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„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 roku 1995 konferencja miała 
być organizowana przez różne ośrodki naukowe. Organizacji konferencji w roku 1995 podjęła się Katedra Systemów Elektro-
energetycznych Politechniki Gdańskiej. Organizatorem Konferencji był Prof. Zbigniew Szczerba. Przyjęto formułę organiza-
cji konferencji co dwa lata oraz, że Komitet naukowy każdorazowo decyduje komu powierzyć realizację kolejnej konferencji. 
Kolejne Konferencje były organizowane przez Katedrę Systemów Elektroenergetycznych (lata 1995–2001) oraz Katedrę 
Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej (lata 2003–2011). Konferencje te były organizowane w Juracie na Półwyspie Hel-
skim. 

Komitet Naukowy w roku 2009 w dowód uznania za dotychczasową organizację cyklu konferencji APE, 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 konferencji organizowanych po roku 1995 była integracja śro-
dowisk naukowych i zawodowych polskiej elektroenergetyki. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele uniwersytetów 
i uczelni technicznych oraz kadra menadżerska i techniczna koncernów energetycznych, elektrowni i elektrociepłowni 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 

przy współudziale następujących podmiotów: 

Partner Konferencji:  GRUPA ENERGA  
Współorganizatorzy:  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
EDF Wybrzeże S.A. 
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 elektroener-
getycznych 

5. Przyszłość elektrowni jądrowych i nowych technologii wytwarzania w Polsce. Problemy polityczne, społeczne, psy-
chologiczne, ekonomiczne, techniczne i związane z bezpieczeństwem. 

6. Źródła generacji rozproszonej i odnawialnej oraz ich wpływ na SEE. Elektrownie wiatrowe w SEE. Problemy tech-
niczne, ekonomiczne, prawne. Oddziaływanie generacji rozproszonej na SEE. Mikroźródła i mikrosieci. 

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 monitorowania. Przesył informacji w SEE. Układy WAMS/WACS w systemie. 

10. Funkcjonowanie rynków energii elektrycznej i usług systemowych w różnych uwarunkowaniach technicznych, eko-
nomicznych i organizacyjnych. Rynek energii a bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego. Techniczna ade-
kwatność i optymalizacja usług systemowych. 
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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 elektroener-
getyki (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 po-

mocą posterów. Referaty - mające charakter bardziej ogólny - będą skrótowo prezentowane na posiedzeniach sesyjnych, na-
tomiast referaty specjalistyczne - wymagające dyskusji zbliżonych do kuluarowych – będą prezentowane w postaci posterów 
na sesji posterowej. Podobnie jak na poprzednich konferencjach APE, do referatów w każdej sekcji opracowywane są referaty 
generalne. Referaty generalne stanowią wprowadzenie do dyskusji.  

Wszystkie przyjęte referaty są opublikowane w materiałach konferencyjnych: w wersji elektronicznej na tabletach oraz 
w wersji papierowej w czterech numerach ActaEnergetica – każdy numer odpowiada 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 S.A.  

• 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 Konferencji.  

 
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 dysku-
sji w kuluarach oraz w czasie spotkań wieczornych. 

 

 
Ryszard Zajczyk  
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DOPASOWANIE POZIOMU MOCY GENEROWANEJ DO MOŻLIWOŚCI 

PRZESYŁOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH – REFERAT KONFERENCYJNY 
 
 

Piotr KACEJKO1, Paweł PIJARSKI1 

 
1. Politechnika Lubelska, 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin, tel: 081 538 4738 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowy algorytm likwido-

wania przeciążeń prądowych linii elektroenergetycznych w trybie 

rzeczywistym. Polega on na połączeniu metody optymalizacyjnej 

z metodą śledzenia przepływów mocy, być może nieco futurystycz-

ną, ale pozwalającą skutecznie wyeliminować powstałe przekro-

czenia dopuszczalnej przepustowości linii. Zadaniem tego algoryt-

mu jest wyznaczanie cyklicznie takiej dopuszczalnej wartości 

chwilowej mocy generowanej w każdej farmie wiatrowej, aby 

wyeliminować powstałe przeciążenia, przy spełnieniu ograniczeń 

sieciowych. 

 
Słowa kluczowe: farma wiatrowa, linie elektroenergetyczne. 

1. WSTĘP 

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił w Polsce gwałtowny 
wzrost liczby inwestorów starających się o przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej źródeł wytwórczych, głównie farm 
wiatrowych, o różnych mocach znamionowych. Przyłączenie 
na danym obszarze sieci kilku-kilkunastu źródeł, może zna-
cząco 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 on-line. 

Dobrym sposobem wydaje się poddanie pracy sieci 
optymalizacji – maksymalizacji sumy mocy możliwej do 
generowania w wybranych węzłach przy spełnieniu ograni-
czeń sieciowych. Można określić dla każdej gałęzi liniowe 
zależności pomiędzy wartością prądu płynącego przez wy-
brany element a wektorem mocy wprowadzanych do danych 
węzłów sieci (oraz odbieranych z nich), przy zastosowaniu 
metody stałoprądowej i poddać optymalizacji, np. przy uży-
ciu metody simplex [1], [2], [3], [4]. Innym sposobem, bar-
dziej dokładnym, jest zastosowanie heurystycznych algoryt-
mów 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. 

Alternatywną metodą, łączącą cechy obydwu powyż-
szych (szybkość działania, tak jak w metodzie liniowej 
i dokładność tak jak w przypadku metod heurystycznych), 

może być wykorzystanie krokowej metody śledzenia prze-
pływów mocy [7], która jest tematem niniejszego artykułu. 

2. METODA ŚLEDZENIA PRZEPŁYWÓW MOCY 
CZYNNEJ 

Metoda śledzenia przepływów mocy czynnej pozwala 
śledzić moc pochodzącą od wybranych źródeł, a tym samym 
określać wpływ ich generacji na obciążanie się poszczegól-
nych gałęzi. Możliwe jest zatem wytypowanie tych elek-
trowni, które w największym stopniu odpowiadają za moc 
przepływającą wybraną linią czy transformatorem. 
Metoda ta została wprowadzona do energetyki w latach 
dziewięćdziesiątych [8], [9]. 

Wykorzystując założenia metody śledzenia przepły-
wów mocy, moc brutto (w przypadku pominięcia strat mocy) 
przepływającą rozpatrywaną gałęzią i-l można wyznaczyć ze 
wzoru [9] 
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„pod prąd” wyznaczona na podstawie znajomości przepły-

wów mocy, poszczególne wyrazy tej macierzy wyznacza się 

ze wzoru [9]. 
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ji
P  – moc czynna w gałęzi ij (wzięta od węzła j). 

Gk
P  – moc czynna generowana w węźle k, 

i
P

⇒

 – moc czynna przepływająca przez węzeł j. 

il
P   – moc czynna w gałęzi i-l (wzięta od węzła l). 
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Korzystając z powyższego wyrażenia można obliczyć 
współczynnik określający wykorzystanie gałęzi i-l przez 
źródło zlokalizowane w węźle k (współczynnik udziałowy) 
ze wzoru 
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br

u, br
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Należy podkreślić, że węzeł k, w którym przyłączone jest 
źródło, nie musi mieć bezpośredniego powiązania topolo-
gicznego z gałęzią i-l. 

3. METODA ITERACYJNEGO ŚLEDZENIA 
PRZEPŁYWÓW MOCY 

Metoda śledzenia przepływów mocy pozwala wytypo-
wać źródło, które w największym stopniu odpowiada za 
obciążenie danej linii. Jednak nie jest przesądzone, że po 
zmniejszeniu mocy generowanej w tym źródle, rozpływy 
mocy zmienią się w taki sposób, że linia zostanie skutecznie 
odciążona. Może dojść do sytuacji, w której osiągnie się 
skutek odwrotny, a mianowicie wzrośnie obciążenie badanej 
linii spowodowane zmianą rozpływów mocy w sieci. Ubytek 
mocy wynikający ze zmniejszenia generacji w danej elek-
trowni może zostać uzupełniony mocą, która dopłynie od 
innych źródeł lub węzła bilansującego i w efekcie pogorszy 
sytuację rozpływową. Innym skutkiem takiego zmniejszenia 
może być przeciążenie się innej (innych) gałęzi, które wcze-
śniej nie były przeciążone. Tym samym, aby linia została 
skutecznie odciążona należało metodę śledzenia przepływów 
odpowiednio uzupełnić. W niniejszym artykule przedstawio-
na została modyfikacja tej metody. Ogólnie rzecz biorąc 
polega ona na przyjęciu stałości współczynników opisanych 
wzorem (3) (współczynników udziałowych) tylko w otocze-
niu rozpatrywanego stanu sieci i zastosowaniu podejścia 
iteracyjnego. 

Moce przepływające gałęziami i-l, s-t oraz m-n w stanie 
ich przeciążenia można przedstawić za pomocą zależności 
[7] 
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Z uwagi na przeciążenie konieczne staje się ogranicze-

nie mocy w źródłach, o sumaryczną wartość ΔP, tak aby 
zmniejszyć moc przepływającą przeciążonymi liniami (od-
powiednio o wartości , ,

il st mn
P P PΔ Δ Δ ) do wartości eliminu-

jących wszystkie te przeciążenia. 

Wyodrębniając w każdym źródle odpowiednią wartość 
mocy do redukcji, zależności (4, 5, 6), w stanie bez przecią-
żenia (po redukcji), można zapisać w następujący sposób [7]. 
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Warunek braku przeciążeń zostanie spełniony, gdy bę-

dą zachodziły zależności 
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Całkowita wartość redukcji mocy generowanej wyraża 

się wzorem 
 

Z
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N
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Rozpatrywane zagadnienie można potraktować jako 

zadanie optymalizacji liniowej z ograniczeniami, gdzie funk-
cja celu przyjmie postać [7] 
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Wartość mocy przepływającej daną linią (liniami) teo-

retycznie zależy od wszystkich źródeł w analizowanej sieci. 
Tak też jest w przypadku metody opisanej w niniejszym 
artykule. Redukcja generacji dotyczy natomiast tylko wybra-
nych źródeł (farm wiatrowych) w analizowanym obszarze 
sieci. Ponieważ niektóre z nich mogą mieć współczynniki 
udziałowe równe zero toteż liczba tych źródeł ulega zmniej-
szeniu i przy poszczególnych składnikach wzorów (12) oraz 
(13) pojawia się indeks „NZ”. 

Należy mieć na uwadze fakt, że w trakcie zmian mocy 
generowanej w poszczególnych źródłach, może dochodzić 
do zmian współczynników udziałowych tych źródeł w prze-
pływie mocy daną gałęzią sieci. Istota metody śledzenia 
przepływów polega bowiem na wykorzystywaniu wartości 
mocy uzyskanych w wyniku analizy nieliniowej sieci syste-
mu, stąd wykorzystanie jej wyników w procesie optymaliza-
cji 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]. 
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Rys. 1. Schemat blokowy algorytmu do likwidacji przekroczeń dopuszczalnej obciążalności linii [7]. 

 

 

4. WYNIKI DLA SIECI TESTOWEJ CIGRE 

Badania przeprowadzono dla sieci testowej CIGRE. 
Sieć testowa CIGRE jest siecią składającą się z 12 genera-
torów, 17 węzłów, 19 linii oraz 2 autotransformatorów. 
Schemat sieci pokazany jest na poniższym rysunku. Kolo-
rem żółtym oznaczono źródła klasyczne, natomiast kolo-
rem czerwonym farmy wiatrowe.  

Stan bazowy sieci charakteryzował się występowa-
niem przeciążeń pięciu gałęzi – czterech linii i jednego 
transformatora (rys. 2), co zostało zobrazowane procen-
towymi wartościami obciążenia poszczególnych gałęzi 
(czerwone i zielone okręgi nad i przy gałęziach). Suma-
ryczna moc generowana przez farmy wiatrowe wynosiła 
750 MW. 

 

 

 
 

Rys. 2. Stan bazowy sieci testowej CIGRE 
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Dla takiego stanu sieci wykonano obliczenia polega-

jące na wyznaczeniu współczynników udziałowych dla 

sześciu źródeł (farm wiatrowych), a następnie przeprowa-

dzeniu optymalizacji liniowej, w celu wyeliminowania 

istniejących przeciążeń gałęzi. Wyniki obliczeń przedsta-

wione zostały na rys. 3. W jednej iteracji udało się osią-

gnąć stan sieci bez przeciążeń. Skuteczność metody jest 

więc bardzo dobra. Sumaryczna moc generowana przez 

farmy wiatrowe ograniczona została o wartość 154,5 

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 (tablica 3).  

 

 
 

Rys. 3. Stan sieci testowej CIGRE po obliczeniach optymaliza-

cyjnych 

 

Zmodyfikowana metoda śledzenia przepływów mo-

cy łączy w sobie zalety podejścia nieliniowego (dokład-

ność obliczeń) oraz liniowego (szybkość działania). Tym 

samym, z uwagi na właściwości może być wykorzysty-

wane w trybie on-line. 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 

Rozwój elektroenergetyki, wzrost liczby odbiorów 

o różnych charakterystykach czasowych oraz źródeł, wy-

musza konieczność stosowania nowych, elastycznych, 

adaptacyjnych metod, pozwalających w trybie rzeczywi-

stym sterować pracą sieci elektroenergetycznej. 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 na radzenie sobie z powstałymi 

zagrożeniami typu np. przeciążenia dopuszczalnych prze-

pustowości pracujących urządzeń. Oczywistym jest, że 

„pojemność” danej sieci jest ograniczona względami tech-

nicznymi i nie tylko, i należy ją sukcesywnie rozwijać. 

Niemniej jednak nie zawsze idzie to w parze z przyłącza-

niem nowych obiektów, które pośrednio wpływają na taką 

konieczność. W artykule poruszono tą problematykę. Za-

proponowano metodę, na dzień dzisiejszy może nieco 

futurystyczną, ale pozwalającą skutecznie dopasowywać 

generacje do przepustowości sieci, przy jednoczesnym 

spełnieniu ograniczeń sieciowych. Być może, wkrótce 

stanie się czymś normalnym wykorzystywanie zaawanso-

wanych metod matematycznych do przewidywania przy-

szłych, ewentualnych zagrożeń oraz ich eliminowania. 
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MATCHING OF THE GENERATION LEVEL WITH THE TRANSMISSION CAPABILITY  

OF OVERHEAD LINES – CONFERENCE PAPER 
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The article presents a new algorithm for real-time current overload clearance in power lines. It combines the optimiza-

tion 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 determination 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 napowietrznych, zaprojektowanych dla tempe-

ratury granicznej roboczej +40°C. W referacie pokazano efekty 

uzyskane wskutek wymiany tradycyjnych przewodów AFL na 

przewody HTLS w wybranych liniach WN. Artykuł zawiera prze-

gląd zagadnień związanych z doborem odpowiedniego przewodu 

HTLS nadającego się do zastąpienia przewodu istniejącego. 

W artykule zawarto także wybrane aspekty związanie z rozszerze-

niem modeli mechanicznych, cieplnych i elektrycznych stosowa-

nych dotychczas na potrzeby analiz przewodów niskozwisowych. 

 
Słowa kluczowe: modernizacja termiczna linii napowietrznych; 

przewody HTLS; cieplne, elektryczne i mechaniczne modele prze-

wodów. 

1. WPROWADZENIE 

 Budowa nowych linii z przewodami o większym prze-
kroju lub z wyższymi słupami jest kosztowna oraz stwarza 
poważne problemy z uzyskaniem zgody właścicieli gruntów 
w pasie linii. Długotrwałe wyłączenie danej linii stwarza 
także duże utrudnienie w pracy całej połączonej sieci oraz w 
zasilaniu wybranych odbiorców. W Polsce i na świecie 
ugruntował się obecnie pogląd, potwierdzony uzyskanymi 
dotychczas wynikami (technicznymi i ekonomicznymi), że 
najlepszym rozwiązaniem jest modernizacja termiczna ist-
niejących linii, wykonywana bez istotnych zmian w rozwią-
zaniach konstrukcyjnych starych linii (bez wymiany słupów 
i fundamentów). Umożliwiają to przewody HTLS, oferowa-
ne przez światowych producentów po konkurencyjnych ce-
nach. 
 W wymaganych analizach związanych z optymalnym 
doborem przewodów nie zawsze wystarczające są podsta-
wowe modele cieplne i mechaniczne stosowane do tej pory 
w przypadku przewodów AFL. W referacie przedstawione 
zostaną wybrane aspekty związane z rozszerzeniem stoso-
wanych modeli na potrzeby analiz przewodów niskozwiso-
wych. Aspekty te mogą również być istotne przy zastosowa-
niu bezpośredniego monitoringu linii napowietrznych.  

2. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI PRZEWODU 
DLA MODERNIZOWANEJ LINII 

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 umiejętnie wkomponować w istniejącą 
linię – słupy, wysięgniki, przewody odgromowe, odstępy 
izolacyjne wewnętrzne i zewnętrzne.  

Optymalny dobór przewodu polega na wyborze techno-
logii 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 parametrów w zależności od wyboru 
materiału. Dla określonej średnicy przewodu istotna jest 
relacja pomiędzy przekrojem rdzenia i oplotu decydująca 
z jednej strony o wytrzymałości mechanicznej, a z drugiej 
o uzyskanej rezystancji przewodu. Biorąc powyższe pod 
uwagę, składowe wektora zmiennych decyzyjnych X w pro-
blemie 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 decyzyj-
nych X w postaci: 

 
X

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

 
Podstawowym kryterium przyjmowanym w optymali-

zacji konstrukcji przewodu do modernizowanej linii napo-
wietrznej powinno być kryterium sumarycznych kosztów 
związanych z całym cyklem życia obiektu technicznego 
jakim jest modernizowana linia. Koncepcja szacowania 
kosztu cyklu życia LCC (Life Cicle Costing) jest przedmio-
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tem coraz szerszego zainteresowania w wielu gałęziach 
przemysłu. Dotyczy to również energetyki. 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 wymaganej minimalnej obciążalności linii Idmin, dopusz-
czalnych zwisów związanych z dopuszczalnymi odległo-
ściami Zdop do ziemi i krzyżowanych obiektów oraz dopusz-
czalnych 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, obciąże-
nia wiatrowe), determinują więc warunki jakie musi spełniać 
średnica przewodu ze względu na obciążenia mechaniczne. 
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na dopuszczalną 
minimalną średnicę zewnętrzną przewodu Dmin jest ulot. 
Oczywistym jest również, że sam przewód musi mieć odpo-
wiedni poziom wytrzymałości mechanicznej (RTS) zapew-
niany przede wszystkim przez odpowiednią wytrzymałość 
rdzenia. Determinuje ona więc minimalne jego wymiary.  

Przy podanych wyżej założeniach i przyjętym kryte-
rium zadanie optymalizacji konstrukcji przewodu można 
sformułować następująco: 
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gdzie: LCC – sumaryczne koszty związane z cyklem życia moder-

nizowanej linii, Id – obciążalność prądowa linii,  

Zimax – maksymalny zwis w i-tym przęśle linii, Njmax –

 maksymalny naciąg przewodów w j-tej sekcji linii,  

D – średnica przewodu, S – zbiór sekcji odciągowych w li-

nii, P – zbiór przęseł w linii. 

3. MODELE CIEPLNE I MECHANICZNE 
WYKORZYSTYWANE W ANALIZACH 

Wielkości występujące w przedstawionym powyżej za-
daniu optymalizacyjnym wymagają zastosowania w anali-
zach odpowiednich modeli cieplnych i mechanicznych. Sto-
sowane powszechnie modele mają określone ograniczenia. 
Podobnie jest w przypadku monitorowania linii. Zastosowa-
nie znanych modeli do wyznaczania np. obciążalności linii 
wymaga zwykle ich modyfikacji. 

3.1. Modele cieplne 

Obecny, powszechnie stosowany w Europie, algorytm 
obliczeń temperatury przewodu w linii napowietrznej jest 
podany w raporcie CIGRE [2] i opiera się na zmierzonych 
w czasie rzeczywistym wartościach prędkości i kierunku 
wiatru, temperatury powietrza, promieniowania słonecznego 

oraz prądu obciążenia linii. Jest to klasyczny model oblicze-
niowy dla przewodów nieizolowanych. Opisano go szerzej 
m.in. w [3,4]. Podobny model, dający bardzo zbliżone wyni-
ki 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 spowodo-
wany 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 oddawała-
by w prawidłowy sposób naturę chłodzenia konwekcyjnego 
przewodu. Można ją wyznaczyć jako: 
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gdzie: υ – kinematyczna lepkość powietrza, ρr – względna gęstość 

powietrza, D – średnica przewodu, B1 i n – współczynniki za-

leżne od wartości liczby Reynoldsa i chropowatości po-

wierzchni przewodu, Pk – moc cieplna oddawana przez kon-

wekcję, λf – przewodność cieplna powietrza, Tpm – zmie- 

rzona wartość temperatury przewodu, Tot – temperatura 

otoczenia 
 

Dla zadanej dopuszczalnej temperatury granicznej przewo-
dów Tgr można teraz określić jego dopuszczalną obciążal-
ność prądową.  

3.2. Modele mechaniczne 

Wszystkie przewody linii napowietrznych poddawane 
są standardowym badaniom laboratoryjnym w celu określe-
nia ich właściwości mechanicznych. Do podstawowych prób 
należy próba rozciągania (stress-strain test), wykonywana 
zwykle na odpowiednio przygotowanym odcinku przewodu 
(zakończonym za pomocą uchwytów odciągowych z żywicy 
epoksydowej) o długości ok. 12÷14 m, w kontrolowanej 
temperaturze występującej w laboratorium (Tlab). W przy-
padku przewodów bimateriałowych próba ta jest wykony-
wana dla całego przewodu oraz dla rdzenia przewodu, co 
pozwala na wyznaczenie oddzielnych charakterystyk rozcią-
gania dla oplotu i rdzenia przewodu. 

 
 

Rys. 1. Przebieg próby rozciągania przewodu bimateriałowego 

  
 W Polsce, podobnie jak w większości krajów europej-
skich, obliczenia zwisów i naciągów tradycyjnych przewo-
dów (AL, AFL, AAL itd.) prowadzi się do tej pory jeszcze 
w oparciu o najprostszy model odkształceń przewodu, nazy-
wany modelem liniowym sprężystym (linear elastic model) 
[5]. Przewód modeluje się w nim jako liniową sprężynę 
o efektywnym (wypadkowym) module sprężystości E i o 
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efektywnym współczynniku wydłużenia termicznego α . 
Pomija się wszelkie plastyczne wydłużenia przewodu. Wia-
domo, że taki model obliczeń jest właściwy jedynie dla cha-
rakterystyki końcowej przewodu 

W sytuacji długich i bardzo długich przęseł (w liniach 
przesyłowych) powyższy model jest modyfikowany w celu 
uproszczonego uwzględnienia odkształceń plastycznych, 
które modeluje się za pomocą równoważnego przyrostu tem-
peratury przewodu. Istota modelu pozostaje jednak bez 
zmian, czyli odnosi się on także do końcowego stanu prze-
wodu. 

Według informacji zawartych w Broszurze Technicznej 
nr 324 CIGRE [5], najbardziej odpowiednie jest stosowanie 
modelu eksperymentalnego odkształceń plastycznych EPE 
(experimental plastic elongation model). Przewód modeluje 
się w nim jako nieliniową sprężynę, której odkształcenia 
liniowe εe i εt są funkcją naciągu i temperatury, zaś odkształ-
cenia plastyczne εgs i εmc są funkcją naciągu (εmc jest także 
funkcją czasu). Odkształcenia oplotu i rdzenia przewodu są 
uwzględniane oddzielnie, zaś obliczenia wykonuje się dla 
przyjętej sekwencji zdarzeń obciążeniowych w czasie życia 
linii. Stosowanie metody uproszczonej (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 niewy-
soką temperaturą pracy ciągłej oraz stosunkowo małą nieli-
niowością charakterystyki początkowej. 

W przewodach bimateriałowych własności związane  
z rozszerzalnością mechaniczną i termiczną różnią się dla 
oplotu i rdzenia. Istotny z punktu widzenia prowadzonych 
analiz może być również gradient temperatury wewnątrz 
przewodu. Przy dużych gęstościach prądu w zależności od 
warunków chłodzenia, a nawet od występującego naprężenia 
w przewodzie [6] temperatura oplotu może się znacznie róż-
nić w stosunku do temperatury rdzenia przewodu. Wpływ 
gradientu temperatury na zwis przykładowych przewodów 
pokazano w tablicy 1.  
 

Tablica 1. Wpływ gradientu temperatury na zwis końcowy 

trzech wybranych przewodów HTLS. Naciąg podstawowy 

46750 N, przęsło 300 m, TA – temperatura powierzchni prze-

wodu, TR – temperatura osi przewodu, f – zwis końcowy 

przewodu, T’2 – fikcyjna temp. przewodu, której odpowiada 

obliczony zwis f 

 
TA TR f T’2 Typ prze-

wodu °C °C m °C 

40,0 8,79 35,1 

50,0 8,80 35,2 

ACCC/TW 

Warsaw-3 

2010 

35,0 

60,0 8,81 35,5 

44,0 8,80 40,0 

54,0 8,88 42,0 

ACSS  
Condor 

UMS 

39,0 

64,0 8,96 43,8 

75,0 9,2 70,6 

85,0 9,25 72,0 

ACCR  

Condor 800 
T13 

70,0 

95,0 9,3 73,2 

 

3.3. Wyznaczanie strat mocy i energii w liniach napo-
wietrznych 

Chwilowe straty mocy w linii napowietrznej są zależne 
od obciążenia i rezystancji przewodów. Aktualna temperatu-
ra przewodu, więc również jego rezystancja (liniowo zależna 
od temperatury), jest silnie i w sposób złożony, uzależniona 
od jego obciążenia prądowego oraz warunków atmosferycz-
nych jakie panują na linii.  

Zarówno prąd obciążenia, jak i przede wszystkim wa-
runki pogodowe (w tym zwłaszcza wiatr) są wielkościami 
nieustannie zmieniającymi się w czasie. Z tego względu 
straty energii w linii przesyłowej należałoby wyznaczać  
z zależności: 
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gdzie Tr jest okresem, w którym straty te się określa.  
Wyznaczanie strat energii z powyższych zależności może 
być w praktyce uciążliwe. Wymaga ono przeprowadzenia 
symulacji pracy linii przy zmiennym obciążeniu w zmien-
nych warunkach atmosferycznych. Można się także posłużyć 
parametrami statystycznymi. Konieczna jest w tym przypad-
ku znajomość wartości średniej Isr oraz współczynnika 
zmienności statystycznej νI prądu obciążenia oraz wartości 
średniej rzeczywistej temperatury przewodu Tsr (uzyskanej 
np. z wyników monitoringu linii). Straty energii są wtedy 
określone zależnością: 
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Należy podkreślić, że często przy oszacowaniu strat 
w liniach korzysta się ze średniej wartości obciążenia i kata-
logowej (podstawowej) wartości rezystancji przewodów. 
Może to prowadzić do znacznych błędów w ocenie strat.  

4. PRZYKŁADY MODERNIZACJI TERMICZNEJ 
KRAJOWYCH LINII WN  

Na przestrzeni ostatnich lat, według wiedzy autorów, 
działania modernizacyjne zostały podjęte przez niektórych 
krajowych operatorów sieci dystrybucyjnej oraz operatora 
sieci przesyłowej. Do tej pory dokonano wymiany przewo-
dów w kilku liniach 220 kV oraz w kilkunastu liniach 
110 kV. Głównym celem modernizacji było uzyskanie mak-
symalnej obciążalności prądowej linii, przy zachowaniu 
odległości do ziemi i krzyżowanych obiektów, takich sa-
mych lub większych niż dla istniejącego przewodu alumi-
niowo-stalowego. Efekty uzyskane wskutek wymiany prze-
wodów w wybranej linii 110 kV pokazano w tablicy 2.  

 
Tablica 2. Porównanie możliwości zwiększenia przepustowo-

ści linii poprzez zastosowanie technologii przewodów HTLS 

w liniach 110 kV, na tle przewodu AFL-6 185 mm2 

 

Typ przewodu 
Temp. przy dop. 

zwisie  

Obciążalność  

przy dop. zwisie 

40°C 132 A 

60°C 392 A AFL-6 185 mm2 

80°C 525 A 

110°C 645 A 

145°C 761 A 
ACSS/TW Linnet 

hs 285 
185°C 866 A 

110°C 663 A 

170°C 855 A ACCR Linnet 

210°C 954 A 

ACCC/TW Linnet 180°C 983 A 

120°C 697 A 

160°C 822 A GTACSR 190 

200°C 925 A 

W tablicy 2 podano maksymalną temperaturę pracy 
przewodu oraz odpowiadającą jej maksymalną obciążalność 
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prądową, przy której zwis każdego z proponowanych prze-
wodów niskozwisowych nie przekracza zwisu przewodu 
AFL-6 185 mm2 w temperaturze +40°C, a także po dostoso-
waniu linii z przewodami AFL do pracy w temperaturach 
+60°C oraz +80°C.  

W celu określenia i porównania wartości strat jakie bę-
dą występować po wymianie przewodów dokonano symula-
cji pracy przykładowej linii w rzeczywistych warunkach 
pogodowych. Symulację przeprowadzono w okresie zimo-
wym dla rzeczywistych zarejestrowanych obciążeń linii. 
Parametry pogodowe wyznaczono na podstawie wskazań 
stacji meteorologicznych zlokalizowanych w pobliżu linii. 
Średnia wartość temperatury otoczenia w analizowanym 
okresie wyniosła ok. 0ºC, średnia prędkość wiatru ok. 3 m/s, 
przy przeciętnym zarejestrowanym obciążeniu linii na po-
ziomie 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 przewo-
dach przedstawiono w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Straty energii wyznaczone na podstawie symulacji 

pracy linii 220 kV w rzeczywistych warunkach pogodowych 
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% 100,0 69,2 84,5 85,1 98,8 67,0 

5. PODSUMOWANIE 

Obecnie wielu krajowych operatorów sieci 110 kV oraz 
operator sieci przesyłowej, podejmuje działania związane  
z przygotowaniem newralgicznych odcinków linii napo-
wietrznych do modernizacji termicznej. Jak wykazały do-
świadczenia, modernizacja termiczna linii napowietrznej jest 
możliwa w krótkim okresie czasu (ok. 1 miesiąca) przy wy-
korzystaniu przewodów HTLS, w których oplot i rdzeń zbu-
dowane zostały na bazie nowych materiałów. Modernizacja 
poprzez wymianę istniejących przewodów aluminiowo-
stalowych na przewody niskozwisowe odbywa się zazwyczaj 
bez wykonywania podwyższeń czy wzmocnień konstrukcji 
wsporczych. 

Problemem na etapie projektowania jest odpowiedni 
dobór przewodu. Należy go zawsze dokonywać indywidual-

nie dla konkretnego przypadku modernizowanej linii przy 
wykorzystaniu odpowiednich modeli cieplnych i mechanicz-
nych. 

Przedstawione w artykule przykłady wskazują na 
znaczne możliwości zwiększenia obciążalności przy wyko-
rzystaniu istniejącej infrastruktury sieciowej. Należy jednak 
podkreślić, że nie jest możliwe najczęściej pełne wykorzy-
stanie katalogowej obciążalności przewodu HTLS ze wzglę-
du na ograniczenia związane z dopuszczalnym zwisem 
przewodów. Dotyczy to zwłaszcza wybranych przęseł kry-
tycznych w linii. 
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A thermal modernization allows to increase the thermal rating of the existing lines. Especially it concerns the older 

overhead lines designed for the +40°C temperature conductor limit. This paper presents reconductoring the attractive method 
of existing lines thermal modernization. Article provides an overview of issues related to the selection of HTLS conductor for 
thermal upgrading of existing overhead transmission lines. Some aspects related to the extension of the thermal, electrical and 
mechanical models used so far for analysis of HTLS conductors are presented in the paper. 
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Streszczenie: Artykuł dotyczy analizy możliwości lokalizacji linii 

110 kV w pasie technologicznym linii 400 kV w aspekcie oddzia-

ływań elektromagnetycznych. Analizę przeprowadzono w układzie 

modelowym z wykorzystaniem programu symulacyjnego EMTP-

ATP. Rozważono zarówno warunki budowy linii 110 kV, jak i jej 

późniejszej eksploatacji, w stanie pracy normalnej oraz zwarć 

w linii 400 kV. Wyznaczono spodziewane w tych warunkach 

w linii 110 kV napięcia dotykowe i prądy rażeniowe. 

 
Słowa kluczowe: napowietrzne linie elektroenergetyczne, oddzia-

ływanie elektromagnetyczne, projektowanie 

1. WSTĘP 

Problem oddziaływania elektromagnetycznego linii 
elektroenergetycznych nie jest zagadnieniem nowym. Już 
w latach 1880–1890, zaobserwowano zjawisko negatywnego 
wpływu budowanych wówczas linii napowietrznych na ob-
wody telekomunikacyjne. Od tego momentu aż do chwili 
obecnej problem pól elektromagnetycznych i ich oddziały-
wań pozostaje ważnym elementem zarówno projektowania, 
jak i eksploatacji obiektów elektroenergetycznych [1]. 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych rozpatrywa-
ne jest w dwóch podstawowych aspektach. Pierwszy z nich 
to wpływ pól na organizmy żywe i zagrożenia z tego wyni-
kające. Drugi aspekt – stricte techniczny – dotyczy oddzia-
ływań, których skutkiem są napięcia i prądy indukowane 
w obiektach zbliżonych do obiektów elektroenergetycznych. 

Oddziaływanie linii elektroenergetycznych (np. [2, 3, 
4]) na inne linie elektroenergetyczne nie było przedmiotem 
szczególnych zainteresowań, co wynikało przede wszystkim 
z faktu minimalizowania skutków oddziaływań przez unika-
nia zbyt długich odcinków zbliżeń oraz przyjmowania od-
powiednich wartości kątów skrzyżowań. 

Trudności w budowie nowych linii elektroenergetycz-
nych wymuszają poszukiwanie koncepcji projektowych, np. 
w postaci usytuowania linii w pasie technologicznym linii 
istniejącej. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza 
możliwości realizacji właśnie takiej koncepcji. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA ROZWAŻANEGO 
UKŁADU 

Przedmiotem analizy jest układ przedstawiony na ry-
sunku 1. Stanowią go dwie jednotorowe linie elektroener-
getyczne: o napięciu 400 kV (linia istniejąca) i 110 kV (linia 
projektowana). W odległości 25 km od rozdzielni A, plano-
wane jest poprowadzenie na długości 20 km (odcinek Z1–
Z2) trasy linii 110 kV w pasie technologicznym linii 400 kV, 
który zgodnie z dokumentem [5] ma szerokość 70 metrów 
(po 35 m od osi linii w obie strony. W rozważanej koncepcji 
usytuowania linii 110 kV odległość pomiędzy osiami linii 
wynosi 30 m – rysunek 2. 

 

 

 
Rys. 1. Schemat linii 110 kV zbliżonej do linii 400 kV 

 

W analizie oddziaływania należy rozważyć sprzężenia 
pojemnościowe oraz magnetyczne. Szczególne znaczenie ma 
oddziaływanie magnetyczne w stanach zwarć w sieciach 
wysokich i najwyższych napięć. Teoretyczne metody analizy 
oddziaływań pojemnościowych oparte są na prawach elek-
trostatyki, natomiast oddziaływań magnetycznych na teorii 
obwodów ziemnopowrotnych. W niniejszej analizie zasto-
sowano modele makroskopowe oddziaływań, wykorzystując 
modele linii zaimplementowane w programie EMTP-ATP.  
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Rys. 2. Linia 110 kV usytuowana w pasie technologicznym linii 

400 kV 

 
Modele oddziaływań tworzone w programie EMTP-

ATP zostały pozytywnie zweryfikowane w obiektach rzeczy-
wistych [3, 4]. Takie podejście daje kompleksowe ujęcie obu 
rodzajów oddziaływań oraz możliwość łatwego wyznaczenia 
wielkości oddziaływujących w linii 400 kV.  

Analizując skutki oddziaływania linii 400 kV roz-
patrzono trzy grupy problemów: 1) warunki budowy linii 
110 kV; 2) wpływ linii 400 kV na pracę linii 110 kV w sta-
nach ustalonych i nieustalonych; 3) warunki wykonywania 
prac eksploatacyjnych na wyłączonej linii 110 kV. 

3. WARUNKI BUDOWY LINII 110 kV 

Z punktu widzenia zagrożenia porażeniowego istotne 
jest rozważenie oddziaływań w postaci indukowania napięć 
i prądów. Napięcia te można traktować jako napięcia doty-
kowe, czyli różnice potencjałów między dwoma punktami, 
z którymi mogą zetknąć się jednocześnie ręce lub ręka i noga 
człowieka. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku 
wykonywania prac montażowych, jak również podczas póź-
niejszej eksploatacji linii. Z chwilą dotknięcia punktów, 
pomiędzy którymi występuje napięcie dotykowe, przez ciało 
człowieka płynie prąd rażenia. Do analizy indukowanych 
napięć i prądów podczas budowy linii 110 kV przyjęto układ 
modelowy przedstawiony na rysunku 3. Dotyczy on etapu 
montażu sekcji odciągowej, związanego z rozciąganiem linki 
pilotującej. 

Rozpatrzono następujące przypadki montażu: 
− brak uziemienia bębna i rolek prowadzących zawieszo-

nych na izolatorach liniowych – wariant A, 
− uziemienie bębna przez rezystancję RUB1 = 50 Ω oraz 

brak uziemienia rolek prowadzących – wariant B, 
− uziemienie bębna przez rezystancję RUB1 = 50 Ω oraz 

uziemienie rolek prowadzących przez rezystancje słupów 
RUS = 15 Ω – wariant C. 

Rozważono następujące warianty pracy linii 400 kV: 
− stan pracy normalnej, przy wartości napięcia 420 kV 

i prądu fazowego 2060 A, 
− stan zwarcia jednofazowego fazy L3 linii 400 kV, przy 

wartości prądu oddziałującego = 8,16 kA. 
 

 

 
 

Rys. 3. Model montażu sekcji odciągowej linii 110 kV 

 
a) b)  

  
 

Rys. 4. 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) w stanie pracy normalnej linii 400 kV, b) podczas zwarcia jednofazowego linii 

400 kV 
1, 2 – wariant A; 3, 4 – wariant B; 5, 6 – wariant C 

Rys. 5. Prądy rażeniowe dla maksymalnej 

długości 2400 m rozwijanego od-

cinka w stanie pracy normalnej linii 

400 kV (N) i podczas zwarcia jed-

nofazowego linii 400 kV (Z) 
A, B, C – warianty uziemienia 
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Na rysunku 4 przedstawiono napięcia dotykowe indu-
kowane na początku i końcu rozwijanego odcinka, natomiast 
na rysunku 5 wartości prądów rażeniowych dla maksymalnej 
długości odcinka 2400 m. Z przeprowadzonych obliczeń 
wynika, że podczas budowy linii 110 kV w pasie technolo-
gicznym linii 400 kV może wystąpić zagrożenie porażenio-
we nie tylko podczas zwarć, ale również w warunkach nor-
malnej pracy linii 400 kV. Występowanie zagrożenia 
porażeniowego jest praktycznie niezależne od sposobu 
uziemienia bębna, z którego rozwijana jest linka, oraz uzie-
mienia 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 przypadki: 
a) stan pracy normalnej linii 400 kV i 110 kV, 
b) załączanie linii 400 kV 
c) zwarcie jednofazowe w linii 400 kV 

Stwierdzono, że w stanie ustalonym linia 400 kV nie-
znacznie 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 oddziaływanie linii 400 kV, za-
łożono 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 – rysunek 7.  

 

 

 
Rys. 7. Przebiegi napięć w rozdzielni C 110 kV 

 
Procesy łączeniowe w linii 400 kV są źródłami prze-

pięć przejściowych w linii 110 kV. Ich wartości szczytowe 
nie przekraczają ok. 200 kV, a tym samym są poniżej po-
ziomu ochrony przeciwprzepięciowej realizowanej przy 
użyciu ograniczników przepięć, których napięcie obniżone 
dla prądu wyładowczego 30/60 μs wynosi 214 kV. 
W symulacjach uwzględniono również ograniczniki przepięć 
w rozdzielnia 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 jed-
nofazowe w linii 400 kV, z uwagi na największą asymetrię 
fazową, wywołuje największe efekty prądowe i napięciowe 
w linii zbliżonej. Obliczenia przeprowadzono przy założeniu 
najbardziej niekorzystnych warunków z punktu widzenia 
wartości prądu zwarciowego (miejsce Z2 na rys. 1 i moment 
wystąpienia zwarcia wywołujący największą wartość udaro-
wą) oraz w fazie najbardziej zbliżonej do linii 110 kV (faza 
L3). Stwierdzono, że przepływ prądów zwarciowych w linii 
400 kV jest źródłem przepięć przejściowych o wartościach 
szczytowych nieprzekraczających 200 kV. 

5. ANALIZA WARUNKÓW WYKONYWANIA PRAC 
EKSPLOATACYJNYCH 

Analizę warunków wykonywania prac eksploatacyj-
nych na wyłączonej linii 110 kV przeprowadzono dla trzech 
wariantów jej obustronnego odłączenia od zasilania (rys. 1): 
1) przy nieuziemianiu końców, 
2) przy uziemianiu linii w rozdzielni C, 
3) przy uziemianiu linii w rozdzielni C i D. 

Otrzymane wartości skuteczne napięć dotykowych 
i prądów rażeniowych wzdłuż linii 110 kV w funkcji odle-
głości od rozdzielni C przedstawiono na rysunkach 8 i 9. 
Z obliczeń wynika, że podczas wykonywania prac eksplo-
atacyjnych na linii 110 kV może wystąpić zagrożenie pora-
żeniowe nie tylko podczas zwarć, ale również w warunkach 
normalnej pracy linii 400 kV. 

Występowanie zagrożenia porażeniowego jest prak-
tycznie niezależne od sposobu uziemienia odłączonych od 
zasilania linii 110 kV. 
 

a) 

 

 

b) 

 

 

 

Rys. 8. Wartości napięć dotykowych 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 
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a) 

 

 

b) 

 

 

 

Rys. 9. 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 

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 od-

działywań w stanach nieustalonych wynikających z pro-

cesów łączeniowych i zwarć w linii 400 kV. 

W przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych na 

odłączonej od zasilania linii 110 kV należy liczyć się z wy-

stępowaniem niebezpiecznych napięć dotykowych i prądów 

rażeniowych. Zagrożenie to może występować nie tylko 

podczas zwarć, ale również w warunkach normalnej pracy 

linii 400 kV. Należy podkreślić, że występowanie zagrożenia 

porażeniowego jest praktycznie niezależne od sposobu 

uziemienia odłączonych od zasilania linii 110 kV. 
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ANALYSIS OF POSSIBILITY OF 110 kV LINE LOCATION IN A 400 kV LINE  

TECHNOLOGY STRIP IN TERMS OF ELECTROMAGNETIC INTERACTION  

– CONFERENCE PAPER 

 

 

Key-words: overhead power lines, electromagnetic interaction, designing 

 

In this paper the analysis of possibility of 110 kV line location in a 400 kV line technology strip in terms of electromag-

netic interaction is presented. The analysis was performed in a model system with the usage of the simulation program 

EMTP-ATP. Construction conditions of the 110 kV line and its subsequent operation were considered. Normal operation 

conditions and short-circuit in 400 kV line were taken into account. The paper presents the results of the calculation of the 

prospective touch voltages and touch currents in the 110 kV line. 
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Streszczenie: Artykuł podejmuje próbę analizy bilansu i zapo-

trzebowania na moc bierną Krajowego Systemu Elektroenergetycz-

nego (KSE). Bilanse mocy biernej sporządzono dla charaktery-

stycznych stanów pracy systemu. Przeanalizowano występujące 

tendencje zmian na tle warunków regulacji wynikających z bilan-

sów mocy i sformułowano wnioski. 

 
Słowa kluczowe: moc bierna, zapotrzebowanie mocy,  system 

elektroenergetyczny. 

1. WSTĘP 

Prawidłowa praca sytemu elektroenergetycznego wy-
maga ciągłego bilansowania zarówno mocy czynnej, jak 
i mocy biernej.  Zbilansowanie zapotrzebowania i generacji 
mocy czynnej związane jest z utrzymaniem ogólnosystemo-
wego parametru jakim jest częstotliwość, natomiast zbilan-
sowanie mocy biernych znajduje swoje odzwierciedlenie 
w poziomach napięć węzłów sieci zamkniętej. Oba wymie-
nione parametry: f oraz U mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpiecznej pracy systemu i zapewnienia ciągłości dostaw 
energii elektrycznej do odbiorców. 

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia aktual-
nej sytuacji w zakresie bilansu mocy biernej w polskim sys-
temie elektroenergetycznym, 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 elektro-
energetycznego dla poszczególnych stanów charakterystycz-
nych oraz niektóre, wybrane wyniki obliczeń rozpływu mocy 
w sieci zamkniętej 400, 220 i 110 kV. 

2. BILANS MOCY BIERNEJ KSE 

W tablicy 1 przedstawiono orientacyjne bilanse mocy 
biernej systemu elektroenergetycznego dla charakterystycz-
nych stanów jego pracy: szczytu zimowego 2011/2012, 
szczytu letniego 2012, doliny letniej lata 2012 oraz doliny 
letniej w dni świąteczne.  

 
 

Tablica 1. Przybliżone bilanse mocy biernej KSE dla charak-

terystycznych stanów pracy systemu. 

 

Grupa elementów 

systemu 

Szczyt 

zimowy 

2011 

Szczyt 

letni 2012 

Dolina 

letnia 

2012 

Dolina 

letnia 

2012 dni 

św. 

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 trans-

formatorach sieciowych 
–931 –878 –343 –199

straty poprzeczne w trans-

formatorach sieciowych 
–85 –79 –80 –81

straty podłużne w trans-

formatorach 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 generato-
rach 

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 

Analizując strukturę zapotrzebowania mocy biernej 
w szczycie zimowym należy zauważyć, że zapotrzebowanie 
węzłów odbiorczych stanowi jedynie około 42% ogółu po-
trzeb. Resztę (niemal 58%) stanowią potrzeby własne sieci 
oraz zespołów wytwórczych. Do najbardziej znaczących 
pozycji należą straty podłużne w liniach (około 21% zapo-
trzebowania) oraz straty podłużne w transformatorach blo-
kowych (około 20%), w dalszej kolejności potrzeby zespo-
łów wytwórczych (około 9%) oraz straty w transformatorach 
sieciowych (około 8%). W rozważanym stanie pracy syste-
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mu występujące zapotrzebowanie na moc bierną pokrywane 
jest z dwóch zasadniczych źródeł: zespołów wytwórczych 
elektrowni (około 51%) oraz generacji w liniach sieci za-
mkniętej (około 44%) przy niewielkim wsparciu baterii kon-
densatorów (około 5%). 

W szczycie letnim 2012 roku zapotrzebowanie mocy 
biernej węzłów odbiorczych było nieznacznie mniejsze 
(o około 400 Mvar)  niż dla szczytu zimowego przy różnią-
cym się o około 4500 MW zapotrzebowaniu na moc czynną. 
Całkowite zapotrzebowanie (brutto) było mniejsze latem niż 
zimą o około 1300 Mvar z uwagi na zmniejszone przepływy, 
a co za tym idzie mniejsze potrzeby własne systemu. Po 
stronie wytwarzania zmniejszonemu zapotrzebowaniu od-
powiadała adekwatnie mniejsza produkcja mocy biernej 
w zespołach wytwórczych.. 

Analizując przedostatnią kolumnę tabeli można stwier-
dzić, że obraz bilansu mocy biernej systemu ulega istotnej 
zmianie w letniej dolinie obciążenia.  Znacząco spada zapo-
trzebowanie 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 około 3300 Mvar w stosunku do szczy-
tu letniego). Redukcji po stronie zapotrzebowania brutto 
o około 5500 Mvar odpowiada redukcja produkcji mocy 
biernej w generatorach o około 4000 Mvar. Dodatkowo 
część zespołów wytwórczych zostaje wysterowana do pracy 
pojemnościowej, to jest pobierania mocy biernej indukcyjnej 
na poziomie ponad 400 Mvar. Załączenie dławików powo-
duje pobór dodatkowo ponad 500 Mvar. 

Wymowa liczb jest jeszcze bardziej znacząca dla stanu 
doliny letniej odpowiadającej dniom świątecznym (ostatnia 
kolumna tabeli 1). Zapotrzebowanie węzłów odbiorczych 
jest jeszcze niższe, straty podłużne w liniach i transformato-
rach także spadają. System zostaje zbilansowany dzięki 
znacznej redukcji wytwarzania w generatorach, głębokiej 
pracy pojemnościowej znacznej grupy zespołów wytwór-
czych oraz zwiększonej w stosunku do doliny w dniach ro-
boczych mocy dławików. 

Warto zwrócić uwagę na znaczną (ponad 5800 Mvar) 
i praktycznie niezależną od stanu pracy systemu wartość 
mocy biernej produkowanej przez linie. Wynika ona z po-
jemności doziemnych sieci.  Z kolei podłużne straty mocy 
biernej w liniach i transformatorach zmieniają się w szero-
kim 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 przekompenso-
wania węzłów odbiorczych, czyli stanu, w którym w punkcie 
odbioru (stacja 110 kV/SN) zamiast zapotrzebowania mocy 
biernej pojawia się oddawanie mocy biernej do sieci za-
mkniętej. Tego typu przypadki jak wynika z tabeli 1 wystę-
pują w każdym stanie pracy systemu, lecz zjawisko to nara-
sta w dolinach obciążenia. 

Niskie zapotrzebowanie mocy przez węzły odbiorcze, 
któremu towarzyszą znikome przepływy mocy w sieci zmu-
sza do korzystania z intensywnej regulacji przy użyciu gene-
ratorów (zarówno w zakresie redukcji produkcji mocy bier-
nej, jak i wykorzystania pracy pojemnościowej). Taki stan 
może w pewnych fragmentach systemu  prowadzić do nie-
bezpieczeństwa utraty zdolności regulacji napięć i trudności 
z opanowaniem wysokich napięć w węzłach sieci przesyło-
wej. 

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC BIERNĄ  
W OSTATNICH LATACH 

Poza sporządzeniem bilansów mocy biernej dla charak-
terystycznych stanów pracy systemu elektroenergetycznego 
dokonano analizy zmian zapotrzebowania mocy czynnej 
i biernej w takich stanach na przestrzeni ostatnich kilku lat. 
Wyniki zestawiono na rysunkach 1–3, przedstawiających 
wielkość zapotrzebowania na moc 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 za-
potrzebowanie na moc bierną odpowiada pozycjom bilansu 
obejmującym łącznie zapotrzebowanie węzłów odbiorczych 
oraz jednostek wytwórczych. 

Analizując wykres zamieszczony na rysunku 1 można 
stwierdzić, że największe zapotrzebowanie na moc czynną 
w analizowanym okresie miało miejsce zimą 2008 roku 
i wynosiło ponad 25 700 MW. W roku następnym – 2009 – 
spadło do nieco ponad 24 000 MW, a potem w 2010 zwięk-
szyło się do poziomu około 25 000 MW i niemal dokładnie 
powtórzyło się w ostatnim szczycie. Maksymalnemu zapo-
trzebowaniu mocy czynnej w roku 2008 towarzyszyło 
znaczne zapotrzebowanie mocy biernej, które zmniejszyło 
się wraz z obciążeniem czynnym w następnym roku. Potem 
– 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 „tangensem systemu” jako stosunkiem mocy zapotrze-
bowanej biernej do czynnej, to dla zimowych szczytów ob-
ciążenia wynosiłby on kolejno: w roku 2008 – 0.31, w 2009 
– 0.29, w 2010 – 0.29 i w 2011 – 0.27.  

 

 

Rys. 1. Zapotrzebowanie węzłów KSE na moc czynną i bierną 

w szczytach zimowych w latach 2008 ÷2011. 

 

 

 

Rys. 2. Zapotrzebowanie węzłów KSE na moc czynną i bierną 

w szczytach letnich w latach 2009÷2012. 
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Rysunek 2 prezentuje zapotrzebowanie mocy czynnej 
i biernej w szczytach letnich od  2009 do 2012 roku. W tym 
okresie obserwuje się wzrost zapotrzebowanej mocy czynnej 
od około 19 000 MW do ponad 20 600 MW. 

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 roku 2009 – 0.34, w 2010 – 0.34, w 2011 – 0.32 
i w 2012 – 0.30. 

Na rysunku 3 przedstawiono wielkości zapotrze- 
bowania 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 rysunku 2. 
Z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie mocy czynnej 
w letnich dolinach obciążenia od ponad 13 400 MW w roku 
2009 do ponad 14 200 MW w roku 2012. Zapotrzebowanie 
na moc bierną nieco wzrosło w 2010 roku, ale w kolejnych 
latach spada. Wyznaczone według przyjętej wcześniej 
zasady „tangensy systemu” przyjmują wartości: w roku 2009 
– 0.34, w 2010 – 0.35, w 2011 – 0.32 i w 2012 – 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. 

4. PODSUMOWANIE 

Bilans mocy biernej ma bardzo istotne znaczenie dla 
pracy systemu elektroenergetycznego z uwagi na jego 
bezpośredni związek z poziomami napięć węzłowych. 
Poziomy napięć z kolei stanowią jeden z podstawowych 
wyznaczników bezpieczeństwa pracy sieci zamkniętej. 

Analiza bilansów mocy biernej KSE sporządzonych dla 
charakterystycznych stanów pracy systemu pozwala stwier- 
dzić podobieństwo 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 generacja mocy biernej na pojem- 
nościach 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 charakterystycznych stanach obciążenia, prowadzi do 
stwierdzenia tendencji malejącego zapotrzebowania na moc 
bierną zarówno w okresach szczytów, jak i dolin. Widoczna 
jest tendencja do wzrostu zapotrzebowania mocy czynnej 
w szczytach letnich oraz dolinach letnich. Wskazana 
tendencja malejąca w obszarze zapotrzebowania mocy 
biernej wynika w znacznym stopniu ze zmniejszającego się 
zapotrzebowania na moc bierną węzłów 110 kV/SN. 

Występujące w węzłach sieci zamkniętej zagregowane 
zapotrzebowanie 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 liczy 
urządzeń kompensacyjnych o działaniu ciągłym, wzrost liczby 
elementów w wykonaniu 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, obszernych 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 odzwier- 
ciedlać rzeczywistość, z uwagi na nie wszędzie 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 do- 
linach zapotrzebowania. Z uwagi na lokalny charakter relacji 
U-Q ogólnokrajowe zbilansowanie środków regulacyjnych 
nie jest wystarczające. Bardzo istotna jest właściwa alokacja 
zasobów regulacyjnych w KSE. 

Mając powyższe na uwadze niezbędnym wydaje się 
prowadzenie całościowych i wszechstronnych analiz sys- 
temu elektroenergetycznego w zakresie gospodarki mocą 
bierną. Analizy te winy prowadzić do opracowania racjo- 
nalnych rozwiązań w zakresie:  

• budowania adekwatnych taryf i zasad rozliczeń za moc 
bierną z elektrowniami systemowymi, lokalnymi wy-
twórcami oraz  odbiorcami końcowymi, 

• koordynacji działań OSP i OSD w obszarze zarządzania 
istniejącymi zasobami regulacji mocy biernej w sieciach 
przesyłowych i dystrybucyjnych,  

• oceny ewentualnych potrzeb, wskazania lokalizacji oraz 
parametrów nowych środków regulacji, 

• tworzenia rozwiązań organizacyjnych, proceduralnych 
i rozliczeniowych dotyczących niwelowania naturalnego 
konfliktu interesów: z jednej strony OSD dążących do 
uzasadnionego z ekonomicznego punktu widzenia mini-
malizowania przepływów mocy biernej, a z drugiej stro-
ny OSP patrzącego kategoriami bezpieczeństwa sieci 
zamkniętej. 
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Streszczenie: Referat prezentuje zagadnienia związane ze sterowa-

niem poziomami napięć w systemie elektroenergetycznym. Rozwa-

żane jest autorska metody optymalizacji rozpływu mocy biernej, 

prowadząca do poprawy warunków napięciowych w systemie elek-

troenergetycznym i ograniczenia strat mocy czynnej. Opracowana 

metoda optymalizacyjna bazuje na procedurze opartej o logikę 

rozmytą, wspomaganej algorytmem gradientowym. Metoda została 

zaimplementowana w programie PLANS i poddana weryfikacji. 

 
Słowa kluczowe: logika rozmyta, optymalizacja, system elektro-

energetyczny. 

1. WSTĘP 

Optymalizacja rozpływów mocy w systemie elektro-
energetycznym, u której podstaw leży dobór odpowiednich 
poziomów napięć w węzłach wytwórczych i wynikające 
z nich poziomy napięcia w węzłach wytwórczych oraz gene-
racja mocy biernej w węzłach wytwórczych są reprezento-
wane przez stosunkową wąską grupę publikacji. Publikacje 
dotykające w/w problematyki cechuje  fakt, że metoda zbio-
rów rozmytych stanowi dodatek, narzędzie oceny stanu pra-
cy systemu dla właściwego algorytmu optymalizacji. Nie 
napotkano w literaturze metody optymalizacji wykorzystują-
cej wprost zbiory rozmyte w procesie poszukiwania najlep-
szego rozwiązania problemu. W publikacjach spotyka się 
tandem: logika rozmyta i algorytm optymalizacyjny, gdzie 
wskaźniki oparte o zbiory rozmyte do służą ocenie stanu 
systemu uzyskanego w wyniku optymalizacji, dając prze-
słanki do kolejnego kroku optymalizacji. 

Niniejszy referat podejmuje tematykę wykorzystania 
zbiorów rozmytych w celu optymalizacji napięć w systemie 
elektroenergetyczny. Postawionym przez autorów celem 
optymalizacji jest uzyskanie właściwych poziomów napięć 
w węzłach systemu oraz ograniczenie strat mocy czynnej. 
Jednocześnie zaproponowana  metoda musi być możliwa do 
zaimplementowania w komercyjnych programach służących 
do obliczeń poziomów napięć i rozpływów mocy. 

2. ALGORYTM DZIAŁANIA PROPONOWANEJ 
METODY ZBIORÓW ROZMYTYCH 

Proponowana metoda optymalizacji napięć i generacji 
mocy biernej opiera się o wykorzystanie logiki rozmytej. 
Jednakże same mechanizmy logiki rozmytej nie są wystar-
czające do przeprowadzenia efektywnego procesu optymali-
zacji. 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 mogą być określone jako: 
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 start mocy czynnej. 

3. Jeżeli nie możliwe jest zapewnienie właściwych pozio-
mów napięć we wszystkich węzłach systemu doprowa-
dzić do stanu, w którym napięcia węzłów zagrożonych 
będą najbardziej 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 genera-
cji mocy biernej) i transformatorami (w zakresie zmiany 
przekładni) na zmienność napięć i strat mocy. Do przepro-
wadzenia tej oceny wykorzystano wskaźniki bazujące na 
logice rozmytej. 
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Podstawowym wskaźnikiem zaproponowanym do oce-
ny napięcia w dowolnym i-tym węźle jest wskaźnik mUi, 
definiowany zgodnie z rysunkiem 1 (kolor zielony). Wskaź-
nik 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 i
U d U U d+ ≤ ≤ − . Dla wartości napięcia 

min maxi i i i
U U U U≤ ∪ ≥  wskaźnik przyjmuje 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 poszcze-
gólnych węzłów: 
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n
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i

mU mU

=
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gdzie n jest liczbą węzłów systemu podlegających optymali-
zacji.  

 
Rys. 1. Kształt funkcji przynależności napięć węzłowych 

 
Powyższy wskaźnik, przy założeniu małej wartości 

współczynnika d1 (przyjęto wartość 1%) daje wyraźną in-
formację o jakości napięć w systemie. Wartość mU równa 1 
oznacza właściwe poziomy napięcia we wszystkich n wę-
złach systemu. Wartość równa 0 oznacza, że w dowolnym 
węźle panuje niewłaściwe napięcie. Z kolei wartość z zakre-
su 0÷1 mówi, że napięcie w przynajmniej 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 dający informacji 
w jakim kierunku podążać, aby uzyskać właściwe poziomy 
napięcia. Dlatego konieczne jest wprowadzenie drugiego 
wskaźnika napięcia, także opartego o logikę rozmytą. Kształt 
funkcji przynależności oznaczonej jako mU2i definiowany 
jest podobnie jak wskaźnika mUi, ale inny jest obszar, w 
którym wskaźnik przyjmuje niezerowe wartości. Kształt 
wskaźnika oraz wielkości, które go definiują, przedstawiono 
na rysunku 1 kolorem czerwonym.  

W algorytmie optymalizacyjnym, którego wyniki dzia-
łania prezentowane są w niniejszym referacie, przyjęto war-
tości współczynników: 
• d2 = 10% – zakładając, że jeżeli napięcia odbiegają wię-

cej niż 10% od wartości granicznych to algorytm opty-
malizacyjny nie jest rozpoczynany i konieczna jest inter-
wencja użytkownika w celu wprowadzenie niezbędnych 
korekt w systemie. 

• e = 0,25% – aby uzyskać „zakładkę” pomiędzy funkcja-
mi przynależności potrzebną ze względu na wykorzysty-
wany 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 gra-
nicznej. Ma on następującą postać: 
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Wartość wskaźnika mU2 wynosząca zero świadczy 
o tym, że napięcia we wszystkich analizowanych węzłach są 
poprawne, tj. 

min maxi i i i
U U U U> ∩ <  

Ostatnim wskaźnikiem wykorzystywanym w optymali-
zacji jest wartość start mocy czynnej (oznaczana dalej jako 
Ploss). Wartość ta nie podlega fuzzyfikacji i wykorzystywana 
jest w algorytmie optymalizacji bez dalszych przekształceń. 
 

 

Tabela 1. Wskaźniki optymalizacji metody zbiorów rozmytych (ngen – liczba węzłów wytwórczych podlegających optymalizacji, ntran – 

liczba transformatorów podlegających optymalizacji, ΔU – przyrost napięcia zadanego generatora, Δϑ – przyrost przekładni zadanej trans-

formatora). 
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Kryterium optymalizacji 
min(mU2) max(mU) min(Ploss) 
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Algorytm optymalizacji opiera się o ocenę kierunku 
zmian wskaźników, które wynikają ze zmian napięcia zada-
nego w węzłach wytwórczych oraz ze zmian przekładni 
transformatorów. Dla każdego kroku optymalizacji poszuku-
je się wartości wskaźników (mU, mU2 i Ploss) przy zmianach 
napięć zadanych kolejnych generatorów (Uzad i) i przekładni 
kolejnych transformatorów (ϑzad i). W zależności od oblicza-
nego wskaźnika różnie definiowane jest kryterium optymali-
zacji. Sposoby obliczania wskaźników, oraz kryteria opty-
malizacji zestawiono w tabeli 1. 

Przy wstępnej optymalizacji napięć oblicza się wskaź-
niki mU2, a następnie spośród zbioru wskaźników wybierana 
jest minimalna wartość wskaźnika mU2 wskazująca, w któ-
rym generatorze lub transformatorze, i w jakim kierunku 
(zwiększyć lub zmniejszyć) należy zmienić wartość zadaną. 

Z kolei przy zasadniczej optymalizacji napięć oblicza 
się wskaźniki mU, a następnie spośród zbioru wskaźników 
wybierana jest maksymalna wartość wskaźnika mU wska-
zująca, 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 wska-
zująca, w którym generatorze lub transformatorze, należy 
zmienić wartość zadaną.  

3. WERYFIKACJA DZIAŁANIA METODY  

Zaprezentowany algorytm optymalizacji poziomów na-
pięć i rozpływów mocy biernej został zaimplementowany 
w programie PLANS z wykorzystaniem języka makropole-
ceń, a następnie poddany badaniom na testowym systemie 
28 węzłowym. 

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 h, w którym w każdej godzinie występuje inne za-
potrzebowanie na moc. W analizach zakłada się, że obciąże-
nie wszystkich węzłów odbiorczych zmienia się (co do mocy 
czynnej i biernej) zgodnie z przyjętym współczynnikiem 
skali w zakresie 0,6–1,0. 

Na rysunku 2 przedstawiono przebieg zmienności war-
tości strat mocy czynnej w ciągu doby, w testowym systemie 
elektroenergetycznym. Na wykresach porównano wartości 
strat dla stanu wyjściowego, tj. stanu wynikającego z zada-
nych napięć i mocy generowanych w węzłach wytwórczych 
oraz przyjętych obciążeń, ze stanem będącym wynikiem 
działania algorytmu optymalizującego. Wyniki oznaczane 
jako (OPF) donoszą się do stanu, gdzie wartości napięć 
w węzłach wytwórczych (i tym samym generacja mocy bier-
nej przez jednostki wytwórcze) oraz wartości przekładni 
transformatorów zostały ustalone na drodze optymalizacji. 
Dla wygodniejszej oceny efektywności metody na rysunku 3 
przedstawiono względną różnicę pomiędzy stratami mocy 
w systemie bez optymalizacji i po dokonaniu optymalizacji 
proponowaną metodą.   

