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Abstract
Improvement in the efficiency of use of energy resources and the environment condition as a 
result of reduced atmosphere and water pollution is directly related to the intensive development 
of renewable energy sources. The growing share of renewable sources in the energy mix makes it 
possible to reorganize the power system operations, e.g. by creating local energy balancing areas 
(LOB). The paper presents selected results of model tests, aimed at determining the necessary 
conditions to enable a separated island area’s resynchronization with the power system.
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1. Introduction
Increased share of renewable energy sources in the fuel and 
energy mix contributes to improving the use efficiency of energy 
resources and the environment condition by reducing pollu-
tion emissions to the atmosphere and waters, and enables the 
reorganisation of the power system operation, e.g. by creating 
energy-self sufficient local balancing areas (LOB) capable of 
autonomous operation without exchanging electricity with the 
environment. The current Act on renewable energy sources of 
20 February 2015 in Art. 61 gives the prerogatives to determine 
technical and technological parameters of renewable energy 
sources to regulation of the competent minister. The regulation 
should include delegations regarding the regulatory and tech-
nical requirements for renewable sources, including solar ones. 
Moreover, Art. 7, Para. 8d10 of the Energy Law provides that a 
system operator may limit or disconnect the output of a micro-
installation with installed capacity over 10 kW connected to the 
operator’s grid in the event that the output poses a threat to the 
grid’s security. After the threat ceases, the operator shall imme-
diately restore the previous state. This provision of the Energy 
Law means that in a grid emergency the operator shall have the 
right and obligation to supervise the grid operation security and 
undertake activities and actions even including the disconnec-
tion of the hazardous installations or limitation of their outputs. 
Since the uncontrolled island operation of every installation, also 
with capacity below 10 kW, poses a threat to the grid, devices, 
and service personnel operations, this regulation should be 

extended to all sources interoperable with the common power 
grid. This purpose is served by the research of photovoltaic 
installations, requirements of standards and codes, and appro-
priate guidelines issued by operators. The VDE-AR-N 4105 [2] 
and PN-EN-50438 [3] standards provide guidelines for the coop-
eration of photovoltaic generation installations with the power 
grid. The Polish version of the European standard PN-EN 50438 
Requirements for the connection of micro-generators in parallel 
with public low-voltage distribution networks, does not include the 
requirement to disconnect the PV installation in case of island 
operation. The German standard VDE-AR-N 4105 Power genera-
tion systems connected to the low-voltage distribution network 
contains not only the requirement to protect PV installations 
against island work, but also the procedures for checking it. PV 
sources certified for the compliance with PN-EN-50438 standard 
do not warrant their disconnection in the case of island opera-
tion, i.e. the compliance with the instructions for distribution 
network operators. The authors’ experience shows that providing 
a PV installation with the German VDE-AR-N 4105 standard-
compliant protection ensures the reliable detection of its island 
operation and, for reasons of danger, its certain disconnection in 
the event of loss of network connection. The intensive develop-
ment of renewable energy sources creates new opportunities 
and the necessity of using them. The relevant technical literature 
envisages a diametrically different nature of the energy sector 
in the horizon of 2050, resulting from, among other factors, the 
popularization of RES. One of the first possible changes is the 
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creation of virtual power plants or the island operation of system 
fragments significantly saturated with PV generation. However, 
the island operation of a system fragment requires, first of all, an 
amendment to the current law. Such operation will also require 
the preparation of the infrastructure of the grid areas previously 
selected by the operator, providing them with power balancing 
and control capabilities, and appropriate protection measures. 
Disconnection of an area from the power system will change the 
short-circuit parameters, which may result in the need to change 
the protection settings in the island area.

2. Tasks and objectives of island work
With the technical and technological development of distributed 
generation sources and the increase in the awareness of genera-
tors and consumers, local balancing areas, the so-called energy 
islands, i.e. local, energy-independent systems grouping genera-
tors, consumers and prosumers, can be created, characterized 
by the possibility to control the system’s energy production and 
consumption in real time, as well as to cooperate with other inde-
pendent systems and the local energy distributor. The purpose 
of energy islands is the local improvement of energy security, 
optimal use of primary energy carriers, improvement of energy 
efficiency, reduction of costs of meeting energy needs, and in the 
longer horizon preparation for a new dimension of the energy 
sector.
An energy island’s energy supply assurance and reliability can 
be improved by adapting this area or its part to the operation 
without electricity supply from an external power system. Such 
activities, undoubtedly attractive from the point of view of 
energy supply reliability and continuity, require meeting many 
legal, organizational, and technical conditions for secure opera-
tion of the separate fragment of the system, when supplied from 
the public power grid and after the loss and re-connection of 
such supply. Despite the diversity of the technical equipment of 
energy sources in potential energy islands and of their capacities, 
it is possible to identify some common, system size-independent 
features and conditions, which must be met to enable such an 
area’s secure island work, separation, and re-connection with the 
external system.
The authors’ study, which is a preparation for the functionality 
mentioned above, and which, in the authors’ opinion, will be 
necessary in the near future, includes analysis and development 
of the technical conditions enabling the resynchronization with 
power grid of a typical island area highly saturated with distrib-
uted generation. In the study, on the basis of simulation tests and 
analysis, the technical requirements have been formulated of the 
resynchronization of an island area highly saturated with distrib-
uted generation with the rest of the power system.

