
 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 50 

XLI Konferencja Naukowo - Techniczna 

GDAŃSKIE DNI ELEKTRYKI’ 2016 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gdańsk 
Gdańsk, 28 października 2016 

 
 

ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ PRĄDU POBIERANEGO PRZEZ WYBRANE 
URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

 
 

Kazimierz KURYŁO1, Kazimierz KAMUDA2 , Dariusz KLEPACKI3, Wiesław SABAT4 

 
Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
1. tel.: 17 854-47-08   e-mail: kkurylo@prz.edu.pl 
2. tel.: 17 854-47-08   e-mail: kazik@prz.edu.pl 
3. tel.: 17 854-47-08   e-mail: dklepa@prz.edu.pl 
4. tel.: 17 854-47-08   e-mail: wsabat@prz.edu.pl 
 
Streszczenie: Artykuł zawiera analizę odkształceń prądu 
pobieranego przez urządzenia elektryczne wykorzystywane 
w gospodarstwach domowych. Na przestrzeni lat obserwuje się 
zmiany w funkcjonalności urządzeń gospodarstwa domowego, co 
stało się możliwe dzięki zastosowaniu nowocześniejszych 
rozwiązań układowych i modułów elektronicznych. Jednak 
urządzenia AGD zawierające moduły elektroniczne pobierają prąd 
odkształcony i mogą generować wyższe harmoniczne prądu 
o znacznych wartościach. Dlatego w artykule przeanalizowano 
przebiegi prądów oraz wartości dominujących harmonicznych dla 
wybranych urządzeń AGD.  
 
Słowa kluczowe: harmoniczne prądu, THD, sprzęt AGD. 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Problematyka dotycząca odkształcenia prądu  

Powszechny dostęp do energii elektrycznej, łatwy 
sposób jej konwersji powoduje, że chętnie wykorzystuje się 
urządzenia i odbiorniki elektryczne w przemyśle, obiektach 
usługowych, handlowych, biurowych czy mieszkalnych. 
Zaletą obecnie produkowanych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych jest to, że są bardzo funkcjonalne, 
wykonują wiele czynności w sposób automatyczny 
i autonomiczny, są energooszczędne, a wszystko to jest 
możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi elektroniki. 
Aplikacja we wspomnianych odbiornikach, układów 
i modułów elektronicznych jest korzystna, jednak z drugiej 
strony tak wyposażone odbiorniki „widziane” są od strony 
sieci zasilającej jako odbiorniki nieliniowe. Jest to 
szczególnie istotne, gdy odbiorniki tego typu w swych 
obwodach zawierają impulsowe układy zasilania 
i dodatkowo pobierają energię w sposób impulsowy. A to 
powoduje, że odbiorniki nieliniowe pobierają odkształcony 
prąd i generują wyższe harmoniczne prądu, co może 
w pewnych warunkach prowadzić do odkształcenia napięcia 
zasilającego i pogorszenia wartości parametrów jakości 
energii elektrycznej. Zagadnienie niekorzystnego 
oddziaływania odbiorników nieliniowych znalazło 
odzwierciedlenie w licznych publikacjach [1,2,3]. Również 
urządzenia AGD zawierające układy i moduły elektroniczne 
pobierają odkształcony prąd i mogą generować harmoniczne 
prądu o znacznych wartościach (bliskich harmonicznej 
podstawowej). Szczególnie urządzenia AGD zlokalizowane 

w wielkich aglomeracjach miejskich mogą wpływać na 
odkształcenie napięcia zasilającego [4]. 

Trzeba mieć również na uwadze to, że proces wymiany 
starszych urządzeń AGD na urządzenia nowsze odbywa się 
z pewnym opóźnieniem. 
Z przedstawionych powodów w artykule przeanalizowano 
przebiegi prądów oraz wartości dominujących 
harmonicznych dla wybranych urządzeń AGD. Jak pokazano 
na zamieszczonych w artykule przykładach niektóre badane 
urządzenia generowały harmoniczne prądu o znacznych 
wartościach. 