Na kolejnym rysunkach (rys. 4 i 5) przedstawiono wyj-
ściowe oraz uzyskane w wyniku optymalizacji wartości na-
pięcia w węzłach wytwórczych i dwóch wybranych węzłach 
odbiorczych. Dla uproszczenia analizy otrzymanych wyni-
ków w referacie prezentowane są jedynie wyniki dla dwóch 
wybranych węzłów odbiorczych – tych, w których obserwu-

je się najniższe poziomy napięcia. Są to węzły B09211 
i B10211. 
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Rys. 2. Zmienność dobowa - straty mocy czynnej przed i po opty-

malizacji. 
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Rys. 3. Zmienność dobowa - względne straty mocy czynnej po 

optymalizacji. 
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Rys. 4. Zmienność dobowa napięć wybranych węzłów przed opty-

malizacją 
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Rys. 5. Zmienność dobowa napięć wybranych węzłów po optyma-

lizacji 

 

Uzyskane wyniki wskazują, że przyjęty algorytm 
optymalizacji jest w stanie zmniejszyć straty mocy czynnej 
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w badanym systemie od wartości 1,5% do 4% względem 
strat w systemie nie poddanym optymalizacji, a jednocześnie 
poprawie ulegają profile napięcia w węzłach odbiorczych. 
Zmniejszenie strat uzyskiwane jest poprzez ustalenie opty-
malnych wartości napięć w węzłach wytwórczych, general-
nie wyższych niż w wariancie gdy system nie podlega opty-
malizacji. 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

• W wyniku wykonanych badań można ocenić przydatność 
zaproponowanego algorytmu do sterowania poziomami 
napięć i rozpływami mocy biernej w systemie. Oceniając 
działanie algorytmu można sformułować następujące 
wnioski. 

• Dzięki zaproponowanej metodzie możliwe jest ograni-
czenie strat mocy czynnej w zakresie dochodzącym do 
około 5%. 

• Jeżeli w wyniku optymalizacji uzyskuje się w pewnych 
przypadkach zwiększenie strat mocy czynnej, to stan 
uznany za optymalny zawsze charakteryzuje się pozio-
mami napięć spełniających ograniczenia dopuszczalnych 
poziomów w węzłach lub jest do niego możliwie najbar-
dziej zbliżony. 

• Zastosowana metoda optymalizacji charakteryzuje się 
algorytmem możliwym do implementacji w dowolnym 
komercyjnym programie obliczającym rozpływy mocy 
i poziomy napięć. 

• Zastosowana metoda jest wrażliwa na punkt startowy, 
gdyż jako metoda z rodziny gradientowych ma tendencję 
do znajdowania lokalnych ekstremów nieliniowej funkcji 
celu rozpiętej na n wymiarowej płaszczyźnie sterowania 
jednostkami wytwórczymi 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 początkowym napięcia pojedynczego węzła lub 
wielu węzłów wychodzą poza przedział dopuszczalnych 
napięć w węzłach. 

• Proponowana metoda charakteryzuje się umiarkowaną 
szybkością działania, co nie wyklucza możliwości wyko-
rzystania jej do optymalizacji dużych systemów elektro-
energetycznych. Szybkość działania metody obniża się, 
jeżeli poziomy napięć w węzłach drastycznie odbiegają 
od przedziału dopuszczalnych napięć. 

• Zastosowanie funkcji celu opartych o zbiory rozmyte 
pozwala dość łatwo rozbudować metodę o nowe ograni-
czenia – np. ustalenie zapasu mocy biernej dla źródeł wy-
twórczych, ocenę obciążenia elementów systemu, czy in-
ne. 

• Zaproponowane rozmyte wskaźniki oceny stanu systemu 
elektroenergetycznego mogą być stosowane z innymi 
metodami optymalizacyjnymi, np. genetycznymi, które 
są bardziej odporne na wykrywanie lokalnych ekstre-
mów. 
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The paper presents the issues related to the voltage levels control in the power system. An authors’ method of optimiza-

tion of reactive power flow, leading to the improvement of the voltages in the power system and reducing active power losses 
is considered. The method is based on the process optimization using fuzzy logic, supported by a gradient search algorithm. 
The method has been implemented and verified on PLANS software. 
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Streszczenie: W referacie poddano weryfikacji metodę punktu 

wewnętrznego pod kątem jej wykorzystania do optymalizacji roz-

pływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Rozważania 

przeprowadzono na 28 węzłowym systemie CIGRE, z wykorzysta-

niem zaimplementowanej metody punktu wewnętrznego w progra-

mie Power Factory firmy DIgSILENT. 

 

Słowa kluczowe: optymalizacja rozpływu mocy biernej, metoda 

punktu wewnętrznego. 

1. WSTĘP 

Właściwe gospodarowanie mocą bierną w systemie 
wydaje się być uzasadnione z wielu powodów. Jako podsta-
wowe argumenty można wymienić minimalizację strat mocy 
czynnej w systemie, minimalizację kosztów wytwarzania, 
czy optymalizację poziomów napięć w węzłach systemu. 
Osiągnięcie wybranego celu optymalizacji jest możliwe 
z wykorzystaniem odpowiedniej metody optymalizacyjnej 
działającej w powiązaniu z programem obliczającym roz-
pływy na modelu matematycznym systemu. W niniejszym 
artykule zamieszczono wyniki analiz przeprowadzonych pod 
kątem możliwości wykorzystania metody punktu wewnętrz-
nego do minimalizacji strat mocy czynnej w systemie.  

2. PODSTAWY TEORETYCZNE 

Metoda punktu wewnętrznego jest jedną z metod 
optymalizacji znajdującą zastosowanie w zagadnieniach 
programowania liniowego jak i nieliniowego. Metoda ta jest 
szczególnie zalecana dla problemów wielowymiarowych. 
Tym samym nadaje się do rozwiązywania problemów opty-
malizacji w systemach elektroenergetycznych. W tym przy-
padku, ze względu na charakter zależności opisujących sieć 
elektroenergetyczną oraz (często) optymalizowaną funkcję 
celu, lokuje się w grupie zagadnień programowania nieli-
niowego. 

Zadanie optymalizacji funkcji f(X) w wielowymiarowej 
przestrzeni rozpiętej na wektorze X = [x1, x2, …, xn]

T, ograni-
czonej 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 barierowej (często jest to funkcja logarytmiczna 
dodatkowej zmiennej Z). Po tym przekształceniu zagadnienie 
(1) przybiera postać: 
 

( ) ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− ∑

=

i

m

m
X

ZXf
n

1

lnmin γ                      (6) 

 
przy ograniczeniach: 
 

( ) 0=XG                                    (7) 

( ) 0=+ ZXH                                 (8) 

0>Z                                        (9) 
 
gdzie: γ jest parametrem zaburzenia, a ni określa liczbę ogra-
niczeń nierównościowych. 
Dla wartości parametru zaburzenia γ zbliżonej do zera pro-
blem optymalizacji (6) staje się zbliżony do problemu wyj-
ściowego (1). Wprowadzenie logarytmicznej funkcji barie-
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rowej prowadzi do stanu, w którym w kolejnych iteracjach 
procesu optymalizacji rozwiązanie zawsze znajduje się 
w obszarze ograniczonym. 

Forma optymalizowanej funkcji f(X), tj. funkcji celu, 
zależy od rozważanego zagadnienia. Do powszechnie roz-
ważanych zagadnień zaliczyć można: 
• Minimalizację strat mocy czynnej (energii) w sieci elek-

troenergetycznej. 
• Minimalizację kosztów wytwarzania energii elektrycznej. 
• Optymalizację poziomów napięć w sieci elektroenerge-

tycznej. 
• Minimalizację przepływów mocy biernej w sieci elektro-

energetycznej lub w jej fragmencie. 
• Optymalizację wartości generowanej mocy biernej przez 

źródła mocy biernej w sieci elektroenergetycznej (w tym 
optymalizacja rozmieszczenia źródeł mocy biernej). 

• Optymalizację kosztu mocy (energii) pobieranej w węźle 
przez odbiory, dla których względy techniczno-
ekonomiczne umożliwiają (uzasadniają) uzależnienie po-
boru mocy od ceny energii. 

Wektor zmiennych, w podstawowej formie może mieć 
postać: 

[ ]TQPUX
gg

   Θ=                         (10) 

 
[ ]TQPUX

gg
   Θ= tj. może składać się odpowiednio z wekto-

rów kątów napięć, modułów napięć, mocy czynnych węzło-
wych oraz mocy biernych węzłowych danej sieci elektro-
energetycznej. W przypadku, gdy w rozwiązywanym 
problemie uwzględnia się regulację transformatorami, wek-
tor zmiennych powinien być poszerzony o przekładnie tych 
transformatorów. W ogólności o przekładnie poprzeczne ϑp i 
podłużne ϑd. Wektor X przyjmuje wówczas następującą 
postać: 
 

[ ]TQPUX dpgg      ϑϑΘ=                  (11) 

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

( ) ( ) 0, goP =−+Θ= PPUPXG                (12) 

( ) ( ) 0, goQ =−+Θ= QQUQXG              (13) 

 
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, przykładowo, w odniesieniu do maksymalnego 
obciążenia gałęzi (linii, transformatora) wyrażonego przez 
prąd, mają następującą postać: 
 

( ) ( ) 0, maxpP ≤−Θ= IUIXH               (14) 

( ) ( ) 0,
maxkk

≤−Θ= IUIXH               (15) 

gdzie Ip, Ik, Imax są odpowiednio prądami na początku i na 
końca gałęzi oraz prądem maksymalnym gałęzi. W ogólno-

                                                 

1  W przypadku modelowania odbiorów w postaci admitan-
cji moce czynne i bierne odbiorów w postaci jawnej w 
zależnościach (12) i (13) nie wystąpią. 

ści prąd graniczny Imax może być wyrażony w postaci funkcji 
różnych zmiennych, w tym prądu danej linii. 

W grupie funkcji ograniczeń nierównościowych H(X) 
wystąpić mogą również ograniczenia wynikające z obszaru 
dopuszczalnych stanów pracy generatora synchronicznego 
(lub innego źródła energii). 

Ostatnią grupę ograniczeń stanowią ograniczenia odno-
szące się do poszczególnych zmiennych wektora X, tj. do 
napięć węzłowych, mocy wprowadzanej przez źródła 
i ewentualnie do przekładni transformatorów: 
 

bmax,min, 1      niuuu
iii

K∈≤≤             (16) 

gmax,min, 1      nippp
giigi

K∈≤≤             (17) 

gmax,min, 1      niqqq
giigi

K∈≤≤             (18) 

tmax,ppmin,p 1      ni
iii

K∈≤≤ ϑϑϑ             (19) 

tmax,ddmin,d 1      ni
iii

K∈≤≤ ϑϑϑ             (20) 

bmax, 1,      nji
ijij

K∈ΔΘ≤ΔΘ             (21) 

 
gdzie nb, ng, nt oznaczają odpowiednio liczbę węzłów, liczbę 
węzłów generacyjnych oraz liczbę transformatorów. Waru-
nek (21) określający maksymalną różnicę kąta napięć 
w węzłach i oraz j może być wprowadzony ze względu na 
wymóg zachowania odpowiedniego zapasu stabilność lokal-
nej systemu. 

3. PRZYKŁADOWE WYNIKI BADAŃ 

W badaniach dotyczących optymalizacji napięć i mocy 
biernej wykorzystujących metodę punktu wewnętrznego 
zastosowano przykładowy model systemu elektroenerge-
tycznego CIGRE składający się z 28 węzłów. Na potrzeby 
analiz system CIGRE został zamodelowany w programie 
PowerFactory firmy DIgSILENT. Program ten udostępnia 
zaimplementowaną metodę punktu wewnętrznego opartą na 
algorytmie Newtona – Lagranga, gdzie poszukiwanym roz-
wiązaniem jest minimalna wartość funkcji celu (1), przy 
spełnieniu ograniczeń równościowych (2), które odpowiada-
ją równaniom rozpływowym sieci oraz przy spełnieniu ogra-
niczeń nierównościowych (3). Ograniczenia nierównościowe 
w podjętych rozważaniach reprezentowane są przez dopusz-
czalne zakresy napięć w węzłach (Umin, Umax) oraz mocy 
biernych generatorów (Qgmin, Qgmax). 

W badaniach weryfikujących działanie metody punktu 
wewnętrznego przeanalizowano szereg wariantów pracy 
testowego systemu. Z jednej strony postać wariantów wyni-
kała z przyjęcia określonego programu badania metody, a z 
drugiej strony z uwzględnienia dobowego obciążenia syste-
mu. W ogólności przyjęto szereg 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 ma to miejsce np. podczas regulacji 
wtórnej). 

• Podczas regulacji optymalizacji podlegają napięcia 
wzbudzenia wybranych generatorów, czyli de facto ich 
moce bierne. Moc czynna dla każdego wariantu pozostaje 
na ustalonym, niezmienionym poziomie. 
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• Jako ograniczenia przyjęto dopuszczalne napięcia 
w węzłach, które w zależności od poziomu napięcia są 
następujące (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 po-

dejściem jest różne obciążenie systemu, które wynika 
z przyjęcia przykładowej krzywej zapotrzebowania. 
Przyjęto, że stan (obciążenie, generacja, struktura) wyko-
rzystanego w badaniach testowego systemu CIGRE sta-
nowi obciążenie szczytowe w odniesieniu do krzywej za-
potrzebowania, które przypada na godzinę 17. Założono, 
że wariantów wynikających z krzywej zapotrzebowania 
jest 24, czyli wariant obciążenia dla każdej pełnej godzi-
ny (krzywa obciążenia dobowego widoczna jest na wy-
kresach z wynikami zamieszczonymi w dalszej części 
i została oznaczona jako ‘wsp_sk’). 
Ponadto założono następujące warianty badania wrażli-
wości metody punktu wewnętrznego: 
� wpływ zmiany napięć zadanych generatorów, 
� wpływ lokalizacji generatora bilansującego w syste-

mie, 
� wpływ sposobu bilansowania sieci, 
� wpływ zmiany dopuszczalnych wartości napięć 

w węzłach systemu. 

3.1. Wpływ zmiany napięć zadanych generatorów 

Poniżej zamieszczono wybrane wyniki badań pokazu-
jące wpływ zmiany wartości napięć zadanych generatorów. 
Założono, że napięcia te zmieniają się o ±1% i ±2% w sto-
sunku do wariantu referencyjnego (na wykresach wariant 
referencyjny oznaczono jako ‘0’), przy czym zmiana doko-
nywana jest równocześnie we wszystkich generatorach. 
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Rys. 1.  Straty mocy w sieci. Wpływ zmiany napięć zadanych gene-

ratorów. Bez optymalizacji (LF) 

 

Na zamieszczonych przebiegach na rysunkach 1–2 
można zauważyć, że różnica strat w sieci uzyskana bez (LF) 
i z optymalizacją (OPF) silnie zależy od wartości napięć 
zadanych generatorów. Wynika to jednak głównie ze zmiany 
tych strat (w przeciągu doby) 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 zosta-
ły w stosunku do wartości wyjściowej zwiększone o 2%. 
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Rys. 2.  Straty mocy w sieci. Wpływ zmiany napięć zadanych gene-

ratorów. Z optymalizacją (OPF) 
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Rys. 3.  Napięcia w wybranym węźle sieci: B3H211. Bez optymali-

zacji (LF) 
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Rys. 4.  Napięcia w wybranym węźle sieci: B3H211. 

Z optymalizacją (OPF) 

 
Na rysunkach 3 i 4 zamieszczono wartości napięć 

w węźle B3H211. Wpływ zmiany napięć zadanych generato-
rów jest wyraźnie widoczny dla obliczeń wykonanych bez 
optymalizacji (LF). Znacznie mniejsze rozbieżności w na-
pięciach obserwuje się dla wyników uzyskanych z wykorzy-
staniem optymalnego rozpływu (OPF). 

W przypadku mocy biernej przykładowego generatora 
YB3H (rys. 5 i 6) można zauważyć, że osiąga on swoją war-
tość graniczną mocy biernej. 
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Rys. 5.  Moc bierna wybranego generatora: YB3H. 

Bez optymalizacji (LF) 
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Rys. 6.  Moc bierna wybranego generatora: YB3H. Z optymalizacją 

(OPF) 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

Na podstawie przeprowadzonych analiz dotyczących 
działania metody optymalizacyjnej punktu wewnętrznego 
można sformułować następujące wnioski: 
• W analizach wykorzystano metodę punktu wewnętrznego 

zaimplementowaną w komercyjnym programie Power-
Factory firmy DIgSILENT. Należy uznać, że zastosowa-
na tam metoda jest kompletna i poprawnie zrealizowana. 

• Czasy działania metody punktu wewnętrznego na wyko-
rzystanym w analizach przykładowym systemie kształtu-
ją się na poziomie 1-2 sekund. Nie były wykonywane 
analizy na pełnym systemie, ale należy się spodziewać, 
że czasy te nie przekroczą 1 minuty. 

• Z przebiegów napięć wynika, że w wielu przypadkach są 
one w wyniku optymalizacji lokowane przy górnej war-
tości dopuszczalnej dla węzłów. Wynika to z przyjętej 
w badaniach funkcji celu, która opierała się na minimali-
zacji strat w sieci. Z tego też powodu w niektórych wa-
riantach moce bierne generatorów biorących udział 
w procesie optymalizacji osiągają swoją górną granicę 
mocy biernej. W ogólności należy zwrócić uwagę na du-
żą zmienność mocy biernej poszczególnych generatorów 
w przekroju całej doby. 

• Nie dla każdego obciążenia godzinowego w rozważanych 
wariantach obliczany jest optymalny rozpływ. Wynika to 
zasady działania metody punktu wewnętrznego przyjętej 
w programie PowerFactory, która nie uruchamia procesu 
optymalizacji jeżeli w stanie wyjściowym nie jest speł-

nione dowolne ograniczenie (np. jeżeli napięcie w do-
wolnym 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 charakterystyczne, są to przede 
wszystkim warianty (28,6%) o niskim obciążeniu syste-
mu (w godzinach 23-6). Należy tu zauważyć, że metoda 
punktu wewnętrznego jest silnie zależna od stanu wyj-
ściowego systemu. 
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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 Fac-
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Streszczenie: W artykule zaprezentowano algorytm prymalno-

dualnej metody punktu wewnętrznego oraz nowy wariant metody 

optymalizacji non interior point w zastosowaniu do zadania opty-

malizacji rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym (OPF). 

Opisane algorytmy zostały zaimplementowane w autorskim opro-

gramowaniu. Przeprowadzone eksperymenty obliczeniowe wskazu-

ją przydatność zaimplementowanych algorytmów w zakresie wy-

znaczenia rozwiązania zadania OPF, w tym dla modelu systemu o 

rozmiarach porównywalnych z rozmiarami Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego. 

 
Słowa kluczowe: optymalizacja rozpływu mocy, non interior point.  

1. METODA INTERIOR POINT W ZADANIU  
PROGRAMOWANIA NIELINIOWEGO  

Poszukiwanie optymalnego rozpływu mocy w systemie 
elektroenergetycznym (ang. Optimal Power Flow, OPF) 
wymaga znalezienia minimum pewnej funkcji celu, najczę-
ściej formułowanej jako sumaryczny koszt bilansowania 
zapotrzebowania [0], [0], przy jednoczesnym spełnieniu 
wszystkich ograniczeń, tj. ograniczeń wynikających z rów-
nań bilansu mocy czynnej i biernej w węzłach systemu oraz 
ograniczeń technicznych urządzeń służących do wytwarzania 
i przesyłu energii elektrycznej. Tak sformułowane zagadnie-
nie stanowi w istocie zadanie programowania nieliniowego 
[0]: 

 )(min x

x

f   przy ( ) =h x 0 , 0xg ≤)( , (1) 

  
gdzie: x – wektor zmiennych zadania optymalizacji zawierający 

moduły i kąty napięć węzłowych, moce czynne i bierne ge-

nerowane w węzłach wytwórczych, f – funkcja celu zadania 

optymalizacji, h(x) – wektor ograniczeń równościowych, 

zawierający równania bilansu mocy w węzłach systemu, 

g(x) – wektor ograniczeń nierównościowych, wynikający z 

technicznych właściwości urządzeń służących do wytwa-

rzania i przesyłu energii elektrycznej. 

 

 W klasycznym przypadku stosuje się funkcję celu f, 
w postaci zmiennych całkowitych kosztów wytwarzania 
energii [0]: 

 ( )2

1
( )

g
N

i gi i gi ii
f a P b P c

=

= + +∑x , (2) 

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 cha-

rakterystyki kosztów wytwarzania i-tego węzła wytwórcze-

go, Ng – liczba węzłów wytwórczych. 

 

Mając na uwadze konstrukcję algorytmu metody IP [0], 
podstawowym przekształceniem wykonywanym w celu jego 
zastosowania dla problemu (1), biorąc pod uwagę własności 
metody logarytmicznej funkcji barierowej, jest zdefiniowa-
nie problemu zastępczego: 
  

1

min( ( ) ln( ))
g

n

k i

i

f zµ

=

− ∑
x

x , 0xh =)( , 0zxg =+)( , 0z ≥ , (3) 

  

gdzie: z – wektor zmiennych dopełniających, µk – parametr barie-

rowy, ng – liczba ograniczeń nierównościowych. 

 
Wartość parametru barierowego µk, w kolejnych itera-

cjach, sprowadzana jest do zera, a ciąg otrzymywanych roz-
wiązań {x(k)} problemu (3) dąży do rozwiązania zadania (1). 
Minimum lokalne funkcji celu dla zadania programowania 
nieliniowego w postaci (3) określone jest przez punkt stacjo-
narny funkcji Lagrange’a i muszą być spełnione warunki 
optymalności Karusha-Kuhna-Tuckera (KKT), co prowadzi 
do sformułowania następującego układu równań nielinio-
wych: 
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, (4) 

 
gdzie: e = [1, 1,...1]T, Z = diag[zi; i = 1,..., ng], λ – wektor mnożni-

ków Lagrange’a odpowiadający ograniczeniom równościo-

wym, π – wektor mnożników Lagrange’a odpowiadający 

ograniczeniom nierównościowym, y = [z, π, x, λ]T. 

 

 Układ równań (4) stanowi jednocześnie podstawę proce-
su obliczeniowego prymalno-dualnej metody punktu we-
wnętrznego. W celu jego rozwiązania zastosowano metodę 
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Newtona, zgodnie z którą, w każdym kroku iteracyjnym k 
rozwiązuje się układ równań w postaci: 
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, (5) 

 
przy czym 
 
 2 2 2 T 2 T

( ) ( ( )) ( ( ))L f∇ = ∇ + ∇ + ∇
x x x x

x λ h x π g x , (6) 

 T T
( ) ( ( )) ( ( ))f= ∇ + ∇ + ∇

x x x x
r x h x λ g x π , (7) 

 

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

 
Poprawka wektora kierunku poszukiwań, w pojedyn-

czym kroku metody Newtona, może zostać wyznaczona 
poprzez rozwiązanie układu równań liniowych (5) bezpo-
średnio lub poprzez rozwiązanie zredukowanego analitycz-
nie układu równań (8): 
 

 
T( )

( )( )

Δ⎡ ⎤∇ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
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przy czym 
 
 2 T 1( ( )) ( ( ))L

−

= ∇ + ∇ ∇
x x x

H g x Z Π g x , (9) 

 T 1( ( )) ( ( ))
k

µ
−

= + ∇ +
x x

Ψ r g x Z e Πg x . (10) 

 
Wyznaczenie wartości wszystkich elementów wektora 

kierunku poszukiwań Δy = [Δz, Δπ, Δx, Δλ]T, wykonywane 
jest wyznaczając rozwiązanie układu równań (8), a następnie 
wartości wektorów:  

 
 ( ) ( )Δ =− − −∇ Δ

x
z g x z g x x , 

 ( )1 ( )
k

µ
−

Δ = − + − Δπ π Z e Π z . (11) 

 
Nowe wartości zmiennych prymalnych i dualnych za-

dania optymalizacji, wyznacza się według wzorów: 
 

 
1 1

,

p p

k k k k k k k kα α
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= + Δ = + Δx x x z z z , (12) 

 
1 1

,

d d
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α α
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= + Δ = + Δλ λ λ π π π . (13) 

 
Długości kroków k

P
α  oraz k

D
α  w k-tym kroku iteracyjnym, 

wyznacza się według wzorów: 
 

 
0

min{1, min{ / }}
i

p

k i i z
z zα γ

Δ <
= − Δ , (14) 

 
0

min{1, min{ / }}
i

d

k i i π

α γ π π
Δ <

= − Δ , (15) 

 
gdzie: (0,1)γ ∈  – tzw. współczynnik bezpieczeństwa. 

 
Parametr barierowy µk  sprowadzany jest w kolejnych itera-
cjach do zera, według następującej reguły  

( )T

1
/

k k k g
nμ σ

+
= z π , gdzie σ∈(0,1) stanowi parametr skalują-

cy. W celu określenia kryterium zbieżności algorytmu, w k-
tym kroku iteracyjnym algorytmu sprawdza się warunki 
zakończenia algorytmu ze względu na: zmienne prymalne, 
zmienne dualne, lukę komplementarną, funkcję celu. 

2. METODA NON-INTERIOR POINT W ZADANIU 
PROGRAMOWANIA NIELINIOWEGO 

Istotną cechą metody IP jest fakt, iż poszukiwanie roz-
wiązania optymalnego rozpoczyna się ze ścisłego wnętrza 
obszaru rozwiązań dopuszczalnych ze względu na warunki 
komplementarne i pozostaje w nim w trakcie całego procesu 
optymalizacji. Cecha ta wpływa na przebieg procesu zbież-
ności, liczbę iteracji algorytmu i czas wyznaczenia rozwią-
zania. Podejmowane przez wielu autorów próby modyfikacji 
metody skutkowały powstaniem wielu rozwiązań algoryt-
micznych. Wśród nich, szczególnie interesującą grupę sta-
nowią algorytmy, w których do warunków komple-
mentarnych (KKT) zadania wykorzystano funkcje 
wygładzające klasy NCP [0]. Zadowalające wyniki zastoso-
wania tych metod do rozwiązania zadania OPF [0], zachęca-
ją do ich zbadania oraz podejmowania prób konstrukcji no-
wych wariantów algorytmów tej klasy. Koncepcja 
zaproponowana m.in. przez Kanzowa [0] oraz przez innych 
autorów dla liniowych oraz nieliniowych problemów kom-
plementarnych polega na wprowadzeniu tzw. funkcji wygła-
dzającej z parametrem µ > 0 spełniającej następującą rów-
noważność: 

 
 ( , ) 0 0, 0,z z z

µ
ϕ π π π μ= ⇔ > > = , dla µ > 0. (16) 

 
Układ równań wynikający z warunków KKT dla zada-

nia optymalizacji (1) po transformacji ograniczeń nierówno-
ściowych, do postaci ograniczeń równościowych, nie przyj-
muje bezpośrednio postaci problemu komplementarnego. 
Można jednak koncepcję zaproponowaną dla problemów 
komplementarnych CP [0], zastosować do warunków kom-
plementarnych Zπ = 0, otrzymując w efekcie układ równań 
nieliniowych: 
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gdzie: 
T

( , ) ( , ); 1, 2,...
gi i

z i n
µ µ

ϕ π= =⎡ ⎤⎣ ⎦Φ z π , y = [z, π, x, λ]T. 

 
Opierając się na przeprowadzonych rozważaniach oraz 

badaniach i eksperymentach numerycznych, proponuje się 
nowy wariant metody non-interior point, w zastosowaniu do 
zadania programowania nieliniowego, a w szczególności do 
zadania OPF sformułowanego jako zadanie programowania 
nieliniowego. Proponuje się modyfikację, w której parametr 
wygładzający μ jest traktowany jako dodatkowa zmienna w 
układzie równań (17). Taka modyfikacja sprowadza układ 
równań (17) do następującej postaci: 
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W tym przypadku parametr σ∈(0,1) pełni rolę podobną do 
roli parametru skalującego w metodzie IP. Układ równań 
wynikający z zastosowanej metody Newtona przyjmuje po-
stać: 
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gdzie: ( , ) / ; 1, 2,...

i i g
diag z i n

µ µ µ
ϕ π μ∇ = ∂ ∂ =⎡ ⎤⎣ ⎦Φ . 

 
Kolejna modyfikacja polega na redukcji rozmiaru układu 
równań (19), poprzez analityczną jego redukcję, otrzymując 
w efekcie następującą postać układu zredukowanego: 
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gdzie: 
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Rozwiązując układ równań liniowych (20) otrzymuje 
się poprawkę wektora Δx oraz Δλ. Pozostałe wektory po-
prawek układu równań (19) wyznacza się kolejno według 
wzorów: 
 

 ( ( ) ) ( )Δ =− + −∇ Δ
x

z g x z g x x , (21) 

 ( ) ( )
1

( , )
µ µ µ µ µ

µ
−

Δ = ∇ − −∇ Δ −∇ Δ
π z

π Φ Φ z π Φ Φ z . (22) 

 
Kolejna modyfikacja polega na sposobie wyznaczenia 

długości kroku αk, w k-tej iteracji metody Newtona. Zasto-
sowano 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: 
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gdzie:
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3. EKSPERYMENTY OBLICZENIOWE 

W ramach badań dokonano implementacji autorskiego 
oprogramowania, które pozwala na rozwiązanie zadania  
optymalizacji rozpływu mocy z zastosowaniem zaimplemen-
towanych algorytmów optymalizacji IP oraz NIP. 
W oprogramowaniu uwzględniono zastosowanie techniki 
macierzy rzadkich do efektywnego zapisu struktur danych 
używanych w programie oraz wykorzystano dedykowane 
algorytmy rozwiązywania rzadkich układów równań linio-
wych. Eksperymenty obliczeniowe przeprowadzano dla 
zbioru systemów testowych, których statystyki zostały 
przedstawione w tablicy 1.  
 
 

Tablica 1. Statystyki systemów testowych  

Liczba 
węzłów 

Liczba  
węzłów wy-
twórczych 

Liczba  
węzłów od-
biorczych 

Liczba 
linii 

Nazwa  
systemu  

testowego 
Nw Ng No Nl 

Case-9 9 3 6 9 
Case-30 30 6 24 41 
Case-118 118 54 64 186 
Case-300 300 69 231 411 
Case-2383 2383 327 2056 2896 
Case-2746 2746 364 2382 3279 

 
Dane systemów testowych, których statystyki zgroma-

dzono w tablicy 1, pochodzą z dostępnego m.in. dla zasto-
sowań naukowych i edukacyjnych pakietu obliczeniowego 
MATPOWER [0]. Zbiór danych testowych zawiera m.in. 
modele systemów, których rozmiary porównywalne są 
z rozmiarami rzeczywistego systemu elektroenergetycznego. 
Obliczenia przeprowadzono na komputerze wyposażonym w  
procesor Intel® Core™ 2 Quad 2.4GHz z 4GB pamięci ope-
racyjnej, pracującym pod kontrolą 32-bitowego systemu 
operacyjnego Windows.  

W tabeli 2 przedstawiono wyniki eksperymentów prze-
prowadzonych z użyciem algorytmu metody IP oraz NIP. 
Eksperymenty przeprowadzono badając przy tym nie tylko 
proces zbieżności algorytmów, ale również wpływ zastoso-
wanej analitycznej redukcji układu równań liniowych na 
czas obliczeń. Jako punkt startowy obliczeń przyjęto punkt, 
w którym wartości początkowe kątów ustawiano na zero, 
a wartości modułów napięć, mocy czynnych i biernych 
w węzłach wytwórczych ustawiano na wartość średnią 
z minimalnej i maksymalnej wartości dopuszczalnej. Dla 
danego systemu testowego oraz wybranej metody optymali-
zacji, w serii eksperymentów uzyskiwano zbieżność do tego 
samego punktu rozwiązania, z zadaną dokładnością obliczeń 
(ε = 1e-6). 
* full – w procesie obliczeniowym zastosowano macierz niezredu-

kowaną odpowiednio (5) dla metody IP i (19) dla metody NIP; 

* red – w procesie obliczeniowym zastosowano macierz zreduko-

waną odpowiednio (8) dla metody IP i (20) dla metody NIP 

W celu weryfikacji uzyskanych wyników obliczeń, 
przeprowadzono dodatkowo eksperymenty numeryczne, 
w celu porównania wyników uzyskanych za pomocą opro-
gramowania autorskiego oraz wyników uzyskanych za po-
mocą pakietu MATPOWER. Porównania dokonano, co do 
wartości wektora zmiennych x = [U, φ, Pg, Qg]

T, zadania 
optymalizacji zawierającego zmienne: moduły i kąty napięć 
węzłowych, moce czynne i bierne generowane w węzłach 
wytwórczych. W przeprowadzonej analizie porównawczej, 
w oprogramowaniu własnym zastosowano zaproponowany 
wariant metody non interior point, natomiast w oprogramo-
waniu MATPOWER, zaimplementowaną w nim metodę 
interior point. 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, 
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gdzie odpowiednio indeksami (a), (b) oznaczono wartości 
wektora zmiennych uzyskanych odpowiednio za pomocą 

oprogramowania autorskiego (a) oraz MATPOWER (b). 
 

Tablica 2. Wyniki eksperymentów numerycznych przeprowadzonych z użyciem algorytmu metody interior point oraz non-interior point 

 Interior Point Non-Interior Point  

IPfull IPred NIPfull NIPred 

Czas 
obliczeń 

Średni 
czas 

iteracji 

Czas 
obliczeń

Średni 
czas itera-

cji 

Liczba 
iteracji 

Czas 
obliczeń 

Średni 
czas 

iteracji 

Czas 
obliczeń 

Średni 
czas 

iteracji 

Liczba 
iteracji 

Wartość funk-
cji celu 

Nazwa 
systemu 

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

Case-9 18 1,6 15 1,3 11 12 1,0 13 1,1 12 5 296,69 

Case-30 73 5,6 61 4,6 13 101 5,9 75 4,4 17 576,89 

Case-118 440 24,4 351 19,5 18 420 28,0 303 20,2 15 129 660,69 

Case-300 1 597 55,0 1 247 43,0 29 1 058 62,2 764 44,9 17 719 725,08 

Case-2383 19 407 485,1 15 387 384,6 40 13 761 550,4 9 883 395,3 25 1 862 367,03 

Case-2746 20 335 564,8 16 081 446,7 36 15 386 641,1 10 916 454,8 24 1 605 145,58 

 
 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

Zastosowanie przedstawionego w artykule opracowa-
nego wariantu algorytmu metody non-interior point w zada-
niu optymalizacji rozpływu mocy w systemie elektroenerge-
tycznym, pozwala na zmniejszenie liczby iteracji algorytmu, 
w stosunku do metody interior point, co przekłada się na 
skrócenie czasu obliczeń. Istotny wpływ na czas wykonywa-
nia obliczeń, ma zastosowana analityczna redukcja układu 
równań liniowych formułowanych w procesie obliczenio-
wym metody IP oraz NIP. Przeprowadzone eksperymenty 
obliczeniowe, dla rozpatrywanego zbioru danych testowych, 
potwierdziły przydatność oprogramowania i zaimplemento-
wanych algorytmów w zakresie wyznaczenia rozwiązania 
zadania optymalizacji rozpływu mocy w SEE, w tym dla 
modelu systemu o rozmiarach porównywalnych z rozmiara-
mi systemu rzeczywistego. 
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OPTIMAL POWER FLOW BY USING MODERN INTERIOR POINT 

AND NON INTERIOR POINT OPTIMIZATION ALGORITHMS – CONFERENCE PAPER 

 
 

Key-words: optimal power flow, interior point, non-interior point. 
 

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 op-
timization 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 op-
timization techniques 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 algorithms were implemented in custom software. The experiments show the usefulness of compu-
tational 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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Abstract: The paper considers a technique for selection of preven-
tive control actions to provide feasibility of electric power system 
(EPS) state variables, taking into consideration random character of 
variation in loads. The authors suggest that sensor variables in EPS 
should be identified and potential ranges of change in their values 
be estimated from the analysis of their numerical and probabilistic 
characteristics that are obtained by analytical methods of probabil-
istic load flow.  

  
Keywords: singular analysis, sensor variables, probabilistic load 
flow. 

1. INTRODUCTION  

In the course of operation electric power systems ex-
perience large and small external disturbances and respond 
to them by changes in state variables. The network compo-
nents whose state variables change to a greater extent at 
random external disturbances are called sensors. 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 
situations. 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 vari-
ables to the disturbances. Secondly, there should be deci-
sions 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 identifica-
tion of sensor variables and weak places causing these sensor 
variables in EPS was developed in [1]. However, this tech-
nology does not allow us to simultaneously identify sensor 
variables, estimate possible ranges of their changes and 
probability of their feasibility, and choose control actions to 

provide the required values of the probabilities. Joint solution 
to all the enumerated problems can be obtained using the 
methods of probabilistic load flow.  

A detailed analysis of the methods available for calcula-
tion of probabilistic load flow and their use in different prob-
lems of power engineering is presented in the surveys of the 
studies [2, 3, 4]. 

2. METHODS OF PROBABILISTIC LOAD FLOW 

In the methods of probabilistic load flow, to be called 
linear, the means U,ΔδΔ

µ  and covariances U,2 ΔδΔ
µ  of 

changes in the voltage magnitudes and phases will be deter-
mined through the means Q,P ΔΔ

µ  and variances Q,P2 ΔΔ
µ  of 

loads that are found at the point of solution to the nonlinear 
system of equations for steady state of power system  

Q,P
1

U, J
ΔΔΔδΔ

µµ
−

= ,                        (1) 

  
( )T1

Q,P2
1

U,2 JJ
−−

=
ΔΔΔδΔ

µµ ,                   (2) 

  
where 1

J
−  – an inverse Jacobian matrix. 

 
A simpler expression for the means and covariances (1), 

(2) can be obtained by singular value decomposition of 
asymmetrical Jacobian matrix  

,wVWJ

n

1j

T
jjj

Т ∑
=

== νσΣ                     (3) 

where ( )
n

wwwW ,...,,
21

=  and ( )
n
vvvV ,...,,

21
=  – orthogonal 

matrices in which columns are left and right singular vectors and Σ  
– diagonal matrix of singular values arranged in ascending order 

....

n321
σσσσ <<<<  

If the first singular value 
min1

σσ =  is considerably 

lower than the rest of the singular values then the expression 
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for covariances of changes in the voltage magnitudes and 
phases, taking into account the first generalized disturbance, 
can be represented by the scalar value of variance of this 
disturbance 

1S2Δ
µ  

 

( ) ( ) T
S

TTT
QP

T
U ww 121111,2111

)1(
,2 1

νμννσμσνμ
δ ΔΔΔΔΔ

==   .   (4) 

  
The components of the first right singular vector dis-

tribute scalar value 
12 SΔ

µ  among the network nodes. The 

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 sce-
narios by one criterion, using the specified variance value of 
generalized disturbance.  

The error related to linearization of load flow equations 
can be reduced by the methods of nonlinear probabilistic 
load flow. 

The quadratic Taylor approximation of the steady state 
equations in the general form can be represented by  

  
XXHXJY Δ⊗Δ+Δ=Δ 5.0 ,                  (5) 

  
where a rectangular matrix H, called the Hessian matrix with k  

rows and 2
k  columns, ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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Δ
=Δ

Q

P
Y , ⎟⎟

⎠

⎞
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⎝

⎛

Δ

Δ
=Δ

U
X

δ
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Relation between means and variances of nodal pow-

ers, and means and covariances of state parameters on the 
basis of (5) can be represented as  

  

( )
XXXY X

bHJ
ΔΔΔΔ ⊗++=

Δ
µµµµ

µ2
5.0 ,             (6) 

  
where 

X2
b

Δμ  – vector, made up of columns of matrix 
X2Δ

µ . 
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where  
X3Δ

µ  and 
X4Δ

µ  – matrices of joint central moments of 

third and fourth order.  
  

The system (6), (7) is underdefined because its two 
equations include four unknown matrices of moments. To 
get a unique solution the method of statistical linearization 
[6] (7) has only its linear part. We can also 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 (7) for this method 
can be written as  

  
( ) TT

XXY
HbbHJJ

XX ΔΔ
−+=

ΔΔΔ 22422
25.0

µµ
µµµ

T .    (8) 

 
In order to improve the accuracy of solution to the prob-

lem 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 (6), (7). 
The system of three equations is underdefined because it con-
tains unknown matrices of the moments. To receive unique 

solution the central moments of the fourth, fifth and sixth orders 
are represented through the cumulants equal to zero.  

Additionally we analyzed the possibility of using the 
modification of the least labor-intensive non-iterative 
method for calculation of probabilistic nonlinear load flow 
[5] 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 in the fact that it includes the procedure for iteratively 
specifying the solution. In this method, which is called modi-
fied expression (5) can be written as 

  
( )( )YYJJHJYJX Δ⊗Δ⊗−Δ=Δ

−−−− 1111
5.0 .     (9) 

  
The mathematical formulation of the modified method 

of probabilistic load flow includes the moments of first, sec-
ond and third order.  

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. 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-
ure 1 was taken as a test network for comparison of the load 
flow methods. 

  

 

Fig. 1.  14 node test network 
  

Figure 2 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.  

 

 

Fig. 2. Standard deviations of changes in the nodal voltage magni-
tudes calculated by the methods of: 1 – generalized distur-
bance, 2 – linear, 3 – non-iterative, 4 – two moments,  
5 – statistical linearization, 6 – modified, 7 – three moments, 
8 – Monte Carlo  
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3. PROBABILISTIC 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 standard deviation by reinforcing the weak points, which 
is achieved by changing their parameters.  

The second is to choose the controls to minimize the 
distance between median 

c
m  and mean m  of the curve of 

random variable probability distribution in the feasible re-
gion. 

The main steps of algorithm work for choosing the 
controls are the following.  
1. 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 of constraints. Problem 
is solved by the reduced gradient method [4], in which 
the problem of quadratic programming is solved and the 
values of components of vectors k

Z  and k
Y  are deter-

mined at each linearization step, where k
Z – vector of 

variables, k
Y  – vector of controls or independent vari-

ables that contains Y Nx Nf transformation ratios, values 
of reactive powers of compensators, voltage magnitudes, 
generation capacities at PU nodes and other controlled 
parameters. 

2. Calculation of probabilistic load flow and determination 
of numerical characteristics of the controlled variables, 
separation of the controlled sensor variables 

i
z , 

c
Ii∈ , 

where 
c
I  is a set of indices for the sensor variables. De-

termination of the probability of feasible sensor vari-
ables. The algorithm terminates its work if the required 
probability for all the sensor variables is obtained. Oth-
erwise, the 

cv
N

 

–dimensional vector 
v

Z  containing sen-

sor variables jz , 
c
Ij∈  is constructed. For these vari-

ables the specified probability that the inequality 
constraints ( )

maxviminvi
z,z

 
are met is not provided. The 

value of k

czvi
m , to which the variable at the point of the 

deterministic problem solution should be equal, is deter-
mined for each sensor variable 

vi
z , 

cv
N,1i = . 

3. Solving of the deterministic problem of load flow calcu-
lation subject to inequality constraints to provide the re-
quired probability of feasible controlled variables. The 
problem determines the vector of control actions 

*s
Y  

minimizing the objective function 
  

( )( )∑
1

2

min

cv

vi

N

i

k

czsvi
Y

mYz

=

− ,                     (10) 

 
Where: 

s
Y  – components of vector Y, to whose change the con-

trolled variables 
v

Z are most sensitive. 

  
The response of variables 

v
Z  to controls Y  is deter-

mined through calculation of the sensitivity coefficients 

Y

z
vi

∂

∂
. 

4. Verification of the criterion of algorithm work comple-
tion. If variation of criterion (10) in two adjacent itera-
tions does not exceed the given accuracy, the algorithm 
stops working. Otherwise, the index of iterations in-
creases, k = k + 1, and the second step of the algorithm, 
where the probabilistic problem is solved, is performed. 

Table 1 for the test scheme in Figure 1 presents the 
standard deviations of voltage magnitudes 

U
ς  at the test 

network nodes that are not generation ones, the values of 
differences in means and rated voltages 

nomU
Um − , probabili-

ties of feasible voltage magnitudes, all being obtained by the 
linear method of probabilistic load flow. The voltage magni-
tudes are equal to ±30 kV at 500 kV nodes and to ±25 kV at 
220 kV nodes. 

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

  
Nodes 

U
ς (kV) 

nomU
Um −  (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 

  
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 probability of feasi-
ble voltage magnitude of node 200 (equal to 0.6484) is lower 
than the probability (equal to 0.8836) for sensor node 8. 

The identically low probabilities for node 200 are ob-
tained by using method of generalized disturbance, the 
nonlinear methods and the Monte Carlo method in addition 
to the linear method. 

In order to provide the probability of feasible voltage 
magnitudes 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 maxi-
mum values of standard deviations in change in the differ-
ences 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 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.  

Figure 3 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 impedances of weak ties 5–8 and 8–200 by 11% (2 
and 3), and the state obtained after changing the transforma-
tion ratios of three transformers. 

Reinforcement of the network results in decrease in the 
standard deviation of nodes 8 and 200 and increase in the 
difference between their means and rated voltages, decrease 
in the probability of feasible variables. Change in the trans-
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formation 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.  

 

 
  

Fig. 3. 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 obtained after reinforcement of weak ties (2 

and 3), and the state obtained after change in the transfor-

mation ratios of three transformers 

 

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 con-

trols allow the increase in probability values for all the 

methods. 

4. CONCLUSIONS 

1. The methods of probabilistic load flow reveal the same 

sensor variables in EPS which can be separated on the ba-

sis of singular analysis.  

2. It is suggested that a combination of the analytical prob-

abilistic method and the scalar value of the first general-

ized 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 modification 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 

probabilistic load flow has revealed the absolute advan-

tage of the method of three moments with respect to accu-

racy of the obtained 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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PREWENCYJNE STEROWANIE ZMIENNYMI STANU SYSTEMU ELEKTROENERGE-

TYCZNEGO W OPARCIU O PROBABILISTYCZNE METODY OBLICZEŃ ROZPŁYWÓW 

MOCY – REFERAT KONFERENCYJNY 

 

 

Słowa kluczowe: analiza singularna, probabilistyczne metody obliczeń rozpływów mocy 

 

W referacie przedstawiono sposób wyboru sposobów sterowania pracą systemu elektroenergetycznego biorąc pod uwa-

gę losową zmienność obciążeń. Autorzy dowodzą, że istotne dla sterowania zmienne stanu mogą być identyfikowane przez 

probabilistyczne metody obliczeń rozpływów mocy. 
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Streszczenie: Praca dotyczy estymacji stanu systemu elektroener-

getycznego. Oprócz niezawodności, estymacja stanu powinna po-

siadać 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 pracy rozpatrywany jest wpływ 

układu połączeń w systemie na właściwości estymacji stanu. 

W celu pokazania różnic właściwości estymacji stanu dla różnych 

układów połączeń przedstawiane są wyniki analiz dla 14-

węzłowego systemu testowego IEEE. W analizach zwracana jest 

uwaga na uwarunkowanie procesu obliczeniowego, dokładność 

wyników estymacji oraz liczbę iteracji, po której otrzymywany jest 

wynik. Na zakończenie pracy, z punktu widzenia estymacji stanu 

systemu elektroenergetycznego, zwracana jest uwaga na najważ-

niejsze konsekwencje zmiany układu połączeń systemu. 

 
Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, estymacja stanu, 

wektor stanu. 

1. WPROWADZENIE 

We współczesnych systemach komputerowych dyspo-
zycji mocy estymacja stanu systemu elektroenergetycznego 
odgrywa istotną rolę [1, 2]. Na podstawie gromadzonego 
w wykorzystaniem układów teletransmisji nadmiarowego 
zbioru informacji pomiarowej pozwala ona wyznaczyć naj-
bardziej wiarygodne oszacowanie wektora stanu systemu 
elektroenergetycznego. Znajomość tego wektora jest wyko-
rzystywana dla potrzeb monitorowania systemu elektroener-
getycznego oraz do kolejnych 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 połą-
czeń. 

W wielu pracach podawane są wyniki analizy własno-
ści estymacji stanu systemu elektroenergetycznego, np. [3]-
[6]. Jednak nie ma pracy, w której rozpatrywany byłby 
wpływ zmiany układu połączeń systemu na własności tej 
estymacji. Celem pracy jest przedstawienie wyników badań 
dotyczących właściwości estymacji stanu systemu elektro-
energetycznego 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 wyłączeniach, że nie 
ma w nim żadnego oczka. Przejście rzeczywistego systemu 
od pracy w układzie zamkniętym do pacy w układzie połą-
czeń, w którym nie ma oczek, jest stosunkowo mało prawdo-
podobne. 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 wystę-
pują 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 obli-
czeniowego, dokładność wyników estymacji oraz liczbę 
iteracji, po której otrzymywany jest wynik. 

2. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU 

W pracy rozpatrywany jest wpływ zmiany układu połą-
czeń systemu elektroenergetycznego na wyniki estymacji 
stanu tego systemu realizowanej z wykorzystaniem metody 
najmniejszych ważonych kwadratów, tj. przy założeniu, że 
minimalizowana funkcja celu ma postać [1], [7]:  

 )]([)]([
2

1
)( xhzRxhz

1T
−−=

−

xJ ,  (1) 

gdzie: z jest m-wymiarowym wektorem pomiarów; h(x) jest wekto-

rem nieliniowych funkcji wiążących wielkości mierzone  

z n-wymiarowym wektorem stanu x; R jest macierzą diago-

nalną z elementami Rii=σii

2, σii

2 jest wariancją i-tego pomiaru. 

 
Znajdowanie rozwiązania estymacji stanu wiąże się  

z iteracyjnym rozwiązywaniem równań normalnych: 

 )]([)()()( 1 kkkkk
xhzRxHxxxG

1T
−=−=

−+

, (2) 

gdzie: k oznacza numer iteracji, G(x) jest macierzą wzmoc-
nienia, H(x) jest macierzą Jacobiego. 
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Macierze G(x) oraz H(x) obliczane są ze wzorów: 
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Przyjmowane jest, że wektor stanu systemu elektro-

energetycznego jest w prostokątnym układzie współrzęd-
nych, tzn. elementami tego wektora są części rzeczywiste 
i urojone napięć w węzłach systemu.  

W badaniach oceniane są właściwości estymacji stanu 
z punktu widzenia uwarunkowania procesu obliczeniowego, 
dokładności wyników estymacji stanu oraz liczby iteracji. 
Dla oceny uwarunkowania procesu obliczeniowego wyko-
rzystany jest wskaźnik uwarunkowania, który jest definio-
wany następująco: 
 

 
m

M

λ

λ
=)(Gcond ,  (5)  

 

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

 
Dokładność estymacji stanu systemu elektroenerge-

tycznego jest oceniana za pomocą wskaźników: Je/Jm [8] 
oraz SEE (State Estimation Error). Do obliczania wielkości 
Je oraz Jm wykorzystywane są wzory: 
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gdzie: zi, 
r

ii
zz ,

)

 są, odpowiednio, wartością mierzoną, esty-

mowaną i rzeczywistą i-tej wielkości mierzonej.  
 
Wskaźnik SEE jest śladem macierzy kowariancji błę-

dów obarczających wyznaczone zmienne stanu (tj. odwrot-
ności macierzy G) [9]. 

3. WYNIKI ANALIZ 

W celu zbadania na drodze obliczeniowej wielkości 
zmian właściwości estymacji stanu systemu elektroenerge-
tycznego (cond(G), Je /Jm, SEE) pracującego w układzie 
oczkowym przy przejściu do pracy w układzie promienio-
wym brany jest pod uwagę zmodyfikowany 14-węzłowy 
system testowy IEEE [10]. Modyfikacje systemu testowego 
polegały na zwiększeniu mocy czynnej generowanej w węź-
le 2 z 0,4 na 1,4 jw oraz na dwukrotnym zwiększeniu gra-
nicznych węzłowych mocy biernych w węzłach typu PV, za 
wyjątkiem węzła 2, dla którego przyjmowane jest:  

Qmin = –1 jw  oraz  Qmax = 1 jw. 

Zmiana układu połączeń w systemie testowym z układu 
oczkowego na promieniowy jest osiągana poprzez wyłącze-
nie gałęzi: 1–2, 2–3, 2–5, 4–9, 10–11, 12–13, 13–14.  

Dla każdego rozpatrywanego układu połączeń systemu 
testowego znajdowanych jest 9 rozpływów mocy poprzez 
pomnożenie mocy węzłowych przypadku bazowego przez 
współczynnik, zmieniający się z krokiem 0,1 w granicach od 
0,5 do 1,3. Dla danego rozpływu mocy generowanych jest 
1000 zestawów pomiarów obarczonych losowymi błędami o 
rozkładach normalnych z zerowymi wartościami oczekiwa-
nymi i odchyleniami standardowymi wyznaczanymi ze wzo-
rów: 

• dla mocy czynnej 

 ( )[ ]MFS  0.02  0.0025  0.001 1/3 ++=σ , (8)  

 

• dla mocy biernej 

 ( )[ ]MFS  0.02  0.005  0.001 1/3 ++=σ ,  (9) 

 

• dla modułu napięcia 

 ( )[ ]MFS  0 0.0025  0.0005 1/3 003.++=σ ,  (10)  

 
gdzie: FS jest zakresem pomiarowym, M jest modułem zmie-

rzonej wartości [0], [0].  
 

Dla pomiarów mocy węzłowej w węźle 7 systemu te-
stowego, będącego węzłem o zerowej mocy węzłowej, 

przyjmowane jest, że σ = 0.0001. Zakresy pomiarowe mie-
rzonych mocy węzłowych oraz przepływów mocy w gałę-
ziach są równe 1 za wyjątkiem: a) mocy węzłowych w węźle 
7, dla których FS = 0; b) czynnych mocy węzłowych w wę-
złach 2 oraz 3 i także przepływów mocy czynnych w gałę-
ziach 2–4, 3–4, 4–5, dla których FS = 2; c)  węzłowej mocy 
czynnej w węźle 1 i przepływów mocy czynnej w gałęzi 1–2, 
dla których FS = 3. Gałąź i-j jest gałęzią pomiędzy węzłami i 
oraz j. 

W czasie analiz rozważane są następujące warianty lo-
kalizacji pomiarów: Wariant 1 – są mierzone tylko napięcia i 
moce węzłowe; Wariant 2 – są mierzone napięcia i moce 
węzłowe oraz przepływy mocy na obu końcach gałęzi, które 
są włączone w obu rozważanych wersjach układu połączeń 
systemu testowego; Wariant 3 (tylko dla systemu testowego 
pracującego w układzie bazowym) – są mierzone napięcia 
i moce węzłowe oraz przepływy mocy na obu końcach 
wszystkich gałęzi. Wariant 3 układu połączeń traktowany 
jest jako wariant odniesienia. 

Wyniki obliczeń przeprowadzonych dla Wariantu 1 
i Wariantu 2 lokalizacji pomiarów przedstawione są na ry-
sunkach 1–6. Na rysunkach tych podawane są względne 
różnice pomiędzy wartościami analizowanego wskaźnika dla 
rozpatrywanego wariantu i Wariantu 3 lokalizacji pomiarów, 
definiowane za pomocą wzoru:  

 %100⋅

−

=

3Wariant

3Wariant

w

w

ww

δ , (11)  

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

 
Na rysunkach 1 oraz 1. przedstawione są wyniki obli-

czeń wskaźnika uwarunkowania, na rysunkach 3 oraz  
4 - wyniki obliczeń wskaźnika Je/Jm, a na rysunkach 5 oraz  
6 - wyniki obliczeń wskaźnika SEE.  

Można zauważyć, iż w stosunku do wariantu odniesie-
nia (Wariantu 3) wskaźnik uwarunkowania estymacji stanu, 
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jak również wskaźnik dla oczkowego układu połączeń po-
garsza się w znacznie mniejszym stopniu aniżeli dla układu 
promieniowego. Jest to niezależne od nadmiaru danych po-
miarowych, a więc zarówno dla Wariantu 1 jak i Wariantu 

2. Należy zauważyć, że dla mniejszego nadmiaru danych, tj. 

dla Wariantu 1, wskaźnik δcond(G) i także wskaźnik δSEE mają 
większe wartości (co oznacza gorsze uwarunkowanie i do-
kładność obliczeń) aniżeli dla Wariantu 2, niezależnie od 
układu połączeń. 

 

 
Rys. 1. Względna różnica wskaźnika uwarunkowania dla 

Wariantu 1 i Wariantu 3 (δcond(G))  w funkcji ob-
ciążenia systemu 

 
 

 
Rys.1.. Względna różnica wskaźnika uwarunkowania dla 

Wariantu 2 i Wariantu 3 (δcond(G)) w funkcji obciąże-
nia systemu 

 
 

 
Rys.2. Względna różnica wskaźnika Je/Jm dla Wariantu 1 

i Wariantu 3 (δJe/Jm )  w funkcji obciążenia systemu 
 
 

 
Rys.3. Względna różnica wskaźnika Je/Jm dla Wariantu 2 i 

Wariantu 3 (δJe/Jm )  w funkcji obciążenia systemu. 
 
 

Rys.4. Względna różnica wskaźnika SEE dla Wariantu 1 

i Wariantu 3 (δSEE)  w funkcji obciążenia systemu. 
 
 

 
Rys.5. Względna różnica wskaźnika SEE dla Wariantu 2 i 

Wariantu 3 (δSEE)  w funkcji obciążenia systemu. 
 

Analizując wyniki obliczeń wskaźnika Je /Jm. można 
zauważyć, że według tego wskaźnika dla Wariantu 1 do-
kładniejsze wyniki estymacji uzyskiwane są dla promienio-
wego układu połączeń.  

Dla Wariantu 2, dla odpowiednio dużych obciążeń 
(współczynnik α > 0.9), dokładniejsze wyniki estymacji uzy-
skiwane są dla układu oczkowego. Należy dodać, że w oma-
wianych obliczeniach różnice pomiędzy układem promie-
niowym 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 około 150–200%, natomiast dla Wariantu 2 
o około 20–30%.  



 

46  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, ISSN 1425-5766, Nr 32/2013 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

Przedstawione w pracy analizy wyraźnie wskazują na 

to, że korzystniejsze wyniki estymacji stanu systemu elek-

troenergetycznego otrzymywane są dla oczkowego układu 

pracy. Dla tego układu pracy, jest większa liczba powiązań 

pomiędzy węzłami systemu, aniżeli dla promieniowego 

układu pracy. 

Jedynie wskaźnik J
e
/J

m
 ma w pewnych przypadkach 

korzystniejsze wartości dla układu promieniowego aniżeli 

dla układu oczkowego. Jest to konsekwencją tego, iż 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 aniżeli dla układu 

promieniowego. Należy zauważyć, że różnice pomiędzy 

wartościami wskaźnika J
e
/J

m
 dla branych pod uwagę ukła-

dów połączeń systemu nie są duże. Stosunkowo duże różnice 

obserwowane są pomiędzy wartościami wskaźników 

cond(G) oraz SEE. Wartości  tych wskaźników są znacznie 

mniejsze dla estymacji stanu systemu elektroenergetycznego 

pracującego w układzie oczkowym aniżeli dla systemu elek-

troenergetycznego pracującego w układzie promieniowym. 

Ponadto w tym ostatnim przypadku, estymacja stanu wyma-

ga średnio około 5 iteracji podczas, gdy dla pracy systemu 

w układzie oczkowym - około 4. 
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IMPACT OF CONNECTIONS ON POWER SYSTEM STATE ESTIMATION –   

CONFERENCE PAPER 
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The paper deals with power system state estimation. Apart from reliability, power system state estimation should have 

such features as: high accuracy 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 dif-

ferent 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 important consequences of change of power 

system topology. 
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Streszczenie: W publikacji Autor zaprezentował autorską metodę 

wyznaczania parametrów modelu linii elektroenergetycznej na 

podstawie wskazań dwóch urządzeń PMU (phasor measurement 

unit). Zaproponował użycie trójfazowego modelu pojedynczego 

elementu SEE (system elektroenergetyczny), jako rozwinięcie 

powszechnie stosowanego w obliczeniach rozpływu mocy modelu 

jednofazowego. W modelu uwzględniono, niezależnie dla każdej 

fazy, takie elementy jak: admitancje poprzeczne własne i wzajemne 

(poprzeczne) oraz admitancje podłużne. 

 

Słowa kluczowe: wyznaczanie parametrów modelu linii elektro-

energetycznej, zastosowanie PMU, trójfazowy model linii elektro-

energetycznej. 

1. WSTĘP 

Obserwowany w ostatnich latach ciągły i szybki rozwój 
technologii budowy urządzeń elektronicznych (zwiększenie 
ich funkcjonalności oraz obniżanie kosztów produkcji), 
w tym również elektronicznej aparatury pomiarowej, stwarza 
nowe możliwości pozyskiwania informacji o otaczającym 
nas świecie. W konsekwencji prowadzi to do udoskonalania 
istniejących lub tworzenia nowych modeli opisujących rze-
czywistość. 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 obej-
mować badanie stanów ustalonych oraz nieustalonych i do-
tyczyć 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 elektroenergetyczna. Jest to główny element składowy 
systemu elektroenergetycznego przeznaczonego do przesyłu 
(nierzadko na bardzo duże odległości) energii elektrycznej. 
Prawidłowe funkcjonowanie linii elektroenergetycznej wy-
maga ciągłego monitorowania jej stanu. Jest to realizowane 
przez zainstalowaną w systemie aparaturę kontrolno-
pomiarową oraz systemy automatyki zabezpieczeniowej. Od 
roku 1992 pod kierownictwem profesora G. Phadke prowa-
dzone były prace nad nowym urządzeniem zwiększającym 
możliwości stosowanej wówczas aparatury kontrolno pomia-
rowej. W efekcie prac opracowano PMU [1] (phasor measu-
rement unit), czyli urządzenie elektroniczne dostarczające 

informacji na temat fazorów napięć i prądów wraz z infor-
macją o czasie, w którym miał miejsce pomiar tych wielko-
ści. Nowe możliwości oferowane przez PMU [2] zachęcają 
do inwestowania w to rozwiązanie, jednakże niezbędne duże 
nakłady finansowe wynikające z liczby koniecznych do zain-
stalowania urządzeń oraz ceny pojedynczego urządzenia 
sprawiają, że proces wdrażania napotyka na trudności. Jest to 
sytuacja typowa, gdyż bardzo często, gdy na rynek wprowa-
dzane jest nowe rozwiązanie techniczne, względy finansowe 
spowalniają proces jego upowszechnienia. Mimo to można z 
dużym prawdopodobieństwem 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 zastosowanie PMU do 
wyznaczania parametrów linii elektroenergetycznej, używa-
nych następnie na przykład w procesie optymalizacji roz-
pływu mocy w systemie elektroenergetycznym i innych po-
krewnych zagadnieniach. 

2. MODEL LINII 

W zależności od przeznaczenia, linia elektroenerge-
tyczna może zostać zamodelowana na wiele sposobów. Re-
prezentacja rzeczywistej linii elektroenergetycznej za pomo-
cą schematu zastępczego pociąga za sobą konieczność 
stosowania uproszczeń. Przykładowo, 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 jednofa-
zowego. Założenie pełnej symetrii podyktowane względami 
praktycznymi nie pozwala na uwzględnienie rzeczywistej 
asymetrii linii, której główną przyczyną jest pojemność linii, 
silnie uzależniona od sposobu ułożenia przewodów wzglę-
dem siebie oraz ziemi. 

W pracy rozpatrywany jest model sieci trójfazowej (ry-
sunek 1) z elementami liniowymi w stanie ustalonym. Takie 
założenie eliminuje potrzebę stosowania równań różniczko-
wych i prowadzi do opisu za pomocą układu równań alge-
braicznych, odzwierciedlających związki pomiędzy prądami 
i napięciami w poszczególnych elementach sieci zgodnie 
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z prawami Kirchhoffa i Ohma.  Autor zaproponował użycie 
modelu uwzględniającego admitancje własne i wzajemne 
(poprzeczne) oraz admitancje wzdłużne. Admitancje po-
przeczne można interpretować jako elementy, na których 
powstają straty mocy wynikające z podłączenia linii do źró-
dła napięcia. Straty te nie zależą od obciążenia, a jedynie od 
konfiguracji linii oraz warunków pogodowych (zjawisko 

ulotu). Admitancja podłużna symbolizuje straty mocy wyni-
kające z przepływu prądu (przesyłu mocy). Straty te zależą 
od wartości skutecznej prądu. Przepływ prądu powoduje 
ponadto nagrzewanie przewodów, co w upalne dni może 
doprowadzić do zmniejszenia przepustowości linii oraz nie-
korzystnie zwiększa zwis przewodów. 

 

Rys. 1.  Schemat ilustrujący rozpatrywany w publikacji model trójfazowej linii elektroenergetycznej

3. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU 

Na podstawie zaproponowanego modelu linii można 
zapisać następujące równania wynikające z I prawa Kir-
chhoffa. 
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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 – do-

ziemne 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. 

Dokonując analizy układu równań (1) można dojść do 
wniosku, że wyznaczenie wszystkich admitancji wymaga 
znajomości prądów i napięć międzyfazowych oraz potencja-
łów wszystkich przewodów fazowych względem ziemi. Nie-
stety, na podstawie wskazań synchrofazorów można określić 
prądy fazowe oraz napięcia międzyfazowe, brak jest nato-
miast możliwości wyznaczenia potencjałów przewodów 
względem ziemi. W efekcie podczas próby wyznaczenia 
admitancji (YA, YB, YC, Ya, Yb, Yc) powstaje problem spowo-
dowany istnieniem nieskończenie wielu zbiorów napięć fa-
zowych (potencjałów), które po złożeniu dają zadane napię-
cia międzyfazowe (rysunek 2). 
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Rys. 2.  Przykładowe dwa różne zestawy napięć fazowych, 

z których uzyskujemy ten sam zestaw napięć międzyfazo-

wych. 

