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PORÓWNANIE STANÓW PRZEJŚCIOWYCH MIKROŹRÓDEŁ 

Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM I SYNCHRONICZNYM 
 

COMPARISON OF TRANSIENT STATES OF MICROSYSTEMS  
WITH ASYNCHRONOUS GENERATORS AND MICROSYSTEMS  

WITH SYNCHRONOUS GENERATORS 
 
Streszczenie: W artykule przedstawiono badania symulacyjne dwóch typów mikroźródeł instalowanych 

w sieci niskiego napięcia. Rozpatrywano mikroźródła z generatorami synchronicznymi i asynchronicznymi 

napędzanymi silnikiem gazowym, przeznaczone do współpracy z systemem elektroenergetycznym (SEE). 

W badaniach wykorzystano nieliniowy model matematyczny SEE opracowany w środowisku 

Matlab/Simulink. Ze względu na brak wiarygodnych danych analizowanego systemu elektroenergetycznego, 

w symulacjach uwzględniono niepewność parametrów i wyznaczono pasma graniczne przebiegów, m.in. 

napięcia twornika i mocy chwilowej generatora. Przeprowadzono analizę stanów przejściowych 

występujących w sieci niskiego napięcia, analizowano m.in. chwilowy zanik napięcia w analizowanej sieci. 

Przeprowadzono analizę ilościową i jakościową uzyskanych wyników obliczeń. 
 

Abstract: In the paper there are presented simulation investigations of two types of microsystems installed in 

a low-voltage network. There were considered microsystems with synchronous generators and with 

asynchronous generators driven with a gas engine, destined for cooperation with a power system (PS). 

A nonlinear mathematical model of the PS worked out in the environment Matlab/Simulink was used in the 

investigations. Due to the lack of reliable data of the analysed power system, in the simulations there was 

taken into account the uncertainty of the parameters and there were determined the limit bands of the 

waveforms of, among others, the armature voltage and instantaneous power of the generator. The analysis of 

the transient states occurring in the low-voltage network was performed. There was analysed, among others, an 

instantaneous decay of voltage in the network analysed. The quantitative and qualitative analysis of the 

calculation results obtained was carried out. 
 

Słowa kluczowe: sieć niskiego napięcia, mikrogeneracja, niepewność parametrów 
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1. Wstęp 
Wprowadzone zmiany w prawie energetycznym 

uprościły procedurę przyłączania mikroźródeł, 

czyli źródeł energii elektrycznej o mocach do 

40 kW [6], do sieci niskiego napięcia. 

W najprostszej wersji, dla odbiorców 

końcowych nie prowadzących działalności 

gospodarczej, chcących przyłączyć źródło 

o mocy nie większej niż moc przyłączeniowa, 

procedura sprowadza się do montażu 

mikroźródła, zgłoszenia tego faktu operatorowi 

i przyłączenia go do sieci po podpisaniu 

umowy. W związku z tym wydaje się, że 

w najbliższym czasie w sieciach niskiego 

napięcia pojawi się wiele takich źródeł. Należy 

podkreślić, że przyłączenie źródła do sieci 

niskiego napięcia w zależności od zastosowanej 

technologii może mieć różne konsekwencje dla 

pracy sieci i innych odbiorców, zarówno w 

stanie ustalonym jak i przejściowym [1, 2, 3, 7]. 

W stanie przejściowym, wpływ ten zależeć 
będzie m.in. od właściwości dynamicznych 

źródła, w tym układu i jakości regulacji źródła. 

Wśród technologii mikroźródeł dostępnych 

obecnie na rynku można wyróżnić kogeneratory 

gazowe umożliwiające jednoczesne, ciągłe 

wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej [7]. 

Kogeneracja gazowa może okazać się 
technologią pożądaną przez odbiorców 

końcowych. 