 
1.2. Metodyka badań 

Do badań wybrano sprzęt AGD bardzo często 
wykorzystywany w każdym gospodarstwie domowym, który 
pracuje cyklicznie w skali roku lub jest włączany na dłuższy 
okres czasu to jest od półgodziny do kilku godzin. 
Do pierwszej grupy można zliczyć np. lodówki i zamrażarki, 
natomiast do drugiej grupy telewizory, komputery, sprzęt 
audio itp. Badany sprzęt AGD zlokalizowany był w jednym 
domu rodzinnym zasilanym linią kablową o długości około 
400 m ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Z tej linii 
kablowej jest zasilanych 14 domów jednorodzinnych. 
Umiejscowienie badanych urządzeń AGD w jednym 
budynku zapewniało im podobne warunki zasilania. 
Do badań wybrano trzy lodówki i zamrażarkę, 4 telewizory 
w tym dwa z kineskopami lampowymi oraz cztery 
komputery klasy PC w tym jeden komputer stacjonarny 
z monitorem LCD. 

Każde badane urządzenie pracujące w stanie ustalonym 
poddano pomiarom przez 10 min, rejestrując dla niego THD 
prądu i wartości poszczególnych harmonicznych prądu oraz 
THD napięcia zasilającego. Zdecydowano się na 
10 minutowy czas pomiaru, by uwzględnić odkształcenie 
napięcia zasilającego (THD napięcia). Wartości THD prądu 
i napięcia oraz poszczególnych harmonicznych wyrażone są 
w procentach i odniesione są do wartości procentowej 
harmonicznej podstawowej. 

W badaniach zastosowano analizator jakości zasilania 
PQM 701Z firmy Sonel, w którym wybrano 
jednosekundowy czas uśredniania. Jak wiadomo w każdym 
okresie uśrednienia do pamięci analizatora zapisywane są 
między innymi trzy wartości rejestrowanej wielkości 
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tj. minimalna, średnia i maksymalna. W następnej sekundzie 
kolejne trzy wartości itd. W artykule analizowano tylko 
zarejestrowane wartości średnie. Wybierając 
jednosekundowy czas uśredniania i wykonując pomiar przez 
10min uzyskano 600 wyników dla każdej mierzonej 
wielkości tj. dla: THD Iśr., THD Uśr., średnich wartości prądu 
pobieranego przez badane urządzenia Iśr. oraz średnich 
wartości dominujących harmonicznych prądu. Następnie 
przeprowadzono analizę uzyskanych wyników pomiarów 
wykorzystując do tego celu arkusz kalkulacyjny Excel 
i dostępne w nim funkcje statystyczne. Dla każdej mierzonej 
wielkości obliczono wartość średnią xśr., odchylenie 
standardowe s oraz podano wartość minimalną 
i maksymalną. Podane w tabelach i na wykresach wyniki 
pomiarów należy traktować jako wartości surowe. W celu 
zapewnienia przejrzystości rysunku na wykresach 
przedstawiono tylko nieparzyste dominujące harmoniczne 
prądu do dziewiątego rzędu. 

 
2. Analiza wyników pomiarów 
 
2.1. Grupa urządzeń chłodniczych 

W tej grupie przebadano trzy lodówki i jedną 
zamrażarkę szufladkową. Badane urządzenia chłodnicze 
były wyprodukowane w różnym czasie. Najstarsza była 
lodówka z lat 90, którą oznaczono symbolem C1. Następnie 
lodówka i zamrażarka pochodzące z roku 2005 oznaczone 
symbolami C2 i C3. Natomiast trzecia lodówka została 
wyprodukowana w roku 2010 i oznaczono ją jako C4. 

Uzyskane wyniki badań dla tych urządzeń 
zamieszczono w tabeli 1,  w której podano również wartości 
średnie współczynnika zawartości harmonicznych napięcia 
(THD Uśr.), co umożliwia oszacowanie odkształcenia 
przebiegu napięcia zasilającego w czasie wykonywania 
pomiarów.  

