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Streszczenie: Zaprojektowano model symulacyjny do oceny jakości 

regulacji napięcia za pomocą podobciążeniowego przełącznika 

zaczepów (PPZ). Zakłóceniem w tym modelu są zmiany 

zapotrzebowania oraz zmiany napięcia zasilania transformatora.  

W artykule na podstawie badań symulacyjnych zaprezentowano 

charakterystykę porównawczą klasycznych i energoelektronicznych 

PPZ. Zbadano również jaki wpływ na syntezę regulatora ma zmiana 

klasycznego na energoelektroniczny. Na podstawie w/w analiz 

sformułowano dodatkowe możliwości regulacji  

z energoelektronicznymi przełącznikami zaczepów. Celem artykułu 

jest określenie wymagań dla nowego typu regulatora 

półprzewodnikowych przełączników zaczepów oraz możliwych 

kryteriów działania tej regulacji. 

 
Słowa kluczowe: energoelektroniczny przełącznik zaczepów, 

transformator WN/SN. 

 

1. MODEL SYMULACYJNY 
 

1.1. Założenia budowy modeli i ich symulacji 

W celu wykonania symulacji zbudowano modele  

w środowisku Matlab/Simulink z wykorzystaniem Simscape 

Power Systems. Symulacja ma za zadanie wyznaczenie 

wskaźnika jakości regulacji napięcia w sieci SN zadanego 

zależnością (1) tj. wg kryterium minimalizacji odchyleń 

napięć u odbiorców. 

W modelu zastosowano następujące założenia  

i uproszczenia: 

• Łączniki półprzewodnikowe prądu przemiennego 

zamodelowano w sposób uproszczony. Nie uwzględniano 

rzeczywistych parametrów tyrystorów. 

• W rzeczywistych układach po stronie WN zmienia 

się zarówno wartość napięcia jak i jego kąt, co można 

wyznaczyć za pomocą obliczeń rozpływowych sieci WN.  

W symulacji ograniczono się tylko do losowych zmian 

wartości skutecznej napięcia w zakresie 0,75÷1,25 UN (patrz 

tablica 3 – symulacja 1). 

• W regulatorach z energoelektronicznymi PPZ w celu 

zwiększenia liczby stopni sterowania napięciem przy 

założonej liczbie zaczepów stosowane są różne techniki np. 

dyskretna modulacja cyklu ang. Discredited Cycle 

Modulation [2]. Podczas symulacji nie stosowano tej techniki, 

co wpłynie na niedoszacowanie pozytywnego wpływu 

zastosowania tych urządzeń. 

• Dla klasycznego i energoelektronicznego PPZ 

założono taką samą liczbę zaczepów transformatora. 

• Podczas symulacji klasycznych PPZ zastosowano 

ograniczenia przedstawione w tabeli 1. Algorytm pracy 

regulatora klasycznego PPZ zaprezentowano m.in. w [1]. 

• Zastosowanie algorytmu z Kompensacją Spadku 

Napięcia na Wielu Linach Zasilających wymaga 

zaimplementowania nadrzędnego obszarowego sterowania 

napięciem np. Zintegrowanego Systemu Regulacji Napięcia  

i Zarządzania Mocą Bierną [3, 4]. Przedmiotem symulacji jest 

porównanie właściwości regulacyjnych obu typów PPZ. Nie 

jest celem tej pracy wyznaczenia optymalnych algorytmów 

sterowania PPZ. 

• Odmienne parametry klasycznych i elektronicznych 

PPZ i ich regulatorów ujęto w tablicach 1 i 2. 

• Regulator energoelektronicznych PPZ zmienia 

zaczepy sekwencyjnie.  

 
Tablica 1 Parametry klasycznego PPZ 

 
Lp. Nazwa / opis Wartość j.m. 

