, przedstawiających wielkość zapotrzebowania na moc 
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czynną i bierną w KSE odpowiednio: w szczytach zimowych z lat 
2008–2011, w szczytach letnich z lat 2009–2012 oraz w letnich 
dolinach nocnych z lat 2009–2012. Wielkość prezentowana jako 
zapotrzebowanie na moc bierną odpowiada pozycjom bilansu 
obejmującym łącznie zapotrzebowanie węzłów odbiorczych 
oraz jednostek wytwórczych.
Analizując wykres zamieszczony na rys. 1, można stwierdzić, że 
największe zapotrzebowanie na moc czynną w analizowanym 
okresie miało miejsce zimą 2008 roku i wynosiło ponad 25 700 
MW. W następnym roku spadło do nieco ponad 24 000 MW, 
a potem w 2010 roku zwiększyło się do poziomu ok. 25 000 
MW i niemal dokładnie powtórzyło się w ostatnim szczycie. 
Maksymalnemu zapotrzebowaniu mocy czynnej w 2008 roku 
towarzyszyło znaczne zapotrzebowanie mocy biernej, które 
zmniejszyło się wraz z obciążeniem czynnym w następnym roku. 
W 2009 roku wzrostowi P towarzyszył wzrost Q, a w ostatnim roku 
odnotowano spadek zapotrzebowania mocy biernej przy stałym 
poziomie mocy czynnej. Gdyby posłużyć się tzw. tangensem 
systemu, jako stosunkiem mocy zapotrzebowanej biernej do 
czynnej, to dla zimowych szczytów obciążenia wynosiłby on 
kolejno: w 2008 roku – 0,31, w 2009 roku – 0,29, w 2010 roku – 
0,29 i w 2011 roku – 0,27. 

Rys. 1. Zapotrzebowanie węzłów KSE na moc czynną i bierną w szczy-
tach zimowych w latach 2008–2011

Rys. 2 prezentuje zapotrzebowanie mocy czynnej i biernej  
w szczytach letnich od 2009 do 2012 roku. W tym okresie obser-
wuje się wzrost zapotrzebowanej mocy czynnej od ok. 19 000 MW 
do ponad 20 600 MW.

Rys. 2. Zapotrzebowanie węzłów KSE na moc czynną i bierną w szczy-
tach letnich w latach 2009–2012

Zapotrzebowanie na moc bierną zwiększyło się w 2010 roku, ale 
w ostatnich dwóch latach maleje mimo rosnącej mocy czynnej. 
Odpowiada to wartościom tangensów systemu: w 2009 roku – 
0,34, w 2010 roku – 0,34, w 2011 roku – 0,32 i w 2012 roku – 0,30.
Na rys. 3 przedstawiono wielkości zapotrzebowania systemu na 
moc czynną i bierną w dolinach letnich od 2009 do 2012 roku. 
Tendencje w zakresie zmian P i Q wyglądają podobnie jak dla 
szczytu letniego z rys. 2. Z roku na rok zwiększa się zapotrzebo-
wanie mocy czynnej w letnich dolinach obciążenia, od ponad 
13 400 MW w 2009 roku do ponad 14 200 MW w 2012 roku. 
Zapotrzebowanie na moc bierną nieco wzrosło w 2010 roku, ale 
w kolejnych latach spada. Wyznaczone według przyjętej wcze-
śniej zasady tangensy systemu przyjmują wartości: w 2009 roku – 
0,34, w 2010 roku – 0,35, w 2011 roku – 0,32 i w 2012 roku – 0,27. 
Ostatnia zmiana jest szczególnie znacząca.

Rys. 3. Zapotrzebowanie węzłów KSE na moc czynną i bierną w letnich 
dolinach nocnych w latach 2009–2012

Dodatkowo, poza analizami wypadkowego zapotrzebowania na 
moc bierną systemu krajowego w różnych stanach pracy, wyse-
lekcjonowano w każdym ze stanów zapotrzebowanie węzłów 
odbiorczych na napięciu 110 kV. Właśnie na tym poziomie 
napięcia lokują się węzły odbiorcze sieci zamkniętej, odpowiada-
jące stacjom transformatorowym 110 kV/SN. Reprezentują one 
w modelu KSE zagregowane zapotrzebowanie na moc czynną  
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i bierną poszczególnych podsystemów dystrybucyjnych, pracu-
jących w konfiguracji otwartej rozdzielczych sieci średnich  
i niskich napięć. Zapotrzebowanie na moc poszczególnych stacji 
110 kV/SN determinuje wypadkowe zapotrzebowanie węzłów 
odbiorczych sieci zamkniętej.
Na rys. 4 i 5 pokazano wielkości zapotrzebowania mocy biernej 
przez węzły odbiorcze 110 kV KSE, w analizowanych stanach pracy 
systemu na przestrzeni ostatnich lat. Dane obejmują szczyty 
zimowe od 2008 do 2011 roku oraz szczyty letnie i doliny letnie 
z lat 2009 do 2012. Zaobserwowane trendy korelują z warto-
ściami obserwowanymi na rys. 1–3. Wyjątkiem jest letni szczyt 
z 2011 roku, gdzie zapotrzebowanie w nieznacznym stopniu 
przewyższa wartość z 2010 roku. Spadek zapotrzebowania mocy 
biernej w podsystemach dystrybucyjnych w ostatnim okresie 
znajduje potwierdzenie.

Rys. 4. Zapotrzebowanie mocy biernej węzłów odbiorczych 110 kV  
w ostatnich latach w szczytach zimowych

Rys. 5. Zapotrzebowanie mocy biernej węzłów odbiorczych 110 kV  
w ostatnich latach w szczytach i dolinach letnich

4. Podsumowanie
Bilans mocy biernej ma bardzo istotne znaczenie dla pracy 
systemu elektroenergetycznego, z powodu jego bezpośredniego 

związku z poziomami napięć węzłowych. Poziomy napięć z kolei 
stanowią jeden z podstawowych wyznaczników bezpieczeństwa 
pracy sieci zamkniętej.
Analiza bilansów mocy biernej KSE, sporządzonych dla charak-
terystycznych stanów pracy systemu, pozwala stwierdzić podo-
bieństwo sytuacji w zakresie gospodarki mocą bierną w obu 
szczytowych stanach obciążenia: zimowym oraz letnim. W tych 
stanach pracy uwagę zwraca bardzo znaczny poziom potrzeb 
własnych systemu w ogólnym zapotrzebowaniu. 
Obraz sytuacji istotnie zmienia się w stanach niskich obciążeń 
(dolina letnia). Redukcja zapotrzebowania węzłów odbiorczych 
połączona z bardzo dużym spadkiem potrzeb własnych sprawia, 
że zapotrzebowanie brutto kształtuje się na poziomie połowy 
wartości spotykanej w szczycie. Wysoka i stale obecna gene-
racja mocy biernej na pojemnościach doziemnych sieci może 
stanowić wyzwanie do wyregulowania, zwłaszcza przy niskim 
poborze mocy i towarzyszących takiemu stanowi niewielkich 
przepływach. 
Podstawowy środek regulacji napięcia w systemie (bilansu mocy 
biernej węzłów) stanowią jednostki wytwórcze przyłączone 
do sieci zamkniętej. Ich dopuszczalny obszar pracy w zakresie 
mocy biernej wyznaczają po stronie wytwarzania mocy biernej 
parametry konstrukcyjne (gabaryty układów wzbudzenia oraz 
stojana), a po stronie jej poboru granica równowagi statycznej.
Obserwacja poziomu zapotrzebowania na moc czynną i bierną 
w systemie na przestrzeni ostatnich kilku lat w charakterystycz-
nych stanach obciążenia prowadzi do stwierdzenia tendencji 
malejącego zapotrzebowania na moc bierną, zarówno w okre-
sach szczytów, jak i dolin. Widoczna jest tendencja do wzrostu 
zapotrzebowania mocy czynnej w szczytach letnich oraz doli-
nach letnich. Wskazana tendencja malejąca w obszarze zapotrze-
bowania mocy biernej wynika w znacznym stopniu ze zmniejsza-
jącego się zapotrzebowania na moc bierną węzłów 110 kV/SN.
Występujące w węzłach sieci zamkniętej zagregowane zapotrze-
bowanie jest wypadkową zjawisk zachodzących w pracujących 
w konfiguracjach otwartych podsystemach dystrybucyjnych. 
Można wskazać grupy zjawisk, które mogą być odpowiedzialne 
za zmniejszanie się zapotrzebowania mocy biernej w sieciach 
rozdzielczych. Należą do nich: wzrost liczby urządzeń kompen-
sacyjnych o działaniu ciągłym, wzrost liczby elementów w wyko-
naniu kablowym w sieciach SN i nn, czy wielkoskalowa wymiana 
odbiorników energii przez odbiorców detalicznych. Ustalenie 
stopnia wpływu poszczególnych czynników na obserwowaną 
tendencję wymagałoby przeprowadzenia dodatkowych, obszer-
nych badań.
Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że dostępne w modelach 
sieci zamkniętej wielkości zapotrzebowania mocy biernej przez 
systemy dystrybucyjne – zwłaszcza w stanach niskich poborów – 
mogą nie do końca odzwierciedlać rzeczywistość, gdyż nie wszę-
dzie jest  dostępny dwukierunkowy pomiar mocy biernej w GPZ. 
Obserwowane przemieszczanie się składowej stałej przebiegu 
rocznego poboru mocy biernej w KSE w kierunku niższych 
wartości może powodować problemy regulacyjne objawiające 
się trudnościami w opanowaniu wysokich napięć węzłowych, 
w pewnych obszarach systemu w dolinach zapotrzebowania.  
Z powodu lokalnego charakteru relacji U-Q ogólnokrajowe 
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zbilansowanie środków regulacyjnych nie jest wystarczające. 
Bardzo istotna jest właściwa alokacja zasobów regulacyjnych  
w KSE.
Mając powyższe na uwadze, niezbędne wydaje się prowadzenie 
całościowych i wszechstronnych analiz systemu elektroenerge-
tycznego w zakresie gospodarki mocą bierną. Analizy te winny 
prowadzić do opracowania racjonalnych rozwiązań w zakresie: 
•	 budowania adekwatnych taryf i zasad rozliczeń za moc 

bierną z elektrowniami systemowymi, lokalnymi wytwór-
cami oraz odbiorcami końcowymi

•	 koordynacji działań Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) 
i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) w obszarze 
zarządzania istniejącymi zasobami regulacji mocy biernej  
w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych

•	 oceny ewentualnych potrzeb, wskazania lokalizacji oraz 
parametrów nowych środków regulacji
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•	 tworzenia rozwiązań organizacyjnych, proceduralnych  
i rozliczeniowych dotyczących niwelowania naturalnego 
konfliktu interesów: z jednej strony OSD dążących do 
uzasadnionego z ekonomicznego punktu widzenia minima-
lizowania przepływów mocy biernej, a z drugiej strony OSP 
patrzącego kategoriami bezpieczeństwa sieci zamkniętej.
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1. Wstęp
Logika rozmyta, czyli rozwinięcie teorii zbiorów rozmytych, 
zaprezentowana w 1965 roku przez Lotfi A. Zadeha, wykorzy-
stywana jest w elektroenergetyce w następujących obszarach 
badań [1, 2]:
•	 konstrukcje regulatorów napięcia i mocy biernej
•	 konstrukcje stabilizatorów systemowych
•	 prognozowanie obciążeń i planowania rozwoju systemu
•	 planowanie postojów remontowych bloków
•	 ekonomiczny rozdział obciążeń
•	 oceny niezawodności wyłączników i zabezpieczeń
•	 analizy związane z odbudową systemu elektro- 

energetycznego
•	 optymalizacja rozpływu mocy
•	 stabilność systemu
•	 regulacja wtórna i układów SCO.
Optymalizacja rozpływów mocy w systemie elektroenerge-
tycznym, u której podstaw leży dobór odpowiednich poziomów 
napięć w węzłach wytwórczych i wynikające z nich poziomy 
napięcia w węzłach wytwórczych, oraz generacja mocy biernej 
w węzłach wytwórczych są reprezentowane przez stosunkową 
wąską grupę publikacji. Publikacje te cechuje fakt, że metoda 
zbiorów rozmytych stanowi dodatek, narzędzie oceny stanu 
pracy systemu dla właściwego algorytmu optymalizacji. Nie 
napotkano w literaturze metody optymalizacji wykorzystującej 
wprost zbiory rozmyte w procesie poszukiwania najlepszego 
rozwiązania problemu. W publikacjach spotyka się tandem: logika 
rozmyta i algorytm optymalizacyjny, gdzie wskaźniki oparte na 
zbiorach rozmytych służą ocenie stanu systemu uzyskanego 
w wyniku optymalizacji, dając przesłanki do kolejnego kroku 

optymalizacji. Metoda oparta na zbiorach rozmytych wystę-
pować może w połączeniu z:
•	 metodami programowania liniowego
•	 metodami programowania nieliniowego
•	 metodami gradientowymi
•	 metodami genetycznymi.
Niniejszy artykuł podejmuje tematykę wykorzystania zbiorów 
rozmytych w celu optymalizacji napięć w systemie elektroener-
getycznym. Postawionym przez autorów celem optymalizacji 
jest uzyskanie właściwych poziomów napięć w węzłach systemu 
oraz ograniczenie strat mocy czynnej. Zaproponowana metoda 
musi być również możliwa do zaimplementowania w komer-
cyjnych programach służących do obliczeń poziomów napięć  
i rozpływów mocy.

2. Algorytm działania proponowanej metody 
zbiorów rozmytych
Proponowana metoda optymalizacji napięć i generacji mocy 
biernej wykorzystuje logikę rozmytą. Jednakże same mecha-
nizmy logiki rozmytej, nie są wystarczające do przeprowadzenia 
efektywnego procesu optymalizacji. Dlatego zaproponowano 
algorytm, w którym funkcje logiki rozmytej wykorzystywane 
są do oceny uzyskiwanych wyników, a metoda poszukiwania 
optymalnego rozwiązania bazuje na procedurach z grupy 
algorytmów gradientowych. Taka kombinacja logiki rozmytej 
i algorytmu gradientowego daje możliwość implementacji  
w standardowych programach rozpływowych do analiz 
systemów elektroenergetycznych, jak np. program PLANS.
W metodzie optymalizacja jest wykonywana według trzech 
zasadniczych kryteriów o różnych priorytetach, które ogólnie 
można określić tak:
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1. Doprowadzić w systemie do stanu, w którym napięcia we 
wszystkich węzłach będą zawierać się w  dopuszczalnym 
przedziale, pomiędzy wartościami granicznymi właściwymi 
dla danego węzła.

2. Jeżeli punkt 1 jest spełniony, doprowadzić do stanu,  
w którym praca systemu elektroenergetycznego odbywa się 
przy minimum strat mocy czynnej.

3. Jeżeli niemożliwe jest zapewnienie właściwych poziomów 
napięć we wszystkich węzłach systemu, doprowadzić do 
stanu, w którym napięcia węzłów zagrożonych będą najbar-
dziej zbliżone do wartości granicznych.

Aby spełnić powyższe cele optymalizacji, konieczna jest ocena 
poziomów napięć i wartości strat mocy w sieci oraz ocena 
wpływu sterowania generatorami (w zakresie generacji mocy 
biernej) i  transformatorami (w zakresie zmiany przekładni) na 
zmienność napięć i strat mocy. Do przeprowadzenia tej oceny 
wykorzystano wskaźniki bazujące na logice rozmytej.
Podstawowym wskaźnikiem zaproponowanym do oceny 
napięcia w dowolnym i-tym węźle jest wskaźnik mUi, definiowany 
zgodnie z rys. 1 (kolor zielony). Wskaźnik ten przyjmuje wartość 
1, jeżeli napięcie w i-tym węźle jest w dopuszczalnych granicach,  
z przyjętym zapasem d1, tj.

 min 1 max 1(1 ) (1 )i i iU d U U d+ ≤ ≤ − .  
Dla wartości napięcia min maxi i i iU U U U≤ ∪ ≥  wskaźnik przyj-
muje wartości 0, zaś dla pozostałych napięć wartość z zakresu 
0÷1, zgodnie z rys. 1.
Dla analizowanego systemu wprowadza się globalny wskaźnik 
mU, będący iloczynem wskaźników dla poszczególnych węzłów:
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n

i
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mU mU
=

= ∏  (1)

gdzie: n jest liczbą węzłów systemu podlegających optymalizacji.
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Rys. 1. Kształt funkcji przynależności napięć węzłowych

Powyższy wskaźnik, przy założeniu małej wartości współczyn-
nika d1 (przyjęto wartość 1%), daje wyraźną informację o jakości 
napięć w systemie. Wartość mU równa 1 oznacza właściwe 
poziomy napięcia we wszystkich n węzłach systemu. Wartość 
równa 0 oznacza, że w dowolnym węźle panuje niewłaściwe 
napięcie. Z kolei wartość z zakresu 0÷1 mówi, że napięcie w przy-
najmniej jednym węźle jest zbliżone do wartości granicznych.
Jednak jeżeli w analizowanym systemie obserwuje się w stanie 
początkowym, przy rozpoczęciu optymalizacji, wartości napięć 

wykraczające poza dopuszczalne granice zmienności napięć, 
wskaźnik mU (przyjmujący wówczas wartość zero) staje się 
niemiarodajny, nie daje informacji, w jakim kierunku podążać, 
aby uzyskać właściwe poziomy napięcia. Dlatego konieczne jest 
wprowadzenie drugiego wskaźnika napięcia, także opartego na 
logice rozmytej. Kształt funkcji przynależności oznaczonej jako 
mU2i definiowany jest podobnie jak wskaźnik mUi, ale inny jest 
obszar, w którym wskaźnik przyjmuje niezerowe wartości. Kształt 
wskaźnika oraz wielkości, które go definiują, przedstawiono na 
rys. 1 kolorem czerwonym. 
W algorytmie optymalizacyjnym, którego wyniki działania 
prezentowane są w niniejszym artykule, przyjęto wartości 
współczynników:
•	 d2 = 10% – zakładając, że jeżeli napięcia odbiegają więcej niż 

10% od wartości granicznych, to algorytm optymalizacyjny 
nie jest rozpoczynany i konieczna jest interwencja użytkow-
nika w celu wprowadzenia niezbędnych korekt w systemie

•	 e = 0,25% – aby uzyskać „zakładkę” pomiędzy funkcjami 
przynależności potrzebną ze względu na wykorzystywany 
algorytm optymalizacji.

Do globalnej oceny systemu w zakresie zbyt dużych i zbyt małych 
napięć stosowany jest wskaźnik mówiący o „odległości” napięcia 
wszystkich węzłów od wartości granicznej. Ma on następującą 
postać:

( )2

2
1

2
1

n

i
i

mU mU
=

= −∑  (2)

Wartość wskaźnika mU2 wynosząca zero świadczy o tym, że 
napięcia we wszystkich analizowanych węzłach są poprawne, tj. 

min maxi i i iU U U U> ∩ < . 
Ostatnim wskaźnikiem wykorzystywanym w optymalizacji jest 
wartość strat mocy czynnej (oznaczana dalej jako Ploss). Wartość 
ta nie podlega fuzzyfikacji i wykorzystywana jest w algorytmie 
optymalizacji bez dalszych przekształceń.
Algorytm optymalizacji opiera się na ocenie kierunku zmian 
wskaźników, które wynikają ze zmian napięcia zadanego  
w węzłach wytwórczych oraz ze zmian przekładni transforma-
torów. Dla każdego kroku optymalizacji poszukuje się wartości 
wskaźników (mU, mU2 i Ploss), przy zmianach napięć zadanych 
kolejnych generatorów (Uzad i) i przekładni kolejnych transforma-
torów (ϑzad i). W zależności od obliczanego wskaźnika różnie defi-
niowane jest kryterium optymalizacji. Sposoby obliczania wskaź-
ników oraz kryteria optymalizacji zestawiono w tab. 1.
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Wstępna optymalizacja napięć Zasadnicza optymalizacja napięć Optymalizacja strat mocy czynnej
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Kryterium optymalizacji

min(mU2) max(mU) min(Ploss)

Tab. 1. Wskaźniki optymalizacji metody zbiorów rozmytych (ngen – liczba węzłów wytwórczych podlegających optymalizacji, ntran – liczba transfor-
matorów podlegających optymalizacji, ΔU – przyrost napięcia zadanego generatora, Δϑ – przyrost przekładni zadanej transformatora)

Przy wstępnej optymalizacji napięć oblicza się wskaźniki mU2,  
a następnie spośród zbioru wskaźników wybierana jest mini-
malna wartość wskaźnika mU2, wskazująca, w którym gene-
ratorze lub transformatorze i w jakim kierunku (zwiększyć lub 
zmniejszyć) należy zmienić wartość zadaną.
Z kolei przy zasadniczej optymalizacji napięć oblicza się wskaź-
niki mU, a następnie spośród zbioru wskaźników wybierana 
jest maksymalna wartość wskaźnika mU, wskazująca, w którym 
generatorze lub transformatorze należy zmienić wartość zadaną.
Wreszcie przy optymalizacji strat mocy czynnej oblicza się wskaźniki 
Ploss, a następnie spośród zbioru strat mocy czynnej wybierana jest 
minimalna wartość strat Ploss, wskazująca, w którym generatorze lub 
transformatorze należy zmienić wartość zadaną. Ogólny schemat 
blokowy opracowanego algorytmu optymalizacji przedstawiono na 
rys. 2. 

3. Weryfikacja działania metody 
Zaprezentowany algorytm optymalizacji poziomów napięć  
i rozpływów mocy biernej został zaimplementowany w programie 
PLANS z wykorzystaniem języka makropoleceń, a następnie 
poddany badaniom na testowym systemie 28-węzłowym, przed-
stawionym na rys. 3.
Założono, że analizowany jest stan, w którym system podlega 
dobowym zmianom obciążenia, podobnym jak ma to miejsce 
w KSE. Prezentowane wyniki obejmują więc okres 24 godzin,  
w którym w każdej godzinie występuje inne zapotrzebowanie na 
moc. W analizach zakłada się, że obciążenie wszystkich węzłów 
odbiorczych zmienia się (co do mocy czynnej i biernej) zgodnie  
z przyjętym współczynnikiem skali w zakresie 0,6÷1,0.
Na rys. 4 przedstawiono przebieg zmienności wartości strat 
mocy czynnej w  ciągu doby, w testowym systemie elektroener-
getycznym. Na wykresach porównano wartości strat dla stanu 
wyjściowego, tj. stanu wynikającego z zadanych napięć i mocy 
generowanych w węzłach wytwórczych oraz przyjętych obciążeń 
ze stanem będącym wynikiem działania algorytmu optymalizu-
jącego. Wyniki oznaczane jako (OPF) odnoszą się do stanu, gdzie 
wartości napięć w węzłach wytwórczych (i tym samym generacja 

mocy biernej przez jednostki wytwórcze) oraz wartości przekładni 
transformatorów zostały ustalone na drodze optymalizacji. W celu 
wygodniejszej oceny efektywności metody na rys. 5 pokazano 
względną różnicę pomiędzy stratami mocy w systemie bez opty-
malizacji i po dokonaniu optymalizacji proponowaną metodą. 

Rys. 2. Schemat blokowy algorytmu optymalizacji poziomów napięć  
i rozpływów mocy biernej
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Rys. 5. Zmienność dobowa – względne straty mocy czynnej po 
optymalizacji

Na kolejnym rysunkach (rys. 6 i 7) przedstawiono wyjściowe 
oraz uzyskane w wyniku optymalizacji wartości napięcia  
w węzłach wytwórczych i dwóch wybranych węzłach odbior-
czych. Dla uproszczenia analizy otrzymanych wyników, w arty-
kule prezentowane są jedynie wyniki dla dwóch wybranych 
węzłów odbiorczych – tych, w których obserwuje się najniższe 
poziomy napięcia. Są to węzły: B09211 i B10211.
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Rys. 7. Zmienność dobowa napięć wybranych węzłów po optymalizacji

W proponowanej metodzie optymalizacji w pierwszej kolejności 
dokonuje się ustawienia poziomów napięć, tak aby dla wszyst-
kich węzłów podlegających optymalizacji uzyskać napięcia 
z przedziału Umin÷Umax, ale z odsunięciem wartości od dopusz-
czalnych granic. Do oceny poziomu napięć w systemie wykorzy-
stywany jest wskaźnik mU. Na rys. 8 pokazano, jak kształtował 
się wskaźnik mU dla stanu wyjściowego oraz wartości uzyskane  
w wyniku optymalizacji mU (OPF).
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Rys. 8. Zmienność dobowa wskaźnika mU przed i po optymalizacji

Uzyskane wyniki wskazują, że przyjęty algorytm optymalizacji 
jest w stanie zmniejszyć straty mocy czynnej w badanym systemie 
od wartości 1,5 do 4%, względem strat w systemie niepod-
danym optymalizacji. Jednocześnie poprawie ulegają profile 
napięcia w węzłach wytwórczych, co prezentują przykładowe 
krzywe uzyskane dla węzłów B09211 i B10211 oraz potwierdzają 
uzyskane wartości wskaźnika mU. Zmniejszenie strat uzyskiwane 
jest poprzez ustalenie optymalnych wartości napięć w węzłach 
wytwórczych, generalnie wyższych niż w wariancie, gdy system 
nie podlega optymalizacji.
W dalszej części artykułu przedstawiona jest dyskusja nad 
wpływem wartości startowych na uzyskiwane w wyniku optyma-
lizacji rezultaty. Przeanalizowano trzy stany początkowe układu:
•	 Stan 0 – stan początkowy, w którym wartości napięć zada-

nych węzłów wytwórczych pozostawały na poziomie jak we 
wszystkich poprzednich analizach (około 1,05 Un)

•	 Stan L – stan początkowy, w którym wartości napięć zada-
nych węzłów wytwórczych pozostawały na poziomie niskim 
(1,0 Un)

•	 Stan H – stan początkowy, w którym wartości napięć zada-
nych węzłów wytwórczych pozostawały na poziomie 
wysokim (około 1,1 Un).

Na rys. 9 widać stan wyjściowy strat mocy czynnej bez wykonanej 
optymalizacji, dla trzech poziomów napięć zadanych. Zgodnie 
z oczekiwaniami straty są tym większe, im niższe są poziomy 
napięcia zadanego w węzłach. Sytuację po optymalizacji widać 
na rys. 10. Obserwuje się, że dla stanu niskich napięć (L) straty 
po optymalizacji są wyraźnie mniejsze niż dla stanu wyjścio-
wego. Z kolei dla stanu wyższych napięć (0) spadek strat mocy 
również występuje, ale nie jest tak wyraźny. Pozornie najgorsze 
wyniki uzyskiwane są dla stanu wysokich napięć początkowych 
(H), gdzie straty mocy czynnej są większe niż przed optyma-
lizacją, należy jednak pamiętać, że algorytm optymalizacyjny 
musi zapewnić przede wszystkim utrzymanie dopuszczalnych 
poziomów napięć i w tym przypadku je obniżyć.

40

45

50

55

60

65

70

0 4 8 12 16 20 24

ΔP
lo

ss
 [M

W
]

t [h]

P_loss - L P_loss - H P_loss - 0
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Rys. 13. Wpływ początkowych napięć zadanych generatorów na 
wartość wskaźnika mU – stan po optymalizacji
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Wykres lepiej obrazujący wpływ wartości startowych na przebieg 
procesu optymalizacji pokazano na rys. 11. Zademonstrowano tu 
względne straty mocy po optymalizacji, uzyskiwane dla różnych 
punktów startowych. Wartości strat odniesione są do przy-
padku bazowego, tj. stanu układu bez optymalizacji, przy warto-
ściach zadanych napięć ok. 1,05 Un (stan 0). Widać tu wyraźnie, 
że proponowana metoda optymalizacyjna jest wrażliwa na 
punkty startowe i znajdowane wartości optymalne różnią się 
dla każdego z przypadków. Jest to typowe dla zastosowanego 
w metodzie algorytmu z rodziny gradientowych, których wadą 
jest duża wrażliwość na lokalne ekstrema. Na tle uzyskanych 
wyników można wysunąć wniosek, że lepsze wyniki są uzyski-
wane, gdy metoda startuje z poziomu wysokich napięć zadanych 
w węzłach wytwórczych. 
Początkowe wartości zadane napięć przekładają się na sytuację 
dla algorytmu optymalizacyjnego. Na rys. 12–15 pokazano, jak 
zmieniają się wskaźniki jakości napięć w węzłach w stanie przed 
i po optymalizacji. Dla niskich i wysokich napięć startowych dla 
większości przypadków napięcia w stanie wyjściowym odbiegają 
od dopuszczalnych (Mu = 0) i potrzebna jest wstępna optymali-
zacja z wykorzystaniem minimalizacji wskaźnika mU2.

4. Wnioski końcowe
w wyniku wykonanych badań można ocenić przydatność zapro-
ponowanego algorytmu do sterowania poziomami napięć  
i rozpływami mocy biernej w systemie. Oceniając działanie algo-
rytmu, można sformułować następujące wnioski.
Dzięki zaproponowanej metodzie możliwe jest ograniczenie 
strat mocy czynnej w zakresie dochodzącym do ok. 5%.
Jeżeli w wyniku optymalizacji uzyskuje się w pewnych przypad-
kach zwiększenie strat mocy czynnej, to stan uznany za opty-
malny zawsze charakteryzuje się poziomami napięć spełniają-
cych ograniczenia dopuszczalnych poziomów w węzłach lub jest 
do niego możliwie najbardziej zbliżony.
Zastosowana metoda optymalizacji charakteryzuje się algo-
rytmem możliwym do implementacji w dowolnym komer-
cyjnym programie, obliczającym rozpływy mocy i poziomy 
napięć, mającym możliwość tworzenia skryptów użytkownika 
(np. PLANS, PSLF, PowerFactory).
Zastosowana metoda jest wrażliwa na punkt startowy, gdyż 
jako metoda z rodziny gradientowych ma tendencję do znajdo-
wania lokalnych ekstremów nieliniowej funkcji celu, rozpiętej na  
n wymiarowej płaszczyźnie sterowania jednostkami wytwór-
czymi i transformatorami.
Jako punkty startowe dla metody zalecane są wyższe poziomy 
napięcia, wówczas algorytm optymalizacyjny ma większe szanse 
na znalezienie stanu zbliżonego do optymalnego.

Zaproponowana metoda jest w stanie przeprowadzić proces 
optymalizacji napięć również wówczas, gdy w stanie począt-
kowym napięcia pojedynczego węzła lub wielu węzłów 
wychodzą poza przedział dopuszczalnych napięć w węzłach.
Proponowana metoda charakteryzuje się umiarkowaną szyb-
kością działania, co nie wyklucza możliwości wykorzystania jej 
do optymalizacji dużych systemów elektroenergetycznych. 
Szybkość działania metody obniża się, jeżeli poziomy napięć  
w węzłach drastycznie odbiegają od przedziału dopuszczalnych 
napięć.
Zastosowanie funkcji celu opartych na zbiorach rozmytych 
pozwala dość łatwo rozbudować metodę o nowe ograniczenia, 
np. ustalenie zapasu mocy biernej dla źródeł wytwórczych, 
ocenę obciążenia elementów systemu lub inne.
Zaproponowane rozmyte wskaźniki oceny stanu systemu elek-
troenergetycznego mogą być stosowane z innymi metodami 
optymalizacyjnymi, np. genetycznymi, które są bardziej odporne 
na wykrywanie lokalnych ekstremów.
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1. Wstęp
Właściwe gospodarowanie mocą bierną w systemie wydaje 
się uzasadnione z wielu powodów. Jako podstawowe argu-
menty można wymienić minimalizację strat mocy czynnej  
w systemie, minimalizację kosztów wytwarzania, czy optymali-
zację poziomów napięć w węzłach systemu. Osiągnięcie wybra-
nego celu optymalizacji jest możliwe z wykorzystaniem odpo-
wiedniej metody optymalizacyjnej, działającej w powiązaniu  
z programem obliczającym rozpływy na modelu matema-
tycznym systemu. W niniejszym artykule zamieszczono wyniki 
analiz przeprowadzonych pod kątem możliwości wykorzystania 
metody punktu wewnętrznego do minimalizacji strat mocy 
czynnej w systemie.

2. Podstawy teoretyczne
Metoda punktu wewnętrznego jest jedną z metod optymali-
zacji znajdującej zastosowanie w zagadnieniach programowania 
liniowego, jak i nieliniowego. Metoda ta jest szczególnie zale-
cana dla problemów wielowymiarowych. Tym samym nadaje się 
do rozwiązywania problemów optymalizacji w systemach elek-
troenergetycznych. W tym przypadku, ze względu na charakter 
zależności opisujących sieć elektroenergetyczną oraz (często) 
optymalizowaną funkcję celu, lokuje się w grupie zagadnień 
programowania nieliniowego.
Zadanie optymalizacji funkcji f(X) w wielowymiarowej prze-
strzeni rozpiętej na wektorze X = [x1, x2, …, xn]T, ograniczonej 
wektorami funkcji linowych G(X) i nieliniowych H(X), można 
sformułować następująco [4]:

( )Xf
X

min  (1)

przy ograniczeniach:

( ) 0=XG  (2)

( ) 0≤XH  (3)

z (ewentualnym) uwzględnieniem dodatkowych warunków:

maxmin XXX ≤≤  (4)

Ograniczenia nierównościowe H(X) przekształcane są do postaci 
ograniczeń równościowych, z wykorzystaniem tzw. funkcji barie-
rowej (często jest to funkcja logarytmiczna dodatkowej zmiennej 
Z). Po tym przekształceniu zagadnienie (1) przybiera postać:
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lnmin γ  (5)

przy ograniczeniach:

( ) 0=XG  (6)

( ) 0=+ ZXH  (7)

0>Z  (8)

gdzie: γ jest parametrem zaburzenia, a ni określa liczbę ograni-
czeń nierównościowych.
Dla wartości parametru zaburzenia γ zbliżonej do zera problem 
optymalizacji (5) staje się zbliżony do problemu wyjściowego (1). 
Wprowadzenie logarytmicznej funkcji barierowej prowadzi do 
stanu, w którym w kolejnych iteracjach procesu optymalizacji 
rozwiązanie zawsze znajduje się w obszarze ograniczonym.
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Forma optymalizowanej funkcji f(X), tj. funkcji celu, zależy od 
rozważanego zagadnienia. Do powszechnie podejmowanych 
kwestii można zaliczyć:
•	 minimalizację strat mocy czynnej (energii) w sieci 

elektroenergetycznej
•	 minimalizację kosztów wytwarzania energii elektrycznej
•	 optymalizację poziomów napięć w sieci elektroenergetycznej
•	 minimalizację przepływów mocy biernej w sieci elektroener-

getycznej lub w jej fragmencie
•	 optymalizację wartości generowanej mocy biernej przez 

źródła mocy biernej w sieci elektroenergetycznej (w tym 
optymalizację rozmieszczenia źródeł mocy biernej)

•	 optymalizację kosztu mocy (energii) pobieranej w węźle 
przez odbiory, którym względy techniczno-ekonomiczne 
umożliwiają (uzasadniają) uzależnienie poboru mocy od 
ceny energii.

Wektor zmiennych w podstawowej formie może mieć postać:

[ ]TQPUX gg   Θ=  (9)

tj. może składać się odpowiednio z wektorów kątów napięć, 
modułów napięć, mocy czynnych węzłowych oraz mocy bier-
nych węzłowych danej sieci elektroenergetycznej. Jeśli w rozwią-
zywanym problemie uwzględnia się regulację transformatorami, 
wektor zmiennych powinien być poszerzony o przekładnie tych 
transformatorów. W ogólności o przekładnie poprzeczne Jp  
i podłużne Jd. Wektor X przyjmuje wówczas następującą postać:

[ ]TQPUX dpgg      ϑϑΘ=  (10)

Funkcje ograniczeń równościowych G(X) wynikają tu z  równań 
węzłowych sieci, formułowanych oddzielnie dla mocy czynnych 
i mocy biernych. Funkcje te w postaci podstawowej mają nastę-
pującą postać:

( ) ( ) 0, goP =−+Θ= PPUPXG  (11)

( ) ( ) 0, goQ =−+Θ= QQUQXG  (12)

gdzie: Po, Qo oznaczają odpowiednio moc czynną i bierną odbioru 
przyłączonego do danego węzła sieci1.
Z kolei funkcje ograniczeń nierównościowych H(X) wynikają  
z różnego rodzaju ograniczeń technicznych lub ekonomicznych 
(w zależności od rozważanego problemu). Funkcje te, przykła-
dowo w odniesieniu do maksymalnego obciążenia gałęzi (linii, 
transformatora) wyrażonego przez prąd, mają następującą 
postać:

( ) ( ) 0, maxpP ≤−Θ= IUIXH  (13)

( ) ( ) 0, maxkk ≤−Θ= IUIXH  (14)

gdzie: Ip, Ik, Imax są odpowiednio prądami na początku i na końcu 
gałęzi oraz prądem maksymalnym gałęzi. W ogólności prąd 
graniczny Imax może być wyrażony w postaci funkcji różnych 
zmiennych, w tym prądu danej linii.
W grupie funkcji ograniczeń nierównościowych H(X) mogą 
wystąpić również ograniczenia wynikające z obszaru dopusz-
czalnych stanów pracy generatora synchronicznego (lub innego 
źródła energii).
Ostatnią grupę ograniczeń stanowią ograniczenia odnoszące się 
do poszczególnych zmiennych wektora X, tj. do napięć węzło-
wych, mocy wprowadzanej przez źródła i ewentualnie do prze-
kładni transformatorów:

bmax,min, 1      niuuu iii ∈≤≤  (15)

 gmax,min, 1      nippp giigi ∈≤≤  (16)

 gmax,min, 1      niqqq giigi ∈≤≤  (17)

 tmax,ppmin,p 1      niiii ∈≤≤ ϑϑϑ  (18)

 tmax,ddmin,d 1      niiii ∈≤≤ ϑϑϑ  (19)

 bmax, 1,      njiijij ∈∆Θ≤∆Θ  (20)

gdzie: nb, ng, nt oznaczają odpowiednio liczbę węzłów, liczbę 
węzłów generacyjnych oraz liczbę transformatorów. Warunek 
(20), określający maksymalną różnicę kąta napięć w węzłach 
i oraz j, może być wprowadzony ze względu na wymóg zacho-
wania odpowiedniego zapasu stabilności lokalnej systemu.

3. Przykładowe wyniki badań
W badaniach dotyczących optymalizacji napięć i mocy biernej, 
wykorzystujących metodę punktu wewnętrznego, zastosowano 
przykładowy model systemu elektroenergetycznego CIGRE, 
przedstawiony na rys. 1. Na potrzeby analiz system ten został 
zamodelowany w programie PowerFactory firmy DIgSILENT. 
Program ten udostępnia zaimplementowaną metodę punktu 
wewnętrznego opartą na algorytmie Newtona – Lagrange’a, 
gdzie poszukiwanym rozwiązaniem jest minimalna wartość 
funkcji celu (1), przy spełnieniu ograniczeń równościowych (2), 
które odpowiadają równaniom rozpływowym sieci oraz przy 
spełnieniu ograniczeń nierównościowych (3). Ograniczenia 
nierównościowe w podjętych rozważaniach reprezentowane są 
przez dopuszczalne zakresy napięć w węzłach (Umin, Umax) oraz 
mocy biernych generatorów (Qgmin, Qgmax).
W badaniach weryfikujących działanie metody punktu 
wewnętrznego, którą wykorzystano do optymalizacji napięć 

1 W przypadku modelowania odbiorów w postaci admitancji moce czynne i bierne odbiorów w postaci jawnej w zależnościach (11) i (12) nie wystąpią. 
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i mocy biernej w systemie, przeanalizowano wiele wariantów 
pracy systemu testowego. Z jednej strony wynikało to z przy-
jęcia określonego programu badania metody, a z drugiej strony  
z uwzględnienia dobowego obciążenia systemu. W ogólności 
przyjęto wiele założeń, a w tym między innymi:
•	 Przyjęto, że w optymalizacji bierze udział wybrana część 

generatorów w systemie. Odpowiada to podejściu, które 
zostałoby zastosowane w rzeczywistym systemie, gdzie 
centralnie regulowana byłaby tylko określona część gene-
ratorów (tak, jak to ma miejsce np. w przypadku regulacji 
wtórnej w systemie).

•	 Regulacji podczas optymalizacji podlegają napięcia wzbu-
dzenia wybranych generatorów, czyli de facto ich moce 
bierne. Moc czynna dla każdego wariantu pozostaje na usta-
lonym, niezmienionym poziomie

•	 Jako ograniczenia przyjęto dopuszczalne napięcia 
w węzłach, które w zależności od poziomu napięcia są nastę-
pujące (w wartościach względnych):
•	 sieć 110 kV:  Umin = 0,955; Umax = 1,118,

•	 sieć 220 kV:  Umin = 0,955; Umax = 1,114,
•	 sieć 400 kV:  Umin =  0,9; Umax = 1,1,
•	 węzły generatorowe (poziom SN): Umin = 0,9;  

Umax = 1,1,
•	 oraz dopuszczalne moce bierne generatorów 

(Qgmin, Qgmax).
•	 Jako funkcję celu przyjęto minimalizację strat w sieci.
•	 Warianty rozważane w badaniach – Podstawowym podej-

ściem jest różne obciążenie systemu, które wynika z przy-
jęcia przykładowej krzywej zapotrzebowania. Przyjęto, że 
stan (obciążenie, generacja, struktura) wykorzystanego  
w badaniach testowego systemu CIGRE stanowi obciążenie 
szczytowe w odniesieniu do krzywej zapotrzebowania, które 
przypada na godz. 17. Założono, że wariantów wynikają-
cych z krzywej zapotrzebowania jest 24, czyli jeden wariant 
obciążenia dla każdej pełnej godziny (krzywa obciążenia 
dobowego widoczna jest na wykresach z wynikami zamiesz-
czonymi w dalszej części i została oznaczona jako ‘wsp_sk’).
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Rys. 1. Schemat systemu CIGRE wykorzystany w badaniach
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Ponadto założono następujące warianty badania wrażliwości 
metody punktu wewnętrznego:

•	 wpływ zmiany napięć zadanych generatorów
•	 wpływ lokalizacji generatora bilansującego w systemie
•	 wpływ sposobu bilansowania systemu
•	 wpływ zmiany dopuszczalnych wartości napięć  

w węzłach systemu.

3.1. Wpływ zmiany napięć zadanych genera-
torów
Poniżej zamieszczono wybrane wyniki badań pokazujące wpływ 
zmiany wartości napięć zadanych generatorów. Założono, że 
napięcia te zmieniają się o ±1% i ±2% w stosunku do wariantu 
referencyjnego (na wykresach wariant referencyjny oznaczono 
jako ‘0’), przy czym zmiana dokonywana jest równocześnie we 
wszystkich generatorach.
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Rys. 2. Straty mocy w sieci. Wpływ zmiany napięć zadanych genera-
torów. Bez optymalizacji (LF)

Na zamieszczonych przebiegach na rys. 2–4 można zauważyć, 
że różnica strat w sieci uzyskana bez (LF) i z optymalizacją (OPF) 
znacząco zależy od wartości napięć zadanych generatorów. 
Wynika to jednak głównie ze zmiany tych strat przy obliczeniach 
wykonanych bez optymalizacji. W przypadku wykorzystania 
optymalnego rozpływu w sieci straty dla poszczególnych zmian 
napięć zadanych generatorów są do siebie zbliżone. Zauważalnie 
odbiega tu tylko wariant, w którym napięcia zadane generatorów 
zostały w stosunku do wartości wyjściowej zwiększone o 2%.
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Rys. 3. Straty mocy w sieci. Wpływ zmiany napięć zadanych genera-
torów. Z optymalizacją (OPF)
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Rys. 4. Procentowa różnica strat w sieci bez i z optymalizacją
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Rys. 5. Napięcia w wybranym węźle sieci: B3H211, bez optymalizacji (LF)
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Rys. 6. Napięcia w wybranym węźle sieci: B3H211, z optymalizacją (OPF)

Z. Lubośny, A. Dobrzyński, J. Klucznik | Ocena możliwości wykorzystania metody punktu wewnętrznego  

do optymalizacji rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym



63

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

60

80

100

120

140

160

180

200

0 4 8 12 16 20 24

w
sp

. s
ka

li 
[-]

Q
g

YB
3H

 (L
F)

[M
va

r]

t [h]

-2% -1%

0 +1%

+2% wsp. skali

Rys. 7. Moc bierna wybranego generatora: YB3H, z optymalizacją (OPF)
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Rys. 8. Moc bierna wybranego generatora: YB3H, z optymalizacją (OPF)

Na rys. 5 i 6 zamieszczono wartości napięć w węźle B3H211. Wpływ 
zmiany napięć zadanych generatorów jest wyraźnie widoczny dla 
obliczeń wykonanych bez optymalizacji (LF). Znacznie mniejsze 
rozbieżności w napięciach obserwuje się dla wyników uzyskanych 
z wykorzystaniem optymalnego rozpływu (OPF). W przypadku 
mocy biernej generatora YB3H (rys. 7 i 8) można zauważyć, że 
osiąga on swoją wartość graniczną mocy biernej.

3.2. Wpływ lokalizacji generatora 
bilansującego w systemie
Wrażliwość metody punktu wewnętrznego na zmianę lokalizacji 
generatora bilansującego przeanalizowano, uwzględniając dwa 
różne podejścia:
•	 zamiana generatora bilansującego z innym blokiem 

wytwórczym
•	 przeniesienie generatora bilansującego do wytypowanego 

węzła odbiorczego.
Zmiana miejsca przyłączenia węzła bilansującego powoduje zmianę 
stanu wyjściowego sieci. Niemniej jednak, w obu przypadkach starano 
się zbliżyć do siebie stan wyjściowy poszczególnych wariantów.  
W pierwszym podejściu polegało to przede wszystkim na pozosta-
wieniu zadanych wartości napięcia poszczególnych generatorów.  
W drugim, oprócz tych samych napięć zadanych generatorów, 
napięcie zadane generatora bilansującego zostało dostosowane 
do napięcia w węźle odbiorczym, które występowało w wariancie 

wyjściowym, czyli przed przyłączeniem do niego generatora 
bilansującego.
Na rys. 9–11 zamieszczono straty mocy w sieci bez i z optymali-
zacją. Z rysunków wynika, że zamiana miejscami generatora bilan-
sującego z innym blokiem wytwórczym wpływa na uzyskane 
wyniki obliczeń. Najlepszy efekt optymalizacji, w przekroju całej 
doby, otrzymuje się dla wariantu, w którym generator bilansujący 
przyłączony jest do węzła B05211. Dla tego wariantu, dla godziny 
1, dzięki optymalizacji straty zostają zmniejszone prawie o 30%.

Rys. 9. Straty mocy w sieci. Zmiana lokalizacji generatora bilansującego. 
Bez optymalizacji (LF)

Rys. 10. Straty mocy w sieci. Zmiana lokalizacji generatora bilansują-
cego. Z optymalizacją (OPF)

Rys. 11. Procentowa różnica strat w sieci bez i z optymalizacją. Zmiana 
lokalizacji generatora bilansującego
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Należy tu jednak zauważyć, że straty w tym przypadku są 
znacznie większe (zarówno z, jak i bez optymalizacji) w porów-
naniu z pozostałą częścią doby. W przypadku lokalizacji gene-
ratora bilansującego w węźle B06211 i B3H211 nie dla każdego 
obciążenia godzinowego systemu zostało wyznaczone rozwią-
zanie optymalne, co wynikało z niespełnienia warunków napię-
ciowych przed rozpoczęciem optymalizacji. 

3.3. Wpływ zmiany dopuszczalnych wartości 
napięć w węzłach systemu
W badaniach sprawdzono również, jaki wpływ na uzyskiwane 
wyniki ma zmiana wartości ograniczeń. W tym przypadku  
z rozważanych wariantów wybrano wariant, w którym występują 
największe straty w sieci (dla obliczeń bez optymalizacji). Jest 
to wariant z przyłączonym generatorem bilansującym do węzła 
B05211 i z obciążeniem sieci dla godziny 1. Dla tego wariantu 
przeprowadzono obliczenia, w których zmianie podlega 
górna dopuszczalna wartość napięcia Umax węzłów w sieciach 
110–220–400 kV. Przyjęto zakres zmian tego napięcia od 1,05 
do 1,2. Uzyskane wyniki zaprezentowano na rys. 12, który przed-
stawia procentową zmianę strat mocy w sieci uzyskaną podczas 
optymalizacji, w odniesieniu do wariantu wyjściowego.
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Rys. 12. Straty mocy po optymalizacji dla różnych wartości dopuszczal-
nego napięcia górnego w węzłach

Dokonując oceny uzyskanych wyników, należy stwierdzić, że 
obniżenie dopuszczalnej wartości napięć w węzłach prowadzi 
do pogorszenia uzyskanych wyników – obniżenie strat, będące 
efektem zastosowania optymalizacji, zmniejsza się wraz  
z obniżaniem dopuszczalnej wartości napięć. Z kolei zwiększanie 
tej wielkości (powyżej obowiązującej wartości 1,11) nie poprawia 
uzyskanych wyników. Ponadto dla wartości Umax = 1,09 nie 
uzyskano rozwiązania.

3.4. Wpływ sposobu bilansowania systemu 
przy zmianie jego obciążenia
W zamieszczonych powyżej analizach założono, że bilansowanie 
systemu przy zmianie obciążenia sieci następuje wyłącznie przez 
generator bilansujący. Przeprowadzono również analizę wraż-
liwości metody w przypadku, w którym ze zmianą obciążenia 

systemu następuje równocześnie zmiana mocy czynnych gene-
rowanych we wszystkich blokach wytwórczych w systemie. Przy 
czym uwzględnia się tu moc minimalną bloków wytwórczych, 
stąd w godzinach nocnych zwiększa się udział generatora bilan-
sującego w pokryciu niezbilansowania mocy czynnej.
Oznaczenia rozważanych wariantów na rysunkach przyjęto 
następująco:
•	 L – zmiana mocy odbiorów według krzywej zapotrzebowania
•	 L+G – zmiana mocy odbiorów oraz mocy czynnych genera-

torów według krzywej zapotrzebowania.

Rys. 13. Straty mocy w sieci. Różny sposób bilansowania systemu. Bez 
optymalizacji (LF)

Rys. 14. Straty mocy w sieci. Różny sposób bilansowania systemu.  
Z optymalizacją (OPF)

Rys. 15. Procentowa różnica strat w sieci bez i z optymalizacją. Różny 
sposób bilansowania systemu
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Z wyników uzyskanych dla strat w sieci (rys. 13–15) można 
zauważyć, że przy dużym obciążeniu systemu uzyskuje się zbli-
żony efekt optymalizacyjny. Znacząca różnica widoczna jest dla 
obciążenia w nocy.

4. Wnioski końcowe
Na podstawie przeprowadzonych analiz, dotyczących działania 
metody optymalizacyjnej punktu wewnętrznego, można sfor-
mułować następujące wnioski:
W analizach wykorzystano metodę punktu wewnętrznego 
zaimplementowaną w komercyjnym programie PowerFactory 
firmy DIgSILENT. Należy uznać, że zastosowana tam metoda jest 
kompletna i poprawnie zrealizowana.
Czasy działania metody punktu wewnętrznego na wykorzystanym 
w analizach przykładowym systemie kształtują się na poziomie 
1–2 sekund. Nie były wykonywane analizy na pełnym systemie, ale 
należy się spodziewać, że czasy te nie przekroczą 1 min.
Z przebiegów napięć wynika, że w wielu przypadkach są one  
w wyniku optymalizacji lokowane przy górnej wartości dopusz-
czalnej dla węzłów. Wynika to z przyjętej w badaniach funkcji 
celu, która opierała się na minimalizacji strat w sieci. Z tego też 
powodu, w niektórych wariantach moce bierne generatorów 
biorących udział w procesie optymalizacji osiągają swoją górną 
granicę mocy biernej. W ogólności należy zwrócić uwagę na 
dużą zmienność mocy biernej poszczególnych generatorów  
w przekroju całej doby.
Nie dla każdego obciążenia godzinowego w rozważanych 
wariantach obliczany jest optymalny rozpływ. Wynika to z zasady 
działania metody punktu wewnętrznego, przyjętej w programie 
PowerFactory, która nie uruchamia procesu optymalizacji, 
jeżeli w stanie wyjściowym nie jest spełnione dowolne ograni-
czenie, np. jeżeli napięcie w dowolnym węźle znajduje się poza 
ograniczeniem.
W badaniach przeprowadzono optymalizację dla 304 wariantów. 
Dla 174 wariantów uzyskano wynik lepszy od wartości 

wyjściowej, co stanowi 57,2% wariantów. Gorszy wynik od 
wartości wyjściowej uzyskano dla 42,8% wariantów i co charak-
terystyczne, są to przede wszystkim warianty (28,6%) o niskim 
obciążeniu systemu (w godz. 23–6). Należy tu zauważyć, że 
metoda punktu wewnętrznego jest silnie zależna od stanu 
wyjściowego systemu.
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Abstract
The paper verifies an interior point method for reactive power flow optimization in the 
power system. The study was conducted on 28 node CIGRE system, using the interior 
point method optimization procedures implemented in Power Factory software.
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1. Wprowadzenie
Zadanie optymalizacji rozpływu mocy w systemie elektroener-
getycznym (ang. optimal power flow, OPF) polega na poszukiwaniu 
takiego punktu pracy systemu, który jest optymalny z punktu 
widzenia zadanej funkcji celu, przy jednoczesnym spełnieniu wszyst-
kich zadanych ograniczeń technicznych. Zadanie OPF należy w istocie 
do grupy zadań programowania nieliniowego, a dla systemów, 
których rozmiary porównywalne są z rozmiarami systemu rzeczywi-
stego, mierzonego w tysiącach węzłów, stanowi w istocie zadanie 
optymalizacyjne wielkiej skali. Na przestrzeni lat opracowano wiele 
metod rozwiązania zadania OPF, wykorzystując różne techniki opty-
malizacji, jednak ich skuteczność i wydajność jest w dużym stopniu 
uzależniona od wielkości rozpatrywanego systemu.
Poszukiwania efektywnej metody rozwiązania zadania optymalizacji 
rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym zapoczątkowane 
zostały przez Jacquesa Carpentiera w  1962 roku [1], kiedy to po raz 
pierwszy zostało sformułowane zadanie OPF jako zadanie programo-
wania nieliniowego z nieliniowymi ograniczeniami równościo wymi  
i nierównościowymi. Od momentu sformułowania zadania OPF opra-
cowane zostały najróżnorodniejsze metody jego rozwiązania. Szeroki 
przegląd metod optymalizacji opracowanych w zastoso waniu do 
zadania OPF można znaleźć m.in. w publikacjach: [2, 3]. 
W ostatnich latach zastosowanie metod punktu wewnętrznego (ang. 
interior point, IP) do rozwiązania zadania optymalnego rozpływu mocy 
w systemie elektroenergetycznym znalazło się w meritum zaintereso-
wania wielu autorów [4, 5]. Głównie z tego powodu, że metody te 
zostały z powodzeniem użyte zarówno do rozwiązania problemów 

programowania matematycznego liniowego, jak i nieliniowego, 
a także okazały się szczególnie przydatne dla dużych problemów 
programowania matematycznego i obecnie należą do grupy najbar-
dziej wydajnych algorytmów optymalizacyjnych dla problemów wiel-
kiej skali [6, 7].
Od czasu powstania metody IP upłynęło kilka dekad. Na przestrzeni 
lat metoda ta była implementowana oraz wykorzystywana w różnych 
pakietach obliczeniowych i bibliotekach numerycznych [5], w tym 
w dedykowanym m.in. do obliczeń analizy i optymalizacji rozpływu 
mocy pakiecie obliczeniowym MATPOWER [7], w którym wspo-
mniana metoda stanowi najefektywniejszą (pod względem czasu 
realizacji obliczeń) wykorzystywaną w nim metodę [7].
Metoda IP, pomimo swej ugruntowanej i potwierdzonej wieloma 
badaniami oraz implementacjami pozycji, wciąż stanowi inspirację 
do prowadzenia badań w zakresie konstrukcji nowych algorytmów 
i nadal trwają prace nad ciągłym jej udoskonalaniem [4, 8]. Powstają 
również algorytmy hybrydowe, łączące w sobie cechy metody 
punktu wewnętrznego oraz algorytmów ewolucyjnych [9]. Mimo 
wyżej wymienionych faktów nowo powstałe modele matema-
tyczne dla szerokiej, wciąż identyfikowanej i  klasyfikowanej grupy 
problemów optymalizacyjnych [10] motywują do rewizji metod 
klasy IP (szczególnie w zasto sowaniu dla problemu OPF), do 
poszukiwań, dla których punkt wyjścia stanowi dobrze znana  
i z powo dzeniem używana metoda IP oraz do podejmowania prób 
jej udoskonalania bądź redefinicji zagadnienia. Poszukiwania te 
koncentrują się wokół sformułowanej w ostatnich latach klasy 
problemów komplementarnych [10].
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optymalizacja rozpływu mocy, interior point, non interior point

Streszczenie
W artykule zaprezentowano algorytm prymalno-dualnej metody punktu wewnętrz-
nego oraz nowy wariant metody optymalizacji non interior point, w zastosowaniu do 
zadania optymalizacji rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym. Opisane algo-
rytmy zostały zaimplementowane w autorskim oprogramowaniu. Przeprowadzone 
eksperymenty obliczeniowe, wskazują przydatność oprogramowania i zaimple-
mentowanych algorytmów w zakresie wyznaczenia rozwiązania zadania optymali-
zacji rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym, w tym dla modelu systemu  
o rozmiarach porównywalnych z rozmiarami krajowego systemu elektroenergetycz-
nego (KSE).

Optymalizacja rozpływu mocy w systemie 
elektroenergetycznym z zastosowaniem nowoczesnych 
algorytmów optymalizacji interior point  
oraz non interior point
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2. Zadanie optymalnego rozpływu mocy  
w systemie elektroenergetycznym
Poszukiwanie optymalnego rozpływu mocy w systemie elektro-
energetycznym wymaga znalezienia minimum pewnej funkcji 
celu, np. opisującej sumaryczne koszty wytwarzania energii, 
straty w liniach przesyłowych lub innej charakterystycznej dla 
wariantu metody OPF danego zagadnienia. Najczęściej jednak 
formułowanej jako sumaryczny koszt bilansowania zapotrzebo-
wania [11], przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich ograni-
czeń, tj. ograniczeń wynikających z równań bilansu mocy czynnej 
i biernej w węzłach systemu oraz ograniczeń technicznych, 
obejmujących przede wszystkim: dopuszczalne wartości napięć  
w węzłach systemu, dopuszczalne wartości mocy czynnych  
i biernych generowanych w węzłach wytwórczych oraz dopusz-
czalnych przepływów prądu (lub mocy) w gałęziach systemu.
Tak sformułowane zagadnienie stanowi w istocie zadanie progra-
mowania matematycznego [12], które jako zadanie programo-
wania nieliniowego z ograniczeniami równościowymi i nierów-
nościowymi zapisuje się:

 
)(min x

x
f

przy ( ) =h x 0   (1)

 0xg ≤)(

gdzie: x – wektor zmiennych zadania optymalizacji zawierający 
zmienne stanu (moduły i kąty napięć węzłowych) i zmienne 
sterujące (moce czynne i bierne generowane w węzłach wytwór-
czych), f – funkcja celu zadania optymalizacji, h(x) – wektor 
ograniczeń równościowych, zawierający równania bilansu mocy 
czynnej i biernej w węzłach systemu, g(x) – wektor ograniczeń 
nierównościowych, wynikający z technicznych właściwości urzą-
dzeń służących do wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej.

W klasycznym przypadku stosuje się funkcję celu f, w  postaci 
zmiennych całkowitych kosztów wytwarzania energii, opisaną 
wzorem [12]:
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gdzie: Pgi – wartość mocy czynnej generowanej w i-tym węźle 
wytwórczym, Qgi – wartość mocy biernej generowanej w  i-tym 
węźle wytwórczym, ai, bi, ci – współczynniki charakterystyki 
kosztów wytwarzania i-tego węzła wytwórczego, Ng – liczba 
węzłów wytwórczych.

3. Metoda interior point w zadaniu  
programowania nieliniowego
Mając na uwadze konstrukcję algorytmu metody interior point, 
podstawowym przekształceniem wykonywanym w celu jego 
zastosowania dla problemu programowania nieliniowego (1) 
jest wprowadzenie wektora nieujemnych zmiennych dopełniają-
cych z oraz, biorąc pod uwagę własności metody logarytmicznej 
funkcji barierowej [13], zdefiniowanie problemu zastępczego, co 

w efekcie powoduje modyfikację zadania pierwotnego (1) do 
zadania w postaci:
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gdzie: z – wektor zmiennych dopełniających, µk – parametr barie-
rowy, ng – liczba ograniczeń nierównościowych.
Przy czym wartość parametru barierowego µk w kolejnych 
iteracjach sprowadzana jest do zera. Ciąg wartości parametru 
barierowego {µk}, przy µk 0, dla k = 0, 1… tworzy odpowiada-
jący mu ciąg zadań optymalizacji zdefiniowanych przez (3).  
W miarę zbliżania się wartości parametru barierowego do zera 
ciąg otrzymywanych wektorów {x(k)}, będących kolejnymi 
rozstrzygnięciami problemu (3), dąży do rozwiązania optymal-
nego x* zadania (1).
Minimum lokalne funkcji celu dla zadania programowania nieli-
niowego, w postaci (3) określone jest przez punkt stacjonarny 
funkcji Lagrange’a i muszą być zachowane warunki optymal-
ności Karusha-Kuhna-Tuckera, stąd muszą być spełnione nastę-
pujące zależności:
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gdzie: e = [1, 1,...1]T, Z = diag[zi; i = 1,..., ng], λ – wektor mnożników 
Lagrange’a, odpowiadający ograniczeniom równościowym,  
π – wektor mnożników Lagrange’a, odpowiadający ogranicze-
niom nierównościowym, y = [z, π, x, λ]T.

Układ równań nieliniowych (4) stanowi jednocześnie podstawę 
procesu obliczeniowego prymalno-dualnej metody punktu 
wewnętrznego (ang. primal-dual interior point method, PDIPM). 
W celu jego rozwiązania zastosowano metodę Isaaca Newtona, 
zgodnie z którą w każdym kroku iteracyjnym k rozwiązuje się 
układ równań w postaci:

( )2 ( , ) ( , )k k k
k kL Lµ µµ µ∇ ∆ = −∇y yy y y  (5)

gdzie: Δy = [Δz, Δπ, Δx, Δλ]T – wektor kierunku poszukiwań, 
2 Lµ∇y  – macierz Jacobiego funkcji wektorowej Lµ∇y .

Równanie (5) można zapisać w postaci równoważnej: 

 

2 T

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

k

L

µ∆ −

∇ ∆ +
= −

∇ ∇ ∇ ∆

∇ ∆

     
     
     
     
     

    

x
T

x x x x

x

Π Z 0 0 z Zπ e
1 0 g x 0 π g x z
0 g x h x x r
0 0 h x 0 λ h x

 (6)
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przy czym:

 2 2 2 T 2 T( ) ( ( )) ( ( ))L f∇ = ∇ +∇ +∇x x x xx λ h x π g x  (7)

 T T( ) ( ( )) ( ( ))f= ∇ + ∇ + ∇x x x xr x h x λ g x π  (8)

gdzie: P = diag[πi; i = 1, 2, ... ng], 1 – macierz jednostkowa.

W autorskim oprogramowaniu współczynniki macierzy (6) 
wyznaczane są w sposób analityczny. Poprawka wektora 
kierunku poszukiwań, w pojedynczym kroku metody Newtona, 
może zostać wyznaczona poprzez rozwiązanie układu równań 
liniowych (6) bezpośrednio lub poprzez rozwiązanie zredukowa-
nego analitycznie układu równań (9):

 T( )
( )( )

∆ ∇    
= −     ∆∇     

x

x

x ΨH h x
λ h xh x 0  (9)

przy czym:

 2 T 1( ( )) ( ( ))L −= ∇ + ∇ ∇x x xH g x Z Π g x  (10)

 T 1( ( )) ( ( ))kµ−= + ∇ +x xΨ r g x Z e Π g x  (11)

Wyznaczenie wartości wszystkich elementów wektora kierunku 
poszukiwań Δy wykonywane jest, poprzez wyznaczenie  
w pierwszej kolejności wartości wektorów Δx oraz Δλ, z rozwią-
zania zredukowanego układu równań (9), a następnie wyznacza 
się wartości wektorów Δz oraz Δπ, korzystając odpowiednio ze 
wzorów:

( ) ( )∆ = − − − ∇ ∆xz g x z g x x  (12)

 ( )1 ( )kµ−∆ = − + − ∆π π Z e Π z  (13)

co pozwala na otrzymanie pełnego rozwiązania układu (6) za 
pomocą zredukowanego układu równań.
W procesie iteracyjnym, w k-tym kroku metody PDIPM, wyznacza 
się nowe wartości zmiennych prymalnych x, z oraz zmiennych 
dualnych λ, π zadania optymalizacji, według wzorów:

 1 1,p p
k k k k k k k kα α+ += + ∆ = + ∆x x x z z z  (14)

 1 1,d d
k k k k k k k kα α+ += + ∆ = + ∆λ λ λ π π π  (15)

gdzie: (0,1], (0,1]k k
P Dα α∈ ∈  – zmienne skalarne, stanowiące 

wartości długości kroku, w kierunku wektora poszukiwań.