 
Tabela 1. Zestawienie średnich wartości prądu oraz THD napięcia 
i prądu dla badanego sprzętu chłodniczego 
 

Wskaźniki 
statystyczne

I śr.  A THD U śr.  %  THD I śr. %

x śr. 1,03 2,27 11,30

s 0,02 0,11 0,15

Min. 0,98 2,00 10,76

Max. 1,05 2,43 11,59

x śr. 0,30 2,14 14,24

s 0,00 0,06 0,34

Min. 0,29 2,00 13,56

Max. 0,31 2,35 15,43

x śr. 0,254 2,09 20,16

s 0,001 0,12 0,36

Min. 0,251 1,90 19,36

Max. 0,258 2,32 21,13

x śr. 0,61 2,97 149,42

s 0,01 0,05 0,61

Min. 0,59 2,86 147,99

Max. 0,62 3,10 151,54

C4

C1

C2

C3

 
 
Analiza wyników zawartych w tabeli 1 pozwala 

stwierdzić, że urządzenia oznaczone symbolami C1, C2 i C3 
charakteryzowały się niskimi wartościami współczynnika 
THD prądu (THD Iśr. %). Wynika to z faktu, że nie są to 
bardzo zaawansowane technicznie urządzenia. Lodówka C1 
zawiera tylko sprężarkę z wyłącznikiem rozruchowym, 
termostat z kapilarą i oświetlenie z klasyczną żarówką. 
Dlatego prąd pobierany przez tę lodówkę jest w niewielkim 
stopniu odkształcony. Jego przebieg jest pokazany na 
rysunku 2 i został oznaczony jako C1. Dominujące 

nieparzyste harmoniczne prądu dla tej lodówki widoczne są 
na rysunku 1 i oznaczono je kolorem czarnym. Przykładowo 
wartość trzeciej harmonicznej prądu to tylko 9,51 %. 
Natomiast lodówka C4 jest bardziej zaawansowana 
technicznie, ponieważ posiada elektroniczny moduł 
sterowania, który nadzoruje pracę całej lodówki. Zasilany 
jest on z sieci 230 V za pomocą prztwornicy AC/DC. 
Dlatego prąd jaki pobiera lodówka w czasie pracy ma 
charakter impulsowy (rys. 2. Oznaczenie prądu i C4). 
Wartość trzeciej harmonicznej prądu wynosi 92,51 % (rys. 1. 
C4 i H3). Pozostałe harmoniczne również mają znaczne 
wartości.  
 

 
 

Rys. 1. Widmo dominujących nieparzystych harmonicznych prądu 
dla badanych urządzeń chłodniczych 

 

 
 

Rys. 2. Przebiegi prądów pobieranych przez urządzenia chłodnicze 
na tle napięcia zasilającego  

 
2.2. Urządzenia komputerowe 

W przypadku tej grupy odbiorników przebadano jeden 
komputer stacjonarny z monitorem LCD, który został  
wyprodukowany w roku 2005. Oznaczono go symbolem K1 
oraz trzy komputery przenośne typu laptop wyprodukowane 
odpowiednio w roku 2004 i 2009 oraz 2014, które 
oznaczono odpowiednio symbolami K2, K3, oraz K4. 
Komputery oznaczone symbolami K2 i K4 pobierały prąd 
w znacznym stopniu odkształcony. Współczynnik 
zawartości harmonicznych prądu miał wartości odpowiednio 
141,85 i 207,05 %. W tej grupie szczególnie laptop K4 jest 
wart uwagi, bo maksymalna średnia wartość THD prądu 
wynosi dla niego nawet 218,36 % (tab. 2.), a nieparzyste 
harmoniczne przekraczają 90 % (rys. 3. K4, H3 oraz H5). 
Czas trawania  dodatniego impulsu prądowego dla tego 
komputera to około 1,1 ms. Porównywalny amplitudowo 
dodatni impuls prądowy komputera K2 ma czas trwania 
około 1,8 ms (rys. 4.). 
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Tabela 2. Zestawienie średnich wartości prądu oraz THD napięcia    
i prądu dla badanego sprzętu komputerowego 

 
Wskaźniki 

statystyczne
I śr.  A THD U śr.  %  THD I śr. %

x śr. 0,47 1,60 97,65

s 0,03 0,04 1,61

Min. 0,32 1,50 80,61

Max. 0,65 1,73 100,08

x śr. 0,30 1,97 146,62

s 0,02 0,06 3,90

Min. 0,26 1,83 141,85

Max. 0,33 2,11 159,79

x śr. 0,20 1,51 48,69

s 0,01 0,04 0,40

Min. 0,16 1,42 46,95

Max. 0,26 1,65 49,70

x śr. 0,22 1,70 207,05

s 0,02 0,05 7,49

Min. 0,20 1,55 185,71

Max. 0,29 1,97 218,36

K1

K2

K3

K4

 
 

