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Streszczenie: W artykule analizowano przebiegi prądów i napięć 
generatora synchronicznego pracującego w jednomaszynowym 

systemie elektroenergetycznym (SEE) składającym się z zespołu 

wytwórczego, połączonego linią energetyczną wysokiego napięcia 

z siecią sztywną. Uwzględniono zakłócenia w postaci zwarć 
jednofazowych, dwufazowych bez udziału ziemi i trójfazowych, 

występujących w linii przesyłowej. Przeanalizowano m.in. zawar-

tość wyższych harmonicznych analizowanych wielkości w stanie 

ustalonym w zależności od rodzaju zwarcia. W modelu generatora 

synchronicznego uwzględniono asymetrię podprzejściową, co 

podczas zwarć niesymetrycznych powoduje wystąpienie wyższych 

harmonicznych w przebiegach m.in. prądu i napięcia twornika, oraz 

prądu wzbudzenia. Te harmoniczne występują nawet przy braku 

uwzględniania zjawiska nasycenia rdzeni magnetycznych maszyny. 

 
Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, asymetria obciąże-

nia, zwarcie niesymetryczne, asymetria podprzejściowa generatora. 

 

1. WSTĘP 
 

Zwarcia stanowią dużą część awarii występujących  

w systemie elektroenergetycznym. Najczęściej są to zwarcia 

niesymetryczne, a zaledwie kilka procent ogólnej liczby 

zwarć stanowią zwarcia symetryczne [1]. Niesymetryczny 

stan pracy SEE wiąże się z niesymetrycznymi stanami pracy 

generatorów synchronicznych. Wywołuje on szereg nieko-

rzystnych zjawisk, m.in. dodatkowe nagrzewanie się powie-

rzchni wirnika i drgania mechaniczne elementów maszyn.  

Z tego powodu konieczne jest ograniczenie czasu trwania 

stanów niesymetrycznych [2]. 

Z powodu trudności w modelowaniu niesymetrycznych 

stanów pracy SEE, w badaniach symulacyjnych analizuje się 
głównie zwarcia symetryczne. Większość specjalistycznych 

programów do analizy stanów nieustalonych SEE umożliwia 

symulację tylko symetrycznych stanów pracy. Dlatego 

celowe jest prowadzenie badań symulacyjnych dotyczących 

analizy różnych przypadków niesymetrii występujących  

w SEE [2, 3, 4]. W badaniach można wykorzystać powsze-

chnie stosowane modele elementów zespołu wytwórczego, 

uwzględniając w nich pewne modyfikacje. 

Analiza niesymetrycznych stanów pracy SEE, w tym 

zwarć, może pomóc m.in. w lepszym doborze nastaw zabez-

pieczeń elektroenergetycznych [5]. Wartości i przebiegi 

różnych wielkości SEE znacząco się różnią w zależności od 

rodzaju występującej niesymetrii. Skutecznie działające 

zabezpieczenia pomagają zmniejszyć negatywne skutki 

zakłóceń, a tym samym rozmiar i skutki awarii występują-
cych w SEE. 

Celem artykułu jest porównanie i analiza harmoniczna 

przebiegów zakłóceniowych wybranych wielkości w stanach 

ustalonych długotrwałych zwarć: 1-fazowego z ziemią,  
2-fazowego bez udziału ziemi oraz 3-fazowego, w jednoma-

szynowym SEE, składającym się z zespołu wytwórczego  

(z generatorem synchronicznym), linii przesyłowej wysokie-

go napięcia oraz sieci sztywnej. Wykorzystano model 

generatora synchronicznego GENROU (typu XT), w którym 

uwzględniono zjawiska asymetrii podprzejściowej generato-

ra oraz nasycenia jego rdzeni magnetycznych. W przypadku 

zwarć doziemnych przyjęto, że generator pracuje z uziemio-

nym punktem neutralnym, dlatego w przebiegach odpowie-

dnich wielkości może występować składowa osiowa zerowa. 

 

2. MODEL ANALIZOWANEGO SEE 
 

Model matematyczny SEE opracowano w środowisku 

programu Matlab-Simulink. Składa się z wyodrębnionego 

modelu zespołu wytwórczego połączonego linią przesyłową 
wysokiego napięcia z siecią sztywną. Do obliczeń wykorzys-

tano zmodyfikowany program PARZW [6]. 

