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Analiza numeryczna fali przepięciowej przechodzącej
przez transformator SN/nN
Konrad Sobolewski

Jednym z efektów postępu technologicznego są nowoczesne 
urządzenia elektroniczne, które z jednej strony umożliwiają 
wykonanie pracy szybciej i efektywniej, z drugiej zaś – same 
często stawiają wymagania wobec środowiska elektromagne-
tycznego, w którym pracują. Czynnikiem, który często deter-
minuje możliwość wypełnienia funkcji przez urządzenie jest 
zasilanie elektryczne, którego parametry powinny być stabilne 
w każdym momencie. Wpływ na nie mogą mieć czynniki zarów-
no naturalne, jak i wynikające z funkcjonowania samej sieci.

Do najgroźniejszych z nich pod kątem energetycznym niewątpliwie 
należy zaliczyć wyładowania atmosferyczne, zarówno bezpośrednie, 
jak i pobliskie, które mogą skutkować powstaniem fali przepięciowej 
w układzie zasilania [1]. Na jej drodze propagacji mogą pojawić się 
inne urządzenia, systemy lub instalacje, które mogą zmienić charak-
ter pierwotnego zaburzenia, np. z aperiodycznego na oscylacyjny [2]. 
Jednym z takich przypadków spotykanym dość często jest fala prze-
pięciowa, pojawiająca się w sieci średniego napięcia, propagowana 
wzdłuż instalacji m.in. do transformatora SN/nN i dalej do użytkow-
nika końcowego. Zarówno instalacja, transformator, jak i urządzenia 
ochronne, pomiarowe i krańcowe są w takim przypadku narażone na 
zakłócenie pracy, a nawet zniszczenie. Z tego względu niezbędne jest 
prowadzenie prac mających na celu poprawę skuteczności stosowa-
nych rozwiązań ochronnych, m.in. przez lepsze poznanie istoty dane-
go zaburzenia, tym bardziej że w coraz większym stopniu następuje 
integracja usług energetycznych w systemie smart grid. 

W artykule przedstawiono model transformatora, do którego od 
strony średniego napięcia będą docierały przepięcia o różnym charak-
terze, zaś obserwowana będzie strona niskonapięciowa wraz z oceną 
narażenia urządzeń blisko transformatora i wpływem poszczególnych 
jego elementów na wartość przenoszonych przebiegów.

Środowisko symulacyjne
Prowadzenie badań naukowych opartych jedynie na metodzie 

laboratoryjnej jest bardzo drogie, stąd coraz częściej wybieraną 
metodą badawczą jest modelowanie i symulacje numeryczne [3]. 
Proponowanym przez autora środowiskiem modelowym jest w tym 
przypadku MATLAB wraz z pakietem SIMuLINK. Niezależnie 
jednak od wyboru programu, podstawowym zadaniem osoby mo-
delującej jest prawidłowe zaplanowanie modelu, dobranie jego ele-
mentów składowych wraz z parametrami, ale także odpowiedni do-
bór parametrów przeprowadzanej po wykonaniu modelu symulacji. 
Bardzo często zdarza się, iż uzyskiwane są bardzo ciekawe wyniki, 

które jednak nijak mają się do rzeczywistości, a zatem również nale-
ży mieć co najmniej ogólną wiedzę o spodziewanych rezultatach.

Model numeryczny fali przepięciowej
Fala przepięciowa docierająca do analizowanego transformatora 

może pochodzić od różnego rodzaju źródeł zaburzeń, co wiąże się 
z różnicami w jej pierwotnej charakterystyce. Zdarzeniem, które 
pojawia się statystycznie najczęściej, jest stan przejściowy wynika-
jący ze zmian w samej sieci zasilającej, jak np. zadziałanie urzą-
dzeń automatyki zabezpieczającej, nagłe zmiany obciążeń lub stany 
awaryjne takie jak zwarcia. Najgroźniejszym jednak zdarzeniem 
jest bezpośrednie wyładowanie piorunowe w linię, słup lub w ich 
bliskie sąsiedztwo. Niebezpieczeństwo elektryczne wynika w tym 
przypadku z dużej ilości energii, ale również dużego obszaru od-
działywania pola elektromagnetycznego objawiającego się przepię-
ciami indukowanymi.

W celach badawczych niniejszego artykułu przyjęte zostały cztery 
fale przepięciowe:
– pierwszy udar piorunowy krótkotrwały 10/350 µs, 100 kA,
– następny udar piorunowy krótkotrwały 0,25/100 µs, 50 kA,
– udar napięciowy 1,2/50 µs, 5 kV,
– szybkozmienny stan przejściowy typu BuRST – przebieg pro-
stokątny 5 kV.

