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Streszczenie:  
 
Wahania napięcia są jednym z kryteriów przyłączania źródeł wiatrowych analizowanym na etapie 
przyłączania do sieci elektroenergetycznych. Możliwość precyzyjnego przewidywania poziomu wahań 
napięcia w danym punkcie sieci ma zasadnicze znaczenie na etapie określania warunków 
przyłączenia kolejnego źródła energii, np. kolejnej elektrowni wiatrowej lub farmy. Brak precyzji 
w określeniu poziomu wahań, może być podstawą podjęcia błędnej decyzji przez operatora sieci, 
polegającej na akceptacji przyłączenia mimo, że ze względu na istniejący obecnie i możliwy 
w przyszłości wysoki poziom zaburzenia po przyłączeniu źródła nie powinno to nastąpić, odmowie 
przyłączenia lub ograniczeniu mocy przyłączanej instalacji.  
 

1. Wprowadzenie 
 
W ostatnich latach w naszym kraju dynamicznie wzrasta liczba odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej, szczególnie elektrowni wiatrowych. Wpływ źródeł wiatrowych na system 
elektroenergetyczny zależy przede wszystkim od szczególnych cech czynnika napędowego jakim jest 
wiatr oraz od cech konstrukcyjnych elektrowni wiatrowych. Zmiany momentu mechanicznego, 
wynikające z właściwości czynnika napędowego jakim jest wiatr, związane są przede wszystkim ze 
stochastycznym charakterem zmian prędkości wiatru. Ponadto, wahania momentu mechanicznego 
wynikają także z porywów wiatru. Cechy konstrukcyjne elektrowni wiatrowych są także źródłem 
zmiennego momentu mechanicznego, co w konsekwencji objawia się zmianami mocy czynnej 
generowanej do sieci zasilającej. Jest to głównie spowodowane efektami aerodynamicznymi. 
W pierwszej kolejności należy wymienić efekt przejścia łopaty wirnika przed wieżą elektrowni (ang. 
shadow effect). Skutkuje to okresowym zmniejszeniem momentu mechanicznego na wale turbiny. 
Częstotliwość tych zmian jest proporcjonalna do prędkości wirnika i liczby łopat i wynosi około 1-1,5 
Hz dla turbin wiatrowych z trzema łopatami. Amplituda tych zmian zależy głównie od obciążenia 
i może osiągać nawet kilkadziesiąt procent wartości średniej [15]. Kolejnym efektem 
aerodynamicznym wpływającym na zmienność momentu mechanicznego jest nierównomierne 
rozłożenie prędkości wiatru i turbulencje w obszarze turbiny wiatrowej. Prędkość wiatru zwiększa się 
bowiem ze wzrostem wysokości. Częstotliwość tych oscylacji jest proporcjonalna do prędkości 
obrotowej turbiny, a ich amplituda sięga kilku procent wartości średniej momentu mechanicznego. 
Zmienność mocy czynnej generowanej przez turbiny jest również wynikiem złożonych oscylacji wieży, 
wirnika, przekładni i łopat wirnika. 
Mając powyższe na uwadze, wahania napięcia są jednym z kryteriów przyłączania źródeł wiatrowych, 
analizowanym na etapie przyłączania do sieci elektroenergetycznych. Możliwość precyzyjnego 
przewidywania poziomu wahań napięcia w danym punkcie sieci ma zasadnicze znaczenie na etapie 
określania warunków przyłączenia kolejnego źródła energii, np. kolejnej elektrowni wiatrowej lub 
farmy. Należy również wskazać na brak wystarczającej wiedzy o wahaniach napięcia w sieciach, do 
których mają zostać przyłączone źródła wiatrowe, a także o zjawiskach związanych z wahaniami 
napięcia takimi jak: efekt tłumienia oraz propagacja wahań napięcia. Z praktyki wynika także, że samo 
stwierdzenie problemu wahań napięcia w danym punkcie sieci nie musi oznaczać skarg od odbiorców 
na efekt migotania światła [6]. Przeważnie, wahania napięcia mierzone są na poziomie sieci 
wysokiego napięcia, podczas gdy skutki wizualne zaburzenia uwidaczniają się na poziomie sieci 
niskiego napięcia. Co więcej, stosowane na etapie projektowania nowych instalacji metody 
szacowania spodziewanego poziomu zaburzenia obarczone są dużą niepewnością [8]. Duży udział 
w zmierzonym poziomie zaburzenia mają np. szybkie zmiany lub zapady napięcia, które 
w stosowanych obecnie procedurach projektowania nie są uwzględniane. Dodatkowo, współczesne 
energooszczędne źródła światła w odmienny sposób, w porównaniu do tradycyjnych żarowych źródeł 
światła, reagują na rozważane zaburzenie [4].  
 