3. Renewable electricity source model 
To determine the requirements for an island area’s resynchro-
nization with the power system, numerous model tests were 
performed. The options of an island area’s operation and resyn-
chronization with the power system were simulated and tested 
with DIgSILENT Power Factory tool software [8]. The DIgSILENT 
Power Factory software contains a library of typical models of 

power system components such as overhead and cable lines, 
transformers, generators, converters, motors and protections. 
The DIgSILENT software also allows users to create their own 
models based on the internal DPL scripting language, which was 
used in the study, because the standard dynamic models from 
DIgSILENT libraries do not allow to simulate the operation of a 
grid with connected distributed generation sources in the island 
area mode. As part of the study, the software library models were 
significantly modified.
In the developed PV plant model, the static generator model 
from the DIgSILENT Power Factory software library was used 
as a typical distributed generation element. This element is 
used to model various types of distributed generation and 
energy storage connected to the grid through power electronic 
converters, including:
• wind farms with synchronous generator connected to the grid 

through power electronic converters
• DC links (HVDC)
• power-electronic reactive power compensators
• photovoltaic energy sources
• energy storage (battery banks, supercapacitors, fuel cells, 

kinetic energy storage).
The use of a static generator allowed the development of a 
model that represents the static and dynamic parameters of a 
distributed generation source connected in the island operation 
mode and at the area’s resynchronisation, which is not available 
in DIgSILENT libraries.
With the dynamic model of a distributed generation source 
connected to the grid through a DC/AC converter, its transition to 
island operation and the island area’s resynchronization with the 
power grid can be simulated. The general structure of the model 
of a distributed generation source connected to the power grid 
through a DC/AC converter is shown in Fig. 1.

The distributed generation source model (Fig. 1) consists of:
• blocks representing the properties of the original distributed 

generation source, which for PV installation are represented 
by the Solar Radiation and Temperature blocks, representing 
the insolation and operating temperature changes dynamics 
in the PV cell model

• Photovoltaic block model containing the current-voltage 
characteristics of the PV source (after implementing the 
appropriate characteristic, it can represent any distributed DC 
power source)

• DC Busbar and Capacitor Model block representing the DC 
bus and the converter’s capacitor bank constituting the 
converter’s intermediate circuit. The model represents the DC 
bus to which the PV module or other primary energy source, 
and the DC/AC converter’s DC side are connected.

 Two input signals are fed to the DC bus and capacitor bank 
model block. One of these is the current supplied by the 
primary source “I array”. The other input signal is the active 
power measurement supplied from the Power Measurement 
block. The output signal is the UDC direct voltage applied 
to the voltage, and active and reactive power control block 
(Controller) and to the source model
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• Active Power Reduction block containing a typical model of 
the active power reduction system as a function of frequency 
changes (implementing the algorithm of active power reduc-
tion as a function of frequency changes required by the trans-
mission system and distribution grid operation codes).

The input to the model of the system of active power reduction 
as a function of frequency changes is the averaged frequency 
measurement. The system is activated upon a frequency excess 
over the threshold pre-set in the model. The output signal is 
the power reduction indicator represented by the current “I” fed 
to the active power controller in the voltage and active power 
control block. The model’s measuring blocks provide the active 
powers, currents, voltages and frequencies of the modelled local 
balancing area, which allows for any modification of the analysed 
area’s structure and size during simulation tests.

4. Model of a separate grid with distributed 
generation connected
For the model analysis of phenomena related to the separation 
of an island area and its resynchronization with the grid, a LV 
grid model was built containing a typical set of loads occurring 
in domestic installations interconnected with PV installations 
(Fig.  2). The modelled area’s demand for power is P = 120  kW 

of active power and Q = 2.2 kvar of reactive power, including 
PG  = 18  kW of the PV installations’ output. The PV installation 
identified in the model acts as the island operation’s leading 
generator and is synchronized with the external grid. The 
modelled photovoltaic installations coupled with the grid via 
converters represent the whole class of devices with properties 
characteristic for this type of grid coupling, such as electrochem-
ical energy stores, wind power plants with full conversion, etc. 
The resistive loads typical for home LV installations are supple-
mented with a small motor load, typical for household appli-
ances, and a capacity modelling the capacities characteristic for 
single-phase motors and LV cabling. 
The model was supplemented by connecting test load  L,  C, 
as recommended by PN-EN 50 438, PN-EN 62116 and  
VDE AR-N-4105 for testing the interoperation of PV plant 
converters with the grid. The model also foresees the possibility 
of a step change of the typical load in order to check the extent of 
power balancing of the island area by the analysed photovoltaic 
plants.
To ensure correct frequency regulation in a grid model containing 
several sources, during the grid’s island operation one of the 
converters is operated in the internal synchronization mode 
maintaining the grid area’s pre-set frequency, while the others 

Fig. 1. Structure of the model of a distributed generation source connected to the power grid through a DC/AC converter
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Fig. 2. Test model of grid/distributed generation resynchronisation

Fig. 3. Voltage disturbance in relative values at island area separation and reactive power imbalance below 5%
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Fig. 4. Frequency disturbance at island area separation and reactive power imbalance below 5%

Fig. 5. Instantaneous voltage and frequency disturbance in a fully balanced island area when disconnected from the system at the moment of 
voltage transition by “0” and with 2 ms delay
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operate in the external synchronization mode tracking the lead 
generator’s frequency (schematic diagram of the test installation 
is shown in Fig. 2).