1 Trwałość PZ (liczba operacji 

łączeniowych) 

250·103 - 

2 Czas przełączenia zaczepu 8 s 

3 Liczba zaczepów (niezwartych) 33  

(-

16,0,+16) 

- 

4 Uwz - względna wartość 

napięcia przy zmianie o jeden 

zaczep 

0,01875 pu 

5 Opóźnienie bloku regulatora 50 s 

6 Strefa nieczułości DeadBand 0,0375 pu 

7 Napięcie referencyjne Uref 1,04 pu 

 
Tablica 2 Parametry symulacji elektronicznego PZ 

 

Lp. Nazwa / opis Wartość j.m

. 

1 Czas przełączenia zaczepu 0,1 s 

2 Liczba zaczepów (niezwartych) 33 

(-16,0,+16) 

- 

3 Uwz - względna wartość 

napięcia przy zmianie o jeden 

zaczep 

0,01875 pu 

4 Strefa nieczułości wyrażona w 

Uwz 

-0,5 ÷+0,5 pu 

5 Okres generacji ewentualnego 

sygnału zmiany zaczepu 

2 s 
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gdzie: Ui(t)-napięcie w i-tym węźle w chwili t, N-czas 

końcowy symulacji, Un-napięcie znamionowe, n-liczba 

monitorowanych węzłów sieci. 
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Tablica 3 Parametry źródła programowanego dla symulacji 1 

 

U [pu] 1 1,25 1,02 0,75 

t [s] 0 200 450 700 

 

1.2. Model symulacyjny z klasycznym przełącznikiem 

zaczepów 
W pierwszym modelu (rys. 1) wykorzystano 

standardowy blok transformatora z klasycznym 

przełącznikiem zaczepów oraz regulatorem. Zmienne 

napięcie zasilania transformatora WN zrealizowano za 

pomocą programowalnego źródła trójfazowego pracującego 

jako węzeł bilansujący wraz z szeregową impedancją 

(ekwiwalent KSE). Sygnałem pomiarowym regulatora jest 

napięcie dolne B3. Kompensacja prądowo jest wyłączona. 

Zmienne obciążenia w czasie realizowane jest za pomocą 

bloków nazwanych zmienny odbiór wykorzystujących 

wektory mocy P i Q z przestrzeni Matlaba. Pomiary napięć w 

węzłach oraz wyznaczenie wskaźnika jakości regulacji 

napięcia wg zależności (1) realizowane jest przez podsystem 

zaprezentowany na rysunku 2. 

 
 

Rys. 1. Schemat symulacyjny do badania wpływu klasycznego 

przełącznika zaczepów na jakość napięcia w zmiennych warunkach 

 
 

Rys. 2. Schemat podsystemu pomiarów napięć i wyznaczania 

wskaźnika jakości J 

 

1.3. Model symulacyjny z elektronicznym przełącznikiem 

zaczepów  
Model do symulacji pracy w tej samej sieci i dla tych 

samych danych wejściowych transformatora regulacyjnego  

z energoelektronicznym PPZ został przedstawiony na 

rysunku 3. Transformator ten pracuje w trybie sterowania 

zewnętrznego (wejścia Up i Down). Jest ono realizowane 

przez zaprojektowany regulator PPZ, którego struktura 

została przedstawiona na rysunku 4. Zastosowano również 

podsystem pomiarowy zaprezentowany na rysunku 2. 

 

 
 

Rys. 3. Schemat symulacyjny do badania wpływu 

energoelektronicznego przełącznika zaczepów na jakość napięcia w 

zmiennych warunkach 

 

 
 

Rys. 4. Regulatora energoelektronicznego przełącznika zaczepów 

 

2. BADANIE WPŁYWU RODZAJU PRZEŁĄCZNIKA 

ZACZEPÓW NA JAKOŚĆ REGULACJI NAPIĘCIA 

 

W symulacji przyjęto, że regulator 

energoelektronicznych PPZ sekwencyjnie przełącza zaczepy. 

Uproszczenie to obniża wskaźnik jakości regulacji napięcia 

tych układów. W wyniku przeprowadzonych obu symulacji 

(klasyczny i energoelektroniczny PPZ) otrzymano wskaźniki 

jakości regulacji napięcia przedstawione w tablicy 4. 