 
 

Rys. 3. Widmo dominujących nieparzystych harmonicznych prądu 
dla badanych urządzeń komputerowych 

 

 
 

Rys. 4. Przebiegi prądów pobieranych przez urządzenia 
komputerowe K2 i K4 na tle napięcia zasilającego 

 
Z pośród czterech badanych komputerów zdecydowanie 
lepsze wyniki osiagnął komputer stacjonarny K1 i  laptop 
K3. Prądy pobierane przez te komputery przedstawiono na 
rysunku 5. Przykładowo czas trawnia dodatniego impulsu 
prądowego dla komputera K1 wynosi około 3.4 ms. 
W przypadku tych komputerów uzyskane wartości średnie 
współczynnika THD prądu wyniosły odpowiednio 
97 i 48 %, przy zasilaniu ich napięciem o wartościach 
współczynnika THD wynoszących odpowiednio około 
1,6 i 1,5 %. Analizując widmo harmonicznych prądu 
przedstawione na rysunku 3 można zauważyć, że dla laptopa 
K3 wartości poszczególnych nieparzystych kolejnych 
harmonicznych prądu szybko maleją. Ponadto wartości tych 
harmonicznych są zdecydowanie mniejsze od 

harmonicznych generowanych przez pozostałe trzy 
komputery (K1, K2 i K4). 
 

 
 

Rys. 5. Przebiegi prądów pobieranych przez urządzenia 
komputerowe K1 i K3 na tle napięcia zasilającego 

 
2.3. Odbiorniki telewizyjne  

Badaniom poddano dwa telewizory z klasyczną lampą 
kineskopową oznaczone odpowiednio symbolami T1 i T2 
oraz dwa telewizory LCD oznaczone jako T3 i T4. 
W tablicy 3 podano obliczone średnie wartości 
współczynnika THD prądu i napięcia. Podobnie jak to miało 
miejsce w przypadku badanych komputerów wartości 
współczynnika THD prądu dla odbiorników telewizyjnych 
są również wysokie.  

 
Tabela 3. Zestawienie średnich wartości prądu oraz THD napięcia 
i prądu dla badanych odbiorników telewizyjnych 

 
Wskaźniki 

statystyczne
I śr.  A THD U śr.  %  THD I śr. %

x śr. 0,65 2,03 155,61

s 0,04 0,04 2,78

Min. 0,55 1,92 147,41

Max. 0,75 2,14 163,96

x śr. 0,42 2,03 126,29

s 0,04 0,05 1,42

Min. 0,35 1,93 123,09

Max. 0,49 2,18 130,21

x śr. 0,60 1,87 61,58

s 0,01 0,04 1,55

Min. 0,42 1,74 58,91

Max. 0,61 1,99 76,07

x śr. 0,30 1,88 154,62

s 0,00 0,03 3,48

Min. 0,29 1,80 145,15

Max. 0,31 1,96 160,67

T3

T1

T3

T4

 
 

Dla telewizorów kineskopowych T1 i T2 wartości 
średnie współczynnika THD prądu wyniosły odpowiednio 
około 155 i 123 %, w sytuacji zasilania ich napięciem 
o wartości współczynnika THD wynoszącej około 2 %. 
Porównując odbiornik telewizyjny T2 z odbiornikiem T1 
można stwierdzić, że telewizor T2 generował harmoniczne 
prądu o mniejszych wartościach niż odbiornik T1. 
Ta różnica jest bardziej widoczna, gdy porówna się 
harmoniczne siódmą i dziewiątą (rys. 6) odpowiednio dla 
obydwu telewizorów. Natomiast w przypadku telewizorów 
LCD na uwagę zasługuje telewizor oznaczony symbolem 
T3, dla którego wartości poszczególnych harmonicznych 
prądu są bardzo małe w porównaniu do harmonicznych 
pozostałych trzech badanych telewizorów. Przykładowo 
harmoniczna dziewiąta, dla tego telewizora, ma wartość 
około 4 %, natomiast wartości tej samej harmonicznej dla 
telewizorów T1 i T4 wynoszą po około 48 %. Dodatkowo 
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wartości kolejnych nieparzystych harmonicznych prądu, dla 
telewizora T3, bardzo szybko maleją tj.: harmoniczna trzecia 
ma wartość 57,94 %, piąta 17,96 %, siódma już tylko 2,12 % 
a dziewiąta 4,02 %. 

Niskie wartości poszczególnych harmonicznych prądu, 
które generował telewizor T3, a co za tym idzie niski 
współczynnik THD prądu, są wynikiem kształtu prądu jaki 
pobiera ten odbiornik.  

   

 
 

Rys. 6. Widmo dominujących harmonicznych prądu dla badanych 
odbiorników telewizyjnych 

 

 
 

Rys. 7. Przebiegi prądów pobieranych przez odbiorniki telewizyjne 
na tle napięcia zasilającego  

 
Na rysunku 7 przedstawiono przebieg prądu dla tego 

odbiornika telewizyjnego (T3) na tle prądów pobieranych 
przez pozostałe trzy badane odbiorniki telewizyjne 
(T1, T2, T4). Widać wyraźnie, że kształt prądu pobieranego 
przez telewizor T3 zdecydowanie odbiega od prądów 
pobieranych przez pozostałe trzy odbiorniki telewizyjne. 

 
 
 
 

3. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, 
że w grupie badanych urządzeń AGD: chłodziarka C4, 
komputery K2 i K4 oraz telewizor T4 generowały znaczne 
wartości harmonicznych prądu. Szczególnie znaczne 
wartości osiągnęły harmoniczne 3., 5., i 7. Ich wartości są 
bliskie wartości harmonicznej podstawowej. Oczywiści 
istnieją producenci, którzy dbają o swoja markę wyrobu 
(przykład producenta telewizora T3 i komputera K3). 

 Powszechnie montowane w odbiornikach 
elektrycznych moduły elektroniczne rozszerzają ich 
funkcjonalność, co jest korzystne, ale niestety z drugiej 
strony powodują, że te odbiorniki od strony sieci zasilającej 
są „widziane” jako odbiorniki nieliniowe. Takie działania 
powodują, że obserwuje się wzrost liczby odbiorników 
nieliniowych.   

Prąd pobierany przez tego typu odbiorniki jest 
impulsowy, charakteryzuje się dużą stromością narastania 
i czas trwania impulsu jest bardzo krótki (1,1 ms, K4). 
Dlatego odbiorniki te są źródłem harmonicznych 
o znacznych wartościach. Przykładem jest trzecia 
harmoniczna przekraczająca wartość 90 %, która sumuje się 
w przewodzie neutralnym z harmonicznymi   9., 15., … (jej 
wielokrotnościami).  

Impulsowy przebig prądu jest charakterystyczny dla 
urządzenia, które jest zasilane za pośrednictwem 
przetwornicy AC/DC. Jest on spowodowany stanem 
doładowywania kondensatora tłumiącego tętniena 
wyprostowanego przebiegu napięcia po stronie pierwotnej 
przetwornicy AC/DC. Dodatkowo ze względu na impulsowy 
charakter pobieranego prądu urządzenia te mogą być 
potencjalnymi źródłami zakłóceń radioelektrycznych. 
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CURRENT DISTORTION ANALYSIS IN SELECTED ELECTRICAL HOUSEHOLD 

APPLIANCES 
  

The problems connected with generation of current harmonics in electric household appliances have been presented 
in this paper. The modern household equipment contains modules and electronic systems, which on the one hand, improve 
the functionality of these devices, and, on the other hand, cause a rise of the value of generated current harmonics. The results 
of the research of the  current harmonics generated by electrical devices located in the household have been included in the 
paper. The investigations were conducted in the household, which enabled to take into account the real conditions of supply 
for the devices under tests. The power quality analyzer PQM 701Z from Sonel was used in tests.  The results analysis was 
made using statistical functions included in well known Excel program. 
  
Keywords: harmonic current, THD, electrical household appliances 