5. Island work of an area with RES sources 
connected
Numerous variant simulation tests were performed on the model 
of a typical LV grid fragment, including:
• simulations for RES sources’ various rated capacities
• simulations for various numbers of RES sources (min. 1, max. 3)
• simulations for RES sources’ various interconnection locations.
Based on the simulation results, including the grid area’s 
responses to typical switching situations and disturbances in the 
power system, recommendations and conclusions were drawn 
regarding the possibility of such areas’ island work and their 
resynchronization after voltage recovery in the power system, 
some of which, considered as the most important, are presented 
in the paper’s summary.
The study shows that the separation of an island area with 
balanced active power causes a disturbance that results in a 
change of voltage and frequency in the analysed area. A small 
reactive power imbalance within 5% of the demand results in the 
voltage and frequency disturbances shown in Fig. 3 and 4.
The unbalanced capacitive reactive power surplus in the area 
(Q +) results in a small, less than 0.1% Un, voltage dip lasting ca. 

300 ms (depending on the leading photovoltaic plant regula-
tor’s dynamics) – red line. An unbalanced reactive power of the 
opposite nature induces an analogous effect with the opposite 
amplitude. An analogous reactive power imbalance induces 
a frequency change of less than 0.5 mHz, and its stabilization 
process lasts longer – over 2 s.
Magnitude and nature of the disturbance caused by the discon-
nection from the external power system even of a fully balanced 
area depends on the disconnection time. Fig. 5 shows voltage 
and frequency disturbances in the modelled area separated by 
the disconnection from the system at the moment of voltage 
transitions through “0” and with 2 ms delay. As expected, the 
non-synchronous disconnection of the area results in a larger 
disturbance of the voltage and instantaneous frequency alike. 
Also, the connection to the island area of a 10 kvar resonant load, 
which does not receive active power, introduces the voltage and 
frequency disturbance shown in Fig. 6 due to the change in the 
instantaneous reactive power flow. Simulated resynchronization 
of a completely balanced island area interconnected with the 
external power system also results in the temporary voltage and 
frequency disturbance shown in Fig. 7.
The disturbance simulations show that even a small change in 
the power flow in an island area results in voltage and frequency 
disturbances that may activate protections and blackout the 
area. In real conditions, it is advisable to carry out model tests 

Fig. 6. Voltage and frequency disturbance in a balanced island area when connected to +/-10 kvar LC reactive load
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of the area selected for island operation in order to define the 
expected levels of permissible disturbances that do blackout the 
area, and to adjust to them the settings of the protections and 
controllers in the separated area supplying systems.
Based on the simulations, it can be concluded that running 
and maintaining an island area’s operation requires not only 
the current power balance, but also the devices’ resistance to 
disturbances caused by switching and other typical grid events. 
Occurrence of disturbances in an island area may cause undesir-
able protection activation leading to the area’s significant imbal-
ance and ultimately its blackout. For protections’ proper perfor-
mance in such an area, their and their characteristics’ selection 
must therefore consider the expected and typical of this area 
disturbance levels. Island operation disturbances’ magnitudes 
and durations are usually much larger than when connected to 
the external system, due to the short-circuit power reduction.

6. Summary
Island area’s operation and current power balancing requires 
extensive communication systems that provide online measure-
ment and control data. The concept of predictive (previously 
prepared) operational scenarios limits the requirements for 
communication systems.

Separation of even a balanced island area causes frequency and 
voltage disturbances, which in the normal state, according to 
the regulations, disconnect the distributed generation sources, 
leading to the blackout.
Island area operation planning requires the consideration of 
exact characteristics of sources, and of grid and load parameters 
in this area. The existing technical capabilities allow for stable 
island operation and its resynchronization. Island area resynchro-
nization, although technically feasible, requires amendments to 
the current regulations, and changes in the typical distributed 
generation source protections. The model tests show that careful 
choice of the resynchronization moment protects the area 
against excessive voltage and frequency disturbances.
Separated area should be resynchronised with the distribution 
grid after the grid has recovered its ability to connect subsequent 
loads and for stable operation. Resynchronization must be done 
based on voltage measurements on the synchronizing switch’s 
both sides, tracked by the separate area’s controller. Any synchro-
nization with and separation from the grid is always accompanied 
by a transient state. This is when the separated area’s frequency, 
voltage in the nodes, and generated and received powers and 
currents are disturbed. The minimum conditions required to start 
the resynchronization process are:

Fig. 7. Voltage and frequency disturbance in a balanced island area at the optimally timed and delayed by 2 ms resynchronization with the system
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• grid voltage ≥90% UN
• components error in q axis < 5%
• time interval ≥200 ms after the grid voltage recovery (when 