 

2.1. Model zespołu wytwórczego 
W skład modelu zespołu wchodzi m.in. model genera-

tora synchronicznego określony w układzie współrzędnych 

d, q, 0 [6, 7]. 

Wykorzystano model generatora GENROU [6] z uwz-

ględnieniem asymetrii podprzejściowej (gdy qd XX ′′≠′′ ) oraz 

zjawiska nasycenia rdzeni magnetycznych maszyny. Jest to 

typowy model generatora synchronicznego typu XT, często 

stosowany przy analizach pracy SEE [6]. Występują w nim 

po dwa zastępcze obwody wirnika w osiach d i q (obwód 

wzbudzenia i jeden zastępczy obwód tłumiący w osi d oraz 

dwa zastępcze obwody tłumiące w osi q). Napięcie 

transformacji stojana jest pomijane, jako małe w porównaniu 

do napięcia rotacji generatora. 

W niektórych niesymetrycznych stanach pracy uzupeł-

nieniem klasycznego modelu GENROU jest równanie dla 

składowej osiowej zerowej: 

 

 a0
0

00 RI
td

Id
LU += , (1) 

gdzie: U0, I0 – składowe zerowe napięcia i prądu stojana 

generatora, Ra – rezystancja uzwojenia stojana generatora,  
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L0 – indukcyjność uzwojenia stojana generatora dla 

składowej zerowej. 

Sygnałami wejściowymi opracowanego modelu gene-

ratora są: napięcie wzbudzenia, moc mechaniczna turbiny 

oraz składowe osiowe prądu stojana (Id, Iq oraz I0). 

Sygnałami wyjściowymi modelu generatora są m.in. składo-

we osiowe napięcia stojana (Ud, Uq oraz U0), napięcie 

zaciskowe stojana (U), moc chwilowa (P) i odchyłka 

prędkości kątowej generatora. 

 

2.2. Równania wiążące wielkości stojana generatora,  

       linii przesyłowej i sieci sztywnej 
Analizując niesymetryczne stany SEE, równania prą-

dów i napięć stojana generatora, linii przesyłowej i sieci 

sztywnej wygodnie jest zapisać z wykorzystaniem wielkości 

fazowych. Stosuje się wtedy równania transformacji Parka, 

wiążące wielkości w układach współrzędnych d, q, 0 oraz A, 

B, C. 

W badaniach uwzględniono różne niesymetrie wystę-
pujące w linii przesyłowej i opracowano stosowne modele 

linii elektroenergetycznej i sieci sztywnej.  

Na rysunku 1 przedstawiono schemat analizowanego 

SEE przy zwarciach z ziemią. Oznaczenia: ij – prądy stojana 

generatora, uj – napięcia stojana generatora, uSj – napięcia 

sieci sztywnej, Zj – zespolone impedancje linii przesyłowej 

(wielkości fazowe, j = A, B, C), Ifd – prąd wzbudzenia 

generatora, ur – napięcie między punktami neutralnymi 

generatora i sieci sztywnej (przy braku uziemienia punktu 

gwiazdowego generatora), t0 – chwila wystąpienia zakłóce-

nia, WUZ – wyłącznik uziemienia punktu gwiazdowego 

generatora. 
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Rys. 1. Schemat SEE przy zwarciach z ziemią: a – ogólny,  

b – fragment zmodyfikowany w celu zamodelowania zwarcia  

1-fazowego z udziałem ziemi 

 

Aby zamodelować zwarcie doziemne w wybranych 

fazach, należy w tych fazach przyjąć zerowe wartości 

napięcia sieci sztywnej uSj oraz proporcjonalnie zmniejszyć 
impedancje linii: 

 

 ZZj = l · Zj,       ZSj = Zj – ZZj, (2) 

 

gdzie: ZZj, ZSj – impedancje fragmentów linii dla j-tej fazy  

w czasie zwarcia, l – względna odległość miejsca zwarcia  

w linii przesyłowej od zespołu wytwórczego, w odniesieniu 

do długości całej linii. 

