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BADANIE WPŁYWU SUBHARMONICZNYCH 

NAPIĘCIA NA PRACĘ TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO 

 
STUDY OF INFLUENCE VOLTAGE SUBHARMONICS 

FOR SINGLE PHASE TRANSFORMER OPERATION 

 
Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu subharmonicznych napięcia na obwód 

magnetyczny transformatora jednofazowego. Zaprezentowano przebiegi strumienia magnetycznego, prądu 

magnesującego oraz ich widm dla napięcia zawierającego rozważane zaburzenie. Badania przeprowadzono za 

pomocą metody symulacyjnej, z wykorzystaniem dwuwymiarowego polowego modelu transformatora 

zaimplementowanego w środowisku MAXWELL. Odpowiednie obliczenia wykonano dla transformatora 

mocy 4 kVA. 
 

Abstract: This paper concerns effect of voltage subharmonics on the magnetic circuit of a single phase 

transformer. The waveforms of magnetic flux and magnetizing current and their spectra were discussed. The 

investigations were carried out with simulation method, with using a 2D field model implemented in the 

MAXWELL environment. The suitable calculations were performed for the transformer of rated power  

4 kVA. 
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1. Wstęp 

Jednym z zaburzeń jakości napięcia 

powszechnie występujących w systemach 

elektroenergetycznych są odkształcenia 

przebiegu napięcia od przebiegu sinusoidy. 

Zazwyczaj odkształcenia przebiegu napięcia 

wiążą się z obecnością wyższych 

harmonicznych, a w niektórych systemach 

również subharmonicznych (niższych 

interharmonicznych). Subharmoniczne 

definiuje się jako składowe (np. napięcia) 

o częstotliwości niższej od podstawowej 

harmonicznej. Przyczyną występowania 

subharmonicznych napięcia jest praca 

odbiorników nieliniowych, takie jak np. 

cyklokonwertery [1], falowniki [2,3], piece 

indukcyjne [4], oraz odbiorników 

charakteryzujących się dużymi zmianami 

(w czasie) pobieranej mocy, np. pieców 

łukowych [5]. Innymi źródłami 

subharmonicznych są elektrownie wiatrowe [6] 

oraz ziemskie pole magnetyczne [7]. 

Poziomy subharmonicznych napięcia mogą 

w niektórych systemach elektroenergetycznych 

osiągać znaczne wartości. Przykładowo, 

w pracy Barrosa et al [8] odnotowano znaczące 

poziomy subharmonicznych w budynku z dużą 

liczbą odbiorników nieliniowych, 

zlokalizowanym w pobliżu stalowni. 

Maksymalna wartość pierwiastka z sumy 

kwadratów subharmonicznych o częstotliwości 

5, 10, ... 45 Hz wynosiła 1,67% amplitudy 

podstawowej harmonicznej (przy 10-

minutowym czasie agregacji), a wartość średnia  

– 0,48% (w tygodniowym horyzoncie 

czasowym). Należy podkreślić, że dominowała 

składowa o częstotliwości 45 Hz. 

Subharmoniczne są uważane za szczególnie 

szkodliwe zaburzenie jakości napięcia. 

Powodują między innymi zjawisko migotania 

światła [9], oscylacje momentu obrotowego 

prądnic synchronicznych [9], i wzrost obciążeń 

cieplnych silników indukcyjnych [10,11,12]. 

Ponadto mogą powodować nasycanie rdzeni 

transformatorów. 

Obecny stan wiedzy dotyczący wpływu 

subharmonicznych napięcia na transformatory 

jest w znacznej mierze oparty na badaniach 

Langella, Testa, Emanuela et al. W [13] 

zamieszczono analizę matematyczną wpływu 

subharmonicznych napięcia na prąd 

magnesujący transformatora. W [7] 

przedstawiono wpływ subharmonicznych 

o kolejności zgodnej i zerowej na strumień 

i prąd magnesujący transformatora 

trójfazowego. W pracach [14] i [15] 

opublikowano wyniki badań wpływu 
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subharmonicznych na strumień magnetyczny, 

prąd magnesujący, oraz prąd uzwojenia 

pierwotnego przy pracy z obciążeniem 

rezystancyjnym. Badania eksperymentalne 

wykonano dla transformatora o mocy 1 kVA. 

Należy zauważyć, że w [7,14,15] część badań 

wykonano dla subharmonicznych o    bardzo 

niekorzystnym stosunku amplitudy do 

częstotliwości. Między innymi przytoczono 

analizę przebiegów strumienia, prądu 

magnesującego i jego widma dla 

subharmonicznych o częstotliwości 1 Hz oraz 

amplitudach 0,7% i 1% składowej podstawowej 

napięcia. Dla rozważanych zaburzeń 

zaobserwowano  nawet czterokrotny wzrost 

wartości skutecznej prądu magnesującego oraz 

dziewięciokrotny wzrost wartości szczytowej 

w stosunku do prądu magnesującego 

w warunkach zasilania znamionowego [15]. 