Długości kroków k
Pα  oraz k

Dα  w k-tym kroku, wyznacza się 
według wzorów [14]:

0
min{1, min{ / }}

i

p
k i i z

z zα γ
∆ <

= − ∆  (16)

0
min{1, min{ / }}

i

d
k i i π

α γ π π
∆ <

= − ∆  (17)

gdzie: (0,1)γ ∈  – stała określana jako tzw. współczynnik bezpie-
czeństwa (ang. safety factor).

Wartość współczynnika bezpieczeństwa najczęściej osiąga 
wartość bliską jeden, w oprogramowaniu przyjęto stosować  
g = 0,99995, natomiast wartość parametru barierowego µk spro-
wadzana jest w kolejnych iteracjach do zera, według następu-
jącej reguły:

 ( )T
1 /k k k gnµ σ+ = z π  (18)

gdzie: σ – parametr skalujący.

Jeżeli dla przyjętych wartości dokładności w k-tej iteracji speł-
nione są warunki zbieżności, to kryterium zbieżności algo-
rytmu metody IP zostaje osiągnięte i działanie algorytmu prze-
rwane. Licznik iteracji pozwala na sprawdzenie, czy nie została 
przekroczona, zadana z góry, maksymalna liczba iteracji kmax.  
W celu określenia kryterium zbieżności algorytmu, w k-tym kroku 
iteracyjnym algorytmu, sprawdza się warunki zakończenia algo-
rytmu ze względu na: zmienne prymalne, zmienne dualne, lukę 
komplementarną, funkcję celu.

4. Metoda non interior point w zadaniu  
programowania nieliniowego
istotną cechą metody IP jest fakt, że poszukiwanie rozwiązania 
optymalnego rozpoczyna się ze ścisłego wnętrza obszaru 
rozwiązań dopuszczalnych, ze względu na warunki komple-
mentarne zadania, i pozostaje we wnętrzu obszaru poszukiwań 
w trakcie całego procesu optymalizacji. Cecha ta wpływa na 
przebieg procesu zbieżności oraz w efekcie na liczbę iteracji 
algorytmu i czas wyznaczenia rozwiązania (co potwierdzają 
przeprowadzone w ramach badań eksperymenty numeryczne). 
Podejmowane przez wielu autorów próby modyfikacji wymie-
nionej metody skutkowały powstaniem na przestrzeni lat wielu 
rozwiązań algorytmicznych oraz nowych metod i koncepcji, np. 
algorytm unlimited point [15]. Obiecującą grupę algorytmów, 
które nie wymagają transformacji zmiennych zadania optyma-
lizacji, w odróżnieniu od algorytmu unlimited point, stanowią 
algorytmy sekwencyjne, których koncepcje wyrosły na gruncie 
problemów komplementarnych [16]. Wśród nich szczególnie 
interesującą grupę stanowią algorytmy, w których do warunków 
komplementarnych zadania wykorzystano funkcje wygładzające 
klasy NCP [16]. Zadowalające wyniki zastosowania tych algo-
rytmów, uzyskane dla klasy problemów komplementarnych, oraz 
prace proponujące zastosowanie tej koncepcji do rozwiązania 
zadania OPF [17] wskazują te algorytmy jako obiecującą alter-
natywę do dobrze znanej metody IP, zachęcając do ich zbadania 
oraz podejmowania prób konstrukcji nowych wariantów algo-
rytmów tej klasy, jednocześnie nie ograniczając się do rozważań 
czysto teoretycznych.
Koncepcja zaproponowana m.in. przez Christiana Kanzowa  
w pracy [18] oraz przez innych autorów dla liniowych oraz 
nieliniowych problemów komplementarnych polega na wpro-
wadzeniu tzw. funkcji wygładzającej z parametrem µ > 0 (tzw. 
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parametr wygładzający – w odróżnieniu od parametru bariero-
wego), spełniającej następującą równoważność:

( , ) 0 0, 0,z z zµϕ π π π µ= ⇔ > > = , dla µ > 0 (19)
oraz rozwiązanie układu równań, sekwencyjnie sprowadzając 
µ → 0. W efekcie przeprowadzonych badań najlepsze wyniki 
uzyskiwano przy zastosowaniu zmodyfikowanej funkcji Fischera-
Burmeistera w postaci:

2 2( , ) 2x y x y x yµϕ µ= + − + +  (20)

Układ równań wynikający z warunków Karusha-Kuhna-Tuckera 
dla zadania optymalizacji (1) po transformacji ograniczeń 
nierównościowych, do postaci ograniczeń równościowych, nie 
przyjmuje bezpośrednio postaci problemu komplementar-
nego. Można jednak koncepcję zaproponowaną dla problemów 
komplementarnych CP zastosować do warunków komplemen-
tarnych Zπ = 0, otrzymując w efekcie następujący układ równań 
nieliniowych:
 

T T

( , )

( )

( ) ( ( )) ( ( ))

( )

( )
f

µ

µ

+
= =

∇ + ∇ + ∇

 
 
 
 
 
 

x x x

Φ z π

g x z
0

x h x λ g x π

h x

Ψ y  (21)

gdzie:  
T

( , ) ( , ); 1, 2,... gi iz i nµ µϕ π= =  Φ z π , y = [z, π, x, λ]T.

Wyrażenie warunków komplementarnych przy użyciu funkcji 
w postaci (19) powoduje automatyczne spełnienie warunków 
komplementarnych i jednocześnie warunków nieujemności 
zmiennych dopełniających oraz zmiennych dualnych. Zakłada 
się przy tym, że układ równań nieliniowych (21) rozwiązywany 
jest sekwencyjnie, dla µ → 0 w kolejnych iteracjach algorytmy 
optymalizacji. W k-tym kroku iteracyjnym tłumionej metody 
Newtona poprawkę rozwiązania układu równań nieliniowych 
(21) wyznacza się, rozwiązując następujący rzadki układ równań 
liniowych:

 ( ) ( )k k k
µ µ∇ ∆ = −yΨ y y Ψ y  (22)

gdzie: 

Δ

yΨµ(yk) – macierz Jacobiego funkcji wektorowej Ψµ(yk) 
w punkcie yk, Δy = [Δz, Δπ, Δx, Δλ]T.
 
Rozwiązanie układu równań (22) odpowiada rozwiązaniu,  
w k-tym kroku iteracyjnym, układu równań liniowych, który  
w zapisie macierzowym przyjmuje postać (w zapisie zmiennych 
pominięto dla uproszczenia górny indeks iteracji k):

 

2 T

( )

( ) ( )

( )

( )
L

µ µ

µ

∇ ∇ ∆

∇ ∆
= −

∇ ∇ ∇ ∆

∇ ∆

   
   
   
   
   

  

x
T

x x x

x

zπ 0 0 z
1 0 g x 0 π
0 g x h x x
0 0 h x 0 λ

Φ Φ

Ψ y  (23)

gdzie:   ( , ) / ; 1, 2,...diag z z i n 
i i i gµ µϕ π∇ = ∂ ∂ =zΦ , 

 ( , ) / ; 1, 2,...i i i gdiag z i nµ µϕ π π∇ = ∂ ∂ =  πΦ .

W zaimplementowanym algorytmie poszczególne skład-
niki macierzy głównej układu równań (23) wyznaczane były  
w sposób analityczny. Ponadto istotnie macierz główna układu 
(23) jest macierzą rzadką, a jej składniki (podmacierze) również są 
macierzami rzadkimi. W zadaniu OPF, dla systemów o rozmiarach 
porównywalnych z rozmiarami rzeczywistego systemu elektro-
energetycznego, może ona osiągać bardzo duże rozmiary (rzędu 
dziesiątek tysięcy, tab. 1). Nową wartość wektora zmiennych y 
wyznacza się zgodnie z równaniem:

1k k k kα+ = + ∆y y y  (24)

gdzie: k – numer iteracji, αk – długość kroku w kier. wektora Δyk.

Dobór długości kroku αk opiera się na strategii nawrotów z regułą 
poszukiwania Armijo. Bazuje ona na badaniu wartości pewnej 
funkcji, stanowiącej miarę odległości od punktu rozwiązania. 
Funkcja ta przyjmuje wartość zero tylko w przypadku osiągnięcia 
rozwiązania. Naturalnie przyjmuje ona postać następującą:

 2 T1 1( ) ( ) ( ) ( )
2 2µ µ µ µθ = =y Ψ y Ψ y Ψ y  (25)

Dobór długości kroku αk wykonywany jest zgodnie z następu-
jącą regułą: dla zadanych wartości współczynników σ1 ∈(0,1],  
α1 ∈(0,1] znaleźć takie:

{ }1max : 0,1,2,k p pα α= =   (26)

dla którego spełniony jest warunek:

( )1 1 1( ) 1 ( )k p k p k
µ µθ α σ α θ+ ∆ ≤ −y y y  (27)

Dla tak wyznaczonej długości kroku αk, nową wartość wektora 
zmiennych wyznacza się zgodnie z równaniem (24).
Układ równań nieliniowych (21), sparametryzowany przez μ 
(parametr wygładzający), rozwiązywany jest sekwencyjnie dla 
µ → 0 w kolejnych iteracjach metody Newtona. Gdy wartość 
parametru wygładzającego μ w układzie równań (21) osiąga 
wartość zero (lub wystarczająco bliską zeru), ostateczne 
rozwiązanie jest osiągane, co jest implikacją własności (19). 
Wymaga to jednak, aby parametr wygładzający był mody-
fikowany w podobnym zakresie jak parametr barierowy  
w metodzie punktu wewnętrznego. 
Opierając się na rozważaniach oraz badaniach i eksperymentach 
numerycznych, proponuje się nowy wariant metody, poprzez 
modyfikację dotychczas skonstruowanych algorytmów metody 
non interior point (NIP), w zastosowaniu do zadania programo-
wania nieliniowego, a w szczególności do zadania OPF, sformu-
łowanego jako zadanie programowania nieliniowego. Proponuje 
się modyfikację, w której parametr wygładzający μ nie jest trak-
towany jako parametr, lecz jako dodatkowa zmienna w układzie 
równań (21). Koncepcja ta zapropono wana została w kontekście 
algorytmów dedykowanych dla problemów komplementarnych 
[19]. Taka modyfikacja sprowadza układ równań (21) do następu-
jącej postaci:
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T T
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x x x

Φ z π

g x z
0x h x λ g x π

h x

Ψ y  (28)

W tym przypadku parametr σ ∈(0,1) pełni rolę podobną do 
roli parametru skalującego w metodzie IP. Układ równań linio-
wych odpowiadający (23), wynikający z zastosowanej metody 
Newtona, przyjmuje postać:

 

2 T

( )
( , )( ) ( )

( )
0 0 0 0 1

L

µ µ µ µ

µ

µ

−

∇ ∇ ∇ ∆   
   ∇ ∆   
    =∇ ∇ ∇ ∆
   

∇ ∆   
   ∆   

z π

x
T

x x x

x

Φ Φ 0 0 Φ z
1 0 g x 0 0 π

Ψ y0 g x h x 0 x
0 0 h x 0 0 λ

             (29)

gdzie: ( , ) / ; 1, 2,...i i gdiag z i nµ µ µϕ π µ∇ = ∂ ∂ =  Φ .

Kolejna modyfikacja polega na analitycznej redukcji układu 
równań (29), otrzymując w efekcie następującą postać układu 
zredukowanego:

 T( )
( )( )

∆ ∇    
= −     ∆∇     

x

x

x sW h x
λ h xh x 0

 (30)

gdzie:

 ( ) ( )12 T( ) ( )L µ µ

−
= ∇ +∇ ∇ ∇ ∇x xW g x Φ Φ g x

 ( ) ( )1T( ) ( , )µ µ µ µ µσµ
−

= + ∇ ∇ ∇ − + ∇x xπ z πs r g x Φ Φ r Φ z π Φ

 T T( ) ( ( )) ( ( ))f= ∇ + ∇ + ∇x x x xr x h x λ g x π

 ( )= +πr g x z

Rozwiązując układ równań liniowych (30), otrzymuje się 
poprawkę wektora Δx oraz Δλ. Pozostałe wektory poprawek 
układu równań (29) wyznacza się kolejno według wzorów:

( ( ) ) ( )∆ = − + − ∇ ∆xz g x z g x x  (31)

 ( ) ( )1
( , )µ µ µ µ µµ

−
∆ = ∇ − −∇ ∆ −∇ ∆π zπ Φ Φ z π Φ Φ z  (32)

µ σµ∆ = −  (33)

Kolejna modyfikacja polega na sposobie wyznaczenia długości 
kroku αk, w k-tej iteracji metody Newtona. Zastosowano metodę 
nawrotów z regułą przeszukiwania Armijo, lecz zamiast badać 
pełną normę wektora Ψ(y,µ) proponuje się uwzględnić tylko 
jego część komplementarną, Φµ(z, π), a regułę przeszukiwania 
zastąpić następującą:

{
( ) }

1

1 1

max : 0,1,2, ;
( ) 1

k p

k p k p k

p

µ

α α
θ α β σα µ

= =
+ ∆ ≤ −y y


 (34)

gdzie: 0

0 0( ) /
µ

β θ µ≥ y ,  T( ) ( , ) ( , )0.5µθ µ µ=y Φ y Φ y

5. Eksperymenty obliczeniowe
Naturalną konsekwencją przeprowadzonych rozważań są ekspe-
rymenty obliczeniowe, pozwalające stwierdzić praktyczną 
przydatność zaproponowanych rozwiązań algorytmicznych.  
W ramach badań dokonano implementacji autorskiego opro-
gramowania (PSManager), którego interfejs użytkownika przed-
stawiano na rys. 1. Oprogramowanie pozwala na rozwiązanie 
zadania optymalizacji rozpływu mocy z zastosowaniem zaimple-
mentowanych algorytmów optymalizacji interior point oraz non 
interior point. W oprogramowaniu uwzględniono zastosowanie 
techniki macierzy, rzadkich do efektywnego zapisu struktur 
danych używanych w programie oraz wykorzystano dedy-
kowane algorytmy rozwiązywania rzadkich układów równań 
liniowych.
Eksperymenty obliczeniowe przeprowadzano dla zbioru 
systemów testowych, których statystyki zostały przedstawione 
w tab. 1. Dane systemów testowych, których statystyki zgroma-
dzono w tab. 1, pochodzą z dostępnego m.in. dla zastosowań 
naukowych i edukacyjnych pakietu obliczeniowego MATPOWER, 
który pozwala na rozwiązanie zadania OPF przy zastosowaniu 
różnych metod optymalizacji, przy czym obecnie najbardziej 
efektywną (jeśli chodzi czas wykonania), zaimplementowaną  
w nim metodą programowania nieliniowego dla zadania OPF 
jest metoda interior point (PDIPM) [14]. 
Zbiór danych testowych zawiera m.in. modele systemów, których 
rozmiary porównywalne są z rozmiarami rzeczywistego systemu 
elektroenergetycznego (przykłady testowe Case-2383 i Case-
2746 w tab. 1). Modele te są wariantami KSE stanowiącego część 
europejskiego systemu UCTE. Wszystkie obliczenia zamiesz-
czone w niniejszym rozdziale przeprowadzono na komputerze 
wyposażonym w procesor Intel® Core™ 2 Quad 2.4GHz z 4GB 
pamięci operacyjnej, pracującym pod kontrolą 32-bitowego 
systemu operacyjnego Windows.
Rozmiary testowanych systemów elektroenergetycznych prze-
kładają się bezpośrednio na rozmiar zadania optymalizacji,  
w tym przypadku zadania programowania nieliniowego.  
W tab. 1 przedstawiono również rozmiar problemu zadania 
programowania nieliniowego (1), sformułowanego dla poszcze-
gólnych systemów testowych oraz rozmiary macierzy głównej 
układu równań liniowych, formułowanego w procesie oblicze-
niowym optymalizacji metody non interior point (dot. zapropo-
nowanego wariantu metody).

W tab. 2 przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowa-
dzonych z użyciem algorytmu metody interior point dla zbioru 
systemów testowych. Eksperymenty przeprowadzono pod 
kątem zbadania wpływu redukcji układu równań liniowych (6), 
na czas realizacji obliczeń.
W tab. 3 zgromadzono wyniki analogicznych eksperymentów, 
przeprowadzonych z zastosowaniem zaproponowanego 
wariantu metody non interior point, badając przy tym nie tylko 
proces zbieżności algorytmu, ale również wpływ zastosowanej 
analitycznej redukcji układu równań liniowych na czas obliczeń. 
Jako punkt startowy obliczeń przyjęto ten, w którym wartości 
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początkowe kątów ustawiano na zero, a wartości modułów 
napięć, mocy czynnych i biernych w węzłach wytwórczych usta-
wiano na wartość średnią z minimalnej i maksymalnej wartości 
dopuszczalnej. Należy podkreślić, że eksperymenty, których 
wyniki zgromadzono w tab. 2 oraz tab. 3, przeprowadzono wielo-
krotnie, a czasy obliczeń zaprezentowane w tabelach są warto-
ściami średnimi z serii pomiarów. Dla danego systemu testowego 
oraz wybranej metody optymalizacji, w serii eksperymentów, 
uzyskiwano zbieżność do tego samego punktu rozwiązania 
(zarówno co do wartości funkcji celu, jak i wartości zmiennych 
wektora y), z zadaną dokładnością obliczeń (ε = 1e-6). Ponadto 
dla każdego z przypadków testowych zastosowano zestaw 

Nazwa
Liczba 

węzłów

Liczba 
węzłów 

wytwór czych

Liczba 
węzłów 

odbior czych

Liczba 
linii

Liczba zmien
nych zadania 
optymali zacji

Liczba 
ograniczeń 
równo ścio 

wych

Liczba 
ograniczeń 
nierówno
ściowych

Rozmiary macierzy głównej URL formułowa
nego w procesie obliczeniowym algorytmu 

optymalizacji non interior point *

Nw Ng No Nl nx nh ng Nfull Nred

Case-9 9 3 6 9 24 18 48 139 42

Case-30 30 6 24 41 72 60 166 465 132

Case-118 118 54 64 186 344 236 824 2 229 580

Case-300 300 69 231 411 738 600 1 698 4 735 1 338

Case-2383 2 383 327 2 056 2 896 5 420 4 766 11 866 33 191 10 186

Case-2746 2 746 364 2 382 3 279  6 220 5 492 13 506 38 725 11 712

* – dotyczy rozmiaru macierzy głównej układu równań liniowych (29), co odpowiada kolumnie tabeli Nfull oraz (30), co odpowiada kolumnie tabeli Nred.

Tab. 1. Statystyki systemów testowych używanych w eksperymentach numerycznych

Nazwa

IPfull IPred
Liczba iteracji Wartość funkcji celu

Czas obliczeń Średni czas iteracji Czas obliczeń Średni czas iteracji

t, ms tit, ms t, ms tit, ms Niter fminCost

Case-9 18 1,6 15 1,3 11 5 296,69

Case-30 73 5,6 61 4,6 13 576,89

Case-118 440 24,4 351 19,5 18 129 660,69

Case-300 1 597 55,0 1 247 43,0 29 719 725,08

Case-2383 19 407 485,1 15 387 384,6 40 1 862 367,03

Case-2746 20 335 564,8 16 081 446,7 36 1 605 145,58

Nazwa

NIPfull NIPred
Liczba iteracji Wartość funkcji celu

Czas obliczeń Średni czas iteracji Czas obliczeń Średni czas iteracji

t, ms tit, ms t, ms tit, ms Niter fminCost

Case-9 12 1,0 13 1,1 12 5 296,69

Case-30 101 5,9 75 4,4 17 576,89

Case-118 420 28,0 303 20,2 15 129 660,69

Case-300 1 058 62,2 764 44,9 17 719 725,08

Case-2383 13 761 550,4 9 883 395,3 25 1 862 367,03

Case-2746 15 386 641,1 10 916 454,8 24 1 605 145,58

IPfull – odpowiada algorytmowi metody IP z zastosowaniem macierzy niezredukowanej (6) w procesie obliczeniowym, IPred – odpowiada algorytmowi metody IP z zastosowaniem zredu-
kowanego analitycznie układu równań linowych (9)

Tab. 2. Wyniki eksperymentów numerycznych przeprowadzonych z użyciem algorytmu metody interior point

NIPfull – odpowiada algorytmowi metody NIP z zastosowaniem macierzy niezredukowanej (29) w procesie obliczeniowym, NIPred – odpowiada algorytmowi metody NIP z zastosowaniem 
zredukowanego analitycznie układu równań linowych (30)

Tab. 3. Wyniki eksperymentów numerycznych przeprowadzonych z użyciem algorytmu metody non interior point

parametrów domyślnych, które nie były modyfikowane w celu 
uzyskania najlepszych czasów obliczeń.

W celu weryfikacji uzyskanych wyników obliczeń przeprowa-
dzono dodatkowo eksperymenty numeryczne, w  celu porów-
nania wyników uzyskanych za pomocą oprogramowania 
autorskiego oraz wyników uzyskanych za pomocą pakietu 
MATPOWER. Jako przykład w tab. 4 przedstawiono wyniki otrzy-
mane dla systemu 9-węzłowego. Porównania dokonano co do 
wartości wektora zmiennych x = [U, φ, Pg, Qg]T, zadania optyma-
lizacji zawierającego zmienne: moduły i kąty napięć węzłowych, 
moce czynne i  bierne generowane w węzłach wytwórczych.  

M. Połomski, B. Baron | Optymalizacja rozpływu mocy...



73

W przeprowadzonej analizie, w oprogramowaniu własnym 
zastosowano zaproponowany wariant metody non interior point, 
natomiast w oprogramowaniu MATPOWER zaimplementowaną 
w nim metodę interior point (PDIPM). Analizę porównawczą 
wyników wykonano dla systemów:

Case-9, uzyskując:
||U(a)-U(b)||∞ = 5,58e-06, ||φ(a)-φ(b)||∞ = 6,08e-05,
||Pg

(a)-Pg
(b)||∞ = 1,04e-05, ||Qg

(a)-Qg
(b)||∞ = 3,05e-03,

Case-30, uzyskując:
||U(a)-U(b)||∞ = 4,96e-04, ||φ(a)-φ(b)||∞ = 3,30e-04,
||Pg

(a)-Pg
(b)||∞ = 7,47e-04, ||Qg

(a)-Qg
(b)||∞ = 7,81e-03,

Case-300, uzyskując:
||U(a)-U(b)||∞ = 1,10e-03, ||φ(a)-φ(b)||∞ = 4,55e-03,
||Pg

(a)-Pg
(b)||∞ = 6,47e-03, ||Qg

(a)-Qg
(b)||∞ = 9,71e-03,

gdzie: odpowiednio indeksami (a), (b) oznaczono wartości 
wektora zmiennych uzyskanych odpowiednio za pomocą opro-
gramowania autorskiego PSManager (a) oraz MATPOWER (b). 

Element 
wektora

x

Nr 
węzła

Oprogramowa nie 
autorskie

(metoda NIP)

MatPower
(metoda PDIPM) |a-b|

a b

U
[p.u.]

1 1,09995644 1,09995086 5,5812E-06

2 1,09736195 1,09736288 9,3186E-07

3 1,08662656 1,08662735 7,8967E-07

4 1,09419026 1,09418625 4,0073E-06

5 1,08442711 1,08442437 2,745E-06

6 1,09999925 1,09999914 1,0593E-07

7 1,08948873 1,08948862 1,0545E-07

8 1,09999927 1,09999917 1,0038E-07

9 1,07173372 1,07173093 2,7882E-06

φ
[°]

1 0 0 0

2 4,893169673 4,893109098 6,057E-05

3 3,249065707 3,249004939 6,077E-05

4 -2,46308933 -2,463110555 2,123E-05

5 -3,982309771 -3,98235179 4,202E-05

6 0,602425198 0,602365867 5,933E-05

7 -1,196731461 -1,196790286 5,883E-05

8 0,905181601 0,905123821 5,778E-05

9 -4,615577443 -4,615620948 4,351E-05

Pg
[MW]

1 89,7986243 89,7986138 1,044E-05

2 134,320647 134,320652 5,572E-06

3 94,1874319 94,1874386 6,706E-06

Qg
[MVAr]

1 12,94178757 12,93873592 3,051E-03

2 0,045924901 0,047729505 1,805E-03

3 -22,6213713 -22,6197302 1,641E-03

Tab. 4. Porównanie wyników uzyskanych dla systemu Case-9

Rys. 1. Interfejs użytkownika autorskiego oprogramowania PSManager
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Należy podkreślić, że jedną z przyczyn zaimplementowania  
w stworzonym oprogramowaniu algorytmu metody interior 
point (zaimplementowanego również w pakiecie obliczeniowym 
MATPOWER) była implementacja metody obliczeniowej, która 
stanowiłaby punkt odniesienia do prowadzonych badań przy 
użyciu algorytmu metody non interior point.
Należy również dodać, że podstawowym kryterium oceny algo-
rytmu było spełnienie warunków ograniczeń równościowych 
i nierównościowych zadania optymalizacji (z zadaną dokład-
nością), determinujących spełnienie bilansu mocy w każdym  
z węzłów systemu oraz ograniczeń technicznych.

6. Wnioski końcowe
Zastosowanie przedstawionego w artykule opracowanego 
wariantu algorytmu metody non interior point w zadaniu opty-
malizacji rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym 
pozwala na zmniejszenie liczby iteracji algorytmu, w stosunku 
do metody interior point, co przekłada się na skrócenie czasu 
obliczeń. Analityczna generacja elementów macierzy i wektorów 
używanych w programie pozwala na uzyskanie możliwie najwyż-
szej wydajności obliczeń (pod względem czasu ich realizacji). 
Istotny wpływ na czas wykonywania obliczeń ma zastosowana 
analityczna redukcja układu równań liniowych, formułowanych 
w procesie obliczeniowym metody IP oraz NIP. Znaczący wpływ 
na efektywność programu ma odpowiedni dobór struktur 
danych oraz pracujących na nich algorytmów. Eksperymenty 
obliczeniowe dla rozpatrywanego zbioru danych testowych 
potwierdziły przydatność oprogramowania i zaimplemen-
towanych algorytmów w zakresie wyznaczenia rozwiązania 
zadania optymalizacji rozpływu mocy w SEE, w tym dla modelu 
systemu o rozmiarach porównywalnych z rozmiarami systemu 
rzeczywistego.
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Abstract
The idea of optimal power flow (OPF) is to determine the optimal settings for control 
variables while respecting various constraints, and in general it is related to power 
system operational and planning optimization problems. Vast number of optimization 
methods have been applied to solve the OPF problem, but their performance is highly 
dependent on the size of a power system being optimized. The development of the 
OPF recently has tracked significant progress both in numerical optimization techni-
ques and computer techniques application. In recent years, application of interior 
point methods to solve OPF problem has been paid great attention. This is due to the 
fact that IP methods are among the fastest algorithms, well suited to solve large-scale 
nonlinear optimization problems. This paper presents the primal-dual interior point 
method based optimal power flow algorithm and new variant of the non interior point 
method algorithm with application to optimal power flow problem. Described algori-
thms were implemented in custom software. The experiments show the usefulness of 
computational software and implemented algorithms for solving the optimal power 
flow problem, including the system model sizes comparable to the size of the National 
Power System.
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1. Wprowadzenie
Wydzielanie układów wyspowych w stanach awaryjnych pracy 
KSE może być skutecznym sposobem ograniczenia zasięgu  
i skutków awarii systemowej. W tym przypadku pod pojęciem 
układów wyspowych rozumie się mniejsze, wydzielone części 
systemu, o mocach rzędu 50–150 MW. Usytuowanie elektro-
ciepłowni w pobliżu (lub nawet wewnątrz) aglomeracji miej-
skich nadaje im istotne znaczenie z punktu widzenia zapew-
nienia odbiorcom na tym obszarze wysokiej pewności zasilania. 
Warunki współpracy tych jednostek z systemem powinny być 
tak dobrane, aby sprzyjały utrzymaniu ich w ruchu, szczególnie  
w warunkach awaryjnych. Mogą one bowiem, w przypadku 
rozległej awarii systemowej, stanowić źródło zasilania aglo-
meracji miejskich. Mogą także stanowić źródło pomocnicze do 
restytucji dużych elektrowni systemowych.
W artykule przedstawiono koncepcję tworzenia wydzielonych 
wysp obciążeniowych zasilanych z urządzeń wytwórczych 
Elektrociepłowni Karolin (EC II Karolin), należącej do DALKIA 
Poznań ZEC SA, w warunkach rozwoju awarii systemowej prowa-
dzącej do zaniku napięcia w krajowym systemie elektroener-
getycznym (KSE). Punktem wyjścia dla tych działań jest ocena 
możliwości pracy indywidualnej (bez synchronizacji z systemem) 
turbozespołów oraz ich mocy osiągalnych, decydujących o rozle-
głości tworzonych wysp. Istotą wydzielanych wysp obciążenio-
wych jest zapewnienie zasilania newralgicznych dla EC II Karolin 
urządzeń energetycznych, gwarantujących ochronę układu tech-
nologicznego przed uszkodzeniami oraz stworzenie warunków 
aktywnego uczestnictwa EC II Karolin w procesie obrony  
i odbudowy KSE. W ramach prowadzonych prac dokonano 

oceny możliwości przejścia bloków ciepłowniczych do pracy na 
potrzeby własne (PPW), a w konsekwencji całej elektrociepłowni 
do pracy wydzielonej (PWE). Na podstawie analizy potrzeb 
energetycznych odbiorców zasilanych z EC II Karolin sformuło-
wano warunki pracy wydzielonej wyspy obciążeniowej (WWO), 
zasilanej z bloków ciepłowniczych. Jako potencjalny obszar 
tworzenia wysp obciążeniowych wzięto pod uwagę odbiory 
przemysłowe zakładów zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie elektrociepłowni. Analizy uwzględniały zmiany  
w konfiguracji układu technologicznego elektrociepłowni, zależne 
od stopnia obciążenia mocą cieplną i od potrzeb ruchowych KSE.

2. Charakterystyka urządzeń  
wytwórczych ec karolin
Elektrociepłownia EC Karolin stanowi podstawowe źródło ciepła 
dla miejskiej sieci cieplnej (MSC) aglomeracji poznańskiej. 
Produkcja ciepła realizowana jest w skojarzeniu z energią elek-
tryczną w trzech blokach ciepłowniczych:
1. Blok ciepłowniczy nr 1 – BC50, w skład którego wchodzą:

•	 kocioł 1K1 (BFB-110) fluidalny ze złożem stałym opalany 
biomasą, mieszanina leśna (80%) – agro (20%)

•	 kocioł 1K2 OP-140
•	 turbozespół 13UP65-0-8 z generatorem GTH63

2. Blok ciepłowniczy nr 2 – BC100, w skład którego wchodzą:
•	 kocioł 2K OP-430
•	 turbozespół 13UC105 z generatorem GTH125

3. Blok ciepłowniczy nr 3 – BK100, w skład którego wchodzą:
•	 kocioł 3K OP-430
•	 turbozespół 13UC105K z generatorem GTH125
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Streszczenie
W warunkach rozwoju katastrofalnej awarii systemowej w krajowym systemie elek-
troenergetycznym (KSE) tworzenie wydzielonych układów wyspowych zasilanych  
z jednostek wytwórczych elektrociepłowni miejskich może być jednym ze sposobów 
utrzymania zdolności wytwórczych przedmiotowych jednostek. Wyspowy układ 
obciążeniowy bloku BC 50 mogą tworzyć odbiory potrzeb własnych i ogólnych EC 
Karolin oraz przemysłowe zakładów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
elektrociepłowni. 

Możliwości pracy wydzielonej bloków elektrociepłowni 
miejskiej w stanach rozległej awarii katastrofalnej 
systemu elektroenergetycznego
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oraz w kotłowni szczytowej, w skład której wchodzą:
•	 dwa kotły przepływowe wodne KW1 i KW2 – PTWM-180 

opalane mazutem
•	 kocioł parowy KP1 opalany olejem lekkim.

W tab. 1 zestawiono moce cieplne i elektryczne EC II Karolin 
zgodnie z aktualną koncesją.

Moc cieplna wg koncesji [MW]

BLOK 1 112

BLOK 2 192

BLOK 3 205

PTWM 180 nr 1 150

PTWM 180 nr 2 120

Olejowy 11,8

Razem EC II Karolin 790,8

Aktualna moc elektryczna wg koncesji [MW]

BLOK 1 49,0

BLOK 2 100,0

BLOK 3 120,5

Tab. 1. Wielkości mocy cieplnych i elektrycznych poszczególnych jedno-
stek wytwórczych EC II Karolin

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w EC II Karolin wynosi 
269,5 MW, przy czym w blokach BC50 i BC100 podstawowo  
w całości wytwarzana jest w skojarzeniu z produkcją ciepła, nato-
miast w bloku BK100 zależy to od trybu pracy (praca ciepłow-
nicza lub kondensacyjna). Charakterystyka turbozespołów tej 
elektrociepłowni zawarta jest w tab. 2.

Blok nr 1 (BC50) wyposażony w: kocioł parowy typu BFB -110  
nr 1K1, którego paliwem podstawowym jest biomasa i olej 
opałowy (mazut), stosowany wyłącznie do jego rozpalania, oraz 
kocioł parowy typu OP-140 nr 1K2, opalany węglem kamiennym, 
stanowiącym paliwo podstawowe, i olejem opałowym 
(mazutem), stosowanym do jego rozpalania i podtrzymania 
płomienia. Oba kotły produkują parę na wspólny kolektor zasi-
lający turbozespół typu 13UP65. Kocioł typu BFB -110 nr 1K1, 
opalany biomasą, oddany został do eksploatacji 7 grudnia 2011 
roku i pracuje na bloku ciepłowniczym nr 1 (BC50), wyposa-
żonym w drugi kocioł OP-140 nr 1K2. Oba kotły 1K1 i 1K2 pracują 
na jedną turbinę upustowo-ciepłowniczą 13UP65, co powoduje, 
że układ ten tworzy tzw. duoblok. 
Blok BC100 posiada moc elektryczną 100 MW oraz maksy-
malną moc cieplną 260 MW. Na wyposażeniu bloku 

Lp. Typ Opis Maksymalna moc 
elektryczna

Maksymalna moc 
cieplna

Producent

Turbina/Generator

Rok
zainstalowania

1. 13UP65 Upustowo-przeciwprężna 55 MW 126 MW Zamech Dolmel 1984

2. 13UC105 Upustowo-ciepłownicza 100 MW 192 MW Zamech Dolmel 1991

3. 13UC105K Upustowo-ciepłownicza-
kondensacyjna 120,5 MW 200 MW Zamech Dolmel 1998

Tab. 2. Charakterystyka ogólna turbozespołów w EC II Karolin

znajduje się kocioł parowy OP-430 (2K). Kocioł OP-430 jest kotłem  
o naturalnym obiegu wody, jednowalczakowym, dwuciągowym, 
który wytwarza parę o ciśnieniu 13,5 MPa i temp. 540°C. Kocioł 
ten pracuje na bloku ciepłowniczym wyposażonym w turbinę 
13UC105. 
Blok BK100 posiada moc elektryczną 125 MW oraz maksy-
malną moc cieplną 206 MW. Na wyposażeniu bloku znajduje 
się kocioł parowy OP-430 (3K). Kocioł ten pracuje na bloku nr 3 
wyposażonym w turbinę parową 13UK105 i stacje redukcyjno-
-schładzające, elektrofiltr, instalację odsiarczania spalin. Blok ten 
może realizować wyłącznie tryb pracy kondensacyjnej lub pracy 
ciepłowniczo-kondensacyjnej. Stwarza to sytuację, w której 
poważna część energii elektrycznej wytwarzana jest w skoja-
rzeniu z ciepłem, a jednocześnie wielkość produkcji energii elek-
trycznej nie zależy bezpośrednio od produkcji ciepła i pozwala 
na utrzymanie stabilnej pracy urządzeń wytwórczych w okresach 
dużej zmienności obciążeń cieplnych i hydraulicznych, pocho-
dzących z miejskiego systemu ciepłowniczego.
Poza podstawową działalnością Dalkia Poznań ZEC SA, jaką jest 
dostawa ciepła w wodzie do miejskiej sieci ciepłowniczej MSC 
(ciepło systemowe), firma jest również dostawcą pary technolo-
gicznej dla ościennych zakładów produkcyjnych. Parę o odpo-
wiednich parametrach uzyskuje się z upustów turbin lub ze stacji 
redukcyjno-schładzających, zabudowanych na wszystkich trzech 
blokach.
Wielkość poboru ciepła w wodzie gorącej, a przede wszystkim 
w parze technologicznej, w istotny sposób wpływa na wielkość 
generowanej mocy elektrycznej. W blokach nr 1 i nr 2, pracujących 
jako jednostki przeciwprężne, pobór pary technologicznej powo-
duje zmniejszenie możliwej do osiągnięcia mocy elektrycznej,  
a parametry wody sieciowej w podturbinowych wymiennikach 
ciepłowniczych zmieniają rozkład ciśnień w turbinie, powodując 
zmianę mocy uzyskiwanej w takiej jednostce.
W bloku nr 3, pracującym podstawowo w układzie upustowo-
-kondensacyjnym, wpływ poboru mocy cieplnej na produkcję 
energii elektrycznej jest zdecydowanie mniejszy, a zapotrzebo-
wanie na moc cieplną ogranicza zdolności generacyjne energii 
elektrycznej.
Wyprodukowana energia elektryczna w blokach ciepłowni-
czych wyprowadzona jest do sieci elektroenergetycznej poprzez 
rozdzielnię 110 kV EC Karolin. Rozdzielnia ta pracuje w układzie 
dwusystemowym, ze sprzęgłem poprzecznym otwartym lub 
zamkniętym w zależności od układu pracy jednostek wytwór-
czych w elektrociepłowni.
Dalkia Poznań ZEC, jako OSDn, posiada na swoim terenie 
rozdzielnie 15 kV z przemysłowymi odbiorcami dystrybucyj-
nymi. Układ połączeń rozdzielni 110 kV EC Karolin z jednostkami 
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wytwórczymi i siecią dystrybucyjną SN 15 kV Dalkia ZEC oraz 
potrzebami ogólnymi EC przedstawiono na rys. 1. Zasilanie 
rozdzielni blokowych potrzeb własnych odbywa się z odczepów 
turbogeneratorów przez transformatory odczepowe. Ogólne 
potrzeby własne zasilane są z rozdzielni 110 kV przez dwa trans-
formatory BT1 i BT2 120/6,3 kV. Rozdzielnia miejska 15 kV zasi-
lana jest z rozdzielni 110 kV przez dwa transformatory T3 i T4.  
W EC II Karolin zastosowano utajone rezerwowanie rozdzielni  
6 kV. Dwa mosty szynowe, pracujące w układzie odgałęźnym, 
łączą odpowiednio wszystkie sekcje parzyste i nieparzyste 
rozdzielni BA, 1BB, 2BBA i 3BBA.
W ramach działalności operatorskiej w swojej sieci dystrybu-
cyjnej, Dalkia ZEC jest dystrybutorem energii elektrycznej dla 
odbiorców na poziomie 15 kV. Zgodnie z postanowieniami 
Urzędu Regulacji Energetyki IRiESP, Dalkia ZEC jako OSDn reali-
zuje swoje obowiązki wobec PSE Operator za pośrednictwem 
ENEA Operator, która jest OSDp – operatorem posiadającym 
bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową. Bieżąca współ-
praca ruchowa i eksploatacyjna pomiędzy Dalkia Poznań ZEC 
SA a Enea Operator sp. z o.o. przebiega na podstawie Instrukcji 
Współpracy Eksploatacyjno- Ruchowej, która jest załącznikiem 
do umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy tymi podmiotami.
Pokrywanie obciążeń elektrycznych w dużym stopniu jest 
zdeterminowane poziomem zapotrzebowania na ciepło.  
W szczególności dotyczy to bloków nr 1 i 2, pracujących w trybie 
przeciwprężnym. Wyjątek stanowi blok nr 3, którego własności 
eksploatacyjne, wynikające z trybu upustowo-kondensacyjnego, 

pozwalają na niezależne wytwarzanie energii elektrycznej nawet 
przy zerowym zapotrzebowaniu na ciepło z tego bloku. Z tego 
względu blok nr 3 BK100 jest wykorzystywany jako jednostka 
interwencyjna w systemie elektroenergetycznym z tzw. gene-
racją wymuszoną energii elektrycznej, zgodnie z aktualnymi 
potrzebami systemowymi. 
Ponieważ w duobloku BC50 jedna z jednostek kotłowych wyko-
rzystuje w 100% paliwo biomasowe obciążone zerową emisją 
dwutlenku węgla, a jednocześnie jednostka ta posiada najniższe 
minimum techniczne, przez co dobrze wpisuje się w proces 
pokrywania obciążeń cieplnych w okresie letnim, należy ocze-
kiwać w najbliższych latach zdecydowanego wzrostu wykorzy-
stania tego bloku. Zerowa emisja dwutlenku węgla i dodatkowe 
wpływy z tytułu świadectw pochodzenia energii elektrycznej  
(a w przyszłości może również ciepła) mogą spowodować, że 
stopień wykorzystania BC50 przekroczy 7500 godzin w roku. 
Pozostałe dwie jednostki będą stanowić rezerwę w okresie letnim,  
a w sezonie grzewczym będą wykorzystywane w stopniu 
zależnym od obciążeń cieplnych jako uzupełnienie bloku BC50.
Jeśli przedstawiony powyżej scenariusz wykorzystania bloków 
ciepłowniczych się potwierdzi, to uzasadnione jest zwrócenie 
szczególnej uwagi na przygotowanie bloku BC50 do aktyw-
nego udziału w utrzymaniu zdolności wytwórczych EC II Karolin,  
w warunkach awarii katastrofalnej krajowego systemu elektro-
energetycznego, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem 
właśnie ta jednostka będzie pracować.

Rys. 1. Uproszczony schemat elektryczny ECII Karolin
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3. Koncepcja realizacji przejścia do pracy 
wydzielonej turbozespołów ciepłowniczych
automatyka bloku – kotła i turbiny – na wszystkich trzech 
blokach w EC Karolin jest przystosowana do realizacji zrzutu 
mocy do poziomu potrzeb własnych każdego bloku (praca 
bloku na potrzeby własne – PPW). Jednak wielokrotne zdarzenia 
eksploatacyjne, które miały miejsce na każdym z trzech bloków, 
potwierdziły, że pomimo prawidłowo realizującej proces odcią-
żenia bloku automatyki regulacji blokowej bloki nie utrzymują 
się w pracy z obciążeniem potrzebami własnymi. Przyczyną 
takiego zachowania się urządzeń są elementy wykonawcze auto-
matyki kotłowej, niepotrafiące prawidłowo opanować szybkiego 
zrzutu wydajności kotłów.
Na podstawie dokonanych ocen można stwierdzić, że prawdopo-
dobieństwo skutecznego przejścia do pracy na potrzeby własne 
któregokolwiek z trzech bloków ciepłowniczych, a następnie 
realizacja pracy wydzielonej elektrociepłowni, jest mało praw-
dopodobne. Należy stwierdzić, że ten sposób obrony zdolności 
wytwórczych EC II Karolin jest nierealizowalny przy obecnym 
stanie technologicznym. Doprowadzenie do pewnego przecho-
dzenia EC II Karolin do pracy wydzielonej, poprzedzonej przej-
ściem jednego lub kilku bloków do pracy na potrzeby własne, 
wymagałoby wielu przedsięwzięć, między innymi wyposażenia 
bloków w urządzenia wykonawcze automatyki kotłowej potra-
fiące prawidłowo opanować szybkie zrzuty obciążenia kotłów, 
wyposażenia bloków w szybkie stacje zrzutowe zdolne do prze-
jęcia nadmiaru pary generowanej w kotle przy awaryjnym odcią-
żeniu turbozespołu oraz zapewnienia możliwości szybkiego zasi-
lania elektrycznego urządzeń potrzeb ogólnych.
Po wystąpieniu awarii katastrofalnej priorytetem są dzia-
łania polegające na maksymalnym przedłużeniu pracy jedno-
stek wytwórczych przełączonych w stan pracy na potrzeby 
własne (PPW) lub pracy wydzielonej (PWE) na skutek działania 
zabezpieczeń podczęstotliwościowych lub podnapięciowych,  
a następnie przygotowanie ich do skokowego obciążania dołącza-
nymi odbiorami. W przypadku EC II Karolin przed wystąpieniem 
krytycznych parametrów pracy systemu elektroenergetycznego 
(f = 47,5 Hz i U = 0,8 UN) proponuje się wcześniejsze zainicjowanie 
pracy na wydzieloną wyspę obciążeniową (WWO), obejmującą 
odbiorców przyłączonych do rozdzielni 15 kV i potrzeby własne, 
zasilaną z generatora bloku nr 1 lub innej jednostki wytwórczej, 
w zależności od wariantu pracy EC II Karolin w momencie wystą-
pienia awarii katastrofalnej. 
Przejście turbozespołu ciepłowniczego do pracy wyspowej  
z rozdzielnią 15 kV oraz zasilanie potrzeb własnych jest procesem 
trudnym, jednak możliwym do zrealizowania przy stosunkowo 
ograniczonym niezbilansowaniu mocy generowanej z mocą 
obciążenia. Priorytetowe uaktywnienie regulatora obrotów 
następowałoby poprzez zainicjowanie dodatkowym sygnałem 
„praca wyspowa”, generowanym poprzez kontrolę uchybu 
częstotliwości lub włączanym ręcznie przez operatora. „Praca 
wyspowa” powinna nastąpić przed zadziałaniem zabezpieczeń 
generatorów i awaryjnym odstawieniem turbozespołów. 
W przypadku wydzielenia wyspy obciążeniowej (WWO) moc 
zapotrzebowana przez urządzenia potrzeb własnych zależna 
będzie od konfiguracji urządzeń wytwórczych zasilających tę 

wyspę. W przypadku najbardziej prawdopodobnym wydzielona 
wyspa obciążeniowa (WWO) tworzona będzie w oparciu o blok 
BC50. W takiej sytuacji pokryte muszą być potrzeby własne bloku 
BC50 oraz potrzeby pozostałych bloków (jeśli wcześniej praco-
wały w trybie ciepłowniczym i zostały awaryjnie odstawione), 
związane z zasileniem napędów pomp sieciowych i potrzebami 
ogólnymi. Dalkia Poznań ZEC jako OSDn posiada na swoim 
terenie rozdzielnie 15 kV z przemysłowymi odbiorcami dystry-
bucyjnymi. Zamierza się wykorzystać tych odbiorców w procesie 
przejścia do pracy na wydzieloną wyspę obciążeniową (WWO).
Automatyka SZR załączania sprzęgła w rozdzielni 15 kV może 
być blokowana w sytuacji potrzeby zbilansowania wyspy, co daje 
możliwość zmniejszenia jej obciążenia o ok. 7–8 MW. Blokowanie 
SZR powinno odbywać się automatycznie, na podstawie bilansu 
mocy w przyjętym scenariuszu wydzielania wyspy obciążeniowej.
Bilans mocy odbiorów własnych elektrownianych, odbiorów 
dystrybucyjnych z rozdzielni 15 kV oraz potrzeb własnych bloków 
nr 1, 2, 3 przedstawiono w tab. 3.
Propozycja wcześniejszego zainicjowania pracy na wydzieloną 
wyspę obciążeniową (WWO), obejmującą odbiorców przyłą-
czonych do rozdzielni 15 kV i potrzeby własne, zasilaną z gene-
ratora bloku nr 1 lub innej jednostki wytwórczej, w zależności 
od wariantu pracy EC II Karolin w momencie wystąpienia awarii 
katastrofalnej, ma na celu przede wszystkim ochronę układu 
technologicznego elektrociepłowni przez utrzymanie zasilania 
kluczowych dla jego bezpieczeństwa urządzeń. Poza tym przej-
ście do pracy na wydzieloną wyspę obciążeniową stwarza możli-
wości bardzo aktywnego uczestnictwa EC Karolin w obronie  
i odbudowie KSE po awarii katastrofalnej. Szczególnie przydatne 
może być zasilenie kluczowych odbiorców aglomeracji poznań-
skiej, w tym przede wszystkim zapewnienie poprawnego funk-
cjonowania systemu ciepłowniczego miasta.
Przejście turbozespołu ciepłowniczego do pracy wyspowej  
z rozdzielnią 15 kV oraz zasilanie potrzeb własnych jest procesem 
trudnym, jednak możliwym do zrealizowania przy stosunkowo 
ograniczonym niezbilansowaniu mocy generowanej z mocą 
obciążenia. Dotyczy to w szczególności bloku BC50, którego 
moc w momencie przechodzenia do pracy wydzielonej (WWO) nie 
będzie istotnie odbiegać od mocy wyspy po jej wydzieleniu. Moc 
wydzielonej wyspy zawierać się będzie w przedziale 22,5–46 MW 
(tab. 3), w zależności od pory roku, a moc znamionowa bloku 
BC50 wynosi 49 MW. Blok BC50 aktualnie realizuje pracę z mocą 
nominalną 49 MW, przy ok. 19 MW z biomasy (93 t/h pary) i 30 
MW z węgla. Dodatkowo blok ten wykorzystuje pracę dwóch 
kotłów: BFB-110 i OP-140, co powoduje, że jego minimum tech-
niczne jest bardzo niskie i przy pracy tylko z kotłem BFB-110 nie 
przekracza 10 MW.
Powyższe uwagi wskazują na to, że blok BC50, przechodząc do 
pracy na wydzieloną wyspę, może pracować w układzie z dwoma 
kotłami w przypadku większego zapotrzebowania na moc  
w wyspie lub pozostać w pracy tylko z kotłem BFB przy małych 
zapotrzebowaniach na moc w wyspie. Wszystko to powoduje, 
że w przypadku bloku BC50 zrzuty mocy przy przechodzeniu do 
pracy wydzielonej będą bardzo łagodne. Argumentem przema-
wiającym za wykorzystaniem bloku BC50 w realizacji pracy na 
wydzieloną wyspę obciążeniową jest fakt, że blok ten w układzie 
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technologicznym EC Karolin będzie wykorzystywany w najwięk-
szym stopniu.
Rozwój awarii katastrofalnej w swej końcowej fazie charakteryzuje 
się wystąpieniem zjawisk o charakterze dynamicznym. Istotna w 
związku z tym staje się szybkość podejmowanych działań, a tym 
samym wykorzystywanie dostępnych środków technicznych 
poprzez aktywację automatyczną wydzielania wyspy obciąże-
niowej, z pominięciem czynnika ludzkiego. Sposób automatycz-
nego wydzielenia wyspy obciążeniowej powinien uwzględniać 
to, które grupy odbiorów powinny znaleźć się w obszarze wyspy. 
Przyjęto, że w ramach wyspy zasilane będą: urządzenia potrzeb 
własnych bloku pracującego w wyspie (bloku BC50), urządzenia 
potrzeb ogólnych elektrociepłowni, zewnętrzne odbiory przyłą-
czone do rozdzielni 15 kV i ewentualnie potrzeby własne pozo-
stałych dwóch bloków, jeśli zostały one odstawione awaryjnie 
w następstwie awarii katastrofalnej. Konieczne staje się wydzie-
lenie w ramach wyspy, oprócz bloku ciepłowniczego BC50 wraz 
z rozdzielnią potrzeb blokowych 1BB, również rozdzielni potrzeb 
ogólnych BA i rozdzielni z nią współpracujących oraz rozdzielni 
15 kV.

Wariant tworzonej WWO

Potrzeby wł. bloków Potrzeby ogólne EC Odbiory 15 kV

Suma

Blok nr 1 Blok nr 2 Blok nr 3 BT1 BT2 T3 T4

Praca trzech bloków 6,5 9 10 2,5 3 7 8 46

Tab. 3. Pobór mocy przez odbiory wydzielonej wyspy obciążeniowej (WWO) w EC Karolin [MW]

Żeby takie wydzielenie zrealizować, należy zmienić normalny 
układ pracy EC Karolin przez przełączenie turbozespołu TG2 
bloku BC100 oraz linii 110 kV CZE na system II oraz wprowadzić 
pracę przy zamkniętym sprzęgle między systemami. Pozwoli to 
na możliwość wydzielenia systemu I na potrzeby tworzonego 
układu wyspowego.
Automatyczne wydzielenie wyspy obciążeniowej obejmowa-
łoby następujące przełączenia:
•	 wyłączenie linii przyłączonych do systemu I: ANT, POE i SWA
•	 załączenie sprzęgła między systemami szyn w rozdzielni  

6 kV BA
•	 wyłączenie transformatora rezerwowo-rozruchowego BT2
•	 załączenie sprzęgła między systemami szyn w rozdzielni  

15 kV
•	 wyłączenie transformatora T4 zasilającego rozdzielnię 15 kV
•	 otwarcie sprzęgła między systemami I i II rozdzielni 110 kV.
•	 Rys. 2. Uproszczony schemat elektryczny EC II Karolin, Delia 

ZEC SA.

Rys. 2. Uproszczony schemat elektryczny EC II Karolin, Delia ZEC SA

I. Grządzielski i in. | APE 2013 | Aktualne problemy w elektroenergetyce



82

Powstanie w ten sposób układ wyspowy przedstawiony na  
rys. 2, składający się z:
•	 bloku BC50 załączonego na system I rozdzielni 110 kV
•	 rozdzielni 6 kV 1BB potrzeb własnych bloku BC50, zasilanej 

przez transformator 1BT
•	 rozsprzęglonego z systemem II i uwolnionego z linii 110 kV 

systemu I rozdzielni 110 kV
•	 rozdzielni potrzeb ogólnych BA zasilanej przez transfor-

mator BT1 z systemu I rozdzielni 110 kV
•	 rozdzielni 15 kV zasilanej przez transformator T3 z systemu I 

rozdzielni 110 kV.
Proponowana zmiana trybu pracy jednostek wytwórczych 
powinna być dokonywana w uzgodnieniu z właściwym organem 
dyspozytorskim, zaś w przypadku technicznej konieczności reali-
zacji takiej zmiany należy o jej dokonaniu bezzwłocznie powia-
domić organ dyspozytorski.
Samodzielna praca bloku nr 1 BC50 jest najbardziej prawdopo-
dobna w okresie letnim. Wydzielenie wyspy zgodnie ze scenariu-
szem przedstawionym powyżej jest stosunkowo łatwe. Należy 
jednak zwrócić uwagę na to, że cała elektrociepłownia dla 
systemu elektroenergetycznego przestanie być źródłem energii 
elektrycznej, a ewentualne utrzymanie napięcia w systemie II 
rozdzielni 110 kV zależne będzie od pracy linii zewnętrznych. 
Stąd wcześniejsza propozycja zmiany w układzie normalnym  
z przełączeniem linii CZE na system II rozdzielni 110 kV, ponieważ 
z tego kierunku prawdopodobne jest zasilanie poprzez system 
II przyłączonych do niego linii PPL, NAD, NAR i BRS. Osobnym 
problemem jest ewentualny dalszy powrót wydzielonej wyspy 
obciążeniowej do systemu elektroenergetycznego. Konieczne 
w tej sytuacji staje się dokonanie synchronizacji tej wyspy z KSE 
za pomocą załączenia sprzęgła łączącego oba systemy rozdzielni 
110 kV.

4. Wnioski
1. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że 

blok BC50, ze względu na zastosowane w nim rozwią-
zania techniczne oraz własności ruchowe, będzie pracował 
z możliwie maksymalnym czasem jego wykorzystania. 
Dlatego staje się jednostką szczególnie predysponowaną 
do aktywnego udziału w utrzymaniu zdolności wytwór-
czych EC Karolin w warunkach awarii katastrofalnej systemu 
elektroenergetycznego.

2. Analiza własności eksploatacyjnych EC Karolin wykazała, że 
prawdopodobieństwo skutecznego przejścia do pracy na 
potrzeby własne któregokolwiek z trzech bloków ciepłow-
niczych, a następnie realizacja pracy wydzielonej elektrocie-
płowni jest mało prawdopodobna.

3. Ochronę układu technologicznego elektrociepłowni, przez 
utrzymanie zasilania kluczowych dla jego bezpieczeństwa 
urządzeń, można zapewnić, stwarzając warunki pracy na 
wydzieloną wyspę obciążeniową. Zainicjowanie pracy 
na wydzieloną wyspę obciążeniową (WWO), obejmującą 
odbiorców przyłączonych do rozdzielni 15 kV i potrzeby 
własne, zasilaną z generatora bloku nr 1 w momencie wystą-
pienia awarii katastrofalnej, nastąpić powinno w sposób 
automatyczny, przy osiągniętych wartościach krytycz-
nych częstotliwości i/lub napięcia wcześniej uzgodnionych  
z operatorem KSE.

4. Tworzenie wydzielonej wyspy obciążeniowej w oparciu  
o odbiorców zewnętrznych, przyłączonych do rozdzielni  
15 kV, i odbiory potrzeb własnych elektrociepłowni pozwoli 
na stosunkowo łatwe zbilansowanie potrzeb z możliwo-
ściami generacyjnymi bloku BC50 i uniknięcie trudnych 
awaryjnych zrzutów obciążenia.
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Under the conditions of the catastrophic system failure development, in the polish 
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1. Przyczyny wprowadzenia kabli 
powrotnych 
Kabel powrotny w łączu Szwecja – Polska pojawił się jako alter-
natywa wymuszona przez ekologów. Decyzja o układaniu kabli 
powrotnych podjęta została dopiero na etapie układania kabla 
głównego. W pierwotnych projektach zakładano budowę anody 
i katody, a obwód elektryczny miał się zamykać poprzez ziemię. 
W proponowanym rozwiązaniu zastąpiono wodę i ziemię przez 
kabel powrotny, chociaż z punktu widzenia technicznego to 
rozwiązanie jest gorsze, gdyż daje niższą sprawność całemu 
łączu (przy zamykaniu obwodu poprzez ziemię wystarczy 
tylko zbudować elektrody o odpowiednio niskich wartościach 
rezystancji, a oporność gruntu jest praktycznie równa zeru).  
W momencie podejmowania decyzji o układaniu kabla powrot-
nego na rynku nie było kabla o przekroju co najmniej 1100 mm2 
i izolacji 20 kV, nadającym się do położenia na dnie Bałtyku. 
Zdecydowano ułożyć na odcinku morskim dwa kable o prze-
kroju 630 mm2 każdy, a na polskim odcinku lądowym jeden kabel  
o przekroju 1100 mm2, wszystkie w izolacji 20 kV. Pierwsza awaria 
kabla powrotnego potwierdziła w praktyce trafność decyzji  
o dwóch kablach powrotnych, podczas awarii kabla wypina się 
uszkodzony, a drugi pracuje z mocą maksymalną łącza jedynie 
473 MW [1, 2, 3, 4].

2. Uszkodzenia kabli powrotnych 
Uszkodzenie kabla powrotnego w łączu Szwecja – Polska, które 
miało miejsce 15 października 2012 roku, było jedenastym  
w historii eksploatacji kabla (od dziesiątego uszkodzenia minęło 
prawie 10 lat). Do poprzednich awarii tych kabli dochodziło  
w latach 2001–2003, czyli w okresie gwarancyjnym. Przyczyny 
ostatniego uszkodzenia kabla powrotnego jeszcze jednoznacznie 

nie ustalono, chociaż końcowe przebicie izolacji miało z pewno-
ścią charakter elektryczny. 
Procedura postępowania przy usuwaniu awarii kabla powrot-
nego w łączu Szwecja – Polska jest zawsze podobna. Trzeba 
ustalić, który z dwóch kabli uległ uszkodzeniu, po czym wypina się 
go z zacisków, a następnie za pomocą przenośnych lokalizatorów 
(mostków Murraya) ustala się przybliżone miejsce uszkodzenia, 
które niekiedy może wymagać tzw. dopalenia specjalnym gene-
ratorem. Gdy uszkodzenie znajduje się pod wodą, to przy użyciu 
małej łódki odnajduje się miejsce awarii, po czym oznacza się 
je boją. We wskazane miejsce przypływa statek specjalistyczny,  
z jego pokładu schodzi nurek i precyzyjnie ustala miejsce uszko-
dzenia kabla. Dalsze procedury uzależnione są od rodzaju dna. 
Zamulone trzeba odmulić, na skalistym bez przeszkód kabel 
można przeciąć i wyciągnąć z wody. Wyciągnięty koniec kabla, 
po niezbędnym odcięciu miejsca uszkodzenia, łączy się poprzez 
mufę z nowym odcinkiem kabla o długości co najmniej 100–300 
m, po czym scala się poprzez kolejną mufę z drugim końcem 
kabla [2, 3, 5, 6 i 7].
 
Czas naprawy uzależniony jest od rodzaju awarii oraz dostęp-
ności środków niezbędnych do wykonania naprawy. Może trwać 
od kilkunastu dni do kilku miesięcy. 
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Streszczenie
Kabel powrotny w łączu Szwecja – Polska pojawił się jako alternatywa wymuszona 
przez ekologów. Dlatego w wykonanym rozwiązaniu zastąpiono wodę i ziemię dwoma 
kablami powrotnymi, chociaż z punktu widzenia technicznego wprowadzone rozwią-
zanie daje niższą sprawność. Ostatnio do jedenastego uszkodzenia kabla powrotnego 
doszło 15 października 2012 roku. W ośmiu wcześniejszych przypadkach przyczynami 
awarii były uszkodzenia elektryczne kabla w morzu, w odległości kilkunastu kilome-
trów od polskiego brzegu, spowodowane zakłóceniami w północnej części polskiego 
systemu elektroenergetycznego.

Propozycje ochrony kabli powrotnych  
w łączu Szwecja – Polska
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Lp. Termin Rodzaj 
uszkodzenia

Miejsce 
uszkodzenia

Czas 
naprawy

Awaria 1 27 lutego 
2001

uszkodzenie 
elektryczne kabla 
XL5-S8

wewnątrz przepustu 
w odległości 245 m 
od polskiego brzegu 
morskiego

692,9 godz.

Awaria 2 12 kwietnia 
2001

uszkodzenie 
elektryczne kabla 
XL5-S6

wewnątrz przepustu 
w odległości 370 m 
od polskiego brzegu 
morskiego

299,4 godz.

Awaria 3 15 lipca 2001
uszkodzenie 
elektryczne kabla 
XL5-S8

w odległości 583 m 
od polskiego brzegu 
morskiego

297,9 godz.

Awaria 4 17 sierpnia 
2001

uszkodzenie 
elektryczne kabla 
XL5-S8

w odległości 646 m 
od polskiego brzegu 
morskiego

652,3 godz.

Awaria 5 11 listopada 
2001

uszkodzenie 
mechaniczne 
kabla XL5-S6 przez 
rybaków

w odległości 60160 m 
od polskiego brzegu 
morskiego w akwenie 
Ławicy Słupskiej

628,1 godz.

Awaria 6 5 grudnia 
2001

uszkodzenie 
mechaniczne 
kabla XL5-S6 przez 
kotwicę statku

w odległości 8410 m 
od polskiego brzegu 
morskiego 

7,2 godz.

Awaria 7 16 lipca 2002
uszkodzenie 
elektryczne kabla 
XL5-S6

w odległości 7900 m 
od polskiego brzegu 
morskiego

487,3 godz.

Awaria 8 10 sierpnia 
2002

uszkodzenie 
elektryczne kabla 
XL5-S6

w odległości 8550 m 
od polskiego brzegu 
morskiego

168,6 godz.

Awaria 9 6 września 
2002

uszkodzenie 
elektryczne kabla 
XL5-S6

w odległości 10000 m 
od polskiego brzegu 
morskiego

356,5 godz.

Awaria 
10

17 stycznia 
2003

uszkodzenie 
elektryczne kabla 
XL5-S6

w odległości 7460 m 
od polskiego brzegu 
morskiego

2887,2 
godz.

Awaria 
11

15 paździer-
nika 2012

uszkodzenie 
niewyjaśnione kabla 
XL5-S8

w odległości 8007 m 
od polskiego brzegu 
morskiego

876,6 godz.

Tab. 1. Uszkodzenia kabli powrotnych MCRC [8]

3. Analiza przyczyn uszkodzeń kabli 
powrotnych
W ośmiu przypadkach przyczyną awarii były uszkodzenia elek-
tryczne w okolicy polskiego brzegu, spowodowane przez zakłó-
cenia w północnej części polskiego systemu elektroenergetycz-
nego 400 kV i 110 kV.
Bezpośrednią przyczyną uszkodzeń kabli powrotnych były prze-
pięcia w KSE, nagłe wyłączenia, powodujące zmniejszenia prądu 
w bardzo krótkim czasie do zera. Dominujące znaczenie miał 
tu kierunek przesyłanej energii elektrycznej i praktycznie tylko 
przy przesyle w kierunku do Polski (przekształtnik pracuje wtedy 
jako falownik) dochodziło do uszkodzenia kabla powrotnego. 
Gdy kierunek przesyłanej energii wiódł z Polski (przekształtnik 
pracuje wtedy jako prostownik), takie zakłócenie było również  
w pewnym stopniu odczuwane przez łącze (rejestrowane na stacji 
DC), ale nigdy nie powodowało uszkodzeń kabla [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
Opisany przypadek odpowiada klasycznej linii długiej otwartej 
na końcu, co pokazano w formie uproszczonego schematu elek-
trycznego na rys. 1. Zachodzące zjawisko wiąże się z prawem 
zachowania energii, przed uszkodzeniem napięcie statyczne na 
kablu powrotnym jest małe i wynosi maksymalnie 2,52 kV (przy 
znamionowym obciążeniu wynoszącym 1330 A).
Z chwilą zablokowania przekształtnika cała energia magnetyczna 
zgromadzona w kablu powrotnym zamienia się w energię elek-
tryczną, co objawia się powstaniem fali przepięciowej na końcu 

kabla. Rozchodząca się fala przepięciowa wędruje wzdłuż kabla 
i w miejscu zmiany oporności falowej (w węźle łączącym kable 
powrotne) następuje jej odbicie, powodujące jej zwiększanie 
rozchodzące się w części morskiej w okolicy polskiego brzegu. 
Tak duże napięcie powoduje uszkodzenia izolacji kabla.  
Strona szwedzka kabli powrotnych była w tym przypadku całkowicie 
bezpieczna od wpływu zagrożeń czynników elektrycznych, dzięki 
uziemieniu żyły kabla powrotnego umiejscowionemu po jej stronie.