voltage ≥90% UN).
Grid area resynchronization is a complicated and complex 
process. The current regulations do not allow for grid devices’ 
island operation, and thus for their resynchronization. Separated 
area’s stable and resynchronisable island operation requires the 
area’s considerable technical and telecommunications prepara-
tion and prior development of operating scenarios, which signifi-
cantly hampers the effective selection of areas for autonomous 
operation and resynchronization.
Uncontrolled emergency separation of an island virtually in every 
case prevents the resynchronization due to the lack of or limited 
ability to control the separate area’s frequency and voltage and 
the synchronizing connector’s effective management. The need 
to upgrade the separated area with communication and control 
infrastructure is costly and even if the relevant technical capabili-
ties are available, at the current stage of technology development 
no wide use of this type of solutions is economically justified.
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Streszczenie
Poprawa efektywności wykorzystania zasobów surowców energetycznych oraz stanu środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń 
do atmosfery i wód jest bezpośrednio związana z intensywnym rozwojem odnawialnych źródeł energii. Coraz większy udział źródeł 
odnawialnych w bilansie energetycznym umożliwia przeorganizowanie sposobu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 
np. poprzez tworzenie lokalnych obszarów bilansowania (LOB) samowystarczalnych energetycznie. W artykule zamieszczono 
wybrane wyniki badań modelowych, mających na celu wyznaczenie warunków niezbędnych do spełnienia, aby umożliwić resyn-
chronizację wydzielonego obszaru wyspowego z systemem energetycznym.
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1. Wprowadzenie
Wzrost udziału odnawialnych źródeł 
energii w bilansie paliwowo-energetycznym 
przyczynia się zarówno do  poprawy 
efektywności wykorzystania zasobów 
surowców energetycznych, poprawy 
stanu środowiska poprzez redukcję emisji 
zanieczyszczeń do  atmosfery i  wód, jak 
i  umożliwia przeorganizowanie sposobu 
funkcjonowania systemu elektroenergetycz-
nego, np. tworzenie obszarów samowystar-
czalnych energetycznie, lokalnych obszarów 
bilansowania (LOB) zdolnych do  pracy 
autonomicznej, bez wymiany energii elek-
trycznej z  otoczeniem. Obowiązująca 
obecnie ustawa o  odnawialnych źródłach 
energii z 20 lutego 2015 roku w art. 61 prze-
kazuje prerogatywy do  określenia para-
metrów technicznych i  technologicznych 
źródeł odnawialnych wytwarzania energii 
do  rozporządzenia właściwego ministra. 
W tym rozporządzeniu powinny być zawarte 
delegacje co do regulacyjności i wymagań 
technicznych źródeł odnawialnych, w tym 
fotowoltaicznych. Ponadto artykuł 7, 
ust. 8d10 ustawy Prawo energetyczne stanowi, 
że operator systemu może ograniczyć pracę 
lub odłączyć mikroinstalację o mocy zain-
stalowanej większej niż 10 kW przyłą-
czoną do sieci operatora w przypadku, gdy 
wytwarzanie energii w tej instalacji stanowi 
zagrożenie bezpieczeństwa pracy sieci. Po 
ustaniu zagrożenia operator jest obowiązany 
niezwłocznie przywrócić stan poprzedni. 
Ten przepis Prawa energetycznego wskazuje, 
że operator w stanach awaryjnych sieci ma 
prawo i obowiązek czuwać nad bezpieczeń-
stwem pracy sieci i podejmować działania 
i czynności nawet z wyłączeniem lub ogra-
niczeniem pracy niebezpiecznych instalacji 
włącznie. Ponieważ niekontrolowana praca 
wyspowa każdej instalacji, również o mocy 
poniżej 10 kW, stwarza zagrożenie dla pracy 
sieci, urządzeń i obsługi, regulację tę należy 
rozciągnąć na wszystkie źródła współpra-
cujące z powszechną siecią elektroenerge-
tyczną. Temu celowi służą między innymi 

badania instalacji fotowoltaicznych, wyma-
gania norm i przepisów oraz odpowiednie 
wytyczne wydawane przez operatorów. 
Normy VDE-AR-N 4105 [2] oraz PN-EN-
50438 [3] zawierają wytyczne dotyczące 
współpracy instalacji generacji fotoelek-
trycznej z  siecią elektryczną. W  krajowej 
wersji europejskiej normy PN-EN 50438 
Wymagania dla instalacji mikrogeneracyj-
nych przeznaczonych do równoległego przy-
łączania do publicznych sieci dystrybucyjnych 
niskiego napięcia nie zawarto wymagania 
odłączenia instalacji fotowoltaicznej w przy-
padku pracy wyspowej. Niemiecki standard 
VDE–AR-N 4105 Power generation systems 
connected to  the low-voltage distribution 
network zawiera nie tylko wymaganie zabez-
pieczenia instalacji fotowoltaicznej przed 
pracą wyspową, ale również procedury 
ich sprawdzania. Źródła fotowoltaiczne 
posiadające certyfikat zgodności z  normą 
PN-EN-50438 nie gwarantują odłączenia 
instalacji fotowoltaicznej w  przypadku 
pracy wyspowej, czyli zachowania zgodnego 
z zapisami instrukcji ruchu operatorów sieci 
dystrybucyjnych. Z doświadczenia autorów 
wynika, że  wyposażenie instalacji  PV 
w zabezpieczenia zgodne z niemiecką normą 
VDE-AR-N 4105 zapewniają niezawodne 
wykrycie pracy wyspowej i  ze  względów 
na zagrożenia pewne odłączenie instalacji 
w  przypadku utraty połączenia z  siecią. 
Intensywny rozwój odnawialnych źródeł 
energii elektrycznej stwarza nowe możli-
wości i  rodzi konieczność możliwości ich 
wykorzystania. Publikacje literatury tech-
nicznej przewidują w horyzoncie 2050 roku 
diametralnie inny charakter energetyki, 
wynikający m.in. z upowszechnienia OZE. 
Jedne z  pierwszych możliwych zmian 
to  tworzenie wirtualnych elektrowni czy 
też praca wyspowa fragmentów systemu 
o  znacznym nasyceniu generacją foto-
woltaiczną. Praca wyspowa fragmentu 
systemu wymaga jednak przede wszystkim 
zmiany obowiązującego prawa. Taka praca 
będzie również wymagać przygotowania 

infrastruktury wcześniej wytypowanych 
przez operatora obszarów sieci, wyposażenia 
ich w możliwości bilansowania mocy i stero-
wania oraz odpowiednie zabezpieczenia. 
Odłączenie obszaru od systemu elektroener-
getycznego (SE) powoduje zmianę m.in. 
parametrów zwarciowych, co może skut-
kować koniecznością zmiany nastaw zabez-
pieczeń w obszarze pracującym wyspowo.