Pozwoliło to na sformułowanie jednego 

z głównych wniosków końcowych pracy [15] 

(Langella R., Testa A, Emanuel A: On the 

effects of subsynchronous interharmonic 

voltages on power transformers: single phase 

units IEEE Transactions on Power Delivery, 

2008, Vol. 23, No. 4, pp. 2480-2487): „Wyniki 

badań eksperymentalnych, pomimo że 

wykonanych dla małego transformatora o mocy 

1 kVA dowodzą, że subharmoniczne o bardzo 

niskiej częstotliwości, nawet o pozornie 

nieznacznej amplitudzie, mogą powodować 

nasycenie rdzenia magnetycznego”. Może to 

prowadzić do „nadmiernych obciążeń 

cieplnych, jako konsekwencji wzrostu wartości 

skutecznej prądu. Ponadto, naprężenia 

mechaniczne, wibracje i hałas są bezpośrednim 

skutkiem wzrostu wartości szczytowej prądu.”  

Należy jednak zauważyć, że w systemie 

elektroenergetycznym nie należy spodziewać 

się subharmonicznych o częstotliwości 1 Hz 

i wartości 0,7% - 1% UN. Jednocześnie dobór 

kombinacji częstotliwości i     amplitudy 

subharmonicznej napięcia ma istotny wpływ na 

wnioski wynikające z badań. W związku z tym, 

zasadna jest ponowna ocena wpływu 

subharmonicznych na negatywne skutki 

związane z możliwością nasycenia się rdzenia 

transformatora oraz analiza przebiegów 

strumienia, prądu magnesującego i ich widm 

dla innych kombinacji amplitudy 

i częstotliwości subharmonicznej napięcia. 

 

2. Wyniki badań 

Poniżej przedstawiono wyniki badań wpływu 

subharmonicznych napięcia na strumień 

magnetyczny i prąd magnesujący 

transformatora jednofazowego w stanie biegu 

jałowego. Badania symulacyjne wykonano dla 

transformatora typu T1K3A o mocy 4 kVA 

i napięciu znamionowym strony pierwotnej 

i wtórnej odpowiednio 380 V i 133 V, 

zasilanego napięciem zawierającym 

subharmoniczną napięcia o amplitudzie 0,2% 

składowej podstawowej i częstotliwości 1 Hz. 

W obliczeniach wykorzystano dwuwymiarowy 

model polowy (rys. 1) zaimplementowany 

w środowisku Ansoft Maxwell v15. 

Podstawowe parametry modelu zawarto w  

tab. 1. 

 

 

 
 

Rys. 1. Model transformatora jednofazowego 

wykorzystanego w symulacjach 

 

Tabela 1. Podstawowe parametry modelu 2D 

h1 420 mm 

h2 266 mm 

w1 380 mm 

w2 226 mm 

Głębokość 77 mm 

Liczba zwojów uzwojenia 

pierwotnego 

264 

Liczba zwojów uzwojenia 

wtórnego 

92 

 

Moc badanego transformatora znacząco 

odbiega od mocy transformatorów 

energetycznych, co w istotny sposób wpływa na 

jego parametry. Między innymi wraz ze 

wzrostem mocy maleje względna rezystancja 

uzwojeń, która teoretycznie powinna mieć 
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wpływ na tłumienie subharmonicznych prądu. 

Należy jednak zauważyć, że względna 

reaktancja magnesująca transformatora typowo 

wynosi ok. 10, dlatego nawet dla częstotliwości 

1 Hz reaktancja magnesująca jest wielokrotnie 

większa od rezystancji uzwojeń.  

 

a) 

 
b) 

 
Rys. 2. Przebieg prądu magnesującego 

badanego transformatora zasilanego napięciem 

zawierającym subharmoniczną o częstotliwości 

1 Hz i amplitudzie 0,2% składowej 

podstawowej; na rys. b zamieszczono 

powiększony fragment rysunku a  

 
 

Rys. 3. Przebieg strumienia magnetyczny 

badanego transformatora zasilanego napięciem 

zawierającym subharmoniczną częstotliwości 

1 Hz i amplitudzie 0,2% składowej 

podstawowej 

 

 
 

Rys. 4. Widmo prądu magnesującego 

transformatora zasilanego napięciem 

zawierającym subharmoniczną częstotliwości 

1 Hz i amplitudzie 0,2% składowej 

podstawowej 
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Rys. 5. Widmo strumienia magnetycznego 

badanego transformatora zasilanego napięciem 

zawierającym subharmoniczną częstotliwości 

1 Hz i amplitudzie 0,2% składowej 

podstawowej  

 

W konsekwencji, subharmoniczne prądu 

magnesującego są tłumione głównie przez  

indukcyjność, a rezystancja uzwojeń ma 

pomijalne znaczenie. Tym należy tłumaczyć 

fakt, że transformatory o całkowicie 

odmiennych mocach mogą wykazywać się 

podobną wrażliwością na subharmoniczne 

napięcia [7]. 

