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Streszczenie: Kompensacja regulacji napięcia prądem generatora 
przesuwa punkt regulacji napięcia z zacisków generatora 
w kierunku sieci lub do wewnątrz generatora. W KSE kompensacja 
jest dostępna we wszystkich regulatorach napięcia dużych generato-
rów, jednak stosowana jest tylko wówczas, gdy pracują one na 
wspólne szyny średniego napięcia. Podobnie jest w zdecydowanej 
większości 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 sie-
ciach niższych napięć. Ten efekt może okazać się szczególnie 
ważny w kontekście dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej i 
słonecznej. Operator PSE SA realizuje obszerną dwuetapową pracę 
poświęconą zastosowaniu kompensacji regulacji napięcia 
w generatorach elektrowni Bełchatów, Kozienice, Ostrołęka 
i Żarnowiec. Referat prezentuje wybrane wyniki zakończonego I 
etapu, poświęconego badaniom modelowym. 

 
Słowa kluczowe: kompensacja prądowa, regulator napięcia genera-
tora. 

 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Kompensacja, wykorzystując pomiar fazora prądu ge-
neratora IT  IP jIQ i pewną przyjętą impedancję ZC RC jXC, pozwala zastąpić napięcie VT  mierzone na zaci-
skach generatora zsyntetyzowanym napięciem V C  
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.  

 | |  (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% 
reaktancji 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 rysunku 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 reali-
zuje formułę (1) i COMP, który realizuje formułę (2), ale 
ze znakiem odejmowania kompensacji 
 | |. 

• W programie PSLF rezystancję RC i reaktancję XC  kom-
pensacji wprowadza się razem z danymi dynamicznymi 
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modelu generatora. Stosowana jest formuła (1) ze zna-
kiem odejmowania kompensacji ||. 

• W programach pakietu DSAT parametry kompensacji 
RC, XC wprowadza się do modeli regulatorów napięcia. 
Stosowana jest formuła (1). 

W wymienionych programach wprowadzenie do regu-
lacji napięcia kompensacji mocą jest dostępne jedynie po-
przez opracowanie modelu użytkownika regulatora napięcia. 
Wykorzystując zamiast kompensacji mocą kompensację 
prądem należy pamiętać, że dla napięć różnych od nominal-
nego i dużej impedancji takie odwzorowanie nie jest dokład-
ne. 

 
 

2. TECHNICZNE MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA 
KOMPENSACJI W REGULATORACH NAPIĘCIA 
GENERATORÓW SYSTEMOWYCH KSE. KOM-
PENSACJA W INNYCH SYSTEMACH 
 
Dokonano przeglądu rozwiązań kompensacji 

w regulatorach napięcia dużych bloków KSE. Stwierdzono, 
że zgodnie z wymaganiem IRiESP wszystkie badane regula-
tory napięcia posiadają możliwość wprowadzenia kompen-
sacji. Dotyczy to również jeszcze pracujących regulatorów 
analogowych. Występują obydwa wspomniane powyżej 
rodzaje kompensacji: (a) prądem generatora, (b) mocą czyn-
ną i bierną generatora jak również (c) kompensacja składową 
czynna i bierną prądu generatora. We wszystkich analizowa-
nych regulatorach kompensację można wprowadzić bez 
ingerencji w oprogramowanie (ewentualnie elektronikę) 
urządzenia. 

 
Skompensowane napięcie wynosi: 

(b)  (2) 
(c)  (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 dostarczanych regulatorów była dostępna kompensacja 
regulacji napięcia mocą bierną i czynną, ale w żadnym przy-
padku właściciel nie wymagał wprowadzenia niezerowych 
nastaw kompensacji 

 
 

3. ANALIZA WPŁYWU KOMPENSACJI REGULA-
CJI 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 syste-
mowego. Przy załączonym stabilizatorze tłumienie jest duże 
i niewielka zmiana tłumienia przy załączonej kompensacji 
praktycznie nie ma znaczenia. Potwierdza to tezę zawartą 
w [1] o braku potrzeby wykorzystania RC (KP) 
w kompensacji 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 stosowaną 
miarą stabilności kątowej generatora dla dużych zakłóceń 
jest krytyczny czas zwarcia (KCZ) oznaczający maksymalny 
czas trwania trójfazowego zwarcia za transformatorem blo-
kowym. Nie stwierdzono wpływu kompensacji na wartość 
KCZ generatorów wyznaczaną z dokładnością 5 ms. Odnosi 
się do wszystkich badanych sposobów kompensacji. 

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 regu-
lacji. Wpływ kompensacji na utratę stabilności kątowej ge-
neratorów spowodowanej obniżaniem napięć w sieci badano 
zwiększając moc bierną odbiorów aż do momentu utraty 
stabilności generatorów objawiającej się niekontrolowanym 
spadkiem napięcia. Wprowadzono do układu dodatkowe 
generatory dSM1 i dSM2 w celu zbadania wpływu kompen-
sacji na uaktywnienie rezerw mocy biernej generatorów 
zlokalizowanych dalej od węzła, w którym następuje wzrost 
zapotrzebowania na moc bierną. Regulatory napięcia genera-
torów uzupełniono o ograniczniki prądu wirnika. Ogranicz-
nika prądu stojana nie załączano ze względu na jego destabi-
lizujące działanie przy niskim napięciu generatora[6]. Stabi-
lizatory systemowe były załączone. Struktury i wartości 
parametrów ograniczników opracowano wykorzystując roz-
wiązania stosowane na dużych blokach.  

Symulacje pokazały, że w początkowej fazie generator 
z kompensacją (SM1) dostarcza wyraźnie większej mocy 
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) 
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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 wy-
daje się to być różnica znacząca. Ważniejszy jest lepszy 
profil napięciowy sieci do momentu aktywacji ograniczni-
ków, 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.  

 

 
 

Rys. 2. Wpływ kompensacji na stabilność napięciową  
 

4. ANALIZA WPŁYWU KOMPENSACJI REGULA-
CJI 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 zmienno-

ści, 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 
wzoru (2), przy czym poziom kompensacji nie przekraczał 
70% reaktancji transformatora blokowego danego generato-
ra. 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 
sekundową). Większość przeprowadzonych symulacji, ze 
względu na przedmiot pracy, dotyczyła zastosowania kom-
pensacji w generatorach elektrowni Żarnowiec, Ostrołęka, 
Bełchatów i Kozienice. Poniżej, wybrane wnioski 
z wykonanych 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 za-
czepów transformatorów zasilających sieci dystrybucyj-
ne. (Omawiana praca nie analizowała tego zagadnienia.) 

• 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. 

• 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. Ostro-
łęka, gdzie generator pracujący na sieć 110 kV przeciw-
działa regulacji generatorów pracujących na sieć 220 kV. 
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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 

 

Aktywność 
Czas wystąpienia w modelu [s] 
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 póź-
niej. 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 
regulację napięcia generatorów poza obszarem wzrostu za-
potrzebowania. W rezultacie napięcia na obszarze zagrożo-
nym są wyższe niż ma to miejsce bez kompensacji, co ozna-
cza zmniejszenie ryzyka wyłączeń generacji prowadzących 
na ogół do utraty stabilności napięciowej. 

Kompensacja przy pomocy prądu (RC=0, XC≠0), skła-
dowej biernej prądu lub mocy nie ma znaczącego wpływu na 
stabilność generatora i systemu dla małych i dużych zakłó-
ceń.  
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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.  