2. Zadania i cele pracy wyspowej
Rozwój techniczny i technologiczny źródeł 
generacji rozproszonej i  wzrost świado-
mości wytwórców i odbiorców umożliwia 
tworzenie lokalnych obszarów bilansowania, 
tzw. wysp energetycznych, czyli lokalnych, 
niezależnych energetycznie systemów 
grupujących producentów, konsumentów 
oraz prosumentów, charakteryzujących się 
możliwością regulacji energii produkowanej 
i  zużywanej w  ramach systemu w  czasie 
rzeczywistym, jak również możliwością 
współpracy z  innymi, niezależnymi syste-
mami i  lokalnym dystrybutorem energii. 
Celem tworzenia wysp energetycznych jest 
lokalna poprawa bezpieczeństwa energe-
tycznego, optymalne wykorzystanie pier-
wotnych nośników energii, poprawa efek-
tywności energetycznej, obniżenie kosztów 
zaspokajania potrzeb energetycznych oraz 
w horyzoncie bardziej odległym przygoto-
wanie do nowego wymiaru energetyki.
Poprawę pewności i niezawodności dostaw 
energii wyspy energetycznej można uzyskać, 
przystosowując ten obszar lub jego część 
do  pracy bez dostaw energii elektrycznej 
z zewnętrznego systemu elektroenergetycz-
nego. Działania takie, niewątpliwie atrak-
cyjne z  punktu widzenia niezawodności 
i ciągłości dostaw energii, wymagają speł-
nienia wielu warunków prawno-organiza-
cyjnych i  technicznych w celu bezpiecznej 
pracy wydzielonego fragmentu systemu, 
zarówno przy zasilaniu z  powszechnej 
sieci energetycznej, jak i  po utracie oraz 
ponownym przyłączeniu takiego zasilania. 
Mimo różnego wyposażenia technicznego 
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źródeł energii potencjalnych wysp energe-
tycznych oraz ich mocy można wyróżnić 
wspólne, niezależne od wielkości systemu 
cechy i  warunki, które muszą być speł-
nione, aby bezpieczna praca wyspowa, 
wydzielenie takiego obszaru oraz ponowne 
połączenie z systemem zewnętrznym było 
możliwe i bezpieczne.
Zrealizowana przez autorów praca, stano-
wiąca przygotowanie do funkcjonalności, 
o której mowa powyżej, a która zdaniem 
autorów będzie w  niedługim czasie 
niezbędna, zawiera analizę i opracowanie 
warunków technicznych umożliwiających 
resynchronizację z  siecią elektroenerge-
tyczną typowych obszarów wyspowych, 
o  znacznym nasyceniu generacją rozpro-
szoną. W  pracy na  podstawie badań 
symulacyjnych i przeprowadzonej analizy 
sformułowano warunki techniczne umoż-
liwiające ponowne zsynchronizowanie 
obszaru wyspowego ze znacznym nasyce-
niem generacji rozproszonej z  pozostałą 
częścią systemu elektroenergetycznego. 

3. Model odnawialnego źródła generacji 
energii elektrycznej 
Aby określić wymagania, jakie spełniać 
powinny obszary wyspowe, umożliwiające 
ich ponowną synchronizację z  systemem 
elektroenergetycznym, przeprowa-
dzono wiele badań modelowych. Badania 

symulacyjne możliwości pracy i ponownej 
resynchronizacji obszaru wyspowego 
z  systemem elektroenergetycznym prze-
prowadzono z  wykorzystaniem oprogra-
mowania narzędziowego DIgSILENT 
Power Factory [8]. Oprogramowanie 
DIgSILENT Power Factory zawiera 
bibliotekę typowych modeli elementów 
systemu elektroenergetycznego, takich 
jak: linie napowietrzne i  kablowe, trans-
formatory, generatory, przekształtniki, 
silniki i zabezpieczenia. Oprogramowanie 
DIgSILENT umożliwia także tworzenie 
przez użytkowników własnych modeli 
na  bazie wewnętrznego języka skryptów 
DPL – właściwość ta została wykorzystana 
w pracy, gdyż standardowe modele dyna-
miczne bibliotek programu DIgSILENT nie 
umożliwiają symulacji pracy sieci z przyłą-
czonymi źródłami generacji rozproszonej 
w  warunkach wydzielenia się obszaru 
wyspowego. W  ramach pracy dokonano 
znacznej modyfikacji modeli bibliotecz-
nych oprogramowania.
W  opracowanym modelu elektrowni 
fotowoltaicznej wykorzystano z  biblio-
teki oprogramowania DIgSILENT Power 
Factory model generatora statycznego 
(ang. static generator) jako typowy element 
generacji rozproszonej. Element ten służy 
do modelowania różnych rodzajów gene-
racji rozproszonej i  magazynów energii 

przyłączanych do sieci poprzez przekształt-
niki energoelektroniczne, m.in. takie jak: 
• siłownie wiatrowe z generatorem synchro-

nicznym przyłączane do  sieci poprzez 
przekształtniki energoelektroniczne

• łącza prądu stałego (HVDC)
• energoelektroniczne kompensatory mocy 

biernej
• fotowoltaiczne źródła energii
• magazyny energii (baterie akumulatorów, 

superkondensatory, ogniwa paliwowe, 
kinetyczne zasobniki energii).