Rys. 1. Schemat elektryczny układu przesyłowego Szwecja – Polska 
służący wyjaśnieniu mechanizmu przepięć w kablu powrotnym, opra-
cowanie własne 
    
Problemy z uszkodzeniami kabli powrotnych ustały całkowicie 
po 2003 roku, kiedy to:
•	 wymieniono po polskiej stronie morza na nowe oba odcinki 

kabli powrotnych na długości  13 km oznaczone na rysunku 
kolorem zielonym, ze zmienionym wysterowaniem żyły 
roboczej (umieszczony na żyle kabla ekran sterujący wyko-
nano z materiału prawie pięć razy grubszego, dzięki czemu 
uzyskano lepsze wysterowanie pola elektrycznego kabla  
i większą jego odporność na pojawiające się w nim prze-
pięcia łączeniowe)

•	 rozbudowano ograniczniki przepięć pracujących po polskiej 
stronie (dzięki czemu zmniejszono napięcia zapłonu z 22 kV 
do 11 kV), oznaczonych na rysunku jako Ob, oraz powięk-
szono pojemności załączonej baterii kondensatorów, ozna-
czonej na rysunku jako Cg, zmniejszającej stromość nara-
stania przepięć

•	 zmniejszono oddziaływania dolegliwych dla łącza zakłóceń 
w sieci zewnętrznej po polskiej stronie, poprzez złagodzenie 
stromości narastania impulsów wyłączających tyrystory

•	 w wybranych miejscach, w których kabel położony jest na 
skałach podmorskich, ułożono dodatkowo betonowe płyty 
ochronne, np. przed sieciami rybackimi

•	 profilaktycznie ponownie przypomniano o przebiegu trasy 
kabla Szwecja – Polska instytucjom odpowiedzialnym za 
bezpieczeństwo na Bałtyku (w celu ochrony przed np. kotwi-
cami okrętów).
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4. Ochrona kabli powrotnych od skutków 
uszkodzeń 
Dla łącza Szwecja – Polska zaproponowano przeanalizowanie  
i ewentualne zrealizowanie jednego lub dwóch z niżej przedsta-
wionych rozwiązań technicznych, które w sposób istotny mogą 
ograniczyć skutki i koszty uszkodzeń kabli powrotnych.

a) montaż dodatkowych ograniczników przepięć
Praktycznie środki zaradcze, ograniczające uszkodzenia kabli powrot-
nych, mogą dotyczyć prawie wyłącznie awarii spowodowanych 
przyczynami elektrycznymi. Uszkodzenia pochodzące od przyczyn 
mechanicznych występują rzadko, tzn. średnio tylko co piąte ma 
tę przyczynę, a ich miejsce może dotyczyć każdego kilometra linii, 
zwłaszcza odcinków, gdzie kabel ułożony jest bezpośrednio na skale.
Najprostszym rozwiązaniem, aby ograniczyć kolejne uszko-
dzenia elektryczne kabli powrotnych, jest zainstalowanie 
ograniczników przepięciowych przy polskim brzegu morskim  
w miejscu, w którym połączono kabel powrotny, przychodzący 
ze stacji DC w Wierzbięcinie, z dwoma kablami powrotnymi 
wchodzącymi do morza i łączącymi stację Sterno (tam, gdzie 
następuje zmiana oporności falowej, tj. w węźle elektrycznym 
znajdującym się w szafce kablowej przy kontenerze po polskiej 
stronie). Ograniczniki przepięciowe powinny być dobrane na 
obciążalność udarową ok. 30 kA, tj. 3 x 10 kA, i napięcie robocze 
11 kV (podobnie jak w stacji Wierzbięcino), obowiązkowo wypo-
sażone w liczniki zadziałań. Uziemienie ograniczników przepięć 
oraz wszystkie ekrany kabli powrotnych powinny być połączone 
z nowo zbudowanym uziemieniem o rezystancji mniejszej niż 
5 Ω. Szczególnie narażony obszar uszkodzeń kabli powrotnych 
pokazano na rys. 2.

Rys. 2. Kable powrotne w łączu Szwecja – Polska, opracowanie własne

b) powrót do elektrod – całkowity brak kabli powrotnych 
Sposobem łagodzenia skutków uszkodzeń kabli powrotnych 
może i powinno być ponowne rozważenie budowy katody  
i anody w celu zamykania obwodu elektrycznego przez ziemię, 
tylko lub dodatkowo. Ewentualny brak kabli powrotnych  
w rozwiązaniu łącza eliminowałby automatycznie problemy 
awaryjności, chociaż nie ma pewności, że nie spowoduje to kolej-
nych sprzeciwów ekologów. 
Na dziewięć łączy obecnie pracujących w rejonie Morza 
Bałtyckiego, tylko łącze Szwecja – Polska ma kable powrotne, 
a kabel powrotny w łączach na świecie nie jest powszechnie 
stosowany. 

Proponuję rozważyć powrót do propozycji zastąpienia kabli 
powrotnych przez wodę i ziemię, poprzez zastosowanie elek-
trod, zgodnie z pierwotnym projektem. Pierwsze założenia 
zakładały, że obie elektrody uziemiające będą zlokalizowane na 
morzu w odległości około 12 km od brzegu. Lokalizacja elek-
trody uziemiającej to wynik dyskusji i uzgodnień z instytucjami 
związanymi z użytkownikami przybrzeżnego pasa morskiego. 
Zaproponowaną szczegółową lokalizację elektrody po polskiej 
stronie pokazano na rys. 3 [1].

Rys. 3. Trasa linii kablowej przy polskim brzegu [1]

Podstawowym problemem związanym z oddziaływaniem elek-
trody uziemiającej na środowisko morskie jest przepływ prądu 
w wodzie w pobliżu elektrody. Z tych względów elektroda, przez 
którą prąd jest wprowadzany do wody, musi mieć odpowiednio 
dużą powierzchnię [1]. 
Wykorzystanie w łączu Szwecja – Polska kabla powrotnego do 
zamknięcia obwodu elektrycznego powoduje łączne straty  
ok. 3%. Gdyby zrezygnować z kabla powrotnego, a obwód elek-
tryczny zamykać jedynie poprzez ziemię, to straty w przesyle 
energii elektrycznej można zmniejszyć do 2%, czyli ograniczyć 
straty o 6 MW przy pełnym przesyle wynoszącym 600 MW. 

Rys. 4. Propozycja rozwiązania technicznego elektrody uziemiającej, 
katody [1]

T. Szczepański | APE 2013 | Aktualne problemy w elektroenergetyce



88

Zgodnie z pierwotnym projektem po stronie szwedzkiej 
miała być zbudowana anoda, czyli elektroda przyjmująca 
elektrony. Przy anodzie w wodzie wydzielałby się w niewiel-
kich ilościach chlor [1]. Projekt pierwotny zakładał po stronie 
polskiej budowę katody, czyli elektrody oddającej elek-
trony wędrujące do anody. Przy katodzie w wodzie wydziela 
się w niewielkich ilościach wodór. Przewidywane rozwią-
zanie techniczne elektrody morskiej (katody) pokazano na 
rys. 4. Średnica katody rzędu 500 m spowoduje, że gęstość 
prądu na powierzchni elektrody nie będzie większa niż  
0,5 mA/cm2, co zapewni jej nieszkodliwą pracę w środowisku 
morskim. Trzy odseparowane połączenia oraz sześć wewnętrz-
nych, krzyżujących się ramion zapewnia bezpieczną pracę elek-
trody nawet w przypadku jej częściowego uszkodzenia. Wyżej 
opisana elektroda powinna być ułożona na dnie morskim i zabez-
pieczona przed unoszeniem poprzez elementy obciążające na jej 
obwodzie (co 20 m) i na połączeniach wewnętrznych. 
Zasadnicze różnice w budowie obu elektrod powodują, że nie 
można zamienić ich funkcji, czyli że katoda nie może pracować 
jako anoda. 

c) elektrody „niepełne” pracujące z jednym kablem 
powrotnym 
Rozwiązaniem kompromisowym, zapewniającym pełen 
przesył mocy łączem Szwecja – Polska przy uszkodzeniu 
jednego kabla powrotnego, mogłaby być budowa elektrod 
„niepełnych”. W celu zapewnienia pełnego przesyłu mocy  
w wysokości 600 MW przez elektrody musi płynąć prąd 1.330 A.  
W przypadku uszkodzenia jednego z dwóch kabli powrotnych 
ustalono, że maksymalna moc, jaka może płynąć w takiej sytuacji, 
wynosi tylko 473 MW, co oznacza prąd w wysokości 1048 A. Gdyby 
zbudować elektrody (anodę i katodę) jedynie na wartość prądu 
będącego różnicą pomiędzy wyżej wymienionymi prądami, tzn. 
1330 A i 1048 A, to przy elektrodach na wartość prądu niecałe  
290 A można by przy awarii jednego kabla roboczego 
dalej pracować z pełną mocą. Załączony obwód elek-
tryczny musiałby posiadać rezystor włączony szeregowo  
z „niepełnymi” elektrodami, który ograniczałby prąd do wartości 
podanej powyżej (parametry takiego rezystora to: R = ok. 12,5 
Ω, P = ok. 1 MW i Imax = 290 A). Praktycznie oznacza to potrzebę 
budowy elektrod (anody i katody) o powierzchni jedynie 22% 
pierwotnie projektowanej elektrody „pełnej”. Normalna praca 
łącza mogłaby być prowadzona tak jak dotychczas z kablami 
powrotnymi, a w przypadku awarii jednego z nich, po lokalizacji 
i wypięciu (trwającym nie dłużej niż 3 godz.), można by natych-
miast łączyć nowo zbudowane elektrody „niepełne” z szeregowo 
załączonym rezystorem i pracować dalej z pełną mocą. 
Praca łącza z jednym kablem powrotnym (bez wyżej propono-
wanego rozwiązania) powoduje stratę dzienną dla każdego ze 
współwłaścicieli.

d) praca łącza jedynie z uziemieniami własnymi na stacjach 
przekształtnikowych 
Pracę łącza Szwecja – Polska, z ograniczonym przesyłem, można 
także prowadzić jedynie z uziemieniami własnymi stacji, które 
według przepisów budowy mają rezystancję co najmniej 0,5 Ω.

Oznacza to, że w przypadku uszkodzenia jednego kabla powrot-
nego można realizować pełen przesył mocy poprzez drugi kabel 
powrotny oraz trwałe uziemienia stacji (tzn. ich siatki uziemia-
jące). Szwedzka strona łącza, posiadająca trwale uziemiony kabel 
powrotny, jest praktycznie gotowa do takiej pracy. Strona polska 
wymagałaby wykonania powiązania z siatką uziemiającą stacji 
poprzez specjalny rezystor ograniczający prąd do maksymalnie 
290 A i odłącznik zamykany w przypadku uszkodzenia jednego  
z kabli powrotnych. Parametry takiego rezystora to: R = ok. 13 Ω, 
P = ok. 1 MW i Imax = 290 A.   
Ewentualna praca łącza Szwecja – Polska jedynie z uziemieniami 
własnymi, z dwoma uszkodzonymi kablami powrotnymi, byłaby 
możliwa jedynie z mocą 127 MW, w układzie przedstawionym 
powyżej. 

5. Oddziaływanie układu przesyłowego  
na środowisko 
W układzie przesyłowym prądu stałego Szwecja – Polska pod 
uwagę należy brać następujące rodzaje oddziaływań [1]:
W otoczeniu kabla
•	 pole magnetyczne
W otoczeniu stacji przekształtnikowej:
•	 pole elektryczne
•	 hałas
•	 zakłócenia radioelektryczne i telewizyjne.
W układzie przesyłowym Szwecja – Polska źródłem pola magne-
tycznego jest linia kablowa. Pole to pod względem oddziały-
wania na otoczenie jest porównywalne z naturalnym polem 
magnetycznym ziemi.
W otoczeniu kabla, przy prądzie znamionowym 1330 A, pole 
magnetyczne powstające w odległości 6 metrów nie przekracza 
50 μT, a przy bezpośrednim kontakcie z żyłą miedzianą niewiele 
ponad 250 μT. Oznacza to, że w zestawieniu z dopuszczalnym 
poziomem zalecanym przez Światową Organizację Zdrowia, 
wynoszącą 40 000 μT, jest to wielkość pomijalnie mała, zjawisko 
to nie ma wpływu na organizmy żywe. Rozkład wyżej opisanego 
pola magnetycznego nad wysokonapięciowym kablem prądu 
stałego z przepływającym prądem 1330 A pokazano na rys. 5 [1]. 

Rys. 5. Pole magnetyczne w otoczeniu linii kablowej prądu stałego  
A, B – rozkład pola magnetycznego nad jedną i dwiema wysokonapię-
ciowymi liniami kablowymi [1]
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Zmianę wartości indukcji magnetycznej pola ze zmianą odle-
głości od kabla pokazano na rys. 6. Nawet w odległości 0,5 m 
od kabla pole magnetyczne nie osiąga wartości, które mogłyby 
budzić obawy.

Rys. 6. Pole magnetyczne w otoczeniu kabla z prądem I = 1330 A [1]

 W otoczeniu stacji prądu stałego wytwarza się pole elektryczne 
stałe, którego źródłem jest ładunek znajdujący się na przewo-
dach pod napięciem oraz ładunek przestrzenny w otoczeniu 
tych przewodów. Pole elektryczne stałe, wytwarzane przez układ 
prądu stałego, będzie występowało praktycznie tylko w odle-
głości nie większej niż kilkanaście metrów od ogrodzenia stacji, 
przy czym natężenie tego pola będzie porównywalne z natu-
ralnym polem elektrycznym, wynoszącym przeciętnie 0,13 kV/m. 
Zjawisko to nie ma wpływu na organizmy żywe [1].
Hałas na stacji przekształtnikowej pochodzi przede wszystkim od 
transformatorów przekształtnikowych i jest słyszalny w praktyce 
tylko w odległości nie większej niż 200 m od ogrodzenia. Przy 
ogrodzeniu poziom hałasu nie przekracza 50 dB. Na rys. 7 poka-
zano porównanie hałasów występujących w środowisku natu-
ralnym człowieka. Mając na uwadze fakt, że w bezpośrednim 
otoczeniu stacji Wierzbięcino nie ma zabudowań mieszkalnych, 
oddziaływanie stacji jest pomijalnie małe [1].

Wyładowania na przewodach układu przesyłowego prądu 
stałego mogą być źródłem zakłóceń radiowych i telewizyjnych  
w otoczeniu stacji. Zasięg tych zakłóceń jest niewielki, prak-
tycznie nieodczuwalny w odległości kilkudziesięciu metrów od 
stacji [1].

Rys. 7. Porównanie poziomów hałasu w środowisku [1]

6. Podsumowanie rozważań 
W podsumowaniu dokonanych rozważań należy stwierdzić:
•	 w łączu Szwecja – Polska uszkodzenia kabli powrotnych 

najczęściej spowodowane są przyczynami elektrycznymi,  
a miejscem ich powstawania jest morze w odległości kilku-
nastu kilometrów od polskiego brzegu

•	 prace wykonane w przeszłości, polegające na częściowej 
wymianie kabli powrotnych, rozbudowie ograniczników 
przepięć i korekcji wysterowania tyrystorów, znacząco 
uodporniły kable powrotne na uszkodzenia

•	 stosunkowo tanim sposobem dalszego uodpornienia 
kabli powrotnych na uszkodzenia elektryczne jest zabu-
dowa ograniczników przepięć w szafce przy kontenerze na 
polskim brzegu

•	 rozpoznania i analizy opłacalności wymaga propozycja rezy-
gnacji z kabli powrotnych w łączu Szwecja – Polska

•	 przy braku akceptacji lub sprzeciwie ekologów na rezy-
gnację z kabli powrotnych zasadne wydaje się rozważenie 
propozycji budowy tzw. elektrod „niepełnych”

•	 szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne łącza 
wyposażonego zarówno w kable powrotne, jak i przy ich 
braku nie potwierdza się
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•	 podane wielkości poszczególnych parametrów w punktach: 
a), b), c) i d) określono szacunkowo; ewentualne zastoso-
wanie wyszczególnionych sposobów wymaga dokładnego 
ich określenia przez projektanta, jednak podane szacunkowe 
wartości nie odbiegają znacząco od dokładnych wielkości

•	 z proponowanych środków zaradczych zaleca się wykorzy-
stać przede wszystkim rozwiązanie a) i d) jednocześnie, gdyż 
są to proste sposoby, niewymagające dużych nakładów 
finansowych ani żadnych zgód, a mogą zapewnić szybko 
oczekiwany efekt.
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Proposals for protection of return cables on SwePol Link
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Summary
The return cable on SwePol Link has been introduced as an alternative enforced by 
environmentalists due to lack of social acceptance for other solutions. This is why in the 
proposed solution water and earth have been replaced by two return cables, although 
from the technical point of view such solution is less effective. 
The last, eleventh fault of return cable took place on 15 October 2012. 
In eight earlier cases the faults were caused by electrical failures in the cable in the sea 
and were located between ten and twenty kilometers from the Polish shore and trig-
gered by disturbances in the northern part of the Polish power grid. 
In this situation it has been suggested to analyze and introduce one or two solutions 
shown below which may significantly limit the effects and lower the costs caused by 
return cable faults:
 a) assembly of additional surge arresters,
 b) return to electrodes – lack of return cables,
 c) “partial” electrodes working with one return cable,
 d) operation of the link only with earthings on converter stations. 
To sum up it needs to be said that:
•	 a relatively cheap way of protecting return cables against electrical failures is instal-

ling surge arresters in the cabinet located next to the cable container on the Polish 
shore,

•	 from the suggested preventive measures it seems reasonable to introduce the 
above mentioned solutions a) and d) simultaneously, as both of them are simple 
solutions which require neither considerable financial expenditures nor authoriza-
tions and may fast show expected results. 
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1. Introduction 
In the course of operation electric power systems experience 
large and small external disturbances and respond to them by 
changes in state variables. Such a response depends on the 
composition and magnitude of disturbances and on the factors 
that are invariant to operating conditions, for example topology 
and parameters of the network components. Disturbances local-
ized in different places of power system cause as a rule a notice-
able response of voltage magnitudes and phases, power flows 
and voltage losses at the same nodes and tie lines. The network 
components whose state variables change to a greater extent 
at random external disturbances are called sensors. Sensor vari-
ables often determine critical state of power systems and it is 
necessary to know about them to reinforce the network when 
designing and controlling it, determining the most responsible 
points of control, when accelerating the procedure for estimating 
their feasibility in real time, and synthesizing the laws of control. 
A large response of a state variable to a disturbance is not 
dangerous in itself, if the variable remains feasible after the 
disturbance. The probability that the variable goes beyond 
the feasible limits depends on its response to the disturbance, 
feasible range of change and closeness of the variable’s mean to 
the limiting value. Estimation of probability makes it possible to 
develop control actions to be taken to prevent emergency situ-
ations. First of all the controls should include decisions on the 
network reinforcement related to the installation of additional 
equipment to mitigate the response of sensor variables to the 
disturbances. Secondly, there should be decisions related to the 
controls developed in the course of EPS operation and aimed at 
maintaining variables within feasible range determined by the 
reliability and quality requirements.

The technology of singular analysis for the identification of 
sensor variables and weak places causing these sensor variables 
in EPS was developed in [1]. However, this technology does not 
allow us to simultaneously identify sensor variables, estimate 
possible ranges of their changes and probability of their feasi-
bility, and choose control actions to provide the required values 
of the probabilities. Joint solution to all the enumerated prob-
lems can be obtained using the methods of probabilistic load 
flow. In these methods external disturbances are represented 
by random changes in loads, and power system response to the 
disturbances is determined by numerical characteristics that 
make it possible to estimate potential ranges of changes in the 
values of variables and probability of their feasibility.
This paper shows how the methods of probabilistic load flow can 
be used to identify sensor variables in EPS, determine their proba-
bilistic characteristics, estimate the probability of their feasibility, 
and determine control actions that can increase this probability.
Fig. 1 presents a classification of the methods of probabilistic load 
flow that include numerical methods, functional transformation 
methods, and methods for linear and nonlinear approximation. 

 

Fig. 1. Classification of probabilistic load flow methods
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Theoretical principles of the methods for linear and nonli-
near approximation [2–4] were effectively applied to solve the 
problems of probabilistic load flow in the electric power systems 
in the numerous studies conducted by V.Z. Manusov [5], the first 
work [6] was published in 1973. These studies considered the 
method of statistical linearization, linear and nonlinear methods 
of moments. 
The functional transformation method [3] is an accurate analy-
tical method based on a general principle of comparing probabi-
lities. However, its application is limited due to multidimensional 
joint probability density function of sought variables. 
The use of the convolution method [7] to calculate the proba-
bilistic load flow was first suggested by B. Borkowska in 1974. 
The point estimation method by C.L. Su [8] is an analogue to 
the numerical method. The non-iterative nonlinear analytical 
method was suggested by X. Li et al in [9]. 
The Monte Carlo method [10] was recognized to be the most 
accurate numerical method of probabilistic load flow and is 
used as a test method in the analysis of simplified approaches. 
Its main flaw, however, is the need to carry out a great amount 
of repeated calculations. The first studies in which the authors 
solved the problem of considering constraints in the calculation 
of probabilistic load flow are [11, 12].

 2. Linear Method of Probabilistic Load Flow
Standard deviations of magnitudes and phases of nodal voltages 
in the methods to be called linear, can be obtained by speci-
fied values of standard deviations of nodal powers, using the 
expression 
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that relates in the system of linearized equations the changes 
in phases δ∆  and magnitudes U∆  of nodal voltages to the 
changes in active P∆  and reactive Q∆  powers, 1J −  – an inverse 
Jacobian matrix. 
On the assumption that load changes do not depend on one 
another, the means U,∆δ∆µ  and covariances U,2 ∆δ∆µ  of changes in 
the voltage magnitudes and phases will be determined through 
the means Q,P ∆∆µ  and variances Q,P2 ∆∆µ  of loads that are found 
at the point of solution to the nonlinear system of equations for 
steady state of power system 
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Numerical characteristics of loads under the assumption about 
their normal distribution can be determined by the Laplace func-
tion, which is called error function. For a specified probability P  
of the deviation of normally distributed random value X  from 
its mean m  by the value which is no more than the specified 
accuracy ε∆ ,

 ( ) ( )ςεε /∆Φ=∆<− mXP  (4)

we can determine standard deviations ς , and use them to calcu-
late load variances. Here the value ε∆  is determined by an error 
in forecast or load estimates. 
A simpler expression for the means and covariances (2), (3) can 
be obtained by singular value decomposition of asymmetrical 
Jacobian matrix 
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Taking into account decomposition (5) expression (1) can be 
represented by 
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If the first singular value min1 σσ =  is considerably lower than the 
rest of the singular values then the largest contribution to the 
change in phases and magnitudes of nodal voltages is made by 
the first term of the sum (6)
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in which the components of the first right singular vector 
distribute scalar value ( )1S∆  of the first generalized disturbance 
among the network nodes. 
The expression for covariances of changes in the voltage magni-
tudes and phases, taking into account the first generalized 
disturbance, can be represented by the scalar value of variance 
of this disturbance 
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The number of disturbance variants is infinite. They may differ 
in composition and in value. This linear method of generalized 
disturbance does not require that the scenario of change in the 
nodal powers be specified, but it makes it possible to estimate 
a set of disturbance scenarios by one criterion, using the speci-
fied variance value of generalized disturbance. To his end it is 
only necessary to determine the range of change in the variance 
of generalized disturbance. The most significant disturbances 
are generalized disturbances that correspond to one minimum 
singular value or several minimum singular values close to each 
other.
The error related to linearization of load flow equations can be 
reduced by the methods of nonlinear probabilistic load flow.
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3. Analitical Nonlinear Method  
of Probabilistic Load Flow
The quadratic Taylor approximation of the steady state equations 
in the general form can be represented by 
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where: cubic matrix H , of size 3k , called the Hessian matrix 
consists of k  layers.

The arrangement of layers in the Hessian matrix in the form of  
a rectangular matrix with k  rows and 2k  columns
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makes it possible to write (9) as 

XXH
2
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Relation between means and variances of nodal powers, and 
means and covariances of state parameters on the basis of (11) 
can be represented as 

( )XXXY X2
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where: 
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where: X3∆µ  and X4∆µ  – matrices of joint central moments of 
third and fourth order, of sizes ( )kk ×2  and ( )22 kk ×  respectively.
 
The system (12), (13) is underdefined because its two equations 
include four unknown matrices of moments. To get a unique solu-
tion we can use different forms of equation (13). In the method of 
statistical linearization [4] (13) has only its linear part, whereas 
in the method of moments of Manusov [5] it includes both linear 
part and central moments of fourth order that are determined by 
the variance established by the voltage distribution law.
To obtain the unique solution to the system (12), (13) we can 
assume that the law of distribution of state variables is close to 
the normal law, and express the moments of the third and fourth 
orders through the cumulants equal to zero.
Such a method is called the method of two moments, equation 
(13) for this method can be written as 
 

( ) TT
X4

T
X2Y2 HbbH

4
1JJ

X2X2 ∆∆ µµ∆∆∆ µµµ −+=  (14)
 
The iteration process of solving (12), (14) in a general form can be 
represented as follows. 
We specify the load means and variances as well as initial approxi-
mations of parameters of state X , and form the Jacobian matrix. 
Based on the expressions for linear model we calculate vector 

X∆µ  and matrix X2∆µ , and use the latter to find vector 
X2

b
∆µ  

and matrix X4∆µ . At the next step of the algorithm the Jacobian 
and Hessian matrices are constructed at the point XX ∆µ+ . Then 
from (12) and (14) we determine X∆µ  and X2∆µ , after which the 
iteration process is repeated until unbalance in (12) grows less 
than a specified value.
In order to improve the accuracy of solution to the problem of 
nonlinear probabilistic load flow, obtained by the  method of 
two moments, we suggest using the method of three moments 
in which the equation for central moments of the third order 
should be added to the system of equations (12) and (13)
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where: X4∆µ′ , X5∆µ , X5∆µ′ , X6 ∆µ′  – matrices of joint central 
moments of the fourth , fifth and sixth orders of sizes ( )kk ×3 , 
( )23 kk × , ( )kk ×4 , ( )24 kk × , respectively; 

X
b

∆3µ , 
X

b
∆4µ  –  vectors 

made up of the elements of columns of the matrices of central 
moments X3∆µ  and X4∆µ . Elements of the matrices X4∆µ′ , X5∆µ′
, X6 ∆µ′  and X4∆µ , X5∆µ , X6 ∆µ  are identical but differently placed.

The system of three equations (12), (13), (15) is underdefined. To 
receive unique solution the central moments of the fourth, fifth 
and sixth orders are represented through the cumulants equal 
to zero. Here the algorithm for iteratively solving the problem of 
probabilistic load flow by the method of three moments is similar 
to the algorithm for the method of two moments.
Additionally we analyzed the possibility of using the modifi-
cation of the least labor-intensive noniterative method for 
calculation of probabilistic nonlinear load flow [9] that does not 
suppose an iterative specification of solution but only makes it 
possible to adjust the means and moments of the second order 
that are obtained on the basis of linear approximation, taking 
into account the Hessian matrix.
The proposed improvement of the non-iterative method lies 
[13] in the fact that it includes the procedure for iteratively speci-
fying the solution. In this method, which is called modified and 
employs the representation of the Hessian matrix in the form of 
(10), expression (11) can be written as

( )( )YYJJHJ
2
1YJX 1111 ∆∆∆∆ ⊗⊗−= −−−−  (16)

 
Based on (16) the mathematical formulation of the mo-dified 
method of probabilistic load flow will have the form 
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( )YYY2YX BA ∆∆∆∆∆ µµµµµ ⊗++=   (17)
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where: 1−= JA , ( )111

2
1 −−− ⊗−= JJHJB .

The accuracy of probabilistic estimates based on the linear and 
nonlinear methods can be assessed when they are compared 
with the estimates obtained by the Monte Carlo method.
 4. Comparison of Probalistic Load Flow 
Methods
The methods of nonlinear probabilistic load flow are compared 
on the example of nodal voltage magnitudes. 
The EPS network with 14 nodes and 15 tie lines in Fig. 2 was taken 
as a test network for comparison of the load flow methods.
The initial information about means, variances and moments of 
higher orders for the loads set at all the nodes of the calculation 
network was obtained on the basis of the Laplace function. The 
standard deviations of nodal powers were assumed equal to 12% 
of their means, which corresponds to a 20% error of load forecast 
for the 0.9 probability of random variable deviation from the mean.

 
 
Fig. 2. 14 node test network
 
Fig. 3 presents the standard deviations of changes in the voltage 
magnitudes at the test network nodes that are obtained by the 
corresponding covariance matrices, for two linear methods, five 
nonlinear methods, and the Monte Carlo method. 
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Fig. 3. Standard deviations of changes in the nodal voltage magnitudes 
calculated by the methods of: 1 – generalized disturbance, 2 – linear, 3 
– non-iterative, 4 – two moments, 5 – statistical linearization,  
6 – modified, 7 – three moments, 8 – Monte Carlo 

As a result of the analysis of Fig. 3 the following conclusions are 
drawn:
•	 For all the methods the maximum difference in standard 

deviations with respect to the Monte Carlo method is obse-
rved at node 8 with a sensor voltage magnitude. It is a sensor 
node on the basis of the singular analysis

•	 The standard deviations obtained by the linear, non-iterative 
methods and the method of generalized disturbance are 
closely allied

•	 The standard deviations for the method of three moments 
are maximally close to the standard deviations by the Monte 
Carlo method. However, as opposed to the other methods 
they exceed the latter

•	 The next methods after the method of three moments that 
have standard deviations close to the standard deviations by 
the Monte Carlo method are the method of statistical lineari-
zation, the modified method and the method of two moments

The advantage of the method of three moments is confirmed 
by comparison of the curves of probability density functions for 
voltage magnitude change at sensor node 8.
Fig. 4 presents the curves constructed for six analytical methods and 
the Monte Carlo method. Comparison has revealed that the proba-
bility density function curve for the method of three moments is 
closest to the density curve obtained by the Monte Carlo method as 
compared to the curves obtained by the other methods.

 
 Fig. 4. Probability density function curves of change in the voltage magni-
tude at sensor node 8 that are constructed on the basis of the Gram-Charlier 
series expansion (the numbers of methods are the same as in Fig. 3)
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The probability density function ( )xf  of variable x  approxi-
mated by the Gram-Charlier expansion can be represented in the 
form [14]

 ( ) ( ) ( )
0

xxHcxf
j

jj φ∑
∞

=

=  (20)
 
where: the function ( ) 2/2

2
1 xex −=
π

φ  – normal distribution  
 
function, ( )xH j  – orthogonal Hermite polynomials, and jc  –  
coefficients calculated on the basis of the moments.

The advantage of the method of three moments is also confirmed 
by comparison of the distribution function curves of change 
in the voltage magnitude at node 8 for all the three analytical 
methods to the distribution function curve for the Monte Carlo 
method. Comparison has showed that the distribution functions 
for the method of three moments and the Monte Carlo method 
in Fig. 5 are the most closely allied. 

 
Fig. 5. Distribution function curves of voltage magnitude at node 8 that 
are constructed based on the Gram-Charlier expansion for the method 
of three moments – 1 and the Monte Carlo method – 2
 

To approximate the random variable distribution function ( )XF  
by using the Gram-Charlier expansion the expression for prob-
ability density function (20) was integrated by parts
To approximate the random variable distribution function ( )XF  
by using the Gram-Charlier expansion the expression for prob-
ability density function (20) was integrated by parts

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )'

2
1

00
∑∫ ∑∫
∞

=∞−

∞

=∞−

++===
j

jj

x

j
jj

x

X xHcxФdxxHcdxxfXF
 
         (21)

 
where: Φ(x) – the Laplace function; ( )xH j'  – derivatives of the 
Hermite polinomials.

5. Probalistic Load Flow in Terms of 
Constraints
If the calculation of probabilistic load flow results in the fact that 
the probability of feasible controlled sensor variables is lower than 
the required one, such a probability can be increased by two ways.

The first is to search for the approaches for decreasing the stan-
dard deviation by reinforcing the weak places, which is achieved 
by changing their parameters.
The second is to choose the controls to minimize the distance 
between median cm  and mean m  of the curve of random vari-
able probability distribution in the feasible region. This criterion 
is applied to the variable with distribution distinct from the 
normal distribution. The probability density function curve for 
this criterion can be obtained based on four moments or even 
more by using the Gram-Charlier expansion.
For the normal distribution the probability density function 
curve constructed for two moments is symmetric, which makes 
it possible to transform the criterion of choosing the controls to 
minimize the distance between the mean of variable iz  and the 
center of the feasible region of its change ( ) 2/zzm maximiniic +=
. Since the constraints on the state variables such as voltage 
magnitudes are set to be symmetric with respect to the rated 
voltage that is the center of feasible region nomic Um = , the crite-
rion is transformed to minimize the distance between the mean 
and its rated value. 
When choosing the controls providing the required probability of 
feasible controlled variables it is suggested that the method similar 
to the method of deterministic equivalent be applied [11, 12].
The deterministic and probabilistic problems are solved by this 
method sequentially. However, when solving the determini-
stic problem by the suggested method the above criteria are 
minimized and the feasible region for each controlled variable 
is not narrowed, as is the case in the method of deterministic 
equivalent.
The main steps of algorithm work for choosing the controls are 
the following. 

Iteration index 0=k . Calculation of the feasible steady state of 
EPS resulting in determination of the values of state variables 
that satisfy the set constraints 

0),( =YXW  (22)

maxmin XXX ≤≤   (23)

maxmin ),( FYXFF ≤≤  (24)

maxmin YYY ≤≤  (25)

where: ),( YXW – system of equations for the balances of nodal 
powers; X – xN – dimensional vector of dependent variables 
that includes nodal voltage magnitudes and phases; Y – yN  – 
dimensional vector of controls or independent variables that 
contains  trasformation ratios, values of reactive powers 
of compensators, voltage magnitudes, generation capacities at 
PU nodes and other controlled parameters; F  – fN – dimen-

sional vector of functional variables, each component i  of the 
vector ),( YXfi  is the function of X and Y , it includes 
active and reactive power flows in the tie lines and also values of 
reactive powers at PU nodes.
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The number of balance equations of nodal powers (22) is 
xN . The composition of vector X components is chosen 

so that the Jacobian matrix XWJ ∂∂=  (22) is nondegen-
erate. Description is simplified by using vectors Z , minZ , maxZ  of 
dimension fxz NNN +=  that are a union of vectors X  and F , 

minX  and minF , maxX  and maxF .
Problem (22–25) is solved by the reduced gradient method [15], in 
which the problem of quadratic programming is formulated and 
solved and the values of components of vectors kZ  and kY  are 
determined at each linearization step.
2. Calculation of probabilistic load flow and determination of 
numerical characteristics of the controlled variables, separation 
of the controlled sensor variables jz , cIj ∈ , where cI  is a set of 
indices for the sensor variables. Determination of the probability 
of feasible sensor variables. The algorithm terminates its work, if 
the required probability for all the sensor variables is provided. 
Otherwise, the cvN  -dimensional vector vZ  vZ  containing sensor 
variables jz , cIj ∈  is constructed.. For these variables the speci-
fied probability that the inequality constraints ( )maxmin , jj zz  are 
met is not provided. The value of 

k
cz iv

m , to which the variable at 
the point of the deterministic problem solution should be equal, 
is determined for each sensor variable viz , cvN,1i = .
3. Solving of the deterministic problem of load flow calculation 
subject to inequality constraints (22)-(25) to provide the required 
probability of feasible controlled variables. The problem determines 
the vector of control actions *sY  minimizing the objective function

∑
=
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vi

N

i

k
czsviY

mYz
1

2)–)((min  (26)
 
where: sY  – components of vector Y , to whose change the 
controlled variables vZ  are most sensitive.
 
The response of variables vZ  to controls Y  is determined 
through calculation of the sensitivity coefficients 
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where: k
ijn  – component j  of vector k

in  that is determined by 
using the expression.
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where:  – names of derivatives of zvi considering their 

explicit dependence on the components of vectors Y  and X .
Problem (22–26) can be solved by the reduced gradient method, 
in which the problem of quadratic programming is formulated 
and solved by the interior point method at each linearization 
step. 
4. Verification of the criterion of algorithm work completion. 
If variation of criterion (26) in two adjacent iterations does 
not exceed the given accuracy, the algorithm stops working. 
Otherwise, the index of iterations increases, 1+= kk , and the 

second step of the algorithm, where the probabilistic problem is 
solved, is performed.

6. Illustration of the Algorithm for Choosing 
Controls
Tab. 1 for the test scheme in Fig. 2 presents the standard devia-
tions of voltage magnitudes at the test network nodes that are 
not generation ones, the values of differences in means and 
rated voltages, probabilities of feasible voltage magnitudes, all 
being obtained by the linear method of probabilistic load flow. 
The voltage magnitudes are equal to ±30кV at 500 kV nodes and 
to ±25кV at 220 kV nodes.
Despite the fact that the voltage magnitude of node 8 responds to 
external disturbances to a greater extent than that of node 200, which 
is seen from comparison of their standard deviations, the difference 
between the mean and the rated voltage for node 200 is much greater 
than for node 8. The latter property is determining, since the proba-
bility of feasible voltage magnitude of node 200 (equal to 0.6484) is 
lower than the probability (equal to 0.8836) for sensor node 8.

Nodes ςU (kV) mU – Unom (kV) P
2 3.657 22.340 0.9819
4 1.326 11.497 1.0000
5 6.887 12.056 0.9954
6 1.866 5.172 1.0000
8 17.122 8.447 0.8836

100 2.033 9.241 1.0000
200 4.831 28.159 0.6484
202 2.050 13.627 1.0000

 Tab. 1. Probabilistic characteristics of voltage magnitudes at the test 
network nodes for the initial state

The identically low probabilities for node 200 are obtained 
by using method of generalized disturbance, the nonlinear 
methods and the Monte Carlo method in addition to the linear 
method Fig. 6.
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Fig. 6. Probabilistic of voltage magnitudes at the nodes of test scheme 
that are obtained by different methods for the initial operating 
conditions nodes 8–а, 200–b and at end point nodes 8–c, 200–d. (the 
numbers of methods are the same as in Fig. 3)
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In order to provide the probability of feasible voltage magni-
tudes at nodes 8 and 200 the weak ties were reinforced, which 
made it possible to decrease the standard deviations of variables 
and to choose the control actions allowing the shift of means of 
variables to the center of the feasible region. 
The criterion for separation of weak ties was the maximum values 
of standard deviations in change in the differences of voltage 
magnitudes. They separated the same ties  5–8 and 8–200 of 
the test network that were selected as weak in [1] based on the 
singular analysis. The ties were called weak due to the fact that 
the decrease in resistances of these ties influences to the greatest 
extent the minimum singular value of the Jacobian matrix. In 
other words, it improves its conditionality and leads to decrease 
in the response of sensor variables to disturbances.
The changes of the transformation ratios of transformers 
200–201, 200–202, 202–203 were used as control actions to shift 
the voltage means of nodes 8 and 200. 
Fig. 7 shows the probability density function curves of changes 
in the voltage magnitude of nodes 8 and 200 for the initial state 
(1 and 4), for the state obtained by decreasing inductive imped-
ances of weak ties 5–8 and 8–200 by 11% (2 and 5), and the state 
obtained after changing the transformation ratios of three trans-
formers (3 and 6). 
 

Fig. 7. Curves for the probability density functions of change in voltage 
magnitudes at nodes 8 and 200 for the initial state (1 and 4), the state obta-
ined after reinforcement of weak ties (2 and 5), and the state obtained after 
change in the transformation ratios of three transformers (3 and 6)
 
Reinforcement of the network results in decrease in the stan-
dard deviation of nodes 8 and 200 and increase in the difference 
between their means and rated voltages, decrease in the proba-
bility of feasible variables. Change in the transformation ratios 
leads to a slight decrease in the standard deviations of changes 
in the voltage magnitudes of nodes 8 and 200 shift of their means 
and increase in the probability of feasible voltage magnitudes up 
to 0.9764 and 1.0. 
In Fig. 6 the results on increasing the probability of feasible 
voltage magnitudes that are obtained for the linear method are 

extended to all the analyzed methods of probabilistic load flow. 
Analysis of the results shows that the chosen controls allow the 
increase in probability values for all the methods.

 7. Conclusions
1. The methods of probabilistic load flow reveal the same sensor 
variables in EPS which can be separated on the basis of singular 
analysis. 
2. It is suggested that a combination of the analytical probabilistic 
method and the scalar value of the first generalized disturbance 
be applied to calculate the probabilistic indices of variables in the 
nonuniform network.
3. The authors suggest the modifications of the methods of 
probabilistic nonlinear load flow that include the methods of two 
and three moments with the use of cumulants and the modifica-
tion of the non-iterative method that consists in correction of the 
Jacobian and Hessian matrices during iterations.
4. Experimental comparison of the analytical methods of proba-
bilistic load flow has revealed the absolute advantage of the 
method of three moments with respect to accuracy of the obta-
ined solution in comparison with the other methods.
5. The authors suggest the approach for solving the problem of 
choice of the control actions ensuring the required probability of 
feasible sensor controlled parameters. 
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Streszczenie
W artykule przedstawiono metody określenia wrażliwych zmiennych stanu systemu 
elektroenergetycznego, przy uwzględnieniu stochastycznego charakteru zmian 
obciążeń w systemie. Autorzy sugerują, że wrażliwe zmienne w systemie elektroener-
getycznym powinny zostać zidentyfikowane, wraz z oszacowaniem potencjalnego 
zakresu ich zmienności przy użyciu metod analitycznych oraz probabilistycznych.    
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1. Wstęp
We współczesnych systemach komputerowych dyspozycji mocy 
estymacja stanu systemu elektroenergetycznego odgrywa 
istotną rolę [1, 2]. Na podstawie gromadzonego z wykorzysta-
niem układów teletransmisji nadmiarowego zbioru informacji 
pomiarowej pozwala ona wyznaczyć najbardziej  wiarygodne 
oszacowanie wektora stanu systemu elektroenergetycznego. 
Znajomość tego wektora jest wykorzystywana na potrzeby 
monitorowania systemu elektroenergetycznego oraz do kolej-
nych obliczeń wspomagających dyspozytora mocy. Obliczeniom 
estymacyjnym stawiane są wymagania wysokiej dokładności 
wyników otrzymywanych w możliwie najkrótszym czasie,  
w każdej możliwej sytuacji. Estymacja stanu winna zapewnić 
równie korzystne wyniki dla różnych stanów, jak również dla 
różnych układów połączeń.
W wielu pracach podawane są wyniki analizy własności estymacji 
stanu systemu elektroenergetycznego [3–6]. Jednak nie ma 
pracy, w której rozpatrywany byłby wpływ zmiany układu połą-
czeń systemu na własności tej estymacji. Celem tego artykułu 
jest przedstawienie wyników badań dotyczących właściwości 
estymacji stanu systemu elektroenergetycznego, realizowanej 
dla różnych układów połączeń. Analiza przeprowadzana jest dla 
14-węzłowego systemu testowego IEEE. Rozpatrywana jest praca 
tego systemu w układzie zamkniętym oraz po takich wyłącze-
niach, że nie ma w nim żadnego oczka. Przejście rzeczywistego 

systemu od pracy w układzie zamkniętym do pacy w układzie 
połączeń, w którym nie ma oczek, jest stosunkowo mało praw-
dopodobne. Niemniej uwzględnienie takiego przejścia pozwala 
łatwiej zauważyć wpływ układu połączeń w systemie na wyniki 
estymacji stanu. Wskazane przejście jest bowiem przejściem 
pomiędzy skrajnymi przypadkami połączeń, tj. pomiędzy 
wyjściowym układem połączeń, w którym występują wszystkie 
istniejące w systemie oczka, oraz układem połączeń, w którym 
nie ma żadnego oczka. 
Analizy porównawcze estymacji stanu dla różnych układów 
połączeń obejmują uwarunkowanie procesu obliczeniowego, 
dokładność wyników estymacji oraz liczbę iteracji, po której 
otrzymywany jest wynik.

 2. Estymacja stanu systemu 
elektroenergetycznego metodą 
najmniejszych ważonych kwadratów
Brana jest pod uwagę estymacja stanu systemu elektroenerge-
tycznego z wykorzystaniem metody najmniejszych ważonych 
kwadratów. Metoda ta zakłada minimalizację następującej 
funkcji celu [1, 7]:

( ) [ ] [ ]h(x)zRh(x)zx 1T −−= −

2
1J   (1)
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Streszczenie
Estymacja stanu systemu elektroenergetycznego odgrywa istotną rolę we współcze-
snych systemach komputerowych dyspozycji mocy. Oprócz niezawodności powinna 
ona posiadać takie cechy, jak: wysoka dokładność wyników, krótki czas realizacji  
w każdej możliwej sytuacji, tj. winna zapewnić równie korzystne wyniki dla różnych 
stanów, jak również dla różnych układów połączeń w systemie. W artykule rozpatry-
wany jest wpływ układu połączeń w systemie na właściwości estymacji stanu. W celu 
pokazania różnic właściwości estymacji stanu dla różnych układów połączeń przed-
stawiono wyniki analiz dla 14-węzłowego systemu testowego IEEE. W analizach zwró-
cono uwagę na uwarunkowanie procesu obliczeniowego, dokładność wyników esty-
macji oraz liczbę iteracji, po której otrzymywany jest wynik. W zakończeniu artykułu, 
zwrócono uwagę na najważniejsze konsekwencje zmiany układu połączeń systemu,  
z punktu widzenia estymacji stanu systemu elektroenergetycznego.

Wpływ układu połączeń na estymację stanu  
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gdzie: z jest m-wymiarowym wektorem pomiarów; h(x) jest 
wektorem nieliniowych funkcji wiążących wielkości mierzone  
z n-wymiarowym wektorem stanu x; R jest macierzą diagonalną 
z elementami Rii = σii

2, σii
2 jest wariancją i-tego pomiaru.

Minimalizacja funkcji ( ( ) [ ] [ ]h(x)zRh(x)zx 1T −−= −

2
1J

  
(1)

1) prowadzi do iteracyjnego rozwiązywania równań 
normalnych:

( ) ( ) [ ]h(x)z(x)RHxxxG −=−⋅ −+ 1Tk1kk  (2)
 
gdzie: k oznacza numer iteracji, G(x) jest macierzą wzmocnienia, 
H(x) jest macierzą Jacobiego.

Macierze G(x) oraz H(x) obliczane są ze wzorów:

( ) ( ) ( )kkTk xHRxHxG ⋅⋅= −1   (3) 

( ) ( )
k

k

xxx
xhxH

=∂
∂

=   (4) 

Moce węzłowe oraz przepływy mocy w rozpatrywanym systemie 
elektroenergetycznym są określone za pomocą wzorów [4]: 

 VY irowiii VjQP *=−   (5)

 ( )[ ] [ ]T
ijiijijijshijij VVVyyyjQP *2 ,, ⋅⋅+−=−    (6)

 
gdzie: Pi, Qi są mocami węzłowymi, odpowiednio, czynną  
i bierną w i-tym węźle;  [ ]iniii yyy ,...,, 21row =Y  jest i-tym wierszem 
macierzy admitancji węzłowych; 

[ ]T
21 ,...,, nVVV=V  jest wektorem napięć węzłowych; Pij, Qij 

są przepływami mocy, odpowiednio czynnej i biernej, w gałęzi 
pomiędzy węzłami i oraz j (gałęzi i-j) przy węźle i;  ijy  jest admi-
tancją wzdłużną gałęzi i-j; sijy jest admitancją poprzeczną gałęzi 
i-j przy węźle i (model typu π).

Rozpatrywana jest estymacja stanu systemu elektroenerge-
tycznego w prostokątnym układzie współrzędnych. Napięcia 
węzłowe są więc rozpatrywane w następującej postaci:

 iii jfeV +=    (7)
 
gdzie: ei oraz fi są, odpowiednio, częścią rzeczywistą i urojoną 
napięcia w węźle i. 

Elementami wektora stanu x są składowe rzeczywiste i urojone 
napięć w węzłach systemu.

3. Rozpatrywane własności estymacji stanu 
systemu elektroenergetycznego

3.1. Uwarunkowanie procesu 
obliczeniowego
Miarą uwarunkowania procesu obliczeniowego estymacji stanu 
systemu elektroenergetycznego jest wskaźnik uwarunkowania 
macierzy wzmocnienia G [6]. W niniejszej pracy jest on definio-
wany jako:

mM λλ= )cond(G    (8)

gdzie: λm, λM są minimalnym i maksymalnym modułem wartości 
własnych macierzy G. 

Im większy jest wskaźnik cond(G), tym gorzej uwarunkowany 
jest estymacyjny proces obliczeniowy. 

3.2. Dokładność wyników estymacji stanu
Istnieje wiele wskaźników oceny dokładności estymacji stanu 
systemu elektroenergetycznego. Część z nich pozwala ocenić 
wyniki estymacji tylko na etapie testowania metody, kiedy 
wartości rzeczywiste wyróżnianych w systemie elektroenerge-
tycznym wielkości są znane. Inne wskaźniki oceny dokładności 
estymacji stanu nie wymagają znajomości wymienionych wcze-
śniej wartości rzeczywistych i mogą być wykorzystane w trakcie 
pracy online.
Do oceny dokładności estymacji stanu systemu elektroenerge-
tycznego wykorzystywany jest wskaźnik Je/Jm [8] oraz będący 
śladem macierzy kowariancji błędów obarczających wyznaczone 
zmienne stanu wskaźnik SEE (ang. State Estimation Error) [9], przy 
czym:

 ( )
∑
= σ

−
=

m

i i

r
ii

m
zz

m
J

1
2

2
1    (9)

 ( )
∑
= σ

−
=

m

i i

r
ii

e
zz

m
J

1
2

2
ˆ1    (10)

 ( )1tr −= GSEE    (11)

gdzie: zi,  iẑ ,  r
iz  są, odpowiednio, wartością mierzoną, estymo-

waną i rzeczywistą i-tej wielkości mierzonej.

Jm jest globalną miarą różnic między wartościami mierzonymi oraz 
rzeczywistymi mierzonych wielkości. Je jest z kolei globalną miarą 
różnic między wartościami estymowanymi oraz rzeczywistymi 

T. Okoń, K. Wilkosz | Wpływ układu połączeń na estymację stanu systemu elektroenergetycznego



103

mierzonych wielkości. Jeśli Je / Jm < 1, wyniki estymacji są dokład-
niejsze od pomiarów.
Wskaźnik: Je / Jm może być wykorzystany tylko podczas testo-
wania metody estymacyjnej, gdy znane są wartości rzeczywiste 
mierzonych wielkości. Poza tym wskaźnik: Je/Jm jest obliczany 
tylko dla mierzonych wielkości. Może się zdarzyć, zwłaszcza przy 
małej redundancji, że wskaźnik: Je/Jm jest mniejszy od 1, ale esty-
mowane wartości niemierzonych wielkości obarczone są nieak-
ceptowalnymi błędami. 
Wskaźnik SEE może zostać użyty w trakcie pracy estymatora. Im 
mniejsze są wartości wskaźnika SEE, tym mniejsze są spodziewane 
błędy wyników estymacji stanu systemu elektroenergetycznego.

3.3. Liczba iteracji
Liczba iteracji jest traktowana jako miara długości czasu realizacji 
estymacji.

4. Założenia dla przeprowadzanych analiz
1. Obliczenia wykonywane są dla 14-węzłowego systemu 

testowego IEEE [10], w którym dokonane zostały następu-
jące modyfikacje: 
a) zwiększona została moc czynna generowana w węźle  

2 z 0,4 na 1,4 jw.
b) zmienione zostały graniczne węzłowe moce bierne  

w węzłach typu PV; we wszystkich węzłach za wyjątkiem 
węzła 2 wartości bazowe tych mocy zostały pomnożone 
przez współczynnik 2, natomiast w węźle 2 przyjęte 
zostały ograniczenia: Qmin = -1 jw oraz Qma = 1 jw. 

2. W celu dokonania zmiany układu połączeń w systemie 
testowym i w efekcie zamiast systemu oczkowego mieć 
możliwość rozpatrywania systemu promieniowego wyłą-
czane są gałęzie: 1–2, 2–3, 2–5, 4–9, 10–11, 12–13, 13–14. 
Oznaczenie gałęzi tworzone jest według zasady: numer 
węzła 1 – numer węzła 2, gdzie numer węzła 1, numer węzła 2 
są numerami węzłów końcowych gałęzi.

3. Dla obu branych pod uwagę układów połączeń badanego 
systemu testowego generowanych jest 9 rozpływów mocy. 
Dany rozpływ mocy otrzymywany jest dla mocy węzłowych 
ustalanych w wyniku pomnożenia mocy węzłowych przy-
padku bazowego przez współczynnik α. Współczynnik α 
zmienia się z krokiem 0,1 w granicach 0,5–1,3.

4. Każdy rozpływ mocy jest podstawą do wygenerowania 
1000 zestawów pomiarów obarczonych losowymi błędami 
o rozkładach normalnych z zerowymi wartościami oczeki-
wanymi i odchyleniami standardowymi wyznaczanymi ze 
wzorów: 
•	 dla mocy czynnej

 ( )[ ]MFS  0.02  0.0025  0.001 1/3 ++=σ  (12)

•	 dla mocy biernej

 ( )[ ]MFS  0.02  0.005  0.001 1/3 ++=σ  (13) 

•	 dla modułu napięcia

 ( )[ ]MFS  003.0 0.0025  0.0005 1/3 ++=σ  (14) 

gdzie: FS jest zakresem pomiarowym, M jest z modułem zmie-
rzonej wartości [11, 12]. 
5. W systemie testowym węzeł 7 jest węzłem o zerowej mocy 

węzłowej. Dla pomiarów mocy węzłowej w tym węźle 
przyjmowane jest, że σ = 0,0001.

6. Przyjęte zakresy pomiarowe wielkości mierzonych podane 
są w tab. 1. Zakresy pomiarowe mocy gałęziowych są iden-
tyczne dla obu końców poszczególnych gałęzi.

7. Zakres pomiarowy wielkości mierzonej nie zmienia się po 
zmianie układu połączeń w systemie testowym.

8. Rozważane są następujące warianty lokalizacji pomiarów: 
•	 Wariant 1 – mierzone są tylko napięcia i moce węzłowe
•	 Wariant 2 – mierzone są napięcia i moce węzłowe oraz prze-

pływy mocy na obu końcach gałęzi, które są włączone w obu 
rozważanych wersjach układu połączeń systemu testowego

•	 Wariant 3 (tylko dla systemu testowego pracującego w ukła-
dzie bazowym) – mierzone są napięcia i moce węzłowe oraz 
przepływy mocy na obu końcach wszystkich gałęzi. 

Wariant 3 układu połączeń traktowany jest jako wariant 
odniesienia.

Pomiar FS 
 jw Pomiar FS 

jw Pomiar FS 
jw

P1/ Q1 3/1 P13/ Q13 1/1 P6_11/Q6_11 1/1

P2/ Q2 2/1 P14/ Q14 1/1 P6_12/Q6_12 1/1

P3/ Q3 2/1 P1_2/Q1_2 3/1 P6_13/Q6_13 1/1

P4/ Q4 1/1 P1_5/Q1_5 1/1 P7_8/Q7_8 1/1

P5/ Q5 1/1 P2_3/Q2_3 1/1 P7_9/Q7_9 1/1

P6/ Q6 1/1 P2_4/Q2_4 2/1 P9_10/Q9_10 1/1

P7/ Q7 0/0 P2_5/Q2_5 1/1 P9_14/Q9_14 1/1

P8/ Q8 1/1 P3_4/Q3_4 2/1 P10_11/Q10_11 1/1

P9/ Q9 1/1 P4_5/Q4_5 2/1 P12_13/Q12_13 1/1

P10/ Q10 1/1 P4_7/Q4_7 1/1 P13_14/Q13_14 1/1

P11/ Q11 1/1 P4_9/Q4_9 1/1

P12/ Q12 1/1 P5_6/Q5_6 1/1

Tab. 1. Przyjęte zakresy pomiarowe mocy węzłowych i gałęziowych

5. Wyniki analiz
Na rys. 1–3 przedstawione są analizowane wskaźniki dla wariantu 
3 lokalizacji pomiarów.
Wyniki obliczeń wyraźnie wskazują na to, że wartości wskaź-
ników: cond(x), Je/Jm oraz SEE zmieniają się wraz ze zmianą obcią-
żenia systemu elektroenergetycznego. Wskaźniki: cond(x) oraz 
SEE zwiększają się wraz ze zwiększaniem się współczynnika α. 
Gdy współczynnik α rośnie, wskaźnik Je/Jm początkowo maleje, 
dla α = 0,7 osiąga minimum, a następnie rośnie, nie osiągając 
jednak największej wartości przyjmowanej dla najmniejszej 
wartości współczynnika α.
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Rys. 1. Wskaźnik uwarunkowania w funkcji obciążenia systemu dla 
wariantu 3 lokalizacji pomiarów

Rys. 2. Wskaźnik Je/Jm w funkcji obciążenia systemu dla wariantu 3 
lokalizacji pomiarów

Rys. 3. Wskaźnik SEE w funkcji obciążenia systemu dla wariantu 3 lokali-
zacji pomiarów

Wyniki obliczeń przeprowadzonych dla wariantów 1 i 2 loka-
lizacji pomiarów przedstawione są na rys. Rys. 4.  Względna 
różnica wskaźnika uwarunkowania dla wariantu 1  
i wariantu 3 (δcond(G)) w funkcji obciążenia systemu4–9, gdzie 

podawane są względne różnice pomiędzy wartościami analizo-
wanego wskaźnika dla rozpatrywanego wariantu i wariantu 3 
lokalizacji pomiarów, definiowane za pomocą wzoru: 

 
%100

3

3 ⋅
−

=δ
wariant

wariant

w
ww

 (15)

gdzie: w jest rozpatrywanym wskaźnikiem dla wariantu 1  
i wariantu 2 (cond(G), Je/Jm, SEE), wwariant3 jest odpowiednim ze 
wskaźników cond(G), Je/Jm, SEE dla wariantu 3.

Rys. 4. Względna różnica wskaźnika uwarunkowania dla wariantu 1  
i wariantu 3 (δcond(G)) w funkcji obciążenia systemu

Rys. 5. Względna różnica wskaźnika uwarunkowania dla wariantu 2  
i wariantu 3 (δcond(G)) w funkcji obciążenia systemu
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Rys. 6. Względna różnica wskaźnika Je/Jm dla wariantu 1 i wariantu 3  
(δJe/Jm ) w funkcji obciążenia systemu

Rys. 7. Względna różnica wskaźnika Je/Jm dla wariantu 2 i wariantu 3  
(δje/Jm ) w funkcji obciążenia systemu

Na rys.Rys. 4.  Względna różnica wskaź-
nika uwarunkowania dla wariantu 1  
i wariantu 3 (δcond(G)) w funkcji obciążenia systemu 4 i 5 przed-
stawione są wyniki obliczeń wskaźnika uwarunkowania. Można 
zauważyć, że w stosunku do wariantu odniesienia (wariantu 3) 
wskaźnik uwarunkowania estymacji stanu dla oczkowego układu 
połączeń pogarsza się w znacznie mniejszym stopniu niż dla 
układu promieniowego. Jest to niezależne od nadmiaru danych 
pomiarowych, a więc zarówno dla wariantu 1, jak i wariantu 2. 
Należy zauważyć, że dla mniejszego nadmiaru danych, tj. dla 
wariantu 1, wskaźnik δcond(G) ma większe wartości niż dla wariantu 
2, niezależnie od układu połączeń. 
Na rys. 6 i 7 przedstawione są wyniki obliczeń wskaźnika Je/Jm. 
Generalnie według tego wskaźnika dla wariantu 1 dokładniejsze 
wyniki estymacji uzyskiwane są dla promieniowego układu połą-
czeń. Dla wariantu 2, dla odpowiednio dużych obciążeń (współ-
czynnik α > 0,9), dokładniejsze wyniki estymacji uzyskiwane są 
dla układu oczkowego. Należy dodać, że w omawianych oblicze-
niach różnice pomiędzy układem promieniowym a oczkowym 
nie są duże. Dokładność wyników estymacji określana za pomocą 
wskaźnika Je/Jm dla wariantu 1 w odniesieniu do wariantu 3 jest 
gorsza o ok. 150–200%, natomiast dla wariantu 2 o ok. 20–30%.

Na rys. 8 i 9 przedstawione są wyniki obliczeń wskaźnika SEE. 
Według tego wskaźnika spodziewany błąd estymacji wektora 
stanu jest znacznie mniejszy w układzie oczkowym. Wskaźnik 
SEE dla układu promieniowego w wariancie 1 jest większy od 
wartości dla wariantu 3 nawet o ok. 2000%, podczas gdy dla 
układu oczkowego różnica nie przekracza 200%.