Przeprowadzono trzy komplety symulacji różniących się 

zmiennością napięcia zasilania 110 kV. Dla symulacji nr 1 

zmienność napięcia zasilającego transformator została 

przedstawiona w tabeli 3. Zastosowanie 

energoelektronicznego PPZ wraz z jego regulatorem 

poprawiło wskaźnik jakości regulacji napięcia ponad 3-

krotnie (symulacja 1), 1,97-krotnie (symulacja 2), 1,5-krotnie 

(symulacja 3).  

 
Tablica 4 Wyniki symulacji zmiennych obciążeń i zasilania na 

jakość napięcia w sieci SN 

 
Rodzaj układu Symulacja 

1 

Symulacja 

2 

Symulacja 

3 

Wskaźnik J dla układu 

z klasycznym PZ  

861,6 762,7 897,5 

Wskaźnik J dla układu 

z 

półprzewodnikowym 

PZ 

280 387,9 592,7 

 

W celu zobrazowania wpływu obu typów PPZ na 

napięcie po stronie SN przedstawiono jego wykres i pracę 

przełącznika dla zmiennych obciążeń SN i napięcia 
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zasilającego GPZ wg tablicy 3 na rysunku 5. Nie są to bardzo 

dynamiczne zmiany (zmiana wartości następuje po upływie 

czasu co najmniej 200 s). Linia czerwona reprezentuje pracę 

transformatora bez włączonej regulacji przekładni. 

Odwzoruje ona zmiany napięcia zasilającego co oznacza 

niewielki wpływ zmienności zapotrzebowania na moc. Linia 

czarna prezentuje pracę klasycznego PPZ. Można zauważyć, 

że następują ciągłe zmiany przekładni. W przypadku 

większych zmian napięcia układ wymaga dłuższego czasu 

pracy w takim stanie aby zredukować uchyb. W przypadku 

pracy układu energoelektronicznego (linia niebieska) zmiany 

przekładni następują tylko w chwilach zmian napięcia SN. 

Większość czasu wykres ten jest bliski wartości względnej 

napięcia równej 1.  

 

 
 

Rys. 5. Wpływ typu przełącznika zaczepów na jakość 

regulacji napięcia SN 

 

3. REGULATORY PRZEŁĄCZNIKÓW ZACZEPÓW 

 

Klasyczne regulatory stanowią połączenie przekaźnika 

trójpołożeniowego z histerezą i strefą nieczułości oraz bloku 

opóźnienia, którego czas opóźnienia jest odwrotnie 

proporcjonalny do wielkości uchybu oraz układu blokad. 

Regulator ten ma dwa wyjścia sterujące (zaczep w górę, 

zaczep w dół). Synteza tych regulatorów polega na doborze 

szerokości strefy nieczułości, strefy histerezy oraz 

charakterystyki czasowej opóźnienia. Symulację klasycznego 

regulatora można zrealizować w klasycznym modelu 

Simulinka. Natomiast jego implementacja jest możliwa np. w 

języku C na wielu platformach sprzętowych m.in.: 

komputerach jednoukładowych np. Raspberry Pi, 32-

bitowym mikrokontrolerze np. STM32F303RE. Nie jest 

wymagane użycie tak zaawansowanych układów jak FPGA 

lub procesorów sygnałowych. 

W energoelektronicznym PPZ inaczej przebiegają 

procesy łączeniowe. W tabeli 5 przedstawiono porównanie 

różnych metod modulacji stosowanej w elektronicznych 

przełącznikach zaczepów do regulacji napięcia [2]. W celu ich 

ilościowego porównania należałoby utworzyć modele 

regulatorów z różnymi metodami modulacji symulowanymi 

w dziedzinie czasu w celu oceny jakości napięcia 

(harmoniczne), jakością regulacji napięcia oraz straty na 

łącznikach półprzewodnikowych. 