W modelu linii przesyłowej (podobnie jak w równa-

niach stojana modelu GENROU generatora) pominięto 

napięcia transformacji. W związku z tym określono 

algebraiczne związki pomiędzy prądami i napięciami. Dla 

faz zdrowych: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )
j

jSrj

jj
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tututu
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=+ ∆ ,   
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1
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j
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∆ = , (3a) 

 

dla faz ze zwarciem doziemnym: 

 

 ( ) ( ) ( )
jZ

rj

jj
Z

tutu
tti

+
=+ ∆ , (3b) 

 

gdzie: ϕj – kąty fazowe odpowiednich impedancji linii 

przesyłowej, f = 50 Hz. Ze wzorów (3a) i (3b) uzyskuje się  
3 równania. Dodatkowo dla układu z nieuziemionym 

punktem neutralnym generatora (otwarty wyłącznik WUZ  

z rysunku 1a): 

 

 ( ) ( ) ( ) .0tititi CBA =++  (3c) 

 

Na podstawie napięć osiowych stojana generatora 

(sygnały wyjściowe modelu zespołu wytwórczego) oraz 

napięć osiowych sieci sztywnej można wyznaczyć wielkości 

fazowe tych sygnałów przez odwrotną transformację Parka. 

Z układu równań (3) można więc obliczyć 3 lub 4 niewiado-

me: 3 prądy fazowe i ewentualnie napięcie ur w kolejnych 

chwilach czasu. Jest to realizowane w opracowanym modelu 

SEE. Na podstawie prądów fazowych generatora, korzysta-

jąc z prostej transformacji Parka, obliczane są prądy osiowe 

generatora, stanowiące sygnały wejściowe modelu generato-

ra i modelu zespołu wytwórczego. 

Z kolei na rysunku 2 przedstawiono schemat dla 

przypadku zwarcia dwufazowego bez udziału ziemi w linii 

przesyłowej. 
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Rys. 2. Schemat SEE przy zwarciu 2-fazowym bez udziału ziemi 

 

Równania wiążące odpowiednie wielkości prądów  

i napięć dla tego przypadku są następujące: 
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 ( ) ( ) ( ) 0tititi CBA =++ ,  ( ) ( ) ( ) ( )titititi BSASBA +=+ , (4d) 

gdzie: iSj – prądy sieci sztywnej, uzw – napięcie w miejscu 

zwarcia, ∆tj, ∆tSj – opóźnienia czasowe przebiegów prądów 

zdefiniowane, jak w (3a); pozostałe oznaczenia, jak we 

wzorach (3). 
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Z układu równań (4) można obliczyć 7 wielkości:  

5 prądów fazowych i napięcia uzw i ur w kolejnych chwilach 

czasu. 

Tak określony model SEE jest pełny i umożliwia 

przeprowadzanie obliczeń symulacyjnych. 

 

3. PRZYKŁADOWE OBLICZENIA 
 

Obliczenia symulacyjne przeprowadzono dla długo-

trwałych zwarć w odległości l = 1% od zespołu wytwórcze-

go: jednofazowego z ziemią (w fazie A) dwufazowego bez 

udziału ziemi (w fazach A i B) oraz trójfazowego. W obli-

czeniach założono, że w niezwartych fazach występuje 

dodatkowo przerwa. Podczas zwarć doziemnych generator 

pracował z uziemionym punktem neutralnym (zwarty 

wyłącznik WUZ z rysunku 1a, napięcie ur = 0). Przyjęto 

następujące obciążenie w stanie ustalonym przed zwarciem: 

mocą czynną P0 = 0,1 p.u. oraz mocą bierną Q0 = 0,05 p.u. 

Na rysunkach 3-5 przedstawiono przebiegi prądu ia, 

napięcia uc stojana generatora, oraz prądu wzbudzenia gene-

ratora Ifd (w jednostkach względnych), dla analizowanych 

rodzajów zwarć. 
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Rys. 3. Przebiegi prądu w fazie A (a - obwiednie, b - powiększenie 

jednego okresu w stanie ustalonym) 

 

W tabeli 1 przedstawiono rozkłady amplitud harmo-

nicznych: prądu w fazie A, napięcia w fazie C i prądu 

wzbudzenia w stanie ustalonym. Podano procentowe warto-

ści wyższych harmonicznych w odniesieniu do pierwszej 

harmonicznej dla wielkości stojana i w odniesieniu do 

składowej stałej dla prądu wzbudzenia generatora. W nawia-

sach podano wielkości odniesienia w jednostkach względ-

nych. 
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Rys. 4. Przebiegi napięcia w fazie C (a - obwiednie,  

b - powiększenie jednego okresu w stanie ustalonym) 
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Rys. 5. Przebiegi prądu wzbudzenia (a - obwiednie,  

b - powiększenie dwóch okresów w stanie ustalonym) 
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Tablica 1. Amplitudy harmonicznych analizowanych wielkości w stanie ustalonym 

 
zwarcie 1f z ziemią 2f bez udziału ziemi 3f 

h iA, % uC, % Ifd, % iA, % uC, % Ifd, % iA, % uC, % Ifd, % 

0 0,0040 0,0006 
100 

(1,269 p.u.) 
0,0034 0,0002 

100 

(1,269 p.u.) 
0,0006 0,0003 

100 

(1,242 p.u.) 