W artykule podjęto problematykę współpracy 

sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia 

z kogeneratorami gazowymi. Ze względu na 

odmienne właściwości dynamiczne rozważono 

mikroźródła wyposażone w generatory 

asynchroniczne i synchroniczne. W badaniach 

wykorzystano nieliniowy model matematyczny 

SEE opracowany w środowisku 

Matlab/Simulink. Ze względu na brak 

wiarygodnych danych analizowanego systemu 

elektroenergetycznego, w symulacjach 
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uwzględniono niepewność parametrów 

i wyznaczono pasma graniczne przebiegów, 

m.in. napięcia twornika i mocy chwilowej 

generatora. Przeprowadzono analizę stanów 

przejściowych występujących w sieci niskiego 

napięcia, analizowano m.in. chwilowy zanik 

napięcia w analizowanej sieci. Przeprowadzono 

analizę ilościową i jakościową uzyskanych 

wyników obliczeń. 

2. Model matematyczny analizowanego 
układu 
W artykule rozważano sieć dystrybucyjną 
niskiego napięcia, zbudowaną w większości 

jako sieć napowietrzna z przewodami 

nieizolowanymi. Ponadto w sieci występowały 

przyłącza kablowe i odcinki napowietrzne 

z przewodami izolowanymi. Sieć zasila 

transformator o mocy znamionowej Sn = 250 

kV·A i przekładni napięciowej 20 kV/0,4 kV. 

Do sieci przyłączone są 34 nieruchomości, przy 

czy są to głównie domy wielorodzinne. Na 

potrzeby badań przyjęto, że kogenerator G1 

o mocy znamionowej Sn = 10 kV·A 

zainstalowano w gospodarstwie ogrodniczym. 

Schemat topograficzny analizowanej sieci 

przedstawiono na rys. 1. 

 

G1

M

...

...

 
Rys. 1. Schemat topograficzny analizowanej 

sieci 

Przedstawioną na rys. 1 sieć niskiego napięcia 

zamodelowano w programie Matlab/Simulink. 

Rezystancje i reaktancje wzdłużne linii 

wyznaczono w oparciu o długości, przekroje 

oraz typy linii (uzyskane od operatora sieci). W 

dalszej części artykułu wartości te nazwano 

wartościami nominalnymi. Ze względu na 

stosunkowo niewielkie długości linii i 

przyłączy, w modelu matematycznym 

pominięto pojemności doziemne. 

Odbiorniki zainstalowane w gospodarstwach 

domowych zamodelowano jako stałe 

admitancje, a ich wartości nominalne 

wyznaczono na podstawie wartości mocy 

przyłączeniowej. Ponadto w analizowanej sieci 

zamodelowano odbiornik w postaci 

asynchronicznego silnika prądu przemiennego 

(oznaczonego literą M na rys. 1a) o mocy 

znamionowej równej Pn = 4 kW. 

Do analizy silnika spalinowego kogeneratora 

wykorzystano model silnika tłokowego 

z nieliniową charakterystyką momentu. Na rys. 

2 przedstawiono nieliniową zależność momentu 

silnika M w funkcji aktualnej wartości 

prędkości obrotowej n i ilości paliwa d 

wyznaczoną na podstawie charakterystyki 

zewnętrznej silnika spalinowego [3]. 

Właściwości dynamiczne silnika spalinowego 

reprezentowane są przez klasyczne równanie 

ruchu [3] oraz model układu paliwowego w 

postaci elementu pierwszego rzędu o stałej 

czasowej Tps. 

 

 
Rys. 2. Charakterystyka momentu spalinowego 

silnika napędowego kogeneratora 

Schemat blokowy modelu silnika 

przedstawiono na rys. 3, gdzie przez dref(t) 

oznaczono zadaną ilość paliwa wyznaczaną 
przez regulator mocy kogeneratora, d(t) 

aktualną ilość paliwa, n(t) prędkość wirowania 

silnika, a MG(t) moment obciążenia silnika 

równy momentowi generatora. 

 

 
Rys. 3. Schemat blokowy modelu silnika 

napędowego kogeneratora 

Drugim modelowanym elementem układu 

kogeneratora G1 jest generator synchroniczny 

lub asynchroniczny. 
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Do zamodelowania generatora synchronicznego 

wykorzystano model obwodowy typu RL z 

jednym odwodem tłumiącym w osi poprzecznej 

i jednym w osi wzdłużnej [4]. W modelu 

układu regulacji mikroźródła z generatorem 

synchronicznym uwzględniono regulator mocy 

wypracowujący sygnał sterujący dla silnika 

gazowego oraz regulator napięcia sterujący 

przekształtnikiem w obwodzie wzbudzenia 

generatora synchronicznego. 