2. Wahania napięcia generowane przez turbiny wiatrowe 
 
Wahania napięcia generowane przez źródła wiatrowe mogą powstawać zarówno podczas pracy 
ciągłej jak i operacji łączeniowych. Jak podano w [19] dla turbin ze stałą prędkością obrotową (turbiny 
z generatorami indukcyjnymi bezpośrednio przyłączonymi do sieci), zmiany mocy wyjściowej mogą 
być nawet rzędu około 20%. Konsekwencją tych zmian będą zmiany napięcia w punkcie przyłączenia. 
Efekt ten można wyjaśnić na podstawie układu (rysunek 2.1), w którym turbina wiatrowa przyłączona 
jest do systemu elektroenergetycznego (SEE) przez fragment sieci charakteryzowanej poprzez 
rezystancje (R) i reaktancje (X). 

 

Rys. 2.1. Model sieci do analizy wahań napięcia [2] 

Moc generowana przez turbinę zmienia wartość napięcia w systemie, zgodnie z zależnością: 

US − UPCC = ∆U = ZI = (R + jX) (
Pt−jQt

UPCC
)           (2.1) 

gdzie: 

US napięcie systemu 
UPCC napięcie w miejscu przyłączenia 
Pt moc czynna generowana przez turbinę wiatrową 
Qt moc bierna generowana przez turbinę wiatrową 
R rezystancja linii dystrybucyjnej 
X reaktancja linii dystrybucyjnej 

 

Jeżeli założymy że urojony składnik w równaniu (2.1) jest pomijalnie mały, to równanie można 
uprościć do postaci: 

∆U = (
RP𝑡+XQ𝑡

UPCC
)               (2.2) 

Zgodnie z (2.2), moc czynna i bierna wpływają na zmiany napięcia pomiędzy miejscem przyłączenia 
a innym punktem w systemie elektroenergetycznym. 
W literaturze można znaleźć wile badań poświęconych pomiarowi, analizie i metodach ograniczania 
wahań napięcia pochodzących ze źródeł wiatrowych [5, 19, 23]. Emisja wahań napięcia przez turbiny 
wiatrowe zależy od wielu czynników takich jak: parametry wiatru, topologia sieci, typ turbin 
wiatrowych, obciążenie sieci lub rodzaj przyłączonych odbiorników. Turbiny wiatrowe ze stałą 
prędkością obrotową i regulacją mocy przez tzw. przeciągnięcie, charakteryzują się znacznie większą 
zależnością mocy wyjściowej od parametrów wiatru i efektów aerodynamicznych. W [19] wykazano, 
że wahania napięcia generowane przez turbiny o zmiennej prędkości obrotowej mogą być nawet 
cztery razy mniejsze niż wahania generowane przez turbiny o stałej prędkości obrotowej, dla tych 
samych warunków (wiatrowych i sieci). Co więcej, liczba turbin wiatrowych oraz ich rozmieszczenie 
przestrzenne na farmie wiatrowej również może wpływać na wielkość wahań napięcia generowanych 
przez farmę wiatrową [1]. Dla przykładu, jedna turbina wiatrowa o mocy 5 MW może powodować 
większe wahania napięcia niż dwie turbiny wiatrowe o mocy 2,5 MW każda. Jest to efekt przesunięcia 
czasowego profilu prędkości wiatru i nakładania się zmian mocy od poszczególnych turbin, co 
przekłada się na „wygładzenie” przebiegu mocy czynnej farmy wiatrowej [14].  
Wpływ parametrów wiatru oraz sieci na wielkość wahań napięcia generowanych przez turbinę 
wiatrową, analizowano w modelu sieci przedstawionej na rysunku 2.1. Symulacje przeprowadzono 

UPCC US

R+jXturbina

nN/SN SN/WN

SEE

Pt+jQt



w środowisku ATP Draw oraz Matlab/Simulink. W symulacjach zastosowano turbinę wiatrową ze stałą 
prędkością obrotową o mocy 900 kW oraz parametry rzeczywistej sieci napowietrznej SN. Pomiar 
wahań napięcia uzyskano z modelu wirtualnego miernika wahań napięcia, zbudowanego zgodnie 
z [20]. Przykładowe wyniki przeprowadzonych symulacji przedstawiono na rysunkach 2.2 i 2.3.  