Na rys. 2-5 zamieszczono wyniki obliczeń dla 

transformatora zasilanego napięciem 

zawierającym rozważaną subharmoniczną. Rys. 

2 przedstawia przebieg prądu magnesującego 

w czasie, rys. 3 – przebieg strumienia 

magnetycznego, a rys. 4 i rys. 5 – widma 

prezentowanych przebiegów strumienia i prądu 

magnesującego. Dla porównania, na rys. 6 i rys. 

7 zamieszczono przebieg prądu magnesującego 

oraz jego widmo dla przypadku zasilania 

napięciem idealnie sinusoidalnym. 

 

 
 

Rys. 6. Przebieg prądu magnesującego 

badanego transformatora zasilanego napięciem 

idealnie sinusoidalnym  

 

Zasilanie transformatora napięciem 

zawierającym rozważaną subharmoniczną 

spowodowało nieznaczny wzrost składowej 

podstawowej prądu magnesującego – o ok. 

4,4%. W przypadku transformatora 

zaobserwowany wzrost ma marginalne 

znaczenie ze względu na relatywnie małe 

wartości prądu magnesującego w porównaniu 

do prądu znamionowego (niewielki wzrost 

składowej podstawowej prądu magnesującego 

ma pomijalny wpływ na wzrost prądu 

w uzwojeniu pierwotnym przy pełnym 

obciążeniu), natomiast w silnikach 

indukcyjnych wzrost składowej podstawowej 

prądu magnesującego w warunkach zasilania 

napięciem zawierającym subharmoniczne 

przyczynia się do dodatkowego nagrzewania 

uzwojeń [10]. 
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Rys. 7. Widmo prądu magnesującego badanego 

transformatora zasilanego napięciem idealnie 

sinusoidalnym  

 

Jak wykazuje analiza widm prądu i strumienia, 

przedstawionych na rys. 4 i rys. 5, 

subharmoniczna napięcia w znaczący sposób 

„przenika” do strumienia magnetycznego 

i prądu magnesującego transformatora. 

Zawartość subharmonicznej o częstotliwości  

1 Hz w strumieniu i prądzie magnesującym 

wynosi odpowiednio 10% i 22,5%. Dodatkowo, 

w prądzie magnesującym wystąpiły 

interharmoniczne o częstotliwości 99 Hz 

i 101 Hz i amplitudzie odpowiednio równej 

12,8% i 12,9% składowej podstawowej. Z kolei 

wpływ subharmonicznych napięcia na 

względną zawartość wyższych harmonicznych 

(odniesioną do harmonicznej podstawowej) 

w prądzie magnesującym jest praktycznie 

pomijalny. Przy zasilaniu napięciem idealnie 

sinusoidalnym zawartość trzeciej harmonicznej 

w prądzie magnesującym wyniosła 29,9% (rys. 

7), natomiast dla przypadku zasilania napięciem 

zawierającym subharmoniczną – 30,4% (rys. 5). 

Skutkiem wzrostu harmonicznej podstawowej 

prądu magnesującego oraz pojawienia się 

subharmonicznej i interharmonicznych 

w prądzie magnesującym jest zwiększenie jego 

wartości skutecznej oraz szczytowej. 

W rozważanym przypadku wzrost wartości 

skutecznej był stosunkowo niewielki – wynosił 

8,4%. Z kolei wzrost wartości szczytowej był 

znacznie większy – o ok. 61%. Należy 

podkreślić, że obserwowany wzrost wartości 

skutecznej i szczytowej prądu magnesującego 

jest wielokrotnie mniejszy od obserwowanego 

w cytowanej pracy [15]. 

Podsumowując, wyniki przeprowadzonego 

eksperymentu numerycznego nie potwierdzają 

szczególnie negatywnego oddziaływania 

subharmonicznych napięcia na obwód 

magnetyczny transformatora, odnotowanego 

w pracy Langela, Testa i Emanuela [15]. 

 

3. Wnioski 

Zasilanie transformatora napięciem 

zawierającym subharmoniczne napięcia 

powoduje niewielki wzrost składowej 

podstawowej prądu magnesującego  

i pojawienie się interharmonicznych oraz 

subharmonicznych. W konsekwencji, wzrasta 

wartość szczytowa prądu magnesującego oraz 

skuteczna, przy czym obserwowany wzrost 

wartości skutecznej był stosunkowo niewielki. 