Rys. 8. Względna różnica wskaźnika SEE dla wariantu 1 i wariantu 3 
(δSEE)  w funkcji obciążenia systemu

Rys. 9. Względna różnica wskaźnika SEE dla wariantu 2 i wariantu 3 (δSEE)  
w funkcji obciążenia systemu

6. Wnioski końcowe 
Przeprowadzone analizy pokazują, że generalnie wskaźniki 
oceny estymacji stanu są gorsze dla promieniowego układu 
połączeń niż dla układu oczkowego. Wiąże się to z mniejszą 
liczbą powiązań pomiędzy węzłami. Jedynie wskaźnik Je/Jm ma 
korzystniejsze wartości dla układu promieniowego niż dla układu 
oczkowego. Jest to konsekwencją tego, że zakresy pomiarowe 
układów pomiarowych są jednakowe dla obu układów połączeń, 
podczas gdy przepływy mocy są znacznie mniejsze dla układu 
oczkowego. Błędy względne pomiarów dla układu oczkowego 
są więc większe niż dla układu promieniowego. Przedstawione  
w pracy wyniki obliczeń pozwalają zauważyć, że różnice 
pomiędzy wartościami wskaźnika Je/Jm dla układu promienio-
wego oraz dla układu oczkowego są stosunkowo nieduże (na 
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ogół są to pojedyncze procenty), w porównaniu z różnicami 
pomiędzy wartościami wskaźników cond(G) oraz SEE. Wskaźniki 
cond(G) oraz SEE są znacznie mniejsze dla estymacji stanu 
systemu pracującego w układzie oczkowym niż dla systemu 
pracującego w układzie promieniowym. Wartości wskaźnika 
cond(G) dla układu promieniowego w wariancie 1 są od ok.  
3 do ok. 9,7, a w wariancie 2 od ok. 2 do ok. 6,7 razy większe od 
wartości tego wskaźnika dla układu oczkowego. Z kolei wartości 
wskaźnika SEE dla układu promieniowego w wariancie 1 są od 
ok. 3 do ok. 5,6, a w wariancie 2 od ok. 2 do ok. 3,6 razy większe 
od wartości tego wskaźnika dla układu oczkowego. 
Liczba iteracji w przypadku estymacji stanu dla układu promie-
niowego jest większa niże dla układu oczkowego. Jest ona równa 
średnio ok. 5 iteracjom, podczas gdy dla pracy systemu w ukła-
dzie oczkowym ok. 4. 
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T. Okoń, K. Wilkosz | Wpływ układu połączeń na estymację stanu systemu elektroenergetycznego

http://www.ee.washington.edu/research/pstca/index.html


107

Numer 
gałęzi

Węzeł Parametry gałęzi

i j Rij 
jw

Xij  
jw

Bij  
jw tm,ij

1 1 2 0,01938 0,05917 0,0528 1

2 1 5 0,05403 0,22304 0,0492 1

3 2 3 0,04699 0,19797 0,0438 1

4 2 4 0,05811 0,17632 0,0374 1

5 2 5 0,05695 0,17388 0,0340 1

6 3 4 0,06701 0,17103 0,0346 1

7 4 5 0,01335 0,04211 0,0128 1

8 4 7 0 0,20912 0 0,978

9 4 9 0 0,55618 0 0,969

10 5 6 0 0,25202 0 0,932

11 6 11 0,09498 0,19890 0 1

12 6 12 0,12291 0,25581 0 1

13 6 13 0,06615 0,13027 0 1

14 7 8 0 0,17615 0 1

15 7 9 0 0,11001 0 1

16 9 10 0,03181 0,08450 0 1

17 9 14 0,12711 0,27038 0 1

18 10 11 0,08205 0,19207 0 1

19 12 13 0,22092 0,19988 0 1

20 13 14 0,17093 0,34802 0 1

i, j – numery węzłów; Rij, Xij, Bij – parametry czwórnika typu π, wykorzystywanego do modelowania gałęzi i-j; tm,ij – przekładnia transformatora w gałęzi i-j

Tab. 2. Parametry gałęziowe systemu testowego

i typ Vi  
jw

Pgen,i  
jw

Qgen,i  
jw

Pobc,i  
jw

Qobc,i  
jw

Qi,min  
jw

Qi,max  
jw

1 δV 1,060 -2,50 2,50

2 PV 1,045 1,4 0,217 0,127 -1,00 1,00

3 PV 1,010 0,0 0,942 0,190 0,00 0,08

4 PQ 1,016 0,0 0,0 0,478 -0,039

5 PQ 1,000 0,0 0,0 0,076 0,016

6 PV 1,070 0,0 0,0 0,112 0,075 -0,12 0,48

7 PQ 1,060 0,0 0,0 0,0 0,0

8 PV 1,090 0,0 0,0 0,0 -0,12 0,48

9 PQ 1,054 0,0 0,295 0,166

10 PQ 1,049 0,0 0,0 0,090 0,058

11 PQ 1,056 0,0 0,0 0,035 0,018

12 PQ 1,055 0,0 0,0 0,061 0,016

13 PQ 1,050 0,0 0,0 0,135 0,058

14 PQ 1,034 0,0 0,0 0,149 0,050

i – numer węzła; Vi – moduł napięcia w węźle i; Pgen,i, Qgen,i – moce, odpowiednio czynna i bierna, generowane w węźle i; Pobc,i, Qobc,i – moce, odpowiednio czynna i bierna, odbie-
rane w węźle i;  Qi,min, Qi,max – moce bierne, odpowiednio minimalna i maksymalna, w węźle i

Tab. 3. Dane węzłowe systemu testowego
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Abstract
Power system state estimation plays essential role in modern computer systems in 
a dispatcher centre. Apart from reliability, it should have such features as: high accu-
racy of results, short performance time in each possible situation, i.e. it should ensure 
equally beneficial results for different states as well as for different connections  
in a power system. In the paper, impact of power system topology on properties of 
state estimation is considered. To show differences of properties of state estimation for 
different power system topology, results of analysis for the IEEE 14-bus test system are 
presented. In the analysis, one takes into account the condition of calculation process, 
the accuracy of estimation results and the number of iterations. At the end, from the 
view-point of the power system state estimation, attention is paid for the most impor-
tant consequences of change of power system topology.
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1. Wstęp
Obserwowany w ostatnich latach ciągły i szybki rozwój techno-
logii budowy urządzeń elektronicznych (zwiększenie ich funk-
cjonalności oraz obniżanie kosztów produkcji), w tym również 
elektronicznej aparatury pomiarowej, stwarza nowe możliwości 
pozyskiwania informacji o otaczającym nas świecie. W konse-
kwencji prowadzi to do udoskonalania istniejących lub tworzenia 
nowych modeli opisujących rzeczywistość. Dla elektryka jednym 
z podstawowych pojęć jest obwód elektryczny. Podstawowym 
celem analizy obwodu elektrycznego jest poszerzenie obszaru 
wiedzy na temat zjawisk w nim zachodzących. Analiza obwodu 
może obejmować badanie stanów ustalonych oraz nieustalo-
nych i dotyczyć rozpływu prądów, rozkładu napięć, rozpływu 
mocy i wielu innych. Badania mogą również dotyczyć estymacji 
parametrów modelu opisującego wybrane zjawisko fizyczne.
Szczególnym przypadkiem obwodu elektrycznego jest linia elek-
troenergetyczna. Jest to główny element składowy systemu elek-
troenergetycznego przeznaczonego do przesyłu (nierzadko na 
bardzo duże odległości) energii elektrycznej. Prawidłowe funk-
cjonowanie linii elektroenergetycznej wymaga ciągłego moni-
torowania jej stanu. Jest to realizowane przez zainstalowaną  
w systemie aparaturę kontrolno-pomiarową oraz systemy auto-
matyki zabezpieczeniowej. Od 1992 roku pod kierownictwem 
profesora Vasanta Phadke prowadzone były prace nad nowym 
urządzeniem zwiększającym możliwości stosowanej wówczas 
aparatury kontrolno-pomiarowej. W efekcie prac opracowano 
PMU [1] (ang. phasor measurement unit), czyli urządzenie elek-
troniczne dostarczające informacji na temat fazorów napięć  
i prądów wraz z informacją o czasie, w którym miał miejsce pomiar 
tych wielkości. Nowe możliwości oferowane przez PMU [2] zachę-
cają do inwestowania w to rozwiązanie, jednakże niezbędne 

duże nakłady finansowe, wynikające z liczby koniecznych do 
zainstalowania urządzeń, oraz ceny pojedynczego urządzenia 
sprawiają, że proces wdrażania napotyka na trudności. To sytu-
acja typowa, gdyż bardzo często, gdy na rynek wprowadzane jest 
nowe rozwiązanie techniczne, względy finansowe spowalniają 
proces jego upowszechnienia. Mimo to można z dużym praw-
dopodobieństwem założyć, że w przyszłości wszystkie kluczowe 
elementy systemu zostaną wyposażone w urządzenia PMU. To  
z kolei prowadzi do wniosku, że warto prowadzić badania w celu 
zwiększenia efektywności wykorzystania dostępnych urządzeń. 
Jednym z możliwych sposobów osiągnięcia tego celu jest zasto-
sowanie PMU do wyznaczania parametrów linii elektroenerge-
tycznej, używanych następnie na przykład w procesie optymali-
zacji rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym i innych 
pokrewnych zagadnieniach.

2. Model linii
W zależności od przeznaczenia linia elektroenergetyczna może 
zostać zamodelowana na wiele sposobów. Reprezentacja rzeczy-
wistej linii elektroenergetycznej za pomocą schematu zastęp-
czego pociąga za sobą konieczność stosowania uproszczeń. 
Na przykład, do obliczeń rozpływu mocy (także optymalizacji 
rozpływu) powszechnie stosuje się model typu Π, zakładający 
pełną symetrię wszystkich faz [3]. Takie podejście znacznie 
upraszcza obliczenia, gdyż układ trójfazowy zostaje zredukowany 
do układu jednofazowego. Założenie pełnej symetrii, podykto-
wane względami praktycznymi nie pozwala na uwzględnienie 
rzeczywistej asymetrii linii, której główną przyczyną jest pojem-
ność linii, silnie uzależniona od sposobu ułożenia przewodów 
względem siebie oraz ziemi.

Autor
Artur Pasierbek

Słowa kluczowe
wyznaczanie parametrów modelu linii elektroenergetycznej, zastosowanie PMU, trójfa-
zowy model linii elektroenergetycznej

Streszczenie
W publikacji zaprezentowano autorską metodę wyznaczania parametrów modelu 
linii elektroenergetycznej na podstawie wskazań dwóch urządzeń PMU (ang. phasor 
measurement unit). Autor zaproponował użycie trójfazowego modelu pojedynczego 
elementu SEE (system elektroenergetyczny) jako rozwinięcie powszechnie stosowa-
nego w obliczeniach rozpływu mocy modelu jednofazowego. W modelu uwzględ-
niono, niezależnie dla każdej fazy, takie elementy jak: admitancje poprzeczne własne  
i wzajemne (poprzeczne) oraz admitancje podłużne.

Wyznaczanie parametrów modelu linii przesyłowej  
na podstawie wskazań dwóch synchrofazorów
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W pracy rozpatrywany jest model sieci, trójfazowej (rys. 1)  
z elementami liniowymi w stanie ustalonym. Takie zało-
żenie eliminuje potrzebę stosowania równań różniczkowych  
i prowadzi do opisu za pomocą układu równań algebraicznych, 
odzwierciedlających związki pomiędzy prądami i napięciami w 
poszczególnych elementach sieci zgodnie z prawami Kirchhoffa 
i Ohma. Autor zaproponował użycie modelu uwzględniającego 
admitancje własne i wzajemne (poprzeczne) oraz admitancje 
wzdłużne. Admitancje poprzeczne można interpretować jako 
elementy, na których powstają straty mocy wynikające z podłą-
czenia linii do źródła napięcia. Straty te nie zależą od obcią-
żenia, a jedynie od konfiguracji linii oraz warunków pogodo-
wych (zjawisko ulotu). Admitancja podłużna symbolizuje straty 
mocy wynikające z przepływu prądu (przesyłu mocy). Straty te 
zależą od wartości skutecznej prądu. Przepływ prądu powoduje 
ponadto nagrzewanie przewodów, co w upalne dni może dopro-
wadzić do zmniejszenia przepustowości linii oraz niekorzystnie 
zwiększa zwis przewodów.

3. Sformułowanie problemu
Na podstawie zaproponowanego modelu linii można zapisać 
następujące równania wynikające z I prawa Kirchhoffa.
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gdzie: IA, IB, IC – prądy fazowe w węźle początkowym linii, Ia, Ib, 
Ic – prądy fazowe w węźle końcowym linii, IA0, IB0, IC0 – doziemne 
składowe prądów fazowych w węźle początkowym linii, Ia0, Ib0, 
Ic0 – doziemne składowe prądów fazowych w węźle końcowym 
linii, IAB, IBC, ICA – prądy międzyfazowe w węźle początkowym 
linii, Iab, Ibc, Ica – prądy międzyfazowe w węźle końcowym linii, 
Iα, Iβ, Iγ – prądy fazowe przepływające z węzła początkowego do 
końcowego.
Uwzględniając, że do rozwiązania powyższego układu równań 
zostaną zastosowane metody komputerowe (metody nume-
ryczne), wygodnie jest posługiwać się postacią macierzową tego 
równania, przedstawioną wzorem oznaczonym symbolem (2). 
Dokonując analizy układu równań (1) lub (2), można dojść 
do wniosku, że wyznaczenie wszystkich admitancji wymaga 
znajomości prądów i napięć międzyfazowych oraz potencjałów 
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Rys. 1. Schemat ilustrujący rozpatrywany w publikacji model trójfazowej linii elektroenergetycznej 
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wszystkich przewodów fazowych względem ziemi. Niestety, 
na podstawie wskazań synchrofazorów można określić prądy 
fazowe oraz napięcia międzyfazowe, brak natomiast możliwości 
wyznaczenia potencjałów przewodów względem ziemi. W 
efekcie, podczas próby wyznaczenia admitancji (YA0, YB0, YC0, Ya0, 
Yb0, Yc0) powstaje problem spowodowany istnieniem nieskoń-
czenie wielu zbiorów napięć fazowych (potencjałów), które po 
złożeniu dają zadane napięcia międzyfazowe (rys. 2).
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Rys. 2. Przykładowe dwa różne zestawy napięć fazowych, z których 
uzyskujemy ten sam zestaw napięć międzyfazowych

Podobny problem występuje podczas próby wyznaczenia admi-
tancji podłużnych (Yα, Yβ, Yγ), z tym, że dodatkowym utrudnieniem 
jest użycie danych pomiarowych wielkości elektrycznych z dwóch 
synchrofazorów zainstalowanych na końcach linii, gdy pomiary 
wykonane zostały w różnym czasie. Występująca różnica musi 
zostać skompensowana (można posłużyć się znacznikami czasu 
obu zestawów danych) tak, aby pomiary odnosiły się do tej samej 
chwili czasu. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana lub zostanie 
wykonana nieprawidłowo, uzyskane wyniki będą niepoprawne.
Analizując wzór (2), można dostrzec jeszcze jedną jego właści-
wość utrudniającą uzyskanie jednoznacznego rozwiązania. 
Chodzi o to, że jest to układ niedookreślony, co oznacza, iż ma 
nieskończenie wiele rozwiązań. W celu wyeliminowania niejed-
noznaczności rozwiązań założono, że poszukiwany jest taki przy-
padek, w którym zachodzi pełna symetria napięć fazowych.

4. Algorytm
Konstrukcja algorytmu zaproponowanego przez autora jest 
następująca:
Krok 0. Uruchom moduł pomiaru czasu
Krok 1. Zainicjalizuj wektor I wartościami prądów fazowych 
(wzór 2)
Krok 2. Oblicz napięcia fazowe dla obu końców linii
Krok 3. Zainicjalizuj macierz V (wzór 2) wartościami obliczonymi 
w poprzednim kroku
Krok 4. Rozwiąż równanie 2 (można zastosować dowolną 
metodę rozwiązywania niedookreślonego układu równań 
algebraicznych)

Krok 5. Zakończ pomiar czasu
Krok 6. Porównaj wyniki z wartościami zadanymi.
Podstawową zaletą algorytmu jest brak szczególnych wymagań 
dotyczących punktu startowego. Autor nie przeprowadził mate-
matycznego dowodu zbieżności zaprezentowanego algorytmu, 
jednak dla wszystkich przypadków testowych udało się uzyskać 
poprawny wynik.

5. Eksperyment numeryczny
W ramach badań stworzone zostało autorskie oprogramowanie 
wykorzystujące fragment biblioteki obliczeń macierzowych oraz 
algorytm najmniejszych kwadratów [4]. Do sprawdzenia koncepcji 
przygotowano kilka zestawów testowych. Parametry użytych  
w badaniach zestawów pomiarowych przedstawiono w tab. 2. 
Obliczenia zostały przeprowadzone na komputerze wyposa-
żonym w mikroprocesor Intel Core i7-860 2,8 GHz pod kontrolą 
64-bitowego systemu operacyjnego Windows 7. Zastosowano 
kompilator zintegrowany ze środowiskiem Microsoft Visual 
Studio 2008. 
Wyniki zebrano i przedstawiono w formie tabelarycznej (tab. 
1), a następnie poddano weryfikacji, która składała się z dwóch 
etapów:
•	  automatyczne sprawdzenie normy wyrażenia  IVY −
•	  porównanie uzyskanych wyników obliczeń admitancji 

modelu linii trójfazowej z wartościami założonymi w trakcie 
tworzenia zestawów testowych.

Parametr
Zestaw

Jednostka
1 2 3 4

Liczba iteracji 13 10 11 14 —

Czas obliczeń 0,35 0,32 0,33 0,37 ms

Max. błąd względny 0,1 0,5 0,6 0,2 %

Tab. 1. Wyniki obliczeń

Parametr 1 2 3 4 Jednostka

UAB 1 1 1 1 V

φAB 0 0 0 0 °

UBC 1 1 1,1 1,1 V

φBC 120 120 90 90 °

UCA 1 1 0,9 0,9 V

φCA –120 –120 –120 –120 °

Uab 0,9 0,9 0,9 0,9 V

φab 30 30 30 30 °

Ubc 0,9 0,9 0,9 0,9 V

φbc 150 150 150 150 °

Uca 0,9 0,9 0,9 0,9 V

φca –90 –90 –90 –90 °

IA 1 1 1 1 A

φA 0 0 0 0 °

IB 1 1 1 1 A

φB 120 120 120 120 °

Tab. 2. Wartości prądów i napięć zestawów testowych
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Zestaw 1 przygotowano w celu przetestowania zachowania 
się algorytmu przy pełnej symetrii prądów fazowych i napięć 
międzyfazowych występującej na obu końcach linii.
Zestaw 2 przygotowano w celu przetestowania zachowania 
się algorytmu przy asymetrii prądów fazowych występującej 
na jednym końcu linii. Pozostałe parametry zachowują pełną 
symetrię.
Zestaw 3 przygotowano w celu przetestowania zachowania się 
algorytmu przy asymetrii napięć międzyfazowych występującej 
na jednym końcu linii. Pozostałe parametry zachowują pełną 
symetrię.
Zastaw 4 przygotowano w celu przetestowania zachowania się 
algorytmu przy asymetrii prądów fazowych i napięć międzyfazo-
wych występującej na jednym końcu linii. Na drugim końcu linii 
została zachowana pełna symetria. 
Zaprezentowane w tabeli 2 wartości wymuszeń dla poszcze-
gólnych zestawów testowych zostały przyjęte arbitralnie. 
Zaprezentowane dane prezentują tylko niewielką część przepro-
wadzonych przez autora testów stworzonego przez niego opro-
gramowania komputerowego i opracowanego algorytmu.

6. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonego eksperymentu stwierdzono, że 
zaproponowany algorytm wyznaczania parametrów liniowego 
modelu linii elektroenergetycznej działa prawidłowo. Wszystkie 
testowane przypadki wykazywały brak wrażliwości na wartości 
parametrów procesu iteracyjnego.
Prawidłowe działanie algorytmu wymaga założenia, że admi-
tancja poprzeczna na końcu i na początku linii (niezależnie dla 
każdej fazy) ma taką samą wartość. Nie jest wymagana symetria 
admitancji podłużnych i poprzecznych dla wszystkich faz.

Etap obliczeń, polegający na wyznaczeniu napięć fazowych 
(na podstawie napięć międzyfazowych), wymaga założenia, że 
rozwiązanie będzie spełniało warunki symetrii tych napięć. 
Jeśli na obu końcach linii zainstalowane są synchrofazory, wyzna-
czenie parametrów jej modelu zaproponowaną metodą nie 
wymaga dodatkowych nakładów finansowych.
Czas dostarczenia wyników pomiarowych nie wpływa na 
poprawność i dokładność obliczeń, co pozwala na wykorzystanie 
do transmisji danych wejściowych istniejącej sieci Internet.
Wyznaczenie parametrów i ich aktualizacja w miarę zmian 
warunków atmosferycznych i obciążenia linii pozwoli w sposób 
wiarygodny przeprowadzać symulacje różnych stanów pracy 
systemu. Może pozwolić na bardziej efektywne wykorzystanie 
zasobów oferowanych przez linie przesyłowe.
Opracowany algorytm postępowania oraz przeprowadzony 
eksperyment numeryczny to etap poprzedzający obliczenia 
dla danych pozyskanych z zainstalowanych w systemie 
synchrofazorów.

BIBLIOGRAFIA 

1. C37.118-2005 IEEE Standard for Synchrophasors for Power Systems, 
IEEE Explore 2006.

2. Habibi-Ashrafi F. i in., Phasors Point the Way, Transmission  
& Distribution World, January 2011.

3. Kremens Z., Sobierajski M., Analiza systemów elektroenergetyc-
znych, Warszawa 1996.

4. Baron B., Pasierbek A., Maciążek M., Algorytmy numeryczne w Delhi 
– Księga eksperta, Gliwice 2006. 

Artur Pasierbek
dr inż.

Politechnika Śląska

e-mail: artur.pasierbek@polsl.pl

Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej (2003). Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki  

i Informatyki Politechniki Śląskiej. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań naukowo-badawczych.

A. Pasierbek | Wyznaczanie parametrów modelu linii przesyłowej na podstawie wskazań dwóch synchrofazorów



113

Estimating the Parameters of the Model of a Power Line 
by  Means of Using a Pair of Phasor Measurement Units

Author
Artur Pasierbek

Keywords
estimating the parameters of the model of a power line, application of phasor measu-
rement units, a three-phase model of a power line.

Abstract
The paper describes a method for estimating the parameters of the model of a power 
line by means of using a pair of phasor measurement units, developed by the Author. 
It describes a three-phase model of a power system element, a derivative of the single-
-phase model commonly used in power flow estimation applications. The model being 
proposed describes – independently for each phase – parameters such as shunt self-
-admittance, shunt trans-admittance and series admittance.
By using measurements obtained from a pair on phasor measrement units installed 
on both ends of a power line, all parameteres of the model being described can be 
estimated.
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1. Wstęp
Do wyznaczenia i analizy niezawodności sieci elektroenerge-
tycznych stosuje się metody analityczne i symulacyjne oraz 
mieszane, będące połączeniem obu tych metod [1, 2, 3]. Do 
analitycznych metod oceny niezawodności należą [2, 3, 4, 5, 6]: 
metody logiczno-probabilistyczne zdarzeń losowych (minimal-
nych ścieżek i przekrojów, dekompozycji, ortogonalizacji i tabli-
cowa) funkcji i metody procesów losowych łańcuchów Markowa, 
procesów Markowa i procesów semi-Markowa). W metodach 
symulacyjnych [3] wykorzystuje się technikę Monte Carlo, 
modele informacyjne oparte na sieciach Petriego oraz algorytmy 
ewolucyjne.
W ostatnich latach do wyznaczenia, oceny i analizy nieza-
wodności sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 
stosuje się metodę analityczną, w której wykorzystuje się sieci 
bayesowskie [1, 4, 8, 9]. Metoda ta, tak jak analityczna metoda 
dekompozycji zupełnej [2, 10], polega na przeglądzie wszystkich 
możliwych stanów niezawodności i zawodności układu zasilają-
cego dany węzeł odbiorczy. Metoda ta  posiada wiele zalet [4, 9], 
ponieważ umożliwia po wprowadzeniu dodatkowych danych 
wyznaczanie wszystkich stosowanych wskaźników niezawod-
ności oraz pozwala na różnorodne wnioskowanie odnośnie 

wpływu elementów i grupy elementów na niezawodność układu 
z ewentualnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych. 
Wprowadzenie obliczeń symbolicznych do metody wyzna-
czania wskaźników niezawodności zasilania energią elektryczną, 
opartej na sieciach bayesowskich, jest zdaniem autorów refe-
ratu uzasadnione, ponieważ pozwoli na wyprowadzanie anali-
tycznych zależności na określone wskaźniki niezawodności, 
przydatne w procesie projektowania i eksploatacji układów 
zasilania energią elektryczną. Uzyskane analityczne zależności 
na wskaźniki niezawodnościowe eksploatowanych układów 
zasilania węzłów odbiorczych mogą być wykorzystane w syste-
mach nadzoru sieci elektroenergetycznych. W takim przypadku 
wskaźniki niezawodnościowe eksploatowanych układów mogą 
być wyznaczane w systemie operacyjnym czasu rzeczywistego 
(ang. real-time  operating system) na podstawie doprowadza-
nych informacji o topologii układu zasilania danego węzła  
i parametrach decydujących o prawdopodobieństwach bezwa-
runkowych stanów zdatności i niezdatności elementów układu 
zasilania tego węzła.
W referacie przedstawiono, stosowane przy wyznaczaniu wskaź-
ników niezawodności za pomocą sieci bayesowskich, analityczne 
zależności na: prawdopodobieństwa bezwarunkowe stanów 
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obliczeń symbolicznych dla wybranych układów zasilania. Zaproponowano sposoby 
ograniczenia czasu trwania obliczeń symbolicznych wskaźników niezawodności dla 
wieloelementowych złożonych układów zasilania energią elektryczną.
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zdatności i niezdatności elementów układu zasilania danego 
węzła, łączny rozkład tych prawdopodobieństw, prawdopodo-
bieństwa warunkowe wystąpienia stanu zasilania lub jego braku 
oraz intensywność występowania przerw w zasilaniu i średni 
czas ich trwania, a także ważności i wkłady poszczególnych 
elementów w niezawodność zasilania. Przedstawiono sposób 
uzyskania tych analitycznych zależności za pomocą wybranych 
algorytmów obliczeń symbolicznych programu Mathematica 
8.  Omówiono wyniki kontrolnych obliczeń symbolicznych 
wskaźników niezawodności dla wybranych układów zasilania. 
Zaproponowano sposoby ograniczenia czasu trwania symbo-
licznych obliczeń wskaźników niezawodności dla wieloelemen-
towych złożonych układów zasilania energią elektryczną.

2. Metoda wyznaczania wskaźników 
zawodności i niezawodności zasilania 
energią elektryczną z wykorzystaniem sieci 
bayesowskiej
Do wyznaczania prawdopodobieństwa wystąpienia zasilania 

( )zP z  lub braku zasilania ( )zP z  określonych węzłów odbior-
czych za pomocą sieci bayesowskich  (rys. 1)  niezbędna jest 
znajomość zależności na [4, 5, 11]: prawdopodobieństwa bezwa-
runkowe stanów zdatności i niezdatności elementów układu zasi-
lania danego węzła, łączny rozkład prawdopodobieństw CPT”Z” 
dla wszystkich kombinacji stanów zdatności ( )zP z i niezdat-
ności ( )zP z tych elementów oraz prawdopodobieństwa warun-
kowe, dotyczące wystąpienia stanu zasilania wybranego węzła 

1( / ,..., )nP z Z Z  lub braku zasilania tego węzła, 1( / ,..., )nP z Z Z
przyporządkowanych każdej z m = 2n kombinacji. 
Korzystając z uzyskanych zależności na prawdopodobień-
stwa ( )zP z  i ( )zP z , możliwe jest otrzymanie wyrażeń na 
zastępczą intensywność występowania przerw w zasilaniu zλ , 
zastępczy średni czas ich trwania azt  , ważności poszczególnych 
elementów w zawodności iI  i niezawodności iI  zasilania, wkłady 
bezwzględne 

izW oraz względne 
izw zawodności elementów  

w prawdopodobieństwo braku zasilania węzła Z [1, 5, 9].

Prawdopodobieństwa bezwarunkowe wystąpienia stanów 
zdatności ii pzP =)(  i niezdatności ii qzP =)(  poszczegól-
nych elementów układu zasilania, dla procesu stacjonarnego po 
przyjęciu wykładniczych rozkładów czasów trwania tych stanów,   
wyznacza się z zależności [3, 4]
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przy czym zdarzenia iz i iz stanowią alternatywę wykluczającą 
się, dla której spełnione są  warunki:

Rys. 1.  Model niezawodnościowy układów zasilania energią elek-
tryczną  węzła odbiorczego Z w postaci sieci bayesowskiej

1, 1, 0i i i i i iz z z z z z∨ = ∨ = ∧ =          1, 1, 0i i i i i iz z z z z z∨ = ∨ = ∧ =              1, 1, 0i i i i i iz z z z z z∨ = ∨ = ∧ =

( ) ( ) ( ) ( ) 1i i i i iP z z P Z P z P z∨ = = + =   (2)

( ) 0i iP z z∧ =

gdzie: iz  i iz – zerojedynkowe zmienne losowe, odwzorowujące 
stany elementu, zdatności 1=iz  i niezdatności 1=iz , iλ  – inten-
sywność występowania stanów niezdatności (uszkodzeń) i-tego 
elementu układu zasilającego, iat ,  – średni czas odnowy i-tego 
elementu układu zasilającego, 

,p it  – średni czas przełączania 
i-tego elementu układu zasilającego na zasilanie rezerwowe, 

( )iP Z – łączny rozkład prawdopodobieństw, P(zi) – prawdopo-
dobieństwo wystąpienia zasilania układu, ( )iP z – prawdopodo-
bieństwo braku wystąpienia zasilania układu.
Łączny rozkład prawdopodobieństw, będący sumą iloczynów 
prawdopodobieństw bezwarunkowych, czyli alternatyw wyklu-
czających się dla wszystkich m = 2n kombinacji wystąpienia 
stanów iz zdatności i iz  niezdatności n elementów układu zasi-
lającego (rys. 1), wyraża się wzorem:
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natomiast prawdopodobieństwa wystąpienia i braku przerwy  
w zasilaniu węzła odbiorczego następującymi wzorami:
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gdzie: ),...,/( 1 nZZzP  i ),...,/( 1 nZZzP  – prawdopodobieństwa 
warunkowe wystąpienia i braku przerwy w zasilaniu węzła, 
wyznaczane dla każdego iloczynu prawdopodobieństw bezwa-
runkowych stanów zdatności i/lub  niezdatności elementów 
układu zasilającego.
Do wyznaczenia prawdopodobieństw warunkowych wystąpienia 
i braku przerwy w zasilaniu węzła wygodnie jest posługiwać się wyra-
żeniami logicznymi na zerojedynkowych  zmiennych losowych iz   
i iz . Przy formułowaniu tych wyrażeń logicznych można z powo-
dzeniem zastosować podejście, jak przy wyznaczaniu minimal-
nych ścieżek zasilania i przekrojów niesprawności. Przykładowe 
wyrażenia logiczne, które można zastosować przy wyznaczaniu 

),...,/( 1 nZZzP  i ),...,/( 1 nZZzP , przy szeregowym i równole-
głym połączeniu elementów, mają następującą postać:

•	 przy szeregowym 
stan braku przerwy w zasilaniu występuje, jeżeli:

1 2 3 1z z z∧ ∧ =  to wtedy 1( / ,..., ) 1nP z Z Z =  

i 1( / ,..., ) 0nP z Z Z =  (5a)  
a stan przerwy w zasilaniu występuje, jeżeli:

1 2 3 1z z z∨ ∨ =  to wtedy 1( / ,..., ) 0nP z Z Z =

i 1( / ,..., ) 1nP z Z Z =  (5b) 

•	 przy równoległym 
stan braku przerwy w zasilaniu występuje, jeżeli:

1 2 3 1z z z∨ ∨ =  to wtedy 1( / ,..., ) 1nP z Z Z =

i 1( / ,..., ) 0nP z Z Z =  (5c)

a stan przerwy w zasilaniu występuje, jeżeli:

1 2 3 1z z z∧ ∧ =  

to wtedy 1( / ,..., ) 0nP z Z Z =  

i 1( / ,..., ) 1nP z Z Z =  (5d)

Wyrażenie na zastępczą intensywność występowania przerw  
w zasilaniu węzła można uzyskać z zależności [1]:
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natomiast wyrażenie na zastępczy średni czas trwania tych 
przerw w zasilaniu z zależności:
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 Ważność poszczególnych elementów w zawodności iI
i niezawodności iI zasilania uzyskuje się z zależności:
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Wkłady bezwzględne 
izW i względne 

izw zawodności 
elementów w prawdopodobieństwo braku zasilania wyznacza 
się z zależności:
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Znajomość zależności na prawdopodobieństwa wystąpienia, 
intensywności i czasu trwania przerw w zasilaniu węzła odbior-
czego pozwala na wyznaczenie także innych wskaźników nieza-
wodności, takich jak: średnia liczba (częstość) przerw na odbiorcę 
(SAIFI), skumulowany roczny czas trwania przerw w przeliczeniu 
na odbiorcę (CML), średni czas trwania przerwy (CAIDI), wskaźnik 
dyspozycyjności zasilania (ASAI), wskaźnik niedyspozycyjności 
zasilania (ASUI) oraz średnia roczna ilość energii niedostarczonej 
na odbiorcę (AENS). 

3. Implementacja bayesowskich algorytmów 
symbolicznych obliczeń wybranych 
wskaźników niezawodności zasilania 
energią elektryczną 
Obecnie wiele programów komputerowych posiada możliwość 
dokonywania obliczeń symbolicznych [12, 13], np. Mathematica, 
MATLAB lub MathCad. Z uwagi na wysoką wydajność, szerokie 
możliwości wizualizacji i prezentacji danych oraz dużą popu-
larność w środowisku naukowców i inżynierów do obliczania 
symbolicznych wskaźników niezawodności z wykorzystaniem 
sieci bayesowskich zastosowano aplikację Mathematica [12].
Implementacja obliczeń symbolicznych wybranych wskaźników 
niezawodnościowych metodą opartą na zastosowaniu sieci 
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bayesowskiej wymagała doboru algorytmów symbolicznych, 
realizujących: generowania (utworzenia) tablicy prawdopo-
dobieństw łącznych CTP”Z”, określania prawdopodobieństwa 
braku przerwy w zasilaniu węzła pz, określania prawdopodo-
bieństwa wystąpienia przerwy w zasilaniu węzła qz, określania 
zastępczej intensywności występowania przerw w zasilaniu λz 
punkcie Z układu, zastępczego średniego czasu trwania przerwy 
w zasilaniu azt  węzła Z, ważności poszczególnych elementów  
w zawodności iI  oraz niezawodności iI  zasilania.

Algorytm symboliczny generowania tablicy prawdopodo-
bieństw łącznych  CTP”Z” wykonuje kolejno polecenia 1–17.
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W poleceniu 1 została zadana liczba przeliczanych elementów. 
Polecenie 2 wyznacza liczbę występujących kombinacji stworzo-
nych z n elementów. Polecenie 3 wyznacza w zapisie binarnym 
numer wiersza i zapisuje go do zmiennej data. Polecenie  
4 zmienia wartość 0 na 1 oraz 1 na 0, co powoduje powstanie 
tabeli stanów elementów układu. Taki sposób generacji tej tabeli 
nie pociąga za sobą dużego obciążenia procesora i skraca czas 
obliczeń. 
W poleceniu 6 wprowadzono równanie logiczne opisujące 
badany układ w wypadku zaistnienia stanu braku zasilania 
(5b, 5d). Polecenie 7 wylicza wartości kolumny ),...,/( 1 nZZzP   
z tablicy CPT”Z” na podstawie równania logicznego. Polecenie 
8 porządkuje otrzymane wyniki do postaci tabeli jednokolum-
nowej oraz zapisuje je do zmiennej ktq. W poleceniu 9 wyli-
czana jest wartość kolumny ),...,/( 1 nZZzP  (zmienna ktp) 
tablicy CPT”Z” poprzez negację uporządkowanych elementów 

),...,/( 1 nZZzP .  
Polecenia 11–16 zmieniają wartości zerojedynkowe z tablicy 
stanów elementów układu na wartości symboliczne, przypisując 
wartości 1 symbol pi  oraz wartości 0 symbol qi.  Do wartości 

symbolicznych zostają tu także przypisane indeksy odpowia-
dające odpowiednim kolumnom z tabeli stanów elementów 
układu. Polecenie 17 porządkuje otrzymane dane do tabeli i zapi-
suje otrzymane wyniki do zmiennej datapq.

Algorytm symbolicznego generowania prawdopodobieństwa 
wystąpienia przerwy w zasilaniu qz węzła Z, realizuje zależność 
(4) poprzez wykonanie kolejno poleceń 18–23.

[ ]

[ [ { }
[ ]

[ [[ ]] [[ ] { }
[ ]

1

1

[18] _ : [[1, , ]]

[19] , ,1, ,1

[20] : , ,1, ,1

[21] , ,1, ,1

[22] : , ,1, ,1

[23]  [[{ }]

{ }

{

]

} {

 

}

{ }

n

j

i

i

i

i

m

z
i

lamb i datapq i j

Do la lamb i i m

datala Table la i m

Do laq datala i ktq i i m

datalaq Table laq i m

q Simplify datalaq i

=

=

=

=

=

=

=

=

  

  

 
 

∏

∑ _ _ / /. 1n np q + →

W poleceniach 18–20 liczone są iloczyny poszczególnych wierszy 
tablicy datapq (tablica stanów elementów układu), które zostają 
zapisane do zmiennej datala. Polecenie 21 mnoży każdy element 
ze zmiennej datala przez odpowiadający mu element z  tablicy

1( / ,..., )nP z Z Z . 
W poleceniu 22 wyniki zostają zapisane do zmiennej datalaq. 
Polecenie 23 sumuje wyniki oraz poprzez podstawienie pi + qi = 1 
upraszcza wynikowy wzór na prawdopodobieństwo wystąpienia 
przerwy w zasilaniu węzła qz (4).
Algorytm symbolicznego generowania prawdopodobieństwa 
braku przerwy w zasilaniu pz węzła Z poleceniem 24 algorytmu 
realizuje zależność (2) 1z zp q= − .

_[24]  (1 ) / /.{ (1 )}] z z i iSimplify q qp p= − → −  

Algorytm symbolicznego generowania zastępczej intensywności 
występowania przerw w zasilaniu λz węzła Z  realizuje zależność 
(6) poprzez wykonanie poleceń 25–29. 
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Zbyt długie wykonywanie polecenia pochodnej z programu 
Mathematica 8 spowodowało użycie zaprezentowanego poniżej 
sposobu wyznaczania pochodnej ∂qz/∂qi .
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Polecenie 25 kasuje zawartość zmiennej dqzdqi. Polecenia 26  
i 27 mnożą odpowiadające sobie elementy z tabeli data i datalaq,  
a następnie dzielą sumę uzyskanych wyników przez qk. Taka proce-
dura powoduje otrzymanie pochodnej ∂qz/∂qi. Uporządkowane 
dane są zapisywane do zmiennej datadqdi poleceniem 28.  
W poleceniu 29 odpowiednie pozycje z tabeli datadqdi są 
mnożone przez λi, a następnie sumowane, co daje λz .
Algorytm symbolicznego generowania zastępczego średniego 
czasu trwania przerwy w zasilaniu azt w punkcie Z realizuje 
zależność (7) poprzez wykonanie polecenia 30. Upraszcza ono 
jednocześnie uzyskany wynik.

_ _[30] [ ( )  / ]* / /. 1az z z z z n nSimplify q l l q pt q= − + →

Algorytm symbolicznego generowania ważności  poszczegól-
nych elementów w niezawodności zasilania realizuje zależność 
(8) poprzez wykonanie poleceń 31–34, zaś polecenie 35 nadaje 
wynikom kształt tabeli.
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Algorytm symbolicznego generowania wkładów bezwzględ-
nych zawodności elementów 

izW w prawdopodobieństwo braku 
zasilania węzła Z ukazuje polecenie 36, realizując zależność (9). 
Polecenie to korzysta z wygenerowanych wcześniej pochodnych 
∂qz/∂qi, zaś polecenie 37 nadaje wynikom kształt tabeli.
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4. Wyniki kontrolnych obliczeń 
symbolicznych wybranych wskaźników 
zawodności i niezawodności zasilania 
energią elektryczną
Kontrolę poprawności opracowanych bayesowskich algorytmów 
obliczeń symbolicznych wybranych wskaźników zawodności  
i niezawodności zasilania energią elektryczną przeprowadzono 
na trzech grupach układów zasilania, szeregowego, równo-
ległego i mostkowego, przedstawionego na rys. 2. Uzyskane  
z obliczeń symbolicznych zależności na wskaźniki zawodności 
i niezawodności dla tych układów są identyczne jak zależności 
uzyskiwane analitycznie [1, 4]. 
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Rys. 2. Układ mostkowy zasilania energią elektryczną  węzła odbior-
czego Z z węzła A (a) oraz wyrażenie logiczne do identyfikacji wartości 
prawdopodobieństw warunkowych wystąpienia zaistnienia stanu 
braku zasilania węzła Z (b)

Z przeprowadzonych obliczeń symbolicznych wybranych  
wskaźników zawodności i niezawodności wynika, że czas ich 
trwania jest uzależniony głównie od liczby elementów układu 
zasilania węzła odbiorczego, a tylko w niewielkim stopniu od 
jego złożoności (rys. 3). Największe względne czasy trwania obli-
czeń symbolicznych opracowanymi algorytmami są następujące:
•	 dla prawdopodobieństwa wystąpienia stanu braku zasilania 

qz (polecenia 21–26) średnio 23% całkowitego czasu prze-
biegu programu

•	 dla zastępczej intensywności występowania przerw w zasi-
laniu węzła λz (polecenia 28–32), z wykorzystaniem obli-
czonej uprzednio wartości prawdopodobieństwa wystą-
pienia stanu braku zasilania qz, ok. 52% całkowitego czasu 
obliczeń.
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Rys. 3. Czas trwania obliczeń wybranych symbolicznych wskaźników 
zawodności i niezawodności układów zasilania opracowanymi 
algorytmami 

Zdaniem autorów referatu zmniejszenie czasu trwania bayesow-
skich obliczeń symbolicznych wskaźników zawodności i nieza-
wodności układów zasilania energią elektryczną jest możliwe 
poprzez:
•	 dalsze doskonalenie opracowanych  algorytmów obliczeń 

symbolicznych
•	 grupowanie elementów układu zasilania (szeregowych, 

równoległych i mostkowych) w zastępcze zgrupowania, dla 
których można wykorzystywać wyprowadzone już zależ-
ności na wskaźniki zawodności i niezawodności

•	 przeprowadzenie dla układów złożonych obliczeń symbo-
licznych na wyrażeniach logicznych, polegających na 
ich wielokrotnej dekompozycji na alternatywy rozłączne  
i upraszczaniu tych alternatyw w celu wyeliminowania 
powtarzających się zmiennych losowych i sprowa-
dzeniu ich do postaci, dla których można wykorzystywać 
wyprowadzone już zależności na wskaźniki zawodności  
i niezawodności.

Przy opracowywaniu szybkich bayesowskich algorytmów obli-
czeń symbolicznych wskaźników zawodności i niezawodności 
zasilania energią elektryczną autorzy artykułu mają zamiar 
wykorzystać metody stosowane przy przekształceniach funkcji 
boolowskich [6, 10, 14] i klasyfikacji struktur symbolicznych [15]. 

5. Podsumowanie
Opracowane za pomocą programu Mathematica 8 bayesowskie 
algorytmy obliczania wybranych wskaźników zawodności i nieza-
wodności pozwalają na wyprowadzenie analitycznych zależ-
ności do wyznaczania: prawdopodobieństwa wystąpienia, inten-
sywności i czasu trwania przerw w zasilaniu węzła odbiorczego, 
ważności poszczególnych elementów w zawodności i niezawod-
ności  zasilania, średniej liczby (częstości) przerw na odbiorcę 
(SAIFI), skumulowanego rocznego czasu trwania przerw w prze-
liczeniu na odbiorcę (CML), średniego czasu trwania przerwy 
(CAIDI), wskaźnika dyspozycyjności zasilania (ASAI), wskaźnika 
niedyspozycyjności zasilania (ASUI) oraz średniej rocznej ilości 
energii niedostarczonej na odbiorcę (AENS). 
Dalsze prace związane z obliczeniami symbolicznymi wskaź-
ników zawodności i niezawodności będą zmierzały do ograni-
czenia czasu trwania obliczeń poprzez doskonalenie algorytmów 

obliczeniowych oraz w przypadku złożonych układów zasilania 
do wykorzystania wstępnej dekompozycji funkcji boolowskich, 
rozpoznawania ich zapisu i upraszczania tych funkcji.
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Abstract
The report presents the use of Bayesian networks in calculation of symbolic indicators  
of reliability and unreliability of the electric power supplying load point. The calcu-
lation of indicators of reliability is determined by the analytical dependencies. These 
dependencies are used to estimate: probability of up or down state of power system 
components supplying the load point; total probability distribution; conditional proba-
bilities of the state power or lack of power appearance; the intensity of current inter-
ruptions and the average time of their duration; contributions of individual power 
system components in the service reliability. This report describes how to obtain 
these analytical dependencies, using ultimate application for symbolic computations 
Mathematica (ver. 8). In this paper we will discuss the results of the symbolic compu-
tations for selected supply power system and methods for reducing the duration  
of symbolic computations of indicators for multiple-compound electrical power 
systems.
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1. Wprowadzenie

1.1. Sterowanie pracą sieci przesyłowej
System elektroenergetyczny (SEE) powinien spełniać wymogi 
bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zapewnienie 
dostawy energii elektrycznej o parametrach przewidzianych 
odpowiednimi przepisami. W sytuacjach awaryjnych opera-
torzy systemu muszą ograniczyć ewentualne jej skutki i dążyć 
do odbudowy systemu własnymi środkami lub za pomocą 
systemów sąsiednich. Ponieważ magazynowanie na szerszą 
skalę energii elektrycznej nie jest możliwe, jednoczesne wytwa-
rzanie i użytkowanie energii elektrycznej stwarza sporo zadań 
i problemów, związanych ze sterowaniem i kierowaniem pracy 
SEE. Zagadnienia pracy ustalonej stanowią podstawę do rozwią-
zania w skali systemu krajowego, jak i jego części składowych, 
rozpływu mocy dla wybranych godzin doby i okresów roku. 
Zmiany planowane w systemie są analizowane poprzez wyzna-
czenie dla sytuacji po zmianach nowego stanu ustalonego.  
W związku z tym w systemie należy ciągle równoważyć moc gene-
rowaną i odbieraną. W trosce o bezpieczeństwo energetyczne 
kraju priorytetowym zadaniem pozostaje budowanie nowych  
i modernizacja istniejących linii oraz stacji elektroenergetycz-
nych, przy zastosowaniu najnowszych technologii i przestrze-
ganiu przepisów ochrony środowiska. Taka sytuacja wymusza 
staranne przygotowanie techniczne i ekonomiczne. 
Jednym z zagadnień istotnych dla normalnej pracy systemu 
staje się stabilność napięciowa, jak pokazała awaria w krajowym 
systemie 26 czerwca 2006 roku [1]. Badanie stabilności napię-
ciowej powinno pokazać słabe punkty w systemie, które mogą 
spowodować powstanie lawiny napięciowej.

Obliczenia energetyczne są zestawem programów, które na 
podstawie bazy danych pozwalają wykonać wiele obliczeń zwią-
zanych z SEE, takich jak: wyznaczenie rozpływu mocy wyjścio-
wego lub wariantowego, wartości poszczególnych wielkości przy 
zakłóceniach, ocenę stabilności systemu, optymalizację stanu 
pracy i inne. Podstawą tych wszystkich obliczeń jest wyznaczenie 
wektora stanu wyjściowego, popularnie nazywane wyznacze-
niem rozpływu mocy. Sprowadza się to do rozwiązania układu 
równań nieliniowych, wiążących wielkości zadane z poszuki-
wanymi. Poszukiwane są wartości wektora napięć węzłowych. 
Przyjęta metoda rozwiązania może rzutować na rozwiązanie 
lub brak rozwiązania. Celowe jest zastosowanie takiego podej-
ścia, które w sposób jednoznaczny pozwalałoby stwierdzić, czy 
rozwiązanie istnieje, czy też brak jest rozwiązania. W [2] poka-
zano zastosowanie podstaw teoretycznych, zaś w [3] praktyczne 
zastosowania do wielkich SEE.

1.2. Stabilność napięciowa sieci przesyłowej
Obliczenia rozpływu mocy są podstawą do wszystkich analiz 
pracy SEE. Przy coraz bardziej rozbudowanym systemie wymaga 
się od metod obliczeniowych szybkiej i pewnej zbieżności, 
natomiast program obliczeniowy powinien umożliwić uwzględ-
nienie dużego systemu przy krótkim czasie obliczeń. Najczęściej 
obecnie używana metoda Newtona-Raphsona zaliczana jest do 
grupy metod gradientowych. Wykorzystuje ona model admi-
tancyjny SEE. Zastosowanie technik macierzy rzadkich pozwala 
na uwzględnienie dużych systemów, dla których stopień zapeł-
nienia tej macierzy wynosi poniżej 1%. 
Metoda Newtona-Raphsona wymaga zazwyczaj kilku iteracji, 
niezależnie od wielkości obliczanego SEE, pod warunkiem 
że punkt startowy został właściwie dobrany. Wybór punktu 
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startowego jest wadą tej metody, ponieważ źle przyjęty może 
prowadzić do stwierdzenia braku rozwiązania lub rozwiązania 
niewłaściwego. W takich przypadkach należy stosować metody 
hybrydowe. Jednym z takich podejść jest zastosowanie dla kilku 
kroków iteracyjnych metody Gaussa lub Gaussa-Seidla (metody 
wymagają prostych obliczeń w dużej ilości, przy wolnej zbież-
ności), a następnie przejść do metody Newtona-Raphsona. 
Sytuacja taka występuje np. przy starcie płaskim do obliczeń, 
przy uwzględnieniu przesunięcia fazowego transformatorów  
z grupy Yd5 (Yz5). Przeprowadzone obliczenia dla SEE wymagały 
4–5 iteracji dla zbieżności e = 10-8, przy czasie obliczeń iteracyj-
nych ok. 3 sekund.
Zastosowanie metod rozpływowych jest często spotykanym 
podejściem do badania stabilności napięciowej poprzez okre-
ślenie granicy stabilności na podstawie wartości otrzymanych 
w procesie iteracyjnym (zerowanie jakobianu) [4]. Publikacje  
[3, 5] zwracają uwagę na możliwość zastosowania do praktycz-
nych badań tzw. rozwiązań bliskich z podstawowymi. Wiąże się to  
z wielokrotnymi rozwiązaniami rozpływu mocy. Wada metody 
Newtona-Raphsona staje się w tym przypadku jej zaletą. Start do 
obliczeń z punktu znacznie odległego od rozwiązania prowadzi 
do drugiego rozwiązania. Dla stanów ustalonych jest ono 
nieprzydatne jako niestabilne i praktycznie nie istnieje. Jednak 
zbliżanie się tegoż punktu do właściwego punktu pracy świadczy 
o zbliżaniu się stanu pracy SEE do granicy stabilności, określanej 
przez jedno rozwiązanie podwójne. Wartości wielkości węzło-
wych związanych analitycznie przedstawione mogą być, na 
płaszczyźnie współrzędnych  prostokątnych napięć węzłowych, 
w postaci okręgów mocy czynnej i biernej lub mocy czynnej  
i modułu napięcia. Okręgi te, przecinające się w dwóch punktach 
dla stanów odległych od granicznego, stają się styczne dla stanu 
granicznego [6].

1.3. Badanie stabilności napięciowej sieci 
przesyłowej 
W ośrodkach operatorów większości SEE na świecie od lat prowadzi 
się systematyczne analizy stabilności napięciowej sieci przesyło-
wych, wykorzystując do tego celu głównie programy rozpływu 
mocy. Analizy te wykonywane są dla sieci przesyłowych w cyklu 
rocznym, miesięcznym, tygodniowym i dobowym [7]. 
Związek stabilności napięciowej ze stabilnością kątową jest 
niewielki, dlatego w dużych połączonych systemach utrata 
stabilności napięciowej w wydzielonych obszarach sieci może 
nastąpić bez utraty synchronizmu [8]. Stabilność napięciowa 
jest związana ze zmianami napięć w węzłach sieci przesyłowej  
w kolejnych stanach ustalonych, występujących po zmianie 
zapotrzebowania mocy w SEE. Utrata stabilności napięciowej 
może być spowodowana bądź to zbyt dużym wzrostem zapo-
trzebowania mocy w systemie, bądź awaryjnym wyłączeniem 
silnie obciążonej linii przesyłowej lub generatorów.
Podczas wzrostu obciążenia, wskutek istniejących ograniczeń 
wytwarzania mocy biernej przez generatory synchroniczne,  
w danej części SEE może wystąpić jej deficyt. Wywoła to obniżenie 
napięcia i w konsekwencji zmniejszenie generacji mocy biernej 
przez linie przesyłowe oraz dalsze ograniczenie zdolności jej 
wytwarzania przez generatory. Moc bierna popłynie do obszaru 

deficytowego ze źródeł dalej położonych, powodując wzrost 
obciążenia linii przesyłowych, a tym samym straty mocy biernej. 
W takiej sytuacji awaryjne wyłączenie w obszarze deficytowym 
mocno obciążonej (przeciążonej) linii przesyłowej lub istotnego 
źródła mocy biernej może spowodować systematyczne obni-
żanie się napięć, aż do wystąpienia lawiny napięć. Na warunki 
napięciowe istotny wpływ mają także układy regulacji napięcia 
generatorów synchronicznych oraz transformatorów. W tych 
ostatnich układy regulacji przekładni pod obciążeniem starają 
się utrzymać zadany poziom napięcia po stronie sieci rozdzielczej  
i tym samym mogą się przyczynić do pogłębienia deficytu mocy 
biernej.
Deficyt mocy biernej w systemie uruchamia proces utraty stabil-
ności napięciowej, rozwijającej się zwykle przez kilka, kilkana-
ście, a czasami kilkadziesiąt minut. Zwykle deficyt mocy biernej 
występuje w dającym się wydzielić obszarze SEE. W kolejnych 
etapach tego procesu mamy do czynienia z odmiennymi zjawi-
skami i stosownie do etapu mogą być stosowane różne środki 
w celu zapobiegania awarii. W dużych połączonych SEE utrata 
stabilności napięciowej rozwija się zwykle przy częstotliwości 
niewiele odbiegającej od znamionowej. Obrona SEE przed 
awarią napięciową lub skrócenie czasu trwania awarii wymaga 
odpowiedniego wyboru środków zaradczych przez automa-
tykę systemową, a następnie podjęcia właściwych decyzji przez 
operatora. 
Stosowane są następujące środki zmierzające do przywrócenia 
bilansu mocy biernej w zagrożonym obszarze: 
•	 automatyczne załączanie dodatkowych źródeł mocy biernej 

(baterii kondensatorów, SVC, STATCOM)
•	 automatyczne zwiększanie wytwarzania mocy biernej przez 

generatory kosztem zmniejszania ich mocy czynnej
•	 automatyczne wyłączanie odbiorców o dużym poborze 

mocy biernej przez automatykę podnapięciowego 
odciążania

•	 samoczynne blokowanie regulacji napięcia transforma-
torów NN/110kV, w celu zapobieżenia wzrostowi poboru 
mocy biernej przez sieć 110 kV.

Teoretyczny punkt utraty stabilności napięciowej sieci przesy-
łowej jest powszechnie w literaturze rozumiany jako utrata zbież-
ności procesu iteracyjnego rozwiązywania równań węzłowych. 
Jest to punkt, w którym zbiegają się dwa bliskie rozwiązania, 
czyli wyznacznik macierzy Jacobiego jest bliski zeru. Punkt utraty 
stabilności napięciowej ma znaczenie teoretyczne, gdyż odpo-
wiada wartościom napięć węzłowych bliskim 0,8Un. W praktyce 
sieć przesyłowa, w której napięcia węzłowe mają wartości bliskie 
0,8Un nie jest w stanie utrzymać stabilności napięciowej, o czym 
świadczy awaria napięciowa 26 czerwca 2006 roku w polskim 
północno-wschodnim SEE [7].

2. Bilans strat mocy biernej

2.1. Straty przesyłowe mocy biernej
Problemem znacznie trudniejszym od wyznaczenia teoretycz-
nego punktu utraty stabilności napięciowej jest oszacowanie 
punktu pracy sieci przesyłowej, w którym pojawią się symptomy 
zagrożenia stabilności napięciowej. Zwłaszcza jeśli to dotyczy 
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sieci przesyłowej, w której generatory pracują w pobliżu granicz-
nych mocy biernych. Wówczas bardzo ważną rolę spełnia szyb-
kość wzrostu bilansu strat przesyłowych mocy biernej i mocy 
ładowania w odniesieniu do wzrostu poboru mocy biernej przez 
odbiory węzłowe sieci przesyłowej. Równanie bilansu mocy 
biernej w sieci przesyłowej ma następującą postać:

strladg QQQQ +=+  (1)

gdzie: Qg – moc bierna wytwarzana w elektrowniach, zgodnie  
z indywidualnymi wykresami kołowymi mocy generatorów, 
Qlad – moc bierna wytwarzana przez statyczne elementy pojem-
nościowe włączone poprzecznie do sieci (wszystkie baterie 
kondensatorów, pojemności linii), Q – moc bierna pobierana w GPZ 
110/SN pomniejszona o moce baterii kondensatorów na szynach 
SN (kondensatory te dają moc Qlad), Qstr – straty przesyłowe 
mocy biernej podłużne w liniach oraz podłużne i poprzeczne  
w transformatorach.

Straty przesyłowe mocy biernej Qstr są wprost proporcjonalne 
do kwadratu przesyłanych mocy i odwrotnie proporcjonalnie do 
kwadratu napięcia. Wzrost przesyłanych mocy powoduje wzrost 
strat biernych i obniżenie napięcia, a obniżenie napięcia mocy 
pogłębia wzrost tych strat:

2

22

str
U

QPXQ +
=  (2)

gdzie: P,Q – przesyłana moc czynna i bierna od węzła początko-
wego do węzła końcowego gałęzi, U – napięcie w węźle począt-
kowym gałęzi, X – reaktancja podłużnej gałęzi.

Obniżenie się napięcia w sieci przesyłowej powoduje zmniej-
szenie wytwarzania mocy biernej Qlad, przez poprzeczne pojem-
ności linii i baterii kondensatorów oraz innych statycznych 
kompensatorów, zgodnie z zależnością

 2
lad BUQ −=  (3)

gdzie: B jest susceptancją pojemnościową poprzeczną linii, 
baterii kondensatorów oraz statycznych kompensatorów.

Wraz z dalszym wzrostem zapotrzebowania mocy w stacjach 
GPZ 110/SN napięcia w sieci przesyłowej obniżają się i straty 
przesyłowe mocy biernej znacznie przewyższają moc łado-
wania. Ponadto część generatorów zaczyna pracować ze stałą 
mocą bierną, gdyż nie może ona przekroczyć ściśle określonych 
wartości minimalnej Qg min i maksymalnej Qg max, wynikających 
z wykresu kołowego generatora [9]. Maksymalna moc bierna 
odpowiada dopuszczalnemu prądowi wirnika i stojana, a wartość 
minimalna warunkom równowagi statycznej. W przypadku osią-
gnięcia jednej z tych granicznych wartości mocy biernej gene-
rator staje się węzłem typu PQ, czyli węzłem o zadanej mocy 
czynnej i biernej, zamiast węzłem typu PU o zadanej mocy 
czynnej i napięciu. Z chwilą osiągnięcia granicznych wartości 
mocy biernej generowanej dalszy wymagany przyrost mocy 

generowanej jest pokrywany przez odległy węzeł bilansujący. 
Wówczas wzrost mocy biernej, wytwarzanej przez generatory, 
jest wykorzystywany głównie na pokrycie strat przesyłowych,  
a nie na podwyższanie napięć. 

2.2. Krytyczny punkt pracy sieci przesyłowej
Na szczególną uwagę zasługuje punkt pracy sieci przesyłowej,  
w którym bierne straty przesyłowe przewyższają sumaryczną 
moc ładowania [10]. 

ladstr QQ >  (4)

Wówczas generatory pokrywają tylko wzrost mocy biernej 
pobieranej ze stacji GPZ 110/SN.  Punkt zrównania się strat prze-
syłowych z mocą ładowania w sieci przesyłowej nazwany został 
krytycznym punktem pracy (KPP) sieci przesyłowej. Pojawienie 
się punktu przełomowego jest jedynie symptomem pogarszania 
się stabilności napięciowej, a nie punktem niestabilności napię-
ciowej. Przekroczenie tego punktu powoduje dalsze obniżanie 
napięć węzłowych, mimo wzrostu wytwarzania mocy biernej 
generowanej w elektrowniach. Obniżanie się napięć jest gwał-
townie przyspieszane z chwilą, gdy wytwarzanie mocy biernej 
w elektrowniach dochodzi do technicznych ograniczeń. Na przy-
kład, pojawienie się punktu KPP w sieci przesyłowej, w której 
wszystkie generatory pracują w trybie PU, nie jest informacją  
o zagrożeniu stabilności napięciowej, a jedynie o przesyłaniu 
mocy biernej na duże odległości. Zgodnie z równaniem bilansu 
mocy biernej (1) w sieci przesyłowej:   

ladstrg QQQQ −+=  (5)

można oszacować zależność między przyrostem biernej mocy 
odbieranej i generowanej w tej sieci:
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Przechodząc na skończone przyrosty:
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Ze wzoru (8) wynika, że wzrost poboru mocy ΔQ w GPZ 110/SN 
powoduje wzrost mocy biernej wytwarzanej w elektrowniach 
ΔQg  proporcjonalnie do wartości wyrażenia 
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którego wartość zależy od przyrostu bilansu strat przesyło-
wych i mocy ładowania w sieci przesyłowej. Jeżeli bierne straty 
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przesyłowe są dokładnie równe mocy ładowania w wyrażeniu 
(9), to wtedy generatory pokrywają tylko wzrost mocy biernej 
pobieranej ze stacji GPZ 110/SN. W przypadku sieci przesyłowej 
składającej się z jednej linii przesyłowej będzie to przesyłanie 
mocy naturalnej [11]. Zależność (8) można wykorzystać do 
badania stabilności napięciowej za pomocą kryterium dQg/dQ, 
którego szczegółowy opis w zastosowaniu do elementarnego 
układu generator – odbiór można znaleźć w [12]. 
Operator sieci przesyłowej, na podstawie aktualnych sumarycz-
nych wartości mocy czynnej i biernej wytwarzanej przez elek-
trownie, powinien móc oszacować punkt pracy sieci, w którym 
wystąpi zrównanie biernych strat przesyłowych z bierną mocą 
generowaną przez poprzeczne pojemności. Punkt KPP może 
być wykryty tylko w takim modelu sieci przesyłowej, w którym 
wszystkie baterie kondensatorów są zamodelowane jako 
poprzeczna susceptancja pojemnościowa w węzłach sieci.

3. Modele sieci przesyłowej

3.1. Model testowy sieci przesyłowej
Do testowania uwzględniono 12-węzłowy system przesyłowy  
o napięciu znamionowym 110 kV (5 węzłów, pozostałe to węzły 
rozdzielcze średniego napięcia, rys. 1). 
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Rys. 1. Schemat sieci testowej

Współpracuje on z systemem napięcia sztywnego na poziomie 
220 kV. Odbiory te posiadają tg φ nie większy niż 0,4. Cztery 
generatory lokalne pokrywają w większości zapotrzebo-
wanie na moc czynną i bierną, brakująca część pobierana jest 
z napięcia wyższego. Generatory pracują z transformatorem 
blokowym bezpośrednio na poziom napięcia 110 kV. Przyjęto 

układ elementów równoległych, pozwala to na sprawdzenie 
zachowania się systemu przy wyłączeniach połączeń równo-
ległych. Rozważany SEE składa się z 12 węzłów, 12 linii oraz  
10 transformatorów.

3.2. Model zastępczy sieci przesyłowej
W celu szybkiego oszacowania przełomowego punktu pracy 
sieci przesyłowej wykorzystano uproszczony system zastępczy, 
który został przedstawiony na rys. 2. 
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Rys. 2. Zastępczy model systemu elektroenergetycznego

Parametry podłużne R, X modelu obliczane są na podstawie 
wyników planowanego rozpływu mocy. Wymaga to wyliczenia 
sumarycznej (całkowitej) generacji, sumarycznego odbioru, 
całkowitych strat podłużnych i całkowitych strat poprzecznych:
sumaryczna generacja
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gdzie: Pgi, Qgi – moc czynna i bierna wytwarzana w i-tym węźle,  
Pi, Qi – moc czynna i bierna odbierana w i-tym węźle,  
Psh i, Qsh i – moc czynna i bierna poprzecznego kompensatora  
w i-tym węźle,  
Pstr j,Qstr j – straty podłużne mocy czynnej i biernej w j-tej gałęzi,  
Ppstr j,Qpstr j – straty poprzeczne mocy czynnej i biernej w j-tej 
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gałęzi, N – liczba węzłów w systemie łącznie z węzłem bilansu-
jącym, M – liczba gałęzi (linii i transformatorów) w systemie.
Parametry R, X, G, B zastępczego modelu systemu przesyłowego 
wynikają z przyjęcia założenia, że napięcia w węzłach elektrow-
nianych są wyrażone w jednostkach względnych i mają wartości 
równe 1,05. Z wartości strat podłużnych:
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można wyliczyć odpowiednio podłużną rezystancję i reaktancję 
obwodu zastępczego:
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Moduł napięcia w węźle zastępczego odbioru wynosi:
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Znając moduł napięcia zastępczego odbioru oraz wartości strat 
poprzecznych mocy czynnej i biernej:

 2
pstr GUP = ,  2

pstr BUQ −=  (18)

można wyznaczyć odpowiednio zastępczą poprzeczną konduk-
tancję i susceptancję obwodu zastępczego:

2
pstr

U

P
G =  (19)

2
pstr

U

Q
B −=  (20)

Straty poprzeczne mocy biernej w systemie mają niewielką 
wartość w porównaniu ze stratami podłużnymi. Choć maleją 
wraz z obniżaniem się napięcia w sieci, to mają niewielki wpływ 
na zatrzymanie rozwijającego się deficytu mocy biernej.

3.3. Wielokrotne rozwiązania rozpływu 
mocy
Równania mocy węzłowych w prostokątnym układzie współ-
rzędnych napięcia węzłowego mają następującą postać:
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gdzie: Si – moc zespolona węzłowa,  iii jfeU +=  – napięcie 
węzłowe w i-tym węźle, Yij = gij+jbij – konduktancja i susceptancja 

wzajemna, Yii = gii+jbii , to konduktancja i susceptancja własna 
węzła i. 

Jeżeli przyjmiemy założenie, że w określonym węźle i zmieniają 
się jedynie składowe napięcia, a wszystkie pozostałe składowe są 
stałe, to otrzymujemy z równania (21) następującą nową postać 
rozdzielnie dla mocy P oraz Q:
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Po przekształceniu wyrażenia (22) i (23) otrzymujemy równania 
okręgu mocy czynnej:
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oraz równanie okręgu mocy biernej:
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Dla węzłów generacyjnych, dla których zadany jest moduł 
napięcia, równanie (25) zostaje zastąpione równaniem:
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gi

2
gi

2
gi feU +=  (26)

Przy zastosowaniu pewnych ograniczeń punkty odpowia-
dające zerowej wartości jakobianu J równań rozpływowych 
można traktować jako granicę stabilności lokalnej systemu [8]. 
Jeżeli punkt styczności okręgów P i Q lub P i U potraktujemy 
jako granicę stabilności lokalnej, to obszary po prawej stronie 
prostej, wyznaczonej równaniem det J = 0, traktuje się jako 
obszar stabilny (rozwiązania podstawowe, pierwsze, właściwe, 
stabilne), natomiast po lewej stronie tej prostej jako niestabilny 
(rozwiązania drugie, niestabilne, niewłaściwe). Dla systemu 
wielowęzłowego przecięcia okręgów wyznaczają jedynie przy-
bliżenie dwóch bliskich rozwiązań spośród 2N możliwych kombi-
nacji. Rozwiązania wielokrotne bliskie mogą być wyznaczone za 
pomocą metody Newtona-Raphsona, przy odpowiednim przy-
jęciu punktu startowego [13]. Zbliżaniu się dwóch rozwiązań 
wielokrotnych do siebie towarzyszy pogorszenie się warunków 
zbieżności. Dlatego wprowadza się współczynnik zbieżności do 
równań rozpływowych z wartością różną od jedności. Pozwala to 
na dokładne zbliżenie się do granicy stabilności (rys. 3).