  

Rys. 2.2. Współczynnik wahań napięcia w funkcji mocy zwarciowej w miejscu przyłączenia 

Wpływ mocy zwarciowej sieci na wartości współczynnika wahań napięcia pokazano na rysunku 2.2. 
Moc zwarciowa jest wskaźnikiem pozwalającym ocenić sztywność sieci w danym węźle. Wyższa 
wartość mocy zwarciowej oznacza większą sztywność sieci i dlatego też, poziom wahań napięcia 
powinien być relatywnie mały. Jak widać z rysunku 2.2, wartość współczynnika wahań napięcia jest 
odwrotnie proporcjonalna do mocy zwarciowej w miejscu przyłączenia. Zgodnie z oczekiwaniami, 
wahania napięcia są bardziej widoczne w sieciach słabych, charakteryzujących się małą mocą 
zwarciową. Uzyskana zależność współczynnika wahań napięcia obowiązuje zarówno dla turbin ze 
stałą jak i zmienną prędkością obrotową [14, 19].  
Jak wynika z (2.1) kąt impedancji sieci również wpływa na zmiany wartości napięcia. Na tej podstawie 
można także stwierdzić, że przepływ mocy czynnej może być równoważony przez przepływ mocy 
biernej. Zależy to od różnicy kąta impedancji sieci ψk i współczynnika mocy turbiny wiatrowej φ, 
zgodnie z zależnością: 

 

𝑡𝑎𝑛𝜓𝑘 =
𝑋

𝑅
             (2.3) 

𝑡𝑎𝑛φ =
𝑄

𝑃
            (2.4) 

Mając na uwadze (2.3) i (2.4), zależność (2.1) może mieć postać: 

∆𝑈 =
𝑃𝑅(1+𝑡𝑎𝑛𝜑∙𝑡𝑎𝑛𝜓𝑘)

𝑈
 =

𝑃𝑅∙cos(𝜑−𝜓𝑘)

𝑈∙𝑐𝑜𝑠𝜑∙𝑐𝑜𝑠𝜓𝑘
        (2.5) 

Zgodnie z (2.5) jeżeli różnica pomiędzy kątem impedancji sieci ψk i współczynnikiem mocy turbiny 
wiatrowej φ jest bliska 90 stopni, wahania napięcia będą minimalizowane. Turbiny ze stałą prędkością 
obrotową podczas pracy (generacja mocy czynnej) pobierają z sieci moc bierną. Dlatego też, 
minimum generowanych wahań napięcia występuje dla kątów impedancji sieci pomiędzy 60 a 70 
stopni [1, 19]. Inna zależność obowiązuje dla turbin wiatrowych pracujących ze zmienną prędkością 
obrotową, które posiadają zdolność do kontroli wyjściowej mocy czynnej i biernej. W normalnych 
warunkach, turbiny wiatrowe wyposażone w generatory DFIG zwykle pracują ze współczynnikiem 
mocy równym jeden, co oznacza, że nie pobierają ani nie generują mocy biernej do sieci.  
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 Rys. 2.3. Współczynnik wahań napięcia w funkcji kąta impedancji sieci 

Wpływ zarządzania mocą bierną na poziom wahań napięcia analizowano w modelu sieci jak na 
rysunku 2.1. Jak widać z danych zaprezentowanych na rysunku 2.4, wahania napięcia w przypadku 
pracy turbiny wiatrowej ze współczynnikiem mocy równym 1 (turbina nie pobiera i nie generuje mocy 
biernej) są mniejsze niż gdy turbina generuje do sieci moc bierną. Wynika to z faktu, iż zmianom mocy 
czynnej towarzyszą zmiany mocy biernej wprowadzanej do sieci, co powoduje większe zmiany 
napięcia. Najniższe wahania napięcia uzyskano gdy turbina pobierała z sieci moc bierną o charakterze 
indukcyjnym. 

 

 

Rys. 2.4. Współczynnik wahań napięcia w funkcji mocy zwarciowej i sposobu regulacji 

3. Wahania napięcia w procedurze przyłączania 
 

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy sieci, przyłączonych do niej odbiorników i źródeł oraz 
należytych parametrów jakości dostawy energii elektrycznej, operatorzy sieci podczas oceny 
technicznych możliwości przyłączenia (na etapie sporządzania warunków przyłączenia) posługują się 
wymaganiami technicznymi dla odbiorników lub jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci oraz 
kryteriami przyłączania. Jedną z wykonywanych na tym etapie analiz jest oszacowanie poziomu 
wahań napięcia danego źródła lub odbiornika. Norma [11] rekomenduje trzyetapową procedurę 
akceptacji przyłączenia w odniesieniu do kryterium wahań napięcia.  
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W pierwszym etapie procedury nie jest wymagane przeprowadzenie szczegółowej analizy emisji 
wahań napięcia. W przypadku przyłączania do sieci nN małych odbiorników lub źródeł, operator 
akceptuje przyłączenie, jeżeli urządzenia spełniają wymagania norm w zakresie emisji wahań 
napięcia. Urządzenia można przyłączyć do sieci SN i WN bez przeprowadzenia szczegółowych analiz 
wahań napięcia, jeżeli stosunek zmian mocy pozornej do mocy zwarciowej systemu w miejscu 
przyłączenia jest poniżej wartości określonych w normie [11]. 
Jeżeli planowana do przyłączenia instalacja nie spełnia podanych kryteriów, wymagane jest 
oszacowanie emisji wahań napięcia instalacji i porównanie jej z dopuszczalną emisją dla danego 
poziomu napięcia (II etap procedury). W tym celu, w pierwszej kolejności wyznacza się graniczną 
wypadkową wartość emisji odbiorników, uwzględniając przyjęte planowane poziomy wahań napięcia. 
Dopuszczalny całkowity poziom emisji wahań napięcia w sieci (w tym przypadku SN), można obliczyć 
z zależności [7]: 