Do zamodelowania generatora 

asynchronicznego wykorzystano również model 

obwodowy typu RL szeroko opisywany w 

literaturze, np. w [5]. W tym przypadku model 

układu regulacji obejmował jedynie regulator 

mocy. Ponadto zamodelowano baterię 
kondensatorów służącą do bilansowania mocy 

biernej mikroźródła. Przyjęto, że wszystkie 

analizowane regulatory są typu PI, a ich 

parametry dobrano eksperymentalnie, 

korzystając z zaleceń producentów układów 

regulacji zespołów wytwórczych małej mocy 

(np. firmy MarelliMotori). Tak dobrane 

wartości parametrów traktowano jako wartości 

nominalne. 

W badaniach symulacyjnych jako zmienne 

niepewne traktowano parametry regulatorów 

kogeneratora (wzmocnienia i stałe czasowe) 

oraz pojemność kondensatorów bilansujących 

moc bierną mikroźródła z generatorem 

asynchronicznym. 

3. Wyniki badań 
Badania symulacyjne analizowanego układu 

obejmowały następujący cykl pracy: 

• rozruch silnika spalinowego 

kogeneratora, prędkość narasta od zera 

do prędkości bliskiej prędkości 

synchronicznej, 

• przyłączenie generatora do sieci (w 

chwili t1 = 5 s – bezpośrednio dla 

generatora asynchronicznego lub metodą 
samosynchronizacji dla generatora 

synchronicznego), 

• przemijający zanik napięcia na szynach 

średniego napięcia transformatora 

20 kV/0,4 kV (zanik napięcia trwający 

150 s zaczynający się w chwili t2 = 10 s). 

W przeprowadzonych badaniach uwzględniono 

niepewność parametrów modeli 

matematycznych analizowanego układu. 

Uwzględnienie niepewności parametrów 

związane jest z brakiem wiarygodnych danych 

poszczególnych elementów układu i 

zmiennością obciążenia sieci. Niepewność 
parametrów uwzględniono poprzez zastąpienie 

konkretnej wartości parametru modelu 

matematycznego wartością losową (losowaną z 

określonego przedziału, odpowiadającemu 

rozkładowi prawdopodobieństwa wystąpienia 

danej wartości parametru w układzie 

rzeczywistym [3]). W obliczeniach założono, że 

wszystkie prawdopodobieństwa mają rozkład 

nieskorelowany, dla którego wartością średnią 
jest wartość nominalna parametru obliczona na 

podstawie danych uzyskanych od operatora 

sieci. 

Badania symulacyjne z uwzględnieniem 

niepewności parametrów modelu 

matematycznego polegają na wielokrotnym 

powtarzaniu obliczeń przy losowo wybieranych 

wartościach parametrów, zgodne z założonym 

rozkładem prawdopodobieństwa. Po 

wylosowaniu wszystkich wartości parametrów 

następuje weryfikacja poprawności losowania, 

polegająca na sprawdzeniu czy wylosowane 

parametry mogą wystąpić w układzie 

rzeczywistym. 

Przyjęty w obliczeniach zakres zmian wynosił: 

±25% wartości nominalnej dla zmian 

rezystancji i reaktancji linii, ±25% wartości 

nominalnej dla zmian wzmocnień i stałych 

czasowych regulatorów kogeneratora, od 10% 

do 100% wartości nominalnej mocy 

przyłączeniowej odbiorników oraz ±50% 

wartości nominalnej pojemności 

kondensatorów bilansujących moc bierną (w 

przypadku mikroźródła z generatorem 

asynchronicznym). Poszczególne wartości 

zmian dobrano w ten sposób, aby były one 

większe od przewidywanych niepewności 

parametrów dla rzeczywistej sieci niskiego 

napięcia. W związku z tym w układzie 

rzeczywistym nie powinny zajść gorsze 

warunki pracy kogeneratora, niż te wyznaczone 

w badaniach symulacyjnych. 