Zastosowanie generatora statycznego umoż-
liwiło opracowanie modelu uwzględnia-
jącego parametry statyczne i  dynamiczne 
przyłączanego źródła generacji rozpro-
szonej w  warunkach pracy wyspowej 
i  podczas resynchronizacji obszaru, który 
nie jest dostępny w bibliotekach programu 
DIgSILENT. 
Opracowany model dynamiczny generacji 
rozproszonej, przyłączonej do sieci poprzez 
przekształtnik DC/AC, zapewnia możli-
wość przeprowadzenia symulacji podczas 
przejścia do  pracy wyspowej i  ponownej 
synchronizacji obszaru wyspowego z siecią 
elektroenergetyczną. Ogólną strukturę opra-
cowanego w ramach pracy modelu źródła 
generacji rozproszonej, przyłączonego 
do sieci elektroenergetycznej poprzez prze-
kształtnik DC/AC, przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Struktura modelu źródła generacji rozproszonej przyłączonego do sieci elektroenergetycznej poprzez przekształtnik DC/AC
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W skład modelu źródła generacji rozpro-
szonej (rys. 1) wchodzą:
• bloki reprezentujące właściwości pier-

wotnego źródła generacji rozproszonej, 
które dla instalacji fotowoltaicznej 
są reprezentowane przez bloki Solar 
Radiation i Temperature, reprezentujące 
dynamikę zmian natężenia promienio-
wania słonecznego i zmian temperatury 
pracy w modelu ogniw fotowoltaicznych

• blok Photovoltaic Model zawierający 
charakterystykę prądowo-napięciową 
źródła fotowoltaicznego (po zaimple-
mentowaniu odpowiedniej charakte-
rystyki może reprezentować dowolne 
źródła energii generacji rozproszonej 
prądu stałego)

• blok DC Busbar and Capacitor Model 
zawierający model szyny DC i  baterii 
kondensatorów przekształtnika stano-
wiącej obwód pośredniczący przekształt-
nika. Model reprezentuje szynę DC, 
do której przyłączony jest moduł fotowol-
taiczny lub inne źródło pierwotne energii 
i strona DC przekształtnika DC/AC

 Do bloku modelu szyny DC i  baterii 
kondensatorów podawane są dwa sygnały 
wejściowe. Jednym z  nich jest wartość 
prądu dostarczanego przez źródło pier-
wotne „I  array”. Drugim sygnałem 
wejściowym jest pomierzona wartość 
mocy czynnej dostarczana z  bloku 

pomiaru mocy Power Measurement. 
Sygnałem wyjściowym jest wartość 
napięcia stałego UDC podawana do bloku 
regulatora napięcia, mocy czynnej 
i biernej (blok Controller) oraz do modelu 
źródła.

• blok Active Power Reduction zawierający 
typowy model układu redukcji mocy 
czynnej w funkcji zmian częstotliwości 
(realizujący algorytm redukcji mocy 
czynnej w funkcji zmian częstotliwości 
wymagany przez instrukcje ruchu opera-
tora systemu przesyłowego i operatorów 
sieci dystrybucyjnej).

Sygnałem wejściowym dla modelu układu 
redukcji mocy czynnej w  funkcji zmian 
częstotliwości jest zmierzona uśredniona 
wartość częstotliwości. Układ działa 
w momencie, kiedy zostanie przekroczona, 
nastawiona w  modelu, wartość progowa 
częstotliwości. Sygnałem wyjściowym 
jest wskaźnik redukcji mocy reprezento-
wany przez wartość prądu „I” podawa-
nego do regulatora mocy czynnej w bloku 
regulatora napięcia i mocy czynnej. Bloki 
pomiarowe modelu dostarczają informacji 
o mocach czynnych, prądach, napięciach 
i  częstotliwości zamodelowanego lokal-
nego obszaru bilansowania, co pozwala 
na dowolne modyfikacje struktury i wiel-
kość badanego LOB w  trakcie badań 
symulacyjnych.

4. Model sieci wydzielonej z przyłączoną 
generacją rozproszoną 
Na potrzeby modelowej analizy zjawisk 
związanych z  wydzieleniem obszaru 
wyspowego oraz jego ponownej synchro-
nizacji z  siecią zbudowano model sieci 
nn zawierający typowy zestaw obciążeń 
występujących w  instalacjach domowych, 
współpracujących z  instalacjami foto-
woltaicznymi (rys. 2). Zapotrzebowanie 
modelowanego obszaru nn na moc wynosi  
P = 120 kW mocy czynnej i Q = 2,2 kvar 
mocy biernej, w tym PG = 18 kW genero-
wanej mocy w instalacjach fotowoltaicznych. 
W modelu wytypowana instalacja fotowol-
taiczna pełni rolę generatora wiodącego 
w pracy wyspowej i  jest synchronizowana 
z siecią zewnętrzną. Modelowane instalacje 
fotowoltaiczne sprzężone z siecią za pośred-
nictwem przekształtników reprezentują całą 
klasę urządzeń o  charakterystycznych dla 
tego typu sprzężenia z siecią własnościach, 
takich jak: elektrochemiczne magazyny 
energii, siłownie wiatrowe z pełnym prze-
twarzaniem itp. Typowe dla instalacji domo-
wych nn obciążenia rezystancyjne uzupeł-
niono niewielkim obciążeniem silnikowym, 
typowym dla urządzeń gospodarstwa 
domowego oraz pojemnością modelującą 
pojemności charakterystyczne dla silników 
jednofazowych i  kablowych instalacji nn. 
Model uzupełniono o  dołączane testowe 