 

GPstSN = √(PstSN)
3 − TPstWN/SN

3 (PstWN)
33
                      (3.1) 

 
gdzie:  
GPstSN dopuszczalny całkowity poziom wahań napięcia w sieci SN 

PPstSN poziom planowany wahań napięcia w sieci SN 
PPstWN poziom planowany wahań napięcia w sieci WN 

TPstWN/SN współczynnik propagacji wahań napięcia z sieci WN do SN 

 
Mając na uwadze udział w całkowitym poziomie wahań napięcia wszystkich odbiorców i źródeł 
przyłączonych do danej sieci, całkowity poziom wahań napięcia należy rozdzielić na poszczególnych 
odbiorców lub źródła, co odpowiada procedurze przydzielenia indywidualnego dopuszczalnego 
poziomu emisji. Indywidualną emisję można określić z zależności: 
 

EPsti = GPstSN ∙ √
Sn

SSN

3
                        (3.2) 

gdzie:  
PstSN dopuszczalny całkowity poziom wahań napięcia w sieci SN 
Sn moc znamionowa lub umowna 
SSN moc znamionowa lub umowna wszystkich odbiorców i źródeł przyłączonych do sieci SN 

 
Jeżeli indywidualna emisja przyłączanej instalacji jest wyższa niż poziom określony dla danej sieci 
(tabela 3.1), operator sieci może realokować niewykorzystaną emisję pomiędzy poziomami napięć 
i dokonać zmiany emisji dla danej instalacji. 

  
Tabela 3.1. Poziomy planowany i emisji wahań napięcia [11]. 

Współczynnik wahań 
napięcia 

Poziom planowany Poziom emisji 

 SN WN SN i WN 

Pst 0,9 0,8 0,35 

Plt 0,7 0,6 0,25 

 
Zjawisko tłumienia wahań napięcia pomiędzy poziomami napięć powinno również zostać 
uwzględnione w tych obliczeniach. Na rysunku 3.1 przedstawiono przykład sumowania wahań 
napięcia w PWP oraz uwzględnienia w procedurze przydzielania emisji realokacji niewykorzystanej 
emisji i współczynników tłumienia pomiędzy poziomami napięć.  



 
Rys. 3.1. Przykład sumowania wahań napięcia w procedurze przyłączania 
 

W przedstawionym na rysunku 3.1 przykładzie, do pola SN w GPZ ma zostać przyłączony nowy 
odbiornik niespokojny, którego indywidualną emisję w PWP oszacowano na poziomie Psti=0,6. Jest 
oczywiste, że emisja odbiornika przekracza poziom dopuszczalnej indywidulanej emisję dla sieci SN 
(Pst<0,35). Na rysunku 3.1 podano także: planowany poziom wahań napięcia dla sieci WN i SN 
(PstpWN=0,8; PstpSN=0,9) oraz całkowity udział wszystkich odbiorników SN i nN w PWP (Pst=0,5). Aby 
dochować poziom planowany wahań napięcia dla sieci SN, najwyższa indywidualna emisja 
przyłączanej instalacji może wynosić:  

            

Pstimax = √(PPstSN)
3 − (PPstWN ∙ TPstWN/SN)

3
− Pst

33

                    (3.4) 

 