Struktura regulatora energoelektronicznych PPZ została 

zaprezentowana w [2,3] na rysunku 6. Można ją porównać do 

budowy regulatora klasycznego. Przekaźnik trójpołożeniowy 

zamieniono blokiem strefy nieczułości, co niweluje reakcję 

regulatora przy niewielkich uchybach, natomiast nie ma 

potrzeby nasycenia sygnału. Sygnałem wyjściowym 

regulatora nie jest jak w klasycznych zaczep w górę albo 

zaczep w dół lecz numer zaczepu. Blok dynamiczny 

(opóźnienia) zastąpiono ogólniejszym blokiem 

kompensatora. Blok kwantyzatora wyznacza numer zaczepu 

(zmiana o zadaną liczbę numeru zaczepu) na podstawie 

uchybu napięcia – większość energoelektronicznych ma 

możliwość niesekwencyjnej zmiany zaczepu.  

 

 
 

Rys. 6. Struktura elektronicznego regulatora przełącznika  

zaczepów [2] 

 
Tablica 5 Porównanie metod modulacji zastosowanej  

w komutacji półprzewodnikowych PZ [2] 

 
Lp. Metoda 

modulacji 

Powstawanie 

zniekształceń 

(harmoniczne) 

Rodzaj 

regulacji 

napięcia 

Straty 

łączeniowe 

1 Fazowa Niskiej 

częstotliwości 

Ciągła średnie 

2 Dyskretna Dyskretna średnie 

3 Impulsowa Wysokiej 

częstotliwości 

Ciągła wysokie 

4 Brak - Dyskretna niskie 

 

Wykorzystanie środowiska Matlab/Simulink wraz 

przybornikami umożliwia przeprowadzenie syntezy 

dowolnego regulatora i jego implementacji za pomocą 

jednego środowiska zgodnie z metodyką Model-Based 

Design w której definiujemy wymagania, walidujemy je 

(poprawność sprecyzowanych wymagań), weryfikujemy 

(sprawdzamy czy zaprojektowany układ spełnia postawione 

wymagania), automatycznie tworzymy kod implementujący 

regulator i testujemy zaprojektowany regulator symulacyjnie 

i w układzie fizycznym.  

Systemy sterowania w przeciwieństwie do komputerów 

biurowych są systemami czasu rzeczywistego, których wynik 

przetwarzania zależy również od czasu tj. chwili, w której 

wynik ten się pojawi. Układ sterowania łącznikami 

półprzewodnikowymi jest systemem czasu rzeczywistego, 

ponieważ ich załączenie zbyt późno lub zbyt wcześnie może 

spowodować ich uszkodzenie i niewłaściwą pracę całego 

urządzenia. W pracy [5] zaprezentowano pojęcie krytycznych 

czasowo obiektów sterowania przy pomocą względnej 

szybkości sterowania. Aby ocena była niezależna od klasy 

obiektów, układów sterowania jest ona wyznaczana dla 

całego układu – obiektu wraz z urządzeniami sterującymi 

następująco [5]: 

 s<<To – obiekt względnie wolny, spełniona zasada 

przyczynowości, 

 s<To – obiekt średnio szybki, niespełniona zasada 

przyczynowości, 

 s>To – obiekt względnie szybki,  niespełniona 

zasada przyczynowości, 

gdzie: s – czas zamknięcia pętli sprzężenia zwrotnego (czas 

obsługi wejść+czas sterowania /wykonania algorytmu/+czas 

obsługi wyjść), To – okres próbkowania (czas reakcji układu 

dyskretnego). Najbardziej wskazaną sytuacją jest gdy obiekt 

jest względnie wolny. W ostatnim przypadku należy zmienić 

algorytm sterowania lub platformę sprzętową. Jest to ważny 

etap syntezy regulatora. 
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4. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Przeprowadzone symulacje w zmiennych warunkach 

(zmienne napięcie zasilania WN, zmienne obciążenia) 

wykazują znaczną przewagę energoelektronicznych PPZ  

w porównaniu do klasycznych. Wykazano istotną poprawę 

wskaźnika jakości dla elektronicznych PZ w stosunku do 

klasycznych, co pokazano na rysunku 5. Klasyczne PPZ nie 

„nadążają” z przełączaniem zaczepów nawet przy niezbyt 

dynamicznie zmieniającym się napięciu zasilania 

transformatora WN/SN. Natomiast energoelektroniczne PPZ 

zmieniają zaczepy w momentach zmian napięcia SN. 