Rys. 2. Schemat modelu badawczego resynchronizacji sieci z generacją rozproszoną
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obciążenie L, C, które zgodnie z zaleceniami 
norm PN-EN 50  438, PN-EN  62116 oraz 
VDE AR-N-4105 stosowane jest do  testo-
wania współpracy przekształtników insta-
lacji fotowoltaicznych z  siecią. W modelu 
przewidziano również możliwość skokowej 
zmiany typowego obciążenia w  celu 
sprawdzenia zakresu bilansowania mocy 
obszaru wyspowego przez badane instalacje 
fotowoltaiczne. 
Dla zapewnienia prawidłowej regulacji 
częstotliwości w modelu sieci zawierającym 
kilka źródeł, podczas pracy wyspowej sieci 
jeden z przekształtników pracuje w trybie 
synchronizacji wewnętrznej, utrzymując 
zadaną częstotliwość obszaru sieci, zaś 
pozostałe pracują w  trybie synchroni-
zacji zewnętrznej, śledząc częstotliwość 

generatora wiodącego (schemat modelu 
instalacji badawczej przedstawiono 
na rys. 2).

5. Praca wyspowa obszaru 
z przyłączonymi źródłami OZE
Na opracowanym modelu typowego frag-
mentu sieci nn przeprowadzono liczne, 
wariantowe badania symulacyjne – warianty 
badań obejmowały:
• symulacje dla różnych mocy znamiono-

wych źródła OZE
• symulacje dla różnej liczby źródeł OZE 

(min. 1, max. 3)
• symulacje dla różnych lokalizacji przyłą-

czeń źródła OZE.
Uzyskane rezultaty badań symulacyjnych, 
obejmujących zachowanie zamodelowanego 

obszaru sieci na typowe sytuacje łączeniowe 
oraz zaburzenia występujące w SE, pozwo-
liły opracować zalecenia i  wnioski doty-
czące możliwości pracy wyspowej tego typu 
obszarów i ich resynchronizacji po powrocie 
napięcia w SE – w podsumowaniu zamiesz-
czono niektóre z nich, uznane za najbardziej 
istotne.
Przeprowadzone badania wskazują, 
że wydzielenie obszaru wyspowego o zbilan-
sowanej mocy czynnej wywołuje zabu-
rzenie, które skutkuje zmianą napięcia 
i częstotliwości w analizowanym obszarze. 
Niewielka różnica bilansowa mocy biernej, 
nieprzekraczająca 5% zapotrzebowania, 
skutkuje zaburzeniem napięcia i  często-
tliwości przedstawionymi na  rys. 3 i  4. 
Niezbilansowana nadwyżka mocy biernej 

Rys. 3. Zaburzenie napięcia w wartościach względnych przy wydzieleniu obszaru wyspowego i różnicy bilansowej mocy biernej poniżej 5%

Rys. 4. Zaburzenie częstotliwości przy wydzieleniu obszaru wyspowego i różnicy bilansowej mocy biernej poniżej 5%
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pojemnościowej obszaru (Q+) skut-
kuje niewielkim, mniejszym od  0,1% Un 
zapadem napięcia o  czasie trwania około 

300 ms (zależnym od  dynamiki regula-
tora wiodącej instalacji fotowoltaicznej) – 
przebieg czerwony. Niezbilansowana moc 

bierna o przeciwnym charakterze wywołuje 
analogiczny skutek o  przeciwnej amplitu-
dzie. Analogiczne niezrównoważenie mocy 

Rys. 5. Zaburzenie chwilowe napięcia i częstotliwości w całkowicie zbilansowanym obszarze wyspowym przy odłączeniu od systemu obszaru w chwili przejścia napięcia przez „0” 
i z opóźnieniem 2 ms

Rys. 6. Zaburzenie napięcia i częstotliwości w zbilansowanym obszarze wyspowym przy załączeniu obciążenia biernego LC +/–10 kvar
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biernej wywołuje zmianę częstotliwości 
o mniej niż 0,5 mHz, a proces jej stabilizacji 
trwa dłużej – ponad 2 s. 
Wielkość i  charakter zaburzenia wywo-
łanego odłączeniem od  zewnętrznego 
systemu elektroenergetycznego nawet 
kompletnie zbilansowanego obszaru zależy 
od chwili rozłączenia. Na rys. 5 przedsta-
wiono zaburzenia napięcia i częstotliwości 
w  modelowanym obszarze wydzielonym 
przy rozłączeniu z  systemem w  chwili 
przejścia napięcia przez „0” oraz z opóźnie-
niem  2 ms. Niesynchroniczne odłączenie 
obszaru zgodnie z oczekiwaniem skutkuje 
większym zaburzeniem zarówno napięcia, 
jak i  chwilowej częstotliwości. Również 
załączenie w  obszarze wyspowym obcią-
żenia o charakterze rezonansowym o mocy 
10 kvar, niepobierającego mocy czynnej, 
wprowadza na  skutek zmiany chwilo-
wego rozpływu mocy biernej zaburzenie 
w  napięciu i  częstotliwości przedstawione 
na  rys.  6. Symulowana resynchronizacja 
całkowicie zbilansowanego obszaru pracu-
jącego wyspowo z zewnętrznym systemem 
energetycznym również skutkuje chwi-
lowym zaburzeniem napięcia i  częstotli-
wości przedstawionym na rys. 7. 
Przedstawione symulacje zaburzeń poka-
zują, że  każda nawet niewielka zmiana 
rozpływu mocy w  obszarze wyspowym 
skutkuje zaburzeniami napięcia i częstotli-
wości, które mogą doprowadzić do zadzia-
łania zabezpieczeń i  powodując blackout 
obszaru. W  warunkach rzeczywistych 
celowe jest przeprowadzenie badań mode-
lowych wytypowanego do pracy wyspowej 
obszaru, aby zdefiniować spodziewany 
poziom dopuszczalnych zaburzeń niepowo-
dujących blackoutu obszaru oraz dostosować 