4. Symulacja deficytów mocy biernej
Badając stabilność napięciową, rozważa się różne scenariusze 
dociążania. Zwykle stosuje się scenariusz proporcjonalnego 
wzrostu mocy czynnej odbiorów przy stałych tangensach mocy 
w węzłach. Symulacja pokrywania wzrostu zapotrzebowanej 
mocy w systemie przesyłowym może przebiegać na różne 

R. Lis, M. Łabuzek | APE 2013 | Aktualne problemy w elektroenergetyce



128

sposoby. Spośród wielu możliwych najczęściej stosowane są dwa 
następujące.
wzrost zapotrzebowania jest pokrywany przez elektrownie syste-
mowe proporcjonalnie do mocy znamionowej ich generatorów
wzrost zapotrzebowania jest pokrywany przez węzeł bilansujący, 
co odpowiada importowi mocy z systemu zewnętrznego.
Sposób drugi daje najbardziej pesymistyczne wyniki, gdyż 
pociąga za sobą największy wzrost strat mocy biernej. W symu-
lacjach komputerowych przedstawionych w niniejszej pracy 
wzrost zapotrzebowania polega na proporcjonalnym wzroście 
czynnych i biernych mocy odbieranych w węzłach dla stałych 
tg φ i nie większych od 0,4. Moce czynne generatorów rosną 
proporcjonalnie do ich początkowych mocy generowanych,  
a moce bierne wynikają z zadanych napięć na zaciskach genera-
torów. 
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Rys. 3. Graficzna ilustracja rozwiązań bliskich w prostokątnym układzie 
napięć węzłowych – zmiana mocy biernej

4.1. Wyniki symulacji pracy testowej sieci 
przesyłowej

moc czynna [MW] moc bierna [Mvar]

generacja 141,154 15,358

odbiory 140,000 24,000

straty podłużne 0,735 13,490

ładowanie linii – –24,512

straty poprzeczne gałęzi 0,000 –

straty poprzeczne 
transformatorów 0,420 2,380

Tab. 1 Bilans systemu dla stanu wyjściowego

Stan ustalony tego systemu testowego został wyliczony  
w 4 iteracji metody Newtona-Raphsona. Mała liczba iteracji, 
brak zmiany znaku wyznacznika macierzy Jakobiego świadczy  
o stabilności lokalnej w zadanym punkcie pracy. 

Rys. 4. Wykres mocy czynnej generowanej i odbieranej 

Na rys. 4 przedstawiono charakterystykę mocy czynnej genero-
wanej i odbieranej, natomiast rys. 5 dotyczy mocy biernych gene-
rowanych i odbieranych. Moce bierne znacznie się rozchodzą 
przy dociążaniu systemu, co jest związane ze znacznym wzro-
stem strat podłużnych w systemie. Wykresy dla mocy czynnych 
nie wykazują takich rozbieżności.
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Rys. 5. Wykresy mocy biernej generowanej i odbieranej 

Przebieg zmian strat podłużnych i poprzecznych generacji dla 
testowej sieci przesyłowej pokazano na rys. 6. 
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Rys. 6. Przebieg zmian strat podłużnych i poprzecznych generacji dla 
testowej sieci przesyłowej

Z wykresu wynika, że punkt, w którym straty przesyłowe stają się 
równe mocy biernej generowanej przez pojemności poprzeczne, 
odpowiada wzrostowi pozornej mocy generowanej w systemie 
o 34% w stosunku do planowanego rozpływu mocy lub 34-proc. 
wzrostowi zapotrzebowania mocy przy stałym tangensie mocy. 
Wskutek wzrostu strat przesyłowych i zmniejszania się mocy 
ładowania moc pozorna generowana rośnie szybciej w porów-
naniu z zapotrzebowaniem.

4.2. Wyniki dla zastępczej sieci przesyłowej

moc czynna [MW]   moc bierna [Mvar]

generacja 141,154 15,358

odbiory 140,000 24,000

straty podłużne 0,735 13,490

ładowanie linii – –0,000

straty poprzeczne gałęzi 0,000 0,000

straty poprzeczne  
w węzłach 0,419 –22,118

Tab. 2. Bilans systemu zastępczego 2-węzłowego dla stanu 
wyjściowego 

Rys. 7. Przebieg zmian strat podłużnych i poprzecznych generacji dla 
zastępczej sieci przesyłowej

Punkt zrównania strat przesyłowych biernych z mocą bierną, 
wytwarzaną przez poprzeczne pojemności, może być łatwo osza-
cowany z wykorzystaniem zastępczego 2-węzłowego modelu 
systemu. Z rys. 7 wynika, że punkt ten odpowiada wzrostowi 
pozornej mocy generowanej o ok. 27% lub 27-proc. wzrostowi 
zapotrzebowania mocy przy stałym tangensie mocy.

4.3. Wyniki wielokrotnego rozwiązywania 
równań rozpływu mocy 
Podane powyżej zależności (24) i (25) pozwalają na wykreślenie 
okręgów mocy czynnej i biernej we współrzędnych prostokąt-
nych napięć węzłowych dla węzła zastępczego odbioru. 

Rys. 8. Wykresy kołowe mocy czynnej i biernej dla stanu wyjściowego

Na podstawie rys. 8 można wnosić, że okręgi mocy czynnej  
i biernej się przecinają, a tym samym mają dwa wspólne punkty. 
Takie ich wzajemne położenie świadczy o istnieniu dwóch 
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rozwiązań. Odległość między punktami wspólnymi (wyraź-
niej jest to widoczne na powiększonym fragmencie wspólnym,  
rys. 9) może być miarą zapasu stabilności. Znaczna różnica 
pomiędzy promieniami okręgów mocy czynnej i biernej wynika 
z małej wartości susceptancji własnej badanego węzła.

Rys. 9. Wykresy kołowe mocy czynnej i biernej dla stanu wyjściowego 
(powiększony fragment wspólny z rys. 8)
 

Rys. 10. Wykresy kołowe mocy czynnej i biernej dla stanu wyjściowego 
oraz dociążenia

System został stopniowo dociążony ze stałym tg φ nie większym 
niż 0,4. Jeden z punktów dociążania pokazano na rys. 10 oraz 
powiększony fragment wspólny na rys. 11. Z tych przedstawień 
wynika zmniejszanie się odległości między rozwiązaniami. Prowadzi 
to do stanu dociążenia, dla którego okręgi staną się styczne. Będzie 
to oznaczało stan graniczny stabilności napięciowej. Dalsze docią-
żanie to powstanie lawiny napięciowej, a w konsekwencji zadzia-
łanie automatyki i rozpadnięcie się systemu.

Rys. 11. Wykresy kołowe mocy czynnej i biernej dla stanu wyjściowego 
oraz dociążenia (powiększony fragment wspólny z rys. 10)

5. Wnioski końcowe
Utrata stabilności napięciowej sieci przesyłowej w literaturze 
powszechnie rozumiana jest jako utrata zbieżności procesu 
iteracyjnego rozwiązywania równań węzłowych. Jest to punkt, 
w którym zbiegają się dwa bliskie rozwiązania, czyli wyznacznik 
macierzy Jacobiego jest bliski zeru. W praktyce operatorskiej 
znacznie ważniejsze jest właściwe rozpoznanie takiego stanu 
pracy sieci przesyłowej, w którym pojawią się symptomy zagro-
żenia stabilności napięciowej. Zwłaszcza jeśli to dotyczy sieci 
przesyłowej, w której generatory pracują w pobliżu granicznych 
mocy biernych. Wówczas istotną rolę spełnia szybkość wzrostu 
bilansu strat przesyłowych mocy biernej i mocy ładowania  
w odniesieniu do wzrostu poboru mocy biernej przez odbiory 
węzłowe sieci przesyłowej. W artykule przedstawiono sposób 
szacowania krytycznego punktu pracy sieci przesyłowej na 
podstawie krzywych bilansu biernych strat przesyłowych i mocy 
ładowania dla testowego systemu przesyłowego oraz  z wyko-
rzystaniem zastępczego 2-węzłowego modelu sieci przesyłowej. 
Pojawienie się krytycznego punktu jest tylko symptomem pogar-
szania się stabilności napięciowej sieci przesyłowej i nie oznacza 
jej utraty. Po wyznaczeniu zastępczej podłużnej rezystancji i reak-
tancji oraz zastępczej poprzecznej konduktancji i susceptancji 
oszacowano, na podstawie sumarycznej wartości mocy czynnej 
i biernej wytwarzanych przez elektrownie w danej chwili, zapas 
przesyłu mocy biernej. Dokonano tego przez wielokrotne obli-
czanie rozpływu mocy w dociążanym systemie.
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Streszczenie
Autorzy przedstawili badanie wpływu sposobu i dokładności modelowania układów 
automatycznej regulacji nowych bloków wytwórczych na wskaźniki oceny stabil-
ności systemu elektroenergetycznego. Wskaźnikami oceny są czasy krytyczne trwania 
zwarcia tkr, odpowiadające im współczynniki zapasu stabilności kt, czasy połowienia 
t50% oraz czasy regulacji t15%. Zaprezentowane wyniki badań są próbą rozstrzygnięcia, 
jaki wpływ na wnioski wynikające z analiz stabilności ma sposób modelowania bloków 
wytwórczych.

Analiza wpływu sposobu modelowania 
nowych źródeł wytwórczych na wskaźniki oceny 
stabilności systemu elektroenergetycznego

1. Wstęp
Operatorzy sieci przesyłowej zobowiązani są do opracowy-
wania planów rozwoju systemu elektroenergetycznego (SEE) 
w różnych horyzontach czasowych. Są to plany długookresowe 
(15 lat i więcej), średniookresowe (10 lat) oraz krótkookresowe 
(5 lat i mniej). Dla każdego z tych okresów zakłada się scena-
riusze rozwoju sieci oraz prognozuje wzrost zapotrzebowania na 
energię elektryczną i związany z nim wzrost wytwarzania energii 
elektrycznej, połączony z koniecznością ustalenia lokalizacji  
i sposobu przyłączania nowych źródeł wytwórczych do istnieją-
cego SEE.
Analizy systemowe, prowadzone w ramach planowania rozwoju 
SEE, powinny obejmować zarówno analizy statyczne, jak i dyna-
miczne. W zakresie analiz statycznych prowadzone są obliczenia: 
rozpływów mocy, zwarć, kompensacji mocy biernej oraz obli-
czenia niezawodnościowe. W zakresie analiz dynamicznych 
wyznacza się: stabilność kątową przejściową, stabilność kątową 
lokalną, stabilność napięciową oraz stabilność częstotliwo-
ściową. Zakres i szczegółowość wykonywanych analiz zależy od 
horyzontu czasowego planowania.
W trakcie analiz dokonuje się oceny zachowania systemu pod 
wpływem zdarzeń polegających na wystąpieniu zakłóceń  
i ich likwidacji. Wśród analizowanych zdarzeń można wyróżnić 
zdarzenia planistyczne (mniej lub bardziej prawdopodobne), 
które brane są pod uwagę w procesie planowania rozwoju 
SEE i dla których standardy zachowania SEE muszą być speł-
nione, oraz zdarzenia ekstremalne (mało prawdopodobne), dla 
których dopuszcza się niespełnienie standardów zachowania 

SEE. O spełnieniu (lub nie) standardów zachowania SEE decydują 
wartości wskaźników oceny ich zachowania.
Z punktu widzenia niniejszego artykułu istotne są analizy dyna-
miczne, a szczególnie stabilność kątowa przejściowa oraz wskaź-
niki oceny stabilności SEE. 

2. Stabilność kątowa przejściowa
Zachowanie stabilności kątowej przejściowej (dla dużych 
zakłóceń) jest warunkiem koniecznym bezpiecznej pracy SEE, 
jest to też jedno z podstawowych kryteriów oceny stanu systemu 
elektroenergetycznego. Stabilność kątowa jest zachowana, jeżeli 
spełnione są następujące warunki [1, 2, 3]:
•	 dla każdego zdarzenia planistycznego system zachowuje 

synchronizm i dąży do ustalonego punktu pracy 
•	 tłumienie kołysań elektromechanicznych po wystąpieniu 

dużych zakłóceń jest zadowalające.
Warunek pierwszy stabilności kątowej przejściowej można 
sprawdzić, wykonując symulację komputerową przebiegu stanu 
nieustalonego wywołanego zdarzeniem. Dla każdego bada-
nego zdarzenia należy wykonać symulację czasu trwania stanu 
nieustalonego przez co najmniej 10–15 sekund przy badaniu 
kołysań wewnątrzsystemowych oraz 15–20 sekund przy badaniu 
kołysań międzysystemowych [4]. W trakcie symulacji należy 
śledzić kąty i poślizgi wirników generatorów, moce czynne gene-
ratorów oraz napięcia na szynach zasilających potrzeby własne 
zespołów wytwórczych. 
Modelując zdarzenie planistyczne, należy odwzorować realny 
sposób działania i czasy działania zabezpieczeń. Odnośnie 
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czasów działania rozróżnia się normalny czas likwidacji zwarcia 
w wyniku zadziałania zabezpieczeń podstawowych oraz opóź-
niony czas likwidacji zwarcia w  przypadku zadziałania zabez-
pieczeń rezerwowych lub lokalnej rezerwy wyłącznikowej.  
W zdarzeniach można także uwzględnić czas przerwy w cyklu 
SPZ, o ile SPZ jest stosowane. Przyjmuje się, że w przypadku sieci 
400 i 220 kV normalny czas likwidacji zakłócenia to 120 ms, nato-
miast czas opóźniony to 300–500 ms [5]. W planowaniu rozwoju 
SEE nie należy oceniać stabilności kątowej za pomocą niereal-
nych lub mało realnych zdarzeń (np. zwarcie przemijające samo-
rzutnie bez wyłączenia elementu zwartego). W artykule przyjęto 
założenie, że badane będą zdarzenia polegające na wystąpieniu 
zwarcia trójfazowego (K3) blisko szyn stacji elektrownianej, likwi-
dowanego z czasem normalnym (zabezpieczenia podstawowe) 
przez definitywne wyłączenie linii. Wskaźnikami oceny odpor-
ności SEE na zakłócenia są wartości czasów krytycznych trwania 
zwarcia oraz odpowiadające im współczynniki zapasu stabilności 
kt wyznaczane ze wzoru [1, 2]:

kr zw
t

zw

100
t t

k
t
−

= ⋅  (1)

gdzie: tkr – krytyczny czas trwania zwarcia, tj. maksymalny czas 
trwania zwarcia, dla którego SEE jest stabilny, tzw – rzeczywisty 
czas likwidacji zakłócenia.
Dla zdarzeń planistycznych wymaga się, aby współczynnik 
zapasu stabilności kątowej przejściowej spełniał następujących 
warunek [3, 6]:

t (10 20)%k ≥ ÷  (2)

Drugi warunek stabilności kątowej przejściowej (dotyczący 
tłumienia kołysań elektromechanicznych) można sprawdzić, 
korzystając z wyników symulacji komputerowej przebiegów 
nieustalonych. Wskaźnikiem oceny stabilności systemu jest czas 
regulacji, zdefiniowany jako czas, po którym badany przebieg nie 
wychodzi poza strefę kontrolną o zadanej szerokości, podawanej 
zwykle w procentach wartości amplitudy pierwszego wychy-
lenia. W analizach kołysań wirników generatorów synchronicz-
nych wykorzystuje się dwa wskaźniki tego typu [1, 2, 3]:
•	 czas regulacji t15% odpowiadający strefie kontrolnej o szero-

kości 15% pierwszego wychylenia
•	 czas regulacji t50% odpowiadający strefie kontrolnej o szero-

kości 50% pierwszego wychylenia.
Czas regulacji t50% nazywany jest czasem połowienia. Ilustruje 
to rys. 1, na którym czas połowienia t50% oznaczono jako czas, 
po którym przebieg ( )tδ∆  nie wychodzi poza 50% amplitudy 
pierwszego wychylenia.

Rys. 1. Ilustracja definicji czasu połowienia t50% [3]

Czasy regulacji należy określić dla krytycznego czasu trwania 
zwarcia na podstawie przebiegów uzyskanych w trakcie symu-
lacji przebiegu stanu nieustalonego. Ocenę tłumienia można 
wykonać wizualnie, na podstawie przebiegów czasowych uzyska-
nych w trakcie symulacji lub za pomocą funkcji dołączonych do 
programu symulacyjnego. Ocenie poddaje się najdłuższe czasy 
regulacji określone dla grupy generatorów najmocniej zaanga-
żowanych w zakłócenie. W tab. 1 podano wartości czasów regu-
lacji, dla których tłumienie można uznać za wystarczające.

Rodzaj kołysań Czas połowienia t50% Czas regulacji t15%

Wewnątrzsystemowe ≤5 s ≤15 s

Międzysystemowe ≤7 s ≤20 s

Tab. 1. Kryteria wystarczającego tłumienia kołysań w SEE

Chcąc poprawnie wyznaczyć wartości wskaźników oceny stabil-
ności, należy przeprowadzić badania symulacyjne na pełnym 
modelu SEE. W modelu należy odwzorować wszystkie czynniki, 
które mogą mieć wpływ na przebieg stanu nieustalonego. Układy 
regulacji napięcia generatorów, stabilizatory systemowe, urzą-
dzenia FACTS i ich układy regulacji, a także inne środki poprawy 
stabilności, wykorzystywane w analizowanym SEE, mogą  
w sposób istotny wpływać na wnioski z przeprowadzonych 
badań.

3. Model generatora synchronicznego
Programy komputerowe, za pomocą których można przepro-
wadzać badania symulacyjne elektromechanicznych stanów 
przejściowych, wykorzystują różne modele matematyczne gene-
ratorów synchronicznych. Nazwy najczęściej wykorzystywanych 
modeli, zgodne z nomenklaturą IEEE, to GENCLS, GENROU oraz 
GENSAL. 
Model klasyczny generatora synchronicznego, GENCLS, to 
model drugiego rzędu, który tworzą tylko równania ruchu. Jest 
to model uproszczony, stosowany w przypadku braku danych 
opisujących wybrany generator lub wtedy, gdy jest to generator 
odległy, którego wpływ na przebieg symulowanych procesów 
elektromechanicznych jest stosunkowo niewielki. 
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Pozostałe modele to tzw. modele szóstego rzędu. Model GENROU 
wykorzystywany jest do modelowania maszyn synchronicznych 
o wirniku cylindrycznym z biegunami utajonymi (turbogene-
ratorów), natomiast model GENSAL wykorzystywany jest do 
modelowania maszyn synchronicznych z biegunami wydatnymi 
(hydrogeneratorów). Szczegółowy opis poszczególnych modeli 
z wykazem parametrów i schematami układów regulacji można 
znaleźć w literaturze [7, 8].
Jeszcze większa różnorodność modeli występuje w układach 
wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów synchronicznych.  
W modelach wykorzystywanych do badania stanów nieustalo-
nych krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) najczę-
ściej wykorzystywane są modele statycznego układu wzbu-
dzenia i regulacji napięcia EXST1 oraz modele maszynowego 
układu wzbudzenia i regulacji napięcia EXAC1A. Także w tym 
przypadku z parametrami i schematami tych układów regulacji 
można się zapoznać, studiując literaturę [7, 8]. 
W modelach KSE wykorzystuje się stabilizatory systemowe 
jednowejściowe oraz wielowejściowe, które stopniowo wypie-
rają te pierwsze. Wielkością wejściową stabilizatorów jednowej-
ściowych jest moc czynna, natomiast w stabilizatorach wielo-
wejściowych dodatkowo wykorzystuje się częstotliwość lub 
prędkość kątową wirnika. Przedstawicielem modelu stabilizatora 

jednowejściowego jest układ IEEEST, natomiast model stabiliza-
tora wielowejściowego reprezentowany jest przez układ PSS2A. 
Różnorodność wykorzystywanych modeli układów regulacji 
turbin wynika z rodzaju czynnika roboczego (para, woda, gaz), 
konstrukcji turbiny (w przypadku np. turbin wodnych) oraz 
struktury regulatora turbiny. W modelach KSE wykorzystuje się 
trzy podstawowe modele układów regulacji turbiny. Dla turbiny 
parowej wykorzystuje się model IEEEG1, w przypadku turbiny 
wodnej model HYGOV, natomiast turbiny gazowe modeluje się 
za pomocą układu GAST. Szczegółowe informacje dotyczące 
tych modeli można znaleźć w literaturze [7, 8].
Osobnym zagadnieniem jest modelowanie farm wiatrowych. 
Zagadnienie to nie będzie jednak przedmiotem zainteresowania 
niniejszego artykułu.
Różnorodność modeli mnogość parametrów je opisujących 
może sprawiać trudności w ich skompletowaniu, szczególnie  
w nowych zespołach wytwórczych, które muszą być uwzględ-
nione w badaniach planistycznych. Czy wystarczy przyporząd-
kować im modele klasyczne drugiego rzędu, czy też konieczne 
będzie bardziej dokładne modelowanie? Czy dla układów 
regulacji trzeba szukać ich optymalnych parametrów, czy też 
wystarczy skorzystać z modeli referencyjnych [3]? Odpowiedzi 
na te pytania autorzy artykułu starali się znaleźć, przeprowa-
dzając badania opisane poniżej.
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Rys. 2. Lokalizacja nowych konwencjonalnych źródeł energii w planach rozwoju KSE [9, 10]
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4. Problem badawczy
W dokumentacji planu rozwoju krajowego systemu elektroener-
getycznego [9, 10] przewidziano do 2020 roku wybudowanie 
kilku nowych, konwencjonalnych źródeł energii. W planach 
inwestycyjnych znajduje się budowa nowych bloków, m.in.  
w Stalowej Woli, Kozienicach, Opolu, a także w Jaworznie, Turowie, 
Skawinie, Bogdance i Puławach. Bloki te należy uwzględnić  
w modelach prognostycznych, wykorzystywanych w badaniach 
planistycznych. W zależności od etapu realizacji wspomnianych 
inwestycji różny jest zakres wiedzy na temat parametrów tych 
bloków, ich wyposażenia w układy regulacji, a nawet na temat 
sposobów ich przyłączenia do KSE. Dobrym przykładem jest tu 
elektrownia w Puławach, o której wiadomo jedynie, że jej plano-
wana moc znamionowa to ok. 900 MVA, zlokalizowana będzie  
w okolicach Zakładów Azotowych w Puławach, a do sieci będzie 
włączona poprzez cztery linie 400 kV (nacięcia istniejących linii 
400 kV relacji Kozienice – Lublin Systemowa, oraz Kozienice – 
Ostrowiec Świętokrzyski). Ilustruje to rys. 2, na którym przedsta-
wiono także inwestycje w sieć przesyłową.
Najprostszym rozwiązaniem w takiej sytuacji (wariant 1) 
wydaje się przyporządkowanie nowo projektowanym blokom 
modeli klasycznych drugiego rzędu (GENCLS). Dla elektrowni 
w Puławach parametry tego modelu, ustalone na podstawie 
modeli referencyjnych [3], podano w tab. 2.

Nazwa 
parametru Wartość Opis

Sn 839 MVA moc pozorna generatora

Un 20 kV napięcie znamionowe generatora

H 3,0 stała inercji

D 0,0 współczynnik tłumienia

Ra 0,0 p.u. rezystancja stojana

Xd” 0,26 p.u reaktancja podprzejściowa wzdłużna

Tab. 2. Parametry modelu klasycznego (GENCLS) elektrowni w Puławach

Kolejna modyfikacja (wariant  2) polega na przyporządko-
waniu nowym generatorom synchronicznym modeli szóstego 
rzędu (GENROU), z pominięciem pozostałych układów regu-
lacji. Parametry generatora zainstalowanego w elektrowni  
w Puławach, także ustalone na podstawie modeli referencyjnych 
[3], zaprezentowano w tab. 3.

Nazwa 
parametru Wartość Opis

Sn 839 MVA moc pozorna generatora

Un 20 kV napięcie znamionowe generatora

Td0’ 8,32 s stała czasowa przejściowa wzdłużna przy otwartym 
obwodzie twornika

Tq0’ 1,86 s stała czasowa przejściowa poprzeczna przy otwartym 
obwodzie twornika 

Td0” 0,037 s stała czasowa podprzejściowa wzdłużna przy otwartym 
obwodzie twornika

Tq0” 0,09 s stała czasowa podprzejściowa poprzeczna przy 
otwartym obwodzie twornika

H 3,1 stała inercji

D 0,0 współczynnik tłumienia

Ra 0,02 p.u. rezystancja stojana

Xd 2,20 p.u. reaktancja synchroniczna wzdłużna

Xq 2,10 p.u. reaktancja synchroniczna poprzeczna

Xd’ 0,32 p.u. reaktancja przejściowa wzdłużna

Xq’ 0,53 p.u. reaktancja przejściowa poprzeczna

Xd” 0,26 p.u. reaktancja podprzejściowa wzdłużna

Tab. 3. Parametry modelu szóstego rzędu generatora (GENROU) w elek-
trowni w Puławach

Model pełny (wariant 3) uzupełniony zostaje modelami układów 
automatycznej regulacji: układ wzbudzenia i regulacji napięcia 
(EXST1), układ regulacji turbiny (IEEEG1) oraz układ dwuwejścio-
wego stabilizatora systemowego (PSS2A). Parametry układów 
automatycznej regulacji, zainstalowanych w elektrowni Puławy, 
opracowane na podstawie modeli referencyjnych [3], zaprezen-
towano w tab. 4–6. 

Nazwa 
parametru Wartość Opis

Tr 0,01 s stała czasowa członu pomiarowego napięcia

Vimax 0,2 ograniczenie górne uchybu regulacyjnego

Vimin -0,2 ograniczenie dolne uchybu regulacyjnego

Tc 1,0 s stała czasowa licznika członu korekcyjnego

Tb 8,0 s stała czasowa mianownika członu korekcyjnego

Ka 500 współczynnik wzmocnienia regulatora

Ta 0,02 s stała czasowa wzmacniacza

Vrmax 6,7 ograniczenie górne napięcia ve

Vrmin -6,7 ograniczenie dolne napięcia ve

Kc 0,06 współczynnik uwzględniający wpływ obciążenia prostow-
nika sterowanego (proporcjonalny do reaktancji komutacji)

Kf 0 współczynnik wzmocnienia w pętli sprzężenia zwrotnego

Tf 0 s stała czasowa w pętli sprzężenia zwrotnego

Tc1 0 s stała czasowa licznika członu korekcyjnego 2

Tb1 0 s stała czasowa mianownika członu korekcyjnego 2

Vamax 6,7 ograniczenie górne sygnału wzmacniacza głównego

Vamin -6,7 ograniczenie dolne sygnału wzmacniacza głównego

Xe 0 p.u. reaktancja komutacji prostownika wzbudzenia

Ilr 4,3 p.u. wartość zadana ogranicznika prądu wzbudzenia

Klr 2,0 współczynnik wzmocnienia ogranicznika prądu wzbudzenia

Tab. 4. Wybrane parametry modelu statycznego układu wzbudzenia  
i regulacji napięcia (EXST1) w elektrowni w Puławach
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Nazwa 
parametru Wartość Opis

K 16,7 współczynnik wzmocnienia regulatora (odwrotność statyzmu)

T1 0,02 stała czasowa w mianowniku członu korekcyjnego regulatora

T2 0 stała czasowa w liczniku członu korekcyjnego regulatora

T3 0,35 stała czasowa zaworów

Uo 0,1 maksymalna prędkość otwierania zaworów

Uc -1 maksymalna prędkość zamykania zaworów

Pmax 1 maksymalne otwarcie zaworów

Pmin 0 minimalne otwarcie zaworów

T4 0,3 stała czasowa komory regulacyjnej i części wysokoprężnej

K1 0,2 udział pierwszego stopnia turbiny pierwszego wału

K2 0 udział pierwszego stopnia turbiny drugiego wału

T5 12 stała czasowa przegrzewacza międzystopniowego

K3 0,4 udział drugiego stopnia turbiny pierwszego wału

K4 0 udział drugiego stopnia turbiny drugiego wału

T6 0,4 stała czasowa przewodów parowych

K5 0,4 udział trzeciego stopnia turbiny pierwszego wału

K6 0 udział trzeciego stopnia turbiny drugiego wału

T7 0 stała czasowa drugiego przegrzewacza międzystopniowego

K7 0 udział czwartego stopnia turbiny pierwszego wału

K8 0 udział czwartego stopnia turbiny drugiego wału

Tab. 5. Wybrane parametry modelu turbiny parowej wraz z układem 
regulacji (IEEEG1) w elektrowni w Puławach

Nazwa 
parametru Wartość Opis

J1 1 kod sygnału wejściowego pierwszego: 1 – przyrost prędkości 
kątowej generatora

K1 0
numer szyn określający miejsce pomiaru sygnału wejścia 
pierwszego wartość 0 oznacza pomiar w miejscu zainstalo-
wania generatora

J2 3 kod sygnału wejściowego drugiego: 3 – moc czynna 
generatora

K2 0 numer szyn określający miejsce pomiaru sygnału wejścia 
drugiego

Tw1 10 s stała czasowa pierwszego członu różniczkującego wejścia 
pierwszego

Tw2 10 s stała czasowa drugiego członu różniczkującego wejścia 
pierwszego

Tw3 19 s stała czasowa pierwszego członu różniczkującego wejścia 
drugiego

Tw4 0 s stała czasowa drugiego członu różniczkującego wejścia drugiego

T6 0 s stała czasowa członu inercyjnego wejścia pierwszego

T7 10 s stała czasowa członu inercyjnego wejścia drugiego

Ks2 1,61 współczynnik wzmocnienia członu inercyjnego wejścia drugiego

Ks3 1 współczynnik wzmocnienia w torze sygnału wejścia drugiego

Ks4 1 współczynnik wzmocnienia w torze sygnału wejścia drugiego

T8 0,6 s stała czasowa w liczniku filtra oscylacji skrętnych

T9 0,15 s stała czasowa w mianowniku filtra oscylacji skrętnych

n 1 rząd filtra oscylacji skrętnych

m 4 rząd mianownika filtra oscylacji skrętnych

Ks1 5 współczynnik wzmocnienia stabilizatora 

T1 0,16 s stała czasowa licznika pierwszego członu korekcyjnego

T2 0,04 s stała czasowa mianownika pierwszego członu korekcyjnego

T3 0,16 s stała czasowa licznika drugiego członu korekcyjnego

T4 0,04 s stała czasowa mianownika drugiego członu korekcyjnego

Vstmax 0,05 s ograniczenie górne sygnału wyjściowego stabilizatora

Vstmin -0,05 s ograniczenie dolne sygnału wyjściowego stabilizatora

a 1 współczynnik licznika trzeciego członu korekcyjnego

Ta 0 s stała czasowa licznika trzeciego członu korekcyjnego

Tb 0 s stała czasowa mianownika trzeciego członu korekcyjnego

Tab. 6. Wybrane parametry modelu układu dwuwejściowego stabiliza-
tora systemowego (PSS2A) w elektrowni w Puławach

Wariant 3 potraktowano jako punkt odniesienia do dalszych 
badań. Dla tego wariantu przeprowadzono kompletną analizę, 
dla różnych zdarzeń planistycznych (także ekstremalnych), 
wyznaczono wartości czasów krytycznych trwania zwarcia tkr 
oraz odpowiadające im współczynniki zapasu stabilności kt, czasy 
połowienia t50% oraz czasy regulacji t15%. Na podstawie tych analiz 
wyznaczono najmniej korzystny przypadek zdarzenia i dla niego 
zbadano wpływ sposobu modelowania na wartości wskaźników 
oceny stabilności systemu elektroenergetycznego.
Kolejne warianty to modyfikacje wariantu 3. Z dokumentacji prze-
targowej Elektrowni Puławy sp. z o.o. wynika, że blok elektrowni  
w Puławach będzie blokiem gazowo-parowym. W wariancie 4 
zmieniono więc model turbiny na turbinę gazową wraz z regu-
latorem typu GAST. W tab. 7 zaprezentowano parametry tego 
modelu opracowane na podstawie modelu referencyjnego [3].

Nazwa 
parametru Wartość Opis

R 0,06 statyzm regulatora

T1 0,4 s stała czasowa serwomotoru regulatora

T2 1,5 s stała czasowa turbiny

T3 3 s stała czasowa części wylotowej turbiny

Lmax 1 ogranicznik temperatury otoczenia

Kt 3 współczynnik wzmocnienia ogranicznika temperatury

Vmax 1 maksymalna moc turbiny

Vmin 0 minimalna moc turbiny

Dturb 0 współczynnik tłumienia 

Fidle 0,08 przepływ paliwa na biegu jałowym turbiny

Rmax 1 maksymalna szybkość otwierania zaworów paliwa

Loadinc 0,05 szybkość zmian otwarcia zaworu przy szybkim 
sterowaniu

Tltr 5 s średnia stała czasowa zaworów 

Ltrate 0 maksymalna długoterminowa szybkość otwierania 
zaworu

a 0 mnożnik stałej czasowej licznika transmitancji turbiny 

b 1 mnożnik stałej czasowej mianownika transmitancji 
turbiny 

db1 0 Hz parametry strefy nieczułości w torze regulacji 
częstotliwości 

Eps 0 Hz parametry strefy nieczułości w torze regulacji 
częstotliwości 

db2 0 parametr strefy nieczułości zaworów

Ka 1 współczynnik wzmocnienia regulatora

T4 0 s stała czasowa w liczniku członu korekcyjnego regulatora 

T5 0,02 s stała czasowa w mianowniku członu korekcyjnego 
regulatora

Tab. 7. Wybrane parametry modelu turbiny wraz z układem regulacji 
(GAST) w elektrowni w Puławach

W wariancie 5 zmieniono, w stosunku do wariantu podstawo-
wego, model układu wzbudzenia i regulacji napięcia. W miejsce 
statycznego modelu regulacji EXST1 zastosowano model 
maszynowego układu wzbudzenia i regulacji napięcia EXAC1A, 
którego parametry opracowane na podstawie modelu referen-
cyjnego zaprezentowano w tab. 8.
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Nazwa 
parametru Wartość opis

Tr 0,01 s stała czasowa członu pomiarowego napięcia

Tc 0,5 s stała czasowa licznika członu korekcyjnego

Tb 17 s stała czasowa mianownika członu korekcyjnego

Ka 1400 współczynnik wzmocnienia regulatora

Ta 0,02 s stała czasowa wzmacniacza

Vrmax 4,26 ograniczenie górne sygnału wyjściowego

Vrmin -4,26 ograniczenie dolne sygnału wyjściowego

Te 0,4 s stała czasowa wzbudnicy maszynowej

Kf 0,11 współczynnik wzmocnienia w pętli sprzężenia 
zwrotnego

Tf 2 s stała czasowa w pętli sprzężenia zwrotnego

Kc 0,72
współczynnik uwzględniający wpływ obciążenia 
prostownika sterowanego (proporcjonalny do 
reaktancji komutacji)

Kd 0,2 współczynnik demagnetyzacji zależny od para-
metrów (reaktancji) wzbudnicy

Ke 0,43 współczynnik zależny od konstrukcji wzbudnicy 
uwzględniający efekt samowzbudzenia

E1 6,1 p.u. napięcie wzbudzenia E1

S(E1) 0,1 p.u. współczynnik nasycenia dla napięcia E1

E2 8,1 p.u. napięcie wzbudzenia E2

S(E2) 0,9 p.u. współczynnik nasycenia dla napięcia E2

Tab. 8. Wybrane parametry modelu maszynowego układu wzbudzenia i 
regulacji napięcia (EXAC1A) w elektrowni w Puławach

Wariant 6 to wymiana stabilizatora systemowego. W stosunku 
do modelu podstawowego, w miejsce układu dwuwejściowego 
PSS2A zastosowano układ jednowejściowy IEEEST, którego 
parametry wyznaczone na podstawie modelu referencyjnego [3] 
podano w tab. 9.

Nazwa 
parametru Wartość Opis

j 3 kod sygnału wejściowego:  
3 – moc czynna generatora

k 0 numer szyn określający miejsce pomiaru, wartość 0 
oznacza pomiar w miejscu zainstalowania generatora

A1 0 współczynnik transmitancji filtra

A2 0 współczynnik transmitancji filtra

A3 0 współczynnik transmitancji filtra

A4 0 współczynnik transmitancji filtra

A5 0 współczynnik transmitancji filtra

A6 0 współczynnik transmitancji filtra

T1 0 s stała czasowa licznika pierwszego członu korekcyjnego

T2 0,02 s stała czasowa mianownika pierwszego członu 
korekcyjnego

T3 0,5 s stała czasowa licznika drugiego członu korekcyjnego

T4 7 s stała czasowa mianownika drugiego członu korekcyjnego

T5 5 s stała czasowa członu różniczkującego

T6 5 s stała czasowa członu różniczkującego

Tdelay 0 s opóźnienie czasowe filtra

Ks -5 współczynnik wzmocnienia stabilizatora systemowego

Lsmax 0,03 ograniczenie górne sygnału wyjściowego stabilizatora

Lsmin -0,03 ograniczenie dolne sygnału wyjściowego stabilizatora

Vcl 0,8 ograniczenie dolne „wyłącznika” stabilizatora

Vcu 1,1 ograniczenie górne „wyłącznika” stabilizatora 

Tab. 9. Wybrane parametry modelu układu jednowejściowego stabiliza-
tora systemowego (IEEEST) w elektrowni w Puławach

W wariancie 7 zbadano wpływ stabilizatora systemowego (jego 
braku) na wyniki badania stanu nieustalonego. Symulacje prze-
prowadzono przy wyłączonym układzie stabilizatora systemo-
wego w elektrowni Puławy.
Niektóre opisane powyżej warianty mają swoje modyfikacje. 
Generalnie zmiany sposobu modelowania dotyczą tylko bloku 
wytwórczego w elektrowni Puławy. Tak więc w  przypadku 
wariantu 1 tylko elektrowni Puławy przypisano model klasyczny 
drugiego rzędu, podczas gdy pozostałe nowe bloki wytwórcze 
modelowane są za pomocą pełnych modeli referencyjnych.
W wariancie oznaczonym jako wariant 1a modele klasyczne 
przyporządkowane są wszystkim nowym konwencjonalnym 
blokom wytwórczym, zlokalizowanym w pobliżu miejsca 
zakłócenia. Dotyczy to więc nowej elektrowni w Bogdance, jak 
również nowych bloków w Kozienicach, Stalowej Woli, Płocku czy 
Ostrołęce. Wariant 2 to model szóstego rzędu, bez układów auto-
matycznej regulacji, przyporządkowany tylko do bloku wytwór-
czego w Puławach. Wariant 2a przyporządkowuje takie modele 
wszystkim nowym blokom wytwórczym. Niektóre warianty mają 
więc swoje podwarianty, oznaczone literą „a”, w których mody-
fikacje modelu rozszerzane są na pozostałe bloki wytwórcze 
wprowadzone do systemu w modelu prognostycznym.

5. Wyniki badań
badaniami symulacyjnymi objęto wszystkie cztery linie 400 kV, 
wyprowadzające moc z elektrowni Puławy. Zdarzenia, które 
poddano analizie, polegają na wystąpieniu trójfazowego zwarcia 
w obrębie wybranej linii (w pobliżu szyn elektrowni Puławy), 
likwidowanego z czasem normalnym zabezpieczeń podstawo-
wych poprzez definitywne wyłączenie linii, w której wystąpiło 
zakłócenie. Badania symulacyjne przeprowadzono dla stanu 
normalnego (wszystkie cztery linie pracują), dla zdarzeń plani-
stycznych polegających na odstawieniu jednej z linii do plano-
wego remontu oraz dla zdarzeń ekstremalnych, w których  
w momencie wystąpienia zakłócenia dwie linie (lub linia i trans-
formator) były wyłączone. Pełny zakres badań wykonano dla 
podstawowego wariantu sieci (wariant 3), w którym wszystkim 
nowym blokom wytwórczym przyporządkowano modele 
szóstego rzędu z uwzględnieniem układów automatycznej regu-
lacji. Wyniki badań zaprezentowano w tab. 10.
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Opis zdarzenia Spełnienie warunków stabilności 

Element wyłączany przy likwidacji zwarcia Opis zakłócenia Krytyczny czas trwania zwarcia Tłumienie

kod węzeł początkowy węzeł końcowy węzeł rodzaj 
zwarcia

czas likwidacji 
zwarcia czas krytyczny zapas stabilności czas połowienia 

(50%)
czas regulacji 

(15%)

ms ms % s s

Stan normalny (bez wyłączeń)

F001A PUL412 KOZ422 PUL412 K3 120 339,2 182,7 ≤4,04 ≤10,51

F001B PUL412 LSY412 PUL412 K3 120 339,2 182,7 ≤4,02 ≤10,48

F401A PUL412 KOZ412 PUL412 K3 120 339,2 182,7 ≤4,80 ≤10,50

F401B PUL412 OSC412 PUL412 K3 120 3392 182,7 ≤4,05 ≤10,57

Stan remontowy z wyłączeniem linii F001A (PUL412–KOZ422)

F001B PUL412 LSY412 PUL412 K3 120 343,5 186,3 ≤3,99 ≤10,46

F401A PUL412 KOZ412 PUL412 K3 120 327,0 172,5 ≤3,99 ≤11,40

F401B PUL412 OSC412 PUL412 K3 120 347,4 189,5 ≤3,95 ≤10,56

Stan remontowy z wyłączeniem linii F001B (PUL412–LSY412)

F001A PUL412 KOZ422 PUL412 K3 120 330,9 175,8 ≤3,89 ≤10,45

F401A PUL412 KOZ412 PUL412 K3 120 330,9 175,8 ≤3,87 ≤10,43

F401B PUL412 OSC412 PUL412 K3 120 335,1 179,3 ≤3,89 ≤10,57

Stan remontowy z wyłączeniem linii F401A (PUL412–KOZ412)

F001A PUL412 KOZ422 PUL412 K3 120 327,0 172,5 ≤3,99 ≤11,38

F001B PUL412 LSY412 PUL412 K3 120 343,5 186,3 ≤4,77 ≤10,43

F401B PUL412 OSC412 PUL412 K3 120 347,4 189,5 ≤4,02 ≤10,53

Stan remontowy z wyłączeniem linii F401B (PUL412–OSC412)

F001A PUL412 KOZ422 PUL412 K3 120 327,0 172,5 ≤4,86 ≤10,56

F001B PUL412 LSY412 PUL412 K3 120 330,9 175,8 ≤4,09 ≤10,55

F401A PUL412 KOZ412 PUL412 K3 120 330,9 175,8 ≤4,04 ≤10,56

Zdarzenie ekstremalne: wyłączenie linii F001A (PUL412–KOZ422) i F401A (PUL412–KOZ412)

F001B PUL412 LSY412 PUL412 K3 120 310,4 158,7 ≤4,02 ≤11,38

F401B PUL412 OSC412 PUL412 K3 120 306,2 155,2 ≤4,79 ≤11,52

Zdarzenie ekstremalne: wyłączenie transformatora PUL-A1 (PUL412–PUL212) i linii F001A (PUL412–KOZ422)

F001B PUL412 LSY412 PUL412 K3 120 335,1 179,3 ≤3,87 ≤10,35

F401A PUL412 KOZ412 PUL412 K3 120 306,2 155,2 ≤3,96 ≤11,41

F401B PUL412 OSC412 PUL412 K3 120 335,1 179,3 ≤4,02 ≤10,51

Zdarzenie ekstremalne: wyłączenie transformatora PUL-A2 (PUL412–PLW112) i linii F401A (PUL412–KOZ412)

F001A PUL412 KOZ422 PUL412 K3 120 322,4 168,7 ≤3,97 ≤11,37

F001B PUL412 LSY412 PUL412 K3 120 3435 186,3 ≤4,01 ≤10,46

F401B PUL412 OSC412 PUL412 K3 120 347,4 189,5 ≤4,02 ≤10,56

Tab. 10. Wyniki pełnych badań symulacyjnych dla wariantu 3

wybrane jako zdarzenie referencyjne, na podstawie którego 
dokonano oceny wpływu sposobu modelowania bloków 
wytwórczych na wskaźniki oceny stabilności. Dla wszystkich 
pozostałych wariantów modeli sieci przeprowadzono badania 
symulacyjne dla wybranego zdarzenia i wyznaczono wartości 
czasów krytycznych trwania zwarcia tkr oraz odpowiadające im 
współczynniki zapasu stabilności kt, czasy połowienia t50% oraz 
czasy regulacji t15%. Wyniki badań zaprezentowano w tab. 11. 
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Wartości wskaźników oceny stabilności systemu, zamiesz-
czone w tab. 10, świadczą o tym, że system spełnia wymagania 
określone w zależności (2) i tab. 1. Można nawet stwierdzić, że 
wymagania dotyczące czasów krytycznych trwania zwarcia speł-
nione są z dużym zapasem. Najmniej korzystnym przypadkiem 
jest zdarzenie ekstremalne, w którym zwarcie występuje w linii 
Puławy – Ostrowiec Świętokrzyski, po uprzednim odstawieniu 
dwóch torów linii Puławy – Kozienice. Zdarzenie to wyróż-
nione jest pogrubieniem w tab. 10. To właśnie zdarzenie zostało 
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Opis wariantu i zdarzenia Spełnienie warunków stabilności 

Wariant modelu (sposób modelowania bloku 
wytwórczego w elektrowni Puławy i elektrow-
niach sąsiednich)

Opis zakłócenia Krytyczny czas trwania zwarcia Tłumienie

węzeł rodzaj zwarcia
czas zwarcia czas krytyczny zapas 

stabilności
czas poło-

wienia (50%)
czas regulacji 

(15%)

ms ms % s s

Zdarzenie ekstremalne: wyłączenie linii F001A (PUL412–KOZ422) i F401A (PUL412–KOZ412); zwarcie na linii F001B

wariant 3 (model podstawowy) PUL412 K3 120 306,2 155,2 ≤4,79 ≤11,52

wariant 1 (klasyczny) PUL412 K3 120 306,2 155,2 4,76 ≤11,50

wariant 1a PUL412 K3 120 310,4 158,7 ≤6,92 ≤18,47

wariant 2 (bez układów regulacji) PUL412 K3 120 281,2 134,3 ≤4,86 ≤11,58

wariant 2a PUL412 K3 120 272,8 127,3 ≤4,90 ≤15,40

wariant 4 (turbina gazowo-parowa) PUL412 K3 120 281,2 134,3 ≤4,85 ≤11,62

wariant 5 (wzbudzenie maszynowe) PUL412 K3 120 301,8 151,5 ≤3,96 ≤12,48

wariant 5a PUL412 K3 120 301,8 151,5 ≤3,97 ≤12,57

wariant 6 (stabilizator jednowej.) PUL412 K3 120 306,2 155,2 ≤4,77 ≤11,53

wariant 7 (bez stabilizatorów) PUL412 K3 120 306,2 155,2 ≤4,90 ≤15,39

wariant 7a PUL412 K3 120 306,2 155,2 ≤5,74 ≤15,29

Tab. 11. Wyniki badań symulacyjnych dla poszczególnych wariantów modeli sieci

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ką
t [

st
op

ni
e]

Czas [s]

Przebieg kątów wybranych generatorów – model podstawowy

PUL

LEC

KOZ

ROG

OST

P. Miller, M. Wancerz | Analiza wpływu sposobu modelowania nowych źródeł wytwórczych na wskaźniki oceny 

stabilności systemu elektroenergetycznego



141

Z wyników badań zamieszczonych w tab. 11 wynika, że rozbież-
ności pomiędzy wartościami czasów krytycznych trwania zwarcia 
i współczynników zapasu stabilności sięgają 18% w stosunku do 
wariantu podstawowego. W żadnym jednak z wariantów nie 
zanotowano przekroczenia wartości kryterialnej współczynnika 
zapasu stabilności określonej zależnością (2). Znacznie większe 
rozbieżności występują w wartościach czasów regulacji. Tutaj 
różnice pomiędzy czasami regulacji w stosunku do wariantu 
podstawowego sięgają 44%. Dodatkowo, w przypadku niektó-
rych wariantów modeli zanotowano przekroczenia wartości 
kryterialnych z tab. 1. Na rys. 3 zaprezentowano dwa skrajne przy-
padki przebiegów symulacji. Wyraźne zmniejszenie tłumienia 
w modelu klasycznym zaowocowało wyraźnym zwiększeniem 
czasów regulacji (w tab. 11 przekroczone wartości czasów regu-
lacji zostały wyróżnione pogrubieniem).
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Rys. 3. Przebiegi kołysań wybranych generatorów dla modelu podstawowego (wariant 3) oraz modelu klasycznego (wariant 1a)

6. Podsumowanie
przystępując do badań, autorzy artykułu spodziewali się więk-
szych różnic wynikających ze zróżnicowanego sposobu mode-
lowania bloków wytwórczych. Przede wszystkim zakładano 
wyraźną różnicę czasów krytycznych trwania zwarcia oraz 
odpowiadających im wartości zapasów stabilności. Tymczasem 
uzyskane różnice są stosunkowo niewielkie, nie wpływają prak-
tycznie na ocenę stabilności systemu według tego kryterium. Być 
może wynika to z niezbyt trafnie wybranego miejsca zakłócenia, 
dla którego także w przypadku zdarzeń ekstremalnych uzyski-
wano duże wartości zapasu stabilności. 
Znacznie większe różnice wystąpiły w zakresie tłumienia kołysań 
elektromechanicznych. W tym przypadku wybór sposobu mode-
lowania bloków wytwórczych ma duży wpływ na uzyskiwane 
przebiegi symulacji.
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1. Synchronous generator model

1.1. Introduction
The numerical investigation of synchronous generator work is 
important problem for both generator and network analysis. 
Approach to the transient states requires the sufficient model 
of synchronous generator. The important question is which 
model of synchronous generator should be used. The synchro-
nous generator and voltage controller have been described by 
ordinary differential equations set. The models which enable to 
investigate the influence of the circuit parameters for numerical 
simulations result has been developed. There has been elabo-
rated an numerical program that could be helpful for presen-
ting the influence of nonlinearity of circuit and its parameters 
on synchronous generator transients. This numerical can point 
out the synchronous generator model parameters and d/q 
axis nonlinearity influence. The program in C++ is available at  
http://www.elektr.polsl.pl/dspalek/.

1.2. Synchronous generator
The circuit models are often used for generator transient state 
analysis [1, 2, 3]. One of the most popular are those of complex 
notation which are based on the linear transformation of phase 

currents and voltages Fig. 1. The circuit models results in the 
general form results from the two-axis linear transformation of 
phase currents iA, iB, iC and voltages uA, uB, uC (for stator) and 
for rotor quantities. The equivalent circuit model for three phases 
synchronous generator for complex currents and voltages is 
presented in Fig. 2. 

   
Fig. 1. Synchronous generator equivalent circuit

The main theoretical problem is to introduce the equivalent 
circuit scheme that represent the magnetic mutual inductances 
between all circuits. Only, for linear magnetic circuit the magnetic 
fluxes and currents are proportional, i.e.
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 jiji IL=Ψ  (1)

where: Lij are equivalent inductances between ith and jth circuit 
obtaining with respect to the chosen two-axis linear transforma-
tion. Most commonly it is Park transformation into the d-q plane, 
i.e. synchronous plane [1, 2].

The rotor magnetic circuit (excitation circuit) can not be treated 
as a circuit with lumped parameters due to its distribution in 
slots around the rotor. Therefore the physical phenomena in 
synchronous generator can be taken into account by means of 
some equivalent circuits (Fig. 2). The number of the equivalent 
circuits can be different as presented below. The more developed 
equivalent scheme, the more state variables are required. 

Fig. 2. Synchronous generator equivalent circuits

The currents for synchronous machine equivalent circuits, the 
angular speed ω, power angle d and voltage controller steering 
angle a, β constitute the state variables. The ordinary differential 
equations takes the following form

),(
d
d xtF

t
x

=  (2) 

where the vector of state variables is defined as follows

T
3Q2Q1Qq2D1Dfd ),,,,,,,,,,,( βαδωiiiIiiIIx =  (3)

Id, Iq are the d-q axis transformed currents of the stator currents 
(for currents the motor notation is applied), If means the excita-
tion current, iD1, iD1, iQ1, iQ2, iQ3 mean the equivalent currents for 
synchronous machine models. The last four variables of state 
vector denote: w rotor angular electrical speed of the rotor, δ power 
(load) angle for synchronous machine, α, β are steering variables 
for generator voltage controller [4] and are defined in Fig. 8. 

The number of currents variables chosen determinates the type 
of the synchronous generator model. The most simple is the 
model of the type (1,1) presented in Fig. 3, and the variables are 
as follows.

T
1Qqfd ),,,,,,,( βαδωiIIIx =  (4)

Fig. 3. Synchronous generator model of type (1,1)

Fig. 4. Synchronous generator model of type (2,2)

Often for simulations is used the model of the type (2,2) that 
is presented in Fig. 4, for this model the state variables are as 
follows.
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T
2Q1Qq1Dfd ),,,,,,,,,( βαδωiiIiIIx =  (5)

The most developed model of the type (3,3) is presented in Fig. 5, 
where for qaxis two mutual inductances Lsmf1 and Lsmf2 are intro-
duced, additionally.

Fig. 5. Synchronous generator model of type (3,3)

For all the models and parameters can be brought out physical 
interpretation. However, the main problem is to choose the para-
meters value of the lumped parameters presented in any model 
[5, 6, 7, 8].
The function F(t, x) in (1) is built due to the electrical state 
equations (Kirchhoff equations) based on the chosen model, 

mechanical state equation and steering equation described 
below, subsequently.
Synchronous generator current equations are as follows
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where rotation voltage ED for d axis is denoted as follows

 ]0,0,0,[ qΨED ω−=  (7)

and
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where rotation voltage EQ for q – axis is equal

 ]0,0,0,[ dQ ΨE ω=   (9)

The magnetic fluxes are equal to
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Fig. 6. Exemplary inductance matrices for models of type: a) (1,1); b) (2,2); c) (3,3)
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The matrices of inductances and resistances for the most devel-
oped model of type (3,3) are as follows

Fig. 8. Equivalent block diagram for exciter controller

The input signal is for the excitation system is accomplished by 
PID regulator equipped with limiter [4]. 

1.3. Nonlinear model of synchronous generator
The nonlinearity of the magnetic circuit of synchronous gene-
rator causes that the equation (1) can not be exactly applied. 
Therefore, the circuit scheme in Fig. 5 can not be regarded as  
a strict due to the fact of not fulfilling the assumption of magnetic 
circuit linearity. Furthermore, there is proposed a modification of 
the equivalent circuit. Most common and developed equivalent 
circuits are as follows shown Fig. 9.
The saturation of the magnetic circuit influences mostly on Lad 
and Laq inductances values [6, 7, 8]

 )( dadad ILL =  (21)

 )( qaqaq ILL =  (22)

The equations (21) and (22) in this paper are the only one that 
takes the influence of saturation

constf =L  (23)

Under the assumptions (21), (22), (23) the equations (6) and (8) 
take more complicated form than for linear magnetic circuit. 
Namely, it is satisfied
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The first term in (24) due to (11) equals to

and 

RD = [R, Rf , RD1, RD2] (13)

RQ = [R, RQ1, RQ2, RQ3] (14)

For the models of type (1,1) or(2,2) the inductances matrices (11) 
and (12) have to be reduced to the matrices of dimensions [1,1] 
or [2,2], subsequently as shown in Fig. 6.

According to equations (10a,b), (11) and (12) it is satisfied

 D2adD1adfaddσadd )( iLiLILILLΨ ++++=   (15)

 Q3adQ2aqQ1aqqσaqq )( iLiLiLILLΨ ++++=  (16)

The mechanical state equation for the synchronous machine 
takes the form of

2

2

1me d
d)(

d
d

tp
JDTT

tp
J n

δωωω
−=−++=  (17)

where Te means the electromagnetic torque

 )( dqqde IIΨpT Ψ−=  (18)

and Tm is the torque given by the turbine (Tm < 0), D denotes the 
mechanical damping coefficient for the whole turbine-generator 
system. 
The excitation voltage Uf for generator depends on the steering 
signal b as follows

)cos(fmaxf βUU =  (19)

where the steering signal β for voltage regulation system is 
accomplished by the preamplifier [4], and takes the limited values 

 )2/π,0(∈β  (20)

The block diagram shown in Fig. 8 equivalent circuit of excitation 
circuit.
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thus it is satisfied 
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(27)
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Hence, the equation (6) takes the form of 
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where δki is the Kronecker delta, 1ij is element of matrix equals 
to one.
Analogously, the equation (8) has the form
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It should be pointed out that the inverse matrix in (28) and (29) 
must be evaluated for each instant of synchronous generator 
transient.

Fig. 9. Synchronous generator equivalent circuit

The model with currents state equations (28), (29) regards the 
transformation voltages. The synchronous generator model 
developed can be applied for transient steady state analysis 
for e.g. system generator – network. Exemplary, for designing 
of generator relay system the results of analysis short-circuit 
currents are necessary. However, for either large electro-ener-
getic system or load rejection in d-axis state of work (or some 
others) this model is replaced by e.g. GENROU model [8, 9]. The 
GENROU model an algebraic equations system, i.e. the transfor-
mation induction voltages are neglected. Mathematically, the 

transformation voltages in stator can be neglected if there are 
satisfied relations

 (30)
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The condition can be formulated for transients of linear circuits 
applied with source of pulsation ω in the form of inequality

 ω<<
min

1
T

 (32)

where Tmin denotes the time constant of minimal value of the 
circuit.

2. Numerical analysis

2.1. Nonlinear inductances
The nonlinearity of inductances can be evaluated by means of 
field analysis The influence of magnetic permeability on the 
lumped parameter such as Lad and Laq is obtained by means of 
FEM method [9]. The inductances versus relative axis currents are 
shown in Fig. 10. 

Fig. 10. Inductances Lad(Id) ≥ Laq(Iq) of synchronous generator vs. rela-
tive values of currents [per–unit system]

The following approximation of magnetization curves are 
proposed 

 )506.0
186.2001.2

1( 4
ad

0adad +
+

=
I

LL  (33)

(34)
 )463.0

038.7831.1
1( 3

aq
0aqaq +

+
=

I
LL

where: Lad0, Laq0 are nonsaturated values of inductances.

The inductances versus axis current Id or Iq for per-unit system are 
presented in Fig. 10.

D. Spałek | APE 2013 | Aktualne problemy w elektroenergetyce



148

The nonlinearity of excitation inductance Lf is not taken into 
account.

2.2. Synchronous generator model  
parameters
For evaluating the synchronous generator parameters are also 
applied field models [4, 7, 8] or measurements results [6, 9]. In 
order to investigate the features of the models and investigate 
its sensitivity to some parameters is used the numerical program 
[13, 14] which is available at http://www.elektr.polsl.pl/dspalek 
(Fig. 12). 
The exemplary simulations are presented below. The program 
enables to change any parameter of the model and choose the 
nonlinearity of Lad and/or Laq (Fig. 11).

Fig. 11. Form for setting the model parameters

2.3. Numerical model of synchronous  
generator
The elaborated program enables to choose the set of parame-
ters which are most important for simulation model type (1,1), 

(2,2) and (3,3) regarding the nonlinearity of magnetic circuit. 
The elaborated program can investigate the sensitivity to each 
synchronous generator model parameter at transients. The simu-
lation results provided by the elaborated program can lead to the 
conclusions which of the model parameters influences signifi-
cantly on the simulated transients. The symmetrical shortcut of 
synchronous generator transient state has been approached. 

Fig. 13. Excitation current If and generator voltage U for inductance LD1 
change ± 25 %

The time period (0÷4) seconds is for transient state of no-load 
state of work of generator. The time period of (4÷5) seconds is for 

Fig. 12. Maim form of the program (available at http://www.elektr.polsl.pl/dspalek/)
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shortcut transient state of generator work. The model of type (3,3) 
for synchronous generator TWW-200-2 is considered. The sensiti-
vity to some model parameters are investigated. Firstly, the para-
meter LD1 = 0.00171 p.u. has been changed LD1(1±0.25). In the  
Fig. 13 ribbon-shaped excitation current shows that the para-
meter is of high importance for transients simulations for synchro-
nous generator. The leads to the conclusion that the inductance 
LD1 does change significantly the simulations results. Secondly, 
the resistance RD1 = 0.0028 p.u. is considered. In the Fig. 14 the 
excitation current If and voltage U for short-circuit are presented. 
The resistance is changed in the range RD1(1±0.25). The Fig. 14 
leads to the conclusion that the resistance RD1 does not change 
significantly the simulations results. 

Fig. 14. Excitation current If and generator voltage U for resistance RD1 
change ± 25 %

The synchronous model is more sensitive to the change of induc-
tance LD1 than for resistance RD1 as has shown the transients of 
model (3,3) of synchronous generator.
The influence of nonlinearity is presented in Fig. 15 and Fig. 16 at 
transient state of work. 

Fig. 15. Excitation current If for linear model and for nonlinear model 
and generator voltage U at short-circuit

Fig. 16. Current Id for linear model and for nonlinear model and gene-
rator voltage U at short-circuit

3. Power stabilizer
System stabiliser for synchronous generator can be designed 
in many different ways [15, 16, 17]. The power system stabili-
sers with two inputs (frequency, power) are recommended to 
be installed at synchronous generators of power greater than 
100 MW. The mathematical description for system stabiliser is 
determined by the way of its technical realisation. The difference 
equations system results from the model of system stabiliser [10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] as shown in Fig. 17.

 

Fig. 17. Differential – difference model for synchronous generator – 
voltage controller – stabiliser system
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4. Conclusions
The circuits model of synchronous generator considering the 
magnetic circuit nonlinearity which enables for transient analysis 
has been developed in numerical form. 
The models features are as follows:
1. The nonlinearity has been taken into account by introdu-

cing two parameters: Lad(Id), Laq(Iq) in mathematical model. 
Nonlinearity of Lf has not been taken into account.

2. The elaborated program enables to investigate which of the 
synchronous generator model is sufficient for the analysis 
of transients. Exemplary, parameters LD1 and RD1 are consi-
dered. The presented results of numerical simulations 
enable one to decide which parameters of the synchronous 
generator model are of high importance (due to the aim 
assumed).

3. The models are extended by introducing the inductances:  
Lσf2, Lσmf1, Lσmf2. 

4. The analysis carried out can indicate the influence of nonli-
nearity of synchronous generator magnetic circuit.

5. The model assumptions had been previously tested for 
system provided at some Power Stations in Poland and 
developed during author’s work at Energotest-Gdańsk Ltd, 
and nowadays developed. 

6. The elaborated program is available on web  
http://www.elektr.polsl.pl/dspalek/.
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Model generatora synchronicznego  
uwzględniający nieliniowość obwodu magnetycznego
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Streszczenie
Generator synchroniczny wraz z układem wzbudzenia jest obiektem którego pracę 
opisuje układ równań różniczkowych zwyczajnych. Przy uwzględnieniu nasycania się 
obwodu magnetycznego maszyny synchronicznej układ równań różniczkowych jest 
nieliniowy. Rozwiązanie takiego układu równań różniczkowych wymaga zapropono-
wania schematu zastępczego dla potrzeb symulacji pracy generatora. Po pierwsze, 
powinien zostać wybrany model generatora synchronicznego np. (1,1), (2,2), (3,3) 
lub inny. Następnie należy dobrać parametry dla obwodów zastępczych generatora. 
Uwzględnienie nieliniowości obwodu magnetycznego prowadzi do zmian parame-
trów zastępczych w funkcji prądów i prowadzi do dodatkowych obliczeń przy rozwią-
zywaniu układu równań różniczkowych. Opracowany został autorski program napisany  
w języku C++, który pozwala na symulację pracy stanów nieustalonych oraz ocenę wraż-
liwości otrzymywanych przebiegów na: nieliniowość obwodu i parametry schematu 
zastępczego. Omawiany symulator numeryczny (dostępny na stronie www.elektr.polsl.
pl/dspalek/) pozwala na szybką ocenę wrażliwości na dany parametr obwodu i nieli-
niowości w osi d/q, a w konsekwencji pozwala podejmować decyzje czy należy doko-
nywać dokładniejszej identyfikacji parametrów modelu dla opisu pracy generatora  
w systemie energetycznym.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wartości własnych (związanych ze 
zjawiskami elektromechanicznymi) macierzy stanu modelu Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego, na podstawie analizy symulacyjnych i pomiarowych prze-
biegów mocy chwilowej zespołów wytwórczych w Elektrowni Łaziska. Wykorzystana 
w artykule metoda obliczeń wartości własnych polega na aproksymacji przebiegów 
odchyłek mocy chwilowej za pomocą przebiegów stanowiących superpozycję składo-
wych modalnych, związanych z poszukiwanymi wartościami własnymi i ich czynnikami 
udziału. Do obliczeń wykorzystano hybrydowy algorytm optymalizacyjny, stanowiący 
szeregowe połączenie algorytmu genetycznego i gradientowego. 

Obliczenia elektromechanicznych wartości własnych  
na podstawie przebiegów mocy chwilowej 
zarejestrowanych w elektrowni

1. Wstęp
Zachowanie stabilności kątowej systemu elektroenergetycznego 
(SEE) jest jednym z najważniejszych warunków jego poprawnej 
pracy. Utrata stabilności kątowej SEE może skutkować wystąpieniem 
poważnej awarii systemowej, której konsekwencją może być brak 
zasilania ogromnej liczby odbiorców. Ocenę stabilności kątowej SEE 
można przeprowadzić z wykorzystaniem wskaźników stabilności 
[1], obliczanych na podstawie wartości własnych macierzy stanu 
SEE, związanych ze zjawiskami elektromechanicznymi. Wartości 
własne można obliczyć na podstawie równań stanu SEE, jednak 
wyniki obliczeń zależą wówczas od wartości elementów macierzy 
stanu SEE, a pośrednio od przyjętych modeli elementów SEE i ich 
niepewnych parametrów. Wartości własne można również obliczyć 
z dobrą dokładnością na podstawie analizy rzeczywistych prze-
biegów zakłóceniowych, pojawiających się w SEE po różnych zakłó-
ceniach [2]. W tym przypadku na wyniki obliczeń nie wpływa przy-
jęty model SEE i jego parametry, tylko aktualny stan pracy układu. 
Celem niniejszej pracy jest analiza dokładności obliczeń 
wartości własnych (związanych ze zjawiskami elektrome-
chanicznymi) macierzy stanu modelu Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego (KSE), ingerujących w przebiegach mocy 
chwilowej zespołów wytwórczych pracujących w Elektrowni 
Łaziska. Obliczenia te przeprowadzono na podstawie analizy 
symulacyjnych i pomiarowych przebiegów zakłóceniowych 
kołysań mocy chwilowej w blokach nr 9 (KOP113) i nr 10 (KOP123) 
w Elektrowni Łaziska.