Niektóre konstrukcje energoelektroniczne PPZ nie wymagają 

sekwencyjnego przełączania zaczepów, co wpłynie na wzrost 

jakości regulacji napięcia. 

W układach klasycznych ze względu na trudność 

wyznaczenia impedancji Zk nie stosuje się kompensacji 

prądowej [3,4]. Ponadto w sieciach SN z przyłączonymi 

źródłami najwyższe napięcie nie musi występować w GPZ. 

Algorytm pracy oraz wymagania regulatorów 

klasycznych oraz energoelektronicznych PPZ są odmienne. 

Klasyczne regulatory wymagają jako sygnału wejściowego 

pomiar wartości skutecznej jednego z napięć po stronie SN. 

Pomiar ten może być realizowany w ciągu kilku np. 10-ciu 

okresów napięcia, co nie indukuje wysokich wymagań dla 

układu pomiarowego. W przypadku sterowania 

półprzewodnikowymi łącznikami wymagane jest precyzyjne 

sterowanie. W celu eliminacji prądów wyrównawczych 

wymagana jest np. detekcja przejścia przez zero. Niewłaściwa 

praca łączników może powodować pogorszenie się jakości 

energii elektrycznej. 

Zastosowanie modulacji w celu zwiększenia liczby 

stopni regulacji napięcia (lub uzyskania płynnej regulacji) 

powoduje pogorszenie jakości energii dostarczanej 

odbiorcom zasilanych z tego transformatora (harmoniczne) 

oraz wzrost strat łączeniowych. Jej ewentualne zastosowanie 

powinno odbyć po m.in. symulacji w dziedzinie czasu oraz 

analizie zjawisk komutacyjnych. 

Podczas syntezy regulatora należy uwzględnić jakie 

właściwości dynamiczne posiada cały układ za pomocą 

względnej szybkości sterowania. 

Implementacja regulatora może odbywać się na różnych 

platformach sprzętowych – aplikacja bezpośrednio na niej 

pracująca (duża wydajność, możliwość użycia platform o 

mniejszej wydajności niepozwalającej zastosowanie systemu 

operacyjnego, większa złożoność aplikacji, konieczność 

obsługi programowej wykorzystywanych peryferii) lub z 

wykorzystaniem systemu operacyjnego czasu rzeczywistego 

(mniejsza złożoność aplikacji sterującej, większe wymagania 

sprzętowe, obsługa wątków i procesów, jednorodna obsługa 

urządzeń I/O). Wybór sposobu implementacji, środowiska 

programistycznego i wykorzystywanych bibliotek są bardzo 

ważnymi decyzjami projektowymi. 

Zastosowanie środowiska Matlab/Simulink ułatwia 

syntezę regulatora od sprecyzowania wymagań dla 

regulatora, ich walidacji i weryfikacji oraz automatycznego 

testowania otrzymanego regulatora na poziomie symulacji 

oraz otrzymanego urządzenia.  
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NEW POSSIBILITY OF FULL ELECTRONIC TAP-CHANGER CONTROL IN HV/MV 

TRANSFORMERS  
 

In article designed simulation model to assess the quality of voltage regulation using the on-load tap changer. In this paper 

present structure of classic and semiconductor on-load tap changer. Disturbance in this model are changes in power demand 

and changes in supply voltage transformer. In the article on the basis of simulation presented comparative characteristics of 

classic tap changers and semiconductor. Also examined the impact on the synthesis of the regulator is to change the classic 

switch on the semiconductor. Based on this analysis formulated new possibilities of semiconductor switches tap. The aim of 

this article is to define the requirements for the new controller type semiconductor tap changers, and the possible criteria for 

the operation of this regulation. The usefulness of the application of the Matlab / Simulink to the synthesis regulators. When 

selecting a hardware platform is significant relative speed control. When selecting a hardware platform is significant relative 

speed control. 

 

Keywords: full electronic tap-changer, transformer HV/MV.