Pstimax = √0,93 − (0,8 ∙ 0,8)3 − 0,53
3

= 0,69 

 
Jeżeli inne niespokojne instalacje nie będą przyłączone do tego PWP, operator systemu może wyrazić 
zgodę na przyłączenie nowego odbiornika. Biorąc to pod uwagę, przedstawiony powyżej przykład, nie 
uwzględnienie współczynnika tłumienia może prowadzić do sformułowania zbyt ostrych ograniczeń co 
do przyłączenia niespokojnego źródła, np. turbiny czy farmy wiatrowej. 
Poziom emisji wahań napięcia dla nowych źródeł wiatrowych jest różnie określany i zależy od 
szczegółowych regulacji określonych w kodeksach sieci (instrukcjach ruchu). W większości krajów, 
kodeksy wprowadzają maksymalny poziom emisji na podstawie normy [11]. Dla przykładu w Szwecji, 
kodeksy sieciowe określają dwie wartości dopuszczalnej emisji: w przypadku jednej farmy (Plt≤0,1), 
oraz kilku farm przyłączonych do tej samej linii (Plt≤0,25). Z kolei w Dani, poziom dopuszczalnej emisji 
zależy od napięcia znamionowego sieci. Dla sieci o napięciu znamionowym do 35 kV współczynnik 
Plt≤0,5, natomiast dla sieci o wyższym poziomie napięć Plt<0,35. Przydział emisji może też być 
uzależniony od wielkości źródła. Pozwala to nieco złagodzić omawiane kryterium. We Francji, operator 
sieci wprowadził ograniczenie emisji oparte o normę [11] dla źródeł o mocy do 5 MW, natomiast dla 
źródeł o mocy od 5 MW do 12 MW poziom emisji wahań rośnie liniowo do Pst=0,44, a dla źródeł 
powyżej 12 MW emisja musi być ograniczona do wartości Pst=0,44.  
W przypadku turbin wiatrowych, emisję wahań napięcia spowodowaną zarówno pracą ciągłą jak 
i operacjami łączeniowymi można oszacować na podstawie normy [22]. Do wyznaczenia wahań 
napięcia podczas pracy ciągłej turbiny wiatrowej stosowana jest zależność: 
 

Pst = Plt = c(ψk, va) ∙
Sn

Sk
                        (3.5) 

gdzie: 
c(ψk,va) wskaźnik migotania podczas pracy ciągłej dla danego kąta impedancji sieci i średniej 

prędkości wiatru 
Sn moc znamionowa turbiny wiatrowej 
Sk moc zwarciowa w miejscu przyłączenia 

 
Jak widać z (3.5)  wskaźnik migotania podczas pracy ciągłej jest zależny od kąta impedancji sieci 
i średniej (w okresie roku) prędkości wiatru. Wskaźniki migotania są określane przez producentów 
turbin wiatrowych w raportach z badań jakości energii wytworzonej w źródłach wiatrowych, tzw. „wind 
testach”. Jeżeli w danym punkcie sieci ma zostać przyłączonych więcej niż jedna turbina wiatrowa, 
łączną emisję wahań napięcia można wyznaczyć na podstawie: 

odbiorniki SN

odbiorniki nN

nowy niespokojny 
odbiornik

WN/SN
WN

PPstpMV=0,9

Pst=0,5

Psti=0,6

PPstpWN=0,8

PWP
TPstWN/SN=0,8



Pst = Plt =
1

Sk
√∑ (c(ψk, va) ∙ Sn,i)

2N
i=1                      (3.6) 

gdzie: 
N liczba turbin wiatrowych  

 
Natomiast emisję wahań napięcia podczas operacji łączeniowych (włączanie, wyłączanie turbin 
wiatrowych) można oszacować przy pomocy: 
 

Pst = 18 ∙ N10
0,31 ∙ kf(ψk) ∙

Sn

Sk
          (3.7) 

Plt = 18 ∙ N120
0,31 ∙ kf(ψk) ∙

Sn

Sk
          (3.8)            

gdzie: 
kf(ψk) wskaźnik skokowy migotania podczas operacji łączeniowych dla danego kąta impedancji 

sieci  
N10 maksymalna liczba operacji łączeniowych w czasie 10 min 
N120 maksymalna liczba operacji łączeniowych w czasie 120 min 

 
Jeżeli w danym punkcie sieci ma być przyłączona więcej niż jedna turbina wiatrowa, łączną emisję 
wahań napięcia można wyznaczyć na podstawie: 
 

Pst =
18

Sk
(∑ N10,i(kf,i(ψk)Sn,i)

3,2N
i=1 )

1

3,2
                                  (3.9) 

Plt =
8

Sk
(∑ N120,i(kf,i(ψk)Sn,i)

3,2N
i=1 )

1

3,2
                                (3.10) 

 
Celem określenia zależności pomiędzy wartościami współczynników charakteryzujących wahania 
napięcia wyznaczonych na podstawie zależności od (3.5) do (3.10) z wielkościami rzeczywistymi, 
wartości oszacowane w ekspertyzie porównano z wartościami współczynników wahań napięcia 
uzyskanymi w trakcie pomiarów na farmie wiatrowej przyłączonej do sieci 110 kV. Obliczone 
w ekspertyzie wartości współczynników wahań napięcia podczas pracy ciągłej i operacji łączeniowych 
zestawiono w tabeli 3.2 i 3.3. 

 
Tabela 3.2. Współczynniki wahań napięcia podczas pracy ciągłej farmy wiatrowej przyłączonej do 
sieci 110 kV. 

Parametr Układ normalny Układ awaryjny 

Moc zwarciowa Sk [MVA 533,2 262,9 

Ψk 63,4 60,9 

c(Ψk, Va)  4,2 4,2 

Pst 0,08135 0,16501 

Plt 0,08145 0,16501 

   
Tabela 3.3. Współczynniki wahań napięcia podczas operacji łączeniowych farmy wiatrowej 
przyłączonej do sieci 110 kV. 