Uzyskanie rozwiązania wymaga dodatkowego założe-
nia dotyczącego zależności pomiędzy admitancjami po-
przecznymi (doziemnymi) na obu końcach linii. Ze wzglę-
dów praktycznych dla linii elektroenergetycznej uzasadnione 
jest przyjęcie następujących założeń: 
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gdzie: YA, YB, YC – admitancje poprzecznie w węźle początkowym 

linii, Ya, Yb, Yc – admitancje poprzeczne w węźle końcowym 

linii. 

Kolejny problem utrudniający rozwiązanie występuje 
podczas próby wyznaczenia na podstawie wskazań dwóch 
synchrofazorów admitancji podłużnych (Yα, Yβ, Yγ), z tym, że 
dodatkowym utrudnieniem jest użycie danych pomiarowych 
wielkości elektrycznych z dwóch synchrofazorów zainstalo-
wanych na końcach linii, gdy pomiary wykonane zostały 
w różnym czasie. Występująca różnica musi zostać skom-
pensowana (można posłużyć się znacznikami czasu obu 
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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. 

Uwzględniając zależności (1) i 2 oraz fakt, iż do roz-
wiązania zostaną zastosowane metody komputerowe (meto-
dy numeryczne), wygodnie jest posługiwać się postacią ma-
cierzową równania opisującego przedstawiony problem (3). 
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Analizując wzór (3) można dostrzec jeszcze jedną jego 
właściwość utrudniającą uzyskanie jednoznacznego rozwią-
zania. Chodzi o to, iż jest to układ niedookreślony, co ozna-
cza, że ma nieskończenie wiele rozwiązań. W celu wyelimi-
nowania niejednoznaczności rozwiązań założono, iż 
poszukiwany jest taki przypadek, 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 obliczony-

mi w poprzednim kroku. 

Krok 4. Rozwiąż równanie 2 (można zastosować dowolną metodę 

rozwiązywania niedookreślonego układu równań algebra-

icznych). 

Krok 5. Zakończ pomiar czasu. 

Krok 6. Porównaj wyniki z wartościami zadanymi. 

Podstawową zaletą algorytmu jest brak szczególnych 
wymagań dotyczących punktu startowego. Autor nie prze-
prowadził matematycznego dowodu zbieżności zaprezento-
wanego algorytmu, jednak dla wszystkich przypadków te-
stowych udało się uzyskać poprawny wynik. 

5. EKSPERYMENT NUMERYCZNY 

W ramach badań stworzone zostało autorskie oprogra-
mowanie wykorzystujące fragment biblioteki obliczeń ma-
cierzowych oraz algorytm najmniejszych kwadratów [4]. Do 
sprawdzenia koncepcji przygotowano kilka zestawów testo-
wych. Parametry użytych w badaniach zestawów pomiaro-
wych przedstawiono w tablicy 1.  

Obliczenia zostały przeprowadzone na komputerze wy-
posażonym 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.  

Tablica 1. Wartości prądów i napięć zestawów testowych 

Parametr 1 2 3 4 5 6 Wymiar 

UAB 1 1 1 1 1 1 V 

φAB 0 0 0 0 0 0 ° 

UBC 1 1 1,1 1,1 1 1,1 V 

φBC 120 120 90 90 120 90 ° 

UCA 1 1 0,9 0,9 1 0,9 V 

φCA –120 –120 –120 –120 –120 –120 ° 

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

φab 30 30 30 30 30 30 ° 

Ubc 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 V 

φbc 150 150 150 150 150 135 ° 

Uca 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 V 

φca –90 –90 –90 –90 –90 –85 ° 

IA 1 1 1 1 1 1 A 

φA 0 0 0 0 0 0 ° 

IB 1 1 1 1 1 1 A 

φB 120 120 120 120 120 120 ° 

IC 1 0,9 1 0,9 0,9 0,9 A 

φC –120 –90 –120 –90 –90 –90 ° 

Ia 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 A 

φa 0 0 0 0 0 0 ° 

Ib 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 A 

φb 120 120 120 120 90 90 ° 

Ic 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 A 

φc –120 –120 –120 –120 –90 –90 ° 

 
Uzyskane wyniki zebrano i przedstawiono w formie ta-

belarycznej (tablica 2), 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. 
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Tablica 2. Wyniki obliczeń 

Zestaw 
Parametr 

1 2 3 4 5 6 

Jed-

nostka 

Liczba 

iteracji 
13 10 11 14 11 12 — 

Czas 

obliczeń 
0,35 0,32 0,33 0,37 0,33 0,34 ms 

Max. 

błąd 

względny 

0,1 0,5 0,6 0,2 0,2 0,3 % 

 
Zestaw 1 przygotowano w celu przetestowania zacho-

wania się algorytmu przy pełnej symetrii prądów fazowych 
i napięć międzyfazowych występującej na obu końcach linii. 

Zestaw 2 przygotowano w celu przetestowania zacho-
wania się algorytmu przy asymetrii prądów fazowych wystę-
pującej na jednym końcu linii. Pozostałe parametry zacho-
wują pełną symetrię. 

Zestaw 3 przygotowano w celu przetestowania zacho-
wania się algorytmu przy asymetrii napięć międzyfazowych 
występującej na jednym końcu linii. Pozostałe parametry 
zachowują pełną symetrię. 

Zastaw 4 przygotowano w celu przetestowania zacho-
wania się algorytmu przy asymetrii prądów fazowych i na-
pięć międzyfazowych występującej na jednym końcu linii. 
Na drugim końcu linii została zachowana pełna symetria. 

Zestaw 5 przygotowano w celu przetestowania zacho-
wania się algorytmu przy asymetrii prądów fazowych na obu 
końcach linii. Napięcia międzyfazowe na obu końcach linii 
zachowują pełną symetrię. 

Zestaw 6 przygotowano w celu przetestowania zacho-
wania się algorytmu przy asymetrii prądów fazowych i na-
pięć międzyfazowych występujących na obu końcach linii.  

Zaprezentowane w tabeli 2 wartości wymuszeń dla po-
szczególnych zestawów testowych zostały przyjęte arbitralnie. 
Zaprezentowane dane prezentują tylko niewielką część prze-
prowadzonych przez Autora testów stworzonego przez niego 
oprogramowania komputerowego i opracowanego algorytmu. 

6. PODSUMOWANIE 

W wyniku przeprowadzonego eksperymentu stwier-
dzono, że zaproponowany algorytm wyznaczania parame-

trów liniowego modelu linii elektroenergetycznej działa 
prawidłowo. Wszystkie testowane przypadki wykazywały 
brak wrażliwości na wartości parametrów procesu iteracyj-
nego. 

Prawidłowe działanie algorytmu wymaga założenia, że 
admitancja poprzeczna na końcu i na początku linii (nieza-
leżnie dla każdej fazy) ma taką samą wartość. Nie jest wy-
magana symetria admitancji podłużnych i poprzecznych dla 
wszystkich faz. 

Etap obliczeń polegający na wyznaczeniu napięć fazo-
wych (na podstawie napięć międzyfazowych) wymaga zało-
żenia, że rozwiązanie będzie spełniało warunki symetrii tych 
napięć.  

W przypadku, gdy na obu końcach linii zainstalowane 
są synchrofazory, wyznaczenie parametrów jej modelu za-
proponowaną metodą nie wymaga dodatkowych nakładów 
finansowych. 

Czas dostarczenia wyników pomiarowych nie wpływa 
na poprawność i dokładność obliczeń, co pozwala na wyko-
rzystanie 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 efektyw-
ne wykorzystanie zasobów oferowanych przez linie przesy-
łowe. 

Opracowany algorytm postępowania oraz przeprowa-
dzony eksperyment numeryczny to etap poprzedzający obli-
czenia dla danych pozyskanych z zainstalowanych w syste-
mie synchrofazorów. 
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ESTIMATING THE PARAMETERS OF THE MODEL OF A POWER LINE BY MEANS  
OF USING A PAIR OF PHASOR MEASUREMENT UNITS – CONFERENCE PAPER 

Key-words: estimating the parameters of the model of a power line, application of phasor measurement units, a three-phase model of a 

power line. 

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 – in-
dependently 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 pa-
rameteres of the model being described can be estimate.  
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Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie sieci bay-

esowskich w obliczeniach symbolicznych wskaźników zawodności 

i niezawodności zasilania energią elektryczną węzłów odbiorczych. 

Podano, stosowane przy wyznaczaniu wskaźników niezawodności 

za pomocą sieci bayesowskich, analityczne zależności na wyzna-

czanie: prawdopodobieństw bezwarunkowych stanów zdatności 

i niezdatności elementów układu zasilania danego węzła, łącznego 

rozkładu tych prawdopodobieństw, prawdopodobieństw warunko-

wych wystąpienia stanu zasilania lub jego braku oraz intensywności 

występowania przerw w zasilaniu i średniego czasu ich trwania 

a także ważność i wkłady poszczególnych elementów w niezawod-

ność zasilania. Przedstawiono sposób uzyskania tych analitycznych 

zależności za pomocą wybranych instrukcji obliczeń symbolicz-

nych programu Mathematica 8. Omówiono wyniki kontrolnych 

obliczeń symbolicznych dla wybranych układów zasilania. Zapro-

ponowano sposoby ograniczenia czasu trwania obliczeń symbolicz-

nych wskaźników niezawodności dla wieloelementowych złożo-

nych układów zasilania energią elektryczną. 

 

Słowa kluczowe: sieci bayesowskie, wskaźniki niezawodności, 

obliczenia symboliczne. 

1. WSTĘP 

Do wyznaczenia i analizy niezawodności sieci elektro-
energetycznych stosuje się metody analityczne i symulacyjne 
oraz mieszane, będące połączeniem obu tych metod [1, 2].  

W ostatnich latach do wyznaczenia, oceny i analizy 
niezawodności sieci elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych stosuje się metodę analityczną, w której wykorzy-
stuje się sieci bayesowskie [1, 3, 4, 5]. Metoda ta polega na 
przeglądzie wszystkich możliwych stanów niezawodności 
i zawodności układu zasilającego dany węzeł odbiorczy. 
Metoda ta umożliwia po wprowadzeniu dodatkowych da-
nych wyznaczanie wszystkich stosowanych wskaźników 
niezawodności oraz pozwala na różnorodne wnioskowanie 
odnośnie wpływu elementów na niezawodność układu.  

Wprowadzenie obliczeń symbolicznych do metody wy-
znaczania wskaźników niezawodności zasilania energią elek-
tryczną opartej na sieciach bayesowskich jest zdaniem auto-
rów referatu uzasadnione, ponieważ pozwoli na 
„wyprowadzanie” analitycznych zależności na określone 
wskaźniki niezawodności, przydatne w procesie projektowa-
nia i eksploatacji układów zasilania energią elektryczną. 

Wskaźniki takie mogą być wyznaczane w systemie czasu 
rzeczywistego na podstawie doprowadzanych informacji o 
topologii i parametrach układu zasilania danego węzła. 

W referacie przedstawiono symboliczne sposoby wy-
znaczania wskaźników niezawodności za pomocą wybra-
nych algorytmów obliczeń symbolicznych programu Ma-
thematica 8. Omówiono wyniki kontrolnych obliczeń 
symbolicznych wskaźników niezawodności, dla wybranych 
układów zasilania. Zaproponowano sposoby ograniczenia 
czasu trwania symbolicznych obliczeń wskaźników nieza-
wodności dla wieloelementowych złożonych układów zasi-
lania energią elektryczną. 

2. METODA WYZNACZANIA WSKAŹNIKÓW 
ZAWODNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI ZASILANIA 
ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 
Z WYKORZYSTANIEM SIECI BAYESOWSKIEJ 

Do wyznaczania prawdopodobieństwa wystąpienia zasi-
lania ( )

z
P z  lub braku zasilania ( )

z
P z  określonych węzłów 

odbiorczych za pomocą sieci bayesowskich (Rys. 1) niezbęd-
na jest znajomość zależności na [3,6]: prawdopodobieństw 
bezwarunkowych stanów zdatności i niezdatności elementów 
układu zasilania danego węzła, łącznego rozkładu prawdopo-
dobieństw CPT”Z” dla wszystkich kombinacji ( )

z
P z  i ( )

z
P z  

stanów zdatności i niezdatności tych elementów oraz prawdo-
podobieństw warunkowych, dotyczącego wystąpienia stanu 
zasilania wybranego węzła 

1
( / ,..., )

n
P z Z Z  lub brak zasila-

nia tego węzła, 
1

( / ,..., )
n

P z Z Z  przyporządkowanych każdej 
z m = 2n kombinacji.  

Korzystając z uzyskanych zależności na prawdopodo-
bieństwa ( )

z
P z  i ( )

z
P z możliwe jest otrzymanie wyrażeń 

na zastępczą intensywność występowania przerw w zasilaniu 

z
λ , zastępczy średni czas ich trwania 

az
t  , ważności po-

szczególnych elementów w zawodności 
i
I  i niezawodności 

zasilania, wkłady bezwzględne 
iz

w  oraz względne 
iz

w za-
wodności elementów w prawdopodobieństwo braku zasilania 
węzła Z [1, 5, 6]. 
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Rys. 1. Model niezawodnościowy układów zasilania energią elek-

tryczną  węzła odbiorczego Z w postaci sieci bayerowskiej 
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ii

pzP =)(  i niezdatności 
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szczególnych elementów układu zasilania można, dla proce-
su stacjonarnego po przyjęciu wykładniczych rozkładów 
czasów trwania tych stanów,   wyznacza się z zależności [1, 
2, 6] 
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gdzie: 

i
λ  – intensywność występowania stanów niezdatności  

i-tego elementu układu zasilającego, 
ia

t
,

 – średni czas od-
nowy i-tego elementu układu zasilającego, 

ip
t

,

 – średni czas 
przełączania i-tego elementu układu zasilającego na zasilanie 
rezerwowe. 

Łączny rozkład prawdopodobieństw, będący sumą ilo-
czynów prawdopodobieństw bezwarunkowych wyraża się 
wzorem  
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natomiast prawdopodobieństwa wystąpienia i braku przerwy 
w zasilaniu następującymi wzorami   
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gdzie: 

1
( / ,..., )

n
P z Z Z  i 

1
( / ,..., )

n
P z Z Z  – prawdopodobień-

stwa warunkowe wystąpienia i braku przerwy w zasilaniu 
węzła, wyznaczane dla każdego iloczynu prawdopodo-
bieństw bezwarunkowych stanów zdatności i/lub niezdatno-
ści n elementów układu zasilającego. 

Do wyznaczenia prawdopodobieństw warunkowych 
wystąpienia i braku przerwy w zasilaniu węzła wygodnie jest 
posługiwać się wyrażeniami logicznymi na zerojedynko-
wych zmiennych losowych 

i
z i 

i
z .  

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 
przerwy w zasilaniu z zależności  
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Ważność poszczególnych elementów w zawodności i
I  

i niezawodności Ii  zasilania uzyskuje się z zależności 
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Wkłady bezwzględne 

iz
w  i względne 

iz
w  zawodności 

elementów w prawdopodobieństwo braku zasilania wyzna-
cza się z zależności 
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Znajomość zależności na prawdopodobieństwa wystą-

pienia, intensywności i czasu trwania przerw w zasilaniu 
węzła odbiorczego pozwala na wyznaczenie dalszych 
wskaźników niezawodności [1, 3].  
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3. IMPLEMENTACJA BAYESOWSKICH 
ALGORYTMÓW SYMBOLICZNYCH OBLICZEŃ 
WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW 
NIEZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ 
ELEKTRYCZNĄ 

Obecnie wiele programów komputerowych posiada 

możliwość dokonywania obliczeń symbolicznych, [7, 8]. Ze 

względu na wysoką wydajność, szerokie możliwości wizu-

alizacji i prezentacji danych, do generowania symbolicznych 

wskaźników zawodności i niezawodności zasilania z wyko-

rzystaniem sieci bayesowskich zastosowano aplikację Ma-

thematica [7]. 

W celu wygenerowania tablicy prawdopodobieństw 

łącznych CTP „Z” zapisano m = 2n kombinacji elementów 

sprawnych i uszkodzonych w danym układzie n-elemento- 

wym, w postaci zapisu binarnego. Liczba m oznacza jedno-

cześnie numer wiersza tabeli. Zamiana wartości 0 na qi oraz 1 

na pi pozwala prowadzić dalsze obliczenia w formie symbo-

licznej. Wartości kolumny 
1

( / ,..., )
n

P z Z Z  z tablicy CPT „Z” 

wyliczana jest na podstawie równania logicznego (5) [9]. 

Uzyskana tablica CTP „Z” pozwala na wyprowadzenie 

wartości qz i pz z zależności (4). Generowanie zastępczej 

intensywności występowania przerw w zasilaniu λz węzła Z 

realizuje zależność (5) wykorzystująca wyprowadzone 

uprzednio wartości qz. Wyznaczanie pochodnej ∂qz /∂qi  

ze względu na zbyt długi czas jej wyznaczania przez funkcje 

wbudowane w Matematica 8, przeprowadzono w sposób 

alternatywny. Następuje oddzielenie elementów z zależności 

qz, posiadających w zapisie qi, podzielenie tych elementów 

przez qi a następnie ich zsumowanie. Wszystkie pochodne 

podstawiane są do zależności (5). Symboliczne generowanie 

zastępczego średniego czasu trwania przerwy w zasilaniu 
az
t  

w punkcie Z realizuje zależność (6) na podstawie obliczo-

nych uprzednio wskaźników. W podobny sposób odbywa się 

wyprowadzanie ważności poszczególnych elementów 

w niezawodności zasilania (7), generowanie wkładów bez-

względnych zawodności elementów 
i
z

W  oraz wkładów 

względnych zawodności elementów
i
z

w w prawdopodobień-

stwo braku zasilania węzła Z (8). 

4. WYNIKI KONTROLNYCH SYMBOLICZNYCH 
OBLICZEŃ WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW 
NIEZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ 
ELEKTRYCZNĄ 

Kontrolę poprawności opracowanych bayesowskich al-

gorytmów obliczeń wybranych symbolicznych wskaźników 

zawodności i niezawodności zasilania energią elektryczną 

przeprowadzono na trzech grupach układów zasilania, szere-

gowego, równoległego i mostkowego. Uzyskane z obliczeń 

symbolicznych zależności na wskaźniki zawodności i nieza-

wodności dla tych układów są identyczne jak zależności 

uzyskiwane analitycznie [1, 3].  

Z przeprowadzonych obliczeń symbolicznych wynika,  

iż czas ich trwania jest gównie uzależniony od liczby ele-

mentów układu zasilania węzła odbiorczego a tylko w nie-

wielkim stopniu od jego złożoności (rys. 2).  

 

 
 

Rys. 2. Czas trwania obliczeń wybranych symbolicznych wskaźni-

ków zawodności i niezawodności układów zasilania opra-

cowanymi algorytmami  

4. UWAGI KOŃCOWE 

Zdaniem autorów referatu zmniejszenie czasu trwania 

bayesowskich obliczeń symbolicznych wskaźników zawod-

ności i niezawodności układów zasilania energią elektryczną 

jest możliwe poprzez: 

• dalsze doskonalenie opracowanych  algorytmów obli-

czeń symbolicznych; 

• grupowanie elementów układu zasilania (szerego-

wych, równoległych i mostkowych) w zastępcze 

zgrupowania dla których można wykorzystywać wy-

prowadzone już zależności na wskaźniki zawodności 

i niezawodności; 

• dla układów złożonych prowadzić obliczenia symbo-

liczne na wyrażeniach logicznych polegające na ich 

wielokrotnej dekompozycji na alternatywy rozłączne 

i upraszczaniu tych alternatyw w celu wyeliminowa-

nia powtarzających się zmiennych losowych i spro-

wadzeniu ich do postaci dla których można  wykorzy-

stywać wyprowadzone już zależności na wskaźniki 

zawodności i niezawodności. 
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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 calculation of indicators of reliability is determined by the analytical dependen-
cies. These dependencies are used to estimate: probability of up or down state of power system components supplying the 
load point; total probability distribution; conditional probabilities of the state power or lack of power appearance; the intensity 
of current interruptions 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 computations 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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Streszczenie: W sieci przesyłowej bilans mocy biernej zależy 

od wartości mocy biernych wytwarzanych w elektrowniach oraz 

od wartości mocy pojemnościowej generowanej przez linie 

i statyczne kompensatory. Przy obniżających się napięciach 

rosną straty przesyłowe mocy biernej i maleją moce ładowania 

linii. W referacie przedstawiono podstawowe zależności bilansu 

mocy biernej od wzrostu zapotrzebowania mocy, które następnie 

wykorzystano do oszacowania punktu pracy sieci przesyłowej, 

w którym straty przesyłowe mocy biernej przewyższają suma-

ryczną moc bierną wytwarzaną przez poprzeczne pojemności. 

 
Słowa kluczowe: sieć przesyłowa, stabilność napięciowa, defi-

cyt mocy biernej 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Stabilność napięciowa sieci przesyłowej 

Obliczenia rozpływu mocy są podstawą do wszyst-
kich analiz pracy SEE. Przy coraz bardziej rozbudowa-
nym systemie wymaga się od metod obliczeniowych 
szybkiej i pewnej zbieżności, natomiast program oblicze-
niowy powinien umożliwić uwzględnienie dużego syste-
mu przy krótkim czasie obliczeń. Najczęściej obecnie 
używana metoda Newtona-Raphsona, zaliczana jest do 
grupy metod gradientowych. Wykorzystuje ona model 
admitancyjny SEE. Zastosowanie technik macierzy rzad-
kich pozwala na uwzględnienie dużych systemów, dla 
których stopień zapełnienia tej macierzy wynosi poniżej 
1%. W [1] pokazano zastosowanie podstaw teoretycz-
nych, zaś w [2] praktyczne zastosowania do wielkich 
SEE. 

Jednym z zagadnień istotnych dla normalnej pracy 
systemu staje się stabilność napięciowa, jak pokazała 
awaria w krajowym systemie 26.06.2006 roku [3]. Zasto-
sowanie metod rozpływowych jest często spotykanym 
podejściem do badania stabilności napięciowej, poprzez 
określenie granicy stabilności na podstawie wartości 
otrzymanych w procesie iteracyjnym (zerowanie jakobia-
nu) [4]. Publikacje [3, 5] zwracają uwagę na możliwość 
zastosowania do praktycznych badań tzw. rozwiązań bli-
skich 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 nie istnieje prak-
tycznie. Jednak zbliżanie się tegoż punktu do właściwego 
punktu pracy świadczy o zbliżaniu się stanu pracy SEE do 
granicy stabilności, określanej przez jedno rozwiązanie 
podwójne. Przedstawiane na płaszczyźnie współrzędnych 
prostokątnych napięć węzłowych w postaci okręgów mo-
cy 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 gra-
nicznego [6]. 

1.2. Badanie stabilności napięciowej sieci przesyłowej  

W ośrodkach operatorów większości SEE na świecie 
od lat prowadzi się systematyczne analizy stabilności na-
pięciowej sieci przesyłowych, wykorzystując do tego celu 
głównie programy rozpływu mocy. Analizy te wykony-
wane są dla sieci przesyłowych w cyklu rocznym, mie-
sięcznym, tygodniowym i dobowym [7].  

Związek stabilności napięciowej ze stabilnością ką-
tową jest niewielki, dlatego w dużych połączonych syste-
mach utrata stabilności napięciowej w wydzielonych ob-
szarach sieci może nastąpić bez utraty synchronizmu [8]. 
Stabilność napięciowa jest związana ze zmianami napięć 
w węzłach sieci przesyłowej w kolejnych stanach ustalo-
nych, występujących po zmianie zapotrzebowania mocy 
w SEE. Utrata stabilności napięciowej może być spowo-
dowana bądź to zbyt dużym wzrostem zapotrzebowania 
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 przesyło-
we oraz dalsze ograniczenie zdolności jej wytwarzania 
przez generatory. Moc bierna popłynie do obszaru deficy-
towego ze źródeł dalej położonych, powodując wzrost 
obciążenia linii przesyłowych, a tym samym strat mocy 
biernej. W takiej sytuacji, awaryjne wyłączenie w obsza-
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rze deficytowym mocno obciążonej (przeciążonej) linii 
przesyłowej lub istotnego źródła mocy biernej, może spo-
wodować systematyczne obniżanie się napięć, aż do wy-
stąpienia 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 roz-
dzielczej i tym samym mogą się przyczynić się do pogłę-
bienia deficytu mocy biernej. 

Deficyt mocy biernej w systemie uruchamia proces 
utraty stabilności napięciowej, rozwijającej się zwykle 
przez kilka, kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt minut. 
Zwykle deficyt mocy biernej występuje w dającym się 
wydzielić obszarze SEE. W kolejnych etapach tego proce-
su mamy do czynienia z odmiennymi zjawiskami i sto-
sownie do etapu mogą być stosowane różne środki w celu 
zapobiegania awarii. W dużych połączonych SEE utrata 
stabilności napięciowej rozwija się zwykle przy częstotli-
wości niewiele odbiegającej od znamionowej.  

2. BILANS STRAT MOCY BIERNEJ 

2.1. Straty przesyłowe mocy biernej 

Problemem znacznie trudniejszym od wyznaczenia 
teoretycznego punktu utraty stabilności napięciowej jest 
oszacowanie punktu pracy sieci przesyłowej, w którym 
pojawią się symptomy zagrożenia stabilności napięciowej. 
Zwłaszcza, jeśli to dotyczy sieci przesyłowej, w której 
generatory pracują w pobliżu granicznych mocy biernych. 
Wówczas bardzo ważną rolę spełnia szybkość wzrostu 
bilansu strat przesyłowych mocy biernej i mocy ładowa-
nia w odniesieniu do wzrostu poboru mocy biernej przez 
odbiory węzłowe sieci przesyłowej. Straty przesyłowe 
mocy biernej Qstr są wprost proporcjonalne do kwadratu 
przesyłanych mocy i odwrotnie proporcjonalnie do kwa-
dratu napięcia. Wzrost przesyłanych mocy powoduje 
wzrost strat biernych i obniżenie napięcia, a obniżenia 
napięcia mocy pogłębia wzrost tych strat: 
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22
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U

QP
XQ

+
=                                (1) 

 
gdzie: P,Q – przesyłana moc czynna i bierna od węzła począt-

kowego do węzła końcowego gałęzi, U – napięcie w węźle 

początkowym gałęzi. X – reaktancja podłużnej gałęzi. 
 

Obniżenie się napięcia w sieci przesyłowej powoduje 
zmniejszenie wytwarzania mocy biernej Qlad przez po-
przeczne pojemności linii i baterii kondensatorów oraz 
innych statycznych kompensatorów zgodnie z zależnością 
 

 2

lad BUQ −=                                    (2) 

 
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 ładowania. 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]. W przypadku osiągnięcia jednej 
z tych granicznych wartości mocy biernej generator staje 
się węzłem typu PQ, czyli węzeł o zadanej mocy czynnej 
i biernej, zamiast węzłem typu PU o zadanej mocy czyn-
nej 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 pokry-
cie 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 przewyż-
szają sumaryczną moc ładowania [10].  

 
 

ladstr
QQ >                                       (3) 

 
Wówczas generatory pokrywają tylko wzrost mocy 

biernej pobieranej ze stacji GPZ 110/SN.  Punkt zrówna-
nia się strat przesyłowych z mocą ładownia w sieci prze-
syłowej  nazwany został krytycznym punktem pracy 
(KPP) sieci przesyłowej. Pojawienie się punktu przeło-
mowego jest jedynie symptomem pogarszania się stabil-
ności napięciowej, a nie punktem niestabilności napięcio-
wej. Przekroczenie tego punktu powoduje dalsze 
obniżanie napięć węzłowych mimo wzrostu wytwarzania 
mocy biernej generowanej w elektrowniach. Obniżanie się 
napięć jest gwałtownie przyśpieszane z chwilą, gdy wy-
twarzanie mocy biernej w elektrowniach dochodzi do 
technicznych ograniczeń. Przykładowo, pojawienie się 
punktu KPP w sieci przesyłowej, w której wszystkie gene-
ratory pracują w trybie PU nie jest informacją o zagroże-
niu stabilności napięciowej, a jedynie o przesyłaniu mocy 
biernej na duże odległości. Operator sieci przesyłowej, w 
oparciu o aktualne sumaryczne wartości mocy czynnej i 
biernej wytwarzanej przez elektrownie, powinien móc 
oszacować punkt pracy sieci, w którym wystąpi zrównanie 
biernych strat przesyłowych z bierną mocą generowaną 
przez poprzeczne pojemności. Punkt KPP może być wy-
kryty 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). 
Współpracuje on z systemem napięcia sztywnego na po-
ziomie 220 kV. Odbiory te posiadają tgϕ nie większy niż 
0,4. Cztery generatory lokalne pokrywają w większości 
zapotrzebowanie 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 równoległych. Rozważany SEE 
składa się z 12 węzłów, 12 linii oraz 10 transformatorów. 
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3.2. Model zastępczy sieci przesyłowej 

W celu szybkiego oszacowania przełomowego punk-
tu pracy sieci przesyłowej wykorzystano uproszczony 
system zastępczy, który został przedstawiony na rys. 1.  
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Rys. 1. Zastępczy model systemu elektroenergetycznego 

 
Parametry podłużne R, X modelu obliczane są  

w oparciu o wyniki planowanego rozpływu mocy. Wy-
maga to wyliczenia sumarycznej (całkowitej) generacji, 
sumarycznego odbioru, całkowitych strat podłużnych 
i całkowitych strat poprzecznych: 
sumaryczna generacja 
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sumaryczne straty podłużne:  
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oraz sumaryczne straty poprzeczne:  
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gdzie: Pgi , Qgi – moc czynna i bierna wytwarzana w i-tym węź-

le, Pi, Qi – moc czynna i bierna odbierana w i-tym węźle, 

Psh i, Qsh i – moc czynna i bierna poprzecznego kompensato-

ra w i-tym węźle, Pstr j , Qstr j – straty podłużne mocy czyn-

nej i biernej w j-tej gałęzi,  Ppstr j , Qpstr j – straty poprzeczne 

mocy czynnej i biernej w j-tej gałęzi, N – liczba węzłów 

w systemie łącznie z węzłem bilansującym, M – liczba ga-

łęzi (linii i transformatorów) w systemie. 

 
Parametry R, X, G, B zastępczego modelu systemu 

przesyłowego wynikają z przyjęcia założenia, że napięcia 
w węzłach elektrownianych są wyrażone w jednostkach 
względnych i mają wartości równe 1,05. Z wartości strat 
podłużnych: 

 
2
g

2
g

2
g

str
U

QP
RP

+

= ,    
2
g

2
g

2
g

str
U

QP
XQ

+

=               (8) 

 

wyliczyć można odpowiednio podłużną rezystancję i reak-
tancję obwodu zastępczego 
 

 str2
g

2
g

2
g

P
QP

U
R

+

= , str2
g

2
g

2
g

Q
QP

U
X

+

=                  (9) 

 
Moduł napięcia w węźle zastępczego odbioru wynosi 
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Znając moduł napięcia zastępczego odbioru oraz wartości 
strat poprzecznych mocy czynnej i biernej 
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można wyznaczyć odpowiednio zastępczą poprzeczną 
konduktancję i susceptancję obwodu zastępczego: 
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3.3. Wielokrotne rozwiązania rozpływu mocy 

Równania mocy węzłowych w prostokątnym ukła-
dzie współrzędnych napięcia węzłowego mają następującą 
postać: 
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gdzie: Si- moc zespolona węzłowa, iii
jfeU +=  - napięcie wę-

złowe w i-tym węźle,  Yij=gij+jbij  -  konduktancja i su-

sceptancja wzajemna, Yii=gii+jbii  to konduktancja i su-

sceptancja 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 
(13) następującą nową postać dla mocy P oraz Q 
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Po przekształceniu wyrażenia (14) i (15) 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 (17) zostaje zastąpione równaniem 
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Przy zastosowaniu pewnych ograniczeń, punkty 

odpowiadające zerowej wartości jakobianu J równań 

rozpływowych można traktować jako granicę stabilności 

lokalnej systemu [8].  
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Rys. 2. Graficzna ilustracja rozwiązań bliskich w prostokątnym 

układzie napięć węzłowych – zmiana mocy biernej 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

Teoretyczny punkt utraty stabilności napięciowej 

sieci przesyłowej jest powszechnie w literaturze rozumia-

ny jako utrata zbieżności procesu iteracyjnego rozwiązy-

wania równań węzłowych. Jest to punkt, w którym zbie-

gają się dwa bliskie rozwiązania, czyli wyznacznik 

macierzy Jacobiego jest bliski zeru. W praktyce operator-

skiej znacznie ważniejsze jest oszacowanie punktu pracy 

sieci przesyłowej, w którym pojawią się symptomy zagro-

żenia stabilności napięciowej. W referacie przedstawiono 

sposób szacowania krytycznego punktu pracy sieci prze-

syłowej w oparciu o krzywe bilansu biernych strat przesy-

łowych i mocy ładowania dla uproszczonego, zastępczego 

systemu przesyłowego. Przedstawiono sposób szacowania 

krytycznego punktu pracy w oparciu o zastępczy 2-

węzłowy model sieci przesyłowej. Pojawienie się kry-

tycznego punktu jest tylko symptomem pogarszania się 

stabilności napięciowej, a nie jej utratą. Następnie po 

wyznaczeniu zastępczej podłużnej rezystancji i reaktancji 

oraz zastępczej poprzecznej konduktancji i susceptancji 

oszacowano, w oparciu o sumaryczną wartość mocy 

czynnej i biernej wytwarzanych przez elektrownie w danej 

chwili, zapas przesyłu mocy pozornej. Dokonano tego 

przez wielokrotne obliczanie rozpływu mocy w dociąża-

nym systemie. 
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SIMULATION OF REACTIVE POWER IMBALANCES IN THE TRANSMISSION  

POWER GRID THREATENED BY THE PROBLEM OF VOLTAGE INSTABILITY – 
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The reactive power balance in the transmission power grid depends on the reactive power produced by the power sta-

tions and the value generated by the capacitive power lines and static compensators. Reactive transmission losses become 

greater than shunt capacitive generation at the turning-point of voltage stability. Then lowering bus voltages drive EPS into 

voltage collapse point. The paper presents the balance of reactive power depending on the power demand growth, which are 

then used to estimate the operating point of the transmission network, in which the reactive power transmission losses are 

greater than the total reactive power generated by the shunt capacity. 
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Streszczenie: W artykule zbadano wpływ sposobu i dokładności 

modelowania układów automatycznej regulacji nowych bloków 

wytwórczych na wskaźniki oceny stabilności systemu elektroener-

getycznego. Wskaźnikami oceny są czasy krytyczne trwania zwar-

cia tkr oraz odpowiadające im współczynniki zapasu stabilności kt, 

czasy połowienia t50% oraz czasy regulacji t15%.  

 

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, stabilność, plano-

wanie rozwoju sieci 

1. WSTĘP 

Operatorzy sieci przesyłowej zobowiązani są do opra-
cowywania planów rozwoju systemu elektroenergetycznego 
(SEE) w różnych horyzontach czasowych. Dla każdego 
z tych okresów zakłada się scenariusze 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 istniejącego 
SEE. 

Analizy systemowe prowadzone w ramach planowania 
rozwoju SEE powinny obejmować zarówno analizy statycz-
ne, jak i dynamiczne. W zakresie analiz statycznych prowa-
dzone są obliczenia: rozpływów mocy, zwarć, kompensacji 
mocy biernej oraz obliczenia niezawodnościowe. W zakresie 
analiz dynamicznych wyznacza się: stabilność kątową przej-
ściową, stabilność kątową lokalną, stabilność napięciową 
oraz stabilność częstotliwościową.  

W trakcie analiz dokonuje się oceny zachowania sys-
temu pod wpływem zdarzeń polegających na wystąpieniu 
zakłóceń i ich likwidacji. Wśród analizowanych zdarzeń 
można wyróżnić zdarzenia planistyczne (mniej lub bardzie 
prawdopodobne), które brane są pod uwagę w procesie pla-
nowania rozwoju SEE, i dla których standardy zachowania 
SEE muszą być spełnione, oraz zdarzenia ekstremalne (mało 
prawdopodobne), dla których dopuszcza się niespełnienie 
standardów zachowania SEE.  

Z punktu widzenia niniejszego artykułu istotne są ana-
lizy dynamiczne, a szczególnie stabilność kątowa przejścio-
wa oraz wskaźniki oceny stabilności SEE.  

2. STABILNOŚĆ KĄTOWA PRZEJŚCIOWA 

Zachowanie stabilności kątowej przejściowej jest wa-
runkiem koniecznym bezpiecznej pracy SEE, jest to też jed-
no z podstawowych kryteriów oceny stanu systemu elektro-
energetycznego. 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 prze-
biegu stanu nieustalonego wywołanego zdarzeniem [4]. 
W przypadku sieci 400 i 220 kV przyjmuje się, że normalny 
czas likwidacji zakłócenia to 120 ms, natomiast czas opóź-
niony to 300–500 ms [5]. W artykule przyjęto założenie, że 
badane będą zdarzenia polegające na wystąpieniu zwarcia 
trójfazowego (K3) blisko szyn stacji elektrownianej, likwi-
dowanego z czasem normalnym przez definitywne wyłącze-
nie linii. Wskaźnikami oceny odporności SEE na zakłócenia 
są wartości czasów krytycznych trwania zwarcia oraz odpo-
wiadające im współczynniki zapasu stabilności kt wyzna-
czane 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 – rze-

czywisty czas likwidacji zakłócenia 

Dla zdarzeń planistycznych wymaga się, aby współ-
czynnik zapasu stabilności kątowej przejściowej spełniał 
następujących warunek [3,6]: 
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t
(10 20)%k ≥ ÷                                (2) 

Drugi warunek stabilności kątowej przejściowej (doty-
czący tłumienia kołysań elektromechanicznych) można 
sprawdzić korzystając z wyników symulacji komputerowej 
przebiegów nieustalonych. Wskaźnikiem oceny stabilności 
systemu jest czas regulacji, zdefiniowany jako czas, po któ-
rym badany przebieg nie wychodzi poza strefę kontrolną 
o zadanej szerokości, podawanej zwykle w procentach war-
tości amplitudy pierwszego wychylenia. W analizach koły-
sań wirników generatorów synchronicznych wykorzystuje 
się dwa wskaźniki tego typu [1, 2, 3]: 
• czas regulacji t15% odpowiadający strefie kontrolnej 

o szerokości 15% pierwszego wychylenia, 
• czas regulacji t50% odpowiadający strefie kontrolnej 

o szerokości 50% pierwszego wychylenia. 

Czas regulacji t50% nazywany jest czasem połowienia. 
Ilustruje to rysunek 1, na którym czas połowienia t50% 
oznaczono jako czas, po którym przebieg ( )tδΔ  nie wycho-
dzi 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 symulacji przebiegu stanu nieustalonego. W tabli-
cy 1 podano wartości czasów regulacji, dla których tłumienie 
można uznać za wystarczające. 

 

Tablica 1. Kryteria wystarczającego tłumienia kołysań w SEE 

 

Rodzaj kołysań Czas regulacji t50% Czas regulacji t15%

wewnątrzsystemowe ≤5 s ≤15 s 

międzysystemowe ≤7 s ≤20 s 

 
Aby poprawnie wyznaczyć wartości wskaźników oceny 

stabilności należy przeprowadzić badania symulacyjne na 
pełnym modelu SEE. W modelu należy odwzorować 
wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na przebieg 
stanu nieustalonego. 

3. MODEL GENERATORA SYNCHRONICZNEGO 

W programach symulacyjnych wykorzystuje się różne 
modele matematyczne generatorów synchronicznych. Nazwy 
najczęściej wykorzystywanych modeli, zgodne z nomenkla-
turą IEEE, to gencls, genrou oraz gensal.  

Model klasyczny generatora synchronicznego, gencls, 
to model drugiego rzędu, który tworzą tylko równania ruchu. 
Pozostałe modele to tzw. modele szóstego rzędu. Model 
genrou wykorzystywany jest do modelowania maszyn syn-

chronicznych o wirniku cylindrycznym z biegunami utajo-
nymi (turbogeneratorów), natomiast model gensal wykorzy-
stywany jest do modelowania maszyn synchronicznych 
z biegunami wydatnymi (hydrogeneratorów). Szczegółowy 
opis poszczególnych modeli z wykazem parametrów i sche-
matami układów regulacji można znaleźć w literaturze [7, 8]. 

Jeszcze większa różnorodność modeli występuje 
w przypadku układów wzbudzenia i regulacji napięcia gene-
ratorów synchronicznych. W modelach wykorzystywane są 
modele statycznego układu wzbudzenia i regulacji napięcia 
exst1 oraz modele maszynowego układu wzbudzenia i regu-
lacji napięcia exac1a. Z układami wzbudzenia skojarzone są 
także stabilizatory systemowe jednowejściowe oraz wielo-
wejściowe. Przedstawicielem modelu stabilizatora jednowej-
ściowego jest układ ieeest, natomiast model stabilizatora 
wielowejściowego reprezentowany jest przez układ pss2a.  

Różnorodność wykorzystywanych modeli układów re-
gulacji 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: ieeeg1, hygov oraz gast.  

Zróżnicowanie modeli oraz mnogość parametrów je 
opisujących może sprawiać trudności w ich skompletowaniu, 
szczególnie w przypadku nowych zespołów wytwórczych. 
Czy wystarczy przyporządkować im modele klasyczne dru-
giego rzędu, czy też konieczne będzie bardziej dokładne 
modelowanie? Czy w przypadku układów regulacji trzeba 
szukać ich optymalnych parametrów, czy też wystarczy sko-
rzystać z modeli referencyjnych [3] ? 

4. PROBLEM BADAWCZY 

W dokumentacji planu rozwoju Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego [9] przewidziano do roku 2020 wy-
budowanie kilku nowych, konwencjonalnych źródeł energii. 
W planach inwestycyjnych znajduje się budowa nowych 
bloków min. w Stalowej Woli, Kozienicach, Opolu, a także 
w Jaworznie, Turowie, Skawinie, Bogdance i Puławach. 
W zależności od etapu realizacji wyżej wymienionych inwe-
stycji różny jest zakres wiedzy na temat parametrów tych 
bloków, ich wyposażenia w układy regulacji, a nawet na 
temat sposobów ich przyłączenia do KSE. Dobrym przykła-
dem jest tu elektrownia w Puławach, o której na dzień dzi-
siejszy wiadomo jedynie, że jej planowana moc znamionowa 
to około 900 MVA, zlokalizowana będzie w okolicach Za-
kładów Azotowych w Puławach, natomiast do sieci będzie 
włączona poprzez cztery linie 400 kV. 

Najprostszym rozwiązaniem w takiej sytuacji (wa-
riant 1) wydaje się być przyporządkowanie nowoprojekto-
wanym blokom modeli klasycznych drugiego rzędu (gencls). 
W przypadku elektrowni w Puławach parametry tego modelu 
ustalono na podstawie modeli referencyjnych [3]. Kolejna 
modyfikacja (wariant 2) polega na przyporządkowaniu no-
wym generatorom synchronicznym modeli szóstego rzędu 
(genrou) z pominięciem pozostałych układów regulacji. Mo-
del pełny (wariant 3) uzupełniony zostaje modelami układów 
automatycznej regulacji: układ wzbudzenia i regulacji napię-
cia (exst1), układ regulacji turbiny (ieeeg1) oraz układ dwu-
wejściowego stabilizatora systemowego (pss2a). Wariant 3 
potraktowano jako punkt odniesienia do dalszych badań. Dla 
tego wariantu przeprowadzono kompletną analizę, dla róż-
nych zdarzeń planistycznych (także ekstremalnych). Na pod-
stawie tych analiz wyznaczono najmniej korzystny przypa-
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dek zdarzenia i dla niego zbadano wpływ sposobu modelo-
wania na wartości wskaźników oceny stabilności. Kolejne 
warianty to modyfikacje wariantu 3. Z dokumentacji prze-
targowej Elektrowni Puławy sp. z o.o. wynika, że blok elek-
trowni w Puławach będzie blokiem gazowo-parowym. 
W wariancie 4 zmieniono więc model turbiny na turbinę 
gazową wraz z regulatorem typu gast. W wariancie 5 zmie-
niono, w stosunku do wariantu podstawowego, model układu 
wzbudzenia i regulacji napięcia (exac1a), którego parametry 
przyjęto na podstawie modelu referencyjnego. Wariant 6 to 
wymiana stabilizatora systemowego (ieeest). W wariancie 7 
badania przeprowadzono przy wyłączonym układzie stabili-
zatora systemowego w elektrowni Puławy. 

Niektóre opisane powyżej warianty mają swoje mody-
fikacje. Niektóre z nich mają swoje pod-warianty, oznaczone 
literą „a”, w których modyfikacje 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. Pełny 
zakres badań wykonano dla podstawowego wariantu sieci 
(wariant 3), w którym wszystkim nowym blokom wytwór-
czym przyporządkowano modele szóstego rzędu z uwzględ-
nieniem układów automatycznej regulacji. Wyniki badań 
zaprezentowano w tablicy 2. Wartości wskaźników oceny 
stabilności systemu świadczą o tym, że system spełnia wy-
magania określone w zależności (2) i tablicy 1. 

 

Tablica 2. Wyniki pełnych badań symulacyjnych dla wariantu 3 

 
opis zdarzenia spełnienie warunków stabilności  

element wyłączany przy likwidacji zwarcia opis zakłócenia  krytyczny czas trwania zwarcia tłumienie 

czas likwidacji 
zwarcia 

czas krytyczny 
zapas stabilno-

ści 
czas połowie-

nia (50%) 
czas regulacji 

(15%) kod węzeł początkowy 
węzeł końco-

wy  
węzeł  

rodzaj 
zwarcia 

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 120 339.2 182.7 ≤4.05 ≤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 

 

Tablica 3. Wyniki badań symulacyjnych dla poszczególnych wariantów modeli sieci 

 
opis wariantu i zdarzenia spełnienie warunków stabilności  

opis zakłócenia  krytyczny czas trwania zwarcia tłumienie 

czas zwarcia 
czas krytycz-

ny 
zapas stabilno-

ści 
czas połowie-

nia (50%) 
czas regulacji (15%) 

wariant modelu (sposób modelowania bloku 
wytwórczego w elektrowni Puławy i elektrowni 

sąsiednich) 
węzeł  

rodzaj zwar-
cia 

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 
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Najmniej korzystnym przypadkiem jest zdarzenie eks-
tremalne, w którym zwarcie występuje w linii Puławy – 
Ostrowiec Świętokrzyski, po uprzednim odstawieniu dwóch 
torów linii Puławy – Kozienice. To właśnie zdarzenie zostało 
wybrane jako zdarzenie referencyjne. Dla wszystkich pozo-
stałych wariantów modeli sieci opisanych w p.4 przeprowa-
dzono badania symulacyjne dla wybranego zdarzenia 
i wyznaczono wartości wskaźników stabilności. Wyniki 
badań zaprezentowano w tablicy 3.  
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Rys. 3. Przebiegi kołysań wybranych generatorów dla mode-
lu podstawowego (wariant 3) oraz modelu klasyczne-
go (wariant 1a) 

 
Rozbieżności pomiędzy wartościami czasów krytycz-

nych trwania zwarcia i współczynników zapasu stabilności 
sięgają 18% w stosunku do wariantu podstawowego. 
W żadnym z wariantów nie zanotowano przekroczenia war-
tości kryterialnej współczynnika zapasu stabilności określo-
nej zależnością (2). Znacznie większe rozbieżności występu-
ją w wartościach czasów regulacji. Tutaj różnice w stosunku 
do wariantu podstawowego sięgają 44%. Ponadto w przy-
padku niektórych wariantów modeli zanotowano przekro-
czenia wartości kryterialnych z tablicy 1. Na rysunku 3 za-
prezentowano skrajne przypadki przebiegów symulacji. 
Wyraźnie zmniejszenie tłumienia w modelu klasycznym 
zaowocowało wyraźnym zwiększeniem czasów regulacji. 

 

6. PODSUMOWANIE 

Przystępując do badań autorzy artykułu spodziewali się 
większych różnic wynikających ze zróżnicowanego sposobu 
modelowania bloków wytwórczych. Przede wszystkim spo-
dziewano się wyraźnej różnicy czasów krytycznych trwania 
zwarcia oraz odpowiadających im wartości zapasów stabil-
ności. Tymczasem uzyskane różnice są stosunkowo niewiel-
kie, nie wpływające praktycznie na ocenę stabilności syste-
mu według tego kryterium. Być może wynika to z niezbyt 
trafnie wybranego miejsca zakłócenia, dla którego także 
w przypadku zdarzeń ekstremalnych uzyskiwano duże war-
tości zapasu stabilności. 

Znacznie większe różnice wystąpiły w zakresie tłumie-
nia kołysań elektromechanicznych. W tym przypadku wybór 
sposobu modelowania bloków wytwórczych ma duży wpływ 
na uzyskiwane przebiegi symulacji. 
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THE WAY OF MODELING NEW GENERATION SOURCES AND ITS EFFECT ON THE 

POWER SYSTEM STABILITY EVALUATION PARAMETERS – CONFERENCE PAPER 
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An effect of the way and accuracy of modeling automatic control systems of generating units on parameters of the power 

system stability evaluation has been investigated. The evaluation parameters are the following: values of the critical short-
circuit time tkr, and corresponding to them values of the stability margin kt, and the regulation times t50%  and t15%. The ob-
tained results make an attempt to establishing the effect of the way generating units are modeled on the conclusions following 
from the power system stability analyses. 
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1. Politechnika Śląska

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wartości 

własnych (związanych ze zjawiskami elektromechanicznymi) ma-

cierzy stanu modelu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na 

podstawie analizy symulacyjnych i pomiarowych przebiegów mocy 

chwilowej zespołów wytwórczych w elektrowni Łaziska. Wykorzy-

stana w artykule metoda obliczeń wartości własnych polega na 

aproksymacji przebiegów odchyłek mocy chwilowej za pomocą 

przebiegów stanowiących superpozycję składowych modalnych 

związanych z poszukiwanymi wartościami własnymi i ich czynni-

kami udziału. Do obliczeń wykorzystano hybrydowy algorytm 

optymalizacyjny, stanowiący szeregowe połączenie algorytmu 

genetycznego i gradientowego. 

 
Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, wartości własne 

związane ze zjawiskami elektromechanicznymi, stany nieustalone. 

1. WSTĘP 

Zachowanie stabilności kątowej systemu elektroener-
getycznego (SEE) jest jednym z najważniejszych warunków 
jego poprawnej pracy. Utrata stabilności kątowej SEE może 
skutkować wystąpieniem poważnej awarii systemowej, któ-
rej konsekwencją może być brak zasilania ogromnej liczby 
odbiorców. Ocenę stabilności kątowej SEE można przepro-
wadzić z wykorzystaniem wskaźników stabilności [1], obli-
czanych 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. Warto-
ści własne można również obliczyć z dobrą dokładnością na 
podstawie analizy rzeczywistych przebiegów zakłóceniowych, 
pojawiających się w SEE po różnych zakłóceniach [2]. 

Celem niniejszej pracy jest analiza dokładności obli-
czeń wartości własnych (związanych ze zjawiskami elektro-
mechanicznymi) 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 przebie-

gów 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 równaniem stanu i równaniem wyjścia [3, 4]: 

 
 UBXAX Δ+Δ=Δ &  (1) 
 UDXCY Δ+Δ=Δ  (2) 

 
gdzie: XΔ , UΔ , YΔ – odchyłki wektora zmiennych stanu, wek-

tora wymuszeń i wektora zmiennych wyjściowych. Elemen-

ty macierzy A, B, C i D są obliczane dla ustalonego punktu 

pracy SEE. 

Przebiegi wielkości wyjściowych zlinearyzowanego 
modelu SEE można obliczyć bezpośrednio, całkując równa-
nie stanu (1), lub na podstawie wartości własnych i wekto-
rów własnych macierzy stanu A [3]. Przebieg i-tej wielkości 
wyjściowej (przy D = 0 i założeniu tylko jednokrotnych 
wartości własnych) ma postać: 
− przy zakłóceniu w postaci impulsu Diraca w chwili t0  
w przebiegu j-tej wielkości wymuszającej ΔUj(t) = ΔUδ(t–t0) 
[4, 5]: 
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− przy zakłóceniu w postaci skokowej zmiany w chwili t0 
w przebiegu j-tej wielkości wymuszającej ΔUj(t) = ΔU1(t–t0) 
[5]: 
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przy czym: 
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gdzie: 
hhh jναλ +=  – h-ta wartość własna macierzy stanu, 

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 
h
λ  oraz 

ih
F  mogą być rzeczywiste lub 

zespolone. 

 

W przypadku przebiegów kołysań mocy chwilowej  
w SEE decydujące znaczenie mają wartości własne, związa-
ne z ruchem wirników zespołów wytwórczych, zwane  
w artykule elektromechanicznymi wartościami własnymi. 
Elektromechaniczne wartości własne w różny sposób ingeru-
ją w przebiegach mocy chwilowej poszczególnych zespołów 
wytwórczych, co jest związane z różnymi wartościami ich 
czynników udziału [5]. 

3. METODA OBLICZEŃ ELEKTROMECHANICZ-
NYCH 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 prostokąt-
nego 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 wymu-
szenie w postaci impulsu Diraca [4, 6]. 

Wykorzystana w badaniach metoda obliczeń elektro-
mechanicznych wartości własnych polega na aproksymacji 
przebiegów odchyłek mocy chwilowej w poszczególnych 
zespołach wytwórczych za pomocą wyrażenia (3) w przypa-
dku zakłócenia impulsowego lub (4) w przypadku zakłócenia 
skokowego. Elektromechaniczne wartości własne i czynniki 
udziału poszczególnych składowych modalnych są niezna-
nymi parametrami tej aproksymacji. W procesie apro-
ksymacji parametry te dobierane są iteracyjnie w taki spo-
sób, aby zminimalizować wartość funkcji celu, określonej 
jako błąd średniokwadratowy, występujący między przebie-
giem aproksymowanym a aproksymującym [4, 6]: 

 ( ) ( )( )∑
=

Δ−Δ=

N

i

ii
,PP,
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2
)()( FλFλ amwε  (6) 

gdzie: λ – wektor elektromechanicznych wartości własnych, F – 

wektor czynników udziału, N – liczba próbek przebiegów, in-

deks m oznacza przebieg aproksymowany odchyłek mocy 

chwilowej ΔP, a indeks a – przebieg aproksymujący odchyłek 

mocy chwilowej, obliczony na podstawie wartości własnych i 

czynników udziału według wzoru (3) lub (4). 

Do minimalizacji funkcji celu (6) wykorzystano hybry-
dowy algorytm optymalizacyjny, stanowiący szeregowe po-
łączenie algorytmów genetycznego i gradientowego [4, 6]. 

Z powodu występowania minimów lokalnych funkcji 
celu, w których algorytm optymalizacyjny może utknąć, 
proces aproksymacji przeprowadzano wielokrotnie na pod-
stawie tego samego przebiegu mocy chwilowej. Odrzucano 
wyniki o wartościach funkcji celu większych, niż pewna 
przyjęta wartość graniczna. Jako wynik końcowy obliczeń 
części rzeczywistych i części urojonych poszczególnych 
wartości własnych przyjęto średnie arytmetyczne z wyników 
nieodrzuconych w kolejnych obliczeniach [4, 6]. 

4. PRZYKŁADOWE OBLICZENIA 

4.1. Obliczenia na podstawie symulacyjnych przebiegów 
mocy chwilowej 

W celu analizy dokładności zastosowanej metody obli-
czeń elektromechanicznych wartości własnych w pierwszej 
kolejności przeprowadzono obliczenia na podstawie przebie-
gów odchyłek mocy chwilowej uzyskanych z symulacji przy 
użyciu modelu matematycznego KSE.  

W modelu tym uwzględniono 49 wybranych zespołów 
wytwórczych, pracujących w sieciach wysokich i najwyż-
szych 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 przedstawiono na rys. 1. 

W przeprowadzonych obliczeniach przyjęto następują-
ce modele elementów zespołów wytwórczych KSE: model 
generatora synchronicznego GENROU [7], model statyczne-
go [6] lub elektromaszynowego [7] układu wzbudzenia, mo-
del turbiny parowej IEEEG1 [7] lub wodnej HYGOV [7] 
i opcjonalnie model stabilizatora systemowego PSS3B [7]. 
Dla zastępczych zespołów wytwórczych, które reprezentują 
oddziaływanie SEE sąsiednich państw, zastosowano tylko 
uproszczony model generatora synchronicznego [4]. 

Wartości własne (w tym elektromechaniczne wartości 
własne) macierzy stanu systemu można obliczyć bezpośre-
dnio na podstawie struktury i parametrów modelu SEE 
w programie Matlab-Simulink. W dalszej części artykułu te 
elektromechaniczne wartości własne są nazywane oryginal-
nymi wartościami własnymi. Porównanie wartości własnych 
obliczonych na podstawie minimalizacji funkcji celu (6) 
i oryginalnych wartości własnych jest miarą dokładności 
obliczeń [4]. 

Macierz stanu analizowanego modelu KSE ma 56 ze-
spolonych elektromechanicznych wartości własnych. Zostały 
one posortowane rosnąco względem części rzeczywistych 
i ponumerowane od λ1 do λ56. 

W zaprezentowanych przykładowych obliczeniach 
wzięto pod uwagę przebiegi odchyłek mocy chwilowej  
w bloku nr 10 w Elektrowni Łaziska (KOP123 na rysunku 1) 
występujące po wprowadzeniu zakłócenia w przebiegu na-
pięcia zadanego regulatora napięcia w tym bloku. W prze-
biegu mocy chwilowej w bloku nr 10 ingeruje w znaczący 
sposób tylko jedna elektromechaniczna wartość własna 

λ15 = –1,0477 ±j10,0241 1/s. 
W tablicy 1 zestawiono błędy bezwzględne Δλ15 obli-

czeń wartości własnej λ15 wykonanych na podstawie symula-
cyjnych przebiegów odchyłek mocy chwilowej bloku nr 10. 
Wzięto pod uwagę przebiegi występujące po wprowadzeniu 
w tym bloku zakłóceń impulsowych i skokowych o różnych 
amplitudach (Vref 0 oznacza wartość ustaloną /początkową 
przed zakłóceniem/ napięcia zadanego regulatora napięcia). 

Z tablicy 1 wynika, że błąd obliczeń części rzeczy-
wistej wartości własnej λ15 jest dużo większy w przypadkach 
zakłóceń o dodatniej amplitudzie, niż w przypadkach zakłó-
ceń o ujemnej amplitudzie. Jest to spowodowane silniejszym 
wpływem nieliniowości i ograniczeń, występujących w SEE, 
na przebiegi mocy chwilowej w przypadkach wprowadzenia 
zakłócenia o dodatniej amplitudzie. Dokładność obliczeń 
części rzeczywistej i części urojonej tej wartości własnej jest 
porównywalna w przypadkach zakłócenia impulsowego 
i skokowego o ujemnej amplitudzie. 
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Rys. 1. Węzły wytwórcze uwzględnione w modelu KSE [4] 

 

Tablica 1. Błędy bezwzględne obliczeń wartości własnej λ15 na 

podstawie symulacyjnych przebiegów mocy chwilowej bloku 

nr 10 w Elektrowni Łaziska 

 
ΔVref timp Δλ15 Rodzaj  

zakłócenia % 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 

 

4.2. Obliczenia na podstawie pomiarowych przebiegów 
mocy chwilowej 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono porównanie 
wyników obliczeń elektromechanicznych wartości własnych 
w zależności od znaku amplitudy ΔVref zakłócenia skokowe-
go 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 elektrowni były silnie zakłócone. Obecność zakłóceń w 
sygnałach pomiarowych wynikała z charakterystyki środo-
wiska pomiarowego. 

Filtrację przebiegów pomiarowych przeprowadzono 
przy wykorzystaniu cyfrowego filtru Butterwortha 3. rzędu 
o częstotliwości odcięcia 10 Hz [8]. Zastosowano metodę 
filtracji z zerowym opóźnieniem fazowym [8]. Pozwoliło to 
na eliminację wprowadzanych przez filtr opóźnień i znie-
kształceń fazowych sygnałów. 

W przypadku obliczeń elektromechanicznych wartości 
własnych KSE na podstawie pomiarowych przebiegów mocy 
chwilowej ocena dokładności tych obliczeń nie była możli-
wa. Spowodowane było to brakiem dostępu do wys-
tarczająco 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 elek-
tromechanicznymi wartościami własnymi. Na podstawie 
analizy modelu KSE stwierdzono, że w przebiegu mocy 
chwilowej bloku nr 10 ingeruje w sposób znaczący składowa 
modalna odpowiadająca wartości własnej λ15. Ta wartość 
własna, obliczone na podstawie struktury i parametrów mo-
delu KSE, wynosi λ15 = –1,0477 ±j10,0241 1/s. Blok nr 9 nie 
został uwzględniony w modelu KSE. Wartość własną inge-
rującą 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 tablicy 2 zestawiono wyniki obliczeń wartości wła-
snych na podstawie pomiarowych przebiegów odchyłek 
mocy chwilowej, występujących po wprowadzeniu zakłóceń 
skokowych o różnych amplitudach. 

 
Tablica 2. Wyniki obliczeń wartości własnych na podstawie 

pomiarowych przebiegów mocy chwilowej bloków nr 9 i 10  

w Elektrowni Łaziska 

ΔVref λ 
Blok nr 

% 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 

Z tablicy 2 wynika, że wyniki obliczeń części rze-
czywistych wartości własnych różnią się znacznie w zale-
żności od znaku amplitudy wprowadzonego zakłócenia. 
Różnica wyników obliczeń części urojonych tych wartości 
własnych w zależności od znaku amplitudy wprowadzonego 
zakłócenia jest stosunkowo niewielka. 

Przykładowo na rysunku 2 przedstawiono przebiegi od-
chyłki mocy chwilowej w przypadku zakłócenia skokowego 
o amplitudzie: ΔVref = –3% Vref 0 w bloku nr 9 w Elektrowni 
Łaziska. 
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Rys. 2. Przebiegi odchyłki mocy chwilowej w przypadku 

zakłócenia skokowego o amplitudzie: ΔVref = –3% Vref0  

w bloku nr 9 w Elektrowni Łaziska 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 

Przeprowadzone badania symulacyjne i pomiarowe po-
zwoliły stwierdzić, że: 
• Badania symulacyjne wykazały, że możliwe jest wyzna-

czenie z dobrą dokładnością elektromechanicznych war-
tości własnych na podstawie analizy przebiegów mocy 
chwilowej w stanach zakłóceniowych, występujących po 
wprowadzeniu do napięcia zadanego regulatora napięcia 
impulsu prostokątnego lub skokowej zmiany o ujemnej 
amplitudzie. W przypadku zakłóceń o dodatniej amplitu-
dzie uzyskano gorsze wyniki obliczeń wartości własnych, 
co mogło być spowodowane silniejszym wpływem nieli-
niowości i ograniczeń, występujących w SEE, na prze-
biegi mocy chwilowej. 

• Dokładność obliczeń elektromechanicznej wartości wła-
snej λ15 na podstawie symulacyjnych przebiegów mocy 
chwilowej bloku nr 10 w Elektrowni Łaziska w przypad-
ku ujemnej wartości amplitudy zakłócenia była porów-
nywalna dla przypadków zakłócenia impulsowego i sko-
kowego. Wyniki obliczeń tej wartości własnej w przy- 
padku dodatniej wartości amplitudy zakłócenia różnią się 
w zależności od przyjętego typu zakłócenia. 

• Wyniki obliczeń elektromechanicznych wartości wła-
snych na podstawie pomiarowych przebiegów mocy 
chwilowej, zarejestrowanych w blokach nr 9 i 10 w Elek-
trowni Łaziska, różnią się w zależności od znaku ampli-
tudy wprowadzonego zakłócenia skokowego. Bezpo-
średnia ocena dokładności tych obliczeń nie jest 

możliwa, jednak na podstawie przeprowadzonych obli-
czeń symulacyjnych można wnioskować, że wynik uzy-
skany w przypadku zakłócenia o ujemnej amplitudzie jest 
dokładniejszy.  
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CALCULATIONS OF ELECTROMECHANICAL EIGENVALUES BASED ON INSTANTA-

NEOUS POWER WAVEFORMS RECORDED IN POWER PLANT – 

 CONFERENCE PAPER 

 

 

Key-words: power system, eigenvalues associated with electromechanical phenomena, transient states 

 
The paper presents the results of calculations of the eigenvalues (associated with electromechanical phenomena) of the 

state matrix of the Polish National Power System model on the basis of analysis of the simulated and measured instantaneous 
power disturbance waveforms of generating units in Łaziska Power Plant. The method for calculations of electromechanical 
eigenvalues used in investigations consists in approximation of instantaneous power swing waveforms in particular generat-
ing units with use of the waveforms being a superposition of the modal components associated with the searched eigenvalues 
and their participation factors. The hybrid optimisation algorithm consisting of the genetic and gradient algorithms was used 
for computations. 
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Streszczenie: Referat prezentuje metodę estymacji parametrów 

modelu generatora synchronicznego z wykorzystaniem algorytmu 

gradientowego. Przedstawiono przykład estymacji parametrów 

modelu hydrogeneratora w oparciu o przebiegi napięcia generatora 

podczas dwóch testów: zrzutu mocy czynnej i zrzutu mocy biernej. 