Uzyskane wyniki przedstawiono na rys. 4 do 9, 

gdzie na tle pasm granicznych przebiegów 

umieszczono przebiegi wartości skutecznej 

napięcia twornika U(t), mocy chwilowej p(t), 

prędkości obrotowej n(t) i dawki paliwa d(t) 

kogeneratora oraz prędkości obrotowej nM(t) i 

wartości skutecznej prądu stojana iM(t) silnika 

dla parametrów nominalnych analizowanej 

sieci. Pasma poszczególnych przebiegów 

ograniczone wartościami maksymalną 
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i minimalną [2, 3], wyznaczono zgodnie z 

zależnością (1). 
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gdzie: Wmax, Wmin – wartość maksymalna i 

minimalna przebiegu dla chwili czasu ti, Wj(ti) – 

wartość chwilowa przebiegu dla j-tego 

losowanego zestawu parametrów. 

W celu ułatwienia analizy porównawczej na 

rysunkach od 4 do 9 przedstawiono przebiegi 

dla mikroźródła wyposażonego w generator 

synchroniczny (a) i asynchroniczny (b). 
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Rys. 4. Przebiegi napięcia twornika generatora 

synchronicznego (a) i asynchronicznego (b) 

mikroźródła 
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Rys. 5. Przebiegi mocy chwilowej generatora 

synchronicznego (a) i asynchronicznego (b) 

mikroźródła 
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Rys. 6. Przebiegi prędkości obrotowej 

generatora synchronicznego (a) i 

asynchronicznego (b) mikroźródła. 
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Rys. 7. Przebiegi dawki paliwa silnika 

mikroźródła z generatorem synchronicznego (a) 

i asynchronicznym (b). 
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Rys. 8. Przebiegi prędkości obrotowej silnika 

asynchronicznego dla sieci z przyłączonym 

generatorem synchronicznym (a) i 

asynchronicznym (b). 
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Rys. 9. Przebiegi prądu stojana silnika 

asynchronicznego dla sieci z przyłączonym 

generatorem synchronicznym (a) i 

asynchronicznym (b). 

4. Wnioski 
Na podstawie przeprowadzonych badań można 

wyciągnąć następujące wnioski: 

• Przebiegi analizowanych wielkości 

badanej sieci niskiego napięcia w stanach 

przejściowych praktycznie nie zależą od 

rodzaju generatora pracującego w 

mikroźródle. 

• Ponowna synchronizacja generatora 

synchronicznego z siecią po 

krótkotrwałej przerwie w zasilaniu nie 

spowodowała znaczących zakłóceń. 

• Praktycznie nie występuje interakcja, 

pomiędzy mikroźródłem a silnikiem 

asynchronicznym pracującym w pobliżu 

miejsca przyłączenia generatora. Wpływ 

mikroźródła ujawnia się jedynie przez 

zmiany prądu stojana wywołane nagłymi 

zmianami napięcia sieci. 
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• Możliwość pełnego wykorzystania 

mikroźródła nastąpi w przypadku 

wyposażenia źródła w układ 

umożliwiający pracę autonomiczną przy 

zasilaniu odbiorników o odpowiednio 

dobranej mocy. Obecnie, zgodnie z [6] 

wymaga się wyłączenia źródła po 

wykryciu zaniku napięcia sieci. 

Uogólniając powyższe wnioski można 

stwierdzić, że w sieciach niskiego napięcia przy 

odpowiednim, nawet uproszczonym, doborze 

regulatora (bez optymalizacji nastawień) nie 

powinny zachodzić zjawiska dynamiczne 

zagrażające pracy kogeneratora i sieci. 

Jednakże wniosek ten wymaga potwierdzenia w 

dalszych badaniach (symulacyjnych i 

pomiarowych) i najprawdopodobniej nie 

dotyczy rozległych sieci z dużą ilością 
przyłączonych mikroźródeł. 
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