2. Zlinearyzowany model systemu 
elektroenergetycznego
Zlinearyzowany w punkcie pracy model SEE opisany jest równa-
niem stanu i równaniem wyjścia [3, 4]:

UBXAX ∆∆∆ +=  (1)

ΔY= CΔX +DΔU (2)

gdzie: ΔX, ΔU, ΔY – odchyłki wektora zmiennych stanu, wektora 
wymuszeń i wektora zmiennych wyjściowych. Elementy macierzy 
A, B, C i D są obliczane dla ustalonego punktu pracy SEE.
Przebiegi wielkości wyjściowych zlinearyzowanego modelu SEE 
można obliczyć bezpośrednio, całkując równanie stanu (1), lub 
na podstawie wartości własnych i wektorów własnych macierzy 
stanu A [3]. Zakładając tylko pojedyncze wartości własne 
macierzy stanu, wektor zmiennych stanu oraz wektor wielkości 
wyjściowych można określić zależnościami [5]:
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gdzie: V, W – macierze modalne prawostronne i lewostronne, 
których kolumnami są odpowiednio kolejne prawostronne  
i lewostronne unormowane ( 1h

T
h =VW ) wektory własne 

macierzy stanu, Λ – macierz diagonalna, w której na przekątnej 
głównej umieszczone są kolejne wartości własne macierzy stanu.

Przebieg danej wielkości wyjściowej stanowi superpozycję 
składowych modalnych zależnych od wartości własnych 
i wektorów własnych macierzy stanu. Przebieg i-tej wielkości 
wyjściowej (przy D = 0 i założeniu tylko jedno krotnych wartości 
własnych) ma postać:
•	 przy zakłóceniu w postaci impulsu Diraca w chwili t0 w prze-

biegu j-tej wielkości wymuszającej DUj(t) = DUδ(t–t0) [4, 6]:

 
( ) ( )

0
tt

n

1h
ihi tt,UeFty 0h ≥= −

=
∑ λΔ Δ  (5)

przy czym:

 j
T
hhiihF BWVC=  (6)

•	 przy zakłóceniu w postaci skokowej zmiany w chwili t0  
w przebiegu j-tej wielkości wymuszającej DUj(t) = DU1(t–t0) [6]:

 
( ) ( )( ) 0

tt
n

1h
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przy czym:

 1
hihih FK −= λ  (8)

gdzie: hhh jναλ +=  – h-ta wartość własna macierzy stanu, Fih

ihF – czynnik udziału h-tej wartości własnej w przebiegu i-tej 
wielkości wyjściowej, Ci – i-ty wiersz macierzy C, Vh, Wh – h-ty 
prawostronny i lewostronny wektor własny macierzy stanu, Bj – 
j-ta kolumna macierzy B, n – wymiar macierzy stanu A. Wartości 

hλ  oraz Fih mogą być rzeczywiste lub zespolone.
W przypadku przebiegów kołysań mocy chwilowej w SEE decy-
dujące znaczenie mają wartości własne, związane z ruchem 
wirników zespołów wytwórczych, zwane w artykule „elektrome-
chanicznymi wartościami własnymi”. Są to zespolone, sprzężone 
wartości własne, których części urojone odpowiadają zwykle 
zakresowi częstotliwości (0,1÷2) Hz. Części urojone tych wartości 
własnych mieszczą się więc w przedziale ±(0,63÷12,6) rad/s.  
W zależności od wartości części rzeczywistych wartości własnych, 
odpowiadające im składowe modalne mogą zanikać w czasie  
z różną szybkością (dla ujemnych wartości części rzeczywistych) 

lub narastać w czasie (dla dodatnich wartości części rzeczywi-
stych), co oznacza utratę stabilności lokalnej (statycznej) systemu 
dla małych zakłóceń. Elektromechaniczne wartości własne  
w różny sposób ingerują w przebiegach mocy chwilowej 
poszczególnych zespołów wytwórczych, co jest związane  
z różnymi wartościami ich czynników udziału [6].

3. Metoda obliczeń elektromechanicznych 
wartości własnych
w obliczeniach wykorzystano przebiegi zakłóceniowe odchyłek 
mocy chwilowej zespołów wytwórczych, które pojawiają się po 
celowym wprowadzeniu małego zakłócenia do SEE. Przyjęto 
zakłócenie w postaci impulsu prostokątnego lub skokowej 
zmiany w przebiegu napięcia zadanego regulatora napięcia 
Vref w jednym z zespołów wytwórczych. Odpowiedź układu na 
wymuszenie w postaci krótkotrwałego impulsu prostokątnego 
(o odpowiednio dobranej wysokości i szerokości) jest zbliżona 
do odpowiedzi układu na wymuszenie w postaci impulsu Diraca 
[4, 7].
Amplituda kołysań mocy chwilowej musi być odpowiednio 
duża, aby można było wyodrębnić te kołysania z zarejestrowa-
nych przebiegów fazowych prądów i napięć w poszczególnych 
węzłach systemu [4, 7]. 
W przypadku zakłócenia w postaci impulsu prostokątnego 
amplituda kołysań mocy jest w przybliżeniu proporcjonalna do 
pola powierzchni tego impulsu. Wysokość impulsu musi być 
jednak ograniczona, aby uniknąć znaczącego wpływu nieli-
niowości i ograniczeń występujących w SEE na przebiegi mocy 
chwilowej. Czas trwania impulsu prostokątnego również musi 
być ograniczony, gdyż jego znaczne wydłużanie powoduje coraz 
większe różnice odpowiedzi systemu na impuls prostokątny i na 
impuls Diraca, co może spowodować zmniejszenie dokładności 
obliczeń elektromechanicznych wartości własnych [4, 7]. Z prze-
prowadzonych badań wynika, że dokładność obliczeń wartości 
własnych jest jeszcze zadowalająca, gdy czas trwania impulsu nie 
przekracza 300 ms [7].
W przypadku zakłócenia skokowego amplituda kołysań mocy jest 
w przybliżeniu proporcjonalna do wysokości skoku. Wysokość 
skoku musi być jednak również ograniczona, aby uniknąć 
znaczącego wpływu nieliniowości i ograniczeń występujących  
w SEE na przebiegi mocy chwilowej. 
Ze względów bezpieczeństwa wysokość zakłócenia wprowadzo-
nego do układu regulacji napięcia generatora pracującego w elek-
trowni i wydającego moc do SEE raczej nie powinna przekraczać 
ok. 3÷5% wartości ustalonej napięcia zadanego regulatora napięcia.
Amplitudy kołysań mocy w poszczególnych zespołach są tym 
większe, im większa jest moc zespołu, w którym wprowa-
dzono zakłócenie. Na amplitudy kołysań mocy w poszczegól-
nych zespołach mają wpływ także wzajemne oddziaływania 
(powiązania), występujące między tymi zespołami a zespołem,  
w którym wprowadzono zakłócenie [4].
Ponieważ w przebiegu mocy chwilowej pojedynczego zespołu 
wytwórczego występuje zwykle kilka składowych modalnych 
o znaczącej amplitudzie, w celu obliczenia wszystkich elektro-
mechanicznych wartości własnych SEE konieczna jest analiza 
przebiegów mocy chwilowej różnych zespołów wytwórczych, 
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występujących przy różnych miejscach wprowadzenia zakłó-
cenia [4].
Wykorzystana w badaniach metoda obliczeń elektromecha-
nicznych wartości własnych polega na aproksymacji prze-
biegów odchyłek mocy chwilowej w poszczególnych zespołach 
wytwórczych za pomocą wyrażenia (5) w przypadku zakłó-
cenia impulsowego lub (7) w przypadku zakłócenia skoko-
wego. Elektromechaniczne wartości własne i czynniki udziału 
poszczególnych składowych modalnych są nieznanymi para-
metrami tej aproksymacji. W procesie aproksymacji parametry 
te dobierane są iteracyjnie w taki sposób, aby zminimalizować 
wartość funkcji celu, określonej jako błąd średniokwadra-
towy, występujący między przebiegiem aproksymowanym  
a aproksymującym [4, 7]:

 
( ) ( )( )∑

=

−=
N

1i

2
)a(i)m(iw ,PP, FλFλε Δ Δ  (9)

gdzie: λ – wektor elektromechanicznych wartości własnych, F – 
wektor czynników udziału, N – liczba próbek przebiegów, indeks 
m oznacza przebieg aproksymowany odchyłek mocy chwilowej 
ΔP, a indeks a – przebieg aproksymujący odchyłek mocy chwi-
lowej, obliczony na podstawie wartości włas nych i czynników 
udziału według wzoru (5) lub (7).

W wyrażeniu (5) lub (7) przy obliczaniu przebiegów aprok-
symujących odchyłek mocy chwilowej pomija się składowe 
modalne związane z elektromechanicznymi wartościami 
własnymi, których moduły czynników udziału są małe. Pomijane 
są także szybko ustalające się składowe modalne niezwiązane  
z elektromechanicznymi wartościami własnymi.
 
Aby wyeliminować wpływ szybko zanikających składowych 
modalnych, pochodzących od rzeczywistych oraz zespolonych 
wartości własnych, niebędących elektromechanicznymi warto-
ściami własnymi, analizę przebiegów wygodnie jest rozpocząć 
po pewnym czasie tp od chwili wystąpienia zakłócenia [4, 7].  
W obliczeniach zaprezentowanych w niniejszym artykule przy-
jęto wartość czasu tp = 0,6 s w przypadku zakłócenia impulso-
wego oraz tp = 0,7 s w przypadku zakłócenia skokowego.
Do minimalizacji funkcji celu (9) wykorzystano hybrydowy algo-
rytm optymalizacyjny, stanowiący szeregowe połączenie algo-
rytmów genetycznego i gradientowego. Wyniki uzyskane za 
pomocą algorytmu genetycznego stanowią punkt startowy dla 
algorytmu gradientowego. Zastosowanie algorytmu genetycz-
nego w pierwszym etapie poszukiwania minimum funkcji celu 
eliminuje problem precyzyjnego określenia punktu startowego. 
Z kolei zastosowany w drugim etapie algorytm gradientowy jest 
szybciej zbieżny i pozwala na odnalezienie poszukiwanego 
ekstremum z większą dokładnością [4, 7]. Dla algorytmu gene-
tycznego przyjęto maksymalną liczbę pokoleń równą 50, wiel-
kość populacji równą 20 osobników i długość chromosomu 
wynoszącą 6 bitów. Selekcję przeprowadzono metodą elitarną 
[8], która gwarantuje, że najlepiej przystosowane osobniki 
z danego pokolenia znajdą się w następnym pokoleniu. Dla 

algorytmu gradientowego przyjęto maksymalną liczbę iteracji 
równą 1000.
Z powodu występowania minimów lokalnych funkcji celu, 
w których algorytm optymalizacyjny może utknąć, proces 
aproksymacji przeprowadzano wielokrotnie na podstawie 
tego samego przebiegu mocy chwilowej. Odrzucano wyniki  
o wartościach funkcji celu większych niż pewna przyjęta 
wartość graniczna. Jako wynik końcowy obliczeń części rzeczy-
wistych i części urojonych poszczególnych wartości własnych 
przyjęto średnie arytmetyczne z wyników nieodrzuconych  
w kolejnych obliczeniach [4, 7].
Obliczenie wartości własnych na podstawie przebiegów 
mocy chwilowej w wielu przypadkach przeprowadzane jest 
dwuetapowo. W trakcie analizy konkretnego przebiegu,  
w pierwszym etapie, obliczane są wartości własne o stosunkowo 
dużych wartościach części rzeczywistych (małych modułach 
części rzeczywistych), odpowiadające składowym modalnym 
słabo tłumionym. Pomijane są wówczas wartości własne  
o mniejszych wartościach części rzeczywistych, odpowiadające 
składowym modalnym silniej tłumionym. W drugim etapie, 
na podstawie tego samego przebiegu, obliczane są wartości 
własne o mniejszych wartościach części rzeczywistych, przy 
uwzględnieniu znajomości wartości własnych obliczonych  
w pierwszym etapie. Dodatkowo w pierwszym i drugim etapie 
obliczeń często przyjmowane są jako znane wartości własne 
obliczone wcześniej na podstawie innych przebiegów mocy 
chwilowej [4, 7]. 

4. Przykładowe obliczenia

4.1. Obliczenia na podstawie symulacyjnych 
przebiegów mocy chwilowej
w celu analizy dokładności zastosowanej metody obliczeń elek-
tromechanicznych wartości własnych w pierwszej kolejności 
przeprowadzono obliczenia na podstawie przebiegów odchyłek 
mocy chwilowej, uzyskanych z symulacji przy użyciu modelu 
matematycznego KSE. 
W modelu tym uwzględniono 49 wybranych zespołów wytwór-
czych, pracujących w sieciach wysokich i najwyższych napięć, 
oraz 8 zastępczych zespołów wytwórczych, które reprezentują 
oddziaływanie SEE sąsiednich państw. Model KSE opracowano  
w środowisku programu Matlab-Simulink. Składa się on z 57 
modeli zespołów wytwórczych oraz modelu sieci i odbiorów 
mocy [4]. Uwzględnione w modelu zespoły wytwórcze przedsta-
wiono na rys. 1.
Opracowany model zespołu wytwórczego zawiera bloki typu 
Configurable Subsystems, które pozwalają na wybór modeli 
poszczególnych elementów zespołu wytwórczego: generatora, 
układu wzbudzenia, turbiny oraz stabilizatora systemowego.  
W przeprowadzonych obliczeniach przyjęto następujące modele 
elementów zespołów wytwórczych KSE: model generatora 
synchronicznego GENROU [5], model statycznego [7] lub elek-
tromaszynowego [5] układu wzbudzenia, model turbiny parowej 
IEEEG1 [5] lub wodnej HYGOV [5] i opcjonalnie model stabiliza-
tora systemowego PSS3B [5]. Dla zastępczych zespołów wytwór-
czych, które reprezentują oddziaływanie SEE sąsiednich państw, 
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zastosowano uproszczony model generatora synchronicznego. 
Pominięto w tym przypadku oddziaływanie układu wzbudzenia, 
turbiny oraz stabilizatora systemowego [4].
Wartości własne (w tym elektromechaniczne wartości własne) 
macierzy stanu systemu można obliczyć bezpośrednio na 
podstawie struktury i parametrów modelu SEE w programie 
Matlab-Simulink. W dalszej części artykułu te elektromecha-
niczne wartości własne są nazywane „oryginalnymi wartościami 
własnymi”. Porównanie wartości własnych obliczonych na 
podstawie minimalizacji funkcji celu (9) i oryginalnych wartości 
własnych jest miarą dokładności obliczeń [4].
Macierz stanu analizowanego modelu KSE ma 56 zespolonych 
elektromechanicznych wartości własnych. Zostały one posorto-
wane rosnąco względem części rzeczywistych i ponumerowane 
od λ1 do λ56.
W niniejszym podrozdziale przedstawiono porównanie wyników 
obliczeń wartości własnych w zależności od rodzaju i znaku 
amplitudy ΔVref wprowadzonego zakłócenia. W zaprezentowa-
nych przykładowych obliczeniach wzięto pod uwagę przebiegi 
odchyłek mocy chwilowej w bloku nr 10 w Elektrowni Łaziska 
(KOP123 na rys. 1), występujące po wprowadzeniu zakłócenia  
w przebiegu napięcia zadanego regulatora napięcia w tym 
bloku. W przebiegu mocy chwilowej w bloku nr 10 ingeruje  
w znaczący sposób tylko jedna elektromechaniczna wartość własna  
λ15 = –1,0477±j10,0241 1/s.
W tab. 1 zestawiono błędy bezwzględne Δλ15 obliczeń wartości 
własnej λ15, wykonanych na podstawie symulacyjnych prze-
biegów odchyłek mocy chwilowej bloku nr 10. Wzięto pod 
uwagę przebiegi występujące po wprowadzeniu w tym bloku 
zakłóceń impulsowych i skokowych o różnych amplitudach  
(Vref0 oznacza wartość ustaloną /początkową przed zakłóceniem/ 
napięcia zadanego regulatora napięcia).

Rodzaj zakłócenia
ΔVref timp Δλ15

% Vref0 s 1/s

impuls –5 200 0,0182±j0,1013

impuls 5 200 –0,2309±j0,0572

skok –5 – –0,0374±j0,2137

skok 5 – –0,1179±j0,5611

Tab. 1. Błędy bezwzględne obliczeń wartości własnej λ15 na podstawie 
symulacyjnych przebiegów mocy chwilowej bloku nr 10 w Elektrowni 
Łaziska

Z tab. 1 wynika, że błąd obliczeń części rzeczywistej wartości 
własnej λ15 jest dużo większy w przypadkach zakłóceń o dodat-
niej amplitudzie, niż w przypadkach zakłóceń o ujemnej ampli-
tudzie. Jest to spowodowane silniejszym wpływem nieliniowości  
i ograniczeń, występujących w SEE, na przebiegi mocy chwi-
lowej podczas wprowadzania zakłócenia o dodatniej amplitu-
dzie. Dokładność obliczeń części rzeczywistej i części urojonej tej 
wartości własnej jest porównywalna w przypadkach zakłócenia 
impulsowego i skokowego o ujemnej amplitudzie.
Na rys. 2 przedstawiono histogramy wyników obliczeń części 
rzeczywistej i części urojonej wartości własnej λ15, na podstawie 

analizy symulacyjnego przebiegu kołysań mocy chwilowej 
bloku nr 10 w przypadku zakłócenia skokowego o amplitudzie  
ΔVref = 5% Vref0. Ze względu na stochastyczny charakter algo-
rytmu genetycznego, poszczególne obliczenia rozpoczynano 
dla różnych punktów startowych, wybieranych za każdym razem 
losowo z zadanych przedziałów poszukiwań [8]. Ciemne słupki 
oznaczają wyniki uwzględnione w dalszej analizie, a jasne słupki 
oznaczają wyniki odrzucone. Pionowe cienkie linie, znajdujące się 
pośrodku histogramów, odpowiadają oryginalnym wartościom 
własnym. Zakresy części rzeczywistej i części urojonej wartości 
własnej λ15 odpowiadają przyjętym przedziałom ich poszukiwań.
Z rys. 2 wynika, że w tym przypadku 17 z 50 wyników obliczeń 
zostało odrzuconych. W pozostałych przypadkach wprowadzo-
nych zakłóceń żaden z wyników obliczeń nie został odrzucony. 
Ponadto w każdym z tych przypadków wszystkie uzyskane 
wyniki obliczeń były praktycznie identyczne.
Na rys. 3–5 przedstawiono przebiegi symulacyjne odchyłki mocy 
chwilowej w analizowanych zakłóceniach oraz pasma prze-
biegów aproksymujących, odpowiadających nieodrzuconym 
wynikom obliczeń. Pasmo przebiegów aproksymujących określa 
zakres zmian mocy chwilowej, w którym „znajdują się” wszystkie 
przebiegi aproksymujące odpowiadające poszczególnym 
wynikom obliczeń.
Z rys. 3–5 wynika, że jakość aproksymacji przebiegu odchyłki 
mocy chwilowej za pomocą algorytmu hybrydowego, w każdym 
z analizowanych przypadków, jest gorsza w pewnym przedziale 
czasu po wystąpieniu zakłócenia. W przypadku przebiegów 
mocy chwilowej, występujących po wprowadzeniu zakłócenia 
skokowego, wartość mocy chwilowej w stanie ustalonym po 
zakłóceniu różni się nieznacznie od wartości mocy chwilowej 
w stanie ustalonym przed zakłóceniem, co wynika ze zmiany 
punktu pracy zespołu wytwórczego. Prawie we wszystkich 
przypadkach pasma przebiegów aproksymujących były bardzo 
wąskie, co wynikało z tego, że w tych przypadkach poszczególne 
wyniki obliczeń prawie nie różniły się od siebie.
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Rys. 1. Węzły wytwórcze uwzględnione w modelu KSE [4]
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Rys. 2. Histogramy części rzeczywistej (a) i części urojonej (b) wartości 
własnej λ15 w przypadku zakłócenia skokowego o amplitudzie 
ΔVref = 5% Vref0
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Rys. 3. Przebiegi odchyłki mocy chwilowej w przypadku zakłócenia 
impulsowego o amplitudzie ΔVref = –5% Vref0 i o czasie trwania  
timp = 200 ms
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Rys. 4. Przebiegi odchyłki mocy chwilowej w przypadku zakłó-
cenia impulsowego o amplitudzie ΔVref = 5% Vref0 i o czasie trwania 
timp = 200 ms
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Rys. 5. Przebiegi odchyłki mocy chwilowej w przypadku zakłócenia 
skokowego o amplitudzie ΔVref = –5% Vref0 (a) i ΔVref = 5% Vref0 (b)
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4.2. Obliczenia na podstawie pomiarowych 
przebiegów mocy chwilowej
W niniejszym podrozdziale przedstawiono porównanie wyników 
obliczeń elektromechanicznych wartości własnych w zależ-
ności od znaku amplitudy ΔVref zakłócenia skokowego napięcia 
zadanego regulatora napięcia. Wzięto pod uwagę pomiarowe 
przebiegi mocy chwilowej bloków nr 9 (KOP113) i 10 (KOP123)  
w Elektrowni Łaziska.
Przebiegi pomiarowe mocy chwilowej zarejestrowane w elek-
trowni były silnie zakłócone. Obecność zakłóceń w sygnałach 
pomiarowych wynikała z charakterystyki środowiska pomia-
rowego. Jedną z przyczyn występowania zakłóceń było silne 
pole elektromagnetyczne, wytwarzane przez maszyny wirujące 
i transformatory oraz urządzenia elektryczne (m.in. tory wielko-
prądowe, dławiki). Inną przyczyną zakłóceń były energoelektro-
niczne układy przekształtnikowe.
Filtrację przebiegów pomiarowych przeprowadzono przy 
wykorzystaniu cyfrowego filtru Butterwortha trzeciego rzędu  
o częstotliwości odcięcia 10 Hz [9]. Zastosowano metodę filtracji 
z zerowym opóźnieniem fazowym. Pozwoliło to na eliminację 
wprowadzanych przez filtr opóźnień i zniekształceń fazo-
wych sygnałów [9]. Przefiltrowane przebiegi poddano proce-
sowi zmniejszania częstotliwości próbkowania z 2,1 kHz do 
100 Hz, co pozwoliło na zmniejszenie liczby próbek sygnału  
w funkcji celu (9). Przyjęto wartość stałą przebiegu w czasie przed 
zakłóceniem, równą wartości średniej tego przebiegu w stanie 
ustalonym przed zakłóceniem. Na rys. 6 przedstawiono porów-
nanie przebiegu mocy chwilowej zarejestrowanego w bloku 
nr 10 Elektrowni Łaziska, w przypadku zakłócenia skokowego  
o wartości 5% wartości ustalonej Vref0 przed filtracją (jasna linia)  
i po filtracji (ciemna linia).

Rys. 6. Porównanie przebiegu mocy chwilowej przed filtracją i po filtracji

W przypadku obliczeń elektromechanicznych warto ści 
własnych KSE na podstawie pomiarowych przebiegów mocy 
chwilowej ocena dokładności tych obliczeń nie była możliwa. 
Spowodowane to było brakiem dostępu do wystarczająco 
dokładnych i wiarygodnych wyników obliczeń tych wartości 

własnych przy użyciu innych metod. W niniejszym podrozdziale 
przedstawione zostaną więc tylko wyniki obliczeń, bez oceny ich 
dokładności.
Przebiegi mocy chwilowej zarejestrowane w blokach nr 9 
(KOP113) i nr 10 (KOP123) Elektrowni Łaziska zawierają tylko 
jedną, znaczącą składową modalną, związaną z elektromecha-
nicznymi wartościami własnymi. Na podstawie analizy modelu 
KSE stwierdzono, że w przebiegu mocy chwilowej bloku  
nr 10 ingeruje w sposób znaczący składowa modalna odpo-
wiadająca wartości własnej λ15. Ta wartość własna, obliczona 
na podstawie struktury i parametrów modelu KSE, wynosi  
λ15 = –1,0477±j10,0241 1/s. Blok nr 9 nie został uwzględniony  
w modelu KSE. Wartość własną ingerującą w sposób znaczący 
w przebiegu mocy chwilowej tego bloku oznaczono λx (nie jest 
możliwe obliczenie tej wartości własnej na podstawie struktury  
i parametrów modelu KSE).
W tab. 2 zestawiono wyniki obliczeń wartości własnych na 
podstawie pomiarowych przebiegów odchyłek mocy chwi-
lowej, występujących po wprowadzeniu zakłóceń skokowych  
o różnych amplitudach.

Blok nr

ΔVref λ

% Vref0 1/s

9 (KOP123) –5 λx 0,8823±j7,7264

9 (KOP123) 5 λx –1,0176±j8,0020

10 (KOP123) –5 λ15 –1,2011±j7,6645

10 (KOP123) 5 λ15 –1,0695±j7,7341

Tab. 2. Wyniki obliczeń wartości własnych na podstawie pomiarowych 
przebiegów mocy chwilowej bloków nr 9 i 10 w Elektrowni Łaziska

Z tab. 2 wynika, że w przypadku przebiegów mocy chwilowej 
zarówno bloku nr 9, jak i bloku nr 10 wyniki obliczeń części 
rzeczywistych wartości własnych różnią się znacznie w zależ-
ności od znaku amplitudy wprowadzonego zakłócenia. Różnica 
wyników obliczeń części urojonych tych wartości własnych,  
w zależności od znaku amplitudy wprowadzonego zakłócenia, 
jest stosunkowo niewielka. Na podstawie przeprowadzonych 
badań symulacyjnych można wnioskować, że różnice te mogą 
być spowodowane silniejszym wpływem nieliniowości i ograni-
czeń, występujących w SEE, na przebiegi mocy chwilowej w przy-
padku dodatniej amplitudy wprowadzonego zakłócenia.
Na rys. 7–9 przedstawiono przebiegi pomiarowe odchyłki mocy 
chwilowej, występujące w analizowanych zakłóceniach (tab. 2), 
oraz pasma przebiegów aproksymujących, odpowiadających 
poszczególnym wynikom obliczeń.
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Rys. 7. Przebiegi odchyłki mocy chwilowej w przypadku zakłócenia skoko-
wego o amplitudzie: ΔVref = –3% Vref0 w bloku nr 9 w Elektrowni Łaziska

Rys. 8. Przebiegi odchyłki mocy chwilowej w przypadku zakłócenia skoko-
wego o amplitudzie: ΔVref = 3% Vref0 w bloku nr 9 w Elektrowni Łaziska
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Rys. 9. Przebiegi odchyłki mocy chwilowej w przypadku zakłócenia skoko-
wego o amplitudzie: ΔVref = –3% Vref0 (a) i ΔVref = 3% Vref0 (b) w bloku  
nr 10 w Elektrowni Łaziska

Z rys. 7–9 wynika, że jakość aproksymacji przebiegów pomia-
rowych mocy chwilowej jest zadowalająca w przedziale czasu 
po przeminięciu szybko zanikających składowych modalnych, 
które nie wpływają na wyniki obliczeń. Wartość mocy chwilowej  
w stanie ustalonym po zakłóceniu różni się nieznacznie od 
wartości mocy chwilowej w stanie ustalonym przed zakłóceniem.
W prawie wszystkich analizowanych przypadkach żaden  
z wyników obliczeń nie został odrzucony i wszystkie uzyskane 
wyniki obliczeń były praktycznie identyczne. Tylko w przypadku 
przebiegu mocy chwilowej bloku nr 9, występującego po wpro-
wadzeniu zakłócenia o dodatniej amplitudzie, został odrzucony 
jeden z wyników obliczeń. Wystąpiły w tym przypadku zauwa-
żalne drobne rozstępy pozostałych, nieodrzuconych wyników 
obliczeń części rzeczywistej i części urojonej wartości własnej 
λx. Z tego powodu pasmo przebiegów aproksymujących miało 
w tym przypadku małą, ale zauważalną szerokość (rys. 8).  
W pozostałych przypadkach pasma przebiegów aproksymują-
cych były bardzo wąskie.

5. Wnioski końcowe
przeprowadzone badania symulacyjne i pomiarowe pozwoliły 
stwierdzić, że:
•	 Badania symulacyjne wykazały, że możliwe jest wyznaczenie 

z dobrą dokładnością elektromechanicznych wartości 
własnych na podstawie analizy przebiegów mocy chwilowej 
w stanach zakłóceniowych, występujących po wprowa-
dzeniu do napięcia zadanego regulatora napięcia impulsu 
prostokątnego lub skokowej zmiany o ujemnej amplitudzie. 
Wyniki obliczeń wartości własnych uzyskane na podstawie 
analizy przebiegów mocy chwilowej wykazują dużą zgod-
ność z wynikami obliczeń tych wartości własnych na 
podstawie struktury i parametrów modelu SEE w programie 
Matlab-Simulink. W przypadku zakłóceń o dodatniej ampli-
tudzie uzyskano gorsze wyniki obliczeń wartości własnych, 
co mogło być spowodowane silniejszym wpływem nielinio-
wości i ograniczeń, występujących w SEE, na przebiegi mocy 
chwilowej.
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•	 Dokładność obliczeń elektromechanicznej wartości własnej 
λ15 na podstawie symulacyjnych przebiegów mocy chwi-
lowej bloku nr 10 w Elektrowni Łaziska, w przypadku ujemnej 
wartości amplitudy zakłócenia, była porównywalna dla przy-
padków zakłócenia impulsowego i skokowego. Wyniki obli-
czeń tej wartości własnej w przypadku dodatniej wartości 
amplitudy zakłócenia różnią się w zależności od przyjętego 
typu zakłócenia.

•	 Wyniki obliczeń elektromechanicznych wartości własnych 
na podstawie pomiarowych przebiegów mocy chwilowej, 
zarejestrowanych w blokach nr 9 i 10 w Elektrowni Łaziska, 
różnią się w zależności od znaku amplitudy wprowadzo-
nego zakłócenia skokowego. Bezpośrednia ocena dokład-
ności tych obliczeń nie jest możliwa, jednak na podstawie 
przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych można wnio-
skować, że wynik uzyskany w przypadku zakłócenia  
o ujemnej amplitudzie jest dokładniejszy. 

•	 Zastosowana metoda pozwoliła na obliczenie wartości 
własnej ingerującej w przebiegach mocy chwilowej bloku 
nr 9 w Elektrowni Łaziska pomimo, że blok ten nie został 
uwzględniony w wykorzystanym modelu KSE. Metoda ta 
pozwala na obliczanie wartości własnych i dokonywanie 
oceny stabilności kątowej SEE.

•	 Wielokrotne przeprowadzanie obliczeń elektromechanicz-
nych wartości własnych przy użyciu algorytmu hybrydo-
wego na podstawie analizy tego samego przebiegu odchyłki 
mocy chwilowej, przy różnych punktach startowych, dobie-
ranych za każdym razem losowo z zakresu poszukiwań, 
eliminuje problem utknięcia algorytmu optymalizacyjnego 
w licznych minimach lokalnych funkcji celu. W przypadku 
przedstawionych w artykule obliczeń na podstawie symu-
lacyjnych i pomiarowych przebiegów odchyłki mocy chwi-
lowej, takie utknięcia algorytmu zdarzały się bardzo rzadko.

•	 Zastosowana dla przebiegów pomiarowych mocy chwi-
lowej metoda filtracji z zerowym opóźnieniem fazowym 
przy wykorzystaniu cyfrowego filtra Butterwortha pozwo-
liła na wytłumienie w zadowalającym stopniu składowych 
zakłóceniowych, występujących w tych przebiegach, 

bez wprowadzania do nich opóźnień ani znaczących 
zniekształceń.

•	 Dokładność aproksymacji symulacyjnych oraz pomiarowych 
przebiegów odchyłki mocy chwilowej za pomocą algorytmu 
hybrydowego była porównywalna we wszystkich analizo-
wanych przypadkach.
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1. Wstęp
Badania zachowania się systemu elektroenergetycznego po 
wystąpieniu zaburzeń przeprowadzane są na modelu systemu 
w przeznaczonych do tego programach obliczeniowych.  
O jakości uzyskanych wyników decyduje dokładność modeli oraz 
prawidłowe wartości parametrów tych modeli. Sposoby pozy-
skania wartości parametrów modeli mogą być różne. Wybrane 
parametry można wyznaczyć na drodze analitycznej, ale podsta-
wowym sposobem dla pozostałych jest pozyskanie ich wartości 
od producenta. To może być z jednej strony trudne, a drugiej 
strony – jeżeli przyjmuje się uproszczony model – nie dla każdego 
parametru modelu możliwe. Czasami też wartości parametrów 
ulegają zmianie w czasie eksploatacji obiektu, na skutek moderni-
zacji (urządzenia) lub zmian pewnych nastawień (układy regulacji).  
W takiej sytuacji, dobrym sposobem pozyskania wybranych para-
metrów jest ich estymacja na podstawie porównania odpowied-
nich sygnałów uzyskanych z obiektu rzeczywistego oraz z modelu. 
W niniejszym artykule przestawiono estymację wybranych para-
metrów modelu dynamicznego generatora synchronicznego, 
gdzie w procesie estymacji wykorzystano metodę gradientową.

2. Propozycja procedury estymacji
Estymacja parametrów modelu matematycznego na podstawie 
odpowiedzi obiektu rzeczywistego, tj. identyfikacja dynamiki 
systemu, realizowana jest poprzez porównywanie odpowiedzi 
obiektu rzeczywistego z odpowiedzią modelu, którego parametry 
podlegają estymacji. W procesie tym na drodze automatycznej 
dobiera się estymowane parametry tak, aby odpowiedź modelu 
była jak najbliższa odpowiedzi obiektu rzeczywistego. Miarą 
różnicy odpowiedzi modelu i obiektu jest pewna funkcja skalarna. 
Dość powszechnie stosowaną funkcją jest suma kwadratów odle-
głości pomiędzy odpowiedziami modelu i obiektu:

( ) ( ) ( )( )∑
=

=

−=
koniec

skok

Tt

Tt
om tytyF 2X  (1)

gdzie: F(X) – funkcja skalarna, X = {p1, p2, …, pK} – wektor para-
metrów estymowanych, ym(t), yo(t) – odpowiedzi modelu (indeks 
m) i obiektu (indeks o) w chwili t, Tskok – chwila początkowa, od 
której obliczana jest funkcja F(X), Tkoniec – chwila końcowa, do 
której obliczana jest funkcja F(X).

Proces estymacji parametrów modelu X dla określonej funkcji 
F(X) polega na jej minimalizacji. Proces ten można realizować 
z wykorzystaniem algorytmów poszukiwania ekstremum lokal-
nego lub globalnego. Pierwszą grupę stanowią algorytmy 
gradientowe. Algorytmy te charakteryzują się względnie dużą 
szybkością. Ich podstawowym ograniczeniem jest zależność 
uzyskanego rozwiązania od punktu startowego. Do drugiej 
grupy algorytmów można zaliczyć algorytmy typu Monte Carlo 
czy algorytmy genetyczne. Zaletą algorytmów tego typu jest 
zdolność przeszukiwania całej przestrzeni rozpiętej na wektorze 
estymowanych parametrów X. Ich wadą jest niezdolność  
– a przynajmniej bardzo ograniczona zdolność – do precyzyj-
nego wskazania lokalizacji ekstremum funkcji F(X).
Do zaprezentowanych w niniejszym artykule przykładów esty-
macji parametrów generatora synchronicznego wykorzystano 
algorytm gradientowy. W tym przypadku wybór tej właśnie 
metody optymalizacji podyktowany jest dobrą zbieżnością 
uzyskiwanych wyników, przy stosunkowo krótkim czasie trwania 
procesu estymacji.
Estymacja parametrów modelu może być realizowana w dwojaki 
sposób. Może być ona realizowana przez jednoczesną estymację 
kilku parametrów lub estymację jednego parametru. Drugie 
podejście jest realizowane, gdy dysponujemy pewną informacją 
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o wartościach niektórych (pozostałych) parametrów oraz 
wówczas, gdy niektóre parametry są względnie dobrze zidenty-
fikowane, natomiast dany (poszukiwany) parametr ma decydu-
jący wpływ na analizowaną odpowiedź. 
Zdolność algorytmu do prawidłowej estymacji parametrów 
zależy od liczby parametrów estymowanych, atrybutów definiu-
jących proces estymacji oraz od charakteru przeprowadzonego 
testu, z którego odpowiedź jest wykorzystywana w procesie 
identyfikacji dynamiki obiektu. 
Na potrzeby identyfikacji parametrów zaproponowano mody-
fikację metody gradientowej. W typowej metodzie gradien-
towej zmiana każdego (i-tego) optymalizowanego parametru pi  
w kolejnym kroku optymalizacji k zależy od pochodnej cząst-
kowej funkcji celu F:

( 1) ( )i i i
i

Fp k p k c
p

∂
+ = − ⋅

∂
 (2)

Chcąc uzyskać zbieżność metody, wartość pochodnej koryguje 
się, stosując współczynnik ci, zazwyczaj mniejszy od jedności.  
W przedstawionej metodzie współczynnik ten jest automatycznie 
adoptowany w każdym kroku symulacji, aby przyspieszyć dzia-
łanie metody (zmniejszyć ilość iteracji) i zwiększyć jej dokładność.
Przedstawiona w artykule identyfikacja parametrów generatora 
wymaga przeprowadzenia dwóch testów na bloku wytwórczym. 
Obydwa testy związane są z wyłączeniem generatora z pracy 
równoległej z systemem i różnią się między sobą obciążeniem 
generatora przed wyłączeniem:
•	 Test 1 – moc czynna generatora powinna być bliska zeru,  

a moc bierna (pobierana lub oddawana) na poziomie 
10–30% mocy znamionowej pozornej generatora

•	 Test 2 – moc czynna generatora powinna być na poziomie 
10–30% mocy znamionowej pozornej generatora, a moc 
bierna powinna być bliska zeru.

W zależności od przeprowadzonego testu estymowane są odpo-
wiednie parametry generatora:
•	 Test 1 – estymacja parametrów w osi d: Xd, X’

d, X”
d, T’

d0, T”
d0

•	 Test 2 – estymacja stałej inercji H oraz parametrów w osi q: 
Xq, X’

q, X”
q, T’

q0, T”
q0.

Estymację parametrów należy przeprowadzić w trzech krokach, 
gdzie kolejność wykonywanych kroków jest istotna ze względu 
na poprawność otrzymywanych wyników.

Krok 1
W kroku 1 należy przyjąć wartości parametrów modelu, które są 
możliwe do uzyskania od producenta jednostki wytwórczej. Do 
tych parametrów należą m.in.: moc znamionowa Sgn, napięcie 
znamionowe Ugn, współczynnik mocy cosφn, rezystancja stojana 
Rstr, reaktancja rozproszenia stojana Xl. Przy braku informacji od 
producenta, dla typowych jednostek można przyjąć wartości 
parametrów dostępne w literaturze.

Krok 2
W kroku 2 przeprowadzana jest estymacja parametrów modelu 
generatora w osi d. Teoretycznie wszystkie poszukiwane para-
metry powinny być estymowane jednocześnie, wykorzystując 
w tym celu przebiegi uzyskane ze zrzutu mocy biernej (test 1). 

Do porównania wyników powinien zostać tutaj wykorzystany 
przebieg napięcia na zaciskach generatora, zarejestrowany jako 
odpowiedź na wyłączenie generatora. Proponowana gradien-
towa metoda estymacji ma trudności z wyznaczeniem reaktancji 
podprzejściowej X”

d oraz stałej czasowej podprzejściowej T”
d0. 

Zatem w pierwszej kolejności przed rozpoczęciem procesu esty-
macji należy wyznaczyć reaktancję podprzejściową z następują-
cych zależności:
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gdzie: ΔU” – skokowa zmiana napięcia po wyłączeniu gen.,  
Pg – moc czynna generatora przed wyłączeniem gen. (powinna 
być bliska zeru), Qg – moc bierna przed wyłączeniem gen.,  
Ug – napięcie na zaciskach generatora przed wyłączeniem gen., 
Sgn – moc znamionowa pozorna generatora.

W przypadku stałej czasowej podprzejściowej T”
d0 wartość należy 

uzyskać od producenta. Jeżeli jest to niemożliwe, to można 
przyjąć wartości typowe (z zakresu 0,05÷0,10 s). Po ustaleniu 
powyższych wartości parametrów można dokonywać estymacji 
pozostałych nieznanych wartości, tj. Xd, X’

d, T’
d0.

Krok 3
W kroku 3 estymowane są parametry w osi q: Xq, X’

q, X”
q, T’

q0, 
T”

q0 oraz stała inercji H. Krok 3 może zostać wykonany tylko pod 
warunkiem przeprowadzenia dopasowania parametrów w osi d 
zgodnie z krokiem 2.
Podobnie jak w kroku 2, tu również wszystkie parametry powinny 
być estymowane jednocześnie. W praktyce, korzystając z testu 2, 
nie ma możliwości prawidłowego określenia stałej czasowej T”

q0 
oraz reaktancji X”

q, wobec niewielkiego ich wpływu na przebieg 
napięcia podczas zrzutu mocy. W takim przypadku wartości tych 
parametrów można przyjąć jak dla osi d, czyli T”

q0 = T”
d0 oraz X”

q 
= X”

d. Takie podejście nie będzie miało w konsekwencji dużego 
wpływu na elektromechaniczne mody modelowanego systemu.
W przypadku stałej inercji H może ona zostać wyznaczona nieza-
leżnie. W tym celu należy wykorzystać przebieg prędkości gene-
ratora zarejestrowany podczas zrzutu mocy czynnej (Test 2) lub 
skorzystać z następującej zależności:
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gdzie: Pg – moc czynna generatora przed wyłączeniem gen.,  
wn – prędkość znamionowa, dw/dt – przyspieszenie wirnika  
w chwili t0+, tzn. bezpośrednio po wyłączeniu generatora.
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3. Przykładowe wyniki estymacji wybranych 
parametrów modelu dynamicznego  
generatora synchronicznego
Poniżej zamieszczono przykładowe wyniki estymacji, uzyskane dla 
dwóch typów generatorów: hydrogeneratora oraz turbogeneratora. 
Analizy przeprowadzono w łączonym środowisku obliczeniowym, 
składającym się z autorskiego programu nadrzędnego, w którym 
jako silnik obliczeniowy wykorzystano program PowerFactory firmy 
DIgSILENT. Postać modelu generatora oraz jego parametrów są tu 
zatem zdefiniowane (narzucone) przez program PowerFactory.

3.1. Estymacja parametrów  
dla hydrogeneratora
W analizach dotyczących hydrogeneratora wykorzystano jednostkę 
o mocy 150 MVA. Zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej esty-
mację parametrów przeprowadzono w trzech krokach.

Krok 1
W tab. 1 zamieszczono dane uzyskane od producenta, które nie 
podlegają estymacji.

Parametr Jednostka Wartość

Sgn MVA 150

Ugn kV 13,8

cosφn - 0,85

Rstr p.u. 0,0013

Xl p.u. 0,0785

d - 0

Tab. 1. Parametry modelu przyjęte w kroku 1

Krok 2
W tym kroku estymacji podlegały trzy parametry: Xd, X’

d, T’
d0. 

Reaktancja X”
d została wcześniej wyznaczona zgodnie z (3), (4)  

i przyjęta jako nieestymowana. Wartość stałej czasowej T”
d0 przy-

jęto równą 0,1 s (podczas gdy wartość rzeczywista wynosiła 0,055 
s). W procesie estymacji wykorzystano przebieg napięcia genera-
tora uzyskany podczas zrzutu mocy biernej (test 1). 
Z założeń algorytmu gradientowego wynika, że dla każdego esty-
mowanego parametru powinien zostać określony zakres granicz-
nych wartości (min. i maks.), które podczas estymacji nie mogą być 
przekroczone. W tab. 2 zamieszczono przyjęte wartości dla tych 
ograniczeń. W tej tablicy przedstawiono również wartości począt-
kowe i rzeczywiste estymowanych parametrów. W niniejszym arty-
kule wartości rzeczywiste oznaczają wartość parametrów modelu 
generatora, dla jakich uzyskano odpowiedzi generatora na zrzut 
mocy czynnej i mocy biernej, wykorzystywane w procesie estymacji.

Parametr Wartość
rzeczywista

Wartość
minimalna

Wartość
początkowa

Wartość
maksymalna

Xd 1,57 1,25 2,5 3,75

X’d 0,2 0,16 0,3 0,5

T’d0 6,63 2,5 5 7,5

Tab. 2. Wartości rzeczywiste, początkowe oraz ograniczenia estymowa-
nych parametrów w osi d

Jako startowy punkt pracy generatora (przed wyłączeniem) przy-
jęto: Pg = 2 MW, Qg = 30 Mvar (ind.) Ug = 1 j.w. W procesie esty-
macji parametrów wykorzystano przebieg napięcia na zaciskach 
generatora.
Rezultat estymacji parametrów z wykorzystaniem metody 
gradientowej przedstawiono na rys. 1. Przebieg oznaczony 
kolorem brązowym, odpowiada napięciu generatora uzyska-
nemu dla wartości początkowych estymowanych parametrów. 
Kolorem zielonym oznaczono napięcie generatora dla para-
metrów uzyskanych w procesie estymacji, a kolorem pomarań-
czowym przedstawiono przebieg uzyskany dla rzeczywistych 
wartości parametrów. Z wykresu wynika, że przebiegi napięcia 
uzyskane dla wartości rzeczywistych i dla wartości po estymacji 
są do siebie bardzo zbliżone. Również wartości parametrów 
uzyskanych w procesie estymacji są bardzo zbliżone do wartości 
rzeczywistych: Xd = 1,56 (wartość rzeczywista: 1,57), X’

d = 0,2025 
(wartość rzeczywista: 0,2), T’

d0 = 6,46 s (wartość rzeczywista: 6,63 s).

Krok 3
W kroku 3 przeprowadzono estymację pozostałych parame-
trów. Wykorzystano w tym przypadku odpowiedź generatora 
po wyłączeniu generatora z pracy równoległej, przy obciążeniu 
generatora mocą czynną (test 2). W tab. 3 zamieszczono wartości 
rzeczywiste, początkowe oraz przyjęty dopuszczalny zakres esty-
mowanych parametrów. Zachowano przy tym zależność, która 
powinna być spełniona: Xq > X”

q > Xl. Należy tu zauważyć, że  
w modelu hydrogeneratora reaktancja przejściowa X’

q oraz stała 
czasowa przejściowa T’

q0 (lub T’
q) nie są wykorzystywane.

Parametr Wartość
rzeczywista

Wartość
minimalna

Wartość
początkowa

Wartość
maksymalna

Xq 2 1,25 2,5 3,75

X”q 0,157 0,1 0,2 0,3

H 5,23 2 4 6

T”q0 1,2 0,5 1 1,5

Tab. 3. Wartości rzeczywiste, początkowe oraz ograniczenia estymowa-
nych parametrów w osi q

Przyjęto w tym przypadku do analizy punkt pracy generatora 
(przed wyłączeniem), Pg = 20 MW oraz Qg = 0 Mvar. W analizie 
wykorzystano przebieg napięcia na zaciskach generatora.
Podobnie jak na poprzednim rysunku, tu również (rys. 2) prze-
bieg oznaczony kolorem brązowym jest przebiegiem napięcia, 
które zostało uzyskane w wyniku symulacji z początkowymi 
wartościami parametrów estymowanych. Kolor zielony oznacza 
przebieg napięcia z parametrami uzyskanymi w efekcie esty-
macji, a kolor pomarańczowy z parametrami rzeczywistymi.  
W tym przypadku, w efekcie estymacji uzyskuje się stosunkowo 
dużą zbieżność zarówno w odniesieniu do przebiegów, jak  
i w odniesieniu do poszukiwanych wartości parametrów: Xq = 
1,96 (wartość rzeczywista: 2), X”

q = 0,2 (wartość rzeczywista: 0,157),  
H = 4,97 s (wartość rzeczywista: 5,23 s), T”

q0 = 1,02 s (wartość 
rzeczywista: 1,2 s).
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Rys. 1. Wyniki estymacji parametrów w osi d dla modelu hydrogeneratora (krok 2)

Rys. 2. Wyniki estymacji parametrów w osi q dla modelu hydrogeneratora (krok 3)

3.2. Estymacja parametrów 
dla turbogeneratora
Do analiz związanych z turbogeneratorem przyjęto jednostkę  
o mocy 426 MVA. Podobnie jak w hydrogeneratorze, tu również 

proces estymacji parametrów został przeprowadzony według 
procedury opisanej w punkcie 2.
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Krok 1
W kroku 1 przyjęto wybrane parametry jako uzyskane od produ-
centa. Parametry te zamieszczono w tab. 4. 

Parametr Jednostka Wartość

Sgn MVA 426

Ugn kV 22

cosφn - 0,85

Rstr p.u. 0,002

SG10 - 0,292

SG12 - 0,883

Xl p.u. 0,119

d - 0

Tab. 4. Parametry modelu przyjęte w kroku 1

Krok 2
Estymacja parametrów w osi q sprowadza się do wyznaczenia 
wartości czterech parametrów: Xd, X’

d, T’
d0, T”

d0. W procesie esty-
macji wykorzystywana jest odpowiedź generatora po zrzucie 
mocy biernej (Test 1). W tab. 5 zamieszczono wartości rzeczywiste, 
początkowe oraz ograniczenia estymowanych parametrów. 
Zachowana została wzajemna zależność pomiędzy poszczegól-
nymi parametrami: Xd > X’

d > X”
d > Xl oraz T’

d0 > T”
d0. Zgodnie  

z przyjętym schematem postępowania reaktancję podprzej-
ściową X”

d obliczono według zależności (3) i (4).
Jako punkt pracy generatora przed wyłączeniem przyjęto:  
Pg = 2 MW, Qg = 40 Mvar (poj.).

Parametr Wartość
rzeczywista

Wartość
minimalna

Wartość
początkowa

Wartość
maksymalna

Xd 2,6 1,5 2 3,5

X’d 0,33 0,3 0,5 0,75

T’d0 9,2 4 5 10

T”d0 0,042 0,05 0,1 0,15

Tab. 5. Wartości rzeczywiste, początkowe oraz ograniczenia estymowa-
nych parametrów w osi d

Wyniki estymacji z wykorzystaniem metody gradientowej przed-
stawiono na rys. 3. 
Przebieg koloru brązowego odpowiada napięciu na zaciskach 
generatora ze startowymi wartościami estymowanych parame-
trów. Przebieg koloru zielonego jest odpowiedzią napięciową 
modelu z wartościami parametrów uzyskanymi w procesie 
estymacji. Z kolei kolorem pomarańczowym oznaczono prze-
bieg uzyskany z wartościami rzeczywistymi. Z rysunku wynika, 
że otrzymuje się stosunkowo dużą zbieżność zarówno w odpo-
wiedzi napięciowej, jak i dla uzyskanych wartości poszukiwa-
nych parametrów: Xd = 2,56 (wartość rzeczywista: 2,6), X’

d = 0,3327 
(wartość rzeczywista: 0,33), T’

d0 = 8,6 s (wartość rzeczywista: 9,2 s), 
T”

d0 = 0,1485 s (wartość rzeczywista: 0,042 s).

Krok 3
W kroku 3 przeprowadzono estymację parametrów w osi q oraz 
stałej inercji H. W procesie estymacji wykorzystano przebiegi 

Rys. 3. Wyniki estymacji parametrów w osi d dla modelu turbogeneratora (krok 2)
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uzyskane po wyłączeniu generatora obciążonego mocą czynną 
(Test 2), przy przyjętym punkcie pracy (przed wyłączeniem gene-
ratora): Pg = 20 MW, Qg = 0 Mvar. Zachowano również zależ-
ność pomiędzy poszczególnymi parametrami Xq > X’

q > X”
q > Xl.  

W tab. 6 zamieszczono wartości rzeczywiste, początkowe oraz 
przyjęte ograniczenia poszukiwanych parametrów.

Parametr Wartość
rzeczywista

Wartość
minimalna

Wartość
początkowa

Wartość
maksymalna

Xq 2,48 1,5 2 3,5

X’q 0,53 0,25 0,5 1

H 3,225 2 4 6

T’q0 1,095 0,25 0,5 1,5

T”q0 0,065 0,05 0,1 0,15

Tab. 6. Wartości prawidłowe, początkowe oraz ograniczenia estymowa-
nych parametrów w osi q

Na rys. 4 przedstawiono wyniki poszukiwania wartości parame-
trów w osi q. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, kolorem 
brązowym zaznaczono przebieg napięcia uzyskany z początko-
wymi wartościami parametrów. Kolorem zielonym z wartościami 
uzyskanymi w procesie estymacji, a kolorem pomarańczowym 
z wartościami rzeczywistymi. W tym przypadku widać, że trzy z 
pięciu poszukiwanych parametrów uzyskują dobrą zbieżność: Xq 
= 2,64 (wartość rzeczywista: 2,48), H = 3,16 s (wartość rzeczywista: 
3,225 s) oraz T’

q0 = 1,14 s (wartość rzeczywista: 1,095 s). Wartości 
dwóch pozostałych parametrów są wyraźnie inne od wartości 
rzeczywistych: X’

q = 0,7024 (wartość rzeczywista: 0,53), T”
q0 = 0,15 

(wartość rzeczywista: 0,065). Nie jest to zaskoczenie, ponieważ te 

dwa parametry mają duży wpływ na kształt przebiegu napięcia 
tylko na jego początku.
W celu sprawdzenia, czy możliwe jest uzyskanie lepszego osza-
cowania poszukiwanych wartości, przyprowadzono analizę dla 
krótszego czasu odpowiedzi. Przyjęto również, że stała czasowa 
podprzejściowa T”

q0 jest znana i równa 0,05. Wartości rzeczywiste, 
początkowe oraz ograniczenia parametrów estymowanych 
zamieszczono w tab. 7. 

Parametr Wartość
rzeczywista

Wartość
minimalna

Wartość
początkowa

Wartość
maksymalna

Xq 2,48 1,5 2 3,5

X’q 0,53 0,25 0,5 1

H 3,225 2 4 6

T’q0 1,095 0,25 0,5 1,5

Tab. 7. Wartości rzeczywiste, początkowe oraz ograniczenia estymowa-
nych parametrów w osi q, drugie podejście

Z zamieszczonych na rys. 5 danych wynika, że w tym przypadku 
uzyskuje się dużo lepsze dopasowanie dla parametru X’

q = 0,5935 
(wartość rzeczywista: 0,53). Pozostałe parametry otrzymują 
wartości bardzo zbliżone do uzyskanych w poprzedniej esty-
macji: Xq = 2,64 (wartość rzeczywista: 2,48), H = 3,17 s (wartość 
rzeczywista: 3,225 s) oraz T’

q0 = 1,15 s (wartość rzeczywista: 1,095 
s). To prowadzi do wniosku, że w przypadku estymacji parame-
trów w osi q dla turbogeneratora należy wykorzystać stosun-
kowo krótki przebieg napięcia, obejmujący początkową część 
odpowiedzi generatora.

Rys. 4. Wyniki estymacji parametrów w osi q dla modelu turbogeneratora (krok 3)
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4. Wnioski końcowe
W artykule przedstawiono rezultaty działania aplikacji pozwa-
lającej na weryfikację i estymację parametrów modeli dyna-
micznych elementów bloków wytwórczych. Zaprezentowane 
przykłady pokazują, że wykorzystując przebiegi zarejestrowane 
podczas wyłączenia generatora z pracy równoległej oraz metodę 
optymalizacyjną gradientową, możliwe jest prawidłowe okre-
ślenie wybranych parametrów modelu dynamicznego genera-
tora synchronicznego.
Opracowane narzędzie wykorzystuje atuty środowiska modelo-
wania systemów elektroenergetycznych, jakim jest PowerFactory, 
jako platformy obliczeniowej pozwalającej uzyskać przebiegi 
symulacyjne dla dowolnego bloku elektroenergetycznego 
oraz atuty zewnętrznej aplikacji systemu MS Windows, dającej 
swobodę programowania. Uzyskanie dużej funkcjonalności 
oprogramowania nie byłoby możliwe przy wykorzystaniu tylko 
jednego ze środowisk. Język DPL programu PowerFactory jest 
zbyt ubogi do tworzenia złożonych aplikacji. Brak w nim możli-
wości wplatania elementów graficznych, wygodnych dla użyt-
kowników funkcji (listy rozwijane, check-boxy itp.) oraz zaawan-
sowanych funkcji matematycznych. Z kolei przygotowanie 
profesjonalnego programu symulacyjnego o stopniu zaawanso-
wania programu PowerFactory jest zadaniem bardzo złożonym.
Prawidłowe odwzorowanie rzeczywistej pracy systemu elektro-
energetycznego jest silnie powiązanie z właściwym określeniem 
parametrów uwzględnionych modeli tego systemu. Stworzona 
aplikacja umożliwia w sposób wygodny i efektywny tworzyć oraz 
weryfikować modele matematyczne bloków energetycznych.
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Rys. 5. Wyniki estymacji parametrów w osi q dla modelu turbogeneratora (krok 3)
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Abstract
The authors presents a method for the estimation of synchronous generator model 
parameters using a gradient algorithm. The paper shows an example of model para-
meter estimation for a turbogenerator and hydrogenerator, based on the generator 
voltage time responses obtained during active and reactive power rejection test.
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1. Wprowadzenie
Współczesne systemy elektroenergetyczne obejmują swoim 
obszarem olbrzymie tereny i składają się z bardzo dużej 
liczby elementów, z których każdy odwzorowywany jest 
odpowiadającymi mu modelami dynamicznymi. Ponadto  
w ramach jednego systemu swoją działalność prowadzi często 
wielu operatorów. Prowadzenie badań nad stabilnością tak 
dużych systemów jest bardzo utrudnione zarówno z technicz-
nego (złożoność obliczeń), jak i formalnego (trudność uzyskania 
danych opisujących poszczególne elementy systemu) punktu 
widzenia. W związku z tym powszechnie przyjętą praktyką jest 
zastępowanie pewnych części analizowanego systemu różnymi 
formami ekwiwalentów, które w możliwie dokładny sposób 
odwzorowują zachowanie zastępowanego obszaru. Wymagane 
właściwości użytego ekwiwalentu będą zależały od charakteru 
prowadzonych badań. Do prowadzenia obliczeń rozpływowych 
wystarczający będzie ekwiwalent odwzorowujący statyczne 
zachowanie redukowanego obszaru. Do wykonywania symulacji 
obejmujących stany przejściowe konieczne będzie wykorzy-
stanie ekwiwalentu charakteryzującego się możliwie dokładnym 
odwzorowywaniem zachowania dynamicznego poszczególnych 
elementów znajdujących się na zastępowanym obszarze.
Badania, których przedmiotem jest ekwiwalentowanie, prowa-
dzone są od wielu lat. Poniżej zamieszczono przyczyny, dla 
których prace nad tym działem są szczególnie ważne:
Wzrastająca złożoność SEE – współczesne systemy elek-
troenergetyczne mogą składać się z bardzo dużej liczby 
elementów, z których każdy odwzorowywany jest odpowiada-

jącymi mu modelami dynamicznymi. Na przykład w modelu dla  
2011 roku liczba generatorów w KSE wynosi ok. 480. Uzupełnienie 
modelu dynamicznego tak dużych systemów o modele nowych 
elementów, mających duży wpływ na dynamikę systemu (na 
przykład nowe, duże bloki w KSE, generacja rozproszona, farmy 
wiatrowe, energoelektronika, HVDC), dodatkowo komplikuje  
i utrudnia prowadzenie obliczeń dynamicznych.
Względy praktyczne – obszary systemu elektrycznie odległe od 
miejsca wystąpienia analizowanego zakłócenia mają pomijalny 
wpływ na dynamikę niektórych zjawisk (np. stabilność kątowa 
pierwszego wychylenia wirnika, szybkie stany przejściowe) i ich 
szczegółowe modelowanie jest nieuzasadnione. Ma to szcze-
gólne znaczenie, gdy weźmiemy pod uwagę fakt wzrastającej 
rozległości współczesnych systemów elektroenergetycznych.
Dostępność danych – dane niezbędne do stworzenia pełnego 
modelu dynamicznego całego systemu pracującego synchro-
nicznie są często bardzo trudne do zdobycia. W dobie połączonych 
systemów wielu krajów (np. ENTSO-E CE, w którym synchronicznie 
pracują systemy elektroenergetyczne 34 krajów) pozyskiwanie 
danych dotyczących wielkich SEE jest utrudnione, m.in. ze względu 
na brak jednolitych regulacji dotyczących udostępniania danych  
i sposobu opisu modeli1.
Trudności natury obliczeniowej – obliczenia dynamiczne na 
modelach rozległych SEE często prowadzone są wielowarian-
towo, co nawet przy uwzględnieniu potężnych mocy obliczenio-
wych współczesnych komputerów jest skomplikowane i czaso-
chłonne. Przy tak dużym nagromadzeniu danych bardzo łatwo 
o pomyłkę lub błąd, który tym trudniej zlokalizować, im większy 
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1 Sytuacja może się poprawić po opracowaniu i wdrożeniu standardu CIM dla dynamiki.
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jest badany system. Ekwiwalentowanie umożliwia znaczące 
skrócenie czasu trwania obliczeń, które istotne jest zwłaszcza 
podczas prowadzenia badań o charakterze wielowariantowym.
Ograniczenia programowe – pomimo dynamicznego rozwoju 
sprzętu komputerowego większość pakietów oprogramowania 
do badania stanów nieustalonych w systemie elektroenerge-
tycznym posiada ograniczenie do rozmiaru badanego systemu. 
Ograniczenie takie w przeważającej liczbie programów jest nieza-
leżne od uwarunkowań sprzętowych. Nierzadko też cena zakupu 
licencji na oprogramowanie zależy od rozmiaru możliwego do 
analizowania systemu. Dodatkowo, wraz z szybkim rozwojem 
współczesnych SEE, pojawiają się w nim nowe elementy, dla 
których odpowiednie modele nie są jeszcze zaimplementowane  
w używanym oprogramowaniu.
Chcąc zapewnić prawidłowe zachowanie modelu systemu 
w sytuacjach różnych zakłóceń po wykonaniu jego redukcji, 
elementy utworzonej jednostki wytwórczej, zastępującej ekwi-
walentowaną część systemu, muszą zostać odpowiednio spara-
metryzowane. Propozycja metody wyznaczania parametrów 
ekwiwalentu dynamicznego jest przedstawiona w dalszej części 
artykułu.