Prezentowane analizy zostały wykonane w autorskim programie 

wykorzystującym środowisko modelowania PowerFactory firmy 

DIgSILENT. 

 
Słowa kluczowe: estymacja, model generatora synchronicznego, 

metoda gradientowa. 

1. WSTĘP 

Badania zachowania się systemu elektroenergetyczne 
po wystąpieniu zaburzeń przeprowadzane są na modelu sys-
temu w przeznaczonych do tego programach obliczenio-
wych. O jakości uzyskanych wyników decyduje dokładność 
modeli oraz prawidłowe wartości parametrów tych modeli. 
Sposoby pozyskania wartości parametrów modeli mogą być 
różne. Wybrane parametry można wyznaczyć na drodze 
analitycznej. Podstawowym sposobem dla pozostałych jest 
pozyskanie ich wartości od producenta. To może być z jed-
nej strony trudne, a drugiej strony (jeżeli przyjmuje się okre-
ślony, uproszczony model) nie dla każdego parametru mode-
lu możliwe. W takim przypadku dobrym sposobem 
pozyskania wybranych parametrów jest ich estymacja na 
podstawie porównania odpowiednich sygnałów uzyskanych 
z obiektu rzeczywistego oraz z modelu. W niniejszym arty-
kule przestawiono estymację wybranych parametrów modelu 
dynamicznego generatora synchronicznego, gdzie w procesie 
estymacji wykorzystano metodę gradientową. 

2. PRZYJĘTA PROCEDURA ESTYMACJI 

Estymacja parametrów modelu matematycznego na 
podstawie odpowiedzi obiektu rzeczywistego, tj. identyfika-
cja dynamiki systemu realizowana jest poprzez porównywa-

nie odpowiedzi obiektu rzeczywistego z odpowiedzią mode-
lu, 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 odległości pomię-
dzy odpowiedziami modelu i obiektu: 
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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 X modelu dla określonej 

funkcji F(X) polega na jej optymalizacji, a dokładniej mini-
malizacji. Proces ten można realizować z wykorzystaniem 
algorytmów poszukiwania optimum lokalnego lub globalne-
go. Pierwszą grupę stanowią algorytmy gradientowe. Algo-
rytmy te charakteryzują się względnie dużą szybkością. Ich 
podstawowym ograniczeniem jest zależność uzyskanego 
rozwiązania od punktu startowego. Algorytmy te znajdują 
bowiem optimum lokalne. Do drugiej grupy algorytmów 
można zaliczyć algorytmy typu Monte Carlo oraz algorytmy 
genetyczne. Zaletą algorytmów tego typu jest zdolność prze-
szukiwania całej przestrzeni rozpiętej na wektorze estymo-
wanych parametrów. Ich wadą jest niezdolność (a przynajm-
niej bardzo ograniczona zdolność) do precyzyjnego 
wskazania lokalizacji ekstremum funkcji F(X). 
Do zaprezentowanej w niniejszym referacie estymacji para-
metrów generatora synchronicznego, wykorzystano algorytm 
gradientowy z korekcją współczynnika zbieżności. W tym 
przypadku wybór metody optymalizacji podyktowany jest 
dobrą zbieżnością uzyskiwanych wyników, przy stosunkowo 
krótkim czasie trwania procesu estymacji. 
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Estymacja parametrów modelu może być realizowana 
w dwojaki sposób. Może być ona realizowana przez jedno-
czesną estymację kilku parametrów lub estymację jednego 
parametru. Drugie podejście jest realizowane, gdy dysponu-
jemy pewną informacją o wartościach niektórych (pozosta-
łych) parametrów oraz w przypadku, gdy niektóre parametry 
są względnie dobrze zidentyfikowane, natomiast dany (po-
szukiwany) parametr ma decydujący wpływ na analizowaną 
odpowiedź.  

Zdolność algorytmu do prawidłowej estymacji parame-
trów zależy od liczby parametrów estymowanych, parame-
trów definiujących proces estymacji oraz od rodzaju testu, 
z jakiego odpowiedź jest wykorzystywana w procesie identy-
fikacji dynamiki.  

Przedstawiona w referacie identyfikacja parametrów ge-
neratora wymaga przeprowadzenie dwóch testów na bloku 
wytwórczym. Obydwa testy związane są z wyłączeniem 
generatora z pracy równoległej z systemem i różnią się mię-
dzy 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 pozio-
mie 10–30% mocy znamionowej pozornej generatora, 
a moc bierna powinna być bliska zeru. 

Ponadto, w zależności od przeprowadzonego testu estymo-
wane są odpowiednie 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 kro-
kach, gdzie kolejność wykonywanych kroków jest istotna ze 
względu na poprawność otrzymywanych wyników. 
 
Krok 1 

W Kroku 1 należy przyjąć wartości parametrów mode-
lu, które są możliwe do uzyskania od producenta jednostki 
wytwórczej. Do tych parametrów należą m.in.: moc znamio-
nowa Sgn, napięcie znamionowe Ugn, współczynnik mocy 
cosϕn, rezystancja stojana Rstr oraz reaktancja rozproszenia 
stojana Xl. Przy braku informacji od producenta, dla typo-
wych jednostek można przyjąć wartości parametrów dostęp-
ne w literaturze. 
 
Krok 2 

W Kroku 2 przeprowadzana jest estymacja parametrów 
modelu generatora w osi d. Teoretycznie wszystkie poszu-
kiwane parametry powinny być estymowane jednocześnie, 
wykorzystując w tym celu przebiegi uzyskane ze zrzutu mo-
cy biernej Test 1. Do porównania wyników powinien zostać 
tutaj wykorzystany przebieg napięcia na zaciskach generato-
ra, zarejestrowany jako odpowiedź na wyłączenie generato-
ra. Proponowana gradientowa metoda estymacji ma trudno-
ści z wyznaczeniem reaktancji podprzejściowej X″d oraz 
stałej czasowej podprzejściowej T″d0. Zatem, w pierwszej 
kolejności, przed rozpoczęciem procesu estymacji, należy 
wyznaczyć reaktancję podprzejściową z następujących za-
leżności: 
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gdzie: ΔU″ – skokowa zmiana napięcia po wyłączeniu gen.;  

Pg – moc czynna generatora przed wyłączeniem gen. (powin-

na 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, war-

tość należy uzyskać od producenta. Jeżeli jest to niemożliwe, 
to można przyjąć wartości typowe (z zakresu 0,05–0,10 s). 
 
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 wy-
konany 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, korzy-
stając z Testu 2 nie ma możliwości prawidłowego określenia 
stałej czasowej T″q0 oraz reaktancji X″q. 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 wyzna-
czona niezależnie. W tym celu należy wykorzystać przebieg 
prędkości generatora zarejestrowany podczas wykonywania 
Testu 2 oraz skorzystać z następującej zależności: 
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gdzie: Pg – moc czynna generatora przed wyłączeniem gen.;  

ωn – prędkość znamionowa; dω/dt – przyśpieszenie wirnika 

w chwili t0+, tzn. bezpośrednio po wyłączeniu generatora. 

3. PRZYKŁADOWE WYNIKI ESTYMACJI 
WYBRANYCH PARAMETRÓW MODELU 
DYNAMICZNEGO GENERATORA 
SYNCHRONICZNEGO 

Poniżej zamieszczono przykładowe wyniki estymacji 
uzyskane dla przykładowego hydrogeneratora. Analizy prze-
prowadzono w łączonym środowisku obliczeniowym, które 
składa się z autorskiego programu nadrzędnego, w którym 
jako silnik obliczeniowy wykorzystano program Power Fac-
tory firmy DIGSilent. Postać modelu generatora oraz jego 
parametrów są tu zatem zdefiniowane (narzucone) przez 
program Power Factory. 

3.1. Estymacja parametrów dla hydrogeneratora 

W analizach dotyczących hydrogeneratora wykorzysta-
no jednostkę o mocy 150 MVA. Zgodnie z opisem zamiesz-
czonym powyżej estymację parametrów przeprowadzono 
w trzech krokach. 

 



 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko – Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska  

Krok 1 
W tablicy 1 zamieszczono dane uzyskane od producen-

ta, które nie podlegają estymacji. 
 

Tablica 1. Parametry modelu przyjęte w Kroku 1 

 
Parametr Jednostka Wartość 

Sgn MVA 150 

Ugn kV 13,8 

cosϕn − 0,85 

Rstr p.u. 0,0013 

SG10 − 0,36 

SG12 − 0,78 

Xl p.u. 0,0785 

D − 0 

 
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 przyjęto równą 0,1 s (podczas gdy war-
tość rzeczywista wynosiła 0,055 s). W procesie estymacji 
wykorzystano uzyskane ze zrzutu mocy biernej (Test 1). 
Z założeń algorytmu gradientowego wynika, że dla każdego 

estymowanego parametru powinien zostać określony zakres 
granicznych wartości (min i max), które podczas estymacji 
nie mogą być przekroczone.  

W tablicy 2 zamieszczono przyjęte wartości dla tych 
ograniczeń. W tablicy tej przedstawiono również wartości 
początkowe i rzeczywiste estymowanych parametrów. W 
niniejszym referacie wartości rzeczywiste oznaczają wartość 
parametrów modelu generatora dla jakich uzyskano odpo-
wiedzi generatora na zrzut mocy czynnej i mocy biernej 
wykorzystywane w procesie estymacji. 
 
Tablica 2. Wartości rzeczywiste, początkowe oraz ograniczenia 

estymowanych parametrów w osi d 

 

Parametr 
Wartość 

rzeczywista 

Wartość 

min 

Wartość 

początkowa 

Wartość 

max 

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 

 
Jako startowy punkt pracy generatora (przed wyłącze-

niem) przyjęto: Pg = 2 MW, Qg = 30 Mvar (ind.) Ug = 1 j.w. 
W procesie estymacji parametrów wykorzystano przebieg 
napięcia na zaciskach generatora. 

 

 
 

Rys. 1.  Wyniki estymacji parametrów w osi d (Krok 2) 

 
Rezultat estymacji parametrów z wykorzystaniem me-

tody gradientowej przedstawiono na rysunku 1. Przebieg 
oznaczony kolorem brązowym odpowiada napięciu genera-
tora uzyskanemu dla wartości początkowych estymowanych 
parametrów. Kolorem zielonym oznaczono napięcie genera-
tora dla parametrów uzyskanych w procesie estymacji, 
a kolorem pomarańczowym przedstawiono przebieg dla 
rzeczywistych parametrów wartości parametrów. Z wykresu 
wynika, że przebiegi napięcia uzyskane dla wartości rzeczy-
wistych i dla wartości po estymacji są do siebie bardzo zbli-
żone. 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 obciąże-
niu generatora mocą czynną (Test 2). W tablicy 3 zamiesz-

czono wartości rzeczywiste, początkowe oraz przyjęty dopusz-
czalny zakres estymowanych parametrów. Zachowano przy tym 
zależność, która powinna być spełniona: Xq > X″q > Xl. Należy 
tu zauważyć, że w modelu hydrogeneratora reaktancja przej-
ściowa X′q oraz stała czasowa przejściowa T′q0 (lub T′q) nie są 
wykorzystywane. 
 
Tablica 3. Wartości rzeczywiste, początkowe oraz ograniczenia 

estymowanych parametrów w osi q 

 

Parametr 
Wartość 

rzeczywista 

Wartość 

min 

Wartość 

początkowa 

Wartość 

max 

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 

 
Przyjęto w tym przypadku do analizy punkt pracy gene-

ratora (przed wyłączeniem), to Pg = 20 MW oraz 
Qg = 0 Mvar. W analizie wykorzystano przebieg napięcia na 
zaciskach generatora. 
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Rys. 2.  Wyniki estymacji parametrów w osi q (Krok 3) 

 
Podobnie jak na poprzednim rysunku, tu również 

(rys. 2) przebieg oznaczony kolorem brązowym jest prze-
biegiem napięcia, który został uzyskany w wyniku symu-
lacji z początkowymi wartościami parametrów estymo-
wanych. Kolor zielony oznacza przebieg napięcia z 
parametrami uzyskanymi w efekcie estymacji, 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). 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

Prawidłowe odwzorowanie rzeczywistej pracy sys-
temu elektroenergetycznego jest silnie powiązanie z wła-
ściwym określeniem parametrów uwzględnionych modeli 
tego systemu. Powyższe rozważania pokazują, że wyko-
rzystując przebiegi zarejestrowane podczas wyłączenia 
generatora z pracy równoległej oraz metodę optymaliza-
cyjną gradientową możliwe jest prawidłowe określenie 

wybranych parametrów modelu dynamicznego generatora 
synchronicznego. 
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ESTIMATION OF SELECTED SYNCHRONOUS GENERATOR PARAMETERS BASED  
ON GRADIENT METHOD – CONFERENCE PAPER 

 
 

Key-words: synchronous generator model, estimation, gradient method 

 
The authors presents a method for the estimation of synchronous generator model parameters using a gradient algorithm. 

The paper shows an example of model parameter 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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Streszczenie: W artykule zaproponowano wykorzystanie algo-

rytmu genetycznego do identyfikacji parametrów dynamicznych 

jednostek wytwórczych lub ekwiwalentów zastępujących obsza-

ry systemu elektroenergetycznego w oparciu o przebiegi poza-

kłóceniowe. W artykule zamieszczono również wyniki dwóch 

rodzajów testów oprogramowania stworzonego na podstawie 

opracowanej metody. Testy zostały wykonane poprzez dobór 

parametrów pojedynczej jednostki wytwórczej oraz dla jednostki 

zastępczej mającej za zadanie odwzorowanie zachowania dyna-

micznego większego obszaru systemu. 

 
Słowa kluczowe: algorytm genetyczny, ekwiwalentowanie, 

identyfikacja parametrów dynamicznych 

1. WPROWADZENIE 

Współczesne systemy elektroenergetyczne obejmują 
swoim obszarem olbrzymie tereny i składają się z bardzo 
dużej liczby elementów, z których każdy odwzorowywa-
ny jest odpowiadającymi mu modelami dynamicznymi. 
Ponadto w ramach jednego systemu swoją działalność 
prowadzi często wielu operatorów. Prowadzenie badań 
nad stabilnością tak dużych systemów w wielu przypad-
kach jest bardzo utrudnione zarówno z technicznego (zło-
żoność obliczeń) jak i formalnego (trudność uzyskania 
danych opisujących poszczególne elementy systemu) 
punktu widzenia. W związku z tym powszechnie przyjętą 
praktyką jest zastępowanie pewnych części analizowane-
go systemu różnymi formami ekwiwalentów, które 
w możliwie dokładny sposób odwzorowują zachowanie 
zastępowanego obszaru. Wymagane właściwości użytego 
ekwiwalentu zależeć będą od charakteru prowadzonych 
badań. Do prowadzenia obliczeń rozpływowych wystar-
czający będzie ekwiwalent odwzorowujący statyczne 
zachowanie redukowanego obszaru. Do wykonywania 
symulacji obejmujących stany przejściowe konieczne 
będzie wykorzystanie ekwiwalentu charakteryzujący się 
możliwie dokładnym odwzorowywaniem zachowania 
dynamicznego poszczególnych elementów znajdujących 
się na zastępowanym obszarze. 

Badania, których przedmiotem jest ekwiwalentowa-
nie prowadzone są od wielu lat. Do niektórych powodów, 
dla których prace nad tym działem są szczególnie ważne, 

należą: wzrastająca złożoność SEE, problemy z dostępno-
ścią danych, trudności natury obliczeniowej oraz ograni-
czenia programowe. 

Aby zapewnić prawidłowe zachowanie modelu sys-
temu w sytuacjach różnych zakłóceń po wykonaniu jego 
redukcji, elementy utworzonej jednostki wytwórczej za-
stępującej ekwiwalentowaną część systemu muszą zostać 
odpowiednio sparametryzowane. Propozycja metody wy-
znaczania parametrów ekwiwalentu dynamicznego jest 
przedstawiona w dalszej części artykułu. 

2. METODA 

Jedną z metod wyznaczania parametrów układu za-
stępczego jest ich dobór na podstawie porównania odpo-
wiedzi modelu pełnego i modelu, w którym część systemu 
została zastąpiona ekwiwalentem. Jeżeli wymiar ekwiwa-
lentu jest duży, to mamy do czynienia z zadaniem, którego 
rozwiązanie nie jest proste. 

Rozwiązywanie takich złożonych problemów opty-
malizacyjnych jest głównym obszarem zastosowania algo-
rytmów niedeterministycznych, które pozwalają na znale-
zienie rozwiązań problemów bardzo trudnych do roz- 
wiązania przez algorytmy deterministyczne. Do rozwiąza-
nia problemu właściwego doboru parametrów modeli 
dynamicznych wchodzących w skład ekwiwalentu zasto-
sowano implementację algorytmu genetycznego. 

Algorytm genetyczny działa na zasadzie symulacji 
naturalnego procesu ewolucji poprzez modelowanie pro-
cesów zachodzących w przyrodzie, takich jak selekcja 
naturalna, krzyżowanie czy mutacja. Podobnie jak 
w przypadku wszystkich niedeterministycznych algoryt-
mów, obszar zastosowania algorytmów genetycznych 
obejmuje przede wszystkim szukanie rozwiązań złożo-
nych problemów optymalizacyjnych. 

Podstawowym pojęciem związanym z algorytmem 
genetycznym jest populacja, składająca się z osobników, 
z których każdy reprezentuje pojedyncze rozwiązanie 
problemu. W przełożeniu na zagadnienie doboru wartości 
parametrów modeli dynamicznych ekwiwalentu, osobnik 
jest zamodelowany jako zbiór modeli wchodzących 
w skład ekwiwalentu wraz z wartościami poszczególnych 
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parametrów każdego modelu, których wyznaczenie jest 
zadaniem algorytmu. Poszczególnym parametrom wszyst-
kich modeli zostają a priori przypisane dopuszczalne za-
kresy ich wartości. Wartości parametrów, które mogą 
zostać łatwo uzyskane na drodze analitycznej (np. MVA), 
nie są wyznaczane. 

Pierwszą czynnością algorytmu jest utworzenie po-
pulacji startowej o zadanej liczebności. Populacja starto-
wa jest tworzona w sposób losowy, tak aby zapewnić jak 
największe zróżnicowanie cech osobników (czyli wartości 
parametrów - w dopuszczalnym zakresie). 

Przebieg poszczególnych iteracji algorytmu jest na-
stępujący: każdy osobnik populacji poddawany jest oce-
nie, na podstawie której selekcjonowane są najlepsze 
osobniki, które dadzą źródło nowym osobnikom poprzez 
proces krzyżowania. Stworzone nowe osobniki, po ewen-
tualnych mutacjach, tworzą nową populację (pokolenie), 
która przejdzie następnie analogiczny proces w nowej 
iteracji. W ten sposób każda populacja (poza startową, 
tworzoną losowo) jest tworzona na podstawie najlepszych 
osobników z poprzedniej populacji. Działanie algorytmu 
kończy się po wykonaniu zadanej liczby iteracji. 

Kluczowa dla działania algorytmu funkcja oceny ja-
kości osobnika, która decyduje o możliwości przekazania 
jego cech w kolejnych iteracjach, w zaimplementowanym 
rozwiązaniu opiera się na porównaniu przebiegów otrzy-
manych dla wyznaczonych parametrów dla określonego 
zdarzenia (zdarzeń) z przebiegami wzorcowymi. Wartość 
oceny jest średnim błędem bezwzględnym otrzymanego 
przebiegu w stosunku do przebiegu wzorcowego. W za-
leżności od wielkości, której przebieg jest analizowany, 
wartość błędu dotyczy całej długości obserwowanego 
przebiegu (w przypadku kąta wychylenia wirnika genera-
tora) lub tylko jego zdefiniowanej części (w przypadku 
przebiegu napięcia ocena koncentruje się na fragmencie 
spadku i odbudowy napięcia w trakcie i tuż po zakłóce-
niu). 

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 popu-
lacji) osobników o najlepszej ocenie i odrzuceniu pozosta-
łych. Wybrane osobniki stanowią podstawę tworzenia 
kolejnego pokolenia. W tym celu spośród wyselekcjono-
wanej grupy losowo wybierane jest tyle par osobników, 
ile wynosi liczebność populacji (niezmienna 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 
poszczególne 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 loso-
wych zmianach wartości niektórych (również wybranych 
losowo) parametrów modeli. 

W ten sposób w każdej iteracji powstaje nowa popu-
lacja osobników o tej samej liczebności, która następnie 
poddawana jest w analogiczny sposób procesowi oceny, 
selekcji, krzyżowania i mutacji. 

W ramach niniejszej pracy zostało zaprojektowane 
i zaimplementowane oprogramowanie komputerowe ba-
zujące na opisanej powyżej koncepcji. Dla celów wyko-

nywania symulacji dynamicznych niezbędnych w procesie 
oceny jakości osobników, aplikacja korzysta z zewnętrz-
nego silnika obliczeniowego. 

3. TESTOWANIE 

3.1. Model testowy 

Do przeprowadzenia testów procedury wyznaczania 
parametrów dynamicznych przez zaproponowaną metodę 
wykorzystano jeden z publicznie dostępnych modeli te-
stowych IEEE [1], składający się z 39 węzłów oraz 10 
generatorów synchronicznych, a także modeli odbiorów, 
transformatorów oraz linii przesyłowych. 

Model testowy IEEE nie zawierał w sobie wszyst-
kich niezbędnych informacji dotyczących jego zachowa-
nia dynamicznego, więc konieczne było uzupełnienie go o 
modele dynamiczne (zgodne z modelami IEEE), a następ-
nie weryfikacja ich struktur i parametrów. Wszystkie jed-
nostki wytwórcze zostały dokładnie odwzorowane po-
przez 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 stabili-
zatora systemowego (pss2a). Dodatkowo przyjęto mode-
lowanie odbiorów poprzez stały prąd czynny i stałą reak-
tancję. 

Schemat analizowanej sieci wraz z informacją 
o użytych strukturach modeli dynamicznych przedstawio-
ny został na rysunku 1. Kolor czerwony reprezentuje na-
pięcie 400 kV, natomiast kolor niebieski - napięcie 20 kV. 
Liczby nad symbolami linii przesyłowych oznaczają war-
tości rezystancji oraz reaktancji wyrażone w jednostkach 
względnych. Pod symbolem jednostki wytwórczej wy-
mienione zostały typy modeli dynamicznych, które zostały 
wykorzystane do jej odwzorowania. 
 

 

 

Rys. 1 Schemat analizowanej sieci wraz z informacji o użytych 

strukturach modeli dynamicznych oraz podziałem syste-

mu na system wewnętrzny (badany) oraz zewnętrzny (re-

dukowany) 

3.2. Dobór parametrów jednostki wytwórczej 

Aby sprawdzić poprawność działania implementacji 
algorytmu genetycznego, przeprowadzono badania testo-
we z wykorzystaniem uproszczonego problemu. Przypa-
dek testowy polegał na doborze wartości parametrów mo-
deli dynamicznych generatora i regulatora wzbudzenia 
wybranej jednostki wytwórczej, a więc analogicznie jak w 
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przypadku docelowego zastosowania algorytmu, 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. Analizo-
wano 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 rysunku 2. Czerwoną pogrubioną linią oznaczone są 
przebiegi wzorcowe, cieńszą niebieską - przebiegi uzy-
skane dla parametrów dobranych przez algorytm. 

We wszystkich analizowanych przypadkach charak-
ter odpowiedzi dynamicznej układu o parametrach dobra-
nych przez algorytm genetyczny jest bardzo zbliżony do 
odpowiedzi układu wejściowego. Rejestrowane przebiegi 
kątów wirnika i napięcia generatorów charakteryzują się 
niemal identycznymi wartościami amplitudy i częstotli-
wości oscylacji. 

 

 

 
 

Rys. 2 Przebiegi kąta wychylenia wirnika i napięcia na zaci-

skach generatora uzyskane dla parametrów dynamicz-

nych wyznaczonych przez algorytm genetyczny oraz 

przebiegi wzorcowe 

3.3. Wyznaczanie parametrów ekwiwalentu 

Przed przystąpieniem do właściwego procesu reduk-
cji konieczne jest podzielnie analizowanego systemu na 
system wewnętrzny (badany) oraz zewnętrzny (reduko-
wany). Na potrzeby niniejszej pracy część systemu podle-
gająca procesowi redukcja oznaczona została przerywaną 
elipsą na rysunku 1. Składa się ona z czterech generato-
rów synchronicznych z różnorodnymi układami wzbu-
dzenia oraz szeregu linii przesyłowych i transformatorów. 

Podobnie jak w przypadkach testowych, wyznaczane 
były wartości parametrów modeli dynamicznych genera-
tora i regulatora wzbudzenia jednostki wytwórczej stano-
wiącej ekwiwalent zredukowanej części systemu. Anali-
zowano odpowiedź (przebiegi kąta wychylenia wirnika 

oraz napięcia na zaciskach generatora) jednostki wytwór-
czej 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 przy pomocy algorytmu genetycznego 
wyniki (dopasowane przebiegi) przedstawiono na rysunku 
3. Czerwoną pogrubioną linią oznaczone są przebiegi 
wzorcowe, cieńszą niebieską – przebiegi uzyskane dla 
parametrów dobranych przez algorytm. 

 

 

 
 

Rys. 3 Przebiegi kąta wychylenia wirnika i napięcia na zaciskach 

generatora uzyskane dla parametrów dynamicznych 

ekwiwalentu wyznaczonych przez algorytm genetyczny 

oraz przebiegi wzorcowe 

 
Przebiegi uzyskane w trakcie symulacji wykonanych 

dla parametrów dobranych przez algorytm genetyczny 
charakteryzują się bardzo wysokim stopniem zgodności 
z przebiegami wzorcowymi, szczególnie pod kątem naj-
ważniejszych wartości charakterystycznych (np. najniższy 
zanotowany poziom napięcia, pierwsze maksymalne wy-
chylenie). 

Aby dodatkowo zweryfikować poprawność uzyska-
nych wyników i uniknąć sytuacji, w której dobrane para-
metry zapewniają podobne przebiegi tylko w przypadku 
analizy dokładnie tego samego zdarzenia, dla którego 
zostały wyznaczone, przeprowadzono dalsze badania sy-
mulacyjne, podczas których porównano przebiegi otrzy-
mane w wyniku symulacji na obu modelach systemu dla 
odmiennego zakłócenia (zwarcie w węźle 25, obserwowa-
ny generator przyłączony do węzła 48) niż to, które posłu-
żyło do wyznaczenia parametrów dynamicznych ekwiwa-
lentu. Otrzymane wyniki przedstawiono na rysunku 4. 
W tym przypadku również widoczne jest bardzo dobre 
odwzorowanie przebiegów otrzymanych podczas symula-
cji na modelu pełnym poprzez przebiegi wynikowe symu-
lacji na modelu zredukowanym. 
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Rys. 4 Przebiegi kąta wychylenia wirnika i napięcia na zaci-

skach generatora uzyskane dla parametrów dynamicz-

nych ekwiwalentu wyznaczonych przez algorytm gene-

tyczny oraz przebiegi wzorcowe. Zakłócenie i 

obserwowana jednostka odmienne niż użyte do wyzna-

czenia parametrów 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

We wszystkich analizowanych przypadkach reje-
strowane przebiegi kątów wirnika i napięcia generatorów 
mają zbieżną częstotliwość zmian oraz zbliżone amplitu-
dy, a charakter odpowiedzi dynamicznej układu zreduko-
wanego jest zbliżony do odpowiedzi układu przed reduk-
cją. Z otrzymanych przebiegów wynika, że model po 
przeprowadzeniu procesu redukcji dynamicznej z wyko-

rzystaniem zaproponowanej metody jest odpowiedni do 
badania stabilności kątowej dużych zakłóceń  

Przeprowadzone testy wykazały, że charakter 
i wartości charakterystyczne odpowiedzi modelu zostały 
zachowane również w przypadku analizy zakłócenia od-
miennego od tego, które posłużyło do wyznaczenia para-
metrów dynamicznych ekwiwalentu. 

Stworzony za pomocą przedstawionej w artykule 
metody ekwiwalent może być wykorzystywany w szeregu 
prac obejmujących dynamiczne analizy systemów elektro-
energetycznych, m.in. w przypadku współpracy między-
narodowej, gdy partnerowi zagranicznemu należy przeka-
zać model dynamiczny KSE w takiej formie, aby nie 
naruszał polityki jawności danych Operatorów, 
a jednocześnie umożliwiał prowadzenie badań, a więc 
odwzorowywał zachowanie pełnego modelu systemu. 
Inne potencjalne zastosowanie algorytmu to zagadnienie 
redukcji modelu systemu AC na potrzeby analiz dyna-
micznych współpracy układów HVDC z systemem elek-
troenergetycznym, aktualnie podejmowane w ramach 
licznych projektów przyłączania morskich farm wiatro-
wych lub tworzenia nowych połączeń międzysystemo-
wych. 
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A METHOD OF DETERMINING GENERATING UNITS DYNAMIC PARAMETERS 
BASED ON DYNAMIC RESPONSE DURING DISTURBANCES – CONFERENCE PAPER 

 
 

Key-words: genetic algorithm, dynamic equivalent, dynamic parameters identification 

 
In large, modern electroenergetic systems there is often a lack of full information about structures and parameters of dy-

namic models of generating units. Thus it is important to be able to identify them basing on their dynamic response recorded 
after disturbances. Having knowledge on identifying those parameters will also enable to efficiently create dynamic equiva-
lents which can be used for substituting whole areas of the system. In the paper, a method based on an implementation of 
genetic algorithm is proposed to identify parameters of the dynamic model basing on the analysis of disturbance response. 
The method is tested by identifying parameters of the single generating unit (for which measurements were known) and then 
by identifying parameters of the equivalence unit, that is used to replace a certain area of the system. 
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Streszczenie: Wyznaczanie wielkości zwarciowych należy do 

najczęściej wykonywanych analiz sieciowych. Przeprowadzanie 

tych obliczeń powinno być zgodne z obowiązując normą PN-EN 

60909. W referacie zostały opisane modele podstawowych elemen-

tów sieci wraz ze sposobem wyznaczania ich parametrów impedan-

cyjnych z uwzględnieniem współczynników korygujących wpro-

wadzonych przez normę. Przedstawiono wyniki obliczeń 

początkowego prądu zwarcia dla przykładowej sieci SN oraz po-

równano je z wynikami uzyskanymi bez uwzględniania współczyn-

ników poprawkowych. 

 
Słowa kluczowe: obliczenia zwarciowe, początkowy prąd zwar-

ciowy, modele elementów. 

1. WSTĘP 

Inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną, takie 
jak budowa nowej linii, instalacja transformatora czy bloku 
wytwórczego w elektrowni, poprzedzone są szeregiem ana-
liz, w tym analizami technicznymi. Jedną z nich jest wyzna-
czenie spodziewanych wartość prądów zwarciowych. Zwarć 
w sieci nie można całkowicie 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 obliczeń zwarciowych 
mogą zadecydować o wprowadzaniu środków ograniczają-
cych wartości prądów zwarciowych, np. sekcjonowanie, 
instalowanie dławików zwarciowych, stosowanie szybkich 
wyłączników itp.  

Obliczenia zwarciowe obejmują szeroki zakres tema-
tyczny [1,2,3]. Najważniejszym elementem jest wyznaczenie 
charakterystycznych wartości dla przebiegu prądu zwarcio-
wego i(t):  
• początkowy prąd zwarcia 

k
I ′′  – wartość skuteczna skła-

dowej okresowej prądu zwarciowego w pierwszej chwili 
zwarcia, 

• ustalony prąd zwarcia 
k
I , 

• prąd udarowy ip – największa chwilowa wartość prądu 
zwarciowego. 

Przeprowadzanie obliczeń zwarciowych powinno być zgod-
ne z obowiązującymi normami. W roku 2002 Polski Komitet 

Normalizacyjny przyjął za obowiązującą w kraju międzyna-
rodową normę IEC 60909:0 [4], dostosowując w ten sposób 
polskie normy do standardów przyjętych w Unii Europej-
skiej. W normie zdefiniowane są również podstawowe sym-
bole wielkości zwarciowych, co pozwala na wyeliminowanie 
niejednoznaczności w dokumentacjach projektowych.  

2. WYZNACZANIE 
k
I ′′  WG ZALECEŃ NORMY  

PN-EN 60909 

Wyznaczanie wielkości zwarciowych wg zaleceń normy 
składa się z dwóch etapów. W pierwszym kroku obliczany 
jest początkowy prąd zwarcia, a następnie jest on przeliczany 
przy pomocy pomocniczych wskaźników na pozostałe wiel-
kości zwarciowe. Do obliczeń norma zaleca stosowanie me-
tody Thevenina. W uproszczeniu polega ona na wstawieniu 
zastępczego źródła napięciowego pomiędzy miejscem zwar-
cia a ziemią, oraz na zwarciu wszystkich innych źródeł na-
pięciowych – generatorów [1]. Przy budowanie modelu 
zwarciowego sieci przyjmuje się następujące założenia: 
• pomija się wszystkie gałęzie doziemne, 
• przekładnie transformatorów są równe ich wartościom 

znamionowym,  
• w czasie trwania zwarcia nie zachodzą żadne zmiany 

zarówno w sieci, jak i w charakterze zwarcia, 
• przed zwarciem w sieci nie płyną żadne prądy. 

Początkowy prąd zwarcia trójfazowego może być obliczony 
ze wzoru (1). 
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gdzie: c – współczynnik napięciowy przyjęty zgodnie z tabe-
lą 1, Un – napięcie znamionowe sieci w miejscu zwar-
cia, Zk – impedancja zwarciowa. 

Występująca w równaniu (1) impedancja zwarciowa Zk jest 
to impedancja sieci widziana z zacisków zastępczego źródła 
napięcia wstawionego w miejsce zwarcia. Aby ją wyznaczyć 
należy dokonać szeregu przekształceń w sieci – połączenia 
równoległe i szeregowe gałęzi oraz przekształcenia gwiazda-
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trójkąt. Można również zastosować metodę potencjałów 
węzłowych. 
 
Tablica 1. Wartości współczynnika napięciowego [4] 
 

Współczynnik napięciowy dla obliczeń 

Napięcie znamionowe 

sieci Un 

maksymalnego 

prądu zwarcia 

cmax 

Minimalnego 

prądu zwarcia 

cmin 

sieć nn 

100 V – 1000V 

1,05 1) 

1,10 2) 0,95 

sieć SN 

>1 kV do 35 kV 

Sieć WN i NN 

>35 kV 

1,10 1,00 

1) dla sieci nn o tolerancji +6%, np. dla sieci o podniesionym 

napięciu z 380 V do 400 V  
2) dla sieci nn o tolerancji +10% 

 
Zasadnicza różnica pomiędzy normą PN-EN 60909 a 

wcześniej obowiązującymi standardami polega na korygo-
waniu impedancji generatorów synchronicznych i transfor-
matorów przez odpowiednie współczynniki poprawkowe. 
Ich zastosowanie ma na celu zrekompensowanie pewnych 
założeń upraszczających, takich jak praca generatorów na 
biegu jałowym czy nieuwzględnianie regulacji przekładni 
transformatorów. Prostota wzoru (1) oraz metody Thevenina 
są tak dużymi zaletami, że zdecydowano się na ich pozosta-
wienie, natomiast zmniejszenie błędów obliczeń osiągnięto 
właśnie poprzez korygowanie impedancji [3].  

3. MODELE ELEMENTÓW 

3.1. Transformatory 2-uzwojeniowe 

Transformatory 2-uzwojeniowe (za wyjątkiem trans-
formatorów blokowych) modelowane są jako szeregowe 
połączenie reaktancji, rezystancji i przekładni transformatora 
idealnego. Rezystancja i reaktancja transformatora wyzna-
czana jest na podstawie próby zwarcia. Dodatkowo są one 
mnożone przez współczynnik poprawkowy KT wyznaczany 
ze wzoru (2). 
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gdzie: cmax – współczynnik napięciowy z tabeli 1 odniesiony 
do napięcia sieci po stronie dolnej transformatora,  
xT – reaktancja transformatora wyrażona w jednost-
kach względnych, xT = uXr / 100%. 

3.2. Transformatory 3-uzwojeniowe 

Transformatory trójuzwojeniowe do obliczeń zwarcio-
wych są modelowane w postaci trzech gałęzi połączonych 
w gwiazdę, a każda z gałęzi odpowiada jednemu z uzwojeń 
(oznaczonych A, B i C). Wartości impedancji wyznaczane są 
w podobny sposób jak dla transformatorów dwuuzwojenio-
wych. Różnica polega na tym, że z wyników próby zwarcia 
wyznaczane są impedancje par uzwojeń. Następnie, zgodnie 
z zaleceniami normy, są one korygowane przez współczyn-
niki poprawkowe zdefiniowane wzorami (3a–c).  
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gdzie: cmax – współczynnik napięciowy z tabeli 1, xTAB, xTAC, 
xTBC – reaktancje par uzwojeń transformatora wyrażo-
ne w jednostkach względnych, xTAB = uXrAB / 100%. 

 

 
 
Rys. 1. Wykres wartości współczynnika poprawkowego KT dla 

transformatorów w funkcji napięcia zwarcia ukr. 

3.3. Generatory 

Na potrzeby wyznaczania prądów zwarciowych genera-
tory modelowane są reaktancją podprzejściową pomnożoną 
przez współczynnik poprawkowy KG wyznaczony ze wzoru 
(4). Dotyczy to tylko maszyn przyłączonych bezpośrednio do 
sieci, natomiast dla generatorów pracujących w bloku 
z transformatorem norma definiuje inny wzór na współczyn-
nik poprawkowy. 
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gdzie: cmax – współczynnik napięciowy z tabeli 1, UrG – na-
pięcie znamionowe generatora, Un – napięcie znamio-
nowe sieci, xd

’’ – reaktancja generatora w jednostkach 
względnych, ϕrG – przesunięcie kątowe pomiędzy prą-
dem i napięciem w warunkach pracy znamionowej ge-
neratora. 

3.4. Blok transformator-generator 

Norma zaleca osobne traktowanie bloku generator-
transformator. Ponadto odróżnia blok z transformatorem 
z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów od bloku 
z transformatorem bez takiego przełącznika lub z wyłączoną 
regulacją. W pierwszym przypadku obie impedancje, genera-
tora i transformatora, powinny być przemnożone przez 
współczynnik korygujący KS zdefiniowany wzorem (5a), 
w drugim przez współczynnik definiowany wzorem (5b). 
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gdzie: cmax – współczynnik napięciowy z tablicy 1, UrG – 

napięcie znamionowe generatora, UnQ – napięcie 
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znamionowe sieci, xd
’’ – reaktancja generatora w jed-

nostkach względnych, ϕrG – przesunięcie kątowe po-
między prądem i napięciem w warunkach pracy zna-
mionowej generatora, 1+pG – współczynnik 
zwiększający UrG do napięcia obecnego w sposób 
ciągły na zaciskach generatora, 1±pT  – współczynnik 
uwzględniający zmianę przekładni transformatora 
blokowego przez przełącznik zaczepów ustawiony na 
stałe na jednej pozycji, pozostałe jak we wzorze (4) 

3.5. Zwarcie wewnątrz bloku generator-transformator  
z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów 

Szczególnym przypadkiem jest wyznaczanie prądów 
podczas zwarcia pomiędzy generatorem a transformatorem 
blokowym. W przypadku wyznaczania udziałów w prądzie 
zwarciowym impedancja generatora jest korygowana współ-
czynnikiem określonym wzorem (6a), natomiast impedancja 
transformatora współczynnikiem z równania (6b). 
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gdzie: KG,S – współczynnik korygujący impedancję genera-

tora, KT,S – współczynnik korygujący impedancję 
transformatora, pozostałe jak we wzorze (4a–b) 

Na potrzeby wyznaczania całkowitego prądu zwarciowego 
lub sumy udziałów do generatora i transformatora, np. płyną-
cego przez uzwojenie HV transformatora potrzeb własnych, 
impedancje elementów są korygowane współczynnikami 
określonymi wzorami (7a) i (7b). 
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gdzie: KG,S – współczynnik korygujący impedancję genera-
tora, KT,S – współczynnik korygujący impedancję 
transformatora, pozostałe jak we wzorze (4a–b) 

4. SIEĆ TESTOWA 

Raport techniczny IEC/TR 60909-4 [5] wchodzący 
w skład normy zawiera zbiór przykładów wraz z rozwiąza-
niami ilustrujący metodę wyznaczania wielkości zwarcio-
wych. Jedna z opisanych tam sieci testowych została przed-
stawiona na rysunku 2. Dokładne parametry wszystkich 
elementów wchodzących w skład tej sieci można odnaleźć 
we wspomnianym dokumencie. Obliczenia zostały wykona-
ne w programie PlansSN. 

 

 
 
Rys. 2. Testowa sieć SN zamodelowana w programie PlansSN 

 
 
5. WYNIKI OBLICZEŃ 

Wyniki obliczeń prądów zwarciowych w poszczegól-
nych węzłach sieci testowej zawiera tablica 2. W przypadku 
zwarcia w punkcie F1 (bez silników indukcyjnych) uwzględ- 
nienie 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 systemu (poprzez transformator blokowy) 
jest z kolei mniejszy o około 8% dla punktu F3 i o blisko 2% 
dla F4.  
 
Tablica 2. Wyniki obliczeń dla testowej sieci SN.  

Wartości prądu w [A]. 
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Wielkość PN-EN 60909 
Modele bez 

wsp. koryg. 
Różnica 

Zwarcie w F1 (bez silników) 
''

kI
 23 064 22 884 0,8% 

''

kTI  2 076 1 895 9,6% 

Zwarcie w F1 (z udziałem silników) 
''

kI
 23 200 23 021 0,8% 

''

kTI  2 211 2 030 8,9% 

Zwarcie w F2 (udziały) 
''

kGI  44 731 44 473 0,6% 

''

kTI  46 811 46 811 0,0% 

Zwarcie w F3 
''

kI
 90 100 97 663 –7,7% 

''

TkGI
+

 83 781 91 281 –8,2% 

''

kATI  6 360 6 423 –1,0% 

Zwarcie w F4 
''

kI
 28 706 28 853 –0,5% 

''

kATI  18 404 18 552 –0,8% 

''
)HV(kATI  8 647 8 816 –1,9% 

''
)TV(kATI  1 119 927 20,7% 

''

kT

''

kT I,...,I
1915

 381 382 –0,3% 

''

kT
I

20
 383 379 1,1% 

''

kM
I

1
 1 989 1 989 0,0% 

 
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 zni-
komy i wynosi 0,6%.  

Suma udziałów prądowych pochodzących od generato-
ra

kG
I ′′  i transformatora blokowego 

kT
I ′′  wyznaczona przy 

analizie zwarcia w węźle F2 wynosi 91 542 A. Obliczony 
przy rozpatrywaniu zwarcia w punkcie F3 łączny udział od 
generatora i od systemu jest znacznie mniejszy i wynosi 
83 781 A. Różnica wynika z przyjmowania różnych współ-
czynników poprawkowych dla tych dwóch przypadków, co 
jest zalecane przez normę. 

 

6. WNIOSKI 

Wyznaczanie prądów zwarciowych jest istotne przy pro-
jektowaniu i eksploatacji systemu elektroenergetycznego. 
Sposób prowadzenia obliczeń powinien być zgodny z zale-
ceniami obowiązującej normy PN-EN 60909. O ile wykorzy-
stywana przy tej okazji metoda Thevenina wraz z metodą 
potencjałów węzłowych jest znana i wykorzystywana od lat, 
o tyle wprowadzone współczynniki korygujących stanowią 
istotną zmianę.  
Zamieszczone wyniki analizy zwarciowej dla sieci testowej 
pokazują, że wprowadzone współczynniki korygujące mają 
znaczny wpływ na otrzymywane wartości. W największym 
stopniu dotyczy to udziałów pochodzących od transformato-
rów i generatorów. Wraz z oddalaniem się od stacji zasilają-
cych, w szczególności w sieciach promieniowych, udział 
transformatorów w impedancji zwarciowej Zkk maleje, 
a zwiększa się udział pochodzący od przewodów i kabli. 
Ponieważ impedancje linii nie są korygowane współczynni-
kami, to wartości prądów zwarciowych wyznaczonych wg 
zaleceń nowej jak i poprzednich norm będą w takim przy-
padku w większym stopniu zbieżne. 
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CALCULATION OF INITIAL SHORT-CIRCUIT CURRENTS IN MEDIUM VOLTAGE NET-

WORKS ACORDING TO THE STANDARD PN-EN 60909 – CONFERENCE PAPER 
 
 
Key-words: short-circuit calculations, initial short-circuit current, electrical equipment models 

 
 

Determining the short-circuit currents is usually conducted network analyzes. An important feature of this calculation is 
carried out according to the recommendations of the standard PN EN 60909. This paper describes the models of the basic 
elements of the network with the method of determining the impedance parameters including correction factors introduced by 
the standard. Thevenin method connected with nodal method are presented and used to determine the initial short-circuit for 
the example medium voltage network. Results are compared with the ones obtained without taking into account the correction 
factors. 
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Streszczenie: Artykuł prezentuje wybrane modele kompensatorów 

energoelektronicznych wykorzystanych do analizy ich pracy 

w systemie elektroenergetycznym. Wykazano wady, jak i zalety 

modeli, wraz z zaznaczeniem zakresu ich przydatności do modelo-

wania określonych zjawisk. 

 
Słowa kluczowe: energoelektroniczne kompensatory bocznikowe, 

SVC, STATCOM. 

1. WPROWADZENIE 

W systemach elektroenergetycznych pracujących na 
świecie stosowane są różnego rodzaju układy, których zada-
niem jest prowadzenie procesów regulacji. Najnowszymi 
w tej dziedzinie są urządzenia energoelektroniczne dużej 
mocy określane mianem FACTS (ang. Flexible Alternating 
Current Transmission Systems). Duże znaczenie w obrębie 
tych urządzeń mają energoelektroniczne kompensatory 
bocznikowe. Ich podstawowym zadaniem w systemach jest 
„dbanie” o jakość napięcia zasilającego. 

W celu oceny oddziaływania tych układów na system 
konieczne są badania, które z racji dużych mocy tych urzą-
dzeń, jak również ich znaczącego kosztu, prowadzone są w 
postaci symulacji komputerowych. 

W niniejszym referacie zaprezentowano modele ener-
goelektronicznych kompensatorów bocznikowych, które 
zostały opracowane i wykorzystane w badaniach symulacyj-
nych pracy systemu elektroenergetycznego. Modele te opra-
cowane zostały pod kątem zastosowania ich w programach 
symulacyjnych PLANS oraz DIgSILENT PowerFactory. 

2. KOMPENSATORY BOCZNIKOWE FACTS 

Kompensatory energoelektroniczne dzielone są na dwa 
podstawowe typy: układy SVC (ang. Static VAr Compensa-
tor) oraz STATCOM (ang. Static Compensator), oraz hybry-
dę obu tych rozwiązań, której struktura przypomina SVC 
z tym, że moduł TCR został w niej zastąpiony układem 
STATCOM, określaną jako SVC na bazie STATCOM. 

Kompensatory SVC budowane są z modułów typu: 
TSC (ang. Thyristor Switched Capacitor) – kondensator 
załączany tyrystorowo, TSR (ang. Thyristor Switched Reac-

tor) – dławik załączany tyrystorowo, TCR (ang. Thyristor 

Controlled Reactor) – dławik o tyrystorowo regulowanej 
indukcyjności, oraz FC (ang. Fixed Capacitors) stałe baterie 
kondensatorów, do których często zalicza się też filtry wyż-
szych harmonicznych. 

Nazwa kompensatora SVC uzależniona jest od zasto-
sowanych modułów i własności układu. W praktyce można 
więc spotkać układy SVC typu: TSC, TSR, TSR-TSC, TCR-
FC oraz TCR-TSC-FC. 

W zakresie układów STATCOM wyróżniamy dwie 
konstrukcje. Najbardziej rozpowszechnioną jest oparta 
o przekształtnik VSI (ang. Voltage Source Inverter), czyli 
przetwornicę napięcia. Natomiast układów STATCOM zbu-
dowanych w oparciu o przetwornicę prądu CSI (ang. Current 
Source Inverter) w systemie elektroenergetycznym na razie 
nie zastosowano. 

Szczegółowo układy kompensatorów bocznikowych 
FACTS zostały przedstawione w [0]. 

3. MODELE STATYCZNE 

Przy tworzeniu modeli statycznych istotna jest specyfi-
ka tych układów w stanach ustalonych. W zakresie regula-
cyjnym oba podstawowe typy kompensatorów, prowadzące 
regulację w sposób ciągły, zachowają się tak samo. Zacho-
wanie tych układów poza zakresem regulacji jest jednak 
różne. Wynika to z tego, że moc bierna układu SVC jest 
zależna od kwadratu napięcia zasilającego, natomiast moc 
bierna STATCOM zależy od wartości napięcia. Wymaga to 
różnego podejścia do modelowania ich pracy poza określo-
nym dla nich zakresem regulacji. 

Przy tworzeniu modelu ważne jest prawidłowe od-
zwierciedlenie charakterystyki danego kompensatora. 
W zależności od potrzeb, model może odzwierciedlać całą 
charakterystykę lub tylko pewne jej części. Przykładową 
charakterystykę statyczną układu SVC przedstawiono na 
rysunku 1, a STATCOM na rysunku 2. 

Jednym ze sposobów zamodelowania kompensatora 
jest odzwierciedlenie go  przy pomocy wyidealizowanego 
modelu generatora z przyłączoną do niego szeregowo reak-
tancją indukcyjną [0, 0], której podstawowym zadaniem jest 
odzwierciedlenie statyzmu kompensatora. Wprowadzenie 
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odpowiednich ograniczeń w zakresie generacji mocy biernej 
do generatora pozwala na oddanie dostępnego zakresu mocy 
biernej, a przyłączona reaktancja umożliwia zamodelowanie 
statyzmu kompensatora. Taki model przedstawiono na ry-
sunku 3. 

 

 
 

Rys. 1. Charakterystyka statyczna układu SVC: sU – statyzm 

kompensatora, UT – napięcie w punkcie przyłączenia, 

Ik – prąd kompensatora (L – indukcyjny, C – pojemno-

ściowy) 

 

 
 

Rys. 2. Charakterystyka statyczna urządzenia STATCOM: 

UKzmas, UKzmas – górne i dolne ograniczenie napięciowe, 

IkLmax¸ IkCmax –ograniczenie prądowe związane z prądem 

członu indukcyjnego i pojemnościowego, UKz – napię-

cie zadane 

 

 
 

Rys. 3. Schemat modelu kompensatora – model generatorowy 

z reaktancją: S1 – szyna przyłączeniowa kompensatora do 

systemu, XSL – reaktancja modelująca statyzm, S2 – szy-

na generatora, G – generator, UG – napięcie generatora 

 
Model pozwala na odzwierciedlenie poprawnej pracy 

kompensatora zarówno SVC, jak i STATCOM, ale tylko 
w zakresie regulacyjnym. Do modelu należy wprowadzić 
takie parametry, jak zakres dopuszczalnych zmian mocy 
biernej generatora, napięcie zadane generatora i wartość 
reaktancji szeregowej XSL. Wartości tych parametrów wy-
znaczane są w oparciu o parametry modelowanego kompen-
satora według zależności 

 

minmin KG
QQ =                              (1) 

maxmax KG
QQ =                             (2) 

gdzie: QKmin – moc członu indukcyjnego kompensatora (minimal-

na), QKmax – moc członu pojemnościowego kompensatora 

(maksymalna). 
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UU =                                 (3) 

gdzie: UKz – napięcie zadane kompensatora 
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gdzie: UKn – napięcie znamionowe kompensatora, SKn – moc zna-

mionowa kompensatora, sU – statyzm kompensatora wyra-

żony w jednostkach względnych. 

 

Model ten jest prosty i łatwy w zastosowaniu, ale może 
być wykorzystany jedynie w tych badaniach symulacyjnych, 
w których odzwierciedlane kompensatory nie wykraczają w 
czasie pracy poza określony dla nich zakres regulacji. Poza 
nim będzie bowiem utrzymywał stałą generację lub pobór 
mocy biernej (w zależności od tego, które z ograniczeń zo-
stało przekroczone) tak, jak to robi generator. Model ten 
można zmodyfikować, co zwiększa zakres zastosowania, ale 
tylko w odniesieniu do zamodelowania układu SVC.  

Pierwsza z modyfikacji pozwala na dobre zamodelo-
wanie kompensatora SVC w zakresie część regulacyjnej, jak 
również poza zakresem regulacji przy niskich wartościach 
napięć, a więc gdy kompensator pracuje w trybie pojemno-
ściowym. Modyfikacja polega na włączeniu w strukturę 
modelu określonej pojemności, tak jak obrazuje to rys. 4. 

 

 
 

Rys. 4. Schemat modelu kompensatora – model generatorowy 

z reaktancją i baterią kondensatorów: S1 – szyna przyłą-

czeniowa kompensatora do systemu, XSL – reaktancja 

modelująca statyzm, S2 – szyna generatora, G – genera-

tor, K – bateria kondensatorów, QCn – moc znamionowa 

kondensatorów, UG – napięcie generatora 

 
Wprowadzona zmiana wymusza nieco inny sposób 

określenia niektórych parametrów modelu, które wyznacza-
my w oparciu o zależności 
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Wartość wprowadzonej pojemności należy tak dobrać, 
aby osiągana przez nią moc bierna znamionowa miała war-
tość równą mocy biernej członu pojemnościowego kompen-
satora  

 

maxKCn
QQ =                              (28) 

 
Ten rodzaj modelu SVC może być wykorzystany do 

badań zachowania systemu z kompensatorem w stanach 
silnych obciążeń, jak również przy modelowaniu awarii na-
pięciowych charakteryzujących się niskimi wartościami 
napięć (np. zjawisko lawiny napięcia). 

Druga z modyfikacji pozwala na dobre zamodelowanie 
kompensatora SVC w zakresie część regulacyjnej i poza 
zakresem regulacji przy wysokich wartościach napięć, 
a więc gdy kompensator pracuje w trybie indukcyjnym. Mo-
dyfikacja polega tu na włączeniu w strukturę modelu okre-
ślonej indukcyjności, tak jak obrazuje to rysunek 5. 

 

 
 

Rys. 5. 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 – dła-

wik, QLn – moc znamionowa dławika, UG – napięcie 

generatora 

 
Podobnie, jak w poprzednim modelu, także tu wprowa-

dzona zmiana wymusza inny sposób określania niektórych 
parametrów modelu, zgodny z zależnościami 
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Wartość reaktancji XSL wyznaczana jest zgodnie ze 

wzorem 8. Wartość wprowadzonej indukcyjności należy tak 
dobrać, aby osiągana przez nią moc bierna znamionowa 
miała wartość równą mocy biernej członu indukcyjnego 
kompensatora  

 

minKLn
QQ =                             (12) 

 
Ten rodzaj modelu może być wykorzystany do badań 

zachowania systemu w stanach słabego obciążenia (np. doli-
na nocna). 

Prezentowane modele można wykorzystać w badaniach 
dotyczących zastosowania kompensatora STATCOM, ale 
trzeba pamiętać, że poprawnie zachowają się one tylko 
w zakresie regulacji tego kompensatora. 

4. MODELE DYNAMICZNE 

4.1. Model układu SVC 

Kompleksowy model dynamiczny układu SVC składa 
się z modelu transformatora WN/SN, szyn SN do których 
przyłączone są moduły TSC, TSR, TCR i FC. Elementem 
regulującym pracę całego układu jest regulator SVC. 

Duża cześć programów symulacyjnych zawiera gotowe 
wbudowane modele transformatorów, czy filtrów, które 
w takim modelu można wykorzystać. Należy tylko prawi-
dłowo dobrać parametry tych elementów do modelowanego 
układu SVC. 

Elementy TCR, TSC i TSR wymagają uwzględnienia 
elementów półprzewodnikowych. Dostępne modele dyna-
miczne półprzewodników w programach symulacyjnych 
z reguły są wystarczające i nie trzeba opracowywać wła-
snych, pozostaje tylko dobór ich parametrów. 

Sercem modelu jest regulator układu SVC. Ponieważ za 
standardowy, z punktu widzenia sieci przesyłowej, uważa się 
układ SVC zawierający w swojej strukturze elementy typu 
TCR i TSC, to regulator takiego układu zaprezentowano na 
rysunku 6 i zostanie on dalej omówiony.  

 

 
 

Rys. 6. Regulator układu SVC typu TCR-TSC 

 
Do regulatora wprowadzane są sygnały wartości 

względnej napięcia w punkcie przyłączenia kompensatora 
(uAC), wartości względnej prądu kompensatora (iAC) oraz 
sygnały informujące o liczbie 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 czło-
nów TSC (nncap). Regulator składa się z trzech elementów: 
regulatora napięcia, regulatora TCR i regulatora TSC. Struk-
tura regulatora napięcia w układzie SVC została zaprezento-
wana na rysunku 7.  

W strukturze regulatora napięcia widoczne są trzy blo-
ki. Pierwszy z nich (1) jest członem korekcyjnym od prądu 
kompensatora. Drugi (2) to człon korekcyjny napięcia, 
a trzeci (3) to człon inercyjny. Wzmocnienie członu inercyj-
nego odzwierciedla statyzm układu. Sygnałem wyjściowym 
z regulatora napięcia jest wartość susceptancji układu SVC 
(BSVS) wyrażonej w jednostkach względnych, jaką powinien 
osiągnąć kompensator. Poprzez porównanie względnej war-
tości napięcia mierzonego z wartością zadaną regulator okre-
śla, jaką wartość susceptancji powinien mieć kompensator. 

Zadaniem regulatora TCR jest takie wysterowanie kąta 
zapłonu tyrystorów w dławiku TCR, aby osiągnąć wymaga-
ną względną wartość susceptancji kompensatora, z uwzględ-
nieniem liczby załączonych sekcji TSC. 
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Rys. 7. Regulator napięcia układu SVC 

 

Zadaniem regulatora TSC jest kontrola i korekta liczby 

załączonych baterii TSC w zależności od wymaganej warto-

ści susceptancji BSVS kompensatora.  

4.2. Model układu STATCOM 

Kompleksowy model układu STATCOM składa się 

z modeli takich elementów, jak transformator WN/SN, szyny 

SN, przekształtnik PWM, szyny DC oraz bateria kondensato-

rów do nich przyłączona. 

Podobnie, jak w modelu SVC, także tutaj można do 

kompleksowego modelu kompensatora wprowadzić dostęp-

ne w programie modele elementów składowych. 

W układzie STATCOM sterujemy tylko  przekształtni-

kiem, który obciążony jest po stronie napięcia wyprostowa-

nego pojemnością. Wartość jej dobierana jest do modelowa-

nego układu STATCOM. Strukturę regulatora układu 

prezentuje rysunek 8. 

 

 

 
Rys. 8. Regulator układu STATCOM 

 

Do układu sterowania wprowadzane są sygnały pomia-

rowe napięcia w punkcie przyłączenia do sieci AC (uAC) oraz 

napięcia w obwodzie DC (uDC) wyrażone w jednostkach 

względnych. W regulatorze zadawane są wartości napięć, 

jakie układ ma utrzymywać w obu obwodach. Sygnałami 

wyjściowymi regulatora są wartości prądu w osiach d (id) i q 

(iq) wyrażone w jednostkach względnych, służące do odpo-

wiedniego wysterowania przekształtnika. 

Bloki regulatora 1 i 2 odzwierciedlają opóźnienie sy-

gnałów w torach pomiarowych napięć. Kolejne bloki pełnią 

role regulatorów napięć, przy czym blok 3 w obwodzie DC, 

a 4 w AC. Sygnał wyjściowy bloku 3 w postaci składowej 

prądu przekształtnika w osi d jest tak ograniczany, aby prąd 

nie przekroczył wartości dopuszczalnej dla przekształtnika. 

Blok 5 znajduje się w pętli sprzężenia zwrotnego toru regu-

lacji napięcia AC i pozwala na wprowadzenie statyzmu do 

modelu, a ostatni z bloków (6) pełni rolę ogranicznika skła-

dowej prądu przekształtnika w osi q w zależności od warto-

ści składowej prądu w osi d i dopuszczalnej wartości prądu 

przekształtnika.  

5. PODSUMOWANIE 

Zaprezentowane modele statyczne pozwalają na zado-

walające oddanie pracy kompensatorów w systemie, przy 

czym dokładniej odwzorowują zachowanie kompensatorów 

typu SVC. Ich struktura i obsługa są proste, przez co mogą 

być zastosowane w wielu programach wykonujących obli-

czenia rozpływowe. 

Modele dynamiczne pozwalają na modelowanie kom-

pensatorów o różnych parametrach. Użytkownik sam może 

dobrać elementy składowe i moc urządzenia, które chce 

zamodelować, a także wpływać na jego dynamikę poprzez 

odpowiedni dobór parametrów 

Opisane tu skrótowo modele zostały wykorzystane 

w badaniach dotyczących analiz pracy sieci elektroenerge-

tycznej prowadzonych w programach PLANS oraz DIgSI-

LENT PowerFactory. 
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NOWOCZESNE URZĄDZENIA DO KONTROLI ROZPŁYWU MOCY W SYSTEMIE ELEK-

TROENERGETYCZNYM OPARTE NA WIELOFAZOWYM PRZEKSZTAŁTNIKU MACIE-

RZOWYM – REFERAT KONFERENCYJNY 
 
 

Jerzy SZCZEPANIK1, Tomasz SIEŃKO1 

 
1. Politechnika Krakowska 
 

Streszczenie: Artykuł prezentuje koncepcję konstrukcji przesuwni-

ka fazowego zbudowanego w oparciu o przekształtnik macierzowy 

(MC – matrix converter) ze specjalnie opracowanym na potrzeby 

tego urządzenia algorytmem kontroli. W artykule zawarto również 

wyniki prób symulacyjnych pokazujących wpływ urządzenia na 

rozpływ mocy w prostym Systemie Elektroenergetycznym – SEE. 

 

Słowa kluczowe: FACTS, przekształtnik macierzowy, kontrola 

rozpływu mocy w SEE. 

1. WSTĘP 

Kontrola rozpływu mocy jest jednym z kluczowych za-
gadnień w procesie sterowania pracą SEE. Zapewnienie 
prawidłowego rozpływu mocy pozwala na osiągnięcie wy-
sokich parametrów techniczno-ekonomicznych pracy syste-
mu (minimalizacja strat przesyłowych, zapewnienie rezerwy 
stabilności). W stanach zaburzeniowych i po- zaburzenio-
wych w SEE kontrola rozpływu mocy ma istotne znaczenie 
dla utrzymania pracy systemu (minimalizacja skutków awa-
rii, ograniczenie ryzyka blackout’u), a zatem niezbędne jest 
posiadanie urządzeń pozwalających na szybką stabilizację 
pracy SEE. 

Presja na instalację urządzeń do kontroli rozpływu mo-
cy w SEE będzie się powiększać w miarę zwiększania się 
rozmiarów SEE oraz wzrostu penetracji SEE przez źródła 
rozproszone i niespokojne – np. wiatraki. Z kolei nacisk na 
rozwój technologiczny sieci przesyłowej (mikro-grids, smart 
grids) zmierzający do jej optymalizacji i lepszej utylizacji 
zwiększa zapotrzebowanie na urządzenia klasy FACTS  
[1, 2] (Elastycznego Systemu Przesyłu Energii Elektrycznej) 
w tym na urządzenia przeznaczone do kontroli rozpływu 
mocy. 

2. PRZESYŁ MOCY CZYNNEJ I BIERNEJ PRZEZ 
LINIĘ ELEKTROENERGETYCZNĄ  

Kontrola rozpływu mocy czynnej i biernej w systemie 
elektroenergetycznym może być rozpatrzona poprzez pry-
zmat kontroli rozpływu mocy przez linię energetyczną 
o uproszczonym schemacie zastępczym: 

 
 

Rys. 1. Uproszczony schemat zastępczy linii z uwzględnieniem 

elementów wzdłużnych 

 

Definiując moc pozorną jako S = Uwy I  oraz biorąc pod 
uwagę iż: 
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Przy założeniu że X >> R otrzymuje się zależność: 
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Część rzeczywista mocy pozornej (tj. moc czynna)zależy 
silnie od kąta pomiędzy napięciami a na część urojoną (moc 
bierna) większy wpływ mają wartości napięć.  

 

 
 

Rys.2. Wykres wskazowy modelu linii z rysunku 1 pracującego 

przy prądzie indukcyjnym gdzie: ϕ – kąt pomiędzy prądem 

i napięciem ϑ – kąt pomiędzy Uwe i  Uwy 

 
Dlatego też wydaje się że najlepszym obecnie sposobem 
kontrolowania przepływu mocy czynnej jest kontrola kąta 
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pomiędzy napięciami na końcach linii, a metodą kontroli 
rozpływu mocy biernej jest kontrola różnicy wartości tych 
napięć. Techniczną realizacją tych postulatów jest kontrola 
kąta jednego z napięć na końcu linii za pomocą przesuwnika 
fazowego lub za pomocą napięcia „dodawczego” (urządze-
nia UPFC [3]). Przesuwnik fazowy może być zrealizowany 
w formie transformatora [4, 5] lub układu energoelektro-
nicznego (DC link lub proponowany w pracy przekształtnik 
macierzowy).  