Parametr Układ normalny Układ awaryjny 

Moc zwarciowa Sk [MVA 533,2 262,9 

Ψk 63,4 60,9 

kf(Ψk)  0,085 0,085 

N10 4 4 

N120 24 24 

Pst 0,03042 0,06170 

Plt 0,02356 0,04779 

 
Wyniki przeprowadzonych pomiarów, niestety nie pozwoliły precyzyjnie zweryfikować metody 
wyznaczania wartości wahań napięcia pochodzących od przyłączanych instalacji. Wynika to przede 
wszystkim z zaobserwowanego braku wpływu generacji analizowanej farmy wiatrowej na poziom 



wahań napięcia. Oceniając wiarygodność narzędzia wykorzystywanego na etapie projektowania, 
można stwierdzić, że wartości wyznaczone na podstawie normy [22] dla tej farmy są wyższe od 
wielkości zarejestrowanych podczas pomiarów z uwzględnieniem tła, a ich rząd odpowiada 
wielkościom otrzymanym w pomiarach.  
W trakcie przeprowadzonych pomiarów (w okresie 3 miesięcy) w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej 
o mocy 30 MW przyłączonej do sieci 110 kV, zaobserwowano brak zależności pomiędzy wahaniami 
napięcia i wielkością generacji. Warto podkreślić, że w całym okresie pomiarowym zarejestrowano 
małe wartości współczynnika Pst na poziomie 0,1, co dodatkowo może potwierdzić marginalny wpływ 
analizowanej farmy wiatrowej na poziom wahań napięcia. Potwierdzeniem postawionego wniosku 
może być przykładowy stan pracy (przedstawiony na rysunku 3.2), w którym można zaobserwować 
narastanie generowanej mocy czynnej od zera do wartości znamionowej, przy poziomie wahań 
napięcia poniżej 0,1. 
 

 

Rys. 3.2. Porównanie czasowe współczynnika Pst z wartościami prądu i napięcia w wybranym okresie 
(wartości średnie 10 minutowe) 

 
4. Propagacja i tłumienie wahań napięcia 

 
System elektroenergetyczny ma zdolność tłumienia wahań napięcia głównie poprzez impedancje sieci 
i transformatorów oraz przyłączone do niego odbiorniki [27]. Nie uwzględnienie tego faktu, może być 
przyczyną błędów przy podejmowaniu decyzji na etapie określania możliwości przyłączenia. Wahania 
napięcia mogą rozprzestrzeniać się w systemie elektroenergetycznym poprzez propagację w sieciach 
przesyłowych i dystrybucyjnych. Propagacja wahań napięcia odbywa się z pewnym tłumieniem 
zależnym od mocy zwarciowej oraz stopnia i rodzaju obciążania [23]. Wielkością charakteryzującą 
zdolność systemu do propagacji zaburzenia jest tzw. współczynnik propagacji wahań napięcia (TPst), 
który dla dwóch punktów sieci zasilającej – A i B  można zdefiniować zależnością: 

TPstAB =
𝑃𝑠𝑡(𝐵)

𝑃𝑠𝑡(𝐴)
 (4.1)  

W literaturze często wyrażane są opinie, że w prakytyce, gdy wahania napięcia „przemieszczają” się w 
stronę sieci o niższym poziomie napięcia występuje zjawisko ich tłumienia. Na podstawie wielu 
pomiarów (np. [7,23]) potwierdzono, że wahania powstające w sieciach WN i NN często podlegają 
znaczącej redukcji w sieciach SN i nN. Brak jest analitycznych metod szacowania współczynników 
propagacji pomiędzy sieciami o różnych poziomach napięcia. W obliczeniach szacunkowych 
przyjmuje się następujące empiryczne wartości współczynników propagacji [7]:  

 z sieci NN do sieci WN –  0,8; 
 z sieci WN do sieci SN –  0,9; 
 z sieci SN do sieci nN –  1.  

 

Efekt tłumienia wahań napięcia analizowano w układzie sieci testowej, której schemat przedstawiono 
na rysunku 4.1. Badano propagację zaburzenia zarówno z sieci WN do SN jak i z SN do WN. 
W symulacjach zastosowano dwa różne źródła wahań napięcia. Jedno źródło stanowiły dwie turbiny 
wiatrowe z maszynami asynchronicznymi o mocy 900 kW każda, napędzane zmiennym momentem 
mechanicznym pochodzącym od symulowanej prędkości wiatru. Innym źródłem wykorzystanym 
w symulacjach, było sinusoidalnie modulowane źródła napięcia o ustalonej wartości amplitudy 



i częstotliwości modulacji. Analizowano także wpływ charakteru odbiorników na tłumienie wahań 
napięcia. Do wyznaczenia wahań napięcia wykorzystano wirtualny model miernika wahań zbudowany 
w środowisku Matlab/Simulink. Pozostałe symulacje przeprowadzono w środowisku ATP Draw. 