2. Metoda
Jedną z metod wyznaczania parametrów układu zastępczego jest 
ich dobór na podstawie porównania odpowiedzi modelu pełnego 
(przed redukcją) i modelu, w którym część systemu została zastą-
piona ekwiwalentem. Jeżeli wymiar ekwiwalentu jest duży, to mamy 
do czynienia z zadaniem, którego rozwiązanie nie jest proste.
Rozwiązywanie takich złożonych problemów optymalizacyj-
nych jest głównym obszarem zastosowania algorytmów niede-
terministycznych, które pozwalają na znalezienie rozwiązań 
problemów bardzo trudnych do rozwiązania przez algorytmy 
deterministyczne. Fundamentalną różnicą pomiędzy tymi 
dwoma rodzajami algorytmów jest fakt, że w przypadku algo-
rytmu deterministycznego otrzymywane rozwiązanie jest jedno-
znacznie determinowane przez dane wejściowe, przeciwnie niż 
ma to miejsce dla algorytmów niedeterministycznych (różne 
wykonania algorytmu niedeterministycznego dla tego samego 
zestawu danych wejściowych zostaną zakończone otrzyma-
niem różniących się wyników). Do rozwiązania problemu właści-
wego doboru parametrów modeli dynamicznych, wchodzących  
w skład ekwiwalentu, zastosowano implementację algorytmu 
genetycznego.
Algorytmy genetyczne, zwane również ewolucyjnymi, są 
jednymi z najczęściej wykorzystywanych rodzajów niedetermini-
stycznych algorytmów.
Algorytm genetyczny działa na zasadzie symulacji naturalnego 
procesu ewolucji, poprzez modelowanie procesów zachodzą-
cych w przyrodzie, takich jak selekcja naturalna, krzyżowanie 
czy mutacja. Podobnie jak w przypadku wszystkich niedeter-
ministycznych algorytmów, obszar zastosowania algorytmów 
genetycznych obejmuje przede wszystkim szukanie rozwiązań 
złożonych problemów optymalizacyjnych.
Podstawowym pojęciem związanym z algorytmem genetycznym 
jest populacja. Populacja składa się z osobników, z których każdy 
reprezentuje pojedyncze rozwiązanie problemu. W przełożeniu 

na zagadnienie doboru wartości parametrów modeli dynamicz-
nych ekwiwalentu osobnik jest zamodelowany jako zbiór modeli 
wchodzących w skład ekwiwalentu, wraz z wartościami poszcze-
gólnych parametrów każdego modelu, których wyznaczenie 
jest zadaniem algorytmu. Każdy taki osobnik jest potencjalnym 
rozwiązaniem problemu. Poszczególnym parametrom wszyst-
kich modeli zostają a priori przypisane dopuszczalne zakresy 
ich wartości. Wartości parametrów, które mogą zostać łatwo 
uzyskane na drodze analitycznej (np. MVA), nie są wyznaczane, 
techniczna realizacja tego założenia polega na przyjęciu iden-
tycznych wartości (równych wyznaczonej wcześniej prawidłowej 
wartości) dla dolnego i górnego ograniczenia zakresu dopusz-
czalnych wartości, które może przyjmować parametr w trakcie 
działania algorytmu.
Pierwszą czynnością algorytmu jest utworzenie populacji star-
towej o zadanej liczebności. Populacja startowa jest tworzona  
w sposób losowy, tak aby zapewnić jak największe zróżnicowanie 
cech osobników (czyli wartości parametrów – w dopuszczalnym 
zakresie). Populacja startowa jest punktem wyjścia działania 
algorytmu.
Przebieg poszczególnych iteracji algorytmu (spotykane jest 
również pojęcie „pokolenia”) jest następujący: każdy osobnik 
populacji poddawany jest ocenie, na jej podstawie selekcjo-
nowane są najlepsze osobniki, które dadzą źródło nowym 
osobnikom poprzez proces krzyżowania. Stworzone nowe 
osobniki, po ewentualnych mutacjach, tworzą nową popu-
lację (pokolenie), która przejdzie następnie analogiczny proces  
w nowej iteracji. W ten sposób każda populacja (poza startową, 
tworzoną losowo) jest tworzona na podstawie najlepszych (pod 
kątem oceny rozwiązania) osobników z poprzedniej populacji, 
z intencją przejęcia ich pożądanych cech. Działanie algorytmu 
kończy się po wykonaniu zadanej liczby iteracji lub w momencie 
osiągnięcia rozwiązania o satysfakcjonującej jakości (z powodu 
stosunkowo szybkich obliczeń, w niniejszej implementacji to 
kryterium nie było stosowane).
Kluczowa dla działania algorytmu jest funkcja oceny jakości 
osobnika (rozwiązania), która decyduje o możliwości przeka-
zania jego cech (czyli wartości parametrów) pokoleniom w kolej-
nych iteracjach. W zaimplementowanym rozwiązaniu ocena 
osobnika opiera się na porównaniu przebiegów otrzymanych dla 
wyznaczonych parametrów, dla określonego zdarzenia (zdarzeń) 
z przebiegami wzorcowymi. Wartość oceny jest średnim błędem 
bezwzględnym otrzymanego przebiegu w stosunku do prze-
biegu wzorcowego. W zależności od wielkości, której przebieg 
jest analizowany, wartość błędu dotyczy całej długości obser-
wowanego przebiegu (w przypadku kąta wychylenia wirnika 
generatora) lub tylko jego zdefiniowanej części (w przypadku 
przebiegu napięcia ocena koncentruje się na fragmencie spadku 
i odbudowy napięcia w trakcie i tuż po zakłóceniu).
Po dokonaniu oceny populacji wszystkie osobniki są sortowane 
zgodnie z malejącą wartością funkcji oceny ich jakości. Proces 
selekcji polega na wyborze zadanej liczby (określonej jako 
ułamek ogólnej liczebności populacji) osobników o najlepszej 
ocenie i odrzuceniu pozostałych. Wybrane osobniki stanowią 
podstawę tworzenia kolejnego pokolenia. W tym celu spośród 
wyselekcjonowanej grupy losowo wybierane jest dokładnie 
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tyle par osobników, ile wynosi liczebność populacji (która nie 
zmienia się podczas przebiegu algorytmu). Każdy nowy osobnik 
powstaje w wyniku krzyżowania wylosowanej pary. Krzyżowanie 
polega na przekazywaniu osobnikowi „potomnemu” cech obu 
osobników „rodziców” – w opisywanej implementacji poszcze-
gólne parametry nowego osobnika przyjmują wartości średnie  
z odpowiednich wartości parametrów obu „rodziców”.
Każdy stworzony w ten sposób osobnik może z określonym 
prawdopodobieństwem zostać poddany procesowi mutacji. 
Wystąpienie mutacji polega na losowych zmianach wartości 
niektórych (również wybranych losowo) parametrów modeli.
W ten sposób w każdej iteracji powstaje nowa populacja osob-
ników o tej samej liczebności, która następnie poddawana jest 
w analogiczny sposób procesowi oceny, selekcji, krzyżowania  
i mutacji.
Należy podkreślić, że z powodu niedeterministycznego charak-
teru algorytmu najlepszy osobnik w dowolnie wybranym poko-
leniu niekoniecznie musi charakteryzować się wyższą jakością  
w stosunku do najlepszego osobnika pokolenia poprzedzają-
cego, obserwowany jest jednak generalny trend poprawy jakości  
w kolejnych iteracjach algorytmu. Przykładowy postęp wyko-
nania algorytmu (wartości funkcji oceny najlepszych osobników 
kolejnych populacji są niemianowane – im niższa wartość, tym 
lepsze rozwiązanie) przedstawiono na wykresie na rys. Rys. 1. 
Zapis przykładowego przebiegu algorytmu genetycznego – 
widoczny trend poprawy jakości rozwiązań1.

Rys. 1. Zapis przykładowego przebiegu algorytmu genetycznego – 
widoczny trend poprawy jakości rozwiązań

W ramach niniejszej pracy zaprojektowano i zaimplemento-
wano oprogramowanie komputerowe bazujące na opisanej 
powyżej koncepcji. W celu wykonywania symulacji dynamicz-
nych niezbędnych w procesie oceny jakości osobników, aplikacja 
korzysta z zewnętrznego silnika obliczeniowego. Parametrami 
algorytmu są:
•	 liczebność populacji
•	 ułamek populacji wybierany w procesie selekcji i stanowiący 

podstawę tworzenia kolejnego pokolenia
•	 prawdopodobieństwo wystąpienia mutacji

•	 liczba iteracji (pokoleń).

3. Testowanie

3.1. Model testowy
Do przeprowadzenia testów procedury wyznaczania parame-
trów dynamicznych przez zaproponowaną metodę wykorzy-
stano jeden z publicznie dostępnych modeli testowych IEEE [1].
Model rozpływowy, wykorzystany do przeprowadzenia procesu 
redukcji, składa się z 39 węzłów oraz 10 generatorów synchro-
nicznych, a także modeli odbiorów, transformatorów oraz 
linii przesyłowych. Użyty model jest wykorzystywany w wielu 
pracach naukowych dotyczących badania systemów elektro-
energetycznych i często określany jest jako system Nowej Anglii.
Model testowy IEEE nie zawierał w sobie wszystkich niezbędnych 
informacji dotyczących jego zachowania dynamicznego, więc 
konieczne było uzupełnienie go o modele dynamiczne (zgodne 
z modelami IEEE), a następnie weryfikacja ich struktur i parame-
trów. Wszystkie jednostki wytwórcze zostały dokładnie odwzo-
rowane poprzez model generatora synchronicznego (genrou, 
gensal) oraz jego układu wzbudzenia (exac4, exst1, exdc1, exac1). 
Dodatkowo część jednostek wytwórczych wyposażono w model 
turbiny cieplnej (ieeeg1, tgov1) oraz model stabilizatora syste-
mowego (pss2a). Dodatkowo przyjęto modelowanie odbiorów 
poprzez stały prąd czynny i stałą reaktancję.
Schemat analizowanej sieci wraz z informacją o użytych struk-
turach modeli dynamicznych przedstawiony został na rys. Rys. 
1. Zapis przykładowego przebiegu algorytmu genetycznego 
– widoczny trend poprawy jakości rozwiązań 2. Kolor czerwony 
reprezentuje napięcie 400 kV, natomiast kolor niebieski napięcie 
20 kV. Liczby nad symbolami linii przesyłowych oznaczają 
wartości rezystancji oraz reaktancji, wyrażone w jednostkach 
względnych. Pod symbolem jednostki wytwórczej wymieniono 
typy modeli dynamicznych, które zostały wykorzystane do jej 
odwzorowania.
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3.2. Dobór parametrów modelu jednostki 
wytwórczej
Chcąc sprawdzić poprawność działania implementacji algorytmu 
genetycznego, przeprowadzono badania testowe z wykorzysta-
niem uproszczonego problemu. Przypadek testowy polegał na 
doborze wartości parametrów modeli dynamicznych generatora 
i regulatora wzbudzenia wybranej jednostki wytwórczej, a więc 
analogicznie jak w przypadku docelowego zastosowania algo-
rytmu, jednak bez redukcji systemu i tworzenia ekwiwalentu. 
Model systemu, na podstawie którego uzyskano przebiegi wzor-
cowe, oraz model używany do celów oceny rozwiązań badanych 
przez algorytm były zatem tożsame. Analizowano odpowiedź 
(przebiegi kąta wychylenia wirnika oraz napięcia na zaciskach 
generatora) wskazanej jednostki (generator przyłączony do 
węzła 46) na duże zakłócenie – bliskie zwarcie o czasie trwania 
100 ms w węźle 2. Czas pojedynczej symulacji wynosił 20 s.
Wyniki (dopasowane przebiegi) dla jednego z analizowanych 
przypadków testowych przedstawiono na rysRys. 3. Przebieg 
kąta wychylenia wirnika uzyskany dla parametrów dynamicz-
nych, wyznaczonych przez algorytm genetyczny (krzywa 
niebieska), w porównaniu z przebiegiem wzorcowym (krzywa 

czerwona).Rys. 4. Przebieg napięcia na zaciskach generatora 
uzyskany dla parametrów dynamicznych, wyznaczonych przez 
algorytm genetyczny (krzywa niebieska), w porównaniu z prze-
biem wzorcowym (krzywa czerwona) 3–4. Czerwoną pogru-
bioną linią oznaczone są przebiegi wzorcowe, cieńszą niebieską 
– przebiegi uzyskane dla parametrów dobranych przez algorytm.

Rys. 2. Schemat analizowanej sieci wraz z informacją o użytych strukturach modeli dynamicznych oraz podziałem systemu na system wewnętrzny 
(badany) oraz zewnętrzny (redukowany)
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Rys. 3. Przebieg kąta wychylenia wirnika uzyskany dla parametrów dyna-
micznych, wyznaczonych przez algorytm genetyczny (krzywa niebieska), 
w porównaniu z przebiegiem wzorcowym (krzywa czerwona)

Rys. 4. Przebieg napięcia na zaciskach generatora uzyskany dla para-
metrów dynamicznych, wyznaczonych przez algorytm genetyczny 
(krzywa niebieska), w porównaniu z przebiem wzorcowym (krzywa 
czerwona)

We wszystkich analizowanych przypadkach charakter odpo-
wiedzi dynamicznej układu o parametrach dobranych przez 
algorytm genetyczny jest bardzo zbliżony do odpowiedzi 
układu wejściowego. Rejestrowane przebiegi kątów wirnika  
i napięcia generatorów charakteryzują się niemal identycznymi 
wartościami amplitudy i częstotliwości oscylacji. Nie zaobserwo-
wano przesunięcia fazowego między otrzymanymi przebiegami. 
Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastosowania zaprojek-
towanego algorytmu do celów wyznaczania parametrów dyna-
micznych ekwiwalentu.

3.3. Wyznaczanie parametrów ekwiwalentu
Przed przystąpieniem do właściwego procesu redukcji konieczne 
jest podzielnie analizowanego systemu na system wewnętrzny 
(badany) oraz zewnętrzny (redukowany). Na potrzeby niniejszej 
pracy część systemu podlegająca procesowi redukcji została 
oznaczona przerywaną elipsą na rys. 2. Składa się ona z czterech 
generatorów synchronicznych z różnorodnymi układami wzbu-
dzenia oraz wielu linii przesyłowych i transformatorów.
Podobnie jak w przypadkach testowych, wyznaczane były 
wartości parametrów modeli dynamicznych generatora i regula-
tora wzbudzenia jednostki wytwórczej, stanowiącej ekwiwalent 
zredukowanej części systemu. Analizowano odpowiedź (prze-
biegi kąta wychylenia wirnika oraz napięcia na zaciskach gene-
ratora) jednostki wytwórczej, położonej w pobliżu redukowanej 

części systemu (generator przyłączony do węzła 41), na bliskie 
zwarcie o czasie trwania 100 ms w węźle 2. Czas pojedynczej 
symulacji wynosił 20 s.
Uzyskane za pomocą algorytmu genetycznego wyniki (dopa-
sowane przebiegi) przedstawiono na rRys. 5. Przebieg kąta 
wychylenia wirnika uzyskany dla parametrów dynamicznych 
ekwiwalentu wyznaczonych przez algorytm genetyczny (krzywa 
niebieska), w porównaniu z przebiegiem wzorcowym (krzywa 
czerwona)yRys. 6. Przebieg napięcia na zaciskach generatora 
uzyskany dla parametrów dynamicznych ekwiwalentu, wyzna-
czonych przez algorytm genetyczny (krzywa niebieska), w 
porównaniu z przebiegiem wzorcowym (krzywa czerwona)s. 
5–6. Czerwoną pogrubioną linią oznaczone są przebiegi wzor-
cowe, cieńszą niebieską – przebiegi uzyskane dla parametrów 
dobranych przez algorytm.
Przebiegi, uzyskane w trakcie symulacji wykonanych dla para-
metrów dobranych przez algorytm genetyczny, charakteryzują 
się bardzo wysokim stopniem zgodności z przebiegami wzorco-
wymi, szczególnie pod kątem najważniejszych wartości charak-
terystycznych (np. najniższy zanotowany poziom napięcia, 
pierwsze maksymalne wychylenie). 

Rys. 5. Przebieg kąta wychylenia wirnika uzyskany dla parametrów 
dynamicznych ekwiwalentu wyznaczonych przez algorytm genetyczny 
(krzywa niebieska), w porównaniu z przebiegiem wzorcowym (krzywa 
czerwona)

Rys. 6. Przebieg napięcia na zaciskach generatora uzyskany dla para-
metrów dynamicznych ekwiwalentu, wyznaczonych przez algorytm 
genetyczny (krzywa niebieska), w porównaniu z przebiegiem wzor-
cowym (krzywa czerwona)
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Algorytm potwierdził tym samym swoją przydatność do celów 
wyznaczania parametrów dynamicznych modeli. Warto wspo-
mnieć, że dobre dopasowanie przebiegów obserwowano już po 
kilkunastu iteracjach algorytmu.
Chcąc dodatkowo zweryfikować poprawność uzyskanych 
wyników i uniknąć pułapki uzależnienia wyników od pojedyn-
czego zdarzenia, tzn. sytuacji, kiedy dobrane parametry zapew-
niają podobne przebiegi tylko w przypadku analizy dokładnie 
tego samego zdarzenia, dla którego zostały wyznaczone, prze-
prowadzono dalsze badania symulacyjne. Porównano podczas 
nich przebiegi otrzymane w wyniku symulacji na obu modelach 
systemu (pełnym i zawierającym ekwiwalent sparametryzowany 
uprzednio przez algorytm), dla odmiennego zakłócenia (zwarcie 
w węźle 25, obserwowany generator przyłączony do węzła 48) 
niż to, które posłużyło do wyznaczenia parametrów dynamicz-
nych ekwiwalentu. Otrzymane wyniki przedstawiono naRys. 
7. Przebieg kąta wychylenia wirnika uzyskany dla parametrów 
dynamicznych ekwiwalentu, wyznaczonych przez algorytm 
genetyczny (krzywa niebieska), w porównaniu z przebiegiem 
wzorcowym (krzywa czerwona). Zakłócenie i obserwowana 
jednostka odmienne niż użyte do wyznaczenia parametrów 
Rys. 8. Przebieg napięcia na zaciskach generatora uzyskany dla 
parametrów dynamicznych ekwiwalentu, wyznaczonych przez 
algorytm genetyczny (krzywa niebieska), w porównaniu z prze-
biegiem wzorcowym (krzywa czerwona). Zakłócenie i obserwo-
wana jednostka odmienne niż użyte do wyznaczenia parame-
trówrys. 7–8. W tym przypadku również widoczne jest bardzo 
dobre odwzorowanie przebiegów otrzymanych podczas symu-
lacji na modelu pełnym poprzez przebiegi wynikowe symulacji 
na modelu zredukowanym.

Rys. 7. Przebieg kąta wychylenia wirnika uzyskany dla parametrów 
dynamicznych ekwiwalentu, wyznaczonych przez algorytm genetyczny 
(krzywa niebieska), w porównaniu z przebiegiem wzorcowym (krzywa 
czerwona). Zakłócenie i obserwowana jednostka odmienne niż użyte 
do wyznaczenia parametrów

Rys. 8. Przebieg napięcia na zaciskach generatora uzyskany dla parame-
trów dynamicznych ekwiwalentu, wyznaczonych przez algorytm gene-
tyczny (krzywa niebieska), w porównaniu z przebiegiem wzorcowym 
(krzywa czerwona). Zakłócenie i obserwowana jednostka odmienne niż 
użyte do wyznaczenia parametrów

4. Wnioski końcowe
We wszystkich analizowanych przypadkach rejestrowane 
przebiegi kątów wirnika i napięcia generatorów mają zbieżną 
częstotliwość zmian oraz zbliżone amplitudy, a charakter odpo-
wiedzi dynamicznej układu zredukowanego jest zbliżony do 
odpowiedzi układu przed redukcją. Z otrzymanych przebiegów 
wynika, że model, po przeprowadzeniu procesu redukcji dyna-
micznej z wykorzystaniem zaproponowanej metody, jest odpo-
wiedni do badania stabilności kątowej dużych zakłóceń.
Przeprowadzone testy wykazały, że charakter i wartości charak-
terystyczne odpowiedzi modelu zostały zachowane również  
w przypadku analizy zakłócenia odmiennego od tego, które 
posłużyło do wyznaczenia parametrów dynamicznych 
ekwiwalentu.
Stworzony za pomocą przedstawionej w artykule metody ekwi-
walent może być wykorzystywany w wielu pracach obejmu-
jących dynamiczne analizy systemów elektroenergetycznych, 
m.in. podczas współpracy międzynarodowej, gdy partnerowi 
zagranicznemu należy przekazać model dynamiczny KSE w takiej 
formie, aby nie naruszał polityki jawności danych operatorów,  
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Abstract
Simulation of power system operation requires proper dynamic representation of 
power system components in the simulation software, i.e. correct models’ structures 
and parameters. However, in large, modern power systems lack of full required informa-
tion might often be encountered. Identification is one of the ways to obtain the missing 
data. In this paper an identification method based on an implementation of genetic 
algorithm is proposed. Its prerequisite is the availability of the unit’s response to the 
disturbance gained from transient fault recorders for instance. The method is tested for 
a single unit for which the response was gained beforehand on the model with known 
parameters. The method can also be used to facilitate creating dynamic equivalents of 
larger parts of the power system, which was presented in the paper as well.
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1. Wstęp
Inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną, takie jak budowa 
nowej linii, instalacja transformatora czy bloku wytwórczego  
w elektrowni, poprzedzone są licznymi analizami, w tym anali-
zami technicznymi. Jedną z nich jest wyznaczenie spodziewanych 
wartości prądów zwarciowych. Zwarć w sieci nie można całko-
wicie wyeliminować, wobec czego system elektroenergetyczny 
musi być na nie przygotowany. Oznacza to przede wszystkim 
prawidłowy dobór aparatury łączeniowej oraz prawidłowy dobór 
przekrojów przewodów i szynoprzewodów. Ponadto wyniki obli-
czeń zwarciowych mogą zadecydować o wprowadzaniu środków 
ograniczających wartości prądów zwarciowych, np. sekcjono-
wanie, instalowanie dławików zwarciowych, stosowanie szybkich 
wyłączników „wybuchowych”, niepozwalających na osiągnięcie 
przez prąd wartości szczytowej itp. W trakcie bieżącej eksploatacji 
systemów elektroenergetycznych, przy zmianach w topologii 
sieci, również należy przeprowadzać obliczenia zwarciowe w celu 
kontroli poziomów mocy zwarciowej. 
Dokładność obliczeń zwarciowych odgrywa ważną rolę  
w zapewnieniu bezpieczeństwa, zarówno dla samego systemu 
elektroenergetycznego, jak i dla życia ludzi. W trakcie zwarcia 
przez elementy sieci mogą płynąć prądy o natężeniach wielo-
krotnie większych niż prądy robocze. Obwód, w którym zwarcie 
wystąpiło, należy jak najszybciej wyłączyć poprzez otwarcie 
wyłącznika, przy czym istotne jest, aby aparatura łączeniowa była 
prawidłowo dobrana. Jeżeli wyłącznik będzie miał za małą zdol-
ność łączeniową, to nie będzie w stanie zgasić łuku, który może 
pojawić się w momencie otwarcia styków. W takiej sytuacji urzą-
dzenie ulegnie uszkodzeniu, awaria może objąć większy obszar 
sieci, co może doprowadzić do znacznych strat. Z drugiej strony 
instalowanie wyłączników o znamionowych prądach wyłączal-
nych dużo większych od spodziewanych jest nieuzasadnione  
z ekonomicznego punktu widzenia.

Obliczenia zwarciowe obejmują szeroki zakres tematyczny  
[1, 2, 3]. Najważniejszym elementem jest wyznaczenie charak-
terystycznych wartości dla przebiegu prądu zwarciowego i(t).  
W obwodzie RL prądu przemiennego, przedstawionym na rys. 1, 
po zamknięciu w chwili t = 0 łącznika, popłynie prąd i(t) opisany 
równaniem (1).

 

Rys. 1. Obwód RL zasilany napięciem przemiennym 
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gdzie: ( )22 LRZ ω+= – moduł impedancji zastępczej obwodu 
zwartego, φ  =  arctg(ωL/R) – argument impedancji zastępczej 
obwodu, E – wartość skuteczna źródła napięcia, δ – kąt napięcia 
w chwili t = 0 wystąpienia zwarcia, ω = 2πf – pulsacja.

W równaniu (1) można wyodrębnić dwie składowe. Pierwsza 

odpowiada składowej okresowej iA.C, wymuszanej w obwodzie 
przez źródło napięciowe. Drugi składnik to składowa aperio-
dyczna prądu zwarciowego iD.C., zanikająca ze stałą czasową R/L. 
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Pojawia się ona z tego powodu, że prąd w obwodzie nie może 
zmienić się w sposób skokowy, a więc suma obu składowych  
w pierwszej chwili zwarcia musi być równa prądowi przed zwar-
ciem. Najczęściej przed zwarciem zakłada się stan bezprądowy, 
czyli wartość chwilowa prądu w momencie wystąpienia zwarcia 
jest równa zeru (i(0+) = i(0-) = 0). Jeśli zwarcie wystąpi w takiej 
chwili, że spełniony jest warunek δ – φ = π/2, to składowa nieokre-
sowa przyjmuje maksymalną wartość początkową. W rezultacie 
prowadzi to do osiągnięcia przez i(t) największej wartości chwi-
lowej. Taka sytuacja została przedstawiona na rys. 2. Ponadto 
zaznaczono na nim charakterystyczne wielkości:

•	 początkowy prąd zwarcia ''
kI  – wartość skuteczna składowej 

okresowej prądu zwarciowego w pierwszej chwili zwarcia
•	 ustalony prąd zwarcia kI
•	 prąd udarowy ip – największa chwilowa wartość prądu 

zwarciowego
•	 składowa aperiodyczna prądu zwarcia iD.C.

Rys. 2. Przebieg prądu zwarciowego i(t) w obwodzie RL prądu prze-
miennego przy zwarciu odległym

W zwarciach odległych od generatora wartości początkowego 
prądu zwarcia oraz prądu ustalonego są takie same. Jednak  
w zwarciach w pobliżu maszyn synchronicznych wartość prądu 
ustalonego jest mniejsza [1, 3]. Wynika to ze zmiany drogi stru-
mienia w generatorze w czasie trwania zwarcia. Początkowo 
strumień jest wypychany z wirnika przez prądy zaindukowane  
w klatce tłumiącej oraz w uzwojeniu wzbudzenia. Z czasem te 
prądy zanikają i strumień stopniowo wnika do wirnika, co powo-
duje wzrost wartości reaktancji generatora. W pierwszej chwili 
zwarcia reaktancja jest najmniejsza i przyjmuje wartości rzędu 
15% (stan podprzejściowy), w czasie trwania zwarcia rośnie do 
poziomu ok. 30% (stan przejściowy), a następnie osiąga wartość 
maksymalną ~200% (stan ustalony). W rezultacie reaktancja 
obwodu w czasie trwania zwarcia rośnie, a amplituda prądu 
zwarciowego maleje (rys. 3).

Rys. 3. Przebieg prądu zwarciowego i(t) w obwodzie RL prądu prze-
miennego przy zwarciu bliskim

Przeprowadzanie obliczeń zwarciowych powinno być zgodne 
z obowiązującymi normami. W 2002 roku Polski Komitet 
Normalizacyjny przyjął za obowiązującą w kraju międzynaro-
dową normę IEC 60909:0 [4], dostosowując w ten sposób polskie 
normy do standardów przyjętych w Unii Europejskiej. W normie 
zdefiniowane są również podstawowe symbole wielkości zwar-
ciowych, co pozwala na wyeliminowanie niejednoznaczności  
w dokumentacjach projektowych. Dodatkowo stosowanie jednej 
normy i jednych oznaczeń uławia działalność i obniża jej koszty 
dla firmy z branży elektroenergetycznej obecnych na wspólnym 
rynku europejskim.

2. Wyznaczanie I’’
k wg zaleceń normy  

PN-EN 60909
Wyznaczanie wielkości zwarciowych wg zaleceń normy składa 
się z dwóch etapów. W pierwszym kroku obliczany jest począt-
kowy prąd zwarcia  ''

kI . Następnie jest on przeliczany za pomocą 
pomocniczych wskaźników na pozostałe wielkości zwarciowe, 
np. prąd udarowy. Takie podejście jest oczywiście sposobem 
uproszczonym, ale szeroko wykorzystywanym w obliczeniach 
inżynierskich od wielu lat i wielokrotnie sprawdzonym [3]. 

Do obliczenia wartości ''
kI  norma zaleca stosowanie metody 

Thevenina. W uproszczeniu polega ona na wstawieniu zastęp-
czego źródła napięciowego pomiędzy miejscem zwarcia a ziemią 
oraz na zwarciu wszystkich innych źródeł napięciowych – gene-
ratorów [1]. Przy budowaniu modelu zwarciowego sieci przyj-
muje się następujące założenia:
•	 pomija się wszystkie gałęzie doziemne (pojemności linii, 

gałęzie odpowiadające za straty biegu jałowego w transfor-
matorze, odbiory niewirujące)

•	 przekładnie transformatorów są równe ich wartościom 
znamionowym, a w transformatorach pracujących równo-
legle równe średniej arytmetycznej ich wartości nominalnych

•	 w czasie trwania zwarcia nie zachodzą żadne zmiany 
zarówno w sieci, jak i w charakterze zwarcia

•	 przed zwarciem w sieci nie płyną żadne prądy.

K. Księżyk, T. Zdun | Obliczanie prądu początkowego zwarcia w sieciach SN według normy PN-EN 60909
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Wartość napięcia źródła wstawionego w miejscu zwarcia wynosi 
cUn, gdzie współczynnik napięciowy c należy dobrać zgodnie z 
tab. 1. Początkowy prąd zwarcia trójfazowego może być obli-
czony ze wzoru (2).

 
k

n''
k

Z
cUI
⋅

=
3

 (2)

gdzie: c – współczynnik napięciowy przyjęty zgodnie z tab. 1, Un 
– napięcie znamionowe sieci w miejscu zwarcia, Zk – impedancja 
zwarciowa.

Napięcie znamionowe  
sieci Un

Współczynnik napięciowy dla obliczeń

maksymalnego 
prądu zwarcia

cmax

Minimalnego prądu zwarcia
cmin

Sieć nn
100 V – 1000V

1,05*
1,10** 0,95

Sieć SN
>1 kV do 35 kV

1,10 1,00
Sieć WN i NN
>35 kV

*dla sieci nn o tolerancji +6%, np. dla sieci o podniesionym napięciu  
z 380 do 400 V 
**dla sieci nn o tolerancji +10%

Tab. 1. Wartości współczynnika napięciowego [4]

Występująca w równaniu (2) impedancja zwarciowa Zk to impe-
dancja sieci widziana z zacisków zastępczego źródła napięcia 
wstawionego w miejsce zwarcia (przy zwartych wszystkich 
węzłach generatorowych). Chcąc ją wyznaczyć, należy dokonać 
wielu przekształceń w sieci – połączenia równoległe i szeregowe 
gałęzi oraz przekształcenia gwiazda-trójkąt. 
Zasadnicza różnica pomiędzy normą PN-EN 60909 a wcześniej 
obowiązującymi standardami polega na korygowaniu impe-
dancji generatorów synchronicznych i transformatorów przez 
odpowiednie współczynniki poprawkowe. Ich zastosowanie ma 
na celu zrekompensowanie pewnych założeń upraszczających, 
takich jak praca generatorów na biegu jałowym czy nieuwzględ-
nianie regulacji przekładni transformatorów. Prostota wzoru (2) 
oraz metody Thevenina są tak dużymi zaletami, że zdecydowano 
się na ich pozostawienie, natomiast zmniejszenie błędów obli-
czeń osiągnięto właśnie poprzez korygowanie impedancji [3]. 
Norma odnosi się do jeszcze czterech dokumentów. Pierwszy  
z nich [5] wyjaśnia pochodzenie współczynników korygują-
cych, drugi [6] podaje typowe wartości parametrów elektrycz-
nych dla podstawowych elementów systemu elektroenerge-
tycznego, trzeci dokument [7] zawiera wytyczne, jakimi należy 
się kierować przy wyznaczaniu prądów zwarć podwójnych,  
a w ostatnim [8] zamieszczono przykłady obliczeniowe. Pięć 
wymienionych dokumentów tworzy razem spójne wytyczne, 
jakimi należy się kierować przy wyznaczaniu podstawowych 
wielkości zwarciowych.

3. Obliczenia zwarciowe z użyciem metody 
potencjałów węzłowych
W przypadku sieci z dużą liczbą gałęzi i węzłów „ręczne” zwijanie 
obwodu byłoby pracochłonne. W takiej sytuacji zastosowanie 
znajdują algorytmy numeryczne bazujące na metodzie poten-
cjałów węzłowych [1, 2, 3]. W pierwszym kroku tworzona 
jest macierz admitancyjna Y, a następnie rozwiązywane jest 
równanie macierzowe (3).
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gdzie: I={I1, I2,…, Ik} – wektor prądów węzłowych, U={U1, U2,…, 
Uk} – wektor napięć węzłowych, Y – macierz admitancji własnych 
i wzajemnych w sieci po zastosowaniu metody Thevenina, k – 
indeks węzła, w którym nastąpiło zwarcie.

Wektor prądów węzłowych z równania (3) zawiera same zera 
oprócz elementu odpowiadającego węzłowi, w którym jest 
zwarcie. Jego prąd węzłowy jest równy prądowi zwarcia. Elementy 
wektora napięć, prawa strona równania (3), są nieznane z jednym 
wyjątkiem: napięcie w miejscu zwarcia w sieci Thevenina jest 
równe cUn/ 3  (wartość fazowa).
W wyniku odwrócenia macierzy Y otrzymuje się (4). 

IZU ⋅=  (4)

gdzie: Z – macierz impedancyjna zwarciowa powstała poprzez 
odwrócenie macierzy admitancyjnej.

Równanie macierzowe jest sposobem zapisu układu równań 
liniowych. Ostatni wiersz układu równań (4), odpowiadający 
węzłowi, w którym wystąpiło zwarcie (indeks k), można zapisać 
następujący sposób:
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Ponieważ prąd węzłowy dla węzła zwartego Ik jest równy prądowi 
zwarcia ''

kI , stąd można obliczyć początkowy prąd zwarciowy:
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Z równania (4) można wyodrębnić wiersz odpowiadający dowol-
nemu węzłowi j, otrzymując w ten sposób wzór na napięcie  
w węźle j przy zwarciu w węźle k. 
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Należy podkreślić, że jest to napięcie w sieci po zastosowaniu 
twierdzenia Thevenina, a nie napięcie rzeczywiste.
Po wyznaczeniu napięć w każdym węźle sieci można wyznaczyć 
wartości prądów w gałęziach na podstawie prawa Ohma.
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gdzie: i, j – indeksy węzłów początkowego i końcowego danej 
gałęzi, Zij – impedancja gałęzi pomiędzy węzłami i oraz j (z para-
metrów gałęzi, a nie z macierzy impedancyjnej).

4. Modele elementów

4.1. Linie
Linie elektroenergetyczne modelowane są poprzez szeregowo 
połączoną reaktancję i rezystancję, a ich wartości dla składowej 
zgodnej są takie same jak w przypadku innych obliczeń, np. 
wyznaczania rozpływu mocy. W obliczeniach zwarciowych 
pomija się gałęzie poprzeczne, tzn. pojemność oraz rezystancję 
wynikającą z upływności. Jedynie w przypadku zwarć jedno-
fazowych w sieciach z izolowanym lub uziemionym poprzez 
impedancję punktem neutralnym (sieci SN) należy uwzględniać 
pojemności doziemne dla składowej zerowej.

4.2. Transformatory 2-uzwojeniowe
Transformatory 2-uzwojeniowe (za wyjątkiem transformatorów 
blokowych) dla składowej zgodnej oraz przeciwnej modelowane 
są jako szeregowe połączenie reaktancji, rezystancji i przekładni 
transformatora idealnego. Rezystancja i reaktancja transforma-
tora wyznaczana jest na podstawie próby zwarcia, ze wzorów 
(9a-c).
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gdzie: UrT – napięcie znamionowe transformatora (strona górna 
lub dolna) [kV], SrT – moc znamionowa transformatora [MVA], PkrT 
–straty w uzwojeniach transformatora w czasie próby zwarcia 
[kW], ukr – napięcie zwarcia transformatora wyrażone w procen-
tach, uRr i uXr – odpowiednio składowa czynna i bierna napięcia 
zwarcia, wyrażone w procentach.

Zgodnie z normą PN-EN 60909 impedancja transformatora jest 
mnożona przez współczynnik poprawkowy KT, tzn. ZTK = KT ZT. 
Wartość współczynnika KT jest wyznaczana ze wzoru (10).
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T x,

c,K
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950
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gdzie: cmax – współczynnik napięciowy z tab. 1 odniesiony 
do napięcia sieci po stronie dolnej transformatora, xT – reak-
tancja transformatora wyrażona w jednostkach względnych,  
xT = uXr / 100%.

Na rys. 4 przedstawiono wykres wartości współczynnika KT  
w funkcji napięcia zwarcia ukr. Wartości mniejsze od 1 powo-
dują, że impedancja zwarciowa transformatora maleje  
i w związku z tym wartość prądu zwarciowego będzie większa niż 
bez uwzględnienia współczynników poprawkowych. Ze wzoru 
(10) można wyznaczyć wartość graniczną xT(gran), powyżej której 
współczynnik poprawkowy będzie mniejszy od 1. Dla cmax = 1,1 
wartością graniczną jest xT(gran) = 7,5%, natomiast dla cmax = 1,05 
współczynnik poprawkowy jest zawsze mniejszy od 1. 

Rys. 4. Wykres wartości współczynnika poprawkowego KT dla transfor-
matorów dwuuzwojeniowych w funkcji napięcia zwarcia ukr

4.3. Transformatory 3-uzwojeniowe
Transformatory 3-uzwojeniowe do obliczeń zwarciowych są 
modelowane w postaci trzech gałęzi połączonych w gwiazdę. 
Każda z gałęzi, odpowiadająca jednemu z uzwojeń (oznaczonych 
literami A, B i C), składa się z szeregowego połączenia rezystancji 
i reaktancji. Dodatkowo gałęzie odpowiadające uzwojeniom  
B i C zawierają przekładnię transformatora idealnego. Wartości 
impedancji wyznaczane są w podobny sposób jak dla transfor-
matorów 2-uzwojeniowych (wzory 9a-c). Główna różnica polega 
na tym, że z wyników próby zwarcia wyznaczane są trzy impe-
dancje, po jednej dla każdej pary uzwojeń (wzory 11a-c).
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gdzie: UrT – napięcie znamionowe transformatora [kV],  
SrTAB, SrTAC, SrTBC – moc przechodnia poszczególnych par uzwojeń 
[MVA], uRrAB i uXrAB – składowe czynna i bierna napięcia zwarcia 
przy próbie zwarcia AB (strona C otwarta), wyrażone w procen-
tach, uRrAC i uXrAC – składowe czynna i bierna napięcia zwarcia 
przy próbie zwarcia AC (strona B otwarta), wyrażone w procen-
tach, uRrBC i uXrBC – składowe czynna i bierna napięcia zwarcia przy 
próbie zwarcia BC (strona A otwarta), wyrażone w procentach.

Impedancje par uzwojeń zgodnie z zaleceniami normy są korygo-
wane przez współczynniki poprawkowe zdefiniowane wzorami 
(12a-c), tzn. ZABK = KTAB ZAB, ZACK = KTAC ZAC oraz ZBCK = KTBC ZBC. 
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gdzie: cmax – współczynnik napięciowy z tab. 1, xTAB, xTAC, xTBC – 
reaktancje par uzwojeń transformatora wyrażone w jednostkach 
względnych, xTAB = uXrAB / 100%.

Impedancje poszczególnych uzwojeń można wyznaczyć poprzez 
przekształcenie zdefiniowane wzorami (13a-c).

 ( )BCKACKABKAK ZZZ,Z −+⋅= 50  (13a)

 ( )ACKBCKABKBK ZZZ,Z −+⋅= 50  (13b)

 ( )ABKBCKACKCK ZZZ,Z −+⋅= 50  (13c)

4.4. Generatory
Na potrzeby wyznaczania prądów zwarciowych generatory 
modelowane są reaktancją podprzejściową pomnożoną przez 
współczynnik poprawkowy KG, wyznaczony ze wzoru (14). 
Dotyczy to tylko maszyn przyłączonych bezpośrednio do sieci, 
np. w sieciach przemysłowych lub rozdzielczych SN, natomiast 
dla generatorów pracujących w bloku z transformatorem norma 
definiuje inny wzór na współczynnik poprawkowy.
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gdzie: cmax – współczynnik napięciowy z tab. 1, UrG – napięcie 
znamionowe generatora, Un – napięcie znamionowe sieci, xd

’’ – 
reaktancja generatora w jednostkach względnych, φrG – przesu-
nięcie kątowe pomiędzy prądem i napięciem w warunkach pracy 
znamionowej generatora.

4.5. Silniki indukcyjne
Przy wyznaczaniu minimalnej wartości początkowego prądu 
zwarcia pomija się wpływ silników indukcyjnych. Podczas 
obliczeń maksymalnej wartości prądu ''

kI  dopuszczalne jest 
pominięcie udziału od silników, jeżeli jest on mniejszy niż 5%  
(w stosunku do wartości prądu zwarciowego wyznaczonego bez 
udziału silników). 
Silniki indukcyjne dla składowej zgodnej i przeciwnej modelo-
wane są impedancją określoną wzorem (15). 

 
rM

rM

rMLR
M S

U
I/I

Z
21

⋅=  (15)

gdzie: ILR /IrM – stosunek prądu pobieranego przy zablokowanym 
wirniku do prądu znamionowego silnika, UrM – napięcie znamio-
nowe, SrM – moc znamionowa.

Przy wyznaczaniu wartości rezystancji i reaktancji silnika  
z wystarczającą dokładnością można posłużyć się następującymi 
zależnościami:
•	 RM/XM: = 0,1 i XM = 0,995 ZM dla silników SN z mocą przypa-

dającą na parę biegunów PM ³ 1MW
•	 RM/XM: = 0,15 i XM = 0,989 ZM dla silników SN z mocą przypa-

dającą na parę biegunów PM < 1MW
•	 RM/XM: = 0,42 i XM = 0,922 ZM dla silników nn.

4.6. Blok transformator-generator
Norma zaleca osobne traktowanie bloku generator-transfor-
mator. Ponadto odróżnia blok z transformatorem z podobciąże-
niowym przełącznikiem zaczepów od bloku z transformatorem 
bez takiego przełącznika lub z wyłączoną regulacją. W pierw-
szym przypadku obie impedancje, generatora i transformatora, 
powinny być przemnożone przez współczynnik korygujący  
KS zdefiniowany wzorem (16).
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gdzie: cmax – współczynnik napięciowy z tab. 1, UrG – napięcie 
znamionowe generatora, UnQ – napięcie znamionowe sieci, xd

’’ – 
reaktancja generatora w jednostkach względnych, φrG – przesu-
nięcie kątowe pomiędzy prądem i napięciem w warunkach pracy 
znamionowej generatora.

Na rys. 5 przedstawiono wykres zmienności KS w zależności 
od |xd

’’–xT|. Założono przy tym równość napięć znamiono-
wych generatora i strony dolnej transformatora oraz większego  
o 10% napięcia strony HV transformatora w stosunku do napięcia 
sieci. Z charakterystyki wynika, że wprowadzenie współczynnika 
poprawkowego zmniejsza impedancję bloku. Ponadto wartości 
współczynnika KS są tym mniejsze, im większa jest wartość 
modułu różnicy pomiędzy reaktancjami generatora i transforma-
tora blokowego w jednostkach względnych.
W sytuacji, kiedy transformator blokowy nie jest wyposażony  
w podobciążeniowy przełącznik zaczepów lub jego układ regula-
cyjny jest wyłączony (jeden z zaczepów jest ustawiony na stałe), 
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to norma zaleca używanie współczynnika korygującego KSO 
określonego równaniem (17).

 
( ) ( )

rG
''

d

max
T

rTHV

rTLV

GrG

nQ
SO sinx

cp
U
U

pU
U

K
ϕ⋅+

⋅±⋅⋅
+

=
1

1
1

 (17)

gdzie: 1+pG – współczynnik zwiększający UrG do napięcia obec-
nego w sposób ciągły na zaciskach generatora (np. pG = 0,05), 
1±pT  – współczynnik uwzględniający zmianę przekładni trans-
formatora blokowego przez przełącznik zaczepów ustawiony na 
stałe na jednej pozycji, pozostałe jak we wzorze (16)

Rys. 5. Wykres wartości współczynnika poprawkowego KS dla bloku 
generator-transformator z podobciążeniową regulacją przekładni, przy 
założeniu UrG = UrTLV oraz UrTHV = 1,1×UnQ

4.7. Zwarcie wewnątrz bloku generator-
-transformator z podobciążeniowym 
przełącznikiem zaczepów
Szczególnym przypadkiem jest wyznaczanie prądów podczas 
zwarcia pomiędzy generatorem a transformatorem blokowym,  
w tym również w sieci zasilanej z transformatora potrzeb 
własnych. W przypadku wyznaczania udziałów w prądzie zwar-
ciowym impedancja generatora jest korygowana współczynni-
kiem określonym wzorem (18a), natomiast impedancja transfor-
matora współczynnikiem z równania (18b).
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 1=S,TK  (18b)

gdzie: KG,S – współczynnik korygujący impedancję generatora, 
KT,S – współczynnik korygujący impedancję transformatora, 
pozostałe jak we wzorze (16).

Na potrzeby wyznaczania całkowitego prądu zwarciowego lub 
sumy udziałów do generatora i transformatora, np. płynącego 
przez uzwojenie HV transformatora potrzeb własnych, impe-
dancje elementów są korygowane współczynnikami określo-
nymi wzorami (19a) i (19b).
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gdzie: KG,S – współczynnik korygujący impedancję generatora, 
KT,S – współczynnik korygujący impedancję transformatora, 
pozostałe jak we wzorze (16).

Z powyższych wzorów wynika, że suma udziałów od generatora 
i transformatora, wyznaczona przy uwzględnieniu współczyn-
ników (18a-b), nie jest równa prądowi zwarcia obliczonemu przy 
współczynnikach definiowanych wzorami (19a-b).

5. Sieć testowa
Raport techniczny IEC/TR 60909-4 [8], wchodzący w skład normy, 
zawiera zbiór przykładów wraz z rozwiązaniami, ilustrujący 
metodę wyznaczania wielkości zwarciowych. Jedna z opisanych 
tam sieci testowych została przedstawiona na rys. 6. Jest to sieć 
przemysłowa składająca się z generatora wraz z transformatorem 
blokowym oraz układem potrzeb własnych. Dokładne parametry 
wszystkich elementów wchodzących w skład tej sieci można 
odnaleźć we wspomnianym dokumencie.
Do szyn 220 kV przyłączone są dwa zastępcze systemy elek-
troenergetyczne, jeden o mocy zwarciowej 8002 MVA, a drugi  
o mocy 20005 MVA, ale przy zwarciu w danym miejscu aktywny 
jest tylko jeden z nich. Mniejszy jest załączony przy zwarciu  
w punkcie oznaczonym F1, większy natomiast przy zwarciu  
w sieci SN – węzły F2, F3 i F4. 
Transformator T z podobciążeniową regulacją przekładni wraz  
z generatorem G o mocy 250 MVA tworzą blok wytwórczy. W przy-
padku zwarcia w węźle F1 ich impedancja jest korygowana przez 
współczynnik określony wzorem (16). Przy zwarciu w punkcie F2 
wyznaczane są udziały w prądzie zwarcia, pochodzące od gene-
ratora i poprzez transformator od systemu. Dlatego też używane 
są wówczas współczynniki określone wzorami (18a) oraz (18b). 
Dla zwarć w F3 i F4 istotny jest sumaryczny prąd pochodzący 
od generatora i systemu, w związku z czym mają zastosowanie 
współczynniki określone w równaniach (19a) i (19b).
Do obu szyn 10 kV, zasilanych z transformatora potrzeb własnych 
AT (ang. auxiliary transformer), przyłączonych jest bezpośrednio 
21 silników o sumarycznej mocy 44,39  MW. Ponadto poprzez 
transformatory SN/nn przyłączone są silniki o łącznej mocy  
10,1 MW. Bez szczegółowych rozważań można przyjąć, że ze 
względu na liczbę i sumaryczną moc tych silników analiza zwarć 
w punktach F2, F3 i F4 wymaga uwzględnienia ich pracy. W przy-
padku zwarcia w węźle F1 zostały przeanalizowane dwa warianty:  
z wyłączonymi oraz z załączonymi silnikami, aby sprawdzić ich 
wpływ na poziom prądu zwarciowego. 
Do obliczeń został wykorzystany program PlansSN. Aplikacja jest 
dedykowana do analiz w sieci SN, umożliwia w prosty sposób 
modelowanie złożonych systemów poprzez wprowadzanie para-
metrów znamionowych jego elementów. Program wyznacza 
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prądy zwarciowe zgodnie z normą PN-EN 60909, ale umożliwia 
również przeprowadzanie obliczeń bez uwzględniania współ-
czynników poprawkowych.

6. Wyniki obliczeń
W tab. 2 zebrano wartości współczynników korygujących, obli-
czonych dla elementów sieci testowej. Należy zwrócić uwagę, 
że dla generatora oraz transformatora blokowego podane są po 
trzy wartości, w zależności od analizowanego miejsca zwarcia. 
Najniższą wartość, równą 0,913, osiąga współczynnik popraw-
kowy dla bloku generator-transformator w przypadku wyzna-
czania zwarcia na szynach 220 kV. Oznacza to, że impedancje tych 
dwóch elementów będą mniejsze, natomiast prąd zwarciowy 
większy niż w obliczeniach bez uwzględniania współczynników. 
Przy wyznaczaniu prądu zwarcia w punktach F3 i F4, a więc 
wewnątrz sieci potrzeb własnych bloków, współczynnik popraw-
kowy dla transformatora blokowego osiąga wartość 1,214, 
wobec czego impedancja transformatora zostanie powiększona, 
a prąd zwarciowy zmaleje. Współczynniki wyznaczone dla pozo-
stałych elementów są bliższe jedności, w związku z czym należy 
się spodziewać, że ich wpływ na impedancję i wartości prądów 
zwarciowych będzie mniejszy. 

Element K Uwagi

G

0,913 zwarcie w F1

0,994 zwarcie w F2 (udziały)

0,994 zwarcie w F3 i F4

T

0,913 zwarcie w F1

1,000 zwarcie w F2 (udziały)

1,214 zwarcie w F3 i F4

AT

1,003 KTAB

1,003 KTAC

0,969 KTBC

T20, T26 0,963

 T15... 19 i T21… 25 1,009

Tab. 2. Współczynniki korygujące impedancje elementów sieci testowej

Wyniki obliczeń prądów zwarciowych w poszczególnych węzłach 
sieci testowej zawiera tab. 3, przy czym w drugiej kolumnie są 
wartości wyznaczone wg zaleceń normy PN-EN 60909, nato-
miast w trzeciej kolumnie wartości uzyskane dla modeli bez 
współczynników poprawkowych. Potwierdzają one wnioski 
wyciągnięte z analizy wartości ujętych w tab.  2. W przypadku 
zwarcia w punkcie F1 (bez silników indukcyjnych) uwzględnienie 
współczynników spowodowało wzrost udziału prądu zwarcia 
pochodzący od bloku generator-transformator o prawie 10%. 
Dla zwarcia w sieci potrzeb własnych udział od generatora i od 

Rys. 6. Testowa sieć SN zamodelowana w programie PlansSN
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systemu (poprzez transformator blokowy) jest z kolei mniejszy  
o ok. 8% dla punktu F3 i o blisko 2% dla F4. 
Uwzględnienie współczynników poprawkowych w sieci testowej 
ma duży wpływ na wartość prądu zwarciowego, pochodzącego 
od drugiej sekcji z silnikami. Udział tego prądu rośnie o przeszło 
20%, co oznacza zmianę o 200 A.
Praca silników podczas analizy zwarcia w węźle F1 powoduje 
wzrost udziału pochodzącego od bloku generator-transformator 
o 7%. Ponieważ jednak za wartość prądu zwarcia w punkcie 
F1 odpowiada przede wszystkim moc zwarciowa zastępczego 
systemu elektroenergetycznego, dlatego wpływ silników na 
całkowity prąd zwarcia jest znikomy i wynosi 0,6%. 
Suma udziałów prądowych pochodzących od generatora I”

KG
  i transformatora blokowego I”

KT,wyznaczona przy analizie zwarcia 
w węźle F2 wynosi 44 731 A + 46 811 A = 91 542 A. Jednak obliczony 
przy rozpatrywaniu zwarcia w punkcie F3 łączny udział od genera-
tora i od systemu jest znacznie mniejszy i wynosi 83 781 A. Różnica 
wynika z przyjmowania różnych współczynników poprawkowych 
dla tych dwóch przypadków, co jest zalecane przez normę.

Wielkość PN-EN 60909 Modele bez współczynników 
korygujących Różnica

Zwarcie w F1 (bez silników)

I”k 23 064 22 884 0,8%

I”kT 2 076 1 895 9,6%

Zwarcie w F1 (z udziałem silników)

I”k 23 200 23 021 0,8%

I”kT 2 211 2 030 8,9%

Zwarcie w F2 (udziały)

I”kG 44 731 44 473 0,6%

I”kT 46 811 46 811 0,0%

Zwarcie w F3

I”k 90 100 97 663 -7,7%

I”kG + T 83 781 91 281 -8,2%

I”kAT 6 360 6 423 -1,0%

Zwarcie w F4

I”k 28 706 28 853 -0,5%

I”kAT 18 404 18 552 -0,8%

I”kAT(HV) 8 647 8 816 -1,9%

I”kAT(TV) 1 119 927 20,7%

I”kT15 ... I”kT19 381 382 -0,3%

I”kT20 383 379 1,1%

I”kM1 1 989 1 989 0,0%

Tab. 3. Wyniki obliczeń dla testowej sieci SN, wartości prądu w [A]

7. Wnioski
Wyznaczanie prądów zwarciowych jest istotne przy projekto-
waniu i eksploatacji systemu elektroenergetycznego. Sposób 
prowadzenia obliczeń powinien być zgodny z zaleceniami 
obowiązującej normy PN-EN 60909. O ile wykorzystywana 
przy tej okazji metoda Thevenina wraz z metodą potencjałów 
węzłowych jest znana i stosowana od lat, o tyle wprowadzone 
współczynniki korygujące stanowią istotną zmianę. Zgodnie 
z założeniami przyjętymi przez autorów normy, mają one na 
celu zrekompensować błędy wynikające z przyjętych założeń 
uproszczających.
Zamieszczone wyniki analizy zwarciowej dla sieci testowej 
pokazują, że wprowadzone współczynniki korygujące mają 
znaczny wpływ na otrzymywane wartości prądów zwarcio-
wych. W największym stopniu dotyczy to udziałów pochodzą-
cych od transformatorów i generatorów. Wraz z oddalaniem 
się od stacji zasilających, w szczególności w sieciach promie-
niowych, udział transformatorów w impedancji zwarciowej Zkk 
maleje, a zwiększa się udział pochodzący od przewodów i kabli. 
Ponieważ impedancje linii nie są korygowane współczynnikami, 
to wartości prądów zwarciowych wyznaczone wg zaleceń nowej, 
jak i poprzednich norm, będą w takim przypadku w większym 
stopniu zbieżne.
W bloku generator-transformator norma rozróżnia trzy przy-
padki, w zależności od miejsca zwarcia. Dla każdego z nich wpro-
wadzone są inne wzory na współczynniki korygujące. W celu 
otrzymania poprawnych wyników ważne jest prawidłowe rozpo-
znanie rozważanego wariantu.
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1. Wprowadzenie
 Poprawna praca systemu elektroenergetycznego wymaga  
w dzisiejszych czasach stosowania różnego rodzaju dodatko-
wych urządzeń, które oprócz generatorów i transformatorów, 
uczestniczą w procesach regulacyjnych. Do urządzeń tych zali-
czamy te najnowocześniejsze, należące do grupy urządzeń FACTS 
(ang. Flexible Alternating Current Transmission Systems). Wśród 
nich szczególne miejsce zajmują energoelektroniczne kompen-
satory bocznikowe. Ich znaczenie rośnie w związku z rozwojem 
systemu, a w szczególności wraz ze wzrostem mocy pobieranej 
przez odbiory. Prowadzi to bowiem do pojawiania się coraz 
częstszych problemów z utrzymaniem właściwych poziomów 
napięć w sieci zasilającej, związanych najczęściej z przepływami 
mocy biernej.
Wprowadzenie do systemu kompensatorów, ze względu na 
ich znaczące moce znamionowe, musi być poprzedzone odpo-
wiednią analizą ich oddziaływania na system elektroenerge-
tyczny. Zadanie to realizowane jest w postaci modelowania 
komputerowego, odzwierciedlającego pracę systemu wraz  
z nowym urządzeniem. Wiarygodność uzyskanych w tym 
procesie wyników jest uzależniona od dokładności odzwiercie-
dlenia systemu elektroenergetycznego, jak również nowego 
obiektu, jakim jest kompensator.
Niniejszy artykuł zawiera syntetyczny opis wybranych sposobów 
modelowania kompensatorów energoelektronicznych, należą-
cych do grupy urządzeń FACTS. Omówione szerzej w tym referacie 
modele zostały wykorzystane w badaniach symulacyjnych, prowa-
dzonych w programach PLANS oraz DIgSILENT PowerFactory.

2. Rodzaje kompensatorów
kompensatory bocznikowe, spotykane w systemach elektro-
energetycznych, możemy podzielić na dwie podstawowe grupy: 
elektromaszynowe oraz statyczne. Znaczenie tych pierwszych, 
które stanowią regulowane maszyny synchroniczne, ze względu 

na coraz rzadsze ich stosowanie jest bardzo małe. Kompensatory 
statyczne są natomiast powszechnie stosowane w systemach 
zasilania na całym świecie. Wśród kompensatorów statycznych 
wyróżniamy kompensatory klasyczne, w których do prowa-
dzenia procesów łączeniowych wykorzystuje się łączniki elek-
tromechaniczne, oraz kompensatory energoelektroniczne,  
w których zastosowanie znalazły układy energoelektroniczne.
Kompensatory energoelektroniczne stanowią układy typu SVC 
(ang. Static VAr Compensator) oraz układy STATCOM (ang. Static 
Compensator). 
Układy kompensatorów typu SVC budowane są z następujących 
modułów:
•	 TSC (ang. Thyristor Switched Capacitor) – kondensatory załą-

czane tyrystorowo
•	 TSR (ang. Thyristor Switched Reactor) – dławiki załączane 

tyrystorowo
•	 TCR (ang. Thyristor Controlled Reactor) – dławiki o tyrysto-

rowo regulowanej indukcyjności
•	 FC (ang. Fixed Capacitors) – stałe baterie kondensatorów, do 

tych układów zalicza się również filtry wyższych harmonicz-
nych o charakterze pojemnościowym.

Nazwy stosowanych kompensatorów SVC wywodzą się od zasto-
sowanych w ich strukturze modułów. Stąd wyróżniamy nastę-
pujące podstawowe podtypy: TSC, TSR, TCR, TCR-FC, TCR-TSC, 
TCR-TSC-FC i TSR-TSC (TCR i TCR-TSC nie są stosowane w prak-
tyce). Tylko układy SVC zawierające w swojej strukturze element 
TCR mogą prowadzić regulację w sposób ciągły.
W zakresie układów STATCOM wyróżniamy dwie podstawowe 
konstrukcje. Najbardziej rozpowszechnioną jest oparta na prze-
kształtniku VSI (ang. Voltage Source Inverter), czyli przetwornicy 
napięcia. Natomiast układów STATCOM zbudowanych z wyko-
rzystaniem przetwornicy prądu CSI (ang. Current Source Inverter)  
w systemie elektroenergetycznym nie spotkamy. Obie 
konstrukcje są w stanie prowadzić regulację w sposób ciągły.
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Autor artykułu prezentuje wybrane sposoby modelowania kompensatorów energo-
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Najmłodszą grupę kompensatorów energoelektronicznych 
stanowią układy hybrydowe, powstałe w wyniku połączenia 
w jednej konstrukcji obu prezentowanych powyżej rozwiązań. 
Z racji swojej budowy można je określić mianem SVC na bazie 
STATCOM. Wynika to z tego, że struktura układu przypomina 
SVC z tą tylko różnicą, że element TCR został w niej zastąpiony 
układem STATCOM.
Układy kompensatorów energoelektronicznych mogą pracować, 
wykorzystując jedno z kryteriów regulacji: regulację napięcia, 
regulację mocy biernej, regulację współczynnika mocy  
i tłumienie oscylacji mocy [8]. Dla sieci przesyłowych podsta-
wowym stosowanym kryterium regulacji w stanach ustalonych 
jest regulacja napięcia. 
Bardziej szczegółowo układy energoelektronicznych kompensa-
torów bocznikowych zostały zaprezentowane np. w [3].

3. Modele statyczne
Modelując układy kompensatorów energoelektronicznych  
z uwzględnieniem analizy rozpływowej, należy brać pod uwagę 
specyfikę tych układów w stanach ustalonych. 
Zarówno kompensatory SVC o regulacji ciągłej, jak i STATCOM  
w stanach ustalonych w zakresie regulacji zachowują się w iden-
tyczny sposób, dlatego też dla takiego zakresu pracy mogą być 
modelowane w taki sam sposób.
Zachowanie tych układów poza zakresem regulacji jest już 
jednak różne. Moc bierna układu SVC jest zależna od kwadratu 
napięcia zasilającego, natomiast moc bierna STATCOM zależy 
od wartości napięcia. Tym samym np. przy obniżonych warto-
ściach napięć zasilających układ SVC ma większe ograniczenie 
w zakresie dostarczanej mocy biernej niż układ STATCOM – takie 
zachowanie układów wymaga różnego podejścia do modelo-
wania ich pracy poza zakresem regulacji (czyli przy zawyżonych 
lub zaniżonych wartościach napięć).

3.1. Modelowanie układu SVC
Kompensator SVC może być w systemie elektroenergetycznym 
widziany jako podłączona w określonym węźle systemu zmienna 
susceptancja, której charakter, zależny od aktualnego wystero-
wania, jest pojemnościowy lub indukcyjny. Susceptancja takiego 
układu jest wypadkową wartością członów pojemnościowych, 
indukcyjnych i filtrów wyższych harmonicznych wchodzących 
w skład kompensatora (jeśli są zainstalowane). Jedynie w szcze-
gólnym przypadku wysterowania człony indukcyjne i pojem-
nościowe się równoważą, co może być postrzegane z punktu 
widzenia susceptancji układu tak samo jak całkowite wyłą-
czenie. W takim przypadku kompensator SVC pobiera z systemu 
niewielką moc czynną, związaną z powstającymi w nim stratami 
(co przy modelowaniu można pominąć).
Jednym ze sposobów modelowania może być „rozbicie” modelu 
na modele poszczególnych członów, wchodzących w skład 
odzwierciedlanego kompensatora SVC.
I tak pojemności załączone na stałe o łącznej pojemności C 
można zamodelować jako susceptancję o wartości wynikającej 
z zależności

CBC ω=  (1)

gdzie: ω – pulsacja.

Wypadkową wartość susceptancji członów pojemnościowych 
TSC możemy wyrazić jako:

 ∑= załTSC CB ω  (2)
 
gdzie: CΣzał – sumaryczna pojemność wszystkich załączonych 
w danej chwili do pracy sekcji TSC.

W celu uproszczenia modelu elementy o pojemności załączonej 
na stałe możemy traktować jako jeden z członów TSC o okre-
ślonej pojemności.
Członami o charakterze indukcyjnym w układzie SVC są elementy 
TSR i TCR. Chodź struktura tych układów jest podobna, to jednak 
różny jest sposób sterowania. Susceptancję układu TSR zapisu-
jemy w postaci:

 
zał

TSR L
B

ω
1

−=  (3)

gdzie: Lzał – sumaryczna indukcyjność wszystkich załączonych  
w danej chwili do pracy sekcji.

Natomiast susceptancję układu TCR, która jest zależna od 
wartości kąta wysterowania łączników tyrystorowych, opisujemy 
jako: 

 
TCR

TCR L
B

πω
ααπ )2sin()(2 +−

−=  (4)

gdzie: LTCR – indukcyjność dławików układu TCR, α – kąt zapłonu 
tyrystorów.

Układ kompensatora SVC można też zamodelować jako jeden 
element, którym jest zmienna susceptancja włączona do układu 
zasilania bocznikowo [2, 5]. Sposób takiego modelowania 
odzwierciedla rys. 1.

BSVC

UT

Rys. 1. Model układu SVC w postaci zmiennej susceptancji

Susceptancję układu można modelować bezpośrednio jako 
wielkość zmienną lub uzależnić ją od wartości kąta wystero-
wania tyrystorów układu TCR i liczby załączonych sekcji TSC. Prąd 
pobierany przez układ jest opisany jako:
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SVCTSVC BUI ⋅=  (5)

gdzie: UT – napięcie w punkcie przyłączenia.

Moc bierną układu opisuje zależność:

SVCTSVC BUQ ⋅= 2   (6)

Zmiana wartości susceptancji umożliwia sterowanie zarówno 
wartością napięcia w punkcie przyłączenia, jak poziomem mocy 
biernej.
Susceptancja układu SVC jest wypadkową susceptancji wszyst-
kich członów, które pracują względem siebie równolegle. W celu 
uproszczenia rozważań przyjęto, że układ kompensatora zbudo-
wany jest z baterii TSC i dławika TCR. Opis susceptancji tych 
elementów przedstawiają równania 2 i 4. Zastępczą susceptancję 
układu SVC typu TCR-TSC można więc zapisać jako:

 
TCR

załTCRTSCSVC L
CBBB

πω
ααπωα )2sin()(2)( +−

−=+=  (7)

Omówione sposoby modelowania pozwalają na odzwiercie-
dlenie całego układu SVC, ale bez wyszczególniania w tym 
modelu transformatora. Transformator w takim modelu można 
uwzględnić z  pewnym uproszczeniem jako korektę parametru 
BSVC. Ponieważ niekiedy wskazane jest wierniejsze odzwiercie-
dlenie transformatora, to do modelu należy wprowadzić takie 
jego parametry, jak rezystancja RTr i reaktancja XTr.
Admitancję układu SVC z transformatorem (YTr-SVC) opisują 
zależności:

 
SVCTr
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SVCTr YY

YYY
+
⋅

=− )(α  (8)
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 TrSVCSVCTr XXX +=−  (11)

SVC
SVC B

X 1
=  (12)

gdzie: YTr – admitancja transformatora, YSVC – admitancja wypad-
kowa elementów kompensatora (bez transformatora).

3.2. Modelowanie układu STATCOM
Kompensator STATCOM w systemie widziany jest jako źródło 
napięcia przemiennego o regulacji ciągłej, które do systemu 
zasilania przyłączone jest za pośrednictwem transformatora  

WN/SN. Taki sposób postrzegania jest możliwy dzięki zastoso-
waniu w konstrukcji tego urządzenia przekształtnika z  tyrysto-
rami GTO, który po stronie napięcia wyprostowanego obciążony 
jest pojemnością.
W badaniach modelowych kompensator STATCOM można 
odzwierciedlić w postaci obwodu zastępczego, składającego się 
z idealnego źródła napięcia przemiennego, połączonego szere-
gowo z impedancją [1, 7, 9]. Ideę tę zaprezentowano na rys. 2.

UT

UR

ZR

Rys. 2. Model układu STATCOM

Napięcie UR opisane jest zależnością:

)sin(cos RRRR jUU δδ +⋅=  (13)

gdzie: δR – kąt fazowy napięcia UR.

Moc pozorną powyższego układu opisuje zależność:

)( ***
TRRRR UUYUS −⋅⋅=  (14)

gdzie: YR – admitancja wynikająca z impedancji ZR.

Powyższy model można opisać równaniami obrazującymi prze-
pływ mocy, jak to zaprezentowano w [1]. Model ten pozwala na 
określenie mocy dostarczanej do szyn przyłączenia (indeks T) 
oraz mocy przekształtnika (indeks R) .

 )]sin()cos([2
RTRRTRRTRTT BGUUGUP δθδθ −+−+=  (15)

 )]cos()sin([2
RTRRTRRTRTT BGUUBUQ δθδθ −−−+−=  (16)

[ ])sin()cos(2
TRRTRRTRRRR BGUUGUP θδθδ −+−+=  (17)

[ ])cos()sin(2
TRRTRRTRRRR BGUUBUQ θδθδ −−−+−=  (18)

gdzie: GR – konduktancja i BR – susceptancja wynikające z admi-
tancji YR.
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3.3. Model statyczny kompensatora  
energoelektronicznego
Przy modelowaniu statycznym ważne jest prawidłowe odzwier-
ciedlenie charakterystyki danego kompensatora. W zależności 
od potrzeb model może odzwierciedlać całą charakterystykę lub 
tylko pewne jej części. Przykładową charakterystykę statyczną 
układu SVC przedstawiono na rys. 3, a układu STATCOM na rys. 4.
 