3. KONCEPCJA PRZESUWNIKA FAZOWEGO 
OPARTEGO NA PRZEKSZTAŁTNIKU 
MACIERZOWYM 

Schemat proponowanego urządzenia obejmującego za-
równo przekształtnik macierzowy jak i urządzenia pomocni-
cze przedstawia rysunek 3.  

Przekształtnik macierzowy MC (rys. 4) jest układem 
energoelektronicznym zbudowanym z kluczy o których za-
kłada 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) zbudowane-

go z wykorzystaniem przekształtnika macierzowego. MC – 

przekształtnik macierzowy o wymiarze N×N, FC – filtr 

komutacyjny, FH – filtry harmonicznych. 

 

 
 

Rys. 4. Przekształtnik macierzowy – pokazano sposób indeksowa-

nia kluczy, napięć i prądów 

 
Istnieje szereg koncepcji sterowania przekształtnika 

macierzowego [6]. Ze względu na specyficzne wymogi do-
tyczące proponowanego obszaru zastosowania do sterowania 
MC wykorzystano algorytm oparty na koncepcji obszarowej 
[7, 8]. Na potrzeby sterowania MC w stanach dynamicznych 
dokonano modyfikacji koncepcji obszarowej uzależniając 
sterowanie od faz biegnących τN i τM wielofazowych ukła-
dów AC po stronach N i M przekształtnika. 

Zwykle układ 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. Fazę biegnącą dla takiego układu można zdefi-
niować jako: τ = ω ⋅ t + ψ. Technicznie fazę biegnącą prze-
biegu można wyznaczyć za pomocą pętli fazowej (PLL).   

W proponowanym urządzeniu MC pracuje w specy-
ficznej sytuacji: dokonuje konwersji pomiędzy dwoma elek-
troenergetycznymi układami wielofazowymi o tej samej 
częstotliwości, a ta aplikacja wymaga wysokiego transferu 
napięcia, niewielkiego zniekształcenia prądów po obu stro-
nach przekształtnika i nie zmieniania ani znaku ani wartości 
mocy biernej (dla przebiegów odkształconych wykorzystano 
definicję mocy biernej zaproponowaną przez Kimbark’a [9]).  

W związku z powyższymi wymogami wykonano sze-
reg analiz różnego typu obszarów przewodzenia [10, 11, 12, 
13, 14, 15] i opracowano procedury ich generacji. Do stero-
wania proponowanego urządzenia wykorzystano obszar 
przewodzenia pokazany na rysunku 5. Obszar reprezentuje 
stan klucza na pozycji (1,1) w funkcji faz biegnących τN i τM. 
Jeśli w danej chwili ti punkt o współrzędnych (τN(ti), τM(ti)) 
należy do tego obszaru to klucz k(1,1) znajduje się w stanie 
przewodzenia. 

 

 
 

Rys. 5. Wykorzystany w pracy obszar przewodzenia dla klucza na 

pozycji (1,1) 
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Rys. 6. Zależność transferu napięcia od kąta przesunięcia  wprowa-

dzanego przez MC dla przekształtnika 12×12 i proponowa-

nego w pracy obszaru przewodzenia 

 
Zaletą proponowanego w tej pracy obszaru przewodze-

nia jest to że umożliwia on pracę „bez interwencyjną” urzą-
dzenia tzn. możliwe jest połączenie na „stałe” wybranych faz 
po obu stronach przekształtnika jeśli fazy biegnące przebie-
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gów napięć po obu stronach przekształtnika są identyczne. 
Wadą: zależność transferu napięcia od kąta przesunięcia 
wprowadzanego przez przekształtnik. Należy jednak zauwa-
żyć że w miarę wzrostu rozmiarów matrycy przekształtnika 
zależność ta jest coraz mniej istotna. Istotnymi zaletami 
struktury wielofazowej MC [16, 17] jest zmniejszenie prą-
dów kluczy i dla proponowanego obszaru przewodzenia – 
zmniejszenie zaburzeń spowodowanych komutacją.  

Ze względu na łatwe wykonanie transformatorów 
zmieniających liczbę faz z 3 na 12 (rys.7) i z powrotem 
w artykule wykonano symulację dla przekształtnika 12×12. 

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 urządzenia.  

4. MODEL SYMULACYJNY URZĄDZENIA 

Symulację pracy urządzenia wykonano z wykorzysta-
niem pakietu MATLAB/Simulink z wykorzystaniem tool-
boox’u SimPowerSystems. Urządzenie zbudowano z stan-
dardowych bloków.  
 

 
 

Rys.7. Wykres wskazowy strony 12. fazowej transformatora zmie-

niającego liczbę faz z 3 na 12 

 
Filtr komutacyjny (FC) jest filtrem pasmowo zaporo-

wym o schemacie układu pokazanym na rysunku 8. Wyko-
rzystanie filtra o takiej strukturze pozwala na instalację sto-
sunkowo dużych kondensatorów bez negatywnego 
oddziaływania na własności urządzenia.  

Dla proponowanego rozmiaru przekształtnika macie-
rzowego (12×12) i obszaru sterowania (rys. 5) należy spo-
dziewać się harmonicznych rzędów: 23 i 25, 47 i 49 oraz 
harmonicznych wyższych rzędów. 

 

 
 

Rys. 8. Schemat filtru komutacyjnego (FC) 

5. PRÓBY SYMULACYJNE URZADZENIA 

Wykonano szereg symulacji, a w opracowaniu, na ry-
sunkach 10 i 11 pokazano tylko przykładowe przebiegi (prą-
dy i napięcia fazy A) dla zmiany kąta wprowadzanego przez 

urządzenie z –7,5 [°] do 6 [°] w chwili 0,1 [s] (zmia-
na wykonana w ciągu 40 [µs]), różnica faz pomiędzy pod-
systemami (ψA – ψB) –12[°], stosunek UA/UB = 0,97, moce 
zwarciowe podsystemów 9GVA. 

 

 
 

Rys. 9. Schemat układu do badania wpływu przesuwnika fazowego. 

SEEA, SEEB – systemy elektroenergetyczne, L1,L2 – linie 

elektroenergetyczne, PS – przesuwnik fazowy. Na schema-

cie zaznaczono lokalizację analizowanych wielkości 

W przykładowym przypadku w wyniku działania urzą-
dzenia uzyskano wyniki: zmiana mocy czynnej przesyłanej 
przez linię L1 z 570MW na –156MW, mocy biernej z –
3MVAr na 39MVAr, przez linię L2 z 228MW na 624MW 
i 36MVAr na –15MVAr, mocy wyprowadzanej z podsyste-
mu A z 747MW na 462MW, i –42MVAr na 96MVAr, a z 
podsystemu B z 795MW na 471MW i z –29MVAr na 
24MVAr. 
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Rys.10. Rysunek górny: przebiegi prądów w IA (czerwony) i IB 

(niebieski) dla układu z rysunku 9. Rysunek dolny: prze-

biegi prądów w IL1 (czerwony) i IL2 (niebieski). 
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Rys.11. Przebiegi napięcia UA (czerwony) i UU. 

6. WNIOSKI 

Prezentowane urządzenie pozwala wpływać na statycz-
ne parametry rozpływu mocy w SEE. Pokazane przebiegi 
pozwalają stwierdzić że urządzenie cechuje się bardzo wy-
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soką dynamiką i powoduje bardzo krótkie stany nieustalone: 

może być więc użyte na przykład do tłumienia oscylacji 

przepływu mocy występujących w stanach pozaburzenio-

wych SEE. 

Wraz ze wzrostem ilości faz przekształtnika rośnie rząd 

i równocześnie maleją amplitudy generowanych harmonicz-

nych. Redukcję szkodliwych oddziaływań można uzyskać 

staranniej projektując układy filtracji (filtry harmonicznych 

i komutacyjne), poprzez zwiększenie rozmiaru przekształtni-

ka (np. 24×24, 48×48) oraz przez pewne modyfikacje obsza-

ru przewodzenia. W chwili obecnej uznano że optymalnym 

ze względu na parametry i koszty rozwiązaniem jest układ 

12 fazowy. Rzeczywisty układ przekształtnika został już 

zbudowany i przetestowany, a aktualnie trwają próby jego 

zastosowania do pracy w charakterze przesuwnika fazowego. 
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 The article presents the concept of new matrix converter (MC) based device working as a phase shifting control device in 

power system. The multiphase MC is working under innovative control algorithm specially dedicated for the proposed appli-

cation. The work presents the results of the simulation of the MC work in this application as well as the analysis of the MC 

properties.   
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Streszczenie: Referat przybliża tematykę wyboru lokalizacji dodat-
kowych źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. 
Opisywana jest metoda wyboru lokalizacji przy pomocy optymali-
zacji z wykorzystaniem logiki rozmytej, przy szczególnym zwróce-
niu uwagi na wybór funkcji rozmywających stosowanych do wnio-
skowania. Przedstawione są wyniki stosowania metody w przy- 
kładowym systemie elektroenergetycznym. 

 
Słowa kluczowe: Kompensacja mocy biernej, optymalizacja, zbio-
ry rozmyte. 

1. WSTĘP 

W celu zapobiegania awariom napięciowym systemu 
elektroenergetycznego stosuje się szereg różnych środków. 
Jednym z nich jest umieszczanie w newralgicznych węzłach 
sieci dodatkowych źródeł mocy biernej, których celem jest 
zwiększenie stabilności napięciowej obszaru w którym 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 optymali-
zacyjnym, przy którym korzysta się z systemów sztucznej 
inteligencji i systemów eksperckich, ułatwiających podej-
mowanie decyzji oraz pozwalających  uzyskać zadowalające 
rozwiązania. 

W przyjętej do badań w tym referacie metodzie, opty-
malizującej lokalizację dodatkowych źródeł mocy biernej 
w systemie elektroenergetycznym, do wnioskowania korzy-
sta się z logiki rozmytej. Zaproponowana w latach 60 ze-
szłego wieku przez L. Zadeha, logika rozmyta rezygnuje 
z prostego tradycyjnego przyporządkowania (element należy 
do zbioru, bądź nie należy), dzięki czemu pozwala na przed-
stawienie pewnych nieprecyzyjnych pojęć w postaci nume-
rycznej. 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 wyko-

rzystującej zbiory rozmyte. Do doboru właściwej funkcji 
korzysta się z posiadanej 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 dodat-
kowych źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycz-
nym, wyróżnić można trzy podstawowe zagadnienia. Pierw-
szym jest określenie lokalizacji kompensatora, czyli 
wskazanie węzła, bądź węzłów, w których wskazane jest 
zainstalowanie dodatkowego źródła mocy biernej ze wzglę-
du na polepszenie warunków stabilności napięciowej, po-
prawę profili napięciowych bądź ograniczenie strat przesy-
łowych. Drugim wyróżnionym zagadnieniem jest określenie 
rodzaju źródła, które należy zainstalować w danym węźle, na 
podstawie określonego celu regulacji. Może być to najprost-
sza bateria kondensatorów, bądź bardziej nowoczesne układy 
energoelektroniczne typu FACTS (SVC, STATCOM). Na-
stępnie należy dobrać odpowiednie parametry kompensatora, 
takie jak moc znamionowa i określenie, czy ma mieć charak-
ter indukcyjny bądź pojemnościowy. Opracowana metoda 
dobru kompensatora skupia się wyłącznie na pierwszym oraz 
ostatnim zagadnieniu.  

Prezentowana metoda opiera się na analizie dwóch kry-
teriów: poziomów napięć oraz podatności napięciowej wę-
złów analizowanej sieci. Podstawą działania algorytmu me-
tody jest wyznaczenie wyżej wymienionych parametrów dla 
wszystkich węzłów badanego systemu w szeregu różnych 
wariantów pracy sieci. Po zastosowaniu odpowiedniej funk-
cji rozmywającej, na podstawie wyznaczonych wartości 
oblicza się współczynniki przyporządkowania ěU(p(w)) dla 
napięcia, μK(p(w)) dla podatności napięciowej, oraz charak-
teryzujący węzeł μi(p(w)). Wartość współczynnika μi(p(w)) 
wyznacza się na podstawie iloczynu pozostałych dwóch 
współczynników. Charakter funkcji rozmywających szerzej 
opisany jest w punkcie 3 referatu.  
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Przy wyborze lokalizacji dodatkowego źródła mocy 
biernej korzysta się z dwóch współczynników charakteryzu-
jących węzły : μU(p(w)) oraz μi(p(w)). Węzeł, dla którego 
μi(p(w)) osiąga wartość najniższą, wytypowany jest do zain-
stalowania w nim kompensatora. Współczynnik μU(p(w)) ma 
  
na celu sprawdzenie czy w systemie występują przekrocze-
nia napięciowe. Moc kompensatora dobierana jest w taki 

sposób, aby wstrzykiwana przez niego moc bierna pozwalała 
na utrzymanie w węźle takiej wartości napięcia, aby zapew-
nić spełnienia kryterium napięciowego (aby wartość napięcia 
w węźle nie przekraczała wartości minimalnej, bądź maksy-
malnej). Strukturę algorytmu metody zaprezentowano na 
rysunku 1. 
 

 

 
Rys. 1. Algorytm metody lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. 

 
3. DOBÓR FUNKCJI PRZYNALEŻNOŚCI 

Aby na podstawie opisanej metody otrzymać wiary-
godne wyniki należy odpowiednio dobrać funkcje przyna-
leżności. Funkcja przynależności realizuje odwzorowanie 
danej zmiennej do przedziału z zakresu [0,1]. 

 ]1,0[:)( →XxAµ  (1) 

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 zde-
finiowania funkcji, oraz łatwość modyfikacji parametrów 
funkcji w trakcie prowadzenia doświadczeń, najpopularniej-
szymi funkcjami przynależności są funkcje wielokątne. Naj-

popularniejszymi funkcjami wielokątnymi są funkcja trój-
kątna oraz trapezowa.  

Można również stosować tzw. intuicyjne funkcje przy-
należności, 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 przynależności, stworzone do potrzeb badawczych na 
podstawie doświadczeń ekspertów.  

 

 

Rys. 2. Przykład trapezowej funkcji przynależności 
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Rys. 3. Przykład dzwonowej funkcji przynależności 

3.2. Dobór funkcji przynależności do stosowanej metody 

Podstawą działania algorytmu jest wyznaczanie dwóch 

parametrów, poziomu napięcia w węźle, oraz podatności 

napięciowej węzła. Dla obu tych parametrów należy wyzna-

czyć funkcje przynależności.  

a) dobór funkcji przynależności dla poziomu napięcia 

Poziom napięcia w węźle można określić jako „wła-

ściwy” wtedy, gdy jego wartość zawiera się między ustalo-

nymi  granicami Umin oraz Umax. Przyjmując, że określenie 

właściwy odnosi się do wartości większej niż zero na poka-

zanych wcześniej rysunkach 2,3 oraz 4, wszystkie opisane 

powyżej funkcje przynależności można przypisać do tego 

stwierdzenia. 

Większa prostota w korzystaniu oraz łatwość modyfi-

kacji parametrów zdecydowała o wyborze funkcji trapezo-

wej jako funkcji rozmywającej poziom napięcia w zastoso-

wanej metodzie. 

 

 
 

Rys. 4. Funkcja przynależności dla napięcia zastosowana 

w proponowanej metodzie 
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Wokół napięcia Uopt, określonego jako środek przedzia-

łu min-max, występuje obszar dla którego napięcie jest do-

skonale właściwe, więc funkcja przynależności przyjmuje 

wartość 1. Należy zauważyć, że wartość funkcji przynależ-

ności dla wartości maksymalnej i minimalnej wynoszą 0,5, 

czyli wartości nie zerowe, mimo że napięcie nie jest „wła-

ściwe”. Można w ten sposób różnicować, jeżeli wystąpi sy-

tuacja w której w kilku węzłach nastąpi przekroczenie napię-

ciowe.  

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”. Ze względu na prostotę modyfikacji 

wybrano jednostronną funkcję trójkątną. Rysunek 5 przed-

stawia zastosowaną dla podatności napięciowej funkcję 

przynależności.  

 

 
 

Rys. 5. Funkcja przynależności dla podatności napięciowe zastoso-

wana w proponowanej metodzie.. 

 
Współczynnik Kmax przyjęto jako odwrotność dwukrotno-

ści mocy zwarciowej węzła. Dzięki takiej operacj, gdy dla wę-

zła podatność napięciowa się zwiększy, zmniejszy się współ-

czynnik określający wartość podatności jako „właściwą”. 

4. WYNIKI BADAŃ MODELOWYCH 

Aby przedstawić rezultat działania metody doboru lo-

kalizacji kompensatorów, przeprowadzono badania symula-

cyjne na testowym modelu.  

Działanie algorytmu wykazało potrzebę zainstalowania 

w układzie dwóch kompensatorów. Miejsce zainstalowania 

oraz zakresy wyznaczonych dla tych kompensatorów mocy 

przedstawiono w tabeli 1.  

 
Tablica 1. Węzły wybrane do zainstalowania kompensatora oraz 

zakresy mocy generowanych w różnych wariantach. 

 
Węzeł Wyznaczony zakres mocy biernej [Mvar] 

B09211 0 74,8 

B10211 –2,9 12,6 
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Rys. 6. a) przebiegi napięć w obserwowanych węzłach  b) wartości 

współczynnika μU(p(w)) w obserwowanych węzłach 

przykładowej sieci 
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Rys. 7. a) przebiegi napięć w obserwowanych węzłach  b) wartości 

współczynnika μU(p(w)) w obserwowanych węzłach 

przykładowej sieci po wprowadzeniu kompensatorów. 

 

Rysunek 6a) przedstawia wartości napięć w wybranych 

węzłach modelowanej sieci. Rysunek 6b) przedstawia wy-

znaczone na tej podstwie współczynniki μU(p(w)), zgodnie z 

funkcją przynależności przedstawioną na rys.5. Jak widać, w 

dwóch węzłach występuje sytuacja, w której wartość tego 

współczynnika przekracza wartość 0,5. Wynika z tego, że 

napięcie w danym węźle znacznie przekracza zakres napięć 

dozwolonych w danym węźle. Węzły te zostały wytypowane 

do zainstalowania kompensatora, i jak widać na rysunku 7a), 

wartości napięć nie przekraczają wartości przyjętej jako 

mininmalnej 0,95 p.u. Tym samym,  wartości współczynnika 

przynależności nie przekraczają wartości 0,5, co przedsta-

wiono na rys. 7b). Wpływ zainstalowanych kompensatorów 

widać w pozostałych węzłach systemu.  

5. WNIOSKI 

Własności zbiorów rozmytych pozwalają na przybliże-

nie zjawisk tak, aby przypominały ludzkie postrzeganie. 

Pomaga to skonstruować pewne intuicyjne zasady tak, aby 

można je było zastosować w procesach optymalizacyjnych.  

Bardzo ważnym elementem zastosowania logiki roz-

mytej w rozważaniach jest właściwy dobór kształtu oraz 

parametrów funkcji rozmywającej. Niezbędna jest do tego 

wiedza o danym zjawisku. Zastosowanie odpowiednich ope-

racji na otrzymanych wynikach pozwala na wykorzystanie 

wielu parametrów do analizy.  
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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 reason-

ing. Results of using such method are presented for example power network.  
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Streszczenie: Referat przedstawia krótki przegląd układów koor-
dynacji, dostępnych w nowoczesnych zabezpieczeniach odległo-
ściowych linii elektroenergetycznych, oraz przykładowe wyniki 
testów wybranych układów koordynacji wraz z opisem metod te-
stowania. Zaprezentowane zostały także różnice w sprzętowych 
implementacjach niektórych układów. Funkcje koordynacji działa-
nia zabezpieczeń odległościowych zostały przetestowane na przy-
kładzie urządzeń serii UR firmy GE Multilin. Każdy z dostępnych 
układów koordynacji został sprawdzony w testach syntetycznych 
oraz podczas rzeczywistej współpracy urządzeń D60 i D90Plus. Dla 
układu POTT i przekaźników L90, koordynacja została zrealizowa-
na przy wykorzystaniu różnych rodzajów łącza transmisyjnego.   

 
Słowa kluczowe: automatyka zabezpieczeniowa; testowanie za-
bezpieczeń; sieci SDH. 

1. WSTĘP 

Możliwość rozróżnienia pomiędzy zwarciami wewnętrz-
nymi i zewnętrznymi dla każdej z nastawionych stref działania 
oraz w każdym z kierunków, wydaje się być główną zaletą 
zabezpieczeń odległościowych. Jednakże, w przypadku auto-
nomicznej pracy tych przekaźników na każdym z końców chro-
nionej linii, ograniczenie zasięgu strefy bezzwłocznej skutkuje 
niezdolnością do szybkiego obustronnego jej wyłączenia dla 
niektórych lokalizacji zwarć wewnętrznych. 

Problem związany z wykorzystaniem zabezpieczeń od-
ległościowych do ochrony dwustronnie zasilanej linii przesy-
łowej zostanie krótko omówiony. Zasięg bezzwłocznej strefy 
żadnego z przekaźników nie może, ze względu na koniecz-
ność zapewnienia selektywności działania, być nastawiony 
na pokrycie całej chronionej linii. Zasięg pierwszej strefy 
obejmuje zazwyczaj 80–90% jej długości, dla każdego 
z przekaźników. Wypadkowy obszar objęty szybkim i obu-
stronnym wyłączeniem stanowi zatem 60–80%. Oba końco-
we fragmenty linii (każdy stanowiący 10–20% jej długości) 
znajdują się już w drugiej strefie działania jednego z prze-
kaźników, a więc zwarcia w nich są wyłączane z pewną 
zwłoką czasową (typowo 0,2–0,4 s). 

Rozwiązaniem problemu ograniczonego zasięgu bez-
zwłocznej ochrony jest zastosowanie układów koordynacji 
działania zabezpieczeń odległościowych, wykorzystujących 

łącze telekomunikacyjne oraz dedykowane funkcje dostępne 
w urządzeniach. 

W referacie przedstawione zostaną przykładowe wyniki 
testów, zrealizowanych w Laboratorium Automatyki Elek-
troenergetycznej, w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki 
Warszawskiej. Ich celem było zbadanie działania rzeczywi-
stych układów koordynacji,  zaimplementowanych w urzą-
dzeniach zabezpieczeniowych firmy GE Multilin.  

Testy zostały przeprowadzone w trzech etapach: 
• pierwszym etapem były syntetyczne, zrealizowane 

w dwóch krokach, testy układów koordynacji dostępnych 
w urządzeniu D60: 
� system współbieżny bezwarunkowy DUTT (ang. Di-

rect Under-reaching Transfer Trip), 
� system współbieżny z przyzwoleniem PUTT (ang. 

Permissive Under-reaching Transfer Trip), 
� system współbieżny z wyłączeniem ze strefy wydłużonej 

POTT (ang. Permissive Over-reaching Transfer Trip) i 
jego zmodyfikowana wersja (ang. Hybrid POTT), 

� system przeciwbieżny z przesyłem sygnału blokowa-
nia DCB (ang. Directional Comparison Blocking), 

� system przeciwbieżny z przesyłem sygnału odbloko-
wania DCUB (ang. Directional Comparison Unbloc-
king); 

• drugi etap testów stanowiło badanie rzeczywistej koor-
dynacji pomiędzy urządzeniami D60 i D90Plus, zreali-
zowanej przy wykorzystaniu wszystkich wymienionych 
powyżej układów koordynacji oraz  bezpośredniego po-
łączenia pomiędzy wejściami i wyjściami dwustanowymi 
przekaźników; 

• trzecim etapem były testy układu POTT koordynacji 
między dwoma urządzeniami L90, z wykorzystaniem 
różnych rodzajów łącza telekomunikacyjnego: 
� brak łącza (brak koordynacji – jako odniesienie), 
� bezpośrednie połączenie kablem krosowanym, w stan-

dardzie Ethernet/IEC61850, 
� połączenie Ethernet/IEC61850 przez przełączniki, 
� połączenie Ethernet/IEC61850 przez przełączniki i sieć 

cyfrową SDH (ang. Synchronous Digital Hierarchy), 
� bezpośrednie połączenie optyczne w standardzie 

C37.94, 
� połączenie optyczne (C37.94) przez sieć SDH. 
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2. TYPOWE UKŁADY KOORDYNACJI 

Układy koordynacji działania zabezpieczeń odległo-
ściowych można podzielić, pod względem rodzaju sygnałów 
wymienianych między przekaźnikami, na: 
• automatyki typu wyłączającego (ang. tripping): 

� bezpośrednio (ang. direct), 
� z przyzwoleniem (ang. permissive); 

• automatyki typu blokującego: 
� blokowania (ang. blocking), 
� odblokowania (ang. unblocking). 

Systemy koordynacji wykorzystujące transmisję sygna-
łów wyłączających są także nazywane współbieżnymi, a w 
przypadku sygnałów blokujących – przeciwbieżnymi. Moż-
na wyróżnić pięć podstawowych układów współpracy prze-
kaźników odległościowych: 
• system współbieżny bezwarunkowy (DUTT), 
• system współbieżny z przyzwoleniem (PUTT), 
• system współbieżny z wyłączeniem ze strefy wydłużonej 

(POTT), 
• system przeciwbieżny z przesyłem sygnału blokowania 

(DCB), 
• system przeciwbieżny z przesyłem sygnału odblokowa-

nia (DCUB). 

Wybór konkretnego systemu koordynacji powinien być 
uwarunkowany poziomem integracji pomiędzy łączem tele-
komunikacyjnym a właściwą aparaturą elektroenergetyczną.  
Automatyki typu blokującego są preferowane, gdy medium 
transmisyjne stanowi integralną część chronionego odcinka 
linii, np. dla łącza wysokiej częstotliwości PLC (ang. Power 
Line Carrier). Jest to uzasadnione narażeniem tego rodzaju 
łączy na zakłócenia, które mogą utrudniać bądź uniemożli-
wiać transfer sygnałów wyłączających, a w przypadkach 
skrajnych – doprowadzać nawet do zadziałań zbędnych. 
W przypadku wydzielonego (odrębnego) medium transmi-
syjnego, np. łącza światłowodowego, mikrofalowego czy 
rozległej sieci telekomunikacyjnej SDH ([1–4]), awaria bądź 
zakłócenia w części elektroenergetycznej nie mają zazwy-
czaj wpływu na wymianę informacji między urządzeniami 
zabezpieczeniowymi. Bardziej korzystne jest wtedy stoso-
wanie sygnałów typu wyłączającego. 

2.1. System współbieżny bezwarunkowy – DUTT 

Układ ten bazuje na pierwszej (bezzwłocznej) strefie 
działania zabezpieczenia. W chwili wystąpienia zwarcia w 
tej właśnie strefie przekaźnika lokalnego, generuje on sygnał 
wyłączenia bądź pobudzenia (w zależności od sposobu im-
plementacji funkcji w danym urządzeniu) i wysyła go na 
przeciwległy koniec chronionej linii za pomocą łącza tele-
komunikacyjnego. Zdalny przekaźnik odbiera ten sygnał i 
bezwarunkowo generuje sygnał na otwarcie wyłącznika.  

System współbieżny bezwarunkowy (zwany także 
układem bezpośredniego wyłączenia) charakteryzuje się 
niewielką wiarygodnością decyzji wyłączającej, ze względu 
na brak lokalnej kontroli warunków rozruchu. 

2.2. System współbieżny z przyzwoleniem - PUTT 

W przeciwieństwie do układu DUTT, zdalne wyłącze-
nie nie jest w tym przypadku bezwarunkowe. 

Pobudzenie (bądź zadziałanie) przekaźnika lokalnego 
w strefie I jest wykorzystywane do generowania sygnału 
wyzwalającego dla zdalnego przekaźnika. Jednakże, wysła-
nie sygnału na otwarcie wyłącznika w stacji odległej uwa-

runkowane jest spełnieniem dodatkowego wymogu –
pobudzenia przekaźnika zdalnego w jednej ze stref „do 
przodu”. 

PUTT jest systemem odpornym na zakłócenia  w łączu 
transmisyjnym. Fałszywy zdalny sygnał wyzwalający nie 
jest uwzględniany przy braku lokalnego odnotowania zwar-
cia w kierunku „do przodu”.  

2.3. Wyłączenie ze strefy wydłużonej – POTT 

System POTT wykorzystuje strefę drugą (np. w urzą-
dzeniach serii UR od GE Multilin [5]-[7]) lub wydłużoną 
strefę pierwszą (np. w urządzeniach Siemens SIPROTEC 
[8]) do generowania zdalnego sygnału wyzwalającego, 
transmitowanego na przeciwległy koniec linii.  

Sygnał na otwarcie wyłącznika jest, przez każdy z prze-
kaźników, generowany po spełnieniu dwóch warunków: 
• lokalnego pobudzenia w strefie drugiej lub wydłużonej 

strefie pierwszej, 
• otrzymania zdalnego sygnału wyzwalającego z przeciw-

ległej stacji elektroenergetycznej. 

Niektóre implementacje sprzętowe automatyki POTT 
(np. w serii UR od GE Multilin) pozwalają na wykorzysty-
wanie dodatkowych warunków rozruchowych – na przykład 
pobudzenia od funkcji zabezpieczenia nadprądowego ziem-
nozwarciowego kierunkowego. 

2.4. Układ z przesyłem sygnału blokującego - DCB 

DCB jest pierwszą z dwóch typowych automatyk typu 
przeciwbieżnego. Także w tym przypadku, można wyróżnić 
dwie  odmienne implementacje układu: 
• rozwiązanie wykorzystujące strefę drugą każdego z prze-

kaźników dla potrzeb realizacji porównania kierunku wi-
dzenia miejsca zwarcia (np. urządzenia GE Multilin); 

• rozwiązanie wykorzystujące, dla porównania kierunku 
odnotowania zwarcia, wydłużoną strefę szybką (pierw-
szą) każdego z przekaźników (np. Siemens). 

W przypadku zwarcia zewnętrznego, zabezpieczenie 
lokalne zostaje pobudzone w strefie wstecznej. Wysyła ono 
sygnał blokujący na przeciwległy koniec linii. Zostaje on 
odebrany przez przekaźnik zdalny, który w efekcie nie gene-
ruje bezzwłocznego sygnału na otwarcie wyłącznika, pomi-
mo odnotowania zwarcia w kierunku „do przodu”. 

W przypadku zwarcia wewnętrznego (widzianego 
w kierunku „do przodu” przez oba przekaźniki jednocze-
śnie), nie jest transmitowany żaden sygnał. Pozwala to na 
szybkie wygenerowanie sygnałów wyłączających, niezależ-
nie w każdej ze stacji elektroenergetycznych. 

2.5. Układ z przesyłem sygnału odblokowania - DCUB 

System DCUB może zostać zaimplementowany na dwa 
różne sposoby, analogiczne jak w przypadku DCB. Jednak-
że, tym razem przesyłany jest sygnał odblokowujący wyłą-
czenie szybkie. 

Pojawienie się zwarcia wewnętrznego w chronionej li-
nii, skutkuje tym razem wygenerowaniem i nadaniem (nieza-
leżnie przez każdy z przekaźników) sygnału odblokowania. 
Odebranie tego sygnału przez przeciwległe zabezpieczenie 
stanowi dla niego zdalne przyzwolenie na bezzwłoczne 
otwarcie wyłącznika.   
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3. TESTY SYNTETYCZNE AUTOMATYK 
WSPÓŁPRACY Z ŁĄCZEM 

Syntetyczne badanie automatyk współpracy z łączem, 
zaimplementowanych w urządzeniu D60, zostało przepro-
wadzone przy wykorzystaniu testera mikroprocesorowego 
CMC-156 firmy OMICRON electronics, obsługiwanego za 
pomocą dedykowanego oprogramowania dla komputera 
klasy PC. 

Konfigurację urządzenia D60 [5] i jego funkcji koordy-
nacyjnych zrealizowano poprzez dedykowane oprogramo-
wanie EnerVista UR Setup, a jej poprawność została wstęp-
nie zweryfikowana za pomocą wybranych modułów 
środowiska testowego Omicron Test Universe. 

Celem tego etapu testów było zweryfikowanie (przy 
wykorzystaniu wejść i wyjść dwustanowych testera CMC) 
poprawności generowania i interpretacji, przez urządzenie 
D60, dedykowanych sygnałów automatyk współpracy z 
łączem, dla każdego dostępnego sposobu kodowania (1-, 2- 
lub 4-bitowego) oraz dla każdego rodzaju zwarcia (ze-
wnętrznych i wewnętrznych, międzyfazowych i doziem-
nych). Wielobitowe kodowanie sygnałów w urządzeniach 
serii UR pozwala na przekazywanie informacji nie tylko o 
wystąpieniu zwarcia, ale także o jego rodzaju i fazach nim 
objętych. Sekwencje testowe, symulujące odpowiednie ro-
dzaje zwarć, były każdorazowo projektowane i wymuszane 
(prądy i napięcia w każdej z faz) za pomocą modułu 
Omicron State Sequencer, wchodzącego w skład środowiska 
Omicron Test Universe. 

Odnotowane zostało poprawne działanie funkcji koor-
dynacyjnych urządzenia D60, zarówno w aspekcie genero-
wania sygnałów wyłączających i blokujących (przekaźnik 
w roli zabezpieczenia lokalnego), jak i ich interpretacji 
(przekaźnik jako zabezpieczenie zdalne). 

4. TESTY RZECZYWISTEJ KOORDYNACJI 
POMIĘDZY DWOMA URZĄDZENIAMI 

Dodatkowym elementem stanowiska był w tym przy-
padku wzmacniacz CMS-156 firmy OMICRON electronics, 
który pozwolił na wymuszanie dodatkowych trzech prądów 
i trzech napięć dla urządzenia D90Plus. Konfiguracja logiki 
wewnętrznej terminala [7] i jego funkcji współpracy z łą-
czem została zrealizowana przy wykorzystaniu dedykowa-
nego oprogramowania EnerVista UR Plus Setup. 

Drugi etap testów został przeprowadzony dla sprawdze-
nia poprawności rzeczywistej współpracy pomiędzy urzą-
dzeniami D60 i D90Plus (połączonymi bezpośrednio za po-
mocą wyjść i wejść dwustanowych), dla każdej z dostępnych 
automatyk współpracy z łączem. Zabezpieczenie D60 pełniło 
przy tym rolę zabezpieczenia lokalnego (bliższego symulo-
wanemu zwarciu), a D90Plus – rolę zabezpieczenia zdalne-
go. Dodatkowo (dla automatyki POTT) zmierzone zostały 
różnice czasu wysyłania, przez każde z urządzeń, sygnału na 
otwarcie wyłącznika. 

Wykorzystanie testerów mikroprocesorowych pozwoliło 
na sprawdzenie funkcji koordynacyjnych działania urządze-
nia D60, zarówno podczas generowania sygnałów wyłącza-
jących oraz blokujących (przekaźnik w roli zabezpieczenia 
lokalnego), jak i ich interpretacji (przekaźnik jako zabezpie-
czenie zdalne). 

5. TESTY PORÓWNAWCZE RÓŻNYCH 
RODZAJÓW ŁĄCZA KOMUNIKACYJNEGO 

Ostatni etap (III) przeprowadzonych badań laboratoryj-
nych miał na celu porównanie różnych rodzajów łącz trans-
misyjnych w aspekcie ich przydatności w układach koordy-
nacji działania zabezpieczeń odległościowych. W tym etapie 
testów wykorzystywane były dwa urządzenia L90 [6] i tylko 
jedna automatyka współpracy z łączem – POTT. Do prze-
prowadzenia testów potrzebne były wyłączenie dwa wejścia 
dwustanowe testera CMC-156 – po jednym na sygnał wyłą-
czający z obu urządzeń L90. 

Najistotniejszy zagadnieniem są opóźnienia zadziałania 
przekaźnika zdalnego względem lokalnego, odnotowane 
przy zastosowaniu poszczególnych rodzajów łącza transmi-
syjnego, oraz różnice pomiędzy nimi. Pomiary dla każdego 
z połączeń zostały wykonane wielokrotnie dla transmisji 
w każdym z kierunków. Ich uśrednione wartości zebrano 
w tablicy 1. W przypadku braku koordynacji, opóźnienie 
zadziałania przekaźnika zdalnego przekracza 500 ms. Zwią-
zane jest to z jego działaniem w drugiej strefie.  

 
Tablica 1. Zestawienie średnich opóźnień między czasem zadziania 
przekaźnika zdalnego i lokalnego 

 
Średnia różnica 
pomiędzy czasami 
zadziałania 

Zastosowane łącze komunikacyjne mię-
dzy skoordynowanymi (w automatyce 
POTT) zabezpieczeniami 

[ms] 
Brak łącza/koordynacji (wartość odniesie-
nia) 

504,1 

Bezpośrednie połączenie wejść i wyjść 
dwustanowych (dane z etapu II badań) 

6,2 

Bezpośrednie połączenie (kabel krosowa-
ny) w standardzie Ethernet/IEC61850 
(GOOSE/GSSE) 

3,8 

Połączenie w standardzie Ether-
net/IEC61850 (GOOSE/GSSE) z wyko-
rzystaniem przełącznik (switch) 

5,1 

Połączenie w standardzie Ether-
net/IEC61850 (GOOSE/GSSE) przez 
przełączniki i sieć cyfrową SDH (moduł  

10,4 

Bezpośrednie połączenie optyczne (świa-
tłowód 820 nm, G.651) w standardzie w 
standardzie C37.94 

6,9 

Łącze optyczne w standardzie C37.94, 
wprowadzone do sieci cyfrowej SDH 

14,1 

 
Wykorzystanie automatyki POTT zapewnia obniżenie 

wartości tego opóźnienia do kilku-kilkunastu milisekund. 
Najmniejsze opóźnienie zostało odnotowane dla bezpośred-
niego połączenia Ethernet w standardzie IEC61850, co wy-
nika z największej przepływności tego łącza – 100 Mb/s. 
Zastosowanie przełączników powoduje wprowadzenie do-
datkowego opóźnienia na poziomie 1 ms, a zrealizowanie 
transmisji przez telekomunikacyjną sieć cyfrową SDH – 
kolejne 5 ms. Bezpośrednie łącze optyczne (64 kb/s) w stan-
dardzie C37.94 zapewnia opóźnienie na średnim poziomie 
blisko 7 ms, a po wprowadzeniu do sieci SDH - około 14 ms. 
Niewielka zwłoka czasowa działania przekaźnika zdalnego 
w przypadku bezpośredniego połączenia wejść/wyjść dwu-
stanowych przekaźników serii D (poprzedni etap badań), 
wynosząca około 6 ms, wynika z wykorzystania szybkich 
(statycznych) wyjść typu Form-C. 
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Tablica 2. Zestawienie wartości opóźnień wprowadzanych przez 
sieć cyfrową SDH 

Protokół komunikacyjny 
Ethernet / 
IEC61850 

C37.94 

Moduł multipleksera SDH 
(TN1Ue firmy GE Multilin) 

ETHER-100 
DATA-
NX64F 

Zwarcie 
przy L90 (1) 
(L90_prawy) 

5,2 7,4 

Zwarcie 
przy L90 (2) 
(L90_lewy) 

5,5 6,9 
Opóźnienie 

sieci SDH [ms] 

Średnio 5,35 7,15 

Asymietria kierunkowa  

/ (1) – (2) / [ms] 
-0,3 0,5 

 

Dodatkowe opóźnienie, wprowadzane przez sieć cy-

frową SDH (tablica 2), jest różne dla poszczególnych stan-

dardów telekomunikacyjnych. Dla transmisji w standardzie 

C37.94, sieć SDH generuje opóźnienie o około 40% większe 

(2 ms) niż dla protokołu Ethernet/IEC61850. Jest to spowo-

dowane, odmiennym dla obu standardów, sposobem enkap-

sulacji i właściwej transmisji danych w sieci SDH. Dla połą-

czeń optycznych (C37.94) wykorzystywany jest kontener 

wirtualny VC-12 (przepływność 2Mb/s), wobec kontenera 

VC-3 (przepływność około 50 Mb/s) dla połączeń w proto-

kole IEC61850. 

 
Tablica 3. Zestawienie czasów zadziałania przekaźników z rozróż-
nieniem kierunku transmisji 

Opóźnienie czasu 

zadziałania [ms] 

Łącze komunikacyjne 

Zwarcie 
przy 

L90 (1) 
/ sygnał  

do 
L90 (2) / 

Zwarcie 
przy 

L90 (2) 
/ sygnał  

do 
L90 (1) / 

Różnica 

kierunkowa 

[ms] 

Ethernet/IEC61850 bez-
pośrednio 

4,5 3 1,5 

Ethernet/IEC61850 przez 
przełączniki 

5,9 4,2 1,7 

Ethernet/IEC61850 pod-
łączone do SDH przez 
przełączniki 

11,1 9,7 1,4 

Bezpośrednie łącze 
optyczne C37.94 

7 6,9 0,1 

Połączenie C37.94 przez 
sieć SDH 

14,3 13,8 0,5 

Asymetria kierunkowa opóźnienia, wprowadzanego 

przez sieć SDH, jest niewielka (zaledwie kilka procent war-

tości całego opóźnienia) i niezdeterminowana kierunkowo – 

w przypadku jednego standardu ma (dla przyjętej konwencji 

pomiaru) wartość ujemną, a dla drugiego dodatnią. 

Asymetria (ze względu na kierunek transmisji sygnału 

wyzwalającego) zwiększa się przy rozpatrywaniu całkowite-

go opóźnienia między działaniem przekaźników (tablica 3). 

W tym przypadku jest już ona zdeterminowana kierunkowo 

– opóźnienie było zawsze mniejsze podczas pracy przekaź-

nika L90 (1) jako zdalnego. 
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OVERVIEW AND EXAMPLE TEST RESULTS OF MODERN PILOT SCHEMES FOR CO-

ORDINATION OF LINE DISTANCE PROTECTION RELAYS – CONFERENCE PAPER 
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The paper presents a short review of pilots schemes, which are available in modern line distance protection relays, and 

example results of common pilot schemes tests with the testing methods description. Some differences in implementations of 

selected pilot schemes have been shown for comparison reasons. Distance protection coordination functions have been tested 

for GE Multilin UR-series devices. Every type of available pilot scheme has been checked in synthetic test and during the real 

coordination between D60 and D90Plus devices. For POTT scheme, coordination between two L90 protections has been real-

ized by a sort of available different telecommunication link types, for comparison reasons too. 
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Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki analizy zakłócenia 
jakie miało miejsce w jednej ze stacji przyelektrownianych, do 
której przyłączone były dwa bloki dużej elektrowni systemowej. 
Zdarzenie zostało wywołane zwarciem w polu autotransformatora 
łączącego szyny  110 kV i  400 kV tej stacji. W następstwie zwar-
cia doszło do zmiany konfiguracji sieci, co doprowadziło do utraty 
synchronizmu jednego z generatorów, a ostatecznie do całkowitego 
wyłączenia jednego z bloków elektrowni po zbędnym działaniu 
zabezpieczeń w czasie kołysań mocy. 

 
Słowa kluczowe: blok energetyczny, kołysania mocy, stabilność, 
zabezpieczenia bloku. 

1. WSTĘP 

Poniżej zostaną przedstawione wyniki analizy zakłóce-
nia jakie miało miejsce w stacji przyelektrownianej, do któ-
rej przyłączone były bloki nr 1 i 2 jednej z elektrowni. 

Analizowany ciąg zdarzeń został wywołany dwufazo-
wym zwarciem powstałym w wyniku pomyłki łączeniowej w 
polu autotransformatora 110 kV/400 kV (T2) stacji przyelek-
trownianej. W następstwie wymienionego zwarcia działały 
zabezpieczenia doprowadzając do zmiany konfiguracji sieci 
110 kV. W warunkach działania automatyki sieci 110 kV 
doszło do utraty synchronizmu generatora G2 i asynchro-
nicznych kołysań mocy, a ostatecznie do całkowitego wyłą-
czenia bloku nr 2. 

Referat zawiera skróconą analizę poprawności pracy 
funkcji zabezpieczeniowych bloku nr 2, które pobudzały się 
lub działały w czasie zakłócenia. Przedstawiono analizę ja-
kościową dotyczącą stabilności współpracy bloku nr 2 z 
siecią w czasie poszczególnych etapów zakłócenia. Referat 
kończą wnioski dotyczące przyczyn powstania zakłócenia 
oraz sposobów unikania podobnych zdarzeń w przyszłości. 

2. POCZĄTKOWA KONFIGURACJA STACJI 
PRZYELEKTROWNIANEJ I STAN BLOKÓW 

Na rys. 1 pokazano w uproszczeniu konfigurację sieci 
przed wystąpieniem zakłócenia. Blok nr 2 przyłączony był 
do systemu II stacji A. System ten połączony był również 

trzema liniami 110 kV ze stacjami: B, C, i D. Konfiguracja 
pozostałych pól stacji przyelektrownianej była nieistotna dla 
prowadzonej analizy. Przed zakłóceniem, stacja A sprzęgnię-
ta była z siecią 400 kV poprzez transformator T2. Drugi 
transformator sprzęgający T1 był wyłączony. 
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Rys. 1. Uproszczony schemat analizowanej sieci przed wystąpie-

niem zakłócenia 
 

Przed wystąpieniem zakłócenia, moc zwarciowa syste-
mu II stacji A wynosiła 3967 MVA. Składały się na nią 
udziały od: transformatora T2 (1545 MVA), generatora G2 
(1139 MVA) oraz linii przyłączonych do tego systemu (w 
sumie 1299 MVA). Blok nr 2 obciążony był mocą czynną 
równą 377 MW i bierną równą 70,8 MVar. 

W systemie zabezpieczeń bloku nr 2 aktywne były 
między innymi następujące funkcje impedancyjne: 
1. Funkcja impedancyjna bloku (21G) i funkcja reagująca 

na poślizg biegunów wirnika generatora (78), które 
mierzą napięcie na zaciskach generatora i prąd w jego 
punkcie neutralnym; aktywne w terminalach REG670 
(rys. 2a) [1]. 

2. Funkcja odległościowa z aktywną blokadą kołysaniową 
(PSB), która mierzy napięcie i prąd w obwodach GN 
transformatora blokowego (21S.4); aktywna w prze-
kaźniku: RED670 (rys. 2b) [2]. 
Strefy zabezpieczenia 21S.4 skierowane w stronę sieci 

oraz strefa 2 zabezpieczenia 21G, działaniem powodują 
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otwarcie wyłącznika blokowego danego bloku oraz ograni-
czenie dopływu pary do turbiny (praca na potrzeby własne 
PPW). Strefy 21S.4 skierowane w stronę bloku oraz strefa 1 
zabezpieczenia 21G powodują otwarcie wyłączników: blo-
kowego, generatorowego, wzbudzenia i potrzeb własnych 
(wyłączenie części elektrycznej) oraz odcięcie dopływu pary 
do turbiny (praca luzem kotła PLK). 

 
a) 

 
b) 

 
 
Rys. 2. Charakterystyki rozruchowe i nastawienia funkcji impe-

dancyjnych bloku nr 2: a) 21G i 78, b) 21S.4 

3. CHRONOLOGICZNY PRZEBIEG ZDARZEŃ 
ANALIZOWANEGO ZAKŁÓCENIA 

W dniu awarii około godziny 08:38:02:358 doszło do 
dwufazowego (L1-L2) zwarcia w polu 15 stacji A. Zwarcie 
zostało wyłączone przez zabezpieczenia tego pola. Zwarcie 
spowodowało pobudzenie (między innymi) blokady PSB 
zabezpieczenia 21S.4 w urządzeniu RED670 (półkomplet 
zainstalowany na zaciskach obwodów GN transformatora 
2TB) oraz strefy 2 zabezpieczenia 21G.2 w urządzeniu 
REG670 bloku nr 2. Pobudzenie wymienionych funkcji było 
poprawne, ponieważ zwarcie miało miejsce blisko (pod 
względem impedancji) generatora. 

Zwarcie zostało zlikwidowane w wyniku zadziałania 
zabezpieczenia odległościowego typu REL511 po stronie 
110 kV autotransformatora T2 (pole 15). Zabezpieczenie to 
spowodowało, o godz. 08:38:02:429, obustronne wyłączenie 
autotransformatora. Po wyłączeniu zwarcia, odwzbudziły się 
zabezpieczenia bloku nr 2. 

Już po zlikwidowaniu zwarcia doszło do zbędnego za-
działania zabezpieczeń odległościowych typu RTX35, w 
cyklu SPZ WZ (wyłącz-załącz), w stacjach C i B w polach 
linii biegnących do stacji A (patrz rys. 1). Wyłączenie auto-
transformatora T2 oraz linii łączących stację A ze stacjami B 
i C zainicjowało asynchroniczne kołysania mocy generatora 
G2, podczas których doszło do następującej sekwencji zda-
rzeń (podano je chronologicznie): 
• załączenie wyłącznika w polu linii stacji B łączącej tę 

stację ze stacją A, w cyklu SPZ; 
• pobudzenie strefy 2 zabezpieczenia impedancyjnego 

bloku nr 2 (REG670: 21G); 

• pobudzenie zabezpieczenia od poślizgu biegunów gene-
ratora G2 (REG670: 78); 

• załączenie wyłącznika w stacji C w polu linii łączącej tę 
stację ze stacją A, w cyklu SPZ; 

• wyłączenie wyłącznika w stacji A w polu linii łączącej tę 
stację ze stacją B przez zabezpieczenie odległościowe 
bez funkcji blokady kołysaniowej; 

• pobudzenie strefy 1 zabezpieczenia impedancyjnego 
bloku nr 2 (REG670: 21G); 

• zadziałanie 1 strefy zabezpieczenia odległościowego 
bloku 21S.4 (RED670). 

W wyniku zadziałania zabezpieczenia odległościowego 
21S.4, blok nr 2 został całkowicie wyłączony. Ponadto, ze 
względu na zablokowaną automatykę SZR w rozdzielniach 
potrzeb własnych, został wyłączony kocioł tego bloku. 

4. ANALIZA DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ 
IMPEDANCYJNYCH BLOKU NR 2 

Na podstawie rejestracji wykonanych w czasie anali-
zowanego zakłócenia przez przekaźniki REG670 i RED670 
(półkomplet zainstalowany w elektrowni po stronie GN 
transformatora 2TB) bloku nr 2 wyznaczono trajektorie im-
pedancji widzianych przez wymienione przekaźniki. 

Na rys. 3a pokazano trajektorię impedancji widzianą 
przez przekaźnik REG670 w fazie L1, naniesioną na charak-
terystyki rozruchowe zabezpieczenia 21G i 78 bloku nr 2. Na 
rys. 3b pokazano trajektorię impedancji widzianą przez 
przekaźnik RED670 (półkomplet w elektrowni) w pętli 
zwarciowej L1-L2 naniesioną na charakterystyki rozruchowe 
zabezpieczenia 21S.4. 

 
a)

 

b) 

 

Rys. 3. Trajektoria impedancji widziana przez zabezpieczenia: a) 
21G i 78 (faza L1), b) 21S.4 (pętla zwarciowa L1-L2) 

Dzięki szybkiej likwidacji zwarcia w polu 15 stacji A, 
blok nr 2 utrzymał synchronizm pracy z siecią. Po zwarciu 
wystąpiły kołysania synchroniczne, a blok powrócił w pobli-
że punktu pracy sprzed zwarcia. Jak wskazują przedstawione 
trajektorie, blok nr 2 utracił synchronizm po zbędnym wyłą-
czeniu linii łączących stację A ze stacjami C i B. Nastąpiło 
to z powodu zadziałania zabezpieczeń odległościowych typu 
RTX35 wymienionych linii, zainstalowanych w stacjach C i 
B (punkty 4. i 5. na rys. 3).  
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Działanie wymienionych zabezpieczeń w stacjach C i B 
nie było współbieżne z działaniem zabezpieczeń w stacji A. 
Wydłużone szybkodziałające strefy zabezpieczeń w stacjach 
B i C objęły działaniem zwarcie w polu 15 stacji A powodu-
jąc zbędne wyłączenie obu linii. Wyłączenie to nastąpiło już 
po likwidacji zwarcia z powodu dodania się czasów wła-
snych wyłączników. Konfiguracja zabezpieczeń odległo-
ściowych linii w stacjach C i B przewidywała inicjowanie 
cyklu SPZ linii, z przerwami ok. 300 ms. 

W czasie trwania kołysań asynchronicznych bloku nr 2 
(pomiędzy punktami 5.1. i 6. na rys. 3) wektor impedancji 
znalazł się w strefie zewnętrznej blokady PSB funkcji 21S.4. 
W analizowanym etapie, kołysania asynchroniczne odbywa-
ły się po stronie sieci (powyżej osi rezystancji). W czasie 
przebywania wektora impedancji w strefie zewnętrznej blo-
kady PSB, doszło do ponownego załączenia linii w stacji B 
w cyklu SPZ (punkt 6. na rys. 3 i 4). Spowodowało to zmia-
nę warunków kołysań objawiającą się nieznacznym zmniej-
szeniem się promienia i przesunięciem środka koła obrotu 
asynchronicznego na płaszczyźnie impedancji. W skutek 
tego wektor impedancji skokowo przemieścił się do strefy 
wewnętrznej blokady PSB funkcji 21S.4. Czas przebywania 
pomiędzy strefą zewnętrzną i wewnętrzną PSB wyniósł ok. 
23 ms i był krótszy od nastawionego czasu tP1 - blokada nie 
została aktywowana. 

Chwilę później została ponownie załączona w cyklu 
SPZ linia w stacji C (punkt 6. na rys. 3) i praktycznie w tym 
samym czasie została definitywnie wyłączona linia do stacji 
stacji B (punkt 8. na rys. 3) na skutek zadziałania zabezpie-
czenia odległościowego w stacji A w warunkach kołysań 
mocy (zabezpieczenie to nie miało blokady PSB). 

Po powyższych zmianach konfiguracji sieci, asynchro-
niczne kołysania mocy przeniosły się na stronę bloku nr 2. 
W tym stanie wektor impedancji przemieścił się do 1 strefy 
zabezpieczenia 21G oraz do stref 1 i 2 zabezpieczenia 21S.4. 
Konfiguracja funkcji 21S.4 przewidywała bezzwłoczne dzia-
łanie strefy 1. Zatem po przemieszczeniu się wektora impe-
dancji do obszaru działania tej strefy (punkt 8.1. na rys. 5) 
przy nieaktywnej blokadzie PSB nastąpiło jej zadziałanie, co 
spowodowało całkowite wyłączenie bloku nr 2 z czasem 
własnym wyłączników (punkt 9. na rys. 3). 

5. ANALIZA WARUNKÓW STABILNOŚCI 
WSPÓŁPRACY BLOKU NR 2 Z SIECIĄ 

Charakterystykę mocy P(δ′) generatora G2 dla stanu 
przed zwarciem w stacji A pokazano na rys. 4a [3]. W mo-
mencie powstania zwarcia charakterystyka mocy uległa ob-
niżeniu (rys. 4a) [3]. Powstała tym samym różnica mocy 
ΔP = PT – P2maxsin(δ1′) była dodatnia i wirnik generatora 
zaczął przyspieszać względem częstotliwości sieci – kąt δ′ 
zaczął wzrastać. Zwarcie zostało wyłączone po ok. 70 ms. 
Przez ten czas kąt mocy generatora G2 wzrósł do wartości 
δ2′. Likwidacja zwarcia spowodowała wyłączenie transfor-
matora T2. Wywołało to znaczące obniżenie mocy zwarcio-
wej na szynach systemu II stacji A. Skutkowało to obniże-
niem wysokości charakterystyki mocy generatora G2 do 
P3max. 

Po zwarciu wartość mocy wynikająca z charakterystyki 
P3 przy kącie δ2′ była mniejsza niż moc PT, zatem, ΔP pozo-
stało dodatnie i wirnik generatora nie przestał przyspieszać. 
Kąt mocy wzrósł do wartości δ3′, przy której ΔP = 0. Zdoby-

ta w czasie przyspieszania wirnika energia kinetyczna (pro-
porcjonalna do pola przyspieszeń z rys. 4a) musiała zostać 
wytracona – po zrównaniu się mocy kąt δ′ nie przestał ro-
snąć. Doszło do sytuacji, w której ΔP < 0, co doprowadziło 
do wyhamowania wirnika do prędkości synchronicznej przy 
δ3max′. W tym stanie pole hamowań (ΔP < 0) zrównało się 
z polem przyspieszeń (ΔP > 0). Stan równowagi zostałby 
osiągnięty poprzez kołysania synchroniczne wokół kąta δ3′. 

W czasie trwania kołysań synchronicznych po likwida-
cji zwarcia, doszło do zbędnego wyłączenia linii łączącej 
stacje A i C. Spowodowało to dalsze obniżenie się mocy 
zwarciowej na szynach stacji A i wysokości charakterystyki 
mocy generatora G2 do wartości P4max. Powstały kołysania 
poprzez, które generator G2 osiągnąłby stabilny punkt pracy 
przy δ4′ (rys. 4b). Niedługo po tym została zbędnie wyłączo-
na linia odchodząca do stacji B, co ekstremalnie obniżyło 
moc zwarciową na szynach stacji A. W tym stanie charakte-
rystyka P(δ′) generatora G2 przebiegała w całości pod prostą 
PT (rys. 4c). Układ nie mógł osiągnąć stabilnego punktu 
pracy i kąt mocy zaczął się zwiększać, co wytrąciło genera-
tor G2 z synchronizmu. 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 4. Charakterystyki mocy P(δ’) generatora G2 w stanie 
przejściowym: a) w trakcie zwarcia w polu 15 stacji A 
i po jego wyłączeniu, b) po wyłączeniu linii łączącej sta-
cje A i C, c) po wyłączeniu linii łączącej stacje A i B. 

Dalsze zmiany konfiguracji sieci zmieniały warunki ko-
łysań mocy, przez co kołysania asynchroniczne przeniosły 
się na stronę bloku nr 2, co ostatecznie doprowadziło do 
zadziałania zabezpieczenia odległościowego 21S.4. 
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6. WNIOSKI 

Przyczyną wyłączenia bloku nr 2 jednej z elektrowni 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego było zbędne 
zadziałanie pierwszej, bezzwłocznej strefy zabezpieczenia 
odległościowego zainstalowanego po stronie GN tego bloku 
w czasie asynchronicznych kołysań mocy. Przyczyną utraty 
synchronizmu generatora było obniżenie się mocy zwarcio-
wej na szynach stacji, do której był on przyłączony. 

Moc zwarciowa obniżyła się po wyłączeniu autotrans-
formatora sprzęgającego szyny 110 i 400 kV stacji (w polu 
którego powstało zwarcie) oraz na skutek zbędnego wyłą-
czenia dwóch linii odchodzących od stacji. Do zbędnego 
wyłączenia tych linii doszło na skutek działania wydłużo-
nych stref ich zabezpieczeń odległościowych w czasie zwar-
cia mającego miejsce poza tymi liniami. Dla linii powiąza-
nych z węzłem wytwórczym nie należy stosować Kon- 
figuracji zabezpieczeń odległościowych polegającej na wy-
dłużaniu strefy bezzwłocznej, przy braku współbieżności 
z działaniem zabezpieczenia na drugim końcu tej linii. 

Działanie zabezpieczeń wyzwalało cykl automatyki 
SPZ na tych liniach. Automatyka w czasie kołysań asyn-
chronicznych generatora G2 powodowała ponowne załącza-
nie i wyłączanie linii co wpłynęło na kształt trajektorii impe-
dancji wdzianych przez przekaźniki. 

Asynchroniczne kołysania mocy, które wystąpiły 
w czasie zakłócenia powinny spowodować zablokowanie 
zabezpieczenia 21S.4 bloku nr 2 przez uaktywnienie blokady 
PSB. Niestety na skutek zmiany konfiguracji sieci kryterium 
blokady nie zostało spełnione. W celu zwiększenia szans 
detekcji kołysań mocy przez blokadę PSB przekaźnika 
RED670, proponujemy zmniejszenie zasięgu jej stref, tak 
aby sprawdzanie kryterium blokady odbywało się bliżej stref 
rozruchowych funkcji odległościowej. Dzięki temu zmniej-
szy się też ryzyko zbędnego blokowania przekaźników 
w czasie dalekich kołysań niezagrażających zbędnym dzia-
łaniem przekaźników. Czas przejścia przez strefy blokady 
należy ustawić tak, aby uzyskana została odpowiednio wy-
soka maksymalna szybkość zmian impedancji uznawana za 
kołysania mocy (≈120–160 Ω/s). 

Strefa I zabezpieczenia impedancyjnego bloku nr 2 
(21S.4) miała w omawianym przypadku zasięg równy reak-
tancji transformatora blokowego (2TB). Zwykle strefę I za-
bezpieczenia odległościowego bloku nastawia się tak, aby jej 
zasięg nie wykraczał poza transformator blokowy. Gdyby 
zasięg tej strefy wynosił 70% reaktancji transformatora 2TB 
prawdopodobnie nie doszłoby do jej zadziałania. Można 
zatem proponować skrócenie zasięgu strefy I omawianego 
zabezpieczenia 21S.4, co zmniejszy ryzyko jej działania 

w czasie asynchronicznych kołysań mocy, których środek 
znajduje się po stronie bloku. 

W czasie omawianego zakłócenia pobudziła się zbędnie 
strefa 1 zabezpieczenia impedancyjnego bloku nr 2 (21G), 
której opóźnienie działania wynosiło 0,20 s. Do jej zadziała-
nia nie doszło, ze względu na szybsze wyłączenie bloku 
przez zabezpieczenie 21S.4. Ze względu na ryzyko nieselek-
tywnego wyłączenia bloku w czasie kołysań mocy przez 
strefę 1 wymienionego zabezpieczenia 21G, należy wydłu-
żyć jej opóźnienie do 0,6 s. Takie nastawienie w znacznym 
stopniu ograniczy ryzyko nieselektywnego działania zabez-
pieczenia 21G w warunkach kołysań mocy. 

W warunkach omówionego zakłócenia powinno działać 
zabezpieczenie od skutków utraty synchronizmu (78) gene-
ratora G2. Do działania tego zabezpieczenia jednak nie do-
szło, ponieważ w pierwszym etapie zakłócenia, w wyniku 
awaryjnych wyłączeń, moc sieci, z którą powiązany był blok 
nr 2 znacząco zmalała i trajektoria zmieniającej się impedan-
cji przebiegała poza charakterystyką rozruchową przekaźni-
ka 78. Wymieniona charakterystyka dobrana była do nor-
malnych warunków współpracy bloku zarówno z siecią 110 
kV, jak i 400 kV. Co prawda, w dalszym przebiegu zakłóce-
nia, po ponownym załączeniu dwóch linii w cyklu SPZ, 
wymienione zabezpieczenie mogłoby zadziałać, gdyby blok 
nie zastał wcześniej wyłączony, to jednak końcowe wnioski 
z analizy powinny uwzględniać potrzebę modyfikacji układu 
zabezpieczenia od skutków utraty synchronizmu. Powinna 
ona polegać na stosowaniu dodatkowej funkcji (78) reagują-
cej na utratę synchronizmu w warunkach, kiedy blok traci 
powiązanie z siecią 400 kV (wyłączenie obu autotransforma-
torów 110 kV/400 kV) i pozostaje powiązany jedynie ze 
słabą siecią 110 kV. Charakterystyka rozruchowa dodatko-
wej funkcji, obejmując zasięgiem szerszy obszar na płasz-
czyźnie impedancji, stwarza możliwość działania zabezpie-
czenia w warunkach podobnych do tych, które wystąpiły 
w pierwszym etapie analizowanego zakłócenia. 
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POWER SWINGS IMPACT ON THE POWER UNIT DISTANCE PROTECTION RELAYS 
OPERATION ON THE EXAMPLE OF DISTURBANCE IN POWER PLANT SUBSTATION 
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The paper presents the results of the analysis of the real disturbance that took place in one of the polish power plant sub-
stations. The incident was caused by the short-circuit that occurred near the power plant bus-burs. As a consequence, change 
of the power grid configuration has occurred and one of two working in the power plant generators lost the synchronism. As a 
result of power swings, the unwanted operation of the unit distance protection has occurred. This caused unwanted tripping of 
that unit. The paper gives the short analysis of the impedance trajectories in time of the disturbance. 
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Streszczenie: W artykule opisano konstrukcje nowoczesnych urzą-
dzeń cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej wykorzystujących 
technologie Ethernet jako główne medium wymiany informacji, co 
pozwala na zbudowanie architektury komunikacyjnej systemu 
elektroenergetycznego wykorzystującej wszystkie aspekty standar-
du IEC61850. 

 
Słowa kluczowe: zabezpieczenia cyfrowe, IEC61850, urządzenia 
automatyki elektroenergetycznej. 