1 
100 

(1,085 p.u.) 

100 

(0,242 p.u.) 
0,0076 

100 

(0,627 p.u.) 

100 

(0,218 p.u.) 
0,0076 

100 

(0,390 p.u.) 

100 

(0,001 p.u.) 
0,001 

2 0,0031 0,0023 27,9339 0,0042 0,0001 28,0348 0,0004 0,0006 0,0005 

3 6,3243 3,0133 0,0009 6,4894 6,4842 0,0023 0,0002 0,0003 0,0003 

4 0,0004 0,001 1,7587 0,0013 0 1,8107 0,0001 0,0002 0,0003 

5 0,3987 0,3976 0,001 0,4199 0,4206 0,0014 0,0001 0,0002 0,0002 

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że: 

• Największa amplituda prądu zwarciowego generatora 

w stanie ustalonym występuje przy zwarciu 1-fazowym.  

Z kolei amplituda prądu przy zwarciu 2-fazowym w stanie 

ustalonym jest większa niż przy zwarciu 3-fazowym. Jest to 

zgodne z teorią maszyn synchronicznych [8]. 

• Przebiegi analizowanych wielkości w przypadku rozpa-

trywanych typów zwarć różnią się różnią się amplitudami na 

początku zwarcia i w staniu ustalonym. W różny sposób 

zmieniają się obwiednie sygnałów.  

• W przypadku zwarć niesymetrycznych w przebiegach 

prądu zwarcia i napięcia na niezwartej fazie stojana wystę-
pują w stanie ustalonym harmoniczne nieparzyste o znaczą-
cych amplitudach. W prądzie wzbudzenia generatora  

w stanie ustalonym występują: składowa stała i wyższe 

harmoniczne parzyste. Rozkład wyższych harmonicznych  

w prądzie zwarcia i napięciu niezwartej fazy jest podobny 

dla obu typów zwarć. Jedynie trzecia harmoniczna napięcia 

przy zwarciu 1-fazowym ma znacznie mniejszą amplitudę. 
Rozkład wyższych harmonicznych w prądzie wzbudzenia 

jest podobny dla obu typów niesymetrycznych zwarć. 
• W przypadku zwarcia symetrycznego 3-fazowego  

w przebiegach prądu i napięcia stojana występuje praktycz-

nie tylko pierwsza harmoniczna, a w przebiegu prądu 

wzbudzenia tylko składowa stała. Asymetria podprzejściowa 

generatora nie powoduje wystąpienia wyższych harmonicz-

nych przy symetrycznej pracy maszyny. 
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ANALYSIS OF POWER SYSTEM OPERATION AT ASYMMETRICAL SHORT-CIRCUITS 

IN A TRANSMISSION LINE 
 

In the paper, currents and voltages of a synchronous generator operating in a single-machine power system (PS) 

consisting of a generating unit connected by a high-voltage power line to a bus are analysed. Disturbances in the form of one-

phase short-circuits, two-phase short-circuits clear of earth and three-phase short-circuits occurring in the transmission line 

are taken into account. There is analysed, among others, the content of higher harmonics of the considered quantities in a 

steady state depending on the type of short-circuit. The calculations were carried out using the PS model developed in the 

Matlab-Simulink program. In the synchronous generator model, the subtransient asymmetry was taken into account, which 

during asymmetrical short-circuits causes higher harmonics to occur in, among others, the stator current and voltage, and in 

the field current. These harmonics occur even when the saturation of generator magnetic cores is not taken into account. Due 

to the difficulty in modelling asymmetrical operating conditions, symmetrical short-circuits are most often analysed in 

simulation tests. Therefore, it is purposeful to conduct research aimed at simulations of disturbances of selected quantities at 

various asymmetries occurring in PS. 

 

Keywords: power system, load asymmetry, asymmetrical short-circuit, generator subtransient asymmetry. 