Dwa pierwsze wymuszenia dotyczą doziemnego wyładowania 
piorunowego, zaś ich kształt został opisany funkcją Heidlera

 (1)

w której:
Imax – wartość szczytowa prądu, 
k – współczynnik korekcyjny,
t – czas,
τ1, τ2 – współczynniki opisujące czas czoła oraz czas do półszczytu 
udaru.

udar napięciowy 1,2/50 µs opisany został funkcją dwuwykład-
niczą
 (2)

w której:
U0 – wartość szczytowa napięcia,
t – czas,
τ1, τ2 – współczynniki opisujące czas czoła (τ1 = 0,405 µs) i czas do 
półszczytu udaru (τ2 = 68,2 µs).

Ostatni z kształtów – przebieg prostokątny, wygenerowany został 
bezpośrednio z predefiniowanego źródła dostępnego w używanym 
środowisku – Pulse Generator. W praktyce wykonany został w pa-
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kiecie SIMULINK blok realizujący generację zaburzenia przedsta-
wiony na rys. 1.

Składa się on z elementu podającego czas, bloku obliczającego 
kształt udaru, opóźnienia umożliwiającego określanie momentu 
udaru, sterowanego źródła prądowego zbocznikowanego rezystorem 
ograniczającym maksymalne napięcie. Zaciski GND oraz UDAR 
dołącza się odpowiednio do ziemi oraz miejsca doprowadzenia uda-
ru, np. do zacisku uzwojenia transformatora. Alternatywnie źródło 
to można przełączyć w tryb pracy z sygnałem prostokątnym na wyj-
ściu. Generowane przebiegi udarowe zostały pokazane na rys. 2.

Model numeryczny transformatora SN/nN
Model transformatora SN/nN – jako podstawowy element ba- 

dań – powinien zostać zamodelowany z należytą starannością. Punk-
tem wyjścia były pomiary 
parametrów rzeczywistego 
urządzenia – transformatora 
TOC 20/10 (6/0,4 kV). Jest to 
transformator doświadczalny 
z uzwojeniem pierwotnym 
połączonym w gwiazdę, zaś 
uzwojenie wtórne pracuje 
w układzie zygzaka (rys. 3). 
Jest to połączenie rzadziej spo-
tykane, stąd w kolejnych eta-
pach modelowania pojawiły 
się zagadnienia wymagające 
indywidualnego opracowania.

Uzyskane w pomiarach fizycznych wyniki zostały przeliczone na 
wartości poszczególnych części uzwojeń (rezystancja i indukcyjność) 
przez rozwiązanie szeregu układów równań, w których niewiadomymi 
były wartości indukcyjności (rezystancji lub pojemności) poszczegól-
nych podzespołów urządzenia. W efekcie powstał model uwzględniają-
cy pojemności i indukcyjności własne, wzajemne między uzwojeniami 
SN/nN, jak i indywidualnie w ramach uzwojeń oraz doziemne (rys. 4).

Symulacje numeryczne i uzyskane wyniki
W efekcie procesu obliczeń i modelowania powstał kompletny 

układ symulacyjny, pokazany na rys. 5.

Rys. 1. Model udaru piorunowego

Rys. 2. Kształty generowanych udarów

Rys. 3 Konfiguracja uzwojeń 
modelowanego transformatora

Rys. 4. Model badanego transformatora TOC 20/10

Rys. 5. Finalny układ do przeprowadzania badań symulacyjnych

Program symulacji obejmował następujące konfiguracje:
– zaburzenie doprowadzone w średnie napięcie,
– zaburzenie doprowadzone w niskie napięcia,
– zaburzenie doprowadzone w średnie napięcie bez wzajemnych 
SN/nN,
– zaburzenie doprowadzone w średnie napięcie bez wzajemnych SN,
– zaburzenie doprowadzone w średnie napięcie bez wzajemnych nN.

W każdym z przypadków badania zostały wykonane dla następu-
jących zaburzeń:
– pierwszy udar piorunowy krótkotrwały 10/350 µs, 100 kA,
– następny udar piorunowy krótkotrwały 0,25/100 µs, 50 kA,
– udar napięciowy 1,2/50 µs,
– szybkozmienny stan przejściowy typu BURST – przebieg pro-
stokątny.

Dla wszystkich przypadków informacją obserwowaną był prze-
bieg fali przepięciowej po przeciwnej stronie transformatora. Ba-
zując na utworzonym modelu określone zostały parametry procesu 
symulacji, takie jak metoda obliczeniowa (ze zmiennym krokiem 
ode23tb) czy maksymalny krok całkowania (1 µs). Przykładowe 
z uzyskanych wyników zostały zebrane na kolejnych rys. 6–15.