do  ich poziomu nastawy zabezpieczeń 
i  regulatorów generacji zasilającej obszar 
wydzielony. 
Na podstawie przeprowadzonych symu-
lacji można stwierdzić, że  prowadzenie 
i  utrzymanie ruchu obszaru wyspowego 
wymaga nie tylko zapewnienia bieżącego 
bilansowania mocy, ale również odpor-
ności urządzeń na  zaburzenia wywołane 
przełączeniami i innymi typowymi zdarze-
niami sieciowymi. Występowanie zabu-
rzeń w  obszarze pracującym wyspowo 
może spowodować niepożądane działanie 
zabezpieczeń, prowadzące do  znacznego 
niezbilansowania obszaru i  w  rezultacie 
jego blackoutu. Dobór zabezpieczeń i  ich 
charakterystyk w  takim obszarze musi 
zatem dla ich poprawnej pracy uwzględ-
niać spodziewany, typowy dla tego obszaru 
poziom zaburzeń. Wielkość i czas trwania 
zaburzeń w  pracy wyspowej są zwykle 
znacznie większe niż przy połączeniu 
z  systemem zewnętrznym, ze  względu 
na zmniejszenie mocy zwarciowej. 

6. Podsumowanie
Prowadzenie ruchu i  bieżące bilanso-
wanie mocy obszaru wyspowego wymaga 
rozbudowanych systemów komunikacji, 
zapewniających online dane pomiarowe 
i  sterowania. Koncepcja predykcyjnych 
(przygotowanych uprzednio) scenariuszy 
prowadzenia ruchu ogranicza wymagania 
dla systemów komunikacji.
Wydzielenie nawet zbilansowanego obszaru 
wyspowego powoduje zaburzenia często-
tliwości i  napięcia, które w  normalnym 
stanie, w myśl przepisów odłączają źródła 
generacji rozproszonej, doprowadzając 
do blackoutu. 

Planowanie pracy obszaru wyspowego 
wymaga uwzględnienia dokładnych charak-
terystyk źródeł, parametrów sieci i odbiorów 
na tym obszarze. Istniejące możliwości tech-
niczne pozwalają na  utrzymanie stabilnej 
pracy wyspy i jej ponowną synchronizację. 
Resynchronizacja obszaru wyspowego, 
jakkolwiek technicznie możliwa, wymaga 
zmian istniejących przepisów i zabezpieczeń 
typowych źródeł generacji rozproszonej. 
Przeprowadzone badania modelowe poka-
zują, że  staranny wybór momentu resyn-
chronizacji zabezpiecza obszar przed wystę-
powaniem nadmiernych zaburzeń napięcia 
i częstotliwości. 
Ponowna synchronizacja obszaru wydzielo-
nego z siecią rozdzielczą powinna nastąpić 
po odzyskaniu przez sieć zdolności do przy-
łączania kolejnych odbiorów i  stabilnej 
pracy. Resynchronizacja musi odbywać 
się na  podstawie pomiarów napięć po 
obu stronach wyłącznika synchronizują-
cego, śledzonych przez sterownik obszaru 
wydzielonego (SOW). Procesowi synchro-
nizacji, jak i  oddzielenia od  sieci, zawsze 
towarzyszy stan przejściowy. Zaburzeniom 
w tym okresie ulegają: częstotliwość obszaru 
wydzielanego, napięcie w  węzłach, moce 
i prądy generowane i odbierane. Minimalne 
warunki wymagane do rozpoczęcia procesu 
resynchronizacji to: 
• wartość napięcia sieci powinna być 

≥90% UN
• błąd składowych w osi q mniejszy od 5%
• odstęp czasu ≥200 ms od  powrotu 

napięcia sieci (gdy napięcie osiągnie 
wartość ≥90% UN).

Resynchronizacja obszarów sieci jest 
procesem skomplikowanym i  złożonym. 
Obecny stan przepisów nie pozwala na pracę 

Rys. 7. Zaburzenie napięcia i częstotliwości w zbilansowanym obszarze wyspowym przy optymalnej i przesuniętej o 2 ms chwili resynchronizacji z systemem
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wyspową urządzeń, a  tym samym na  ich 
resynchronizację. Stabilna praca wyspowa 
wydzielonego obszaru umożliwiająca resyn-
chronizację wymaga znacznego przygoto-
wania technicznego i telekomunikacyjnego 
obszaru oraz uprzedniego opracowania 
scenariuszy prowadzenia ruchu, co znacznie 
utrudnia skuteczne wytypowanie obszarów 
do samodzielnej pracy i resynchronizacji. 
Awaryjne niekontrolowane wydzielenie 
wyspy praktycznie w  każdym przypadku 
uniemożliwia resynchronizację ze względu 
na  brak lub ograniczone możliwości 
sterowania częstotliwością i  napięciem 
w wydzielonym obszarze oraz skutecznego 
oddziaływania na łącznik synchronizujący. 
Konieczność wyposażenia obszaru wydzie-
lonego w  infrastrukturę komunikacyjną 
i sterującą jest kosztowne i mimo istnienia 
możliwości technicznych na obecnym etapie 
rozwoju technologii szerokie stosowanie 
tego typu rozwiązań nie znajduje uzasad-
nienia ekonomicznego.
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