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Streszczenie: W pracy przeprowadzono ocenę zawartości wyższych 

harmonicznych generowanych w kompensowanych sieciach średnich 

napięć przez nieliniową rezystancję w miejscu zwarcia. Opisano model 

sieci, model nieliniowej rezystancji w miejscu zwarcia oraz model układu 

pomiarowego. Przedstawiono charakterystyki wartości wyższych 

harmonicznych składowej zerowej napięcia, prądu oraz mocy biernej 

tych harmonicznych w funkcji parametrów rezystancji w miejscu 

zwarcia, prądu pojemnościowego sieci i stopnia rozstrojenia 

kompensacji. Wskazano na celowość wykorzystania mocy biernej 

wyższych harmonicznych do identyfikacji niestacjonarnych zwarć 

doziemnych. 

 
Słowa kluczowe: zwarcia doziemne, nieliniowa rezystancja zwarcia, 

wyższe harmoniczne. 

 

1. WSTĘP 
 

Większość zwarć jednofazowych w kompensowanych 

sieciach średnich napięć (SN), to tzw. zwarcia pośrednie 

z udziałem nieliniowej rezystancji w miejscu zwarcia RF, którą 

stanowią rezystancja przejścia i rezystancja łuku [1-3]. 

Charakterystycznymi cechami takich zwarć są często: 

– nieliniowość, 

– niestacjonarność,  

– występowanie szerokiego spektrum częstotliwości, 

zawierającego składową stałą, subharmoniczne, 

podstawową harmoniczną oraz wyższe harmoniczne.  

Wyższe harmoniczne występujące w przebiegach prądów i 

napięć podczas zwarcia są przedmiotem znacznego 

zainteresowania pod kątem zastosowania ich do identyfikacji 

zwarć doziemnych przerywanych, występujących sporadycznie i 

zwarć z udziałem dużej rezystancji w miejscu zwarcia. Testuje się 

nowe kryteria identyfikacji zwarć oparte na wykorzystaniu 

wyższych harmonicznych składowych symetrycznych zerowych 

prądu, napięcia oraz mocy i admitancji tych składowych [3-8]. Na 

szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie mocy biernej 

wyższych harmonicznych [9], gdyż ma ona własności kierunkowe 

i może być stosowana jako wielkość kryterialna zabezpieczenia w 

sieciach o dowolnym sposobie pracy punktu neutralnego. Do 

określenia przydatności wyższych harmonicznych do 

identyfikacji zwarć doziemnych niezbędna jest ocena ich 

zawartości w przebiegach zwarciowych. 

 

2. MODEL UKŁADU BADAWCZEGO 

  

Ocenę poziomu harmonicznych prądu i napięcia kolejności 

zerowej oraz mocy biernej tych harmonicznych w przebiegach 

zwarciowych przeprowadzono dla sieci kompensowanej 

SN w oparciu o model symulacyjny sieci, nieliniowej 

rezystancji w miejscu zwarcia i układu pomiarowego 

(rys. 1) w Matlabie/Simulinku. Do badań wykorzystano 

uproszczony (ze względu na łatwość parametryzacji) 

model sieci 15 kV, w którym uwzględniono pojemności 

C0S i upływności G0S(Ry0) dla składowej zerowej sieci, 

indukcyjność Ls i rezystancję Rs systemu, indukcyjność L 

i rezystancję R linii zwartej oraz indukcyjność Ld 

i rezystancję Rd dławika kompensacyjnego.  

 

 
 
Rys. 1. Model układu do badania harmonicznych 

 

Nieliniową rezystancję w miejscu zwarcia RF = 1/gF 

przedstawiono w postaci uogólnionego modelu 

dynamicznej rezystancji [10, 11], w którym jest ona 

obliczana jako odwrotność konduktancji dynamicznej gF 

opisywanej równaniem różniczkowym pierwszego 

stopnia: 
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w którym: GF – konduktancja statyczna,  – stała 

czasowa.  

 

Konduktancję statyczną w modelu określano 

z uogólnionej statycznej charakterystyki napięciowo-

prądowej łuku i rezystancji przejścia UF = f(IF) [10]:  
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gdzie: Uk – napięcie progowe (załamania charakterystyki), R0 – 

rezystancja początkowa, R1 – rezystancja przewodzenia, Iz = Uz/R0 

– prąd zapłonu łuku odpowiadający napięciu zapłonu Uz. Gdy 

Uz = Uk charakterystyka odpowiada nieliniowej rezystancji 

przejścia bez łuku. 

 

Do pomiaru harmonicznych zastosowano cyfrowe metody 

przetwarzania sygnałów [12, 13]. Sygnały napięcia zerowego u0 i 

prądu doziemnego iE są poddawane wstępnej filtracji 

dolnoprzepustowej w filtrach analogowych Butterwotha 2. rzędu 

o częstotliwości odcięcia fc = 800 Hz, a następnie próbkowane z 

częstotliwością fp = 2400 Hz. Harmoniczne wydziela się za 

pomocą cyfrowych filtrów pasmowoprzepustowych (FPP) z 

oknem Kaisera [12] o liczbie współczynników (długości okna) 

Npp = 212 i współczynniku kształtu  = 12. Parametry Npp i  

dobrano tak, żeby szerokość pasma głównego flg tych filtrów nie 

przekracza 100 Hz, a tłumienie listków bocznych Alb było nie 

mniejsze niż 100 dB.  

Harmoniczne napięcia zerowego i prądu doziemnego są 

poddawane procesowi ortogonalizacji w blokach UIPQ 

z zastosowaniem korelacji sygnałów wejściowych z funkcjami 

sinus i kosinus w oknie jednookresowym (o liczbie 

współczynników Nw = 48) [13]. Następnie obliczane są wartości 

skuteczne harmonicznych napięcia U0h i prądu IEh oraz wartość 

mocy biernej zerowej Q0h (h = 3, 5, 7, 9) w tych samych blokach 

zgodnie z algorytmami:  
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gdzie: IEhd, IEhq, U0hd, U0hq – składowe ortogonalne w osi d i q 

harmonicznych prądu IEh i napięcia U0h.  
 

Wymienione wielkości są dodatkowo wygładzane za 

pomocą filtrów dolnoprzepustowych (FDP) Hanninga 

z dwuokresowym oknem przetwarzania (o liczbie 

współczynników Ndp = 96).  

 

3. WYŻSZE HARMONICZNE GENEROWANE PRZEZ 

NIELINIOWĄ REZYSTANCJĘ ZWARCIA 

 

Badano wyłącznie nieparzyste harmoniczne o numerach 3, 

5, 7 i 9 w napięciu i prądzie kolejności zerowej, gdyż występują 

one przy każdym zwarciu z udziałem nieliniowej rezystancji i 

przy tym przyjmują duże wartości. Oceniono je dla dwóch 

skrajnych przypadków zwarć: z udziałem nieliniowej rezystancji 

przejścia do ziemi Rp oraz z jednoczesnym występowaniem 

rezystancji przejścia i łuku o wysokim napięciu zapłonu Uz = 10 

kV. Przy tym założono niezmienność parametrów rezystancji RF 

podczas zwarcia. W obu przypadkach mogą wystąpić stany 

przejściowe quasi-ustalone (cykliczne) i niestacjonarne. 

W przypadku zwarć cyklicznych, które występują przeważnie 

przy dużych rezystancjach przewodzenia R1 > 1 k, pomiary 

rejestrowano w stanie ustalonym. Natomiast w przypadku zwarć 

przerywanych (R1 < 1 k), notowano wartości szczytowe 

odpowiedzi układu pomiarowego na zapłony łuku, z pominięciem 

pierwszych zapłonów, znacznie odbiegających od kolejnych. 

Na rysunkach od 2 do 6 przedstawiono wyniki badań 

harmonicznych U0h, IEh i mocy biernej tych harmonicznych Q0h 

(h = 3, 5, 7, 9) występujących podczas zwarć przez nieliniową 

rezystancję przejścia Rp (Uz = Uk) w funkcji parametrów R1, Uk, 

prądu pojemnościowego sieci ICS i stopnia rozstrojenia 

kompensacji s. Natomiast na rysunkach od 7 do 11 przedstawiono 

zależności harmonicznych podczas zwarć łukowych. Badania 

prowadzono przy założeniu stałych wartości 

następujących parametrów: współczynnika tłumienia 

sieci d0 = 0,05, dobroci dławika kompensacyjnego 

qd = 80, indukcyjności i rezystancji systemu Ls = 3,2 mH 

i Rs = 0,1 , stałej czasowej łuku  = 0,1 ms oraz ilorazu 

rezystancji R1/R0  100. Zwarcia symulowano na linii 

napowietrznej z przewodami AFL 6-70 w odległości 

1 km od stacji (L = 2,46 mH, R = 0,493 ).  

Z rysunków 2 i 7 wynika, że wartości 

harmonicznych napięcia, prądu i ich mocy biernej silnie 

zależą od rezystancji przewodzenia R1. W 

przedstawionym zakresie zmian R1 wyniki różnią się o 

kilka rzędów wielkości. Dla mocy biernej Q0h różnica 

przekracza aż sześć rzędów wielkości. Znaczący 

procentowy udział harmonicznych w stosunku do 

podstawowej harmonicznej (rys. 3 i 8) występuje podczas 

zwarć łukowych o stosunkowo niewielkiej rezystancji R1, 

do kilkuset omów. W przypadku zwarć łukowych 

niskorezystancyjnych (R1  1 ) harmoniczne prądu 

osiągają wartości przekraczające 100% podstawowej 

harmonicznej, a napięcia – ponad 10% nawet przy 

znacznym przekompensowaniu sieci (s = 0,1). Zwarcia 

przez nieliniową rezystancję przejścia (bez łuku) 

generują nieco mniej harmonicznych niż zwarcia łukowe 

(rys. 3 i 8). 

 

 
 

Rys. 2. Zależności U0h IEh i Q0h od rezystancji R1 podczas 

zwarcia przez rezystancję przejścia Rp: ICS = 50 A, s = 0,1, 

Uk = 1,5 kV 
 

 
 

Rys. 3. Procentowy udział harmonicznych U0h% i IEh% 

w funkcji rezystancji R1 podczas zwarcia przez rezystancję 

przejścia Rp: ICS = 50 A, s = 0,1, Uk = 1,5 kV 
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Rys. 4. Zależności U0h, IEh i Q0h od napięcia progowego Uk podczas 

zwarcia przez Rp: a) R1 = 1 , b) R1 = 10 k; ICS = 50 A, s = 0,1 
 

 

Rys. 5. Zależności U0h, IEh i Q0h od prądu ICS podczas zwarcia przez 

rezystancję Rp: a) R1 = 1,0 , b) R1 = 10 k; Uk = 1,5 kV, s = 0,1 
 

 

Rys. 6. Zależności U0h, IEh i Q0h od rozstrojenia kompensacji sieci 

s podczas zwarcia przez Rp: a) R1 = 1,0 , b) R1 = 10 k; Uk = 1,5 kV, 

ICS = 50 A 

 

 

Rys. 7. Zależności U0h, IEh i Q0h od R1 podczas zwarcia łukowego: 

ICS = 50 A, s = 0,1, Uk = 1,5 kV 

 
 

Rys. 8. Procentowy udział harmonicznych U0h% i IEh% w 

funkcji rezystancji R1 podczas zwarcia łukowego: ICS = 50 A, 

Uk = 1,5 kV, s = 0,1 

 

 
 

Rys. 9. Zależności U0h, IEh i Q0h od napięcia Uk podczas 

zwarcia łukowego: a) R1 = 1,0 , b) R1 = 10 k; ICS = 50 A, 

s = 0,1 

 

 
Rys. 10. Zależności U0h, IEh i Q0h od prądu pojemnościowego 

sieci ICS podczas zwarcia łukowego: a) R1 = 1,0 , b) 

R1 = 10 k; s = 0,1, Uk = 1,5 kV 

 
 

Rys. 11. Zależności U0h, IEh i Q0h od rozstrojenia kompensacji 

sieci s podczas zwarcia łukowego: a) R1 = 1,0 , 

b) R1 = 10 k; ICS = 50 A, Uk = 1,5 kV 
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Wzrost napięcia progowego Uk powyżej 1 kV może 

powodować zmniejszenie wartości harmonicznych w przypadku 

zwarć niskorezystancyjnych przez Rp i dowolnych łukowych 

(rys. 4a, 9a, b) lub ich zwiększenie podczas zwarć 

wysokorezystancyjnych przez Rp (rys. 4b). Wzrost prądu 

pojemnościowego sieci ICS przyczynia się na ogół do zwiększenia 

wartości harmonicznych podczas zwarć niskorezystancyjnych 

(rys. 5a, 10a) i do ich zmniejszenia podczas zwarć 

wysokorezystancyjnych (rys. 5b, 10b). Natomiast stopień 

rozstrojenia kompensacji s wpływa znacząco na wartości 

harmonicznych tylko podczas zwarć niskorezystancyjnych przez 

Rp (rys. 6a). W pozostałych przypadkach, zwłaszcza podczas 

zwarć wysokorezystancyjnych (rys. 6b, 11b), jest on nieznaczny. 

Prawie we wszystkich przedstawionych przypadkach 

dominują trzecie harmoniczne, z wyjątkiem harmonicznych prądu 

przy zwarciach łukowych niskorezystancyjnych.  

Moc bierna harmonicznych w zakresie rozpatrywanych 

zmian parametrów układu może przyjmować wartości od 1 mvar 

(zwarcia wysokorezystancyjne) do 10 kvar (zwarcia 

niskorezystancyjne) i jest zawsze dodatnia w przypadku zwarć na 

linii doziemionej oraz ujemna na linii zdrowej.  

 

4. WNIOSKI 

 

Cechą charakterystyczną zwarć doziemnych z udziałem 

nieliniowej rezystancji RF w kompensowanych sieciach SN, jest 

obecność wyższych harmonicznych, głównie 3, 5, 7 i 9 w prądach 

i napięciach składowych symetrycznych zerowych. Wartości 

napięcia, prądu i mocy biernej wyższych harmonicznych silnie 

zależą od parametrów sieci oraz rodzaju zwarcia i parametrów 

rezystancji RF, zwłaszcza od R1. W zakresie rozpatrzonych zmian 

parametrów układu mogą one się zmieniać nawet o sześć rzędów 

wielkości. 

Moc bierna wyższych harmonicznych zachowuje bardzo 

wysoki stopień monopolarności i jest dodatnia na linii 

doziemionej oraz ujemna na liniach zdrowych niezależnie od 

parametrów sieci, rezystancji RF i przebiegu zwarcia. Dzięki temu 

można ją wykorzystać jako wielkość kryterialną do selektywnej 

identyfikacji zwarć rezystancyjnych. Wskazane jest 

wykorzystanie przede wszystkim mocy trzeciej harmonicznej, 

gdyż przyjmuje ona największe wartości spośród badanych 

harmonicznych, zwłaszcza podczas zwarć 

wysokorezystancyjnych.  

Żeby wykrywać zwarcia wysokorezystancyjne o rezystancji 

R1 do 100 k w oparciu o kryterium mocy biernej harmonicznych 

prądu i napięcia, trzeba stosować bardzo małe nastawy mocy 

rozruchowej, rzędu 0,001 var. 
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HARMONICS GENERATED BY NON-LINEAR EARTH FAULT RESISTANCE 

IN MEDIUM VOLTAGE NETWORKS 
 

Abstract. In this paper, the content of higher harmonics (numbers 3, 5, 7 and 9) are evaluated in the compensated medium 

voltage network, which are generated by the non-linear earth fault resistance. The network model, non-linear resistance and 

model of the measurement system are described. Harmonics estimation was made for 15 kV compensated network based on 

simplified network model in Matlab/Simulink, which takes into account the zero sequence capacitance and leakage resistance 

of the network, inductance and resistance of the system and faulted line. The harmonics measurements were made with using 

of digital signal processing. They were estimated for two extreme cases of short circuits through the non-linear dynamic fault 

resistance – with participation and without participation of the arc. The characteristics of the higher harmonics of the zero 

sequence voltages, currents and their reactive power are presented as a function of parameters of the earth fault resistance, 

capacitive current and compensation detuning ratio. It was pointed also on the desirability to use of the reactive power of higher 

harmonics, especially the third one, for identification of non-stationary high resistance earth faults. 

Keywords: earth fault, non-linear fault resistance, higher harmonic. 