Przypadek 1 – kompletny model
W przypadku doprowadzenia fali przepięciowej o charakterze 

udarowym do uzwojenia pierwotnego powstaje po stronie wtórnej 
transformatora fala o charakterze oscylacyjnym. Jest to jeszcze 
bardziej widoczne w sytuacji, gdy źródłowa fala przepięciowa ma 
kształt prostokąta, a zatem zawiera w sobie składowe wysokoczę-
stotliwościowe.

Przypadek 2 – zaburzenie doprowadzone do uzwojenia wtórnego
Przypadek ten jest szczególnie interesujący od strony analizy wy-

ników symulacji. Program przeliczył wartość przechodzącej fali 
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Rys. 6. Przebiegi dla wymuszenia udarowego i kompletnego modelu (przypadek 1) Rys. 7. Przebiegi dla wymuszenia impulsowego i kompletnego modelu (przypadek 1)

Rys. 8. Przebiegi dla wymuszenia udarowego w uzwojeniu wtórnym (przypadek 2) Rys. 9. Przebiegi dla wymuszenia impulsowego w uzwojeniu wtórnym (przypadek 2)

Rys. 10. Przebiegi dla wymuszenia udarowego i modelu bez pojemności 
wzajemnych między uzwojeniami pierwotnym i wtórnym (przypadek 3)

Rys. 11. Przebiegi dla wymuszenia impulsowego i modelu bez pojemności 
wzajemnych między uzwojeniami pierwotnym i wtórnym (przypadek 3)

Rys. 12. Przebiegi dla wymuszenia udarowego i modelu bez pojemności 
wzajemnych i doziemnych w uzwojeniu pierwotnym (przypadek 4)

Rys. 13. Przebiegi dla wymuszenia impulsowego i modelu bez pojemności 
wzajemnych i doziemnych w uzwojeniu pierwotnym (przypadek 4)

 ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY 



Rok LXXXII 2014 nr 12 23

Rys. 14. Przebiegi dla wymuszenia udarowego i modelu bez pojemności 
wzajemnych i doziemnych w uzwojeniu wtórnym (przypadek 5)

Rys. 15. Przebiegi dla wymuszenia impulsowego i modelu bez pojemności 
wzajemnych i doziemnych w uzwojeniu wtórnym (przypadek 5)

przepięciowej w stronę uzwojenia średniego napięcia zgodnie z prze-
kładnią transformatora, co w rzeczywistości nie będzie miało miejsca. 
Ponieważ uzwojenie wtórne ma dużo mniejszą wartość rezystancji, 
zatem powinien popłynąć przez nie prąd o dużej wartości, co w połą-
czeniu z dużą częstotliwością fali przepięciowej sugeruje, że na zaci-
skach uzwojenia pierwotnego transformatora można się spodziewać 
przepięcia o wartości podobnej do doprowadzonej do strony wtórnej.

Przypadek 3 – bez pojemności wzajemnych między uzwojeniami 
pierwotnym i wtórnym

Celem sprawdzenia, które z dodatkowych pojemności wzajem-
nych stanowią największy wpływ na charakter przenoszonych prze-
pięć przeprowadzono analizę polegającą na dokonywaniu sukce-
sywnych zmian w konfiguracji modelu. Jedną z nich było usunięcie 
bloku realizującego pojemności wzajemne między stroną pierwotną 
i wtórną transformatora. uzyskane wyniki są zbliżone do wartości uzy-
skanych w przypadku 1.

Przypadek 4 – bez pojemności wzajemnych i doziemnych w uzwojeniu 
pierwotnym

Kolejną modyfikacją było usunięcie dodatkowych elementów LC 
ze strony średniego napięcia transformatora. uzyskane wyniki po-
kazano na rys. 12 i 13. Również w tym przypadku przebiegi nie 
różniły się znacząco w odniesieniu do przypadku 1.

Przypadek 5 – bez pojemności wzajemnych i doziemnych w uzwojeniu 
wtórnym

Analogicznie do przypadku 4 czynność usunięcia pojemności 
doziemnych i wzajemnych została powtórzona, ale tym razem dla 
uzwojenia wtórnego. Tym razem różnica widoczna jest na pierwszy 
rzut oka. Zniknęły oscylacje, za to sygnał ze strony pierwotnej jest 
przenoszony na stronę wtórną jedynie zgodnie z określoną przekład-
nią transformatora. Minimalne drgania pojawiają się na skutek istnie-
nia sprzężenia pojemnościowego między stronami transformatora.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż przