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POMIAR ORAZ SYMULACJA CYFROWA WSPÓŁPRACY 

PRZEKSZTAŁTNIKA 12- PULSOWEGO Z UKŁADEM ZASILANIA  

 

W referacie przedstawiono wyniki modelowania i symulacji pracy podstacji trakcyjnej z prostownikiem 12-pulsowym.  

W opracowanych programach do badań symulacyjnych wykorzystano parametry występujące w warunkach rzeczywistych we 

fragmentach systemu elektroenergetycznego, w których zainstalowane są odbiorniki nieliniowe będące źródłami wyższych har-

monicznych prądu i napięcia. Opracowane programy można wykorzystywać w układach, gdzie istnieje potrzeba zmniejszania 

współczynnika odkształcenia napięć 

 

WSTĘP 

Przedmiotem artykułu jest analiza współpracy odbiornika nieli-
niowego jakim jest podstacja trakcyjna, z układem zasilania. Podsta-
wowe parametry opisujące jakość energii elektrycznej dotyczą krzy-
wej napięcia w układach zasilających, to: częstotliwość, asymetria, 
krótkie i długie zaniki napięcia, zapady, migotanie i wyższe harmo-
niczne napięcia, oraz współczynnik odkształcenia napięcia. Wyma-
gania dotyczące częstotliwości są obecnie spełniane. Bardzo waż-
nym i trudnym do spełnienia warunkiem są wymagania dotyczące za-
pewnienia właściwego kształtu krzywej napięcia, tzn. ograniczenie 
wyższych harmonicznych napięcia w układach zasilających odbior-
niki nieliniowe. Aktualnie istnieje zatem zapotrzebowanie na nowe 
programy realizujące badania symulacyjne, oparte na danych wystę-
pujących w warunkach rzeczywistych i eksperymentalne we frag-
mentach systemu elektroenergetycznego, w których zainstalowane 
są odbiorniki nieliniowe będące źródłami zakłóceń sieciowych. Dla 
zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej odbiorników nie-
liniowych z układami zasilania, szereg przepisów ogranicza ilość za-
kłóceń wprowadzanych przez te odbiorniki do systemu elektroener-
getycznego. W celu ustalenia tych wielkości konieczne jest prowa-
dzenie pomiarów parametrów jakości energii w węzłach systemu 
elektroenergetycznego z których zasilane są odbiorniki nieliniowe – 
szczególnie dużej mocy. W artykule przedstawiono przykładowe wy-
niki badań eksperymentalnych i badań symulacyjnych, dotyczących 
określania stopnia odkształcenia napięcia w układzie zasilającym 
podstację trakcyjną wyposażoną w układy prostownikowe. 

1. OCENA ODKSZTAŁCENIA NAPIĘCIA W UKŁADZIE 
ZASILAJĄCYM PODSTACJĘ TRAKCYJNĄ  
NA PODSTAWIE BADAŃ EKSPERYMENTALNY 

Głównym zaburzeniem wywołanym przez podstacje tego typu 
jest odkształcenie napięcia w układzie zasilającym, wynikającym z 
pracy prostownika , przez harmoniczne rzędu k 

k= 2n+1 gdzie n = 6,12…  (1) 
 

Współczynnik THDV dla napięcia określa zależność 
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gdzie: Uk – wartość skuteczna k-tej harmonicznej napięcia, U1 – war-
tość skuteczna podstawowej harmonicznej napięcia, n – maksymalny 
rząd harmonicznej uwzględnianej w obliczeniach. 

 
Przykładowe wartości dopuszczalne dla wybranych parametrów 

na poziomie średnich napięć wynoszą [3]: 
– współczynnik odkształcenia napięcia 
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– zawartość 11 harmonicznej 
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– zawartość 13 harmonicznej 
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W pracy przedstawiono wyniki pomiaru oraz symulacji cyfrowej od-
kształcenia napięcia w układzie zasilania przekształtnik 12 – pulso-
wego. 
Analizowany układ zawiera 
– Główny Punkt Zasilający  (GPZ) o mocy zwarciowe  

Szw = 600 MVA 
– Linia napowietrzna o długości 50 km 
– Transformator 222/15 kV 
– Linia napowietrzna 15 kV o długości ok. 1km 
– Podstacja trakcyjna z przekształtnikiem 12 pulsowym 
 

Wyniki pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej w 
układzie przedstawionym  na rys.1 przedstawiono na rys.2. 
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Rys.2. Sumaryczne przedstawienie wyników pomiaru jakości energii 
elektryczne napięcia na szynach 15 kV 

 

 
Rys.3.Wartości procentowe wyższych harmonicznych napięcia na 
szynach 15 kV 

 
Zaobserwowane przekroczenia dopuszczalnego odkształcenia 

krzywej napięcia wynikają z pojawienia się harmonicznych rzędu 11 
i 13 charakterystycznych dla przekształtnika 12 pulsowego. 

Na rysunku 4 i rysunku 5 pokazano zmiany wartości THD oraz 
procentowy udział harmonicznych wraz z wartościami prądu płyną-
cego w linii 15 kV. 

 
Rys.4. Wartość współczynnika THDV  oraz wartość prądu w ciągu 
jednej doby w linii 15 kV 

 

 
Rys.5. Procentowy udział jedynastej i trzynastej harmonicznej oraz 
pradu obciążenia na szynach o napieciu 15 kV w ciągu doby 
 

 
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w podstacji trakcyj-

nej z 12-pulsowymi przekształtnikami wynikają następujące wnioski: 
– odkształcenie napięcia wywołane pracą zależy wprost proporcjo-

nalnie od obciążenia podstacji – rozkładu dobowego ruchu pojaz-
dów trakcyjnych, 

– decydujący wpływ na wartość THDV na szynach 15 kV mają har-
moniczne 11 i 13, 

– w zarejestrowanym napięciu 15 kV pojawiły się harmoniczne 
wnoszone przez system elektroenergetyczny, należy je uwzględ-
niać przy obliczaniu stopnia odkształcenia napięcia powodowa-
nego pracą konkretnego odbiornika nieliniowego, w danym przy-
padku podstacji trakcyjnej, 

 

Rys.1.Schemat układu pomiarowego  
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– przekroczone zostały dopuszczalne wartości THDV w napięciu 
15 kV, 
Zaprezentowane pomiary mają charakter aplikacyjny, pozwalają 

w sposób jednoznaczny na określenie propagacji wyższych harmo-
nicznych generowanych przez odbiorniki nieliniowe do systemu elek-
troenergetycznego. Na podstawie danych rzeczywistego układu zasi-
lania przekształtnika 12-pulsowego wykonano model symulacyjny ta-
kiego obwodu. 

2. SYMULACJA UKŁADU Z PRZEKSZTAŁTNIKIEM 12 
PULSOWYM  

Dobrym sposobem na obliczenie spodziewanego odkształcenia 
jest wykonanie obliczeń symulacyjnych. 
Przy założeniu mocy zwarciowej  
Szw220 = 600 MVA 
Reaktancja wewnętrzna źródła 

6
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)10*220(*1,1*1,1
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X = 88,7 Ω 

Rs = 8,8  ; Ls = 282 mH 
Wartość maksymalna napięcia źródłowego 
Um = (220/sqr3)*sqr2 = 180k 
Przekładnia transformatora 220/15 kV 
Ʋ = 15/220 =0,0682 
Parametry linii zasilającej 220 kV o długości 50 km 
 R = 6,25  Ω  L = 65mH C = 2x224 nF = 448nF 
 

 
Rys.5 Schemat ideowy analizowanego układu 

 
Linię 220 kV przedstawiono jako czwórnik typu Π o obliczonych 

powyżej parametrach kilkusetmetrowy odcinek linii 15 kV przedsta-
wiono jako rezystancje R14 R15 R16 przekształtnik przedstawiono 
jako trójfazowy trójuzwojeniowy transformator z prostownikiem dwu-
nastopulsowym 
 

 
Rys.6. Wartości chwilowe napięcia i prądu w lini 15 kV. 
 

 
Rys.7. Widmo napięcia 15 kV 

 
Opracowany program pozwala na przeprowadzenie badań sy-

mulacyjnych rozpływu prądów i rozkładu napięć dla różnych warian-
tów obciążenia oraz różnych mocy zwarciowych. Program ten można 
zatem wykorzystywać w układach, gdzie istnieje potrzeba określania 
lub zmniejszania odkształcenia napięcia.  

 
Tab 1 Odkształcenie napięcia wyznaczone na podstawie  

symulacji cyfrowej 
 

Raąd harmonicznej 
Odkształcenie napięcia 

Linia 220kV Linia 15 kV 

% % 

11 5,67 6,44 

13 2,6 3,02 

23 0,3 0,49 

26 0,2 0,36 

THD 6,25 7,13 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów oraz symulacji 
można zauważyć że odkształcenie napięcia na szynach 15 kV wywo-
łane pracą podstacji trakcyjnej zależy wprost od jej obciążenia  . 
Zgodnie z przewidywaniem, w przypadku prostownika 12- pulso-
wego, odkształcenie napięcia 11-tą harmoniczną i 13-tą harmoniczna 
jest najbardziej dokuczliwe i ma decydujący wpływ na wartość THD.  
Przeprowadzone pomiary oraz symulacja cyfrowa potwierdzają po-
prawność zbudowanego modelu.   

Obliczenia numeryczne wykonano przyjmując dane, występu-
jące w warunkach rzeczywistych. Wartości wyjściowe prądów przy-
jęte do obliczeń, są wartościami średnimi prądów obciążenia trakcji 
elektrycznej. Dla przyjętych wartości prądów stwierdzono zgodność 
rezultatów otrzymanych z badań symulacyjnych. i z pomiarów.  
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 Estimation of voltage deformation  
in electric traction power supply systems 

Asymmetry of voltage, voltage and frequency fluctuations, 

voltage harmonics, voltage distortion coefficient (Total Har-

monics Distortion - THDV) are the fundamental parameters 

describing quality of electrical energy. At present there are the 

requirements in the field of experimental researches and the 

new research simulations programs based on the real param-

eters with give us possibilities describing chosen parameters 

of electrical energy quality in nonlinear systems. It is the re-

sults of applications of low and high power nonlinear loads.. 

The paper shows results of measurements and numerical cal-

culations concerning distortions a of voltage and current. 

Measurements have been carried out in transformer station 

220/15 kV. This transformer supplies the 3kV DC traction con-

taining 12-pulse converter. The results of such research allow 

to determine the higher harmonics of these voltages and cur-

rents. 
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