  
Rys. 4.1. Model sieci testowej wykorzystanej w badaniach propagacji wahań napięcia 

 
Wykonane pomiary potwierdziły, że wraz ze wzrostem impedacji pomiędzy źródłem zaburzenia 
a punktem pomiarowym następuje redukcja wahań napiępięcia. W analizowanej sieci uzyskano 
niewielką redukcję wahań napięcia, co było wynikiem niewielkich odległości („elektrycznych”) 
pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi. Analizując efekt propagacji, przeprowadzono także 
obliczenia, w których źródła wahań przyłączono zarówno do sieci WN i SN. Wartości obliczonych 
współczynników wahań napięcia zaprezentowano na rysunku 4.2. 

 
Rys. 4.2. Współczynniki wahań napięcia w poszczególnych węzłach sieci – 

źródła wahań w sieci WN (węzeł 800) i SN (węzeł 854) 
 

Przeprowadzone symulacje pokazały, że jedynie niewielka część wahań napięcia generowanych 
w sieci SN przenosi się do sieci WN (wzrost wartości Pst w punkcie 800 o 0,05). Podkreślić również 
należy, że wahania napięcia pochodzące od różnych źródeł nie sumują się algebraicznie, szczególnie 
w przypadkach, gdy źródła wahań są przyłączone do sieci o różnym napięciu znamionowym. 
Uzyskane w trakcie symulacji wartości współczynników wahań napięcia są większe niż wyznaczone 
przy zastosowaniu powszechnie znanego prawa sumowania dla współczynnika m=3, którego wartość 
zaznaczono czerwoną linią na rysunku 4.2.  
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Na podstawie przeprowadzonych symulacji, oraz wniosków zawartych w literaturze [23, 26, 27], 
poziom tłumienia wahań napięcia zależy przede wszystkim od „dynamicznej” impedancji zastępczej 
odbiorników przyłączonych do sieci. Jak szczegółowo opisano w [26] redukcję wahań napięcia mogą 
powodować odbiorniki wirujące tzn. silniki przyłączone do sieci bez pośrednictwa przekształtników. 
Dla potwierdzenia wpływu odbiorników wirujących na poziom wahań napięcia, przeprowadzono 
symulacje, w których: zmieniano liczbę przyłączonych silników, ich moc znamionową oraz momenty 
mechaniczne. W trakcie symulacji, badano także wpływ miejsca przyłączenia silnika na wielkość 
wahań napięcia. Wpływ mocy silnika na poziom wahań napięcia oraz tłumienie, wyznaczono 
przyłączając kolejno w punkcie 816 silniki indukcyjne o mocy: (a) 225 kW; (b) 500 kW i (c) 800 kW 
obciążone znamionowym momentem mechanicznym. Uzyskane wartości współczynników wahań 
napięcia w wybranych punktach sieci, przedstawiono na rysunku 4.3.  

 

 
Rys. 4.3. Wahania napięcia Pst w punkcie 816 w zależności od mocy silnika indukcyjnego 

w wyróżnionych punktach sieci (wartość średnia z trzech faz) 
 

Z przeprowadzonej analizy wynika wyraźnie tłumiący wpływ silników indukcyjnych na poziom wahań 
napięcia. Co więcej, zaobserwowany efekt tłumienia zaburzenia rośnie znacząco ze wzrostem mocy 
znamionowej przyłączanej maszyny. Zaobserwowany wzrost tłumienia wahań napięcia ze wzrostem 
mocy znamionowej silników indukcyjnych wynika z faktu, że silniki o mniejszej mocy znamionowej 
mają mniejszą zgromadzoną energię, zarówno mechaniczną jak i elektromagnetyczną, co ogranicza 
ich zdolności do redukcji wahań napięcia zasilającego [26]. 
 