W świetle przedstawionych wyników badań 

należy postawić hipotezę, że subharmoniczne 

napięcia są znacznie mniej szkodliwe dla pracy 

transformatora, niż wskazuje na to istniejący 

stan wiedzy. Potwierdzenie tej hipotezy 

wymaga dalszych prac badawczych. 

 

4. Literatura 

[1]. Hsu, C. T., Chen, C. S.,  Lin, C. H.: Electric 

power system analysis and design of an expanding 

steel cogeneration plant, IEEE Transactions on 

Industry Applications, 2011, Vol. 47, No. 4, pp. 

1527-1535 

[2]. Chang, G. W., Chen, S. K., Su, H. J, Wang, P. 

K.: Accurate assessment of harmonic and 

interharmonic currents generated by VSI-fed drives 

under unbalanced supply voltages, IEEE 

Transactions on Power Delivery, 2011,  Vol .26, No. 

2, pp. 1083-1091 

[3]. Drabek, P., Kus, V.: EMC issues of low 

frequency interference of power electronic 

converters, Applied Mechanics and Materials, 2013, 

284-287, pp. 2516-2520 

[4]. Yılmaz, I., Ermis, M., Cadırcı, I.: Medium-

frequency induction melting furnace as a load on the 

power system, IEEE Transactions on Industry 

Applications, 2012, Vol. 48, No. 4, pp. 1203-1214  

[5]. Kolagar, A. D., Shoulaie, A.: Reduction of 

undesired harmonic components in a steel industrial 

plant with DC electric arc furnaces, Proc. of  2nd 

Power Electronics, Drive Systems and Technologies 

Conference, 2011 

[6]. Schostan, S., Dettman, K. D., Purellku, I., 

Schulz, D.: Harmonics and powers of doubly fed 

induction generators at balanced sinusoidal 

voltages, International School on Nonsinusoidal 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 
 

178

Currents and Compensation, Łagów-Poland, 15-18 

June 2010, pp. 213-217 

[7]. Roberto Langella, Alfredo Testa, Fellow, 

Alexander E. Emanuel: On the Effects of 

Subsynchronous Interharmonic Voltages on Power 

Transformers: Three Phase Units, IEEE 

Transactions On Power Delivery, October 2008, 

Vol. 23, No. 4 

[8]. Barros, J., de Apraiz, M., Diego, R.I.: 

Measurement of subharmonics in power voltages, 

Power Tech 2007 IEEE Conference, Lausanne, 

Switzerland, 1-5 July 2007, pp. 1736–1740 

[9]. Testa, A., Langella, R.: Power system 

subharmonics, IEEE Power Engineering Society 

General Meeting, Italy, 2005 

[10]. Gnaciński P., Pepliński M.: Induction cage 

machine supplied with voltage containing 

subharmonics and interharmonics, przyjęty do 

druku w IET Electric Power Applications, doi: 

10.1049/iet-epa.2013.0422 

[11]. Gnaciński P., M. Pepliński, Szweda M. Wpływ 

podharmonicznych na obciążenie cieplne silnika 

indukcyjnego, Zeszyty Problemowe - Maszyny 

Elektryczne, nr 84/2009, s. 97-101, Katowice 2009 

[12]. de Abreu, J. P. G., Emanuel, A. E: Induction 

motor thermal aging caused by voltage distortion 

and imbalance: loss of useful life and its estimated 

cost, IEEE Trans. on Industry Applications, 2002, 

Vol. 38, No. 1, pp. 12-20 

[13]. Emanuel, E. A.,  Humi, M.: Magnetizing 

current harmonics, interharmonics and 

subharmonics an analytical study, 14th International 

Conference on Harmonics and Quality of Power, 26-

29 Sept. 2010 

[14]. D. Gallo, R. Langella, A. Testa, A. Emanuel, 

On the effects of voltage subharmonics on power 

transformers: a preliminary study,  11th 

International Conference on Harmonics and Quality 

of Power, ICHPQ 2004, pp. 501–506 

[15]. Langella R., Testa A, Emanuel A: On the 

effects of subsynchronous interharmonic voltages on 

power transformers: single phase units IEEE 

Transactions on Power Delivery, 2008, Vol. 23, No. 

4, pp. 2480-2487 

Autorzy 

dr hab. inż. Piotr Gnaciński, prof. nadzw. AM, 

e-mail: p.gnacinski@we.am.gdynia.pl 

mgr inż. Damian Hallmann, 

email: d.hallmann@we.am.gdynia.pl 

dr inż. Piotr Jankowski  

e-mail: keopiotr@am.gdynia.pl 

Akademia Morska w Gdyni, 

Katedra Elektroenergetyki Okrętowej 

ul. Morska 83, 81-225 Gdynia 

 