UT

IkL IkC

Bmin

Bmax

sU

A

B

Rys. 3. Charakterystyka statyczna układu SVC: sU – statyzm kompensa-
tora, UT – napięcie w punkcie przyłączenia, Ik – prąd kompensatora  
(L – indukcyjny, C – pojemnościowy)

Kierując się charakterystyką statyczną kompensatora, można go 
w programie rozpływowym zamodelować jako węzeł typu PU 
(stała moc czynna, stałe napięcie), który jest połączony z węzłem 
typu PQ (stała moc czynna, stała moc bierna) za pośrednictwem 
reaktancji indukcyjnej [8]. W zakresie regulacyjnym kompen-
satora, czyli ograniczonym z jednej strony maksymalną mocą 
bierną indukcyjną, a z drugiej maksymalną mocą bierną pojem-
nościową, układ taki będzie dostarczał/pobierał moc bierną  
z systemu zasilania w zależności od aktualnego stanu systemu  
i zadanej wartości napięcia. W momencie, gdy osiągnięte 
zostanie ograniczenie, model taki będzie widoczny jako przy-
łączona w danym punkcie systemu stała moc bierna pojemno-
ściowa lub indukcyjna, w zależności od tego, które z ograniczeń 
zostało osiągnięte. Wprowadzenie reaktancji indukcyjnej do 
modelu pozwala na odzwierciedlenie statyzmu charakterystyki 
kompensatora.

UT

IkL IkC

IkL max

IkC max

sU

UKz max

UKz min

UKz

Rys. 4. Charakterystyka statyczna urządzenia STATCOM: UKzmas, UKzmas 
– górne i dolne ograniczenie napięciowe, IkLmax¸ IkCmax – ograniczenie 
prądowe związane z prądem członu indukcyjnego i pojemnościowego, 
UKz – napięcie zadane

Rozwinięciem tego sposobu modelowania jest odzwierciedlenie 
kompensatora za pomocą modelu generatora z przyłączoną do 
niego szeregowo reaktancją indukcyjną [4, 6]. Ten sposób mode-
lowania można wykorzystać w różnych programach rozpły-
wowych. Wprowadzenie odpowiednich ograniczeń w zakresie 
generacji mocy biernej do generatora pozwala na oddanie 
dostępnego zakresu mocy biernej kompensatora, a przyłączona 
reaktancja umożliwia zamodelowanie statyzmu charakterystyki 
statycznej opisującej dany kompensator. Taki sposób modelo-
wania prezentuje rys. 5.

UT

UG

XSL

QGmin ÷ QGmax

S1

S2

G

Rys. 5. Schemat modelu kompensatora – model generatorowy  
z reaktancją: S1 – szyna przyłączeniowa kompensatora do systemu,  
XSL – reaktancja modelująca statyzm, S2 – szyna generatora, G – gene-
rator, UG – napięcie generatora

Model takiego typu bazuje w pełni tylko na części charaktery-
styki statycznej, która odzwierciedla zakres regulacyjny. Sam 
model składa się z wyidealizowanego modelu generatora, który 
do systemu jest przyłączony za pośrednictwem szeregowej reak-
tancji (np. może to być uproszczony model linii uwzględniający 
tylko jej reaktancję).
Do modelu generatora należy wprowadzić zakres dopuszczal-
nych zmian mocy biernej, który zależny jest od zakresu regula-
cyjnego kompensatora. Zakres ten wyznaczamy jako: 

minmin KG QQ =  (19)
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maxmax KG QQ =  (20)

gdzie: QKmin – moc członu indukcyjnego kompensatora (mini-
malna), QKmax – moc członu pojemnościowego kompensatora 
(maksymalna).

W generatorze należy też ustawić napięcie zadane UG, które 
odpowiada napięciu zadanemu kompensatora:

 KzG UU =  (21)

gdzie: UKz – napięcie zadane kompensatora.

W prezentowanym modelu moc generatora przepływa przez 
łączącą go z systemem elektroenergetycznym reaktancję XSL. 
Zadaniem tej reaktancji jest umożliwienie odzwierciedlenia  
w modelu statyzmu charakterystyki kompensatora. Wartość tej 
reaktancji wyznaczana jest z zależności:

 

Kn

KnU
SL S

UsX
2⋅

=   (22)

gdzie: UKn – napięcie znamionowe kompensatora, SKn – moc 
znamionowa kompensatora, sU – statyzm kompensatora wyra-
żony w jednostkach względnych.

Przy prawidłowym wyznaczeniu parametrów modelu kompen-
satora, dla stanu, w którym kompensator nie pobiera i nie 
dostarcza do systemu mocy biernej, spełniona jest zależność:

 KzT UU =   (23)

Opisywany model jest prosty i bardzo dobrze oddaje zacho-
wanie kompensatora zarówno SVC, jak i  STATCOM, ale tylko  
w zakresie regulacyjnym obu tych jednostek. Poza tym zakresem 
model zachowuje się zupełnie inaczej, niż zrobiłby to każdy  
z tych kompensatorów, a to tego model będzie utrzymywał 
stałą generację lub pobór mocy biernej (w zależności od tego, 
które z ograniczeń zostało przekroczone), tak jak ma to miejsce 
w generatorze.
Wynika z tego, że model ten posiada dość poważne ograniczenie 
w zastosowaniu, gdyż może być wykorzystany jedynie w tych 
badaniach modelowych, w których odzwierciedlane kompensa-
tory nie wykraczają w czasie pracy poza określony dla nich zakres 
regulacji. Gdy parametry modelowanego obwodu wymuszą 
działanie kompensatora poza jego zakresem regulacji, uzyskane 
wyniki będą obarczone istotnym błędem, tym większym, im dalej 
znajdzie się kompensator od zakresu regulacji, przy czym błędy 
te będą większe, z racji specyfiki kompensatorów, dla układu SVC 
niż dla STATCOM.
Zakres zastosowania tego modelu można rozszerzyć poprzez 
wprowadzenie do niego dodatkowych elementów. 
Pierwsza z modyfikacji pozwala na dobre zamodelowanie 
kompensatorów w zakresie części regulacyjnej, jak również 
poza zakresem regulacji przy niskich wartościach napięć, a więc 
gdy kompensator pracuje w trybie pojemnościowym. Jednakże  

w tym przedziale model ten dobrze oddaje jedynie zachowanie 
układu SVC. Wprowadzona modyfikacja polega na włączeniu  
w strukturę modelu określonej pojemności, tak jak obrazuje to rys. 6.
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XSL

QGmin ÷ QGmax

S1

S2

G

QCn
K

Rys. 6. Schemat modelu kompensatora – model generatorowy z reak-
tancją i baterią kondensatorów: S1 – szyna przyłączeniowa kompen-
satora do systemu, XSL – reaktancja modelująca statyzm, S2 – szyna 
generatora, G – generator, K – bateria kondensatorów, QCn – moc 
znamionowa kondensatorów, UG – napięcie generatora

Wprowadzona zmiana wymusza nieco inny sposób określania 
niektórych parametrów modelu. I tak, wprowadzany zakres 
dopuszczalnych zmian mocy biernej generatora, zależny od 
zakresu regulacyjnego kompensatora, wyznacza się zgodnie  
z zależnościami:

maxminmin KKG QQQ −=  (24)

0max =GQ  (25)

Napięcie zadane w generatorze wyznacza się z zależności: 

 
maxKUKn
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SUU
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⋅

=  (26)

Zmianie ulega również sposób wyznaczenia wartości reaktancji 
XSL. Wartość tej reaktancji wyznaczamy z zależności:
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Wartość wprowadzonej pojemności należy tak dobrać, aby osią-
gana przez nią moc bierna znamionowa miała wartość równą 
mocy biernej członu pojemnościowego kompensatora. 

 maxKCn QQ =  (28)

Moc bierna całego kompensatora wynika z mocy biernej układu 
generatora i szeregowej reaktancji XSL oraz mocy kondensa-
tora. Przy prawidłowym wyznaczeniu parametrów modelu 
kompensatora, dla stanu, w którym kompensator nie pobiera  
i nie dostarcza do systemu mocy biernej, spełniona jest równość 
opisana równaniem 23.
Model ten dobrze oddaje zachowanie kompensatora typu SVC 
w zakresie regulacyjnym, jak i przy niskich wartościach napięć  
w systemie. Ograniczeniem modelu jest to, że nie jest on w stanie 
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poprawnie oddawać zachowania układu SVC przy wyższych 
wartościach napięć (spoza zakresu regulacji), czyli dla tych,  
w których kompensator pracuje jako dławik załączony na stałe. 
Ten rodzaj modelu może być więc wykorzystany do badań 
zachowania systemu w stanach silnych obciążeń, jak również 
przy modelowaniu awarii napięciowych charakteryzujących się 
niskimi wartościami napięć (np. zjawisko lawiny napięcia).
Model ten można wykorzystać w badaniach dotyczących zasto-
sowania kompensatora typu STATCOM, ale trzeba pamiętać, 
że poprawnie zachowa się on tylko w zakresie regulacji tego 
kompensatora.
Druga z modyfikacji pozwala na dobre zamodelowanie kompen-
satorów w zakresie części regulacyjnej, jak również poza 
zakresem regulacji przy wysokich wartościach napięć, a więc gdy 
kompensator pracuje w trybie indukcyjnym. Jednakże w tym 
przedziale model ten dobrze oddaje jedynie zachowanie układu 
SVC. Wprowadzona modyfikacja polega na włączeniu w struk-
turę modelu określonej indukcyjności, tak jak obrazuje to rys. 7.
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Rys. 7. Schemat modelu kompensatora – model generatorowy  
z reaktancją i dławikiem: S1 – szyna przyłączeniowa kompensatora do 
systemu, XSL – reaktancja modelująca statyzm, S2 – szyna generatora,  
G – generator, D – dławik, QLn – moc znamionowa dławika,  
UG – napięcie generatora

Podobnie jak w poprzedzającym modelu, także tu wprowadzona 
zmiana wymusza nieco inny sposób określania niektórych para-
metrów modelu. Zakres dopuszczalnych zmian mocy biernej 
generatora w tym przypadku wyznaczany jest z zależności:

0min =GQ  (29)

minmaxmax KKG QQQ −=  (30)

Natomiast napięcie zadane w generatorze wyznacza się  
z zależności:

 
minKUKn

KnKz
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SUU
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=  (31)

Wartość wprowadzonej indukcyjności należy tak dobrać, aby 
osiągana przez nią moc bierna znamionowa miała wartość równą 
mocy biernej członu indukcyjnego kompensatora: 

minKLn QQ =  (32)

Moc bierna całego kompensatora wynika z mocy biernej układu 
generatora i szeregowej reaktancji XSL oraz mocy dławika. Przy 
prawidłowym wyznaczeniu parametrów modelu kompensatora, 
dla stanu, w którym kompensator nie pobiera i nie dostarcza do 
systemu mocy biernej, spełniona jest równość opisana równa-
niem 23.
Model ten dobrze oddaje zachowanie kompensatora typu SVC  
w zakresie regulacyjnym, jak i przy wysokich wartościach napięć 
w systemie. Ograniczeniem modelu jest to, że nie jest on w stanie 
poprawnie oddawać zachowania układu SVC przy niższych 
wartościach napięć (spoza zakresu regulacji), czyli dla tych,  
w których kompensator pracuje jako kondensator załączony na 
stałe. Ten rodzaj modelu może być więc wykorzystany do badań 
zachowania systemu w stanach słabego obciążenia (np. dolina 
nocna).
Model ten można wykorzystać w badaniach dotyczących zasto-
sowania w systemie kompensatora typu STATCOM, ale trzeba 
pamiętać, że poprawnie zachowa się on tylko w zakresie regulacji 
tego kompensatora.
Na potrzeby obliczeń statycznych można wykorzystać też 
niektóre modele dynamiczne.

4. Modele dynamiczne

4.1. Model dynamiczny układu SVC
Kompleksowy model dynamiczny układu SVC zawiera w swojej 
strukturze modele transformatora WN/SN, szyny SN, do których 
przyłączone są moduły TSC, TSR, TCR i FC. Elementem regulu-
jącym pracę całego układu jest regulator SVC.
Duża część programów symulacyjnych zawiera gotowe wbudo-
wane modele transformatorów, które w takim modelu można 
wykorzystać. Parametry transformatora należy dobrać do mode-
lowanego układu SVC (moc) oraz do napięć w węźle przyłączenia.
Istotnym elementem modelu są filtry wyższych harmonicznych  
i stałe baterie kondensatorów (moduł FC). W celu ich odzwiercie-
dlenia do szyn SN w modelu podłącza się elementy RLC z odpo-
wiednio dobranymi parametrami. Elementy te nie są poddawane 
sterowaniu.
Elementy TCR, TSC i TSR wymagają w swojej strukturze (przy 
dokładniejszym modelowaniu) uwzględnienia elementów 
półprzewodnikowych. Część programów symulacyjnych 
zawiera gotowe moduły pozwalające na zamodelowanie 
tych elementów, w innych trzeba łączyć ze sobą elementy LC  
z modelami łączników półprzewodnikowych. Dostępne modele 
dynamiczne półprzewodników w programach symulacyjnych  
z reguły są wystarczające do potrzeb zamodelowania układu 
SVC i nie trzeba opracowywać własnych. W przypadku elementu 
TCR musimy w nim sterować kątem zapłonu tyrystorów (od 
tego bowiem uzależniona jest wartość susceptancji układu TCR), 
natomiast w przypadku elementów TSR i TSC przesyłamy do nich 
sygnały załącz/wyłącz.
Moduły, które są sterowane, „zespala” ze sobą regulator układu 
SVC. Bloki wchodzące w skład tego regulatora są uzależnione 
od odwzorowywanego rodzaju układu SVC. Ponieważ za stan-
dardowy, z punktu widzenia sieci przesyłowej, uważa się układ 
SVC, zawierający w swojej strukturze elementy typu TCR i TSC, 
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to regulator takiego układu zostanie dalej omówiony. Strukturę 
przykładowego regulatora zaprezentowano na rys. 8.

Regulator 
napięcia Regulator 

TCR

Regulator 
TSC

uAC

iAC

BSVS

nxcap

qmin

qmax

α

nncap

Rys. 8. Regulator układu SVC typu TCR-TSC

Do regulatora wprowadzane są sygnały wartości względnej 
napięcia w punkcie przyłączenia kompensatora (uAC), 
wartości względnej prądu kompensatora (iAC) mierzonego po 
stronie wtórnej transformatora WN/SN, stanowiącego jeden  
z elementów modelu kompensatora, oraz sygnały informujące 
o liczbie dostępnych (zainstalowanych) członów TSC (nxcap), 
mocy pojedynczego członu TSC (qmin) i mocy członu TCR (qmax). 
Sygnałami wyjściowymi jest kąt załączenia tyrystorów TCR (α) 
oraz liczba aktualnie załączonych członów TSC (nncap). W obrębie 
regulatora SVC wyróżnione zostały: blok regulacji napięcia (regu-
lator napięcia), blok sterowania TCR (regulator TCR) i blok stero-
wania TSC (regulator TSC).
Na rys. 9 zaprezentowana została struktura regulatora napięcia 
w układzie SVC. 
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Rys. 9. Regulator napięcia układu SVC

Zadaniem regulatora jest kontrola napięcia w punkcie przyłą-
czenia kompensatora. Poprzez porównanie wartości bieżącej 
napięcia z wartością zadaną określany jest w regulatorze uchyb 
napięcia i na podstawie jego wartości regulator określa, jaką 
wartość susceptancji powinien mieć kompensator, aby ten 
uchyb skompensować. Wartość napięcia zadanego wprowa-
dzana jest do modelu regulatora napięcia przez użytkownika. 
Zarówno wartości napięć, jak i wartość susceptancji wyrażone 
są w jednostkach względnych. Dodatkowym elementem jest 
sprzężenie od prądu kompensatora, które uaktywnia się przede 
wszystkim w stanach dynamicznych i oddziałuje na układ 
poprzez wprowadzanie dodatkowego uchybu regulacji napięcia.
W strukturze regulatora napięcia widoczne są trzy bloki. Pierwszy 
z nich (1) jest członem korekcyjnym od prądu kompensatora. 
Drugi (2) to człon korekcyjny napięcia, a trzeci (3) – człon iner-
cyjny. Wzmocnienie członu inercyjnego odzwierciedla statyzm 

układu. Sygnałem wyjściowym z regulatora napięcia jest wartość 
susceptancji układu SVC (BSVS), wyrażonej w jednostkach względ-
nych, jaką powinien osiągnąć kompensator.
Zadaniem regulatora TCR jest takie wysterowanie kąta zapłonu 
tyrystorów w module TCR, aby osiągnąć wymaganą względną 
wartość susceptancji kompensatora, z uwzględnieniem liczby 
załączonych sekcji TSC.
Pewnym utrudnieniem przy modelowaniu jest to, że zależność 
kąta zapłonu tyrystorów w funkcji susceptancji jest nieliniowa. 
Ponieważ nie dysponowano gotową zależnością α = f(BTCR), to 
funkcję tę wyznaczono na potrzeby modelowania i wykorzy-
stano w opracowanym modelu regulatora SVC. Jej kształt zapre-
zentowano na rys. 10.
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Rys. 10. Zależność kąta zapłonu tyrystorów od wartości susceptancji 
dławika TCR

Zadaniem regulatora TSC jest kontrola i korekta liczby załączo-
nych baterii TSC, w zależności od wymaganej wartości suscep-
tancji BSVS kompensatora. Regulator w swojej strukturze zawiera 
algorytm sterowania bateriami TSC, który spełnia kilka funkcji, 
np. może nie pozwolić na równoczesne przełączenie kilku sekcji,  
z równoczesnym wymuszeniem przełączania pojedynczych 
sekcji TSC z zachowaniem pomiędzy kolejnymi przełączeniami 
wymaganego czasu, nie mniejszego niż wynosi czas wyłą-
czenia/załączenia pojedynczej sekcji TSC, czyli czas odpowia-
dający jednemu okresowi przebiegu napięcia zasilającego.  
W celu oddania pracy układu TSC konieczne jest też utrzymanie 
minimalnego czasu pomiędzy załączeniem i wyłączeniem tej 
samej sekcji TSC (regulator napięcia może próbować wymusić 
bardzo szybkie naprzemienne zmiany susceptancji układu  
w czasie szybkozmiennych stanów przejściowych zachodzących 
w sieci zasilającej). Algorytm można modyfikować w zależności 
od potrzeb.
Regulator, jeżeli sam model modułu TSC takiej funkcji nie ma, 
powinien zapewniać sterowanie łącznikami sekcji TSC umożli-
wiające wstępne naładowanie pojemności TSC.

4.2. Model dynamiczny układu STATCOM
Kompleksowy model układu STATCOM zawiera w swojej struk-
turze modele takich elementów, jak transformator WN/SN, szyny 
SN, przekształtnik PWM, szyny DC oraz baterię kondensatorów.
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Podobnie jak w modelu SVC, także tutaj jednym z jego elementów 
jest transformator. Parametry transformatora należy dobrać do 
modelowanego układu STATCOM (moc) oraz do napięć w węźle 
przyłączenia.
Najważniejszym z elementów modelu układu STATCOM jest 
model przekształtnika i układu jego sterowania. Podobnie jak 
w przypadku transformatorów, w wielu programach symulacyj-
nych dostępne są gotowe modele przekształtników umożliwia-
jące modelowanie stanów dynamicznych, co wyklucza potrzebę 
tworzenia własnego modelu. Ważne jest jednak, aby być zorien-
towanym w ograniczeniach takiego modelu.
W modelu STATCOM przekształtnik obciążony jest po stronie 
napięcia wyprostowanego pewną pojemnością. Wartość jej 
dobieramy do modelowanego układu STATCOM. Należy tu 
zaznaczyć, że o wartości mocy znamionowej układu decy-
duje moc przekształtnika, natomiast wartość pojemności ma 
przede wszystkim wpływ na zachowanie układu w stanach 
szybkozmiennych.
Drugi z ważnych bloków to układ sterowania STATCOM. W tym 
przypadku sterujemy tylko jednym elementem – przekształtni-
kiem. Strukturę regulatora układu STATCOM zaprezentowano na 
rys. 11.
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Rys. 11. Regulator układu STATCOM

Do układu sterowania STATCOM wprowadzane są sygnały pomia-
rowe napięcia w punkcie przyłączenia do sieci napięcia przemien-
nego (uAC) oraz wartość napięcia w obwodzie DC (uDC), wyrażone 
w jednostkach względnych. W regulatorze zadawane są wartości 
napięć, jakie układ ma utrzymywać w obwodzie AC (uACzad) i DC 
(uDCzad). Sygnałami wyjściowymi regulatora są wartości prądu  
w osiach d (id) i q (iq), wyrażone w jednostkach względnych, 
służące do odpowiedniego wysterowania przekształtnika.
Bloki 1 i 2 w modelu regulatora odzwierciedlają opóźnienie 
sygnałów pomiarowych napięć. Blok 3 pełni rolę regulatora 
napięcia w obwodzie DC, przy czym sygnał wyjściowy w postaci 
składowej prądu przekształtnika w osi d jest tak ograniczany, aby 
prąd nie przekroczył wartości dopuszczalnej dla przekształtnika. 
Blok 4 pełni taką samą rolę jak bloku 3, ale w obwodzie AC, a jego 
sygnał wyjściowy nie jest ograniczany w nim, lecz w kolejnym 
bloku (6), który pełni rolę ogranicznika składowej prądu prze-
kształtnika w osi q, w zależności od wartości składowej prądu  

w osi d i dopuszczalnej wartości prądu przekształtnika. Blok 5 znaj-
duje się w pętli sprzężenia zwrotnego toru regulacji napięcia AC  
i pozwala m.in. na wprowadzenie statyzmu do modelu.
Przy opracowywaniu modelu układu kompensatora typu 
STATCOM wykorzystano możliwość sterowania przekształtnika  
w osiach d i q. W przeciwieństwie do układu SVC, gdzie regulacja 
dotyczyła tylko jednego parametru (napięcie w punkcie przyłą-
czenia do sieci napięcia przemiennego), w układzie STATCOM 
istnieje konieczność kontrolowania wartości dwóch napięć: 
napięcia na pojemności w obwodzie DC oraz napięcia w punkcie 
przyłączenia do sieci zasilającej. Dlatego też w  układzie regu-
lacji mamy dwa tory. Pierwszy związany jest z regulacją napięcia  
w obwodzie DC, a drugi – AC. Regulacja napięcia w obwodzie DC 
związana jest z poborem mocy czynnej z systemu elektroener-
getycznego, a więc należy sterować tak przekształtnikiem, aby 
regulować składową czynną prądu przekształtnika. Regulacja 
napięcia w punkcie przyłączenia do systemu elektroenergetycz-
nego związana jest ze sterowaniem przepływu mocy biernej 
pomiędzy systemem a STATCOM. W tym przypadku należy tak 
sterować przekształtnikiem, aby regulować składową bierną 
prądu przekształtnika. Wartość prądu przekształtnika w osi d 
odpowiada składowej czynnej, a w osi q składowej biernej, 
dlatego też taki sposób sterowania wykorzystano przy opraco-
waniu modelu.
Układ STATCOM nie może poprawnie pracować, jeżeli dojdzie 
do rozładowania kondensatorów w obwodzie DC przekształt-
nika. Uwzględniając to, przyjęto jako nadrzędny tor regulacji 
napięcia w obwodzie DC. Ponieważ w pracy kompensatora 
ważnym ograniczeniem jest wartość prądu przekształtnika, stąd  
w modelu wprowadzono ograniczenia wartości składowych 
prądu przekształtnika w osi d i q. Uwzględniając, który z torów 
jest nadrzędny, uzależniono w modelu ograniczenie wartości 
składowej biernej od aktualnej wartości składowej czynnej 
prądu w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia wartości 
dopuszczalnej prądu przekształtnika.

5. Podsumowanie
Celem opracowania modeli statycznych kompensatorów było ich 
możliwie najlepsze odzwierciedlenie pod kątem obliczeń rozpły-
wowych, wykonywanych na różnych modelach sieci zasilających. 
Dążono do w miarę dokładnego odwzorowania kompensatorów 
połączonego z przystępną „obsługą” modeli. Cel ten osiągnięto  
w zakresie modelowania układu SVC w znacznym obszarze 
stanów jego pracy, natomiast dla układu STATCOM tylko dla 
zakresu regulacji.
Celem opracowania modeli dynamicznych było prowadzenie 
analiz pracy układów zasilania w stanach przejściowych. Cechą 
tych modeli jest to, że umożliwiają zamodelowanie kompensa-
torów o różnych parametrach. W modelu użytkownik sam może 
dobrać transformator i moc urządzenia, a także wpływać na jego 
dynamikę poprzez odpowiedni dobór parametrów. Istnieje też 
możliwość bezpośredniej ingerencji w algorytmy sterowania.
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Zaprezentowane modele zostały wykorzystane w badaniach 
symulacyjnych, dotyczących analizy stanów pracy sieci elek-
troenergetycznej, prowadzonych w programach PLANS oraz 
DIgSILENT PowerFactory.
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Streszczenie
Autorzy artykuły prezentują koncepcję konstrukcji przesuwnika fazowego, zbudo-
wanego z wykorzystaniem przekształtnika macierzowego (ang. matrix converter, 
MC) ze specjalnie opracowanym na potrzeby tego urządzenia algorytmem kontroli. 
Przedstawiają również wyniki prób symulacyjnych, pokazujących wpływ urządzenia na 
rozpływ mocy w prostym systemie elektroenergetycznym (SEE).

Nowoczesne urządzenia do kontroli rozpływu mocy  
w systemie elektroenergetycznym  
oparte na wielofazowym przekształtniku macierzowym 

1. Wstęp
Kontrola rozpływu mocy jest jednym z kluczowych zagadnień 
w procesie sterowania pracą SEE. Zapewnienie prawidłowego 
rozpływu mocy pozwala na osiągnięcie wysokich parametrów 
techniczno-ekonomicznych pracy systemu (minimalizacja strat 
przesyłowych, zapewnienie rezerwy stabilności). W stanach 
zaburzeniowych i pozaburzeniowych w SEE kontrola rozpływu 
mocy ma istotne znaczenie dla utrzymania pracy systemu 
(minimalizacja skutków awarii, ograniczenie ryzyka blackoutu),  
a zatem niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na 
szybką stabilizację pracy SEE.
Nacisk na instalację urządzeń do kontroli rozpływu mocy w SEE 
będzie się powiększać w miarę zwiększania się rozmiarów SEE 
oraz wzrostu penetracji SEE przez źródła rozproszone i niespo-
kojne, np. wiatraki. Także technologiczny rozwój sieci przesyłowej 
(mikrogrids, smart grids) zmierzający do jej optymalizacji i lepszej 
utylizacji, zwiększa zapotrzebowanie na urządzenia klasy FACTS 
[1][2] (Elastycznego Systemu Przesyłu Energii Elektrycznej), w tym 
również na urządzenia przeznaczone do kontroli rozpływu mocy.

2.Przesył mocy czynnej i biernej przez linię 
Kontrola rozpływu mocy czynnej i biernej w systemie elektro-
energetycznym może być rozpatrzona poprzez pryzmat kontroli 
rozpływu mocy przez linię energetyczną o uproszczonym sche-
macie zastępczym:

Rys. 1. Uproszczony schemat zastępczy linii z uwzględnieniem 
elementów wzdłużnych

Korzystając z wykresu wskazowego (rys. 2), można znaleźć proste 
zależności pomiędzy napięciami i prądami przepływającymi 
przez linię.

 

Rys. 2. Wykres wskazowy modelu linii z rys. 1, pracującego przy prądzie 
indukcyjnym, gdzie: φ – kąt pomiędzy prądem i napięciem, ϑ – kąt 
pomiędzy Uwe i Uwy
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Definiując moc pozorną jako S = UwyI oraz biorąc pod uwagę, że: 
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otrzymujemy związek opisujący przepływ mocy pozornej  
w funkcji wielkości napięć oraz kąta pomiędzy nimi:
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Jak widać, po uproszczeniu wzoru (3) i pominięciu rezystancji:
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Część rzeczywista mocy pozornej S (moc czynna) zależy silnie od 
kąta pomiędzy napięciami (szczególnie w obszarze dla ϑ bliskich 
zera), a na część urojoną (moc bierna) większy wpływ mają 
wartości napięć. 
Zatem, optymalnym sposobem kontrolowania przepływu mocy 
czynnej przez linię, jest kontrola kąta pomiędzy napięciami 
na końcach linii, a metodą kontroli rozpływu mocy biernej jest 
kontrola różnicy wartości tych napięć. Techniczną realizacją 
powyższych postulatów jest kontrola kąta jednego z napięć na 
końcu linii, za pomocą przesuwnika fazowego lub za pomocą 
napięcia „dodawczego” (urządzenia UPFC [3]). Przesuwnik fazowy 
może być zrealizowany w formie transformatora [4, 5] lub układu 
energoelektronicznego (DC link lub proponowany w pracy prze-
kształtnik macierzowy). 

3. Koncepcja przesuwnika fazowego 
opartego na przekształtniku macierzowym
Schemat proponowanego urządzenia, obejmującego zarówno 
przekształtnik macierzowy, jak i urządzenia pomocnicze przed-
stawia rys. 3. 
Przekształtnik macierzowy MC (rys. 4) jest układem energoelek-
tronicznym zbudowanym z kluczy, o których zakłada się, że są w 
pełni sterowane (w każdej chwili możliwe jest przejście klucza ze 
stanu otwarcia do stanu odcięcia, jak i ze stanu odcięcia do stanu 
otwarcia) oraz symetryczne (własności klucza nie zależą od jego 
polaryzacji).

Rys. 3. Schemat blokowy przesuwnika fazowego (PS), zbudowanego 
z wykorzystaniem przekształtnika macierzowego. MC–przekształtnik 
macierzowy o wymiarze N×N, FC – filtr komutacyjny, FH – filtry 
harmonicznych

Rys. 4. Przekształtnik macierzowy – pokazano sposób indeksowania 
kluczy, napięć i prądów

Stan całego przekształtnika (K) wygodnie zdefiniować jako:
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gdzie: k(n,m) – stan klucza („0” – odcięcie, „1” – przewodzenie) na 
pozycji (n, m) w macierzy odpowiadającej układowi kluczy.
Istnieje wiele koncepcji sterowania przekształtnika macie-
rzowego [6], niestety, autorzy skupiają się głównie na aplika-
cjach MC w układach napędowych. Ze względu na specyficzne 
wymogi, dotyczące proponowanego obszaru zastosowania do 
sterowania MC, wykorzystano algorytm oparty na koncepcji 
obszarowej [7, 8]. 
 Jeśli przekształtnik macierzowy pracuje pomiędzy dwoma 
wielofazowymi systemami AC (rys. 3), stan przekształtnika, tzn. 
funkcja (K), opisująca stan wszystkich jego kluczy może być 
uzależniona od sygnałów (przebiegów) po obu stronach prze-
kształtnika. Wynika to z faktu, że w procesie sterowania żąda się 
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zazwyczaj określonego przebiegu czasowego na wyjściu prze-
kształtnika przy określonym wejściu, a MC teoretyczne pozwala 
tylko na złożenie pewnego kształtu napięć po jednej stronie  
z fragmentów napięć po stronie przeciwnej.
Zwykle układ sinusoidalny wielofazowy definiowany jest jako:
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gdzie: U – wektor napięć, A – amplituda, N – ilość faz układu AC, 
ω – pulsacja, ψ – faza początkowa układu AC.

W warunkach rzeczywistych zarówno ω, jak i ψ mogą być 
zmienne. Dla uproszczenia, na potrzeby sterowania przekształt-
nikiem macierzowym zdefiniowano zmienną , zwaną dalej fazą 
biegnącą. W technice fazę biegnącą można wyznaczyć np. za 
pomocą pętli fazowej (PLL). 
Stan przekształtnika, jak wyżej wspomniano, można uzależnić 
od sygnałów po obu stronach przekształtnika w celu otrzymanie 
określonych przebiegów. Naturalne wydaje się więc rozwa-
żanie tego stanu (dla przebiegów sinusoidalnych) w przestrzeni 
określonej przez fazy biegnące układów wielofazowych po obu 
stronach MC: τN×τM (R2). Wektory napięć (UN(τN) i UM(τM)) są 
okresowe (nawet jeśli przebiegi czasowe tych napięć są nieokre-
sowe). Pozwala to ograniczyć przestrzeń, w której definiuje 
się sterowanie przekształtnika macierzowego do przestrzeni 
(0,2·π)×(0,2·π). W przestrzeni (0,2·π)×(0,2·π) podzbiór punktów 
(τN,τM), w którym klucz na pozycji (n, m) znajduje się w stanie 
przewodzenia, nosi nazwę obszaru przewodzenia (przykła-
dowy obszar przewodzenia pokazano na rys. 5). Technicznie, 
dla układów wielofazowych zdefiniowanych zależnością 6, ze 
względu na wymogi dotyczące kształtu przebiegów wystarczy 
wyznaczyć obszar przewodzenia dla klucza na pozycji (1,1),  
a pozostałe obszary wyznaczyć przez prostą translację o wektor. 
Sterowanie przekształtnika, zdefiniowane w zależności od τN  
i τM, jest łatwe do zinterpretowania w przestrzeni wartości chwi-
lowych prądów i napięć po obu stronach (kształtów uzyskiwa-
nych przebiegów) przekształtnika. Projektując obszary prze-
wodzenia trzeba kierować się warunkami narzuconymi przez 
aplikację, to jest: koniecznością uniknięcia zwarć długotrwałych 
w przekształtniku, zapewnieniem ciągłego transferu energii 
przez przekształtnik, kształtem przebiegów napięć i prądów po 
obu stronach przekształtnika.
W proponowanym urządzeniu MC pracuje w specyficznej 
sytuacji: dokonuje konwersji pomiędzy dwoma elektroenerge-
tycznymi układami wielofazowymi o tej samej częstotliwości, 
a ta aplikacja wymaga wysokiego transferu napięcia, niewiel-
kiego zniekształcenia prądów po obu stronach przekształtnika 
i niezmieniania ani znaku, ani wartości mocy biernej (dla prze-
biegów odkształconych wykorzystano definicję mocy biernej 
zaproponowaną przez Edwarda W. Kimbark’a [9]). 
W związku z powyższymi wymogami wykonano wiele analiz 
różnego typu obszarów przewodzenia [11–15] i opracowano 

procedury ich generacji. Do sterowania proponowanego urzą-
dzenia wykorzystano obszar przewodzenia pokazany na rys. 5.
Oczywiście wymiary kwadratów tworzących obszar przewo-
dzenia są skorelowane z wymiarami MC. W wielu poprzednich 
pracach wykazano przewagę struktur wielofazowych [16, 17] 
nad, wydawałoby się, prostą strukturą trójfazową. W przypadku 
proponowanego urządzenia wielofazowego istotnymi zaletami 
są: wysoki transfer napięcia przez MC rosnący w miarę wzrostu 
rozmiarów matrycy przekształtnika (liczba wejść i wyjść) oraz 
niski współczynnik odkształceń (THD), który w miarę zwięk-
szania rozmiaru matrycy maleje (rys. 7). 
Wzrost rozmiarów matrycy przekształtnika powoduje, że rzędy 
wyższych harmonicznych generowanych przez przekształtnik 
rosną oraz maleją prądy jego kluczy (podział mocy przesyłanej 
pomiędzy większą ilość faz). Ponadto dla proponowanego algo-
rytmu kontroli MC, maleją przepięcia komutacyjne generowane 
przez przekształtnik (mniejsze prądy kluczy oraz przełączanie 
pomiędzy sygnałami o „bliższej” wartości). 
Podwyższenie rzędów generowanych harmonicznych jest szcze-
gólnie ważne z powodu potrzeby zachowania norm jakości 
energii, co dla układów energoelektronicznych stosowanych  
w systemie energetycznym oznacza w praktyce wymaganie 
stosowania filtrów. Jeżeli urządzenie produkuje harmoniczne 
niskich rzędów, np. harmoniczne rzędu 3, 5, 7, to budowa filtrów 
jest bardzo uciążliwa i kosztowna. 
W przypadku wykorzystania przekształtnika „kwadratowego”, 
tzn. o takiej samej ilości faz po obu stronach, istnieje możliwość 
zapewnienia przepływu prądów (po obu stronach przekształt-
nika) bez interwałów bezprądowych [12]. 

Rys. 5. Obszar przewodzenia dla klucza na pozycji (1,1)
 
Zaletą proponowanego obszaru przewodzenia jest to, że umoż-
liwia on pracę „bez interwencyjną” urządzenia, tzn. możliwe jest 
połączenie na „stałe” wybranych faz po obu stronach przekształt-
nika, jeśli fazy biegnące przebiegów napięć po obu stronach 
przekształtnika są identyczne. Wadą zaś jest zależność transferu 
napięcia od kąta przesunięcia wprowadzanego przez prze-
kształtnik (rys. 6). Należy jednak zauważyć, że w miarę wzrostu 
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rozmiarów matrycy przekształtnika zależność ta jest coraz mniej 
istotna. 
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Rys. 6. Zależność transferu napięcia (amplitudy pierwszej harmonicznej 
napięcia wyjściowego w stosunku do amplitudy sinusoidalnego 
napięcia zasilającego) od kąta przesunięcia, wprowadzanego przez  
MC dla przekształtnika 12×12 i proponowanego obszaru przewodzenia

Rys. 7. Zależność współczynnika THD napięcia od ilości faz (rozmiaru 
matrycy przekształtnika o kwadratowej strukturze). THD liczone 
względem pierwszej harmonicznej dla najgorszego przypadku

Ze względu na możliwość łatwego wykonania transformatorów 
zmieniających liczbę faz z 3 na 12 (rys. 8) wykonano symulację 
dla przekształtnika 12×12.

 
Rys. 8. Wykres wskazowy strony 12-fazowej transformatora zmieniają-
cego liczbę faz z 3 na 12.

Rolą transformatorów w układzie jest dopasowanie (obniżenie) 
napięcia, z poziomu napięć SEE do poziomu „akceptowal-
nego” przez układy energoelektroniczne (kilka kV), oraz zmiana 
liczby faz. Ponieważ w torze przekształcania energii zawsze 
będą widoczne parametry wzdłużne obu transformatorów, 
wydaje się celowe użycie jednostek o niskim napięciu zwarcia. 
Ponadto warto wyposażyć jeden z transformatorów w regulator 
odczepów, może to pozwolić na częściową kompensację wpływu 
parametrów wzdłużnych transformatorów (wpływ odczepów nie 
podlega analizie w ramach tego artykułu). Ze względu na usytu-
owanie filtra komutacyjnego (FC), który został wprowadzony  
w celu osiągnięcia charakteru źródła napięciowego jednej 
ze stron, wydaje się celowe, aby transformator usytuowany  
w sąsiedztwie filtra miał jak najniższe napięcie zwarcia.
Filtry harmonicznych (FH) chronią SEE przed oddziaływaniem 
wyższych harmonicznych generowanych przez urządzenie. 
Rzędy generowanych przez przekształtnik  harmonicznych są 
skorelowane z jego rozmiarem, jako że napięcie wyjściowe jest  
w proponowanym urządzeniu składane z fragmentów prze-
biegów wejściowych. Możliwe są również pewne modyfikacje 
algorytmu kontroli (obszaru przewodzenia), które pozwalają 
dodatkowo zwiększyć rzędy generowanych harmonicznych.

4. Model symulacyjny urządzenia
Symulację pracy urządzenia wykonano z wykorzystaniem 
pakietu MATLAB/Simulink z wykorzystaniem toolbooxu 
SimPowerSystems. Urządzenie zbudowano z standardowych 
bloków. Transformatory zmieniające ilości faz wykonano z Multi-
Winding transformer (trzech jednostek jednofazowych), stronę 
górną transformatora skojarzono w gwiazdę z wyprowadzonym 
punktem neutralnym (wymogi SEE dla poziomu napięć 110 kV, 
220 kV, 400 kV), stronę dolną skojarzono w układ quazi 12-fazowy, 
wykorzystując cztery uzwojenia nawinięte na jednym rdzeniu  
i łącząc je w dwie gwiazdy i dwa trójkąty: wykres wskazowy 
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strony 12-fazowej przedstawiono na rys. 8. Przy takiej konstrukcji 
transformatora w warunkach rzeczywistych należy liczyć się  
z pewną niesymetrią. 
Filtr komutacyjny (FC) pełni w urządzeniu podwójną rolę: 
zmienia charakter strony, po której jest zainstalowany ze źródła 
„prądowego” na źródło „napięciowe”, a także jest częścią układów 
zapewniających odpowiednią jakość energii na zaciskach urzą-
dzenia. Został on zbudowany jako filtr pasmowo zaporowy  
o schemacie pokazanym na rys. 9. Wykorzystanie filtra o takiej 
strukturze pozwala na instalację stosunkowo dużych kondensa-
torów bez negatywnego oddziaływania na własności urządzenia 
(bardzo niska generacja mocy biernej przez FC). Charakterystyki 
częstotliwościowe filtra pokazano na rys. 10. 
Dla proponowanego rozmiaru przekształtnika macierzowego 
(12×12) i obszaru sterowania (rys. 5) należy spodziewać się 
harmonicznych rzędów: 23 i 25, 47 i 49… Jako filtry harmonicz-
nych (FH) wykorzystano dwa układy o strukturze filtru double 
tuned.
Przeprowadzone w ramach tej pracy próby nie obejmowały 
badań oddziaływania urządzenia w stanach dynamicznych SEE 
– dla uproszczenia oraz lepszej czytelności wyników nie wyko-
rzystano układów synchronizacji (nie wykorzystano np. układów 
PLL do wyznaczenia faz biegnących układów wielofazowych po 
obu stronach urządzenia).

Rys. 9. Schemat filtru komutacyjnego (FC)

Rys. 10. Charakterystyki częstotliwościowe filtru komutacyjnego (FC)

5. Próby symulacyjne urządzenia
w celu przeprowadzenia symulacji pracy układu przesuwnika 
fazowego w SEE, zbudowano model złożony z układu linii równo-
ległych łączących dwa systemy elektroenergetyczne. Przesuwnik 
fazowy o strukturze pokazanej na rys. 3 został zainstalowany  
w jednej z linii. Proponowany model SEE (rys. 11) powinien 
umożliwić analizę wpływu urządzenia na rozpływ mocy czynnej 
i biernej pomiędzy liniami przy niezmiennych parametrach 
systemów elektroenergetycznych.

 
Rys. 11. Schemat układu do badania wpływu przesuwnika fazowego. 
SEEA, SEEB – systemy elektroenergetyczne, L1, L2 – linie elektroenerge-
tyczne, PS – przesuwnik fazowy. Na schemacie zaznaczono lokalizację 
analizowanych wielkości

Na potrzeby wykonania obliczeń przyjęto parametry: SEEA, 
parametry stałe – napięcie fazowe biegu jałowego 230 kV, faza 
początkowa – 0[°], moc zwarciowa – 9 GVA, SEEB – moc zwar-
ciowa 9 GVA, reszta parametrów jak w tab. 1. Parametry linii – 
wykorzystano model typu linia długa; linia L1: długość 100 km, 
L2: długość 100 km, parametry jednostkowe (w składowych 
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gdzie: XRMS – wartość skuteczna przebiegu, T – okres przebiegu, 
x – przebieg, P – moc czynna jednej fazy, u – przebieg napięcia, 
i – przebieg prądu, Q – moc bierna, U1h – amplituda pierwszej 
harmonicznej napięcia, I1h – amplituda pierwszej harmonicznej 
prądu, φ1 – kąt przesunięcia pomiędzy pierwszą harmoniczną 
prądu i napięcia.

symetrycznych): R1 = R2 = 0,01273, L1 = L2 = 0,9337 mH, L0 = 
4,1264 mH, C1 = C2 = 12,74nF, C0 = 7,751nF.
Wykonano wiele symulacji, a na rys. 12–14 pokazano tylko przy-
kładowe przebiegi (prądy i napięcia fazy A) dla przejścia od pracy 
nieinterwencyjnej układu (kąt przesunięcia wprowadzony przez 
urządzenie α = 00) do pracy interwencyjnej (kąt przesunięcia 
wprowadzany przez urządzenie α = 3,6° w chwili 0,1 s – zmiana 
kąta wykonana w ciągu 40 µs).
Wpływ na statyczne parametry rozpływu mocy w SEE pokazuje 
tab. 1. W tabeli parametry definiowane są „na fazę”, aby ułatwić 
zauważenie korelacji pomiędzy mocami a  prądami w układzie 
poza napięciem biegu jałowego źródła SEEB.
Ze względu na produkowane przez urządzenie niewielkie 
odkształcenie przebiegów parametry w tabeli zdefiniowano jako:

 

∫
+

=
τ

τ

T
2d

T
1 txX RMS  (7)

UBS α IA IB IL1 IL2 UA UB UU PL1 PL2 PA PB QL1 QL2 QA QB

amp. faza napięcie fazowe na jedną fazę

[kV] [°] [°] [A] [kV] [MW] [MVAr]

244 –12

0 930 846 196 654 235 241 240 47 150 198 196 –4 –50 –92 –54

1 963 877 265 614 235 241 238 61 141 205 203 –16 –44 –96 –61

2 995 907 338 575 236 241 237 74 133 212 207 –29 –38 –100 –67

3 1028 942 415 533 236 241 235 91 123 220 214 –37 –35 –101 –72

4 1059 978 492 489 235 240 235 110 112 229 222 –42 –34 –99 –76

5 1090 1014 569 447 235 240 234 126 102 236 228 –50 –31 –97 –81

7 1156 1080 726 371 236 240 231 153 84 253 238 –76 –22 –98 –98

9 1271 1156 881 288 235 239 228 187 64 270 251 –90 –20 –89 –111

11 1278 1232 1031 213 234 238 226 218 44 286 263 –105 –20 –78 –125

13 1357 1302 1191 169 234 239 225 240 28 306 267 –136 –10 –71 –147

244 12

0 904 875 238 655 236 240 241 –55 –156 –209 –210 17 –24 –45 –6,5

5 750 722 152 860 236 240 237 34 –205 –168 –171 –10 –15 –55 –25

10 562 603 543 1071 236 238 233 122 –254 –124 –132 –42 –13 –47 –55

–5 1046 1055 619 450 235 240 240 –147 –104 –244 –252 11 –22 –28 –11

–10 1179 1243 1003 268 233 237 238 –238 –56 –274 –290 2 –29 8 –27

219 12

–10 1131 1186 951 285 226 222 224 –209 –45 –236 –253 24 43 97 67

–5 961 1035 588 457 228 223 226 –127 –89 –209 –216 32 49 65 81

0 807 885 260 637 229 224 227 -44 –134 –177 –179 38 48 51 86

5 640 709 175 845 229 229 223 37 –180 –140 –143 12 56 41 67

10 489 521 529 1043 228 222 219 115 –223 –100 –108 –17 57 48 40

219 –12

10 1162 1110 913 332 226 221 214 190 54 262 244 –64 49 17 –15

5 986 979 549 476 227 223 220 120 98 224 217 –24 41 3 17

0 833 859 227 636 228 224 226 47 141 189 188 19 24 8 42

–5 667 692 198 842 228 224 226 –38 188 151 149 22 20 16 42

–10 547 511 562 1036 226 224 226 –122 231 116 109 27 7 42 34

Tab. 1. Wpływ przesuwnika fazowego na statyczny rozpływ mocy, α – przesunięcie wprowadzane przez urządzenie (kąt między UA a UU). 
Oznaczenia na rysunku są tożsame z symbolami w tabeli
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Rys. 12. Przebiegi prądów w IL1 (niebieski) i IL2 (czerwony) dla układu  
z rys. 11
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Rys. 13. Przebiegi prądów w IA (niebieski) i IB (czerwony) dla układu  
z rys. 11
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Rys. 14. Przebiegi napięć UA (niebieski), UB (czerwony), UU (zielony) dla pracy urządzenia
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z matrycą 6×6 oraz wykorzystującego zaproponowane stero-
wanie i stwierdzono poprawność jego działania. Aktualnie prze-
kształtnik jest adaptowany do budowanego układu przesuwnika 
fazowego.
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Analizując powyższe rysunki, można zauważyć początkową 
nierównowagę prądów w liniach L1 i L2, wynikającą z wprowa-
dzenia dodatkowej impedancji przesuwnika do linii L1. W stanie 
bez-interwencyjnym pracy przekształtnika na impedancję tę 
składają się dwie połączone szeregowo impedancje wzdłużne 
transformatorów. Dlatego też w rzeczywistym układzie suge-
rowane jest wykorzystanie transformatorów z odczepami dla 
kompensacji wpływu tej impedancji oraz wpływu transferu 
napięcia przekształtnika. Zmiana napięcia za pomocą odczepów 
transformatorów umożliwi również sterowanie mocą bierną 
przepływającą przez linię L1. Regulacja przepływu mocy czynnej 
pozwala na odciążanie lub dociążanie poszczególnych linii,  
a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zmiany 
kierunku przepływu mocy czynnej przez jedną z linii (jest to 
widoczne w tab. 1, gdy moc czynna jednej z linii ma inny znak niż 
moc czynna drugiej linii). Jest to sytuacja zwykle niepożądana, 
wprowadzająca dodatkowe straty w SEE oraz zmniejszająca 
możliwości przesyłowe układu linii.
Zmiana kąta α pozwala na zmianę ilości mocy czynnej przepły-
wającej przez linię. Na rys. 12 po zmianie kąta α, wprowadza-
nego przez przesuwnik, można zauważyć obecność składowej 
przejściowej. Urządzenie zbudowane na przekształtniku macie-
rzowym cechuje się niewielką pojemnością zasobników energii. 
Cecha ta pozwala na szybkie zmiany stanu pracy urządzenia, 
a szybkość tych zmian jest limitowana elektrycznymi stałymi 
czasowymi SEE.

6. Wnioski
Prezentowane urządzenie pozwala wpływać na statyczne para-
metry rozpływu mocy w SEE. Pokazane przebiegi pozwalają 
stwierdzić, że urządzenie cechuje się bardzo wysoką dyna-
miką i powoduje bardzo krótkie stany nieustalone, może być 
zatem użyte do tłumienia oscylacji elektromechanicznych oraz 
do wymuszania szybkich zmian rozpływu mocy w systemie 
elektroenergetycznym.
Wraz ze wzrostem ilości faz przekształtnika rośnie rząd i równo-
cześnie maleją amplitudy generowanych harmonicznych. 
Redukcję szkodliwych oddziaływań można uzyskać, staranniej 
projektując układy filtracji (filtry harmonicznych i komutacyjne), 
poprzez zwiększenie rozmiaru przekształtnika (np. 24×24, 
48×48) oraz przez pewne modyfikacje obszaru przewodzenia. 
Uznano, że obecnie optymalnym ze względu na parametry  
i koszty rozwiązaniem jest układ 12-fazowy. 
W trakcie symulacji zauważono, że w miarę wzrostu impedancji 
linii (wzrostu długości linii) maleje czułość układu, co oznacza, 
iż większym zmianom kąta odpowiadają mniejsze zmiany prze-
pływu mocy. Ze względu na wprowadzaną przez urządzenie 
dodatkową impedancję własność ta powoduje trudności w stero-
waniu przepływem mocy na krótkich odcinkach linii (charaktery-
zujących się małymi impedancjami).
Wykonano również testy urządzenia mające na celu badanie 
jego wpływu na przepływ mocy biernej. Obserwowane zmiany 
w rozpływie mocy biernej nie są intencjonalne ze względu na 
brak kontroli wielkości napięć na zaciskach urządzenia. 
Ze względu na obiecujące własności proponowanego urządzenia 
zbudowano model fizyczny przekształtnika macierzowego  
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1. Wstęp
W celu zapobiegania awariom napięciowym systemu elektro-
energetycznego stosuje się wiele różnych środków. Jednym z nich 
jest umieszczanie w newralgicznych węzłach sieci dodatkowych 
źródeł mocy biernej, których celem jest zwiększenie stabilności 
napięciowej obszaru, w jakim są zainstalowane, zapewnienie 
szybszej odbudowy systemu po wystąpieniu awarii, a także 
zmniejszenie przesyłu mocy biernej, co skutkuje zmniejszonymi 
stratami przesyłowymi.
Planowanie rozwoju sieci jest zagadnieniem optymalizacyjnym, 
przy którym korzysta się z systemów sztucznej inteligencji  
i systemów eksperckich, ułatwiających podejmowanie decyzji 
oraz pozwalających uzyskać zadowalające rozwiązania.
W przyjętej do badań w tym artykule metodzie, optymalizującej 
lokalizację dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie elektro-
energetycznym, do wnioskowania korzysta się z logiki rozmytej. 
Zaproponowana w latach 60. zeszłego wieku przez Lotfi Zadeha 
logika rozmyta rezygnuje z prostego tradycyjnego przyporząd-
kowania (element należy do zbioru bądź nie należy), dzięki 
czemu pozwala na przedstawienie pewnych nieprecyzyjnych 
pojęć w postaci numerycznej. W logice tej przyjmuje się, że 
pomiędzy stanami 0 a 1 znajdują się pewne wartości pośrednie, 
które określają stopień przynależności danego elementu do 
zbioru. Funkcje określające stopień przynależności nazywa się 
funkcjami przynależności. 
Wybór funkcji przynależności jest bardzo ważnym elementem 
konstruowania metody optymalizacyjnej wykorzystującej zbiory 
rozmyte. Do doboru właściwej funkcji korzysta się z wiedzy 
eksperckiej, czyli w sposób subiektywny. Niewłaściwy dobór 
funkcji może skutkować niewiarygodnymi wynikami. 
 

2. Proponowana metoda 
lokalizacji kompensatorów w sieci 
elektroenergetycznej
Przy omawianiu problematyki rozmieszczania dodatkowych 
źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym można 
wyróżnić trzy podstawowe zagadnienia. Pierwszym jest okre-
ślenie lokalizacji kompensatora, czyli wskazanie węzła bądź 
węzłów, w których wskazane jest zainstalowanie dodatkowego 
źródła mocy biernej ze względu na polepszenie warunków 
stabilności napięciowej, poprawę profili napięciowych bądź 
ograniczenie strat przesyłowych. Drugim wyróżnionym 
zagadnieniem jest określenie rodzaju źródła, które należy 
zainstalować w danym węźle, na podstawie określonego celu 
regulacji. Może być to najprostsza bateria kondensatorów 
bądź bardziej nowoczesne układy energoelektroniczne typu 
FACTS (SVC, STATCOM). Następnie należy dobrać odpowiednie 
parametry kompensatora, takie jak moc znamionowa i określenie, 
decydując czy ma mieć charakter indukcyjny bądź pojemno-
ściowy. Opracowana metoda dobru kompensatora skupia się 
wyłącznie na pierwszym oraz ostatnim zagadnieniu. 
Prezentowana metoda opiera się na analizie dwóch kryteriów: 
poziomów napięć oraz podatności napięciowej węzłów analizo-
wanej sieci. Podstawą działania algorytmu metody jest wyzna-
czenie wyżej wymienionych parametrów dla wszystkich węzłów 
badanego systemu w wielu różnych wariantach pracy sieci. Jako 
wskaźnik podatności napięciowej węzła wykorzystywany jest 
współczynnik, obliczany w programie rozpływowym. Po zasto-
sowaniu odpowiedniej funkcji rozmywającej na podstawie 
wyznaczonych wartości oblicza się współczynniki przyporządko-
wania μU(p(w)) dla napięcia, μK(p(w)) dla podatności napięciowej 
oraz charakteryzujący węzeł μi(p(w)). Wartość współczynnika 
μi(p(w)) wyznacza się na podstawie iloczynu pozostałych dwóch 
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Streszczenie
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współczynników. Charakter funkcji rozmywających jest szerzej 
opisany w punkcie 3 artykułu.
Przy wyborze lokalizacji dodatkowego źródła mocy biernej 
korzysta się z dwóch współczynników charakteryzujących węzły: 
μU(p(w)) oraz μi(p(w)). Węzeł, dla którego μi(p(w)) osiąga wartość 
najniższą, typowany jest do zainstalowania w nim kompensatora. 
Współczynnik μU(p(w)) ma na celu sprawdzenie, czy w systemie 
występują przekroczenia napięciowe. Moc kompensatora dobie-
rana jest w taki sposób, aby wstrzykiwana przez niego moc 
bierna pozwalała na utrzymanie w węźle takiej wartości napięcia, 
które zapewni spełnienie kryterium napięciowego (wartość 

napięcia w węźle nie ma przekraczać wartości minimalnej bądź 
maksymalnej). Strukturę algorytmu metody zaprezentowano na 
rys. 1.

3. Dobór funkcji przynależności
Chcąc na podstawie opisanej metody otrzymać wiarygodne 
wyniki, należy odpowiednio dobrać funkcje przynależności. 
Funkcja przynależności realizuje odwzorowanie danej zmiennej 
do przedziału z zakresu [0,1].

]1,0[:)( →XxAµ  (1)

 START
Deklaracje:

- funkcje rozmywające
- pmax – liczba wariantów rozpływowych

- kmax – maksymalna liczba kompensatorów
- p = 1; k = 0; µUgr

Rozpływ (f(p))

W węzłach z 
kompensatorami : 

Udmax < U < Ugmin

Włączenie źródeł 
napięciowych modelujących 

kompensator
1) Uzad = Udmax gdy U < Udmax 

2) Uzad = Ugmin gdy U < Ugmin 

Zapisanie danych z rozpływu (U, K), 
Wyznaczenie Współczynników µU(p(w)), 
µK(p(w)), µi(p(w)) dla węzłów i ich zapis

Wyłączenie źródeł napięciowych modelujących 
kompensator (jeżeli były załączone)

p=pmax

Wyznaczenie współczynników µUmin(w) i µ imin(w) 
dla poszczególnych węzłów i wybór węzła i do 

zainstalowania w nim kompensatora

µUmin(w) ≥ µUgr µUmin(w) ≥ µUgr

KONIEC

kk = kk + 1

Dodanie źródła napięciowego modelującego 
kompensator  (źródło wyłączone) w węźle i

p = 1 p = p + 1 

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK TAK

NIE

Rys. 1. Algorytm metody lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym
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Wartość ta, zwana stopniem przynależności, informuje, w jakim 
stopniu element x należy do zbioru rozmytego. W literaturze  
[1, 2, 3] można znaleźć wiele przykładów funkcji przynależności. 
Poniżej przedstawione zostały najbardziej uniwersalne. 

3.1. Przegląd funkcji przynależności
Ze względu na małą liczbę danych potrzebnych do zdefiniowania 
funkcji oraz łatwość modyfikacji parametrów funkcji w trakcie 
prowadzenia doświadczeń, najpopularniejszymi funkcjami przy-
należności są funkcje wielokątne. Najpopularniejszymi funkcjami 
wielokątnymi są funkcja trójkątna oraz trapezowa. 
Można również stosować tzw. intuicyjne funkcje przynależności, 
których założeniem jest, że są różniczkowalne w całym zakresie 
rozważań. Wśród takich funkcji można wyróżnić funkcję Gaussa, 
dzwonowe funkcje bądź funkcje sigmoidalne.
Poza wymienionymi stosuje się również inne formy funkcji przy-
należności, stworzone na potrzeby badawcze na podstawie 
doświadczeń ekspertów. 

Funkcja trójkątna
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Rys. 2. Przykład trójkątnej funkcji przynależności

Funkcja trapezowa
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Rys. 3. Przykład trapezowej funkcji przynależności

Funkcja dzwonowa
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Rys. 4. Przykład dzwonowej funkcji przynależności

3.2. Dobór funkcji przynależności  
do stosowanej metody

Podstawą działania algorytmu jest wyznaczanie dwóch parame-
trów, poziomu napięcia w węźle oraz podatności napięciowej 
węzła. Dla obu tych parametrów należy wyznaczyć funkcje 
przynależności.

a) Dobór funkcji przynależności dla poziomu napięcia
Poziom napięcia w węźle można określić jako „właściwy” wtedy, 
gdy jego wartość zawiera się między ustalonymi granicami 
Umin oraz Umax. Przyjmując, że określenie właściwy odnosi się do 
wartości większej niż zero na pokazanych wcześniej rys. 2–4, 
wszystkie opisane powyżej funkcje przynależności można przy-
pisać do tego stwierdzenia.
Ze względu na zbytnie zawężenie zakresu napięcia, dla którego 
napięcie ma poziom właściwy o wartości 1, a właściwie sprowa-
dzenie tego zakresu do punktu, odrzucono zastosowanie funkcji 
trójkątnej. 
Większa prostota w korzystaniu oraz łatwość modyfikacji para-
metrów zdecydowała o wyborze funkcji trapezowej jako funkcji 
rozmywającej poziom napięcia w zastosowanej metodzie.
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Rys. 5. Funkcja przynależności dla napięcia zastosowana  
w proponowanej metodzie
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Wokół napięcia Uopt, określonego jako środek przedziału min.-
-max, występuje obszar, dla którego napięcie jest doskonale 
właściwe, więc funkcja przynależności przyjmuje wartość 1. 
Należy zauważyć, że wartość funkcji przynależności dla wartości 
maksymalnej i minimalnej wynosi 0,5, mimo że napięcie nie jest 
„właściwe. Można w ten sposób różnicować, jeżeli wystąpi sytu-
acja, w której w kilku węzłach nastąpi przekroczenie napięciowe. 

b) Dobór funkcji przynależności dla wartości podatności 
napięciowej
Wartość podatności napięciowej węzła można określić jako 
„właściwą”, jeżeli jest jak najbliższa 0, a napięcie w tym węźle nie 
przekracza wartości dozwolonych. Oznacza to, że im większa ta 
wartość, tym bardziej sytuacja węzła oddala się od „właściwej”. 
Zaprezentowane w punkcie 3.1 funkcje mają również swoje 
jednostronne odpowiedniki, a ze względu na prostotę modyfi-
kacji wybrano jednostronną funkcję trójkątną. Rys. 6 przedstawia 
zastosowaną dla podatności napięciowej funkcję przynależności. 

 

1 

0 
K max 

Rys. 6. Funkcja przynależności dla podatności napięciowej zastosowana 
w proponowanej metodzie

Współczynnik Kmax przyjęto jako odwrotność dwukrotności 
mocy zwarciowej węzła. Dzięki takiej operacji, gdy dla węzła 
podatność napięciowa się zwiększy, zmniejszy się współczynnik 
określający wartość podatności jako „właściwą”. 

4. Wyniki badań modelowych
Aby przedstawić rezultat działania metody doboru lokalizacji 
kompensatorów, przeprowadzono badania symulacyjne na 
testowym modelu. Przedstawiono wybrane wyniki obrazujące,  
w jaki sposób kształtują się wartości obliczonych współczyn-
ników przynależności. 
Działanie algorytmu wykazało potrzebę zainstalowania w ukła-
dzie dwóch kompensatorów. Miejsce zainstalowania oraz zakresy 
wyznaczonych dla tych kompensatorów mocy przedstawiono  
w tab. 1. 
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Rys. 7. Wyniki wartości współczynnika μU(p(w)) w węzłach przykładowej 
sieci: a) układ wyjściowy, b) układ po wprowadzeniu kompensatorów
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Rys. 8. Wyniki wartości współczynnika μi(p(w)) w węzłach przykładowej 
sieci: a) układ wyjściowy, b) układ po wprowadzeniu kompensatorów

Węzeł Wyznaczony zakres mocy biernej [Mvar]

B09211 0 74,8

B10211 –2,9 12,6

Tab. 1. Węzły wybrane do zainstalowania kompensatora oraz zakresy 
mocy generowanych w różnych wariantach

Na rys. 7a przedstawiono wartości wyznaczone dla napięć 
współczynników przynależności. Jak widać, w dwóch węzłach 
występuje sytuacja, w której wartość tego współczynnika prze-
kracza wartość 0,5. Wynika z tego, że napięcie w węźle znacznie 
przekracza zakres napięć dozwolonych w danym węźle. Węzły 
te zostały wytypowane do zainstalowania kompensatora i – jak 
widać na rys. 7b – wartości współczynnika przynależności nie 
przekraczają wartości 0,5, tym samym w tych wariantach osiągają 
jedynie wartości graniczne. Wpływ zainstalowanych kompensa-
torów widać w wielu węzłach systemu. 

5. Wnioski
Własności zbiorów rozmytych pozwalają na przybliżenie zjawisk, 
tak aby przypominały ludzkie postrzeganie. Pomaga to tak skon-
struować pewne intuicyjne zasady, aby można było je zasto-
sować w procesach optymalizacyjnych. 
Bardzo ważnym elementem zastosowania logiki rozmytej  
w rozważaniach jest właściwy dobór kształtu oraz parametrów 
funkcji rozmywającej. Niezbędna jest do tego wiedza o danym 
zjawisku. Zastosowanie odpowiednich operacji na otrzyma-
nych wynikach pozwala na wykorzystanie wielu parametrów do 
analizy. 
Prezentowana metoda jest w fazie rozwoju, można dodać inne 
parametry decydujące o wyborze lokalizacji, takie jak ograni-
czenie strat przesyłowych bądź analiza ekonomiczna. Należy 
również połączyć tę metodę z optymalizacją rozpływów  
w systemie, aby nie wprowadzać niepotrzebnego urządzenia 
w sytuacji, gdy niewłaściwy stan można poprawić za pomocą 
operacji łączeniowych.
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This paper introduces choosing localization for additional reactive power sources for 
power grid. The fuzzy logic method for localization is described, with special attention 
focused on choosing proper fuzzification method, used for reasoning. Results of using 
such method are presented for example power network.
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