5. Pomiary wahań napięcia w miejscach przyłączenia turbin i elektrowni wiatrowych do 
sieci 

 
Aby wyznaczyć rzeczywisty wpływ źródeł wiatrowych na wahania napięcia i inne paramerty jakości 
dostawy energii elektrycznej, wykonano kilkanaście pomiarów jakości dostawy energii elektrycznej 
w miejscach przyłączenia źródeł wiatrowych. Pomiary przeprowadzono dla elektrowni wiatrowych 
przyłączonych do sieci WN i SN w różnych częściach kraju. Przykładowe wyniki przedstawiono na 
rysunkach 5.1 i 5.2. Podczas przeprowadzonych pomiarów dla elektrowni wiatrowych przyłączonych 
do sieci WN nie zarejestrowano przekroczeń dopuszczalnych wartości długookresowego 
współczynnika migotania światła. Wykonane pomiary w sieci SN wykazały duży poziom wahań 
napięcia, jednak, jak wykazano w [7] zarejestrowane wahania napięcia były spowodowane zapadami 
napięcia i nie były powodowane pracą źródeł wiatrowych. Podobne wnioski można wyciągnąć 
z wyników pomiarów przeprowadzonych w sieci WN (rysunek 5.1), gdzie w przebiegu współczynnika 
Plt pojawiają się pojedyncze duże wartości współczynników Plt o dużych wartościach skorelowane 
z zapadami napięcia. Na podstawie przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że zarówno w sieci 
WN jak i SN, w analizowanych przypadkach, wpływ źródeł wiatrowych na wahania napięcia jest 
pomijalnie mały.  
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Rys. 5.1. Długookresowy współczynnik migotania światła, FW 30MW, sieć 110 kV 
 
  

 

Rys. 5.2. Długookresowy współczynnik migotania FW 750 kW, sieć 15 kW 
 

 
6. Podsumowanie i wnioski 

 
Kryterium wahań napięcia może być czynnikiem uniemożliwiającym lub utrudniającym przyłączanie 
źródeł wiatrowych do systemu elektroenergetycznego. Dzisiejsza procedura sprawdzania kryterium 
wahań napięcia, nie uwzględnia szeregu czynników mogących wpływać na redukcje wahań napięcia 
generowanych przez turbiny wiatrowe, o których mowa w niniejszym artykule. W celu uproszczenia, 
doprecyzowania procedury przyłączania oraz umożliwienia dalszego rozwoju generacji ze źródeł 
wiatrowych bez przekroczeń dopuszczalnych wartości charakteryzujących wahania napięcia, 
proponuje się uzależnioną od wielkości współczynnika mocy zwarciowej (definiowanego jako stosunek 
mocy zwarciowej sieci w miejscu przyłączenia do mocy znamionowej instalacji) oraz kąta impedancji 
sieci określonego poprzez współczynnik X/R, analizę wahań napięcia w procedurze przyłączania 
źródeł wiatrowych do sieci dystrybucyjnych. Mając powyższe na uwadze, dla miejsc przyłączenia 
spełniających następujące warunki:  

 SCR≥10 oraz X/R≥1, rekomenduje się nie wykonywać szczegółowych analiz wahań 

napięcia w procedurze przyłączania, 
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 5≤SCR<10 oraz 0,5≤X/R<1, rekomenduje się przeprowadzenie uproszczonej analizy 
polegającej na wyznaczeniu indywidualnej emisji wahań napięcia źródła wiatrowego, oraz 
porównaniu jej z dopuszczalnym indywidulanym poziomem emisji. Jeżeli w sieci nie ma 
innych dominujących źródeł wahań, operator może przydzielić (zaalokować) wyższy 
poziom emisji dla źródła wiatrowego. Co więcej, zaleca się, aby w umowie o przyłączenie 
operator zagwarantował sobie prawo do określenia katalogu usług regulacyjnych 
świadczonych przez źródło wiatrowe. W szczególności, operator powinien określić: profil 
mocy czynnej oddawanej do sieci w stanach normalnych i zakłóceniowych (n-1), zmiany 
wielkości mocy biernej pobieranej/oddawanej do sieci, udział źródła w regulacji 
częstotliwości oraz wymagalną zdolność pracy źródła w warunkach zakłóceniowych , 

 SCR<5 oraz X/R<0,5 rekomenduje się przeprowadzenie szczegółowej analizy migotania 
światła. W szczególności, analiza powinna obejmować takie elementy jak: pomiar i analizę  
współczynników migotania światła w miejscu przyłączenia, oszacowanie indywidualnej 
emisji turbiny lub farmy wiatrowej, porównanie indywidualnej emisji z dopuszczalnym 
limitem przyporządkowanym do danej sieci, uwzględnienie w dopuszczalnym całkowitym 
poziomie wahań napięcia współczynników przejścia i realokacji niewykorzystanych emisji 
pomiędzy poziomami napięć, uwzględnienie w dopuszczalnym całkowitym poziomie wahań 
napięcia stopnia i charakteru obciążenia sieci zasilającej, oraz możliwość pracy źródła 
w trybie umożliwiającym ograniczanie wahań napięcia. 

 
Przyjęcie przez operatorów sieci zaproponowanego w niniejszej pracy kryterium wahań napięcia może 
uprościć wykonywane analiz na etapie przyłączenia kolenych źródeł wiatrowych a także pozwolić na 
bardziej szczegółowe poznanie zagadnień związanych z jakością energii elektrycznej generowanej 
przez turbiny wiatrowe.         
 

Praca powstała w ramach projektu finansowanego z POIG.01.03.01-30-056/12.    
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