1. WSTĘP 

W ciągu ostatnich lat nastąpiła zmiana technologii wy-
korzystywanej do budowy urządzeń automatyki elektroener-
getycznej. Rozwiązania analogowe statyczne, zostały zastą-
pione przez układy mikroprocesorowe, charakteryzujące się 
nieporównanie większymi możliwościami funkcjonalnymi. 
Równie duży skok nastąpił w dziedzinie komunikacji z urzą-
dzeniami automatyki, co umożliwiło zbudowanie systemów 
lokalnego oraz zdalnego nadzoru urządzeń i obsługiwanych 
przez nie stacji elektroenergetycznych. Urządzenia wykorzy-
stywane do budowania układów automatyki są obecnie coraz 
częściej wyposażane w porty komunikacyjne pozwalające na 
wymianę danych z prędkością 10 lub 100Mb/s, co umożliwia 
na przesyłanie coraz bardziej rozbudowanych struktur da-
nych, z wykorzystaniem skomplikowanych protokołów ko-
munikacyjnych w czasie kilkunastu ms. Dane podlegające 
wymianie są zwykle oznaczone cechą czasu, której precyzja, 
ze względu na stosowanie systemu GPS może sięgać ułamka 
mikrosekundy. 

Z analizy obserwowanego w ostatnich latach rozwoju 
układów i urządzeń automatyki elektroenergetycznej wyni-
ka, że nowe możliwości pojawiające się w dziedzinie ukła-
dów automatyki elektroenergetycznej ściśle zależą od wła-
ściwości funkcjonalnych używanych urządzeń automatyki 
oraz systemów telekomunikacyjnych. 

W takiej sytuacji energetyka zawodowa stoi na progu 
zmian związanych z uproszczeniem okablowania stacyjnego, 
ujednoliceniem dostępu do danych dostępnych w zainstalo-
wanych urządzeniach mikroprocesorowych oraz tworzeniem 
nowych układów automatyki w oparciu o nowe rozwiązania 
technologiczne wykorzystujące wspomniane technologie 
(Ethernet/Intranet, GPS i zaawansowane protokoły komunika-

cyjne). Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom Międzynaro-
dowa Komisja Elektrotechniczna IEC (ang. International Elec-
trotechnical Commission) opracowała standard IEC61850. 
Standard ten jest w pewnym sensie koncepcją określającą 
sposób projektowania oraz budowę systemów elektroenerge-
tycznych. Definiuje on system elektroenergetyczny, jako 
model składający się z obiektowych modeli urządzeń połą-
czonych w sieć.  

Standard IEC61850 wymaga dużej przepustowości 
transmisji oraz małych opóźnień. Typowe interfejsy szere-
gowe takie jak RS232/422/485 stosowane dotychczas w sys-
temach elektroenergetycznych nie spełniają wymogów stan-
dardu IEC61850. Dopiero wprowadzenie technologii 
Ethernet do obiektów energetycznych pozwoliło na zbudo-
wanie platformy komunikacyjnej wykorzystującej aspekty 
standardu IEC61850. 

Obserwowana zmiana technologiczna powoduje, że 
obecnie stosowane urządzenia automatyki stacyjnej w przy-
szłości przestaną być atrakcyjne dla energetyki zawodowej 
ze względu na brak możliwości ich wykorzystania w nowych 
układach. Spowoduje to konieczność kupowania nowych 
urządzeń, których stopień skomplikowania w sensie wyko-
rzystywanych standardów, protokołów komunikacyjnych 
oraz układów pomiarowych i synchronizacji jest znacznie 
większy od dotychczasowych. Z tego względu w Instytucie 
Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej opracowano 
nowoczesne urządzenia spełniających nowe wymogi energe-
tyki. Konstrukcja urządzeń opisanych w tym artykule po-
wstała w wyniku realizacji prac związanych z projektem pt. 
„Intranetowe urządzenie automatyki elektroenergetycznej 
nowej generacji” realizowanym w ramach MNiSW 
0492/R/T02/2007/03. Jest ona ciągle rozwijana i udoskona-
lana. 

2. KONSTRUKCJA URZĄDZENIA BICONIC 

Konstrukcja urządzenia IED w wersji pierwszej, którą 
nazwano roboczo urządzeniem BICONIC oparta została na 
przemysłowym komputerze z rodziny ARM9. Wykorzysta-
nie mikrokontrolerów ARM9 do budowy tego typu urządzeń 
jest możliwe dzięki temu, że mają one odpowiednie poziomy 
odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, odpowiednią 
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moc obliczeniową, łącza Ethernet oraz nie maja do czynienia 
z sygnałami (napięciowymi i prądowymi) pochodzącymi 
z obwodów wtórnych. Urządzenie to jest wyposażone w wej-
ścia i wyjścia dwustanowe przystosowane do współpracy 
z konwencjonalnymi urządzeniami stosowanymi do tej pory, 
więc jego zastosowanie nie wymaga ingerencji w konfigura-
cję obwodów pierwotnych stacji. 

Sterownik IED BICONIC został zaprojektowany  
w oparciu o komputer wbudowany, który jest mini serwerem 
z wejściami i wyjściami cyfrowymi oraz interfejsami komu-
nikacyjnymi umożliwiającymi sterowanie, monitorowanie 
lub zdalne nadzorowanie obiektu elektroenergetycznego. 

Koncepcja komputera wbudowanego pozwoliła na 
opracowanie sterownika wielofunkcyjnego, zawierającego 
wszystkie niezbędne interfejsy (w szczególności Ethernet); 
a jednocześnie wyposażonego w wejścia i wyjścia obiektowe 
dwustanowe, dzięki którym urządzenie pełni kontrolę nad 
nadzorowanym obiektem. Sterownik BICONIC opracowany 
został w oparciu o konstrukcję modułową składającą się 
z jednostki centralnej, modułu wyjść dwustanowych oraz 
karty wejść dwustanowych. 

Schemat blokowy opracowanego sterownika BICONIC 
został przedstawiony na rysunku 1. 
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Rys. 1. Schemat blokowy urządzenia BICONIC 

Karta wejść dwustanowych została zaprojektowana 
w celu odbierania sygnałów dwustanowych, które są źró-
dłem informacji o położeniu styków wyłączników, odłączni-
ków jak również informacji na temat zadziałania innych 
urządzeń zabezpieczających. Wszystkie sygnały cyfrowe 
podawane są na zaciski wejściowe złącza modułu. Podanie 
na dane wejście dwustanowe sygnału o wartości 220 V dc 
powoduje ustawienie wartości logicznej 1 na karcie, a na-
stępnie jej przesłanie do jednostki centralnej. W przypadku 
braku napięcia na zacisku wejścia dwustanowego, ustawiany 
jest stan logiczny 0. Karta została wyposażona w osiem 
wejść cyfrowych z separacją galwaniczną na poziomie 5 kV. 
Dodatkowo zostały zastosowane układy zabezpieczające 
przed podaniem impulsu przepięciowego, który spowodo-
wałby uszkodzenie wejściowych układów elektronicznych 
urządzenia zabezpieczającego.  

Na rysunku 2 został przedstawiony schemat blokowy 
modułu wejść dwustanowych. 

 

Rys. 2. Schemat blokowy karty wejść dwustanowych urządzenia 
BICONIC 

Karta wyjść dwustanowych służy do podawania sygna-
łu dwustanowego z urządzenia zabezpieczeniowego do ste-
rowanego obiektu np. wyłącznika. Karta została wyposażona 
w siedem wyjść  zbudowanych na przekaźnikach półprze-
wodnikowych – tranzystorach mocy typu MOSFET. Dzięki 
zastosowaniu przekaźników półprzewodnikowych, szybkość 
załączania wzrosła z 40 ms do około 1 ms. Przekaźniki pół-
przewodnikowe są bardziej odporne na proces starzeniowy 
wywołany liczbą załączeń jak również mają możliwość ko-
mutowania większych wartości prądu. W przypadku kla-
sycznych przekaźników, wyłączanie dużych wartości prądu 
przyczynia się do powstania łuku między stykami przekaźni-
ka, co powoduje ich uszkodzenie. Wszystkie wejścia posia-
dają izolację galwaniczną, dzięki której urządzenie zabezpie-
czeniowe jest odporne na różnego rodzaju zakłócenia 
występujące w obrębie stacji elektroenergetycznej. Ze 
względu na kompaktową budowę urządzenia karta wejść 
dwustanowych posiada zintegrowaną przetwornicę DC/DC 
umożliwiającą bezpieczne zasilanie sterownika. 
Na rysunku 3 przedstawiono schemat blokowy układu wyjść 
dwustanowych.  

 

 

Rys. 3. Schemat blokowy karty wyjść dwustanowych w urządzeniu 
BICONIC 
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Na obudowę urządzenia BICONIC została zaadapto-
wana obudowa (rysunek 4) przystosowana do konstrukcji 
modułowej urządzenia. Obudowa umożliwia zainstalowanie 
3 modułów sterownika. Głównym modułem jest płyta bazo-
wa z komputerem wbudowanym, umieszczona w środkowej 
części obudowy. Pozostałe dwa sloty w obudowie zajmuję 
karty dodatkowe np. wejść i wyjść dwustanowych, wejść 
analogowych. 

 

 

Rys. 4 Obudowa urządzenia BICONIC 

3. KONSTRUKCJA URZĄDZENIA BICON 

W ramach realizowanych prac opracowano również bar-
dziej rozbudowany sterownik o roboczej nazwie BICON. Cha-
rakteryzuje się on większą szybkością działania jednostki cen-
tralnej, zastosowaniem innego typu elementów izolacyjnych 
w wejściach napięciowych i prądowych oraz powiększoną obu-
dową o większej wytrzymałości mechanicznej. 

Na rysunku 5 pokazano schemat blokowy urządzenia. 
 

 

Rys. 5 Schemat blokowy urządzenia BICON 

Zastosowana jednostka centralna jest komputerem for-
matu PC/104 o wysokiej skali integracji. Został wyposażony 
w procesor typu ULV Intel® Celeron® 400 MHz. Dysponu-
je 1 GB pamięci Flash, w której zainstalowano system Win-
dows XP Embeded. Pamięć RAM zainstalowana w module 
ma pojemność 512 MB. Moduł umożliwia podłączenie do-
datkowych modułów PC-104. 

W urządzeniu BICON moduł jednostki centralnej (pro-
cesora) współpracuje z modułem wejść i wyjść cyfrowych 

oraz analogowych za pośrednictwem magistrali PC-104. 
Układ ten został wyposażony w 32 kanały analogowe. Zasto-
sowany w nim przetwornik ma rozdzielczość 16 bitów, oraz 
pozwala na pobieranie próbek z maksymalną szybkością 250 
kHz. Dodatkowo układ wyposażono w 4 wyjścia analogowe 
pracujące z rozdzielczością 16 lub 12 bitów, licznik 32 bito-
wy, 31 wejść/wyjść dwustanowych oraz jeden 16 bitowy 
licznik ogólnego zastosowania. Sygnały analogowe wpro-
wadzane są poprzez układ przełącznika na przetwornik A/D, 
który dokonuje przetwarzania. Dane w postaci cyfrowe 
przekazywane są do układu FPGA. Układ ten zarządza rów-
nież pracą wejść/wyjść dwustanowych oraz układem prze-
twornika D/A. Pełni rolę pośrednika między sygnałami ze-
wnętrznymi a magistralą PC/104 BUS. 

Urządzenie BICON zostało wyposażone w kartę wejść 
analogowych do pomiaru sygnałów prądów i napięć. Do 
modułu doprowadzane są sygnały pomiarowe z zacisków 
wtórnych przekładników prądowych i napięciowych. Karta 
została wyposażona w cztery wejścia napięciowe oraz prą-
dowe, przystosowane do pomiaru sygnałów przemiennych 
o częstotliwości 50 Hz. Zadaniem karty jest separacja gal-
waniczna obwodów wtórnych przekładników od części elek-
tronicznej układu pomiarowego przekaźnika. Dodatkowo 
sygnał zostaje odstrojony od zakłóceń przez układ przeciw- 
zakłóceniowy oraz dostosowany do wspólnego poziomu, 
dogodnego do dalszej obróbki. Następnie jest odfiltrowany 
przez filtr dolnoprzepustowy w celu eliminacji składowych 
o częstotliwości większej od połowy częstotliwości próbko-
wania przetwornika A/C, które podczas dyskretyzacji sygna-
łu mogłyby doprowadzić do nieusuwalnych później błędów. 
Sygnał analogowy zostaje następnie przekazany do jednostki 
centralnej, za pomocą 20-pinowego złącza, gdzie następuje 
proces próbkowania. Dodatkowo karta została wyposażona 
w czujnik do pomiaru temperatury, dzięki któremu można 
monitorować temperaturę panującą wewnątrz urządzenia 
zabezpieczeniowego. Schemat blokowy karty wejść analo-
gowych został przedstawiony na rysunku 6. 

 

 

Rys. 6. Schemat blokowy karty wejść analogowych 

Drugim elementem umożliwiającym poprawną współ-
pracę urządzenia BICON z innymi obiektami na stacji elek-
troenergetycznej jest moduł wejść i wyjść dwustanowych. 
Moduł ten składa się oddzielnie z karty wejść dwustanowych 
i karty wyjść dwustanowych współpracujących ze sobą za 
pośrednictwem wewnętrznej magistrali danych. Obie karty 
tworzą integralny moduł wejścia/wyjścia urządzenia zabez-
pieczeniowego, komunikujący się przez jedną szynę danych 
z jednostką centralną.  
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Karta wejść dwustanowych z punktu widzenia elek-

trycznego ma analogiczną budowę jak karta zastosowana w 

urządzeniu BICONIC. Na rysunku 7 został przedstawiony 

schemat blokowy modułu wejść dwustanowych.  
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Rys. 7. Schemat blokowy układu wejść dwustanowych urządzenia 

BICON 

Karta wyjść dwustanowych ma budowę hybrydową, 

ponieważ została wyposażona w cztery wyjścia zaprojekto-

wane na klasycznych przekaźnikach elektromechanicznych 

oraz cztery szybkie wyjścia zbudowane na przekaźnikach 

półprzewodnikowych – tranzystorach mocy typu MOSFET. 

Na rysunku 8 przedstawiono schemat blokowy wspomnianej 

karty. 

 

Rys. 8. Schemat blokowy układu wyjść dwustanowych urządzenia 

BICON 

Na obudowę urządzenia BICON (rysunek 9) została za-

adaptowana obudowa produkowana przez firmę ABTECH. 

Jest to obudowa aluminiowa charakteryzująca się wysokim 

stopniem ochrony przed promieniowaniem elektromagne-

tycznym oraz dużą odpornością na warunki atmosferyczne. 

Chociaż w porównaniu do obudów z tworzyw sztucznych są 

rozwiązaniem droższym, to jednak w większości przypad-

ków możliwa jest rezygnacja z dodatkowych, kosztownych 

działań mających na celu poprawę ekranowania. 
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Rys. 9. Rozmieszczenie modułów i złącz urządzenia BICON [2] 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono trzy metody lokalizacji 
zwarć: algorytm Takagi, algorytm wykorzystujący pomiary z 
dwóch końców linii oraz algorytm z siecią neuronową. Do lokali-
zacji zwarcia w algorytmach wykorzystano napięcia i prądy mie-
rzone z obu końców linii. Sieć neuronowa wspomagana była roz-
wiązaniem uzyskanym za pomocą algorytmu, który w celu 
określenia miejsca zwarcia oprócz naturalnych sygnałów pętli 
zwarciowych wykorzystywał również sygnały składowych syme-
trycznych. 

 
Słowa kluczowe: lokalizacja zwarć, sztuczna sieć neuronowa. 

1. WSTĘP 

Dla potrzeb automatyki zabezpieczeniowej opracowa-
nych zostało wiele szybkich algorytmów wykrywania i loka-
lizacji zwarć [1] w liniach przesyłowych. W przypadku wy-
stąpienia awarii priorytetem staje się szybkie jej wykrycie, 
zlokalizowanie i usunięcie. 

Sztuczne sieci neuronowe są jedną z najszybciej rozwi-
jających się technik sztucznej inteligencji. Ze względu na 
zdolność uczenia się i adaptacji posiadają duży potencjał 
aplikacyjny. Zamiast programowania na podstawie wiedzy 
heurystycznej, sieci neuronowej w tzw. procesie uczenia 
przedstawia się szereg przykładów (wzorców zachowania). 
Na podstawie prezentowanych przykładów oczekiwanego 
działania sztuczna sieć neuronowa, poprawiając wagi, na-
bywa zdolności odpowiednich reakcji zawartych w bazie 
danych uczących. 

W artykule porównano trzy różne metody lokalizacji 
zwarć: algorytm Takagi [2] – jeden z pierwszych algoryt-
mów lokalizacji, algorytm wykorzystujący pomiary z dwóch 
końców linii i algorytm wspomagany jednokierunkową wie-
lowarstwową siecią neuronową.  

2. SYSTEM PRZESYŁOWY 

Badania omawianych algorytmów lokalizacji zwarć 
przeprowadzono z użyciem sygnałów zwarciowych uzyska-
nych z symulacji komputerowych w programie ATP-EMTP 
zwarć łukowych [3] w linii przesyłowej 400 kV (rys. 1) 

o długości 50 km. Pomiary prądów i napięć prowadzone były 
asynchronicznie w obu końcach linii. Badania przeprowa-
dzone zostały dla jednego rodzaju zwarć łukowych L1–E. 
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Rys. 1. Schemat systemu przesyłowego z pomiarem dwustronnym 
 
W tablicy 1 przedstawiono zakresy zmienności parame-

trów systemowych przyjętych do modelowania zwarć. Za-
równo miejsce zwarcia, rezystancja zwarcia, jak i moce 
zwarciowe systemów zasilających były zmieniane w sposób 
losowy. 

 
Tablica 1. Zmieniane losowo parametry systemu i zwarć dla gene-
racji danych uczących i testujących 

 
Parametry Wartości 

miejsce zwarcia (%) 0 ÷ 100 

rezystancja zwarcia (Ω) 0 ÷ 10 
moce zwarciowe systemów 

zasilających (GVA) 
3 ÷32 

3. ALGORYTM LOKALIZACJI ZWARĆ 

Rozważa się naturalne pętle zwarciowe, identycznie jak 
w przypadku zabezpieczenia odległościowego [1]. W tym 
celu stosownie do rodzaju zwarcia formowane są sygnały 
(napięcie i prąd) pętli zwarciowej. Tablica 2 określa te sy-
gnały dla przypadku rozważania pętli zwarciowej „widzia-
nej” z końca linii S. Sygnały pętli zwarciowej „widzianej” 
z końca R określa się analogicznie. 
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Tablica 2. Sygnały pętli zwarciowej rozpatrywanej z końca linii S 
 

Rodzaj zwarcia Napięcie pętli 
zwarciowej 

Prąd pętli  
zwarciowej 

L1–E S_L1V  S0S_L1 IkI 0+  

L2–E S_L2V  S0S_L2 IkI 0+  

L3–E S_L3V  S0S_L3 IkI 0+  

L1–L2, 
L1–L2–E, 

(L1–L2–L3, 
L1–L2–L3–E)* 

S_L2S_L1 VV −  S_L2S_L1 II −  

L2–L3, 
L2–L3–E S_L3S_L2 VV −  S_L3S_L2 II −  

L3–L1, 
L3–L1–E S_L1S_L3 VV −  S_L1S_L3 II −  

* – uwzględniono pętlę międzyfazową L1-L2, ale mogą być 
analizowane również pętle L2-L3, L3-L1 
Współczynnik kompensacji ze względu na składową zerową:  

1L

1L0L

Z

ZZ
k

−

=

0
 

 
W przypadku pętli zwarciowych faza–ziemia, sygna-

łami pętli zwarciowej są napięcia i prądy z danej fazy, przy 
czym do prądu fazowego dodawany jest składnik związany 
ze składową zerową: prąd kolejności zerowej pomnożony 
przez współczynnik: k0=(Z0L–Z1L)/Z1L. 

Dla pętli zwarciowych faza1–faza2 jako sygnały pętli 
zwarciowej przyjmuje się różnice napięć oraz prądów z faz 
biorących udział w zwarciu.  

Na rysunku 2 przedstawiono zagregowany model pętli 
zwarciowych. 

 

Rp
jδ

SpSR e III +=

 
 

Rys. 2. Zagregowany model naturalnych pętli zwarciowych 
 

Rozważa się zastosowanie do lokalizacji miejsca zwar-
cia niezsynchronizowane pomiary z obu końców linii [4], 
przy czym jako bazę odniesienia przyjmuje się pomiary 
z końca R (napięcie i prąd pętli zwarciowej: VRp, IRp). Nato-
miast pomiary z końca S (napięcie i prąd pętli zwarciowej: 
VSp, ISp) są „dosynchronizowane” z użyciem operatora syn-
chronizującego ejδ, gdzie δ jest nieznanym kątem synchroni-
zacji. Synchronizacja jest realizowana przez pomnożenie 
oryginalnych fazorów dla sygnałów pętli zwarciowej przez 
operator synchronizujący. 

Agregując modele obu pętli zwarciowych z rysunku 1 
uzyskuje się model jak na rysunku 2 [1]. Występuje w nim 
fikcyjna gałąź poprzeczna, przez którą płynie sumaryczny 
prąd (ISpe

jδ + IRp), inny niż rzeczywisty prąd zwarcia IF. 
Z tego względu impedancja tej fikcyjnej gałęzi nie jest 
w ogólnym przypadku równa rezystancji w miejscu zwarcia 
(Rarc). 

Przyrównując do siebie spadki napięć na gałęzi po-
przecznej w miejscu zwarcia (F) (rys. 2), wyznaczone od-
powiednio od końców S oraz R, uzyskuje się: 

 
 ( ) Rp1LRp

jδ
Sp1L

jδ
Sp

ee IZdVIZdV −−=− 1  (1) 

Równanie (1) po zapisaniu oddzielnie dla części rze-
czywistej oraz urojonej daje układ dwóch równań z dwiema 
niewiadomymi: d – odległość do zwarcia (p.u.), δ – kąt syn-
chronizacji. Układ ten można rozwiązać stosując procedury 
numeryczne. 

W celu uniknięcia obliczeń iteracyjnych, korzysta się ze 
znajomości modułu operatora synchronizującego ejδ, co daje 
z (1) następującą zależność: 
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Ponieważ moduł ten jest równy 1 otrzymuje się nastę-

pujące równanie 
 

 
Sp1LSpRp1LRp1LRp IZdVIZdIZV −=+−  (3) 

 
Rozwiązanie równanie (3) ze względu na odległość do 

miejsca zwarcia prowadzi do następującego równania kwa-
dratowego: 

 

 001

2

2 =++ AdAdA  (4) 

 
gdzie: d – odległość do zwarcia [p.u.], A2, A1, A0 – współczynniki 

(liczby rzeczywiste) określone przez sygnały (fazory) pętli 
zwarciowych: (VSp, ISp) i (VRp, IRp), uformowane z użyciem 
asynchronicznych pomiarów z obu końców linii oraz przez 
impedancję linii dla składowej zgodnej (Z1L). 

 
Zaproponowany algorytm lokalizacji zwarć wykorzy-

stuje napięcia i prądy fazowych pętli zwarciowych, które 
określone są stosownie do rodzaju zwarcia (tab. 2). 

4. SZTUCZNA SIEĆ NEURONOWA 

Siec neuronowa wykorzystana w badaniach składała się 
z warstwy wejściowej, dwóch warstw ukrytych złożonych 
z 20 neuronów i warstwy wyjściowej 1-no neuronowej 
(rys. 3). Wektor sygnałów wejściowych (zasilających 
sztuczną sieć neuronową) stanowiły odpowiednio: wynik 
algorytmu lokalizacyjnego wykorzystującego pomiary 
z dwóch końców linii, część rzeczywista oraz urojona ilorazu 
IL1/UL1, gdzie IL1, UL1 są wartościami prądu i napięcia wybie-
ranymi losowo z okresu 60-80 ms po wystąpieniu zwarcia. 

 

 
 

Rys. 3. Architektura sieci neuronowej 
 

Przed rozpoczęciem procesu uczenia wejścia i wyjścia 
sieci zostały znormalizowane przy pomocy funkcji skalującej 
tak, by zawsze należały do przedziału (–1, 1). Cały zbiór 
danych podzielono na dane uczące, testujące i walidacyjne 
odpowiednio w proporcji 70–15–15. Wyjście sieci odpowia-
dało bezpośrednio wartościom docelowym, jak pokazano na 
rysunku 3. 
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5. ANALIZA LOKALIZACJI ZWARĆ ŁUKOWYCH 

Ponieważ celem badań było opracowanie lokalizatora 
zwarć łukowych, należało wprowadzić do modelu systemu 
ze zwarciem odpowiedni model łuku zwarciowego. Przyjęto 
dynamiczny model łuku pierwotnego w postać równania 
różniczkowego: 

 

 ( )
pp

p

p
gG

Tdt

dg
−=

1
 (5) 

 
gdzie: gp – dynamiczna przewodność łuku, Gp – statyczna prze-

wodność łuku, Tp – stała czasowa. 
 

Natomiast statyczna przewodność łuku definiowana jest 
wzorem: 
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gdzie: i – prąd łuku, Vp – średni gradient napięcia, R – rezystancja 

statyczna, lp – długość łuku. 
 

W badanych przypadkach zwarciowych łuk (rys. 4) 
modelowano rezystorem o zmiennej rezystancji. Na bieżąco 
mierzony był prąd łuku i rozwiązywane równanie różnicz-
kowe (1) ze względu na chwilową rezystancję łuku, która 
była podawana jako sterowanie na element o zmiennej rezy-
stancji. 

 

p
rą

d
 [

k
A

]

n
a

p
ię

ci
e

 [
k

V
]

 
 

Rys. 4.  Prąd łuku (i) i spadek napięcia na łuku (v) 
 

W rozważanych algorytmach lokalizacji wstępnie za-
stosowano standardową filtrację z użyciem pełno-okresowej 
filtracji Fouriera. Stwierdzono, że w niektórych przypadkach 
wskutek dużego zniekształcenia przetwarzanych sygnałów, 
taka filtracja okazuje się niewystarczająca. 

Uśredniania rezultatów lokalizacji w czwartym okresie 
po zwarciu, zamiast w trzecim okresie, wydatnie poprawia 
dokładność ostatecznej lokalizacji zwarcia. Taki zabieg jest 
możliwy do zastosowania tylko wtedy, gdy wyłączenie 
zwarcia nie nastąpi wcześniej. Alternatywnym podejściem 
do tego problemu jest wprowadzenie dodatkowej filtracji 
wstępnej, pozostawiając uśrednianie dla 3-go okresu, jak to 
przyjęto na wstępie tych badań. Dodatkową filtrację wstępną 
zrealizowano z użyciem półokresowego filtru sinusowego, 
co znacząco poprawiło dokładność lokalizacji. 

 

 
 

Rys. 5. Błędy średnie badanych metod lokalizacji bez dodatkowej 
filtracji 

 
Porównanie trzech różnych metod lokalizacji zwarć 

przedstawiono na rysunku 5. We wszystkich trzech przypad-
kach wykorzystano tylko standardowe filtrowanie pełnookre-
sowym filtrem Fouriera. 

Błędy średnie lokalizacji dla wszystkich trzech metod 
przedstawione na rysunku 6 uwzględniają uprzednią filtrację 
sygnałów standardowym pełnookresowym filtrem Fouriera 
w połączeniu ze wstępną filtracją w postaci półokresowego 
filtru sinusoidalnego. 

 

b
łą

d
 [

%
]

 
 

Rys. 6. Błędy średnie badanych metod lokalizacji z dodatkową 
filtracją 

 
Wybór poprawnego rozwiązania spośród dwóch uzy-

skanych z rozwiązania równania kwadratowego (4) przepro-
wadzono następująco: 

•  tylko jedno z rozwiązań dla odległości do zwarcia 
wskazuje na zwarcie w linii i jest ono, w naturalny sposób, 
przyjmowane jako rozwiązanie poprawne. 

Lepszą dokładność uzyskano w przypadku zastosowa-
nia do lokalizacji sygnałów pętli zwarciowych i jest ona 
nieco wyższa niż w przypadku lokalizacji z użyciem danych 
pomiarowych z jednego końca linii (algorytm Takagi).  

Dodatkowa filtracja w znaczny sposób poprawia do-
kładność uzyskiwanych rozwiązań. Błąd średni estymacji 
miejsca zwarcia z dodatkową filtracją sygnałów w trzecim 
okresie po zwarciu jest mniejszy niż 0,5%, a ponad dwukrot-
nie większy niż w przypadku standardowego filtrowania. 
Tablica 3 przedstawia wyniki dla trzech omawianych metod 
lokalizacji zwarcia. 
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Tablica 3. Wyniki lokalizacji przebadanych algorytmów 

 

błąd [%] 
sieć neuro-

nowa (rys. 2) 

algorytm 

lokalizacji (4) 

algorytm 

Takagi [2] 

max 0,1230 0,2068 4,5601 

średni 0,0275 0,0411 1,7357 

odchylenie 

standardowe 
0,5522 0,5404 1,2519 

6. PODSUMOWANIE 

Rozpatrzono lokalizację zwarć łukowych w liniach 

przesyłowych z użyciem wyników asynchronicznych pomia-

rów napięć i prądów z obu końców linii. Wyprowadzono 

algorytm, dla którego sygnały pętli zwarciowych rozpatry-

wanych z obu końców linii są sygnałami wejściowymi. Uzy-

skano kwadratowe równanie na poszukiwaną odległość do 

zwarcia, którego współczynniki są wyrażone w możliwie 

najbardziej zwartej formie. Wyboru poprawnego rozwiąza-

nia (spośród dwóch) uzyskuje się w oparciu o rezystancję 

(impedancję) łuku, wyznaczoną dla podstawowej harmo-

nicznej. 

Wyprowadzony algorytm może być również zastoso-

wany do lokalizacji miejsca zwarcia przez wykorzystanie 

składowych symetrycznych mierzonych napięć i prądów . 

Należy wtedy użyć: składowych kolejności zgodnej i prze-

ciwnej dla zwarć niesymetrycznych oraz składowych kolej-

ności zgodnej – wielkości zwarciowe i przyrostowe dla 

zwarć trójfazowych symetrycznych. Dla rozwiązania po-

prawnego, zachodzi koincydencja rezultatów uzyskanych dla 

dwóch różnych składowych, co w praktyce oznacza, że są 

one bardzo do siebie zbliżone. Dla rozwiązania drugiego 

(odrzuconego) występują znaczne różnice. 

Przedstawione rezultaty badań wskazują na ważną rolę 

filtracji cyfrowej przetwarzanych sygnałów. Sygnały te są 

bowiem znacznie zniekształcone podczas zwarć łukowych. 

Zasadne jest bezpośrednie korzystanie z rezultatu obliczeń 

lub wyniku uśrednionego z możliwie najpóźniejszego czasu 

po wystąpieniu zwarcia, lecz jeszcze przed jego eliminacją. 

Pokazano, że zastosowanie złożonej formy filtracji, np. 

w postaci standardowej, pełnookresowej filtracji Fouriera 

wraz z filtracją wstępną z użyciem półokresowego filtru 

sinusowego znacznie poprawia dokładność uzyskanych re-

zultatów obliczeń. Szczególnie dotyczy to wyznaczania kąta 

synchronizacji. 

Innym środkiem poprawy dokładności lokalizacji może 

być opracowanie skuteczniejszej filtracji cyfrowej znie-

kształconych sygnałów, a zadanie to może przejąć odpo-

wiednio zaprojektowana sieć neuronowa. Będzie to przed-

miotem dalszych badań. 

Sieć neuronowa tylko nieznacznie poprawia wyniki 

otrzymywane na drodze analitycznej. Porównywanie oma-

wianych algorytmów lokalizacji zwarć przeprowadzono 

w oparciu o analizę błędów średnich, maksymalnych i od-

chyleń standardowych otrzymywanych wyników bezpośred-

nich. Prezentowane zbieżności błędów średnich wskazują 

algorytm wspomagany sztuczną sieć neuronową jako metodę 

charakteryzującą się mniejszymi błędami niż algorytm Taka-

gi i porównywalnymi błędami lokalizacji z zaprezentowa-

nym algorytmem, wykorzystującym pomiary z dwóch koń-

ców linii. 
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This paper presents a three different fault location approaches: one-end Takagi algorithm, two-end algorithm consider-

ing natural fault loops and neural network. It is assumed that three-phase voltages and currents from both ends of the line 

measured asynchronously are the input signals of the fault locator. In addition to natural fault loop signals also the use of 

symmetrical components (positive and negative or incremental positive sequence components) for fault location were consid-

ered. Results of evaluation study have been included, analyzed and discussed. Impact of filtration has been considered as 

well.
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Streszczenie: W artykule opisano algorytm falowej lokalizacji 
miejsca zwarcia w linii wysokiego napięcia (WN) oparty na prze-
kształceniu falkowym, który zaimplementowano w prototypie urzą-
dzenia, a następnie przetestowano w warunkach laboratoryjnych. 
Artykuł przedstawia opis części sprzętowej i programowej falowe-
go lokalizatora miejsca (FLMZ), metodykę oraz wyniki testów. 

 
Słowa kluczowe: lokalizator, linia WN, przekształcenie falkowe. 

1. WSTĘP 

Falowa lokalizacja miejsca zwarcia charakteryzuje się 
lepszą dokładnością w porównaniu do powszechnie wyko-
rzystywanych metod impedancyjnych. Dokładność ta jest 
szczególnie lepsza dla zwarć z dużą rezystancją przejścia, 
dla linii WN szeregowo kompensowanych czy dwutoro-
wych, dlatego też tematyka ta spotyka się z dużym zaintere-
sowaniem [1, 2]. Zagadnienia dotyczące doświadczeń eks-
ploatacyjnych falowych lokalizatorów opisano w [3–7]. 
Testowanie laboratoryjne takich lokalizatorów jest rzadko 
poruszane [8], a jedynie dokładne przetestowanie urządzenia 
w warunkach laboratoryjnych pozwala na niezawodne dzia-
łanie przy różnych rodzajach zwarć, które występują w linii 
WN. Głównym problemem przy przeprowadzeniu testów 
laboratoryjnych jest generacja sygnału wysokoczęstotliwo-
ściowego (1–1,5 MHz), o odpowiednim przebiegu i czasie 
narastania zbocza. Urządzenia, które wykorzystywane są do 
testowania konwencjonalnych lokalizatorów/zabezpieczeń 
elektroenergetycznych (przykładowo Omicron CMC, który 
znajduje zastosowanie przy testach zabezpieczeń [9]), mogą 
generować sygnał do paru kHz dlatego też, niezbędne było 
zestawienie nowego stanowiska testowego.  

2. CZĘŚĆ SPRZĘTOWA LOKALIZATORA 

Działanie układu falowej lokalizacji bazuje na pomia-
rze prądów w trzech fazach na dwóch krańcach linii WN 
przez dwa oddzielne urządzenia (rys. 1). Pośredniczący 
przekładnik prądowy jest dostosowany do prądu wtórnego 

głównego przekładnika prądowego oraz charakteryzuje się 
zwiększonym pasmem przenoszenia. Synchronizacja dwóch 
urządzeń (PC A i PC B razem z kartami analogowo-
cyfrowymi A/C) jest zapewniona poprzez system GPS. Od-
biornik GPS generuje sygnał synchronizujący PPS, który jest 
przesyłany na wejście wyzwalające próbkowanie karty ana-
logowo-cyfrowej. Każdy z prądów jest przetwarzany z czę-
stotliwością 1 MHz. Gdy dochodzi do zwarcia, czas nadej-
ścia fal do dwóch przeciwległych stacji jest przesyłany 
między dwoma komputerami, w celu określenia dokładnego 
miejsca zwarcia. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat blokowy falowego lokalizatora miejsca zwarcia, 
PPP – pośredniczący przekładnik prądowy, PPS (ang. 
pulse per second) – sygnał synchronizacyjny 

3. CZĘŚĆ PROGRAMOWA LOKALIZATORA 

3.1. Algorytm lokalizacji miejsca zwarcia 

W urządzeniu zaimplementowano algorytm lokaliza-
cyjny, przedstawiony w artykule [10]. Lokalizacja opiera się 
na pomiarze prądów z trzech faz po obu stronach linii WN, 
następnie wykonywane jest przekształcenie 0, α, β. Otrzymu-
je się składowe diagonalne, które następnie poddawane są 
przekształceniu falkowemu. Algorytm opiera się na falce 
biortogonalnej 3.3, przy czym wykorzystywane są współ-
czynniki drugiego poziomu dekompozycji falkowej (zakres 
częstotliwości 125–250 kHz dla częstotliwości próbkowania 
1 MHz). Przekształcenie falkowe jest realizowane za pomo-
cą algorytmu Mallat’a [11]. 
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W algorytmie przedstawionym w [10] do detekcji i kla-
syfikacji zwarcia wykorzystano przekształcenie falkowe, zaś 
w prototypie urządzenia detekcja i klasyfikacja jest oparta na 
składowej okresowej, zaś sama lokalizacja wykorzystuje 
przekształcenie falkowe. Wynika to głównie z założenia, że 
przy pierwszych próbach prototypu, najważniejszą kwestią 
jest poprawna detekcja zwarcia, co na tym etapie testów 
wydaje się bardziej osiągalne przy zastosowaniu konwencjo-
nalnych metod. 

3.2. Interfejs użytkownika 

Interfejs graficzny zrealizowano przy pomocy środowi-
ska Visual Studio 2008 i obiektowego języka programowa-
nia C#. Pierwsze okno programu pozwala na wybór karty 
pomiarowej, kanału próbkowania, zakresu pomiarowego 
oraz częstotliwości próbkowania. Następne okno pozwala na 
obserwację sygnału wejściowego na wszystkich dostępnych 
kanałach w czasie rzeczywistym. 

Wszystkie zarejestrowane zwarcia są następnie zapisy-
wane w bazie danych (rys. 2), z możliwością ich późniejsze-
go analizowania i przeglądania przebiegów czasowych.  
 

 
 

Rys. 2. Interfejs graficzny – FLMZ rejestr zdarzeń 

4. PIERWSZY UKŁAD TESTOWY 

Pierwszy układ testowy pozwala na wstępne sprawdze-
nie działania układu falowego lokalizatora. Co ważne, moż-
na za pomocą tego układu sprawdzić, czy zastosowany prze-
kładnik prądowy przenosi w sposób prawidłowy wysokie 
częstotliwości oraz nie zniekształca przedniego czoła fali. 
Sygnał z symulowanego zwarcia za pomocą baterii 9 V jest 
wysyłany jednocześnie na wejście dwóch zsynchronizowa-
nych ze sobą kart analogowo-cyfrowych. Taką metodę bada-
nia, wykorzystuje Qualitrol w przypadku lokalizatora TWS 
Mark VI [12]. 

Układ testowy jest bardzo podobny do tego przedsta-
wionego na rysunku 1. Jedyną różnicą jest bateria, która 
znajduje się po pierwotnej stronie pośredniczących prze-
kładników prądowych przewidzianych dla urządzeń A i B. 
Impuls w urządzeniu B pojawia się z różnicą nie większą niż 
1 µs w porównaniu do urządzenia A, co odpowiada standar-
dowemu błędowi synchronizacji dla systemu GPS. Genero-
wano impuls wielokrotnie dla wszystkich faz, co potwierdza 
poprawność dobranych elementów składowych układu falo-
wej lokalizacji miejsca zwarcia. 

5. DRUGI UKŁAD TESTOWY 

5.1. Schemat blokowy 

Drugi układ testowy wykorzystuje próbki otrzymane po 
zwarciu symulowanym w programie PSCAD/EMTDC (pro-
gram do symulacji elektromagnetycznych składowych przej-
ściowych). Celem poniższej analizy jest zbadanie jak algo-
rytm falowy działa przy zwarciu łukowym. 

Modelowany jest łuk pierwotny, który pojawia się 
w miejscu zwarcia doziemnego.  

Próbki otrzymane z programu PSCAD/EMTDC są za-
pisywane w pamięci komputera (PC RAM), a następnie są 
wykorzystywane w algorytmie dwóch zsynchronizowanych 
ze sobą urządzeń. Próbki są wczytywane po pojawieniu się 
sygnału wyzwalającego (PPS) na wejściu synchronizującym 
karty analogowo-cyfrowej. 

5.2. Model systemu 

W celu prawidłowego analizowania zjawisk falowych 
i sprawdzenia działania falowego algorytmu detekcji, klasy-
fikacji i lokalizacji miejsca zwarcia zamodelowano układ 
źródło zastępcze – linie WN – źródło zastępcze. 

System przedstawiony na rysunku 5 składa się z trzech 
linii trójfazowych WN o napięciu 220 kV oraz długości  
lG1-A = 70 km, lA-B = 100 km, lB-G2 = 150 km. Linie WN są 
modelowane jako elementy o parametrach rozłożonych za-
leżnych od częstotliwości. Zakłada się, że falowy lokalizator 
miejsca zwarcia jest zainstalowany w stacji A i B. 

5.3. Model zwarcia łukowego 

Łuk pierwotny zamodelowano jako zmienną rezystan-
cję zależną od prądu, zgodnie z [13][14]. Zgodnie z [14]”: 
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gdzie: gp – zastępcza przewodność łuku pierwotnego,  
G – przewodność statyczna łuku, τp – stała czasowa 
procesu palenia się łuku.  

 
Przyjęto: 
up = 15 V/cm, charakterystyczne napięcie jednostkowe łuku, 
RŁuk = 10-5 Ω/cm, charakterystyczna jednostkowa rezystan-
cja łuku, 
lŁuk = 400 cm, długość łuku elektrycznego 

Łuk

p

Łuk
l

Iα
τ =

                                  (2) 

Przyjęto: 

α – 2,5·10-5, stały parametr, 

Ip – 15000 A, zakładana szczytowa wartość prądu łuku. 
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a1 = e-T/τp, T – krok modelowania 
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Na rysunku 3 przedstawiono zmienną w czasie rezy-
stancję łuku elektrycznego występującego w miejscu zwar-
cia, którą otrzymano w wyniku symulacji układu z rys. 5. 

 Prąd zwarciowy w stacji A przedstawiono na rysunku  
4. Zwarcie zachodzi w chwili tz = 0,225 s. Można zaobser-
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wować po tym czasie nakładanie się wysokoczęstotliwo-
ściowego sygnału na fale prądowe. Mimo dodatkowych 
składowych kształt fal nie zmienia się znacząco, dzięki cze-
mu algorytm falowy działa poprawnie dla tego typu zwarć. 

 

 

 

Rys. 3. Rezystancja łuku elektrycznego, PSCAD/EMTDC 

 
 

Rys. 4. Prąd zwarciowy w stacji A po wystąpieniu zwarcia łukowe-
go, tz = 0,225s, PSCAD/EMTDC 
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Rys. 5. Model łuku pierwotnego, PSCAD/EMTDC 

 
5.4. Wyniki działania algorytmu 

Zrealizowano liczne testy, dla różnej odległości miejsca 
zwarcia i kąta dla zwarcia jednofazowego L1-E łukowego. 
Z przeprowadzonych prób wynika błędne działanie algorytmu 
dla małych kątów zwarcia, oraz poprawne wyniki dla prak-
tycznie wszystkich pozostałych otrzymanych przypadków. 

Oprócz zwarć łukowych przetestowano algorytm dla 
różnych typów zwarć (L2-E, L1-L2, L1-L2-L3 itd.) przy 
czym uzyskano wyniki zbliżone do wyników symulacyj-
nych, które przedstawiono w publikacji [10], gdzie 
uwzględniono jedynie wyniki symulacyjne algorytmu (bez 
uwzględnienia sprzętu). 

Prawidłowe działanie algorytmu wynika z doboru od-
powiedniej falki do danego zastosowania, która będzie naj-
bardziej podobna do poszukiwanej składowej sygnału, która w 
tym przypadku odpowiada wzrostowi prądu związanemu z 
propagacją fali elektromagnetycznej. Co więcej, odpowiednio 

wysoki zakres rozpatrywanego zakresu częstotliwości pozwa-
la na precyzyjne określenie danego impulsu w czasie.  

6. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone testy potwierdzają, że udało się opra-
cować algorytm lokalizacji miejsca zwarcia oparty na prze-
kształceniu falkowym, który pozwala na dokładną lokalizację 
zwarć w liniach elektroenergetycznych WN z wykorzysta-
niem występujących w nich zjawisk falowych. Algorytm ten 
zapewnia lokalizację miejsca zwarcia ze średnim błędem 
250 m, wyłączając przypadki, gdy zwarcie zachodzi przy 
przejściu napięcia przez zero (lub w pobliżu: ±2,5°). 

Kolejnym krokiem w sprawdzeniu działania układu fa-
lowej lokalizacji będzie testowanie urządzenia w rzeczywi-
stych warunkach tzn. na stacji elektroenergetycznej. Ze 



 

110 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, ISSN 1425-5766, Nr 32/2013 

względu na stosunkowo rzadkie występowanie zwarć w li-
niach WN, badania te mogą trwać długo. Z większym praw-
dopodobieństwem, możliwe będzie sprawdzenie lokalizatora 
w wypadku wystąpienia operacji łączeniowych, załączania 
baterii kondensatorów czy przy występowaniu wyładowań 
atmosferycznych. Tego typu zdarzenia, są źródłem sygnałów 
o wysokiej częstotliwości, które mogą być wykryte przez 
odpowiednio nastawiony falowy lokalizator. 
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The article describes the travelling wave fault location algorithm for high voltage lines based on wavelet transform. The 
algorithm is implemented in a prototype and tested in laboratory. The article presents a hardware and software part of travel-
ling wave fault locator, methodology and test results. 
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Streszczenie: W polskim systemie elektroenergetycznym wdrażany 
jest obecnie nowy regulator centralny LFC (Load Frequency Con-
trol), wykorzystywany w automatycznej regulacji częstotliwości i 
mocy wymiany. Na jednostki wytwórcze centralnie dysponowane 
(JWCD) narzucone zostały wymogi dotyczące spełnienia wymagań 
LFC. W artykule przedstawiona zostanie struktura, budowa i zasada 
działania mikroprocesorowych elektrohydraulicznych regulatorów 
mocy (MREH), zaprojektowanych i konstruowanych w Oddziale 
Techniki Cieplnej Instytutu Energetyki w Łodzi. Regulatory te 
wdrożone zostały w jednej z krajowych elektrowni zawodowych. 
Zaprezentowane zostaną wyniki obiektowych badań eksploatacyj-
nych oraz dokonana zostanie ocena możliwości implementacji 
nowych procedur komunikacyjnych między MREH a LFC do 
struktury programowej regulatorów. 

 
Słowa kluczowe: turbina, system elektroenergetyczny, regulator 
elektrohydrauliczny. 

1. WSTĘP 

Oddział Techniki Cieplnej w Łodzi Instytutu Energety-
ki prowadzi od wielu lat prace naukowo-badawcze związane 
z wdrożeniem na blokach energetycznych elektrohydraulicz-
nej regulacji mocy. Rosnące wymagania odnośnie zapewnie-
nia wysokiej jakości i zmniejszenia kosztów wytwarzania 
energii elektrycznej doprowadziły do konieczności moderni-
zacji układów regulacji, decydujących o poprawnej pracy 
Jednostek Wytwórczych Centralnie Dysponowanych 
(JWCD) Na jednostki te narzucone zostały wymogi dotyczą-
ce spełnienia wymagań wdrażanego obecnie w krajowej 
energetyce systemu LFC (Load Frequency Control). 

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowa-
dzonych na blokach 120MW, wyposażonych w zaprojekto-
wany i skonstruowany w OTC IEn mikroprocesorowy, elek-
trohydrauliczny regulator mocy (MREH). Badania te 
posłużyły do oceny dyspozycyjności bloków w świetle speł-
nienia przez nie wymagań dotyczących regulacji pierwotnej, 
wtórnej i trójnej systemu elektroenergetycznego wynikają-
cych z wdrażanego systemu LFC. Na tle tych badań dokona-
na zostanie ocena możliwości implementacji nowych proce-

dur komunikacyjnych między MREH a LFC do struktury 
programowej regulatorów: 

2. REGULACJA SYSTEMU ELEKTRO- 
ENERGETYCZNEGO 

System regulacji częstotliwości i mocy systemu elek-
troenergetycznego [1, 2] jest systemem sterowania hierar-
chicznego o kilku poziomach regulacji jak to przedstawiono 
na rysunku 1. 

 

 

Rys.1 Poziomy regulacyjne w systemie elektroenergetycznym. 
 

Stopniem pierwszym, nazywanym regulacją pierwotną, 
są regulatory prędkości obrotowej turbin. Regulacja pierwot-
na jest zdecentralizowana, gdyż jest realizowana przez auto-
nomicznie układy regulacji turbin w poszczególnych elek-
trowniach. Stopniem drugim jest regulacja częstotliwości 



 

112 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, ISSN 1425-5766, Nr 32/2013 

i mocy wymiany, nazywana regulacją wtórną, oddziałująca 
na wartości zadane regulatorów turbozespołów. Trzecim 
stopniem, nazywanym regulacją trójną, jest regulacja eko-
nomicznego rozdziału obciążeń.  

Proces pierwotnej regulacji częstotliwości rozpoczyna 
się w chwili wystąpienia odchyłki częstotliwości, spowodo-
wanej zakłóceniem w systemie elektroenergetycznym, a koń-
czy się po kilkunastu sekundach stabilizacją tej odchyłki na 
poziomie określonym statyczną charakterystyką regulacji 
pierwotnej. Likwidacja powstałej odchyłki częstotliwości 
w systemie elektroenergetycznym następuje poprzez działa-
nie tzw. regulacji wtórnej, która nakłada się na proces pier-
wotnej regulacji mocy. 

3. ELEKTROHYDRAULICZNY REGULATOR 
TURBINY 

W jednej z krajowych elektrowni na blokach 120MW 
zainstalowane są mikroprocesorowe elektrohydrauliczne 
regulatory mocy (MREH) konstrukcji Oddziału Techniki 
Cieplnej Instytutu Energetyki w Łodzi  

Regulatory te były wielokrotnie modernizowane tak 
aby mogły spełniać aktualne wymagania Krajowej Dyspozy-
cji Mocy, odnośnie bloków biorących udział w regulacji 
KSE [3]. Celem tych prac było spełnienie wymagań jako-
ściowych w regulacji systemu. Regulacja mocy dokonywana 
jest przez oddziaływanie układu regulacji na zawory regula-
cyjne części wysokoprężnej (WP) turbiny. W sterowniku 
wypracowywany jest sygnał nastawczy, który przez prze-
twornik elektrohydrauliczny steruje pracą zaworów.  Sche-
mat blokowy regulatora przedstawiono na rysunku 2.  
 

 
 

Rys.2. Schemat blokowy regulatora mocy turbiny kondensacyjnej 
 

Oznaczenia: BRP – blok formowania sygnału regulacji 
pierwotnej, CZESTB – blok zadawania częstotliwości bazowej, 
POM – parowy ogranicznik mocy, PrOM – próżniowy ogra-
nicznik mocy, OSO – ogranicznik szybkości obciążania, SP2-
zadajnik mocy bazowej, SP1 – zadajnik sterowania ręcznego, 
REL – wybór trybu sterowania (zdalne lub miejscowe),REG-
blok regulatora PI, P – moc generatora, Pb-moc zadana bazowa, 
Pz – sumaryczna moc zadana dla turbiny, Y1i, Y1 – sygnały z 
regulatora centralnego (regulacja wtórna systemu), BPP – bie-
żący punkt pracy, f – częstotliwość sieci, fb – częstotliwość 
bazowa, Δf-odchyłka częstotliwości, pT – ciśnienie pary świe-
żej, YH – sygnał sterujący, xT – sygnały do śledzenia, (+), (–) – 
sygnał binarny zadawanie w górę (w dół), A/R – sygnał binarny 
sterowanie (ręczne lub automatyczne). 

Układ regulacji mocy po stronie wejściowej składa się 
z czterech torów: 
1. Tor zadawania mocy bazowej Pz. Moc ta wprowadzana 

jest do układu z trzema prędkościami formowanymi 
przez ogranicznik szybkości obciążania OSO, 

2. Tor zadawania sygnałów Y1 i Y0 w ramach Automa-
tycznej Regulacji Częstotliwości i Mocy oraz  BPP (Bie-
żącego Punktu Pracy), 

3. Tor odchyłek ciśnienia pary świeżej ( POM - parowy 
ogranicznik mocy) i ciśnienia absolutnego w skraplaczu 
(PrOM – próżniowy ogranicznik mocy), 

4. Tor korekcji częstotliwości, w którym kształtuje się cha-
rakterystyki: statyczną i dynamiczną regulacji pierwotnej, 

Odchyłka mocy wynikająca z porównania mocy rze-
czywistej bloku P z czterema w/w sygnałami jest podawana 
na wejście regulatora PI, którego sygnał wyjściowy poprzez 
stacyjkę A/R (automatyka/sterowanie ręczne) i przetwornik 
elektrohydrauliczny steruje położeniem zaworów regulacyj-
nych turbiny.  

4. BADANIA SPRAWDZAJĄCE REGULATORA 

Celem badań było: 
• przetestowanie pracy EHR po wdrożeniu nowego regula-

tora mikroprocesorowego na bloku 120 MW, 
• sprawdzenie pracy bloku przy zakłóceniach wywołanych 

zmianą mocy wynikającą z działania regulacji pierwotnej 
i wtórnej systemu. Sprawdzenie miało za zadanie skon-
trolowanie wybranych parametrów dynamicznych bloku. 
Program badań ułożony był tak, aby odpowiadał harmo-
nogramowi badań odbiorczych bloku, wykonywanych 
według wymagań OSP. Badania prowadzone w czerwcu 
2012 miały na celu ocenę pracy bloku przed jego zgło-
szeniem do formalnego odbioru przez PSE-Operator. 

Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono wybrane przebiegi zareje-
strowane podczas badań [5]: 
Wykaz oznaczeń [5]: 
• PG [MW] – moc generatora, 
• pi [Bar] – ciśnienie oleju impulsowego regulatora, 
• Yh [%] – sygnał nastawczy regulatora, 
• SUM [MW] – sumaryczna moc zadana (za OSO), 
• pT [ MPa] ciśnienie pary świeżej z kotła, 
• ZL[%] położenie zaworu WP lewego, 
• ZP[%] położenie zaworu WP prawego, 

Na rysunku 3 został przedstawiony test współdziałania 
regulacji pierwotnej i wtórnej na poziomie 105÷118 MW . 

W czasie zmian mocy wywołanych sygnałem Y1 załą-
czona została regulacja pierwotna (skok w dół lub w górę o 6 
MW). Warunki dynamiczne przejmowania regulacji pier-
wotnej zostały spełnione. (czas osiągania stanu ustalonego 
był krótszy od wymaganej wartości 30 s) Regulacja wtórna 
działała poprawnie (nadążanie mocy rzeczywistej za mocą 
zadaną). 

Wykresy na rysunku 4 przedstawiają cały zakres zmian 
regulacji wtórnej na poziomie mocy bazowej 109MW. Test 
kończył się szybką zmianą mocy wymuszoną sygnałem in-
terwencyjnym. Zadany zakres zmiany mocy generowanej 
został zrealizowany.  

Czas osiągnięcia mocy zadanej po skoku interwencyj-
nym mieści się w granicy 30s. Maksymalne przeregulowanie 
to ok.1 MW. 
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Rys.3. Współdziałanie regulacji wtórnej i pierwotnej w zakresie 
mocy 105–118 MW [5]. 
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Rys.4. Zmiana mocy 109MW→100MW→118MW→100MW 
wywołana regulacją wtórną (sygnał Y1)oraz skok mocy in-
terwencyjnej 100→109 MW [5]. 

5. REGULATOR CENTRALNY LFC 

W polskim systemie elektroenergetycznym wdrażany 
jest obecnie nowy regulator centralny LFC (Load Frequency 
Control), wykorzystywany w automatycznej regulacji czę-
stotliwości i mocy wymiany Wymagania stawiane regulato-
rom JWCD w zakresie współpracy z regulatorem centralnym 
są wspólne dla wszystkich jednostek biorących udział 
w regulacji systemu elektroenergetycznego i zostały przygo-
towane tak, aby ich realizacja mogła być możliwa przez 
dowolnego wykonawcę w oparciu o jak najbardziej standar-
dowe metody. Jednocześnie rozwiązania zaproponowane 
w budowie regulatora centralnego LFC są na tyle uniwersal-
ne i dostosowane do ogólnego poziomu rozwiązań technicz-
nych, aby zapewnić wymaganą funkcjonalność i nie genero-
wać nadmiernych kosztów implementacji interfejsu do 
systemu LFC. Należy podkreślić, iż wdrożenie LFC powinno 
zostać wykonane w taki sposób, aby zapewnić (np. w przy-
padku awarii LFC) możliwość przełączenia na poprzedni 
system ARCM, wykorzystujący sygnał regulacyjny Y1 [4]. 

6. SPOSÓB WYMIANY DANYCH Z 
REGULATOREM CENTRALNYM LFC  

Wymiana danych pomiędzy OSP i JWCD odbywać się 
będzie dwukierunkowo na bazie dwóch niezależnych dróg 
transmisyjnych w każdej z relacji [4]. 

Schemat ogólny powiązań komunikacyjnych wykorzy-
stywanych w systemie LFC przedstawiono na rysunku 5. 
Zadawanie sygnałów regulacyjnych oraz wysyłanie planów 

odbywać się będzie przy wykorzystaniu protokołu ICCP 
opartego na warstwie MMS oraz na transporcie TCP/IP 
zgodnie z normami: IEC 60870-6-503, IEC 60870-6-802, 
IEC 60870-6-702, ISO/IEC 9506 [4]. 
Polecenia sterujące systemu LFC przesyłane będą do JWCD 
w dwojaki sposób: 
a) jako polecenia regulacyjne - komendy protokołu ICCP 
Pw_zadane– bieżąca moc zadana w paśmie regulacji wtórnej 
[MW] (odpowiednik sygnału Y1) przesyłana będzie jako 
liczba rzeczywista w postaci sterowania o nazwie Pw_cmd. 
SRw_cmd, SRp_cmd  - zadane stany regulacji wtórnej i 
pierwotnej. 
b) jako plan generacji bazowej 
 

 
 

Rys.5. Schemat ogólny powiązań komunikacyjnych w zakresie 
regulacji wtórnej wg [4]. 

 
Polecenia te wysyłane będą do jednostek jako liczby 

wyrażające wartość zadaną mocy w [MW] bądź w przypad-
ku poleceń SRw_cmd i SRp_cmd jako stany zał/wył. Reak-
cja bloku energetycznego na polecenia Pw_zadane i Pzadane 
powinna być natychmiastowa. Pw_zadane powinno być 
niezwłocznie wprowadzone w tor regulacji wtórnej i wyko-
nane z zachowaniem ograniczenia maksymalnej szybkości 
zmian i zakresu wartości. W przypadku pracy bloku z wyłą-
czoną regulacją wtórną i pierwotną reakcja na zmianę mocy 
bazowej powinna być zgodna z przyjętym gradientem w 
ograniczniku szybkości obciążania (OSO na rysunku 2). 
Polecenia włączenia/wyłączenia regulacji przesyłane będą na 
bieżąco z systemu LFC na postawie planu BPKD. Operator 
Sytemu Przesyłowego będzie miał możliwość ich zmiany w 
zależności od bieżącego stanu Systemu Elektroenergetycz-
nego. Bloki energetyczne biorące udział w regulacji sytemu 
powinny niezwłocznie, automatycznie reagować na polece-
nia z systemu LFC w postaci sterowań SRw_cmd i 
SRp_cmd, co oznacza, że sterowania te powinny być kiero-
wane do układów automatyki blokowej.  
 

 
 

Rys.6. Sygnały sterujące w regulatorze turbiny wg [4] 
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Na rysunku 6 przedstawiono schemat modelu układów 
wejściowych regulatora turbiny JWCD. 

Sygnały regulacyjne przesyłane do JWCD muszą pod-
legać kontroli po stronie JWCD tak, aby wyeliminować moż-
liwość przyjęcia niewłaściwego sterowania. Przyjmuje się, 
że dla sygnału Pw_zadane przesyłanego do JWCD w postaci 
wartości rzeczywistej nastąpi kontrola [4]: 

Zakłada się, iż w stanie normalnej pracy wartości ko-
lejnych skoków Pw_zadane mieścić się będą w granicach 
poniżej 1 MW (około 0,1-0,2 MW). Przyjmuje się, że w 
przypadku utraty komunikacji pomiędzy serwerami komuni-
kacyjnymi elektrowni i LFC JWCD będzie realizować ostat-
nie poprawnie pozyskane polecenie regulacyjne Pw_zadane, 
aż do momentu odzyskania komunikacji i otrzymania kolej-
nego poprawnego sterowania [4]. 

7. SYGNAŁY PRZESYŁANE DO SYSTEMU LFC 

Przyjmuje się, że z JWCD pobierane byłyby następują-
ce dane: 
Pbrutto – Moc wyjściowa brutto bloku [MW]. 
Pzadane – Moc zadana faktycznie przesłana na blok do 
układu regulacji mocy jako bazowa. [MW]. 
Pbazowe – Moc bazowa bloku [MW]. Moc zadana dla regu-
latora po OSO. 
PdF – Składnik mocy zadanej bloku wynikający z działania 
regulacji pierwotnej [MW]. 
Pw – Składnik mocy zadanej bloku wynikający z działania 
regulacji wtórnej [MW]..  
Pw_zadane – Moc zadana bloku w paśmie regulacji wtórnej 
przesłana przez OSP z systemu LFC w postaci komendy 
Pw_cmd [MW]. 
Rp – Stan pracy regulacji pierwotnej [zał/wył]. W stanie 
„zał” statyzm i strefa martwa powinna być ustawiona na 
poziomie uzgodnio-nym z OSP.  
Rw – Stan pracy regulacji wtórnej [zał/wył]. 
Y1 – Wartość sygnału Y1 odbierana w elektrowni jako liczba 
z przedziału  <–31,31> 
Pzbiorcze – Moc zbiorcza zadana bloku wartość sumaryczna 
wszystkich składników mocy zadanej na wejściu regulatora 
bloku [MW]. 
Tpbl – Tryb pracy bloku. 
Obroty – Prędkość obrotowa bloku [obr/min] 
 

Zmienne Pbrutto, Pbazowe, Pzbiorcze, PdF, Pw, 
Pw_zadane i Obroty przesyłane będą cyklicznie w cyklu 1 
sek. Pozostałe w trybie RBE (Report By Exception) z cy-
klem skanowania zdarzeń co 1 sek. Oznacza to, że transmi-
towane będą jedynie wartości, które ulegają zmianie oraz 

dodatkowo wszystkie wielkości cyklicznie po upłynięciu 
określonego czasu (Integrity Timeout) zostanie on  nasta-
wiony w zakresie od 300 do 900 sek. 
Sygnały „Tpbl” i „Obroty” powinny zostać zaimplemento-
wane w taki sposób, aby były wypracowywane automatycz-
nie i jednoznacznie z układów automatyki blokowej. Sygna-
ły te nie mogę być wprowadzane ręcznie przez operatora 
bloku.  

8. PODSUMOWANIE 

Zaprojektowane i wykonane w Oddziale Techniki 
Cieplnej Instytutu Energetyki mikroprocesorowe regulatory 
mocy, wdrożone w polskiej energetyce umożliwiają spełnie-
nie wymagań narzuconych na JWCD. W celu powiązania 
pracy tych regulatorów z wdrażanym obecnie systemem LFC 
należy wykonać pewne prace adaptacyjne (prace montażowe 
w szafie regulatora oraz prace programistyczne, wprowadze-
nie dodatkowych procedur do programu, zmiana interfejsu 
użytkownika itp.). W szczególności należy: oprogramować 
dwa dodatkowe sterowniki dla portu Ethernet, zakupić  
przemysłowy „Switch Ethernet” utworzyć redundantne łącze 
komunikacyjne przesyłania danych wg protokołu Modbus 
TCP/IP, zmienić ekrany wizualizacji  regulatorówzmienić 
dokumentację i instrukcję obsługi regulatora, wykonać próby 
odbiorcze 

Prace takie zostaną przeprowadzone w najbliższym 
czasie przez OTC IEn w jednej z polskich elektrowni. 
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Streszczenie: W referacie przedstawiono zasady działania szybkie-
go zaworowania (fast-valving) i korzyści stosowania tej techniki we 
współczesnych systemach elektroenergetycznych. Omówione zo-
stały modelowe badania skuteczności FV w warunkach KSE oraz 
analiza możliwości wprowadzenia FV na bloku 560 MW El. Ko-
zienice, wykonane w ramach I etapu pracy IASE Wrocław i Insty-
tutu Energetyki Oddział Gdańsk dla PSE SA, której przedmiotem 
jest analiza możliwości zastosowania FV w pracujących w KSE i 
planowanych do przyłączenia dużych blokach konwencjonalnych. 

 
Słowa kluczowe: szybkie zaworowanie, fast-valving. 

1. WPROWADZENIE 

Zwiększanie nasycenia systemów elektroenergetycz-
nych (SEE) generacją wiatrową i słoneczną, wzrost mocy 
znamionowej przyłączanych dużych konwencjonalnych 
i jądrowych jednostek wytwórczych oraz opóźnienia w bu-
dowie nowych linii przesyłowych, podnoszą znaczenie od-
porności dużych jednostek wytwórczych na zakłócenia sys-
temowe. Strata nawet jednej dużej jednostki zwiększa 
koszty, utrudnia prowadzenie ruchu i może zagrażać bezpie-
czeństwu systemu. W takiej sytuacji naturalny jest powrót 
tematu wyposażania turbin parowych dużych bloków 
w szybkie zaworowanie (fast-valving, FV), które poprzez 
szybką redukcję mocy turbiny, a następnie kontrolowaną 
odbudowę, zwiększa stabilność kątową generatora i umożli-
wia utrzymanie jednostki w sieci podczas zakłóceń, które 
bez tego rozwiązania skutkują wyłączeniem jednostki. 

Zakłócenia w sieci, najczęściej zwarcia, skutkujące na-
głym zmniejszeniem obciążenia generatora synchronicznego 
mocą elektryczną, powodują wystąpienie nadwyżki mocy 
mechanicznej napędzającej generator względem hamującej 
mocy elektrycznej. Wirnik generatora wówczas przyśpiesza 
i jeżeli nierównowaga mocy jest duża i trwa dostatecznie 
długo może dojść do poślizgu biegunów (utraty synchroni-
zmu), a w rezultacie do awaryjnego wyłączenia generatora. 
Utrata synchronizmu generatorów jest także określana jako 

utrata stabilności kątowej generatorów po dużych zakłóce-
niach.  

FV jest techniką stosowaną w turbozespołach parowych 
i jądrowych, która zwiększa stabilność kątową generatora dla 
dużych zakłóceń poprzez szybkie i odpowiednio duże 
zmniejszenie mocy turbiny. Uzyskuje się to poprzez szybkie 
przymknięcie a następnie stosunkowo wolne otwarcie zawo-
rów turbiny według zadanego z góry algorytmu. FV oddzia-
łuje na zawory SP (średnioprężne, odpowiadające za ∼70% 
mocy turbiny), a niekiedy także na zawory WP (wysoko-
prężne, regulacyjne, odpowiadające za pozostałe ∼30%). 
Ponowne otwarcie zaworów może być pełne lub częściowe. 
W opisanych w literaturze zastosowaniach FV czasy zamy-
kania zaworów znajdują się w przedziale od 80 ms do 400 
ms, a czasy otwierania od 3 s do 10 s. 

2. PRZYCZYNY ZWIĘKSZONEGO 
ZAINTERESOWANIA TECHNIKĄ FV 

Dynamika współczesnych wielkich systemów ele-
ktroenergetycznych staje się coraz bardziej złożona. Dotyczy 
to m.in. systemu kontynentalnej Europy ENTSO-E CE 
(dawniej UCTE). System ten prawdopodobnie nadal będzie 
się rozwijać pod względem obszaru i mocy dzięki przyłącza-
niu kolejnych systemów narodowych. Za coraz większą zło-
żoność dynamiki odpowiada także wzrost udziału odnawial-
nych źródeł energii przyłączanych do wszystkich poziomów 
napięć. Rozmiar systemu, zmiany w modelu generacji, 
zmiany w usługach systemowych i sposobie ich pozyskiwa-
nia, coraz większa rola rynku, przesyły bardzo dużych mocy 
na dalekie odległości powodują pojawienie się nowych za-
grożeń dla stabilności kątowej małych i dużych zakłóceń. 
Operatorzy systemów europejskich dostrzegając problem 
odnieśli się do niego w dokumencie [0]. W części określają-
cej wymagania dotyczące generatorów typu D (generatory 
o największej mocy) stwierdza się, że właściciel jednostki 
wytwórczej przyłączonej do systemu powinien, o ile taki 
wymóg określi Operator, zapewnić zdolność turbozespołu do 
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pracy w warunkach zwarcia i w tym celu zapewnić zdolność 
turbozespołu do pracy trybie FV.  

Technika FV jest znana od lat 30. ubiegłego wieku, prak-
tyczne zastosowania datują się od lat 60. Obecnie jest to tech-
nika opanowana i stosowana m.in. w elektrowniach jądro-
wych. Od kilku lat tematyka FV zaczęła pojawiać się znacznie 
częściej m.in. w artykułach opisujących wpływ dużej genera-
cji wiatrowej na stabilność kątową systemu, np. [0].  

Przyczyny, które zdaniem autorów, uzasadniają zajęcie 
się tematem zastosowania FV w KSE: 
• W KSE, w horyzoncie 5÷10 lat zostaną przyłączone no-

we bloki konwencjonalne. Wśród nich będą duże bloki 
klasy 1000 MW, budowane w istniejących elektro-
wniach. Planowana elektrownia jądrowa będzie mieć 
prawdopodobnie dwa bloki o mocy 1600 MW. 
W porównaniu z obecną sytuacją nastąpi koncentracja 
generacji systemowej, co stwarza potencjalne zagrożenie 
utraty mocy w wyniku bliskiego dużego zakłócenia dużo 
większej niż jest to obecnie. 

• Ze względu na znane i dość powszechne problemy 
z budową nowych linii przesyłowych rozwój sieci może 
być opóźniony w stosunku do przyłączenia nowych blo-
ków. W przypadku linii wyprowadzenia mocy z elek-
trowni oznacza to pogorszenie warunków dla stabilności 
kątowej generatorów elektrowni. 

• Generacja wiatrowa, ze względu na zmienność, nie zaw-
sze uzasadnia budowę/modernizację linii. W zamian co-
raz częściej, także w sieci przesyłowej, będzie się wyko-
rzystywać zwiększenie zdolności przesyłowych dzięki 
stosowaniu dynamicznej obciążalności linii. Mocno ob-
ciążona sieć przesyłowa tworzy trudniejsze warunki dla 
stabilności kątowej.  

• Rozwój energetyki rozproszonej ogranicza wprawdzie 
generację konwencjonalną, ale zwiększa znaczenie tej 
generacji, która aktualnie pracuje i dostarcza niezbęd-
nych usług systemowych i regulacyjnych. W takich wa-
runkach, strata dużego bloku, dodatkowo połączona 
z bardzo prawdopodobnym wyłączeniem części generacji 
rozproszonej, może stanowić zwiększone zagrożenie dla 
bezpiecznej pracy systemu. Aktualne zalecenia ENTSO-
E odnośnie zapewnienia odpowiedniego poziomu stabil-
ności kątowej systemów, wynikają w pewnym stopniu 
właśnie ze wzrastającego nasycenia systemów generacją 
rozproszoną [0]. 

• Idea aktualnie stosowanej automatyki ochrony stabilności 
(APKO) polega na prewencyjnym wyłączaniu bloków 
w celu dostosowania poziomu generacji elektrowni do 
warunków sieciowych. Trudno wyobrazić sobie zastoso-
wanie automatyki tego typu dla bloków klasy 1000 MW. 
Opracowana kilka lat temu koncepcja nowej automatyki 
systemowej ochrony stabilności kątowej elektrowni za-
kładała wprowadzenie FV na dużych blokach [0]. 

• Duży generator po utracie synchronizmu powinien zostać 
wyłączony przez zabezpieczenia od poślizgu. W przy-
padku ewentualnego niewyłączenia może dojść do kolej-
nych poślizgów. Generator, który stracił synchronizm 
staje się źródłem silnych oscylacji. W przypadku bardzo 
dużych jednostek generowane oscylacje mogą powodo-
wać błędne niepożądane zadziałania zabezpieczeń w sie-
ci, a także utratę synchronizmu innych pobliskich genera-
torów. Dawniej produkowane generatory były projekto- 
wane z założeniem odporności na ewentualny poślizg. 
Nowoczesne konstrukcje zazwyczaj takiej odporności nie 
posiadają, w związku z tym poślizg przy dużej mocy mo-
że spowodować uszkodzenia generatora i turbiny. Za-

działanie FV, nawet jeżeli nie ochroni generatora przed 
utratą synchronizmu to w znaczący sposób zmniejszy 
szkodliwość wymienionych zjawisk. 

3. STABILNOŚĆ KĄTOWA KSE 

Stabilność kątowa dużych i małych zakłóceń (SKDZ, 
SKMZ) jest jednym z elementów oceny bezpieczeństwa 
systemu elektroenergetycznego. Ocena bezpieczeństwa po-
lega na sprawdzeniu, czy dla założonego zakresu warunków 
pracy systemu spełnione są wymagane kryteria bezpieczeń-
stwa, w tym przypadku, kryteria SKDZ i SKMZ. W różnych 
systemach kryteria te są zazwyczaj różne, co tylko częścio-
wo jest spowodowane przyczynami obiektywnymi takimi jak 
np. wielkość systemu, rozwój sieci przesyłowej, powiązania 
z innymi systemami. Kryteria SKDZ i SKMZ podaje się 
zazwyczaj w dokumentach typu „Grid Code” (w KSE jest to 
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – IRiESP).  

Podane zapisy trudno jednoznacznie przypisać do 
SKMZ lub SKDZ i jest to prawdopodobnie słuszne z punktu 
widzenia na stabilność kątowej całego systemu. Większość 
zakłóceń, które zdarza się w systemach to zakłócenia o cha-
rakterze przemijającym i lokalnym. Dla blisko położonych 
generatorów będą to duże zakłócenia, mogące spowodować 
utratę stabilności w pierwszym wychyleniu wirnika, podczas 
gdy generatory odległe od miejsca zakłócenia doświadczą 
jedynie niewielkich kołysań. Warto zwrócić uwagę na to, że 
pojęcie utraty stabilności kątowej dla SKDZ i SKMZ może 
być różnie interpretowane. O ile utrata stabilności kątowej 
po dużym zakłóceniu, która następuje w pierwszym lub 
w następnych wychyleniach, jest oczywista, to nietłumione 
kołysania niekoniecznie muszą prowadzić do utraty stabilno-
ści kątowej. Takie kołysania mogą, na przykład ze względu 
na nieliniowości, ustabilizować się, co nie znaczy, że jest to 
stan dopuszczalnej pracy systemu.  

Inny aspekt stabilności kątowej, który warto wyjaśnić 
to znaczenie pojęcia stabilności kątowej systemu. Aczkol-
wiek istnieje możliwość utraty stabilności kątowej pewnego 
systemu w ramach grupy systemów pracujących synchro-
nicznie, to jednak mówiąc np. o stabilności kątowej KSE, 
myśli się o stabilności kątowej jego ważnych elementów 
takich jak duże generatory, czy też grupy generatorów.  

W przytoczonych zapisach IRiESP jedyne zawarte kry-
terium ilościowe to maksymalny czas zwarcia, przy którym 
musi zostać utrzymana stabilna praca jednostek wytwór-
czych. Jest to kryterium dla SKDZ. Brak jest ilościowego 
kryterium dla SKMZ – mowa jest jedynie o konieczności 
tłumienia kołysań.  

W latach 2010-2012 Instytut Energetyki Oddział 
Gdańsk wykonywał na zamówienie PSE SA cykliczne oceny 
bezpieczeństwa sieci dla układów pracy KSE planowanych 
w horyzoncie trzyletnim, które obejmowały również oceny 
stabilności kątowej. Dla wykonania oceny uzgodniono 
z Operatorem wskaźniki stabilności kątowej i warunki ich 
wyznaczania1.  

Dla SKDZ wskaźnikiem był krytyczny czas zwarcia 
(KCZ), który wyznaczano dla zwarć trójfazowych bliskich 
i dalekich w liniach wychodzących z rozdzielni elektrownia-
nych, usuwanych przez wyłączenie linii oraz dla zwarć w 

                                                 
1 W ostatnich ocenach zaczęto uwzględniać w odbiorach 
dynamikę silników. Powoduje to zmniejszenie wartości KCZ 
o 10÷20 ms.  
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sąsiadujących węzłach usuwanych przez izolację węzła. 
Wartością kryterialną dla zwarć bliskich, podobnie jak w 
przytoczonym zapisie IRiESP, był czas 150 ms. W przypad-
ku zwarć odległych i zwarć w węzłach, konkretnej wartości 
kryterialnej nie stosowano. 

Dla SKMZ, jako wskaźnik przyjęto często spotykany 
w literaturze [0] współczynnik tłumienia oscylacji  
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gdzie: ξ – współczynnik tłumienia, σ – część rzeczywista modu,  
ω – część urojona modu (pulsacja).  

 
Współczynnik tłumienia w dużych systemach wyzna-

cza się używając jednej z metod obliczania częstotliwości 
i tłumienia oscylacji elektromechanicznych układu zlineary-
zowanego, albo w razie braku odpowiednich narzędzi, za 
pomocą metody Prony’ego stosowaną do przebiegów poza-
kłóceniowych uzyskanych z symulacji modelu oryginalnego 
nieliniowego.  

Wartością kryterialną dla oscylacji elektromecha-
nicznych o charakterze lokalnym (częstotliwość powyżej 
0,6 Hz) była wartość ξ = 5%. W przypadku tego typu oscy-
lacji oznacza to dobre wytłumienie oscylacji, które praktycz-
nie zanikają po kilku okresach. 

Wyniki oceny bezpieczeństwa KSE w horyzoncie roku 
2015 (ostatni rok oceny) ze względu na SKDZ i SKMZ są 
dobre. Nie stwierdzono wartości KCZ poniżej 150 ms, po-
dobnie jak nie stwierdzono współczynników tłumienia poni-
żej wartości 5%.  

4. BADANIA MODELOWE 

W pracy wykonano badania modelowe dynamiki turbi-
ny w trakcie FV oraz badania, których celem było określenie 
skuteczności FV, jego wpływu na system, na regulacje na-
pięcia i zasilanie potrzeb własnych bloku. 

Badanie zjawisk mechanicznych i cieplnych zachodzą-
cych w trakcie FV w turbinie 560 MW bloku nr 9 El. Kozie-
nice wykonał zespół IASE Wrocław. Wykorzystany model 
dokładnie odwzorowuje turbinę i jej regulator. Generator 
i system elektroenergetyczny jest zamodelowany w sposób 
bardzo uproszczony. Model został zweryfikowany na pod-
stawie przebiegów zarejestrowanych w turbinie 560 MW 
w trakcie realizacji próby przejścia bloku z na potrzeby wła-
sne. W referacie (ze względu na brak autorów z IASE) ta 
część badań modelowych nie jest omawiana. Najważniejsze 
wnioski z punktu widzenia celu pracy - przeprowadzenia 
próby obiektowej, są następujące:  
• szybkości zamykania zaworów SP i WP mieszczą się 

w zakresie wartości, które występują w turbinach, w któ-
rych jest wykorzystywany FW, 

• przymknięcie zaworów SP na czas dłuższy niż 1,5÷2s 
może spowodować niepowodzenie próby. 

Badania modelowe dotyczące strony elektrycznej (blok, 
system) wykonano dla układu „generator–sieć sztywna” oraz 
dla modelu dużych obciążeń KSE z 

4.1. Model typu generator sieć sztywna 

Badany model zawiera dwa identyczne układy typu 
maszyna synchroniczna – sieć sztywna. Model został opra-
cowany w celu dokładnego zbadania skutków zastosowania 

FV dla regulacji napięcia i zasilania potrzeb własnych. Dy-
namika turbozespołów odwzorowuje dynamikę generatorów 
typu 360 MW, statyczne układy wzbudzenia (model 
ESST1A), dwuwejściowe stabilizatory systemowe (PSS2A), 
ograniczniki prądu stojana, wirnika i niedowzbudzenia 
o typowych strukturach i parametrach (modele użytkownika) 
oraz turbina i jej regulator (model użytkownika opracowany 
według [0]). 

FV zamodelowano jako sekwencję czasów i wartości 
pokazaną na rysunku 1, która pozwala określić niezależnie 
dla zaworów WP i SP: czas zainicjowania FV Td, poziom 
minimalnego sygnału (sterującego zaworami) Smin, czas, do 
którego utrzymywany jest sygnał minimalnego Tmin, czas 
końca sekwencji Tk, poziom otwarcia po zakończeniu se-
kwencji FV Sk. 

Badania modelu pozwoliły stwierdzić, że: 
• FV nie stwarza zagrożeń dla regulacji napięcia i pracy 

potrzeb własnych.  
• Skuteczność FV jest niewielka przy bliskich zwarciach 

trójfazowych i dwufazowych. Wydłużenie krytycznego 
czasu zwarcia wynosi do 20 ms. 

• Przy odległych zwarciach trójfazowych skuteczność FV 
rośnie. Wydłużenia krytycznego czasu zwarcia są rzędu 
kilkudziesięciu milisekund i więcej. 

• FV zapobiega utracie stabilności nawet przy bardzo dłu-
go trwających i bliskich zwarciach jednofazowych. 

• Stabilizator systemowy zwiększa zmienność napięcia 
generatora w trakcie FV (szczególnie, gdy jest to stabili-
zator jednowejściowy z sygnałem mocy elektrycznej). 

• Stabilizator systemowy ma destabilizujący wpływ w 
przypadku, gdy generator doświadcza momentów pracy 
silnikowej. 

 

Rys.1 Sekwencja sygnału FV 

4.2 Model KSE 

Do modelu dynamicznego KSE wprowadzono funkcjo-
nalność FV dla bloków w El. Bełchatów i bloków 
El. Kozienice pracujących na system 400 kV. Wykorzystano 
w tym celu model użytkownika dla turbiny parowej i jej 
regulatora opracowany według [0]. 

Przeprowadzone dla FV badania skuteczności i wpływu 
na KSE pokazały, że: 
• FV jest mało skuteczny dla bliskich zwarć, dla których 

wartość KCZ jest mniejsza od 250∼300 ms. FV pozwala 
na zwiększenie KCZ jedynie o 10÷20 ms.  

• Dla zwarć, dla których wartość KCZ przekracza 400 ms 
zastosowanie FV pozwala zwiększyć KCZ o kilkadziesiąt 
ms. Dla jeszcze większych wartości KCZ to zwiększenie 
może wynosić części sekundy. 
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• Przyśpieszenie prędkości zamykania zaworów SP z 0,250 s 
do 0,125 s nie ma dużego wpływu na skuteczność FV przy 
małych wartościach KCZ. Przy czasach rzędu 350 ms 
zwiększenie KCZ wynosi kilka-kilkanaście milisekund. 

• FV nie ma dużego wpływu na regulację napięcia, jeżeli 
stabilizator systemowy jest nieczuły na zmiany mocy 
mechanicznej (np. PSS2A). Dla stabilizatorów jedno-
wejściowych wykorzystujących moc elektryczną, stabili-
zator powoduje znaczące zakłócenia w regulacji napięcia. 
Jedną z opcji do rozważenia jest blokowanie sygnału 
z PSS w trakcie FV do momentu, gdy moc będzie niższa 
niż 60÷70% mocy znamionowej. 

• FV wykonywany w czasie zwarcia doprowadza do 
znacznie głębszej pracy silnikowej niż ma to miejsce bez 
FV. W pracy silnikowej tradycyjny PSS ma działanie de-
stabilizujące. Także tutaj do rozważenia jest blokowanie 
sygnału z PSS w trakcie FV. 

• Zastosowanie FV zmniejsza momenty działające na wał 
turbozespołu w momencie usuwania zwarcia. Wynika to 
z wyraźnie mniejszej amplitudy składowej poprzecznej 
prądu generatora w momencie usunięcia zwarcia w przy-
padku stosowania FV. 

• Działanie FV nie powodowało zagrożeń dla KSE. FV wy-
konany jednocześnie na kilku równolegle pracujących jed-
nostkach i powodujący chwilowe zaniżenie mocy nawet 
1500 ÷2000 MW nie stanowi zagrożenia dla KSE oceniane-
go przez zaburzenia napięcia i oscylacje mocy. W szczegól-
ności największe stwierdzone zakołysanie mocy na liniach 
wymiany spowodowane FV w El. Bełchatów wyniosło oko-
ło 300 MW. Kołysania są dobrze tłumione. 

5. DALSZE PRACE 

W II etapie pracy, oprócz wykonania próby FV na blo-
ku 560 MW będzie opracowywana koncepcja nowej automa-
tyki systemowej wykorzystującej dostępność FV. Automaty-
ka ta w porównaniu do działającej obecnie automatyki typu 

APKO powinna zastąpić, w wielu sytuacjach sieciowych, 
obecnie stosowane awaryjne wyłączanie bloków, chwilo-
wym zmniejszeniem ich mocy. Opracowanie koncepcji bę-
dzie wymagało przede wszystkim rozwiązania problemu 
identyfikacji konieczności i sposobu wykonania FV. Rozwa-
żać się będzie wykorzystanie zabezpieczeń sieciowych jak 
również lokalnych metod identyfikacji potrzeby wykonania 
FV występujących w literaturze pod nazwą EVA (Early Va-
lve Actuation), które polega na wypracowaniu sygnału ini-
cjującego na podstawie sygnału mocy przyśpieszającej i róż-
niczki mocy elektrycznej.  
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FAST-VALVING OF LARGE STEAM TURBINE UNITS AS MEANS OF POWER SYSTEM 

SECURITY ENHANCEMENT LOGIC – CONFERENCE PAPER 
 

 
Key-words: fast-valving, power system stability. 

 
Fast-valving assists in maintaining system stability following a severe transmission system fault by reducing the turbine 

mechanical power. Fast-valving consists in rapid closing and opening of steam valves in adequate manner to reduce the gen-
erator accelerating power following the recognition of a severe fault. FV can be an effective and economical method of meet-
ing the performance requirements of power system in the presence of the increase of wind and solar generation in power sys-
tem and newly connected large thermal units and delaying of building new transmission lines. 

The principle of fast-valving and advantages of application this technique in large steam turbine units were presented in 
the paper. Effectiveness of fast-valving in enhancing the stability of Polish Power Grid was analyzed. Feasibility study of 
fast-valving application in the 560 MW unit in Kozienice Power Station (EW SA) was discussed. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono opracowany i zrealizowa-
ny przez Instytut Energetyki system regulacji napięć i mocy bier-
nych dla węzła Dunowo obejmujący stację elektroenergetyczną 
najwyższych napięć oraz dwie, spośród wielu, przyłączone farmy 
wiatrowe. W treści zaprezentowano aktualne wymagania OSP 
dotyczące regulacji napięcia z wykorzystaniem farm wiatrowych. 
Przedstawiono budowę i strukturę wykonanego systemu, zasadę 
działania jego składników a także zasady koordynacji regulacji 
transformatorowej w stacji najwyższych napięć i generatorowej w 
farmach wiatrowych.  
 
Słowa kluczowe: ARST, URST, regulacja napięcia, regulacja mo-
cy biernej, farmy wiatrowe. 

1. WSTĘP 

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce oraz budowa 
farm wiatrowych o coraz większych mocach przyłączanych 
nie tylko do sieci dystrybucyjnej ale również do sieci przesy-
łowej stwarza możliwość szerokiego wykorzystania farm 
wiatrowych jako źródła mocy biernej w procesie regulacji 
napięcia w KSE.  

W artykule przedstawiono zrealizowany w węźle Du-
nowo system regulacji napięcia i mocy biernej obejmujący 
stację elektroenergetyczną Dunowo 400/220/110 kV oraz 
dwie farmy wiatrowe przyłączone po stronie 400 oraz 
110 kV.  

2. WYMAGANIA OPERATORA SYSTEMU 
PRZESYŁOWEGO 

Wymagania dla farm wiatrowych w zakresie regulacji 
napięć i mocy biernych zawarte są w Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) [1]. Z treści tego 
dokumentu wynika, że: 
• Farma wiatrowa powinna być wyposażona w system 

sterowania i regulacji w zakresie napięcia i mocy biernej. 
• Operator systemu przesyłowego ma prawo do zmiany 

trybu regulacji farmy wiatrowej, wartości generacji mocy 
biernej, oraz mocy czynnej za pomocą systemu zdalnego 
sterowania w czasie rzeczywistym (on-line). 

• Farma wiatrowa musi posiadać zdolność do generacji 
mocy biernej, w wielkości wynikającej z wymaganego, 
dla mocy osiągalnej (POS), współczynnika mocy w miej-
scu przyłączenia farmy wiatrowej w granicach od 
cosφ = 0,95 (indukcyjny) do cosφ = 0,95 (pojemnościo-
wy). Przy obciążeniu mocą czynną niższą od POS, należy 
udostępnić całą dostępną moc bierną w zakresie poza  
cosφ = 0,95, zgodnie z możliwościami technicznymi far-
my wiatrowej (rys. 1). 

 

 
Rys.1. Zakres wymaganej generacji mocy biernej przez farmę wia-

trową 
 
• System sterowania i regulacji napięcia i mocy biernej 

farmy wiatrowej powinien posiadać zdolność do pracy 
autonomicznej oraz opcjonalnie do pracy skoordynowa-
nej z nadrzędnym układem regulacji napięcia i mocy 
biernej (ARST). 

• W trybie autonomicznym, system sterowania i regulacji 
napięcia i mocy biernej farmy wiatrowej powinien posia-
dać zdolność do niezależnej pracy w kryteriach regulacji: 
mocy biernej oraz napięcia zgodnie z charakterystyką 
statyczną Q = f(U). 
 

 
Rys.2 Charakterystyka statyczna Q = f(U) regulacji napięcia 

w punkcie przyłączenia 
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• W trybie skoordynowanym system sterowania i regulacji 
farmy wiatrowej współpracuje z nadrzędnym układem 
regulacji napięcia i mocy biernej (ARST)  
w stacji elektroenergetycznej.  

Rysunek 1 przedstawia zakres wymaganej generacji 
mocy biernej. IRiESP nie wymaga prostokątnego kształtu 
tego zakresu, choć taki byłby najbardziej korzystny z punktu 
widzenia udziału farm w regulacji napięć. W praktyce naj-
częściej ma on kształt zbliżony do litery V lub jest częścio-
wo prostokątny. 

Opracowane przez Instytut Energetyki układy regulacji 
URST przeznaczone dla farm wiatrowych zapewniają dopa-
sowanie danej farmy wiatrowej do wymagań IRiESP na 
przykład poprzez uzupełnienie brakujących kryteriów regu-
lacji, realizacje funkcji współpracy z nadrzędnymi układami 
regulacji (koordynacja z układem ARST) lub objęcie funkcją 
regulacji statycznych źródeł mocy biernych zainstalowanych 
w stacji abonenckiej farmy wiatrowej.  

Regulacja napięć w węźle Dunowo wykorzystuje dwie 
farmy wiatrowe. Po stronie 110 kV dołączona jest farma 
Karścino o mocy 90 MW wyposażona w układ regulacji 
UCC (Iberdrola), który bezpośrednio współpracuje z nad-
rzędnym dla tego węzła układem regulacji ARST. Po stronie 
400 kV dołączona jest farma Darłowo o mocy 250 MW, 
która została wyposażona w układ URST tak, aby spełnić 
wszystkie wymagania IRiESP i zapewnić współpracę z nad-
rzędnym układem ARST. 

3. UKŁAD REGULACJI FARMY WIATROWEJ 
URST 

Układ URST przeznaczony został do automatycznego 
prowadzenia ruchu farmy wiatrowej w Darłowie, dołączonej 
do systemu elektroenergetycznego po stronie 400 kV  
w następującym  zakresie: 
• Regulacji napięcia w punkcie przyłączenia zgodnie  

z charakterystyką statyczną wymaganą przez operatora 
sieci przesyłowej (rys. 2). 

• Regulacji mocy biernej generowanej lub pobieranej  
w punkcie przyłączenia. 

• Regulacji współczynnika mocy (cosφ) w punkcie przyłą-
czenia. 

3.1. Charakterystyka obiektu 

FW Darłowo przyłączona jest do rozdzielni 400kV wę-
zła Dunowo za pomocą transformatora 400/110 kV.  
W skład sieci farmy wchodzą dwa GPZ Jeżyczki i Sińczyca. 
GPZ wyposażone są w transformatory 110/30 kV i stanowią 
punkt przyłączenia dla siłowni wiatrowych. Farma wiatrowa 
Darłowo posiada moc 250 MW i zdolność do generacji mocy 
biernej na poziomie 80 Mvar. W trzecim uzwojeniu trans-
formatora 400/110/30 kV przyłączone zostały statyczne źró-
dła mocy biernej: bateria kondensatorów o mocy 12 Mvar 
oraz dławik o mocy 12–27–36 Mvar (w zależności od konfi-
guracji). 

3.2. Funkcje Układu 

Układ URST w Darłowie uzupełnia funkcjonalność ste-
rownika farmy wiatrowej dostarczonego przez producenta 
siłowni wiatrowych (General Electric) tak, aby spełnione 
były wszystkie wymagania operatora sieci przesyłowej w za-
kresie regulacji napięć i mocy biernej.  

Farma wiatrowa wyposażona w automatykę regulacyj-
ną, składającą się z sterownika farmy wiatrowej i układu 
URST, z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego 
i układu regulacji ARST w Dunowie stanowi pojedyncze 
źródło generacji mocy biernej. Posiada własną charaktery-
stykę Q = f(P), określającą aktualnie dostępny zakres regula-
cji mocy biernej zależny od generowanej mocy czynnej. 

Funkcje realizowane przez sterownik siłowni wiatro-
wych: 
• Niezależne sterowanie generacją mocy czynnej i biernej 

poszczególnych siłowni wiatrowych wchodzących w 
skład farmy. 

• Regulacja napięcia lub współczynnika mocy w punkcie 
przyłączenia do systemu elektroenergetycznego. 

Zadania realizowane przez układ URST dla FW Darło-
wo, który wykorzystuje funkcje dostępne w sterowniku si-
łowni wiatrowych i rozszerza je tak, aby spełnione zostały 
wymagania operatora systemu przesyłowego: 
• Regulacja w punkcie przyłączenia farmy wiatrowej do 

systemu elektroenergetycznego odbywa się według wy-
branego kryterium regulacji: napięcia strony 400 kV, 
mocy biernej lub współczynnika mocy (cosφ). 

• W procesie regulacji wybranej wielkości w pierwszej 
kolejności wykorzystuje się możliwości szybkiej regula-
cji generatorowej (siłownie farmy), a w dalszej kolejno-
ści powolną regulację za pomocą statycznych źródeł mo-
cy biernej (baterii kondensatorów, dławika). 

• Regulacją transformatorową objęte są wszystkie trans-
formatory farmy (400/110 kV, 110/30 kV) posiadające 
podobciążeniowe przełączniki zaczepów. 

• Regulacja transformatorowa uwzględniająca potrzeby 
utrzymania określonych poziomów napięć na poszcze-
gólnych rozdzielniach sieci wewnętrznej farmy. 

• Sterowanie statycznymi źródłami mocy biernej  
tj. bateriami kondensatorów lub dławikami. Sterowanie 
bateriami kondensatorów uwzględnia ograniczenia cza-
sowe dotyczące załączania. 

• Regulacja prowadzona przez URST odbywa się w trybie 
autonomicznym lub trybie ARST (skoordynowanym), 
przełączanie trybu regulacji farmy odbywa się lokalnie  
z terminala w farmie wiatrowej lub zdalnie z ośrodka 
dyspozytorskiego. 

• Komunikacja z układem regulacji ARST, pełniącym rolę 
nadrzędną w skoordynowanym procesie regulacji. 

Uproszczony przykład powiązania układu URST  
z farmą wiatrową przedstawia rysunek 3. 

 

 

 

Rys.3. Uproszczony schemat współpracy URST z urządzeniami 
farmy 
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Sterownik farmy wiatrowej steruje poszczególnymi si-

łowniami wiatrowymi w zakresie produkcji mocy czynnej  

i biernej. Wartości zadane dla siłowni wiatrowych (moc 

bierna lub współczynnik mocy cosφ) przesyłane są do ste-

rownika farmy. Do URST zwrotnie przesyłane są informacje 

o sumarycznej mocy czynnej i biernej generowanej przez 

siłownie wiatrowe, bieżące ograniczenia wytwarzanej mocy 

biernej oraz inne informacje o stanie pracy farmy. Punktem 

odniesienia dla regulatora i jego wartości zadanej w sterow-

niku farmy jest punkt przyłączenia farmy wiatrowej do sieci 

elektroenergetycznej (pole w stacji najwyższych napięć). 

Układ URST odpowiedzialny jest za sterowanie prze-

kładniami transformatorów we wszystkich stacjach farmy 

oraz wykorzystanie baterii kondensatorów i dławika w pro-

cesie regulacji. Punkt przyłączenia farmy jest jednocześnie 

punktem odniesienia dla procesów regulacyjnych realizowa-

nych przez układ URST. 

3.3. Budowa Układu URST dla FW Darłowo 

Układ URST dla FW Darłowo posiada strukturę rozpro-

szoną. Układ składa się z trzech sterowników programowal-

nych: centralnego zainstalowanego w GPZ Darłowo, oraz 

dwóch lokalnych zainstalowanych w GPZ Jeżyczki i Sińczy-

ca. Układy lokalne pełnią rolę koncentratorów danych obiek-

towych dla potrzeb URST FW Darłowo oraz regulatorów 

transformatorów T1, T2, T3 w GPZ Jeżyczki i transformato-

ra w GPZ Sińczyca. 

Sterownik centralny odpowiada za realizację programu 

działania układu URST, realizuje funkcje komunikacji ze 

sterownikami URST w stacjach Jeżyczki i Sińczyca, 

z SCADA w stacji, ze sterownikiem farmy wiatrowej i ukła-

dem ARST. Pełni również rolę rejestratora pracy układu 

regulacji. 

3.4. Komunikacja 

Układ URST komunikuje się w następującym zakresie: 

• Komunikacja miedzy sterownikami URST zlokalizowa-

nymi w poszczególnych stacjach transformatorowych 

(GPZ) farmy. 

• Komunikacja z terminalem zainstalowanym w farmie 

wiatrowej (lub jej stacji abonenckiej) prowadzona jest  

w celu lokalnej obsługi układu (wizualizacja, wprowa-

dzanie wartości zadanych). Terminal lokalny URST zre-

alizowany jest jako osobna aplikacja uruchomiona na 

dowolnym komputerze w stacji lub jako rozwiązanie 

oparte o technikę WWW (URST jest serwerem WWW, 

komputer pełniący rolę terminala wykorzystuje przeglą-

darkę internetową jako interfejs człowiek-maszyna tzw. 

HMI).  

• Komunikacja z ośrodkiem dyspozytorskim prowadzona 

jest w celu zdalnej obsługi. 

• Komunikacja z nadrzędnym układem regulacji ARST 

zainstalowanym w stacji najwyższych napięć, do której 

farma jest przyłączona. Konieczna jest do koordynacji 

procesów regulacyjnych prowadzonych przez URST FW 

Darłowo i ARST stacji 400/220/110 kV Dunowo. 

3.5. Obsługa 

Obsługa układu URST jest możliwa z komputerowych 

terminali w miejscach zainstalowania sterowników układu 

URST (GPZ Darłowo, GPZ Jeżyczki, GPZ Sińczyca). 

Lokalna obsługa układu URST realizowana jest z wyko-

rzystaniem programu przeglądarki WWW na komputerze 

terminala systemu zainstalowanego w stacji. Ekrany pozwa-

lają na wprowadzanie wartości zadanych. Stan strony auto-

matycznie się odświeża.   

Rysunek 4. przedstawia główny ekran terminala.  Sche-

mat ulega modyfikacjom zależnie od zmieniającego się stanu 

położenia łączników w stacjach.  

 
 

 

Rys. 4. Główny ekran układu URST 

4. SKOORDYNOWANA  REGULACJA NAPIĘĆ  
W WĘŹLE DUNOWO 

W skład węzła Dunowo (DUN), leżącego na terenie 

PSE – Północ wchodzą trzy rozdzielnie – 400 kV, 220 kV  

i 110 kV oraz dwa transformatory. Stacja energetyczna Du-

nowo wyposażona jest w układ regulacji transformatorowej 

ARST obejmujący swoim działaniem transformatory: AT1 

(400/100 kV) i TR2 (400/220kV). Dodatkowo układ ARST 

obejmuje algorytmem regulacji skoordynowanej farmy wia-

trowe Darłowo oraz Karścino.   

Schemat węzła Dunowo objętego algorytmem skoordyno-

wanej regulacji napięć przedstawiono poniżej. 

 
Rys. 5. Schemat węzła Dunowo 

 

Układy automatycznej regulacji ARST w SE Dunowo 

przystosowany został do współpracy z układami regulacji 

farm wiatrowych w Darłowie i Karścinie. Współpraca tych 

dwóch rodzajów automatyk ma na celu skoordynowanie 

procesów regulacji napięć prowadzonych w stacji najwyż-

szych napięć z regulacją napięć, które mogą realizować przy-

łączone farmy wiatrowe. 

Układ ARST w Dunowie po dostosowaniu do regulacji 

skoordynowanej z farmami posiada następujące cechy: 

• W procesie regulacji napięć bierze udział transformator 

400/110 kV zainstalowany w stacji Dunowo, wyposażo-



 

122 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, ISSN 1425-5766, Nr 32/2013 

ny w podobciążeniowy przełącznik zaczepów, oraz far-
my wiatrowe Darłowo i Karścino dołączone do stacji 
i wyposażone w układy regulacji (UCC w Karścinie 
i URST w Darłowie). 

• Układ ARST w stacji najwyższych napięć pełni rolę nad-
rzędną w procesie regulacji napięć. Odpowiada za wyko-
rzystanie zmiennej przekładni transformatorów oraz  do-
łączonych farm wiatrowych jako sterowanych źródeł 
mocy biernej. 

• Układy regulacji w poszczególnych farmach wiatrowych 
pełnią rolę podrzędną. Pracują według przesłanego przez 
ARST kryterium regulacji oraz wartości zadanej. Dzieje 
się tak po lokalnym lub zdalnym załączeniu układu regu-
lacji w danej farmie wiatrowej do pracy w trybie ARST. 

• Regulacja transformatorowa realizowana przez ARST 
odbywa się według wybranego kryterium regulacji: na-
pięcia strony niższej transformatora, napięcia strony 
wyższej transformatora, przepływu mocy biernej przez 
transformator oraz wybranego zaczepu transformatora. 

• Regulacja generatorowa obejmuje te farmy wiatrowe, 
które pracują w trybie regulacji ARST (pracy skoordy-
nowanej z nadrzędnym układem regulacji ARST). Wyko-
rzystuje się jedno z kryteriów regulacji: moc bierna lub 
cosφ w punkcie przyłączenia. 

W procesie regulacji napięcia, układ ARST w pierwszej 
kolejności wykorzystuje możliwości szybkiej regulacji gene-
ratorowej realizowanej za pomocą farm i skoordynowanych 
układów regulacji (URST), w dalszej kolejności powolną 
regulację za pomocą transformatora 400/110 kV będącego 
pod kontrolą ARST. 

4.1. Regulacja napięcia na szynach stacji 

Regulacja napięcia na szynach stacji w Dunowie odby-
wa się za pomocą transformatorów oraz dołączonych farm 
wiatrowych. W szczególności regulacja napięcia na danym 
systemie może odbywać się z wykorzystaniem: 
• wyłącznie transformatora pracującego w kryterium regu-

lacji napięcia niższego lub wyższego, 
• wyłącznie farmy wiatrowej pracującej w trybie regulacji 

„ARST”, 
• łącznie transformatora oraz farmy wiatrowej (pracującej 

w trybie regulacji „ARST”). 

Regulacja napięcia z udziałem transformatora i farmy wia-
trowej realizowana jest z wykorzystaniem charakterystyki 
statycznej Uz = f(Q), gdzie zmianie obciążenia biernego 
towarzyszy pewna zmienność utrzymywanego napięcia (rys. 
6). W przypadku braku udziału farmy wiatrowej w regulacji 
napięcia, charakterystyka nie jest nachylona. 
Celem regulacji napięcia za pomocą transformatorów jest 
zmiana zaczepu tylko wtedy, gdy odchyłka napięcia od war-
tości zadanej jest duża lub ma charakter trwały, chwilowe, 

niewielkie zmiany napięcia w pobliżu granicy strefy nieczu-
łości nie powinny powodować przełączeń zaczepów.  
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Rys. 6. Charakterystyka statyczna regulacji napięcia 
 
Szybkość regulacji napięcia za pomocą transformatora 
i farmy wiatrowej jest uzależniona od nastawionych parame-
trów regulacji transformatorowej, możliwości szybkiej regu-
lacji farmy wiatrowej, szybkości odświeżania danych pocho-
dzących z obiektu oraz szybkości komunikacji z farmą 
wiatrową. W przypadku dużych zmian wartości zadanej 
napięcia lub zmian napięcia na systemie, o czasie uzyskania 
wyrównania mocy zadanej i mierzonej zadecyduje opóźnie-
nie regulacji transformatorowej. 

5. PODSUMOWANIE 

Układ regulacji farmy wiatrowej URST dla węzła Du-
nowo i farmy wiatrowej Darłowo został wykonany w roku 
2012 i uruchomiony w roku 2013. Dotychczasowe próby 
wykazały poprawność przyjętych rozwiązań. Należy pamię-
tać, iż algorytm regulacji napięcia i mocy biernej wykorzy-
stany w węźle Dunowo jest dedykowany tylko dla tego ro-
dzaju węzła. Prace prowadzone przez Instytut Energetyki 
pokazują jak bardzo różnorodne są rozwiązania i możliwości 
aktualnie budowanych farm wiatrowych. Dobór algorytmu i 
jego parametrów dla każdego rozwiązania należy ustalać 
indywidualnie. Należy również pamiętać, że skuteczność 
regulacji napięcia i mocy biernej w sieci KSE jest ściśle 
powiązana z możliwościami i charakterystyką P = f(Q) far-
my wiatrowej. Wykorzystanie tego typu regulacji będzie 
najskuteczniejsze, gdy nowo budowane farmy wiatrowe 
posiadać będą charakterystykę P=f(Q), która zapewnia pełny 
(możliwie największy) zakres zmiany mocy biernej nieza-
leżnie wartości mocy czynnej.  
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Article describes control system designed in Institute of Power Engineering Gdańsk Division, which has been applied in 

substation Dunowo and nearby wind farms. Control systems uses wind farms in process of voltage and reactive power con-
trol. Presented are device structure, rules of control and requirements described in Instruction of Transmission System Opera-
tion and Maintenance (grid code) released by the Polish Transmission System Operator 



 

 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 32 

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE APE’13 

Jurata, 12–14 czerwca 2013 
Referat nr 29 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Stefan Paszek – Instytut Elektrotechniki i Informatyki 
Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska w Gliwicach 

 
 
 

WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI REGULACYJNYCH MOCY BIERNEJ  
WIELKICH ODBIORCÓW – REFERAT KONFERENCYJNY 

 
 

Robert MAŁKOWSKI1, Zbigniew SZCZERBA2 

 
1. Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska 

tel: 58 347 17 98       fax: 58 347 18 98      e-mail: r.malkowski@ely.pg.gda.pl                            
2. Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska 

tel: 58 347 17 98       fax: 58 347 18 98      e-mail: z.szczerba@ely.pg.gda.pl 
 
Streszczenie: W niniejszej pracy autorzy pragną zwrócić uwagę na 
celowości, i możliwości wykorzystania lokalnych źródeł mocy 
biernej przez układy Regulacji Grupowej Węzła Przesyłowego 
(RGWP). Jednym z takich źródeł są Wielcy Odbiorcy (WO). 
W pracy przedstawiono również zagadnienia związane z potrzebą 
koordynacji pomiędzy układami regulacji zainstalowanymi w sieci 
WO oraz koordynacji pomiędzy układami regulacji WO a układami 
regulacji nadrzędnej w sieci. 

 
Słowa kluczowe: Regulacja napięcia, regulacja mocy biernej, 
Wielcy odbiorcy. 

1. WSTĘP 

Obecnie obserwuje się nadmierną ostrożność przy ko-
rzystaniu z możliwości regulacji mocy biernej i napięcia, 
jakimi dysponują Wielcy Odbiorcy (WO) przemysłowi.  

Najczęściej na pytanie kierowane do WO, o możliwości 
dyspozycyjnej regulacji mocy biernej na rzecz wsparcia SEE 
w stanach przejściowego wzrostu poboru mocy biernej, uzy-
skuje się odpowiedź negatywną. Główną przyczyną tej nie-
chęci jest groźba wysokich kary finansowych związanych 
z niedotrzymaniem wymaganego współczynnika tgϕ.   

2. TECHNICZNE MOŻLIWOŚCI STEROWANIE 
POZIOMAMI NAPIĘĆ I ROZPŁYWU MOCY 
BIERNEJ 

W ogólnym przypadku WO dysonują następującymi 
środkami umożliwiającymi regulację napięcia i mocy biernej: 
• Transformatory zasilające z podobciążeniowym prze-

łącznikiem zaczepów, 
• Generatory synchroniczne elektrociepłowni,  
• Baterie kondensatorów – zainstalowane lokalnie przy 

poszczególnych odbiorach lub/oraz zainstalowane na 
szynach rozdzielni zasilającej/elektrociepłowni. 

Z punktu widzenia pracy sieci zasilającej istotna jest 
wartość i współczynnik mocy pobieranej z tej sieci, dlatego 
Wielkiego Odbiorcę należy rozpatrywać, jako jeden złożony 
odbiór.  

W niniejszym opracowaniu skupiono się głównie na 
możliwości powstawania deficytu mocy biernej skutkującym 
zbyt niskimi napięciami w SEE. Jest to spowodowane obec-
ną sytuacją w SEE, gdzie dostrzega się głownie tego typu 
zagrożenie. Tworząc zasady wykorzystania Wielkiego Od-
biorcy w celu wspomagania SEE w stanach awaryjnych na-
leżałoby uwzględnić możliwość powstania również nadwyż-
ki mocy biernej. 

3. CELOWOŚĆ STEROWANIA LOKALNYCH 
ŹRÓDEŁ MOCY BIERNEJ 

3.1. Wstęp 

Jeżeli moce bierne generowane i pobierane nie bilansu-
ją się to występuje proces nieustalony stabilny lub niestabil-
ny. W przypadku procesu stabilnego – zostaje osiągnięty 
nowy stan ustalony – przy nowych poziomach napięć. 
W przypadku procesu niestabilnego – mającego na ogół 
charakter aperiodyczny – występuje tzw. lawina napięcia. 

Jeżeli  ∑ ∑
= =

>−
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1 1

0   to  0>

dt

dU
 i U  rośnie, 
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W celu przywrócenia stanu normalnego niezbędne jest 
doprowadzenie do zbilansowania generacji i poboru mocy 
biernej. W wielu przypadkach wykorzystanie lokalnych źró-
deł mocy biernej, w tym Wielkich Odbiorców, do wspoma-
gania tego bilansowania mogłoby w znacznym stopniu przy-
czynić się do znacznego ograniczenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia awarii napięciowej.  

3.2. Wpływ regulacji mocy w elektrociepłowni przemy-
słowej WO  

Ilustrację skutków deficytu mocy biernej pokazują 
rys.1 i rys.2.  
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Rys.1. Ilustracja wpływu lokalnej generacji w przypadku wystąpie-

nia deficytu mocy biernej. 
 

Na rysunkach pokazano przejście do „lawiny napięcia” 
od stabilnego punktu pracy w stanie normalnym „P1”. Punkt 
ten leży w pobliżu granicy stabilności. Przy wzroście obcią-
żenia mocą bierną, punkt pracy „P1” przesuwa się do nowe-
go przecięcia się charakterystyk generacji i poboru mocy 
biernej. „P2”. Nowy punkt pracy nie jest punktem stabilnym, 
gdyż leży poza obszarem dopuszczalnych stanów generato-
rów. Ograniczniki, działające z opóźnieniem, wprowadzą – 
pokazane na rysunku – ograniczenie charakterystyk wytwa-
rzania. Bez wykorzystania lokalnych źródeł powodują trwały 
deficyt mocy biernej i – pokazaną na rysunku – lawinę na-
pięcia.  

Uwzględnienie lokalnej generacji skutkuje zwiększe-
niem zakresu dyspozycyjnej mocy biernej objawiające się na 
charakterystyce rys.1 zmianą nachylenia oraz przesunięciem 
punktu działania ograniczników.  Niewielka zmiana staty-
zmu charakterystyki skutkuje przesunięciem punktu pracy 
„P2” do „P2*”.  

3.2. Wpływ regulacji baterii kondensatorów 

Podobną analizę można przeprowadzić dla przypadku, 
w którym zwiększony pobór mocy biernej zostanie pokryty 
mocą załączonych do pracy baterii kondensatorów statycz-
nych rys.2.  

 
 

 
Rys.2. Ilustracja wpływu działania lokalnej baterii kondensatorów 

w przypadku wystąpienia deficytu mocy biernej. 
 

W wyniku przeciążenia mocą bierną stabilny punkt 
pracy „P1”przesunie się do punktu „P2”. Podobnie jak w 
poprzednim przypadku, jest to punkt niestabilny, ze względu 
na ograniczenie charakterystyki wytwarzania. Załączenie do 
pracy baterii kondensatorów spowoduje odciążenie generato-
rów – przesunięcie charakterystyki odbiorów – i ustalenie się 
nowego stabilnego punktu pracy „P3”.   

4. WPŁYW REGULACJI NAPIĘCIA 
TRANSFORMATORÓW NA 
CHARAKTERYSTYKI ZEWNĘTRZNE 
WIELKIEGO ODBIORCY 

4.1. Wstęp 

W znakomitej większości przypadków sieć wewnętrzna 
WO charakteryzuje się znacznym nasyceniem odbiorami 
silnikowymi i bateriami kondensator. Ponieważ ich udział w 
obciążeniu transformatora zasilającego jest znaczny z dużym 
prawdopodobieństwem można przypuszczać, że współczyn-
nik podatności napięciowej (dQ/dU) ma znak ujemny lub 
jest bliski zeru. W takim przypadku blokowanie regulacji 
transformatora jest niewskazane, gdyż może doprowadzić do 
pogłębienia deficytu mocy biernej. 

4.3. Niekorzystny wpływ regulatorów napięcia transfor-
matorów przy deficycie mocy biernej 

Jeżeli współczynnik podatności napięciowej odbioru 
dQo/dU jest ujemny oznacza to, że przy obniżaniu się napię-
cia pobierana moc bierna rośnie. W takim przypadku natu-
ralna charakterystyka odbiorów jest wyraźnie mniej korzyst-
na od charakterystyki zdeterminowanej przez działanie 
regulatora napięcia transformatora, utrzymującego w pew-
nym zakresie stałe napięcie i wynikający z tego stały pobór 
mocy biernej. 

Opisana szkodliwość blokowania regulatorów jest wy-
jaśniona dla przypadku pokazanym na rys.3. Przy charakte-
rystykach poboru mocy biernej przez WO, o nachyleniu 
dQo/dU<0, działający regulator napięcia transformatora pro-
wadzi do uzyskania stabilnego, rozmytego punktu pracy S, 
natomiast blokowanie działania regulatora prowadzi do trwa-
łego deficytu mocy biernej, powodującego niestabilność 
aperiodyczną – „lawinę napięcia”. 
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Rys.3. Ilustracja korzystnego wpływu regulatorów napięcia trans-

formatorów WO przy deficycie mocy biernej. Oznaczenia : 
S – Stabilny (rozmyty) punkt stanu ustalonego, z działaniem 
regulatora napięcia, Ifpuł – Pułap prądu wzbudzenia. Szare 
pole pokazuje nieciągłość układu regulacji napięcia, a jego 
pochylenie wynika ze wzrostu prądu po stronie pierwotnej 
transformatora przy stałej mocy. 

 
Reasumując, dla wskazania zasadności wydłużania opóź-

nienia czasowego zadziałania czy wręcz blokowania automa-
tycznej regulacji konkretnego transformatora konieczna jest, 
co najmniej, znajomość współczynnika podatności napię-
ciowej odbiorów widzianych z zacisków danego transforma-
tora. W znakomitej większości przypadków współczynnik 
podatności napięciowej WO dQo/dU będzie miał wartość 
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ujemną. Tym samym, dla ograniczenia poboru mocy biernej 

WO wskazanym byłaby szybka regulacja transformatora.  

Pomiar charakterystyk, dla oszacowania ich wpływu na sta-

bilność napięciową, może być dokonany przez personel właści-

ciela sieci dystrybucyjnej w czasie normalnej eksploatacji. Moż-

liwa jest również automatyzacja tego procesu i uwzględnienie 

wyników takiego pomiaru w algorytmie regulacji transformato-

ra. Przykład takiego algorytmu zawarto w [4]. 

5. KOORDYNACJA ALGORYTMÓW DZIAŁANIA 
UKŁADÓW REGULACJI WO 

Nadrzędnym celem układów regulacji napięcia WO jest 

utrzymanie akceptowalnych poziomów napięć wewnątrz 

sieci zakładowej oraz nieprzekraczanie wymaganego współ-

czynnika tg(ϕ).  

Mając na uwadze powyższe pożądane byłyby, aby po-

ziom napięcia w sieci WO był utrzymywany za pomocą 

generatorów i baterii kondensatorów. Ze względu na fakt, że 

większe koszty generuje wytwarzanie mocy biernej przez 

generator synchroniczny niż baterię kondensatorów, wska-

zana byłaby właściwa koordynacja pomiędzy układami regu-

lacji baterii kondensatorów i generatorów.  

Regulatory transformatorów WN/SN powinny nato-

miast mieć charakterystyki zapewniające: 

• Utrzymywanie wartości mocy biernej w zadanym prze-

dziale QTmin÷QTmax, jeżeli napięcie po stronie SN mieści 

się w przedziale USNmin÷USNmax. 

• Przejęcie zadania utrzymywania napięcia po stronie SN 

po wyczerpaniu się możliwości generatorów i baterii 

kondensatorów. 

• W przypadku współpracy równoległej kilku transforma-

torów, utrzymywać założony, proporcjonalny do mocy 

znamionowej odpowiednich uzwojeń transformatorów, 

rozdział mocy biernej. 

 

 
 
Rys.4 Wypadkowa charakterystyka generatorów i transformatorów. 

Ugz0 – wartość zadana napięcia przy biegu jałowym, Imax – 

ograniczenie prądów stojana lub wirnika, δmax – ogranicze-

nie kątów mocy. 

 

Po nałożeniu się charakterystyk układów regulacji ge-

neratorów i transformatorów, zainstalowanych u WO, 

otrzymuje się wypadkową charakterystykę zewnętrzną WO 

pokazaną na rys. 4. Zaznaczono tam dwa charakterystyczne 

obszary. Pierwszy ograniczony przez proste QTmin÷QTmax 

oraz USNmin÷USNmax jest obszarem, w którym nie działają 

układy regulacji transformatorów. Drugi zaznaczony kolo-

rem żółtym na krańcach charakterystyki przedstawia rozmy-

tą, wynikającą z działania układów regulacji transformato-

rów, część wypadkowej charakterystyki. 

6. KOORDYNACJA ALGORYTMÓW DZIAŁANIA 
LOKALNYCH I NADRZĘDNYCH UKŁADÓW 
REGULACJI ORAZ DYSPOZYCJI MOCY 

Poza koniecznością koordynacji algorytmów działania 

układów regulacji WO niezbędna jest również wzajemna 

koordynacja nadrzędnych układów regulacji i układów regu-

lacji WO. Algorytmy działania lokalnych i nadrzędnych 

układów regulacji oraz dyspozycji mocy powinny byś skoor-

dynowane tak, aby: 

• W stanach normalnych – układy systemowe oraz dyspo-

zycje mocy optymalizowały pracę zgodnie z wymaga-

niami dla stanów normalnych, a układy lokalne zapew-

niały np. optymalizację taryfową (np. zadany tg (ϕ)). 

• W stanach nienormalnych lub zagrożeniowych – układy 

systemowe oraz dyspozycje mocy oraz układy lokalne 

zapewniały możliwość maksymalnego rozszerzenia za-

kresu dyspozycyjnej mocy biernej (generacji lub poboru). 

Przykład takiej koordynacji, pomijając rozmytą część 

charakterystyki pokazanej na rys.4 pokazano na rys. 5.  

 

 

 

Rys.5. Propozycja koordynacji algorytmów działania układów 

regulacji napięcia i mocy biernej. Kolor czarny – Układ re-

gulacji w systemie elektroenergetycznym, kolor niebieski – 

układ regulacji lokalnych źródeł mocy biernej, kolor czer-

wony: suma działania układów regulacji, szare pole – przy-

kład regulacji, lokalnych źródeł, w stanach normalnych  

 

Jak pokazano na rys.5 skoordynowane działanie lokal-

nych układów regulacji z układami nadrzędnymi i działa-

niem dyspozycji mocy wyraźnie rozszerza zakres dyspozy-

cyjnej mocy biernej. Korzyści wynikające z opisanego 

skoordynowanego działania i wykorzystania możliwości 

regulacyjnych Wielkich Odbiorców są oczywiste. 

8. ALGORYTM STEROWANIA BILANSEM MOCY 
BIERNEJ WIELKIEGO ODBIORCY 
UMOŻLIWIAJĄCY WSPOMAGANIE SEE W 
STANACH ZABURZENIA BILANSU MOCY 
BIERNEJ W SEE 

Zakładając, że wielki odbiorca wyrazi chęć świadczenia 

usług na rzecz właściwego operatora algorytm pracy takiego 

odbiorcy mógłby być realizowany wg charakterystyki poka-

zanej na rys.6. charakterystyka opisuje w sposób uogólniony 

algorytm sterowania mocą dyspozycyjną wielkiego odbior-
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cy. Przyjęcie takiego sposobu sterowania możliwa spełnienie 
trzech kryteriów: 
• w stanie normalnej pracy, w obszarze określonym, tu 

przez wartości napięć Umin÷Umax WO utrzymuje stałą 
zgodną z zawartą umową wartość współczynnika tg(ϕ), 

• poza tym obszarem następuje wspomaganie systemu 
poprzez dodatkową generację lub pobór mocy biernej, 

• automatyczna koordynacja pomiędzy układami regulacji 
WO a układami regulacji nadrzędnej. 

Zależnie od dostępnych środków zmiany mocy biernej 
WO należy uwzględnić pewną strefę nieczułości (skokowa 
zmiana mocy baterii kondensatorów).  

 

 
 

Rys.6. Charakterystyka U = f(Q) umożliwiająca wspomaganie 
przez wielkiego odbiorcę SEE w stanach wskazujących na 
deficyt mocy biernej  

 
Regulator kształtujący charakterystykę pokazaną na 

rys.6 mógłby zostać zainstalowany u wielkiego odbiorcy. 
Wtedy to WO w sposób automatyczny zmieniłby kryterium 
regulacji z utrzymywania stałej wartości współczynnika 
tg(ϕ). Można również przyjąć takie rozwiązanie, w którym 
po przekroczeniu granicznych wartości napięć w stacji obję-
tej regulacją grupową przez układy RGWP wysyłany będzie 
sygnał do wielkiego odbiorcy na zmianę kryterium regulacji 
ze wskazaniem kierunku działań (zwiększenie lub zmniej-
szenie wymiany mocy biernej z SEE. W takim przypadku 
zmiana mocy realizowana będzie z poziomu dyspozytora 
u WO. 

9. WNIOSKI KOŃCOWE 

Lokalne źródła mocy biernej mogą być uzupełnieniem 
źródeł podstawowych, poprawiającym bezpieczeństwo elek-
troenergetyczne. Źródła te są obecnie rzadko wykorzystywa-
ne do poprawy lokalnych bilansów mocy biernej. Umożli-
wienie sterowania tymi źródłami w stanach zagrożeniowych 
i awaryjnych na ogół nie wymaga znaczących nakładów 
finansowych.  

Wstępne rozmowy prowadzone z lokalnymi WO po-
zwalają stwierdzić, iż byliby oni gotowi do sterowania mają-
cego na celu wspomaganie systemu w stanach zagrożenia 
deficytem mocy biernej. Wszyscy jednak zastrzegają, że 
koniecznym byłoby zwolnienie ich w takiej sytuacji z obo-
wiązku dotrzymania tgϕ.  

Utrwalenie takiej postawy odbiorcy, dokładniej przeło-
żenie zapewnień słownych w faktyczną gotowość do świad-
czenia takiej usługi, musi być poprzedzone zmianami legi-
slacyjnymi. Należałoby, zatem opracować skuteczne 
i interesujące dla wielkiego odbiorcy systemy rozliczeń za 
oferowaną usługę na rzecz operatora sieci przesyłowej lub 
operatora sieci dystrybucyjnej. Koniecznym staje się wpro-
wadzenia – korzystnej z punktu widzenia Wielkiego Odbior-
cy – taryfy za świadczenie usługi. 
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In this paper, the authors wish to draw attention to the purpose, and the possibility of using local reactive power sources 
by Transmission Node Master Controller (TNMC). Large Customers (LC) are one of the possible reactive power sources. The 
paper presents the issues related to the need for coordination between the control systems installed in the LC network, and 
coordination between control systems the LC as well as master control systems in the network. 
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Streszczenie: Kompensacja regulacji napięcia prądem generatora 
przesuwa punkt regulacji napięcia z zacisków generatora w kierun-
ku sieci lub do wewnątrz generatora. W KSE kompensacja jest 
dostępna we wszystkich regulatorach napięcia dużych generatorów, 
jednak stosowana jest tylko wówczas, gdy pracują one na wspólne 
szyny średniego napięcia. Podobnie jest w zdecydowanej większo-
ści systemów europejskich. Przesunięcie punktu szybkiej regulacji 
napięcia w stronę sieci ma istotne zalety, których nie ma wolniejsza 
wtórna regulacja napięcia, realizowana przez ARNE. Korzyścią 
stosowania kompensacji jest m.in. usztywnienie napięć w sieci 
przesyłowej, a więc poprawa jakości napięcia także w sieciach 
niższych napięć. Ten efekt może okazać się szczególnie ważny 
w kontekście dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej i sło-
necznej. Operator PSE SA realizuje obszerną dwuetapową pracę 
poświęconą zastosowaniu kompensacji regulacji napięcia w genera-
torach elektrowni Bełchatów, Kozienice, Ostrołęka i Żarnowiec. 
Referat prezentuje wybrane wyniki zakończonego I etapu, poświę-
conego badaniom modelowym. 

 

Słowa kluczowe: kompensacja prądowa, regulator napięcia genera-
tora. 

1. WPROWADZENIE 

Kompensacja, wykorzystując pomiar fazora prądu ge-
neratora QPT jIII +=  i pewną przyjętą impedancję 

CCC
jXRZ += , pozwala zastąpić napięcie VT mierzone na 

zaciskach generatora zsyntetyzowanym napięciem  
w wybranym fikcyjnym punkcie, przesuniętym w stronę 
zastępczej SEM generatora lub w stronę sieci. W przypadku 
dużych generatorów pracujących na sieć przesyłową rezy-
stancję można pominąć (RC << XC [1]) i do kompensacji 
stosuje się tylko reaktancję XC.  

TCTC
IjXVV +=   (1) 

Referat, dotyczy kompensacji, która przesuwa punkt 
regulacji napięcia w stronę sieci do fikcyjnego punktu zloka-
lizowanego wewnątrz reaktancji transformatora blokowego. 
W nawiązaniu do kompensacji w stronę zastępczej SEM 
generatora przypomnijmy, że jej zadaniem jest uzyskanie 
stabilności regulacji napięcia generatorów pracujących na 
wspólne szyny średniego napięcia. Regulacja napięcia bez 

kompensacji w tym samym punkcie przez dwa niezależne 
regulatory o zbliżonej szybkości regulacji zwykle prowadzi 
do niestabilności albo przynajmniej do niepożądanego zróż-
nicowania udziału generatorów w regulacji. Reguła ta doty-
czy także kompensacji w stronę sieci - punktem efektywnej 
regulacji napięcia generatorów nie mogą być wspólne szyny 
rozdzielni wysokiego napięcia. Zachowanie odpowiedniej 
jakości regulacji napięcia na generatorze, a także ewentualna 
zmiana wartości reaktancji transformatora po zmianie prze-
kładni, prąd potrzeb własnych i możliwość zmian częstotli-
wości ogranicza kompensację do maksymalnie 60–70% re-
aktancji transformatora blokowego.  

Kompensacja jest zazwyczaj określana w odniesieniu 
do impedancji bazowej generatora. Czasem jednak kompen-
sację podaje się względem reaktancji transformatora bloko-
wego, Rozróżnienie powinno wynikać z kontekstu użycia. 
Ilustracja kompensacji 50% reaktancji transformatora blo-
kowego pokazana jest na rys. 1.  

 

 
 

Rys. 1. Ilustracja regulacji napięcia z kompensacją części reaktancji 
transformatora blokowego (XT).  

 
W standardzie IEEE [1] kompensacja oprócz formuły 

obliczania skompensowanego napięcia, zawiera również filtr 
odwzorowujący pomiar napięcia i prądu generatora. W prak-
tyce kompensacja, wykorzystująca sygnały mocy czynnej 
i biernej jest równoważna kompensacji prądem i nie ma po-
trzeby jej oddzielnego omawiania [1].  

Programy analizy systemowej dają możliwość wpro-
wadzenia kompensacji napięcia: 
• W programie PSS/E kompensacja jest definiowana  

za pomocą jednego z dwóch modeli: IEEEVC, który  
realizuje formułę (1) i COMP, który realizuje formułę 
(2), ale ze znakiem odejmowania kompensacji 

TCTC
IjXVV += . 



 

128 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, ISSN 1425-5766, Nr 32/2013 

• W programie PSLF rezystancję RC i reaktancję XC  
kompensacji wprowadza się razem z danymi dynamicz-
nymi modelu generatora. Stosowana jest formuła (1)  
ze znakiem odejmowania kompensacji 

TCCTC
IjXRVV )( +−= . 

• W programach pakietu DSAT parametry kompensacji 
RC, XC wprowadza się do modeli regulatorów napięcia. 
Stosowana jest formuła (1). 

W wymienionych programach wprowadzenie do regula-
cji napięcia kompensacji mocą jest dostępne jedynie poprzez 
opracowanie modelu użytkownika regulatora napięcia. Wyko-
rzystując zamiast kompensacji mocą kompensację prądem 
należy pamiętać, że dla napięć różnych od nominalnego i du-
żej impedancji takie odwzorowanie nie jest dokładne. 

2. TECHNICZNE MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA 
KOMPENSACJI W REGULATORACH NAPIĘCIA 
GENERATORÓW SYSTEMOWYCH KSE. 
KOMPENSACJA W INNYCH SYSTEMACH 

Dokonano przeglądu rozwiązań kompensacji w regula-
torach napięcia dużych bloków KSE. Stwierdzono, że zgod-
nie z wymaganiem IRiESP wszystkie badane regulatory 
napięcia posiadają możliwość wprowadzenia kompensacji. 
Dotyczy to również jeszcze pracujących regulatorów analo-
gowych. Występują obydwa wspomniane powyżej rodzaje 
kompensacji: (a) prądem generatora, (b) mocą czynną i bier-
ną generatora jak również (c) kompensacja składową czynna 
i bierną prądu generatora. We wszystkich analizowanych 
regulatorach kompensację można wprowadzić bez ingerencji 
w oprogramowanie (ewentualnie elektronikę) urządzenia. 

Skompensowane napięcie wynosi: 

(b) QKPKVV QPTC ⋅+⋅+=  (2) 

(c) QQPPTC IKIKVV ⋅+⋅+=  (3) 

Analiza rozwiązań układów regulacji napięcia stosowa-
nych w systemach europejskich pokazała, że kompensacja 
regulacji napięcia w stronę sieci jest stosowana tylko 
w dwóch systemach elektroenergetycznych. Są to systemy 
Czech i Belgii. W systemie czeskim napięcie jest kompenso-
wane prądem biernym, współczynnik KQ = 0,05. W systemie 
belgijskim jest stosowana kompensacja mocą bierną ze 
współczynnikiem KQ = 0,03, a w kilku przypadkach 0,02. 

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk dostarczał regula-
tory napięcia dla dużych jednostek wytwórczych w takich 
krajach jak USA, Litwa, Kazachstan, łącznie z ich urucho-
mieniem i wprowadzeniem nastaw. W każdym z dostarcza-
nych regulatorów była dostępna kompensacja regulacji na-
pięcia mocą bierną i czynną, ale w żadnym przypadku 
właściciel nie wymagał wprowadzenia niezerowych nastaw 
kompensacji 

3. ANALIZA WPŁYWU KOMPENSACJI 
REGULACJI NAPIĘCIA NA DYNAMIKĘ 
GENERATORA 

Badania wpływu kompensacji na dynamikę generatora 
przeprowadzono w programie DigSilent Power Factory. 
Badano wpływ kompensacji na regulację napięcia oraz na 
stabilność kątową dużych i małych zakłóceń. Porównanie 

sposobów kompensacji (a), (b) i (c) pokazało, że ze względu 
na regulację napięcia, stabilność kątową i napięciową są one 
praktycznie równoważne. Pewne różnice w przebiegach 
zaczynają być widoczne przy napięciach znacznie różnią-
cych się od napięcia znamionowego. Zaletą kompensacji 
mocą bierną i prądem biernym jest mniejsza wrażliwość na 
zmiany mocy czynnej generatora. 

Kompensacja poprawia jakość regulacji napięcia 
w systemie. Wpływ kompensacji jest bardziej widoczny dla 
sieci miękkiej. Można powiedzieć, że kompensacja „usztyw-
nia” napięcia w sieci.  

W celu określenia wpływu kompensacji na stabilność 
kątową małych zakłóceń wyznaczano wartości własne dla 
różnych metod i nastaw kompensacji oraz różnych punktów 
pracy generatorów. Stwierdzono, że kompensacja prądem 
i kompensacja mocą dają zbliżone rezultaty. Przy RC, KP = 0 
wpływ kompensacji na stabilność kątową małych zakłóceń 
jest niewielki. Jedynie przy bardzo niskich napięciach gene-
ratora (≤0,9 UN) zanotowano minimalne zmniejszenie tłu-
mienia. Wartości niezerowe RC, KP pozwalają uzyskać wy-
raźną poprawę tłumienia, jeżeli nie ma stabilizatora 
systemowego. Przy załączonym stabilizatorze tłumienie jest 
duże i niewielka zmiana tłumienia przy załączonej kompen-
sacji praktycznie nie ma znaczenia. Potwierdza to tezę za-
wartą w [1] o braku potrzeby wykorzystania RC (KP) w kom-
pensacji dużych generatorów.  

Symulacje dużych zakłóceń (bliskie zwarcia) nie poka-
zały istotnego wpływu kompensacji na przebiegi w trakcie 
i bezpośrednio po zakłóceniu, a więc w czasie krytycznym 
dla stabilności przejściowej generatora. Powszechnie stoso-
waną miarą stabilności kątowej generatora dla dużych zakłó-
ceń jest krytyczny czas zwarcia (KCZ) oznaczający maksy-
malny czas trwania trójfazowego zwarcia za transfor- 
matorem blokowym. Nie stwierdzono wpływu kompensacji 
na wartość KCZ generatorów wyznaczaną z dokładnością 
5 ms. Odnosi się do wszystkich badanych sposobów kom-
pensacji. 

Dla zwarć odległych kompensacja, zwiększając uchyb 
regulatora napięcia, może zapewnić silniejsze forsowanie 
wzbudzenia. Forsowanie wzbudzenia pozytywnie oddziałuje 
na napięcia w sieci a więc i na stabilność systemu.  

Stabilność napięciowa, a właściwie jej utrata, jest zło-
żonym procesem obejmujących wiele zjawisk zachodzących 
w różnej skali czasu – od zjawisk wolnych, quasi statycz-
nych, które bada się metodami bazującymi na obliczenia 
rozpływowych do zjawisk szybkich prowadzących do utraty 
stabilności kątowej, które muszą być analizowane 
z uwzględnieniem dynamiki generatorów i ich układów re-
gulacji. Wpływ kompensacji na utratę stabilności kątowej 
generatorów spowodowanej obniżaniem napięć w sieci ba-
dano zwiększając moc bierną odbiorów aż do momentu utra-
ty stabilności generatorów objawiającej się niekontrolowa-
nym spadkiem napięcia. Wprowadzono do układu 
dodatkowe generatory dSM1 i dSM2 w celu zbadania wpły-
wu kompensacji na uaktywnienie rezerw mocy biernej gene-
ratorów zlokalizowanych dalej od węzła, w którym następuje 
wzrost zapotrzebowania na moc bierną. Regulatory napięcia 
generatorów uzupełniono o ograniczniki prądu wirnika. 
Ogranicznika prądu stojana nie załączano ze względu na 
jego destabilizujące działanie przy niskim napięciu generato-
ra [6]. Stabilizatory systemowe były załączone. Struktury 
i wartości parametrów ograniczników opracowano wykorzy-
stując rozwiązania stosowane na dużych blokach.  

Symulacje pokazały, że w początkowej fazie generator 
z kompensacją (SM1) dostarcza wyraźnie większej mocy 
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biernej od generatora (SM2). Po uaktywnieniu ogranicznika 
prądu wzbudzenia generatora SM1 źródłem mocy biernej 
staje się generator dSM1, którego moc bierna rośnie teraz 
szybciej niż moc bierna generatora dSM2. W ∼150 sekundzie 
symulacji w obydwu generatorach sieci „1” (z kompensacją) 
ograniczniki są aktywne, w sieci „2” taka sytuacja będzie 
∼30 s później. Rejestrowane przebiegi napięcia w sieci poka-
zywały, że do momentu wyczerpania zdolności generacji 
mocy biernej napięcia w sieci „1” są wyższe nawet o 3%. Od 
momentu uaktywnienia ograniczników w sieci „2” pokazane 

przebiegi generatorów a także niepokazanych tutaj napięć 
w sieci, są zbliżone. W sieci „2” (bez kompensacji) do utraty 
stabilności dochodzi nieco wcześniej (∼6 s) jednak nie wyda-
je się to być różnica znacząca. Ważniejszy jest lepszy profil 
napięciowy sieci do momentu aktywacji ograniczników, co 
w rzeczywistym systemie może oznaczać mniejsze ryzyko 
wyłączeń odbiorów oraz generacji przyłączonych do sieci 
110 kV, która może stanowić znaczną część generacji na 
obszarze dotkniętym spadkami napięcia.  
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Rys. 2. Wpływ kompensacji na stabilność napięciową  
 

4. ANALIZA WPŁYWU KOMPENSACJI 
REGULACJI NAPIĘCIA NA KSE 

Analiza wpływu zastosowania kompensacji w regulato-
rach napięcia generatorów systemowych KSE dotyczyła tych 
samych zagadnień, które były badane w układzie testowym, 
a więc wpływu kompensacji na: 
• stabilność kątową małych i dużych zakłóceń, 
• jakość regulacji napięcia w sieci w zakresie zmienności, 

która pozostaje poza zakresem regulacji ARNE, 
• dynamiczne aspekty stabilności napięciowej. 

Badania przeprowadzono dla modelu KSE w układzie 
planowanym w okresie letnim 2015 roku. Do obliczeń wyko-
rzystywano pakiet programów DSAT, który posiada wbu-
dowane mechanizmy automatyzujące analizy bezpieczeń-
stwa systemu oraz akceptuje dane rozpływowe i dynamiczne 
PSLF. W modelu KSE stosowano kompensację według wzo-
ru (2), przy czym poziom kompensacji nie przekraczał 70% 
reaktancji transformatora blokowego danego generatora. 
Wpływ kompensacji na jakość regulacji napięcia w sieci 
przesyłowej badano rejestrując zmiany napięcia w sieci po 
zwiększeniu o 1% części statycznej odbiorów KSE (suma-
ryczna zmiana wynosiła 132 MW, 53,5 Mvar z rampą 2 se-
kundową). Większość przeprowadzonych symulacji, ze 
względu na przedmiot pracy, dotyczyła zastosowania kom-
pensacji w generatorach elektrowni Żarnowiec, Ostrołęka, 

Bełchatów i Kozienice. Poniżej, wybrane wnioski z wykona-
nych symulacji: 
• Kompensacja nie wpływa w znaczący sposób na stabil-

ność kątową generatorów dla dużych i małych zakłóceń, 
co jest zgodne z wynikami otrzymanymi dla układu te-
stowego.  

• Jakość regulacji napięcia w sieci przesyłowej północnej 
Polski jest wyraźnie gorsza niż w centrum i na południu. 
Ewidentną przyczyną jest deficyt generacji systemowej 
w tym obszarze. 

• Kompensacja poprawia jakość regulacji napięcia w sieci 
przesyłowej. Efektywniejsza z tego względu jest kom-
pensacja w generatorach pracujących na system 400 kV. 

• Zastosowanie kompensacji w EW Żarnowiec powoduje 
wyraźną poprawę jakości regulacji napięcia na dużym 
obszarze północnej Polski. Interesujące jest, że kompen-
sacja załączona w jednym pracującym generatorze daje 
lepszą jakość regulacji napięcia niż załączenie dodatko-
wego hydrozespołu w trybie kompensacji. Poprawa jako-
ści regulacji napięcia w sieci przesyłowej może skutko-
wać zmniejszeniem liczby zadziałań przełączników 
zaczepów transformatorów zasilających sieci dystrybu-
cyjne. (Omawiana praca nie analizowała tego zagadnie-
nia.) 

• Poprawę regulacji napięcia przynosi również wprowa-
dzenie kompensacji dla generatorów pracujących na sys-
tem 400 kV – El. Bełchatów i El. Kozienice oraz system 
220 kV – El. Ostrołęka. 
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• Zidentyfikowano lokalne konflikty regulacji z kompen-

sacją polegające na tym, że generator albo grupa genera-

torów przeciwstawia się regulacji prowadzonej przez in-

ne generatory. Sytuacja taka wystąpiła m.in. w El. 

Ostrołęka, gdzie generator pracujący na sieć 110 kV 

przeciwdziała regulacji generatorów pracujących na sieć 

220 kV. 

Wpływ zastosowania kompensacji na stabilność napię-

ciową badano zwiększając część statyczną odbiorów w sie-

ciach dystrybucyjnych miasta i okolic Warszawy oraz Łodzi. 

Początkowy całkowity odbiór w tym obszarze wynosił 

3143 MW, 942 Mvar. Ograniczniki prądu wzbudzenia za-

modelowano przy pomocy standardowego modelu PSLF – 

OEL1. Istotne jest, że ogranicznik OEL1 nie posiada dyna-

miki, a jego działanie sprowadza się do podania na węzeł 

sumujący generatora sygnału, który ma sprowadzić prąd 

wzbudzenia poniżej wartości progowej.  
 

Tablica. 1 Czasy wystąpienia wybranych zdarzeń w symulacjach 

utraty stabilności napięciowej 
 

Czas wystąpienia w modelu [s] 
Aktywność 

bez komp. z komp. 

Uaktyw. I ogr. pr. wzb. (W-wa) 16,0 11,0 

Uaktyw. II ogr. pr. wzb. (W-wa) 21,0 15,9 

Wyłączenie I silnika w sieci 64,9 70,9 

Wyłącz. II silnika w sieci 66,0 70,9 

Wył. I generatora (W-wa) 65,0 68,7 

Wył. II generatora (W-wa) 65,6 70,3 

Nap. w sieci 400 kV < 80%Un ∼59 ∼69 

Utrata stabilności napięciowej ∼65 ∼69 

 

Symulacje dla modelu KSE pokazały, że wprowadzenie 

kompensacji jest korzystne ze względu na stabilność napię-

ciową. W trakcie wzrostu zapotrzebowania napięcia w mo-

delu z załączoną kompensacją były wyższe, a utrata stabilno-

ści kątowej generatorów i ich wyłączenia następowała 

później. Generalnie korzyści ze względu na stabilność napię-

ciowa dla modelu KSE są bardziej przekonywujące niż ko-

rzyści uzyskane w modelu testowym. Przyczyną jest zwięk-

szenie udziału w regulacji napięć generatorów leżących poza 

obszarem zwiększanego zapotrzebowania i wynikająca stąd 

poprawa profilu napięciowego w porównaniu do modelu bez 

załączonej kompensacji. Poprawa napięć przekłada się na 

późniejsze wyłączanie generacji pracującej w sieci dystrybu-

cyjnej. Czasy wystąpienia wybranych zdarzeń zamieszczono 

w tabeli 1. 

5. WNIOSKI  

Funkcjonalność kompensacji prądem lub mocą jest do-

stępna (ale nie wykorzystywana) we wszystkich regulatorach 

napięcia dużych generatorów KSE.  

Zastosowanie kompensacji w regulatorach napięcia ge-

neratorów systemowych usztywnia napięcia w sieci i w re-

zultacie poprawia jakość regulacji napięcia w zakresie 

zmienności szybszej niż oddziaływanie układów wtórnej 

regulacji napięć typu ARNE. Z tego powodu wprowadzenie 

kompensacji będzie szczególnie efektywne w generatorach 

zasilających obszar północnej Polski, gdzie napięcia są 

znacznie bardziej miękkie niż w pozostałej części kraju. Ta 

część Polski jest zarazem obszarem, gdzie przyłączane jest 

najwięcej generacji wiatrowej, której zmienność nie pozosta-

je bez wpływu na napięcia.  

Kompensacja ma również pozytywny wpływ na stabil-

ność napięciową poprzez zwiększenia zaangażowania w re-

gulację napięcia generatorów poza obszarem wzrostu zapo-

trzebowania. W rezultacie napięcia na obszarze zagrożonym 

są wyższe niż ma to miejsce bez kompensacji, co oznacza 

zmniejszenie ryzyka wyłączeń generacji prowadzących na 

ogół do utraty stabilności napięciowej. 

Kompensacja przy pomocy prądu (RC = 0, XC ≠ 0), 

składowej biernej prądu lub mocy nie ma znaczącego wpły-

wu na stabilność generatora i systemu dla małych i dużych 

zakłóceń.  
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The Automatic Voltage Regulator normally controls the generator stator terminal voltage. Load compensation is used to 

control a voltage which is representative of the voltage at a point either within or external to the generator. In Polish Power 

Grid (PPG) compensation is ready to use in every AVR of large generator, but it is utilized only in case of generators operat-

ing at the same medium voltage buses. It is similar like in most European Power Grids. The compensator regulating the volt-

age at a point beyond the machine terminals has significant advantages in the comparison to the slower secondary Voltage 

and Reactive Power Control System (ARNE). The compensation stiffens the EHV grid, what leads to the improvement of 

voltage quality in distribution grid. This effect may be particularly important in the context of the dynamic development of 

wind and solar energy. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono problemy związane ze 
wzrostem wymagań wobec urządzeń i systemów do oceny jakości 
energii elektrycznej (JEE), instalowanych na stacjach elektroener-
getycznych. Wskazano na brak norm definiujących metodologię 
badań urządzeń pomiarowych. Omówiono właściwości urządzeń 
oraz strukturę rozległego systemu działającego w czasie rzeczywi-
stym i przeznaczonego do realizacji oceny JEE. Podkreślono przy-
datność wielokanałowych analizatorów z funkcją identyfikacji 
i rejestracji ultraszybkich zaburzeń i uzasadniono celowość wpro-
wadzenia do nich dodatkowych funkcji oraz integracji z urządze-
niami systemu automatyki stacyjnej (SAS). 

 
Słowa kluczowe: jakość energii, klasa A, rejestracja zaburzeń. 

1. WZROST ZNACZENIA OCENY JAKOŚCI 
ENERGII 

1.1. Oddziaływanie procesów deregulacji energetyki 

W Europie, standaryzacja parametrów energii elek-
trycznej od dawna wiązała się z deregulacją energetyki. Za 
pomocą dyrektyw i odnośnych norm, ustanawiano  wytyczne 
dla producentów urządzeń oraz przedsiębiorstw zajmujących 
się dystrybucją energii, a także tworzono instrumentarium 
służące dyscyplinowaniu konsumentów, dostawców oraz 
producentów energii elektrycznej.    

W Polsce powyższa tematyka nabierała stopniowo zna-
czenia w trakcie procesu dostosowawczego, związanego 
z akcesją do Unii Europejskiej. Pierwotnie uważano, że oce-
na JEE będzie dotyczyła wielkich zakładów przemysłowych, 
wrażliwych na zakłócenia dostaw energii, a jednocześnie 
potencjalnie zakłócających zasilanie. Docelowo widziano 
potrzebę instalacji odpowiednich analizatorów u odbiorców 
o mniejszych poborach oraz u klientów indywidualnych, 
którzy dochodziliby odszkodowań od dostawcy energii elek-
trycznej w przypadku strat spowodowanych nie dotrzyma-
niem jej właściwych parametrów. 

Dostępne wówczas urządzenia wyznaczały tylko nie-
które parametry JEE. Dysponowały ograniczonymi możli-
wościami archiwizacji pomiarów i transmisją danych, w nie-
standaryzowanych, dedykowanych  protokołach. 

W przypadku występowania zaburzeń jakości energii, 
wykonywano pomiary przyrządami przenośnymi. 

Procesy deregulacji energetyki zaowocowały do 2007 
roku powstaniem kilku obszarowych spółek dystrybucyj-
nych. Energię zaczęto traktować jako „towar”, kupowany 
przez spółki dystrybucyjne od kompanii sieciowej i dalej 
odsprzedawany odbiorcom. Zakładano, że handel energią 
zostanie obwarowany umowami, określającymi nie tylko 
ilość, ale także jej jakość.  

W tym okresie rozpoczęto instalację w ważniejszych 
punktach poboru i oddawania energii, stacjonarnych urzą-
dzeń  i pierwszych systemów monitoringu jakości energii 
SMJEE, służących ciągłego pomiaru odpowiednich parame-
trów i oceny JEE.  

1.2. Rozwój Smart Grid 

Ważny czynnik stymulujący wdrażanie SMJEE oraz 
wprowadzanie do tych systemów nowych funkcji, to obecny 
rozwój odnawialnych źródeł energii i ich integracja w ra-
mach sieci Smart Grid. Jednocześnie uważa się, że wymogi 
dotyczące JEE, zapewniające kompatybilność elektromagne-
tyczną wszystkich podłączonych do sieci urządzeń, nie po-
winny ograniczać rozwoju Smart Gridu [1]. 

Bardziej zmienny charakter rozpływów energii  wywoła 
większą niestabilność parametrów prądu i napięcia. To zja-
wisko będzie pogłębiać przewidywany deficyt mocy. Ko-
niecznym stanie się opracowanie metod przeciwdziałania 
zakłóceniom dostaw, a także sytuacjom typu black-out. Te 
procesy, dodatkowo wsparte przez rozwój ko-generacji  
w oparciu o mini źródła energii, doprowadzą do przekształ-
cania pojedynczych SMJEE w wielkoobszarowe systemy 
przeznaczone do monitorowania parametrów energii elek-
trycznej i jej oceny. Przykładem potwierdzającym tą tezę 
może być budowa od 2011 roku zrębów ogólnokrajowego 
systemu monitorowania JEE przez PSE Operator S.A. [2].  

2. UWARUNKOWANIA PRAWNE 

2.1. Normy i rozporządzenia dotyczące jakości energii 

Powyżej zarysowane tendencje znajdowały swoje od-
zwierciedlenie w nowelizacjach odnośnych norm i kolejnych 
rozporządzeniach. Pierwotna edycja normy IEC 50160 z  oku 



 

132 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, ISSN 1425-5766, Nr 32/2013 

1995 została znacznie rozszerzona. W wersji  obowiązującej, 
opublikowanej w roku 2010 [3], zmieniono parametry oceny 
JEE w sieciach niskiego i średniego napięcia oraz wprowa-
dzono wymagania dla sieci wysokiego napięcia. Wraz z tą 
normą zmieniała się norma PN-EN 61000-4-30 [4] oraz inne 
normy, określające właściwości metrologiczne sprzętu. 

Wydawane były rozporządzenia i instrukcje, wpływa-
jące na omawianą problematykę. Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki [5], opublikowane w 2007 roku, zaostrzyło ów-
czesne wymagania normatywne, wprowadzając między in-
nymi, obowiązek sporządzania ekspertyz przewidywanych 
skutków włączania parków wiatrowych dla JEE. Ocenę taką 
należy przeprowadzić uwzględniając szereg norm, w tym 
normę PN-EN 61400-21 [6], określającą charakterystykę 
turbiny wiatrowej pod względem parametrów JEE. 

Polski operator przesyłowy w roku 2011 przedstawił 
specyfikację właściwości [7], jakie muszą posiadać odnośne 
urządzenia i systemy pomiarowe. W tym dokumencie roz-
szerzono zestaw parametrów wymaganych do analizy JEE 
w stosunku do normy [4], dodając wielkości prądu, harmo-
niczne prądu, moce czynne i bierne oraz współczynnik mo-
cy. Wprowadzono wymóg posiadania klasy A dla sprzętu 
pomiarowego i bardzo wysoką dokładność pomiarów mocy 
w klasie 0.2S, zgodnie z normą PN-EN 62053-22 [8], prze-
widzianą dla liczników energii. 

2.2. Urządzenia w klasie A 

Wymaga się aby urządzenia, których zapisy mogą być 
wykorzystywane do weryfikacji zaistniałych zdarzeń siecio-
wych i rozstrzygania sporów, posiadały klasę A, zdefinio-
waną w normie [4]. Tymczasem w Polsce, ani w innych 
krajach europejskich, nie ma ośrodka, który mógłby prze-
prowadzić badania i wydawać certyfikat w myśl normy PN-
EN 45011 [9], definiującej czym jest certyfikat i jakie wa-
runki musi spełniać instytucja certyfikująca.  

Przyczyną zaistniałej sytuacji jest brak normy określa-
jącej metodologię weryfikacji właściwości pomiarowych 
odnośnych przyrządów.  

Ta sytuacja ulegnie zmianie, ponieważ opracowywana 
jest grupa norm IEC 62586 „Power Quality Measurements in 
Power Supply Systems” (Pomiary jakości energii w syste-
mach zasilających) określająca zakres i zasady testów funk-
cjonalnych urządzeń przeznaczonych do oceny jakości ener-
gii. Dostępne są wstępne wersje norm z tej grupy. Część 
pierwsza [10] podaje wymagania dla przyrządów do oceny 
JEE, a część druga podaje zestaw testów funkcjonalnych i 
wymagań dotyczących niepewności pomiarów [11]. 

Bardzo ważne jest utworzenie w naszym kraju i  akredy-
tacja laboratorium, które mogłoby  wykonywać badania 
zgodności „klasy A” i wydawać  certyfikaty, na co wskazy-
waliśmy we wcześniejszych publikacjach [12]. 

3. WYMAGANIA STAWIANE URZĄDZENIOM  
DO POMIARU JEE 

3.1. Wpływ lokalizacji urządzeń i zmian w normach 

Przedstawiając wymagania dla urządzeń do monitorin-
gu i analizy JEE, skoncentrujemy się na właściwościach 
niezbędnych dla zastosowań w spółkach dystrybucyjnych 
i przesyłowych.  

Te urządzenia są instalowane w rozdzielniach, więc 
muszą posiadać odporność na warunki środowiskowe, wy-
maganą dla tego typu lokalizacji. W tym zakresie właści-

wym wydaje się przyjęcie norm z grupy PN-EN 60255, sto-
sowanej dla zabezpieczeń cyfrowych, a także innych urzą-
dzeń SAS. 

Kolejne nowelizacje norm i specyfikacje przekładają 
się na właściwości konstrukcyjne urządzeń do pomiarów 
JEE. Przykładowo, zmiany w normie [4] z roku 2009 wpro-
wadziły między innymi rozszerzenie zakresu pomiaru na-
pięć, zmiany zakresu pomiaru harmonicznych i interharmo-
nicznych oraz zmiany zasad pomiarów poziomu napięcia 
sygnalizacyjnego.  

3.2. Wzrost wymagań funkcjonalnych 

W ciągu ostatnich lat daje się zauważyć znaczący 
wzrost wymagań funkcjonalnych wobec urządzeń pomiaro-
wych JEE. Obecnie zakłada się, że oprócz wykonywania 
wszystkich pomiarów w klasie A, będą one mierzyły para-
metry prądów i mocy według specyfikacji [7]. Ponadto, 
oczekuje się bardzo wysokiej dokładności pomiaru mocy 
i energii, wykraczającej poza wymogi normy [4]. 

Podstawową funkcjonalnością staje się rejestrowanie 
zdarzeń. Implikuje to wbudowanie do analizatora funkcji 
parametryzacji wyzwalania rejestracji, w oparciu o proste 
zależności względem czasu trwania i progu wyzwolenia 
zaburzenia lub bardziej rozbudowane logiki, w odniesieniu 
do trendów zmian.  

Wymagana jest także archiwizacja zaistniałych zdarzeń 
oraz wybór formatu danych, w jakim urządzenia  przekazują 
dane. Na ogół jest to Comtrade lub PQDIF.  

Zaleca się także, aby dokładność synchronizacji czasu 
dla rejestrowanych przebiegów analogowych w różnych 
lokalizacjach była lepsza niż 40 mikrosekund. 

 

 
 
Rys.1. Analizator jakości energii SO52v11-eME-2, wyposażony 

w dwa równolegle pracujące moduły oceny JEE na podsta-
wie pomiarów 4 napięć i 4 prądów w każdym module.  

Powyższe wymagania spełnia na przykład modułowy 
analizator przedstawiony na rys. 1. To urządzenie  może 
posiadać jeden lub dwa, synchronicznie pracujące moduły. 
Każdy z nich skonfigurowano do oceny JEE na podstawie 
pomiarów czterech napięć i czterech prądów, z możliwością 
rejestracji przetężeń. Analizator jest wyposażony w światło-



 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Stefan Paszek – Instytut Elektrotechniki i Informatyki 
Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska w Gliwicach 

wodowe łącza sieciowe w standardzie wielomodowym lub 
jednomodowym.  

W grudniu 2012 roku wykonano w Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie badania typu tego analizatora. Badania, 
przeprowadzone zgodnie ze wspomnianymi projektami norm 
[10] i [11], wykazały zgodność właściwości pomiarowych 
z klasą A dla synchronicznych pomiarów w obu modułach.  

4. OBSZAROWY SYSTEM MONITOROWANIA 
I OCENY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Zmiany organizacyjne, wdrażanie technologii Smart 
Grid oraz urynkowienie zasad dostawy energii elektrycznej, 
będą przesłaną budowy wielkoobszarowych systemów SM-
JEE. Przykładem takiego podejścia może być system wdra-
żany w jednym z oddziałów spółki energetycznej w połu-
dniowej Polsce. Na rys. 2 pokazano lokalizację zainstalo- 
wanych urządzeń. Zakończenie budowy systemu, obejmują-
cego docelowo 52 urządzenia, jest planowane w kwietniu 
2013. 

 
 

Rys.2. Lokalizacja urządzeń we wdrażanym SMJEE.  
 
Struktura całego systemu jest przedstawiona na rysun-

ku 3. Część obiektowa, instalowana na podstacjach, składa 
się z analizatorów  umiejscowionych w polach pomiaro-
wych. Wykonują one wszystkie pomiary i agregacje, zgod-
nie z normami [3] i [4] oraz standardem [7]. Każde urządze-
nie posiada także możliwość definiowania zdarzeń i ich 
rejestracji podczas przekroczeń wskaźnika asymetrii, wzro-
stu zawartości harmonicznych, zmiany częstotliwości oraz 
innych zaburzeń. 

Analizatory poprzez światłowodowe łącza korporacyj-
ne w technologii Ethernet, dostarczają dane do serwera SJE, 
który je gromadzi i analizuje pod kątem parametrów JEE. 
Raporty oraz informacje o zdarzeniach mogą być  automa-
tycznie rozsyłane poprzez powiadomienia e-mail, zgodnie ze 
zdefiniowanymi listami odbiorców. Określone dane mogą 
być także przekazywane do systemu stacyjnego. 

 
 

Rys.3. Struktura systemu SYNDIS PQ. Urządzenia zainstalowane 
w polach pomiarowych komunikują się z serwerem JEE po-
przez korporacyjną sieć Ethernet. Dane są przekazywane w 
formacie COMTRADE lub PQDIF. Serwer udostępnia wie-
lu użytkownikom raporty, wykresy trendów, zdarzenia, po-
miary on-line poprzez mechanizm przeglądarki www. 

5. KIERUNKI ROZWOJU 

5.1. Transmisja danych 

Standaryzacja protokołów transmisji danych z urządzeń 
lub systemów oceny JEE, umożliwiłaby łatwą integrację 
w SMJEE urządzeń różnych producentów. Urządzenia te 
powinny najprawdopodobniej transmitować dane w kilku 
protokołach, w zależności od odbiorcy. 

Wprowadzanie funkcji rejestracji do analizatorów JEE, 
będzie implikować zapisy rejestracji w formacie Comtrade, 
wymaganym w tych zastosowaniach. 

5.2. Urządzenia wielokanałowe  

Interesujące walory aplikacyjne mogą zyskać  wieloka-
nałowe urządzenia JEE, realizujące pomiary synchronicznie. 
Umożliwia to na przykład  jednoznacznie wskazanie charak-
teru i źródła zaburzeń w miejscach przyłączenia farm wia-
trowych i ocenę wpływu harmonicznych na pracę transfor-
matora. 

5.3. Rejestracja zaburzeń szybkozmiennych  

Wykrywanie zaburzeń szybkozmiennych typu „tran-
sients” o mikrosekundowych czasach trwania umożliwia iden-
tyfikację przyczyn uszkodzeń, na przykład zespołów prze-
kształtników tyrystorowych. Na rysunku 4 pokazano przebiegi 
odkształcone, zarejestrowane w tego typu instalacji.  

 

 
 
Rys.4. Szybkie zaburzenia w sieci trójfazowej, zarejestrowane 

analizatorem SO52v11-eME. Jest widoczne przekroczenie 
powyżej poziomu 800V, o czasie trwania 1.5 ms, które wy-
wołało uszkodzenie zasilanego urządzenia 
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5.4. Wyznaczanie synchro-fazorów 

Istotnym rozszerzeniem funkcji analizatorów JEE by-
łaby implementacja w nich algorytmów wyznaczania syn-
chro-fazorów, które można przesyłać do koncentratorów 
fazorów, przeprowadzających analizę stabilności sieci ener-
getycznej. Wymagane byłoby wtedy zapewnienie synchroni-
zacji rozproszonych urządzeń za pomocą sygnału GPS lub 
protokołu PTP.  

5.5. Standard PN-EN 61850  

Nieodzowny staje się wymóg integracji analizatorów 
JEE w ramach SAS, Należy w tym zakresie wykorzystać 
standard PN-EN 61850, zwłaszcza, że w części 7-4 tego 
standardu [13], w punkcie 5.12 zdefiniowane są węzły lo-
giczne, dotyczące jakości energii.  

6. WNIOSEK 

Obecny rozwój i wzrost znaczenia nie tylko pojedyn-
czych instalacji, ale także całościowych systemów oceny 
jakości energii, jest związany z coraz szerszym wprowadza-
niem technologii SMART GRID. 

Celowe byłoby utworzenie w Polsce akredytowanego 
laboratorium, które by przeprowadzało odnośne badania i 
potwierdzało właściwości przyrządów klasy A.  

Od analizatorów JEE oczekuje się coraz lepszych cha-
rakterystyk pomiarowych i wielokierunkowej transmisji 
danych. Urządzenia te łączą w sobie cechy wysokiej klasy 
urządzeń pomiarowych i rejestratorów zakłóceń.  

Uzasadnione jest wprowadzanie do JEE takich funk-
cjonalności jak wielokanałowe synchroniczne moduły po-
miarowe, wyznaczanie synchrofazorów i komunikacja 
w standardzie PN-EN 61850.  
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APPLICATION OF DEVICES AND SYSTEMS DESIGNED TO POWER QUALITY MONI-
TORING AND ASSESSMENT LOGIC – CONFERENCE PAPER 

 
 

Key words: power quality assessment, class A, disturbances recording 
 

The paper presents the problems associated with increasing demands on the equipment and systems for power quality 
assessment (JEE), installed at power substations. Difficulties are signaled due to current lack of standards defining  the test 
methodology of measuring devices. The necessary device properties and the structure of a large system operating in real time 
designed to assess the JEE are described. The usefulness of multi-channel analyzers featured the identification and registra-
tion of transients is pointed out. The desirability of functionality extension and device integration with other station automa-
tion devices is also justified. 
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Streszczenie: System Automatyzacji MASTER, jest w pełni pol-
skim systemem opracowanym w Instytucie. Jest na bieżąco opty-
malizowany i unowocześniany w zakresie sprzętu i oprogramowa-
nia.  
Oprócz nieograniczonej możliwości rozszerzania puli standardo-
wych linków komunikacyjnych umożliwia aplikację dowolnych 
firmowych protokołów. Zapewnia wystarczające zasoby i mechani-
zmy do kompleksowych automatyzacji obiektów jak również two-
rzenia heterogenicznych instalacji poprzez łatwą integrację z sys-
temami innych producentów. 
 
Słowa kluczowe: system automatyzacji automatyzacja obiektów 
przemysłowych, PCL. 

1. WSTĘP – STRUKTURA ORAZ KWESTIE 
ROZWOJOWE I WDROŻENIOWE SYSTEMU 
AUTOMATYZACJI MASTER  

Powszechność stosowania komputerów w życiu pry-
watnym zasadniczo zwiększyła wymagania użytkowników 
w zakresie funkcjonalności i prostoty obsługi systemów 
automatyzacji. System powinien być niezawodny, przyjazny 

w obsłudze, łatwo modyfikowalny i serwisowany. Coraz 
częstszym wymaganiem użytkowników jest kompleksowość 
rozwiązań w celu zaspokajania potrzeb wszystkich służb 
obsługujących obiektów przemysłowe. 

System Automatyzacji MASTER został opracowany 
w Instytucie i jest permanentnie rozwijany od kilkudziesięciu 
lat. Obsługuje różnorodną automatykę, w tym rodzime ste-
rowniki MASTER. Posiada rozbudowane funkcjonalnie 
stacje operatorskie, wspomagające pracę operatorów obiek-
towych procesów technologicznych. W ostatnim czasie zo-
stał wzbogacony o system nadrzędny MASTER, udostępnia-
jący informacje dla służb zarządzania, z wykorzystaniem 
technologii internetowych/intranetowych. System może 
również wymieniać informacje z systemami innych produ-
centów na różnych poziomach jego struktury. Komponenty 
systemu automatyzacji integrowane są do postaci jednolitego 
systemu automatyzacji za pomocą sieci komunikacyjnych, 
opartych w większości na sieciach ethernetowych i protoko-
łach transportowych (TCP, UDP) /IP.  

 

 

 

Rys.1. Konfiguracja systemu MASTER w kompleksowej obsłudze elektrociepłowni. 
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Organizacyjnie System Automatyzacji MASTER posiada 
strukturę warstwową i składa się z (rys. 1): 
• poziomu procesowego (ogniwa fizyczne, ogniwa wirtu-

alne, stacje komunikacyjno – przetwarzające o zamiennej 
nazwie bramki MGate),  

• poziomu operatorskiego (równorzędne stacje operator-
skie w dowolnej ilości),  

• poziomu nadrzędnego (witryny internetowe systemu 
MASTER, stacje sprzęgające oraz firmowe i standardo-
we linki do obcych systemów nadrzędnych), 

• podsystemu inżynierskiego (edytory poziomu proceso-
wego i operatorskiego, narzędzia diagnostyki oraz serwi-
su off-line i on-line), 

• podsystemu komunikacyjnego w tym:  
� sieci ruchowe - MasterNet, ProsterNet, 
� linki do systemów zewnętrznych - serwery OPC, sieci 

Open Modus/TCP i inne , 
� sieci diagnostyczno-serwisowe – OSK tj. obiektowa 

sieć komputerowa i łącza VPN. 

Rozwój systemu MASTER dotyczy każdego poziomu orga-
nizacyjnego i obejmuje kwestie:  
• przystosowania oprogramowania użytkowego Systemu 

Automatyzacji MASTER do aktualnych wersji systemów 

operacyjnych oraz bieżących rozwiązań sprzętu kompu-
terowego, sieciowego i wizualizacyjnego, 

• rozwoju możliwości edycyjnych systemu, 
• rozwoju funkcjonalnego oprogramowania użytkowego, 
• poprawy komfortu eksploatacji obiektowej systemów, w 

tym diagnostyki oraz serwisu planowego i awaryjnego. 

2. AKTUALNE ZASOBY SPRZĘTOWO – 
PROGRAMOWE POZIOMU PROCESOWEGO  

Poziom procesowy (rys. 2), zlokalizowany jest najbliżej 
obiektowych procesów technologicznych w sensie konfigu-
racji i funkcji systemu automatyzacji MASTER 

W nowych lub modernizowanych instalacjach syste-
mów oprócz realnych stacji procesowych MASTER, składa-
jących się ze sterowników i modułów komunikacyjnych 
(SMC3, SMC-3SE, SMC4, SMS8, MASTER 100) mogą 
funkcjonować również sterowniki wirtualne. Zostały one 
opracowane w Instytucie w ostatnich latach w celu ułatwie-
nia integracji różnorodnych modułów systemu.  

 

        

 
Rys. 2. Przykład poziomu procesowego systemu MASTER (ogniwo, bramka, szafa automatyki) 

 
  

Podstawowymi funkcjami Poziomu Procesowego są: 
• realizacja w ogniwie algorytmu użytkowego; 
• przesyłanie danych pomiędzy ogniwami; 
• wymiana danych z Poziomem Operatorskim; 
• buforowanie komunikatów o zdarzeniach. 

Sterownik ogniwa przetwarza program użytkowy w cyklu 
zależnym od stopnia jego złożoności, typowo 20–200 ms. 
Zdarzenia generowane są przez ogniwo z dokładnością 
10 ms. Cykl wymiany informacji w ramach sieci MasterNet 
wynosi 250ms.  
Opracowane w Instytucie oprogramowanie poziomu proce-
sowego składa się z: 
• systemu operacyjnego ogniw, 
• sieciowego systemu komunikacyjnego, 
• oprogramowania aplikacyjnego ogniw, 
• oprogramowania użytkowego bramek MGate. 

3. AKTUALNE ZASOBY SPRZĘTOWO – 
PROGRAMOWE POZIOMU OPERATORSKIEGO 

Podstawowym zastosowaniem każdego systemu auto-
matyzacji jest wspomaganie operatorów i inżynierów ruchu 
przy obsłudze obiektowych procesów technologicznych. 
Funkcjonalność ta jest realizowana w naszym systemie przez 
stacje operatorskie MASTER-ProSter.  

System MASTER jest łatwo skalowalny na małe i duże 
obiekty przemysłowe. Może być wdrażany w zakładach 
przemysłowych o różnej technologii, choć nasze wdrożenia 
obejmują przede wszystkim sektor energetyki elektrycznej 
i ciepłowniczej ponieważ technologia tych obiektów jest 
najbliższa profilowi Instytutu.  

Sprzętową bazę systemu operatorskiego MASTER sta-
nowią komputery klasy PC w wykonaniu przemysłowym, 
dostarczane przez dystrybutora systemu operacyjnego QNX. 
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Podstawą programową stacji operatorskich jest wielo-
zadaniowy system operacyjny czasu rzeczywistego 
QNX2/QNX4/QNX6. Nowe instalacje systemu operator-
skiego wykonywane są na bazie najnowszej wersji systemu 
operacyjnego QNX 6.5.0. 
Pełne oprogramowanie użytkowe stacji operatorskiej, (MA-
STER-Proster) składa się z:  
• oprogramowania systemowego, tj. grupy około 40 pro-

gramów (język C/C++), zgrupowanych w moduły, reali-

zujących funkcje operatorskie, dostępne z menu systemu 
(rys. 3),  

• oprogramowania aplikacyjnego tj. plików edycyjnych 
opisujących obiekt, utworzonych przez technologów 
z wykorzystaniem firmowego pakietu edycyjnego po-
ziomu operatorskiego. Oprogramowanie aplikacyjne za-
wiera pliki opisu sygnałów, zestawy synoptyk i paneli 
regulacyjno – sterowniczych, algorytmy wyliczania wiel-
kości wtórnych oraz wzorów raportów.  

 

 
 

Rys. 3. Menu stacji operatorskiej prezentujące główne moduły oprogramowania systemowego. 
 

 
4. AKTUALNE ZASOBY SPRZĘTOWO – 

PROGRAMOWE POZIOMU NADRZĘDNEGO 

System Automatyzacji MASTER umożliwia: 
• współpracę z dowolnego typu systemami innych produ-

centów. Wykorzystywane są w tym celu: 
� sprzęgi standardowe – serwery OPC, protokoły Open 

Modbus i inne, 
� firmowe sprzęgi Instytutu – ogniwa wirtualne, stacje 

sprzęgające SSP i inne. 
• zasilania danymi własnego systemu nadrzędnego, udo-

stępniającego dane dla służb nadzoru i zarządzania 
obiektem. System zrealizowany został na dwóch platfor-
mach operacyjnych w postaci: 
� witryny internetowej serwera WWW–QNX6, 
� witryny internetowej serwera WWW-Windows. 

Oba typy witryn mogą funkcjonować oddzielnie lub jednocześnie 
wzajemnie się uzupełniając. Z uwagi na fakt, że oprogramowanie 
witryny internetowej Windows, może być zainstalowane na do-
wolnym komputerze wskazanym przez Użytkownika, nie wyma-
ga zakupu dedykowanego komputera jak w przypadku serwera 
 

WWW-QNX6, Instytut przykłada duża wagę do rozwoju funk-
cjonalności serwera WWW-Windows. 
Witryna internetowa serwera WWW-Windows została wy-
konana i jest rozwijana dla systemów operacyjnych Windows 
XP, Windows Serwer 2008, Windows 7 i ich następców. 
Witrynę zaproponowano jako komponent: 
• oprogramowania systemowego Windows z serwerem 

stron WWW IIS, 
• oprogramowania użytkowego witryny internetowej 

z wykorzystaniem środowiska programistycznego-
uruchomieniowego Visual Studio 2010 w technologii 
Framework 4. 

Oprogramowanie użytkowe witryny dostarcza w czasie on-
line do dostępnych przeglądarek internetowych ( Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc): 
• wykresy pomiarów analogowych i dwustanowych, 
• ożywione synoptyki, 
• zdarzenia obiektowe, 
• raporty automatyczne, których forma, zawartość i inicja-

tory generowania są konfigurowane przez program SQL 
Server – MS Report Builder.  

 

 
 

Rys. 4. Menu główne witryny internetowej WPSM-MASTER

5. ELEMENTY PODSYSTEMU INŻYNIERSKIEGO  

Podsystem inżynierski jest istotny w każdej fazie two-
rzenia i funkcjonowania systemu automatyzacji, dlatego  
permanentnie rozwijane są w Instytucie narzędzia do jego 
edycji, diagnostyki i serwisowania.  

Do edycji wykorzystywane są firmowe edytory oraz na-
rzędzia standardowe: 
• edytor ReginEd poziomu procesowego do tworzenia 

oprogramowania sterowników MASTER i programów 
przetwarzania w bramkach MGate (Windows), 
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• pakiet edycyjny poziomu operatorskiego do edycji  syn-

optyk, stacyjek regulacyjno-sterowniczych i algorytmów 

wyliczania wielkości wtórnych, (QNX4 / QNX6). 

• MS EXCEL do edycji wspólnej bazy dla poziomów 

procesowego, operatorskiego i nadrzędnego (Windows).  

Diagnostyczno-serwisowe podsystemy inżynierskie 

MasterDBG i ReginViewer, uruchamiane na stacjach inży-

nierskich lub operatorskich zostały zrealizowane w środowi-

sku systemu QNX4/QNX6. 

• MasterDBG 

Aplikacja MasterDBG umożliwia diagnostykę i konfigu-

rację sterowników MASTER (SMC-3, SMC-4), a także ob-

sługę zmiennych wewnętrznych sterownika . 

 

 

Rys. 5. Schemat ideowy połączenia aplikacji MasterDBG  

ze sterownikami MASTER  

• ReginViewer 

Z przeglądarki arkuszy programowych ReginViewer 

możliwa jest wizualizacja arkuszy programowych sterowni-

ków MASTER z zestawem i obsługą bieżących pomiarów. 

Duża wygoda i możliwość szybkiej reakcji na zgłoszenia 

interwencyjne z obiektu powodują, że praktykowane są w In-

stytucie działania zdalne na zasobach systemu MASTER. 

Wykorzystywane są łącza VPN, funkcjonujące jako prywat-

na struktura logiczna działająca w ramach sieci publicznej 

Internet. 

6. PODSUMOWANIE  

Najważniejsze cechy systemu MASTER w aspekcie je-

go zróżnicowanych edycji obiektowych oraz łatwej integracji 

z systemami innych producentów to: 

• możliwość tworzenia dowolnych instalacji  ze złożonym 

poziomem procesowym i dowolną ilością równorzędnych 

stacji operatorskich oraz stacjami inżynierskimi umożli-

wiającymi dostęp off i on-line do wszystkich zasobów 

systemu , 

• wykonanie wielu funkcjonalnych komponentów systemu 

MASTER włączanych wybiórczo dla realizacji konkret-

nych potrzeb użytkownika, 

• możliwość wykonywania doraźnych modyfikacji w sys-

temie zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, 

• możliwość stosowania różnorodnej synchronizacji ele-

mentów systemu z wykorzystaniem zegarów i oprogra-

mowania firmowego lub dostępnego na rynku (zegary sa-

telitarne i DCF, serwery NTP i TP) 

• szybki, niezawodny system komunikacji między po-

szczególnymi jego komponentami (10Mb-1Gb dla sieci) 

oparty na preferowanych standardowych protokołach 

transportowych (TCP,UDP)/IP,  

• możliwość aplikacji dowolnych standardowych i firmo-

wych protokołów komunikacyjnych, 

• wdrożone linki do systemów takich firm jak Emerson, 

Honeywell, Alstom, ControlTec, Sternet, ABB, Procom i 

innych , 

• wdrożone witryny internetowe systemu MASTER, 

• szybka i profesjonalna reakcja pracowników Instytutu na 

obiektowe potrzeby serwisowe lub awaryjne z wykorzy-

staniem łączy VPN.  

Reasumując, system MASTER zapewnia zasoby i mechani-

zmy dla kompleksowych automatyzacji obiektów jak rów-

nież tworzenia heterogenicznych instalacji poprzez łatwą 

integrację z systemami innych producentów.  
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MASTER Automation System is an entirely Polish system elaborated in the Institute. It is being currently updated and 

optimized in the range of hardware and software. Apart from an unlimited ability to extend the amount of standard communi-

cation links it will enable application of any Institute’s procotols. It ensures sufficient resources and mechanisms for an ob-

jects complex automation as well as for creation of heterogenous through easy integration with other producents systems. 
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Streszczenie: Przedstawiono analizę wyników pomiarów wyższych 
harmonicznych napięcia wykonanych w sieci przesyłowej 400 kV. 
Sygnały pomiarowe napięć uzyskano z trzech przetworników po-
miarowych: rezystancyjnego dzielnika napięcia, napięciowego 
przekładnika indukcyjnego oraz napięciowego przekładnika pojem-
nościowego. Wyniki pomiarów z dzielnika rezystancyjnego przyję-
to jako referencyjne odnosząc do nich wyniki pomiarów uzyskane 
przy wykorzystaniu przekładników. Dokonano oszacowania błę-
dów pomiarowych wyższych harmonicznych napięcia powodowa-
nych przez przekładniki. 

 
Słowa kluczowe: wyższe harmoniczne, jakość energii elektrycznej, 
pomiary jakości energii elektrycznej.  

1. WPROWADZENIE 

Najczęściej do pomiaru wyższych harmonicznych 
w sieciach najwyższych napięć wykorzystywane są trans-
formatory pomiarowe (przekładniki napięciowe). Przekład-
niki napięciowe różnych typów stosowane w energetyce 
projektowane są do pracy przy częstotliwości 50 Hz, a ich 
charakterystyki przenoszenia dla wyższych częstotliwości 
nie są znane. Analizując schematy zastępcze przekładników 
należy zauważyć wpływ indukcyjności, pojemności i licz-
nych nieliniowości na ich charakterystyki przenoszenia 
w dziedzinie częstotliwości. 

Potrzeba monitorowania parametrów jakości energii 
elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych od dawna  
była sygnalizowana [1]. W celu umożliwienia wykonywania 
dokładnego pomiaru wyższych harmonicznych(wh) napięcia, 
częstotliwości oraz pojedynczych zakłóceń (np. stromości 
przepięć lub zapadów) operator sieci przesyłowej PSE Ope-
rator S.A. przy współpracy z firmą Transformex Sp. z o.o. 
zainstalował w jednej ze stacji 400 kV pomiarowy dzielnik 
rezystancyjny. Szczegółowy opis techniczny dzielnika został 
zamieszczony w [2, 3]. 

Zainstalowany dzielnik rezystancyjny z założenia po-
winien być elementem liniowym w dziedzinie częstotliwości 

i w związku z tym przenosić przebiegi chwilowe napięcia 
w stanach przejściowych i ustalonych pracy sieci bez żad-
nych zniekształceń. Dzielnik powinien być zatem pozbawio-
ny większości wad, które posiadają przekładniki napięciowe. 
Własności pomiarowe dzielnika w tym zakresie zostały po-
twierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez 
Instytut Elektrotechniki (Warszawa–Międzylesie) [2]. 

Dzielnik rezystancyjny wykorzystano do porównania 
i oceny wyników pomiarów harmonicznych napięcia pomie-
rzonych przy wykorzystaniu wybranych typów przekładni-
ków napięciowych wysokiego napięcia. Na podstawie po-
miarów porównawczych będzie można określić przydatność 
przekładników napięciowych do pomiarów wyższych har-
monicznych, a w niektórych przypadkach określić współ-
czynniki korekcyjne. 

2. WYKONANIE POMIARÓW 

Pomiary wyższych harmonicznych w sieci 400 kV wy-
konane zostały za pomocą analizatora typu UP-2210 produk-
cji szwedzkiej firmy Unipower. Na trzy niezależne wejścia 
napięciowe analizatora zostały wprowadzone jednocześnie 
sygnały pomiarowe tego samego napięcia fazowego pocho-
dzące z: rezystancyjnego dzielnika napięcia, napięciowego 
przekładnika indukcyjnego oraz napięciowego przekładnika 
pojemnościowego. Pomiary były wykonywane przez okres 
jednego tygodnia, w dniach od 12.12.2012 r. (godz. 0:00) do 
19.12.2012 r. (godz. 0:00). Poszczególne wielkości mierzone 
były w sposób ciągły (co pół okresu krzywej napięcia)  
i uśredniane w przedziałach 10-minutowych. Mierzone były 
wartości napięcia fazowego, wartości współczynników od-
kształcenia napięcia, wartości względne (procentowe) po-
szczególnych harmonicznych i ich kąty fazowe. 

Wyniki pomiarów uzyskane z wykorzystaniem dzielni-
ka rezystancyjnego, o charakterystyce przenoszenia nieza-
leżnej od częstotliwości, przyjęto jako referencyjne odnosząc 
do nich wyniki pomiarów uzyskane przy wykorzystaniu 
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przekładników. Kąty fazowe poszczególnych harmonicznych 
wyznaczane były względem kąta fazowego podstawowej 
harmonicznej napięcia mierzonego przy wykorzystaniu 
dzielnika rezystancyjnego (φU1(d) = 0º). 

Pole 400 kV, w którym zainstalowany jest dzielnik re-
zystancyjny jest załączane okresowo, dlatego liczność pró-
bek dla poszczególnych mierzonych wielkości wynosi 494 
w okresie tygodniowym (zamiast 1008). Na rysunku 1 poka-
zano zmiany wartości skutecznej napięcia fazowego mierzo-
nego w okresach załączenia dzielnika. 
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Rys. 1. Zmiany napięcia dzielnika w okresie pomiarowym 

3. METODA OCENY WYNIKÓW POMIARÓW  

Ocenę dokładności pomiaru wyższych harmonicznych 
i ich kątów fazowych przez przekładniki napięciowe prze-
prowadzono według następującej procedury: 
• Ze zbiorów względnych wartości wyższych harmonicz-

nych i ich kątów fazowych zmierzonych przy wykorzy-
staniu poszczególnych przetworników (rezystancyjnego 
dzielnika napięcia, napięciowego przekładnika indukcyj-
nego oraz napięciowego przekładnika pojemnościowego) 
wyznaczono wartości średnie: 
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gdzie: Uh%,i – wartość względna h-tej harmonicznej w i-tym prze-
dziale 10-minutowym, φh,i – wartość kąta fazowego h-tej 
harmonicznej w i-tym przedziale 10-minutowym, N = 494 – 
liczba pomiarów 

oraz określono odchylenie standardowe: 
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• Dla poszczególnych harmonicznych napięcia i ich kątów 

fazowych uzyskanych przy wykorzystaniu przekładni-
ków napięciowych (indukcyjnego bądź pojemnościowe-
go) wyznaczono błędy przyjmując jako wartość referen-
cyjną wynik pomiaru uzyskany za pomocą dzielnika 
rezystancyjnego: 
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gdzie: Uh%,i(p) i φh,i(p) – wartość względna h-tej harmonicznej i jej 
kąta fazowego w i-tym przedziale 10-minutowym zmierzo-
ne przy wykorzystaniu przekładnika napięciowego, Uh%,i(d) 

 

i φh,i(d) – wartość względna h-tej harmonicznej i jej kąta fa-
zowego w i-tym przedziale 10-minutowym zmierzona przy 
wykorzystaniu dzielnika rezystancyjnego 

 
a następnie wyznaczono wartości średnie i odchylenia stan-
dardowe dla tych błędów: 
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4. WYNIKI POMIARÓW  

4.1. Wyższe harmoniczne napięcia   

Na rysunku 2 pokazano spektrum częstotliwościowe 
(widmo) i wartości średnie (udziały) wyższych harmonicz-
nych zarejestrowanych w okresie pomiarowym.  
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Rys. 2. Wartości średnie wyższych harmonicznych napięcia 

w okresie pomiarowym 
 
Wartości średnie i odchylenia standardowe wybranych, 

wybranych, dominujących w widmie częstotliwościowym, 
harmonicznych napięcia zestawiono w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Wartości średnie wyższych harmonicznych napięcia  

 
Dzielnik  

rezystancyjny 
Przekładnik  
indukcyjny 

Przekładnik  
pojemnościowy Nr 

wh
%hU  %Uhσ  

%hU  %Uhσ  
%hU  %Uhσ  

2 0,167 0,005 0,025 0,005 0,022 0,006

3 0,196 0,040 0,151 0,037 0,173 0,040

5 1,198 0,312 1,166 0,321 1,310 0,356

7 1,154 0,661 1,098 0,659 1,492 0,889

11 0,415 0,123 0,418 0,121 0,261 0,064

13 0,041 0,021 0,039 0,020 0,037 0,015

 
Na kolejnych rysunkach 3 i 4 przedstawiono zmiany 

wartości 2. (parzysta) i 5. (nieparzysta) wyższych harmo-
nicznych zarejestrowane w okresie pomiarowym. Istotne 
różnice można zauważyć dla drugiej harmonicznej - wartości 
zmierzone przy zastosowaniu dzielnika są znacznie większe 
niż przy wykorzystaniu przekładników. 
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Rys. 2. Zmiany wartości drugiej harmonicznej napięcia 
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Rys. 3. Zmiany wartości piątej harmonicznej napięcia 

 
W tablicy 2 podano średnie wartości i odchylenia stan-

dardowe błędów pomiaru wybranych wyższych harmonicz-
nych przez przekładniki napięciowe.  

 
Tablica 2. Błędy pomiaru wyższych harmonicznych napięcia za 
pomocą przekładników 

Przekładnik indukcyjny Przekładnik pojemnościowyNr 
wh 

%Uh
δ  %Uhδ

σ  
%Uh

δ  %Uhδ
σ  

2 –85,25 2,94 –86,61 3,44 

3 –22,60 14,21 –11,43 8,47 

5 –3,00 1,97 9,11 2,45 

7 –6,30 3,34 27,82 5,60 

11 0,93 1,58 –33,27 18,12 

13 –4,77 11,80 6,42 51,89 

 
Najmniejsze wartości błędów pomiaru wyższych har-

monicznych za pomocą przekładników wystąpiły dla harmo-
nicznych 5. i 7., czyli dla harmonicznych o największych 
wartościach. Dla ilustracji na rysunku 4 pokazano zmiany 
wartości błędów pomiaru wartości piątej harmonicznej. 
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Rys. 4. Zmiany wartości błędów pomiaru piątej harmonicznej 

napięcia  

4.2. Kąty fazowe harmoniczne napięcia   

Wartości średnie i odchylenia standardowe kątów wy-
branych harmonicznych napięcia zestawiono w tablicy 3. 

Tablica 3. Wartości średnie kątów fazowych wybranych harmo-
nicznych napięcia  

 
Dzielnik rezystan-

cyjny 
Przekładnik induk-

cyjny 
Przekładnik po-

jemnościowy Nr 
wh

h
ϕ  [º] hϕ

σ [º] 
h

ϕ  [º] hϕ
σ [º] 

h
ϕ  [º] hϕ

σ [º]

1 0,000 0,000 –0,102 0,157 –0,137 0,156
2 –87,414 0,792 –62,152 5,497 –98,495 5,195
3 –32,851 16,863 –41,984 24,105 –41,858 22,971
5 115,967 14,866 116,057 14,591 113,323 14,279
7 21,287 158,503 –2,843 158,863 7,131 158,547

11 14,167 22,034 22,403 21,404 –106,552 20,776
13 –11,621 57,641 –5,425 63,464 49,729 37,630

 
Na rysunku 5 pokazano zmiany kątów fazowych dla 

podstawowej harmonicznej napięcia (w przypadku pomiaru 
z wykorzystaniem dzielnika rezystancyjnego kąt fazowy jest 
stały i równy zero), a na rysunku 6 zmiany kątów fazowych 
dla piątej harmonicznej. 
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Rys. 5. Zmiany wartości kątów fazowych harmonicznej podsta-

wowej napięcia w okresie pomiarowym 
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Rys. 6. Zmiany wartości kątów fazowych piątej harmonicznej 

napięcia w okresie pomiarowym 
 
W tablicy 5 podano średnie wartości i odchylenia stan-

dardowe błędów pomiaru kątów fazowych harmonicznych 
przez przekładniki napięciowe.  

 
Tablica 5. Błędy pomiarów kątów fazowych wybranych harmo-
nicznych napięcia  

 
Przekładnik  
indukcyjny 

Przekładnik  
pojemnościowy Nr 

wh 
hϕδ [º] hδϕσ [º] 

hϕδ [º] hδϕσ [º] 

1 –0,102 0,157 –0,137 0,156
2 25,262 5,210 –11,081 4,703
3 –9,133 9,877 –9,007 8,207
5 0,090 0,966 –2,644 1,281
7 –24,130 98,617 –14,156 77,402

11 8,236 0,758 –120,719 20,359
13 6,196 30,377 61,351 72,447

Najmniejsze błędy pomiarów kątów fazowych zaob-
serwowano dla harmonicznej podstawowej i dla harmonicz-
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nej piątej. Natomiast stosunkowo duże błędy wystąpiły dla 
siódmej harmonicznej. 

Na rysunku 7 pokazano zmiany wartości błędów po-
miaru wartości kątów fazowych dla piątej harmonicznej. 
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Rys. 7. Zmiany wartości błędów pomiarowych kątów fazowych 

piątej harmonicznej napięcia w okresie pomiarowym 

4.3. Składowa stała napięcia   

Oddzielnego potraktowania wymaga problem przeno-
szenia przez przetworniki pomiarowe składowej stałej napię-
cia. Na rys. 8 pokazano zmiany wartości składowej stałej 
zmierzone w okresie pomiarowym za pomocą poszczegól-
nych przetworników pomiarowych. 
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Rys. 8. Zmiany wartości składowej stałej napięcia 

 
Przy pomiarach z wykorzystaniem przekładników na-

pięciowych zarejestrowano składową stałą o praktycznie 
stałych wartościach różniących się jednak znacznie dla prze-
kładnika indukcyjnego i pojemnościowego. Natomiast dla 
pomiarów z użyciem dzielnika rezystancyjnego składowa 
stała ma wartości zmieniające się w czasie. 

5. PODSUMOWANIE 

Dzielnik napięcia został wykonany przez firmę 
TRANSFORMEX w wyniku realizacji pracy rozwojowej p.t. 
„Projekt i budowa rezystancyjnego dzielnika napięcia do 
pomiarów wyższych harmonicznych napięcia w sieci 
400 kV” zleconej i sfinansowanej przez PSE S.A. w ramach 
umowy nr IF/RB/IF/10/TK/2008. Analiza wyników pomia-
rów wyższych harmonicznych napięcia została przeprowa-
dzona przez Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej 

w wyniku realizacji pracy badawczej p.t. „Pomiary wyż-
szych harmonicznych napięcia w sieci 400 kV” zleconej 
przez PSE S.A. w ramach umowy DS/RB/DE/8/TK/2012. 
Wyniki badań stanowią własność PSE S.A. 

Zainstalowanie dzielnika rezystancyjnego umożliwiło 
wykonanie pomiarów porównawczych wyższych harmo-
nicznych napięcia w sieci 400 kV przy zastosowaniu prze-
kładników napięciowych: indukcyjnego i pojemnościowego 
oraz dzielnika. Na podstawie pomiarów oszacowano błędy 
powstające przy pomiarach wartości i kątów fazowych har-
monicznych napięcia wykonywanych przy wykorzystaniu 
przekładników. 

Najlepszą dokładność pomiaru harmonicznych za po-
mocą przekładników uzyskano dla harmonicznej piątej 
i siódmej, dominujących w spektrum częstotliwościowym 
napięcia. Znacznie mniejszą dokładnością charakteryzuje się 
pomiar harmonicznych o udziałach poniżej 0,2 %. Wyniki 
pomiarów sugerują, że w sposób odrębny należy traktować 
harmoniczne nieparzyste i parzyste. 

Przy pomiarach kątów fazowych wyższych harmonicz-
nych zadawalającą dokładność pomiaru za pomocą prze-
kładników uzyskano tylko dla harmonicznej podstawowej 
i harmonicznej piątej. Dla pozostałych harmonicznych błędy 
są stosunkowo duże, a poza tym cechuje je duża zmienność 
wartości. 

Oddzielnym problemem jest całkowicie różny charakter 
przenoszenia składowej stałej napięcia przez przekładniki 
napięciowe i przez dzielnik rezystancyjny. Dla przekładni-
ków są to wartości praktycznie stałe w czasie, ale różne 
w zależności od rodzaju przekładnika, natomiast dla dzielni-
ka wartość składowej stałej zmienia się w czasie. 

Bardziej ogólne wnioski będzie można sformułować po 
wykonaniu pomiarów w dłuższym okresie czasu. 
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MEASUREMENTS OF VOLTAGE HARMONICS IN 400 kV TRANSMISSION NETWORK – 

CONFERENCE PAPER 

 
Key-words: voltage harmonics, power quality, power quality measurements. 
 

The paper deals with the analysis of voltage harmonics measurements performed in the transmission network of 400 kV. 
The voltage was measured by means of three transducers: resistive voltage divider, inductive measuring transformer and ca-
pacitive voltage measuring transformer. Instrument errors were estimated for measuring transformers with reference to the  
harmonic values obtained from the voltage divider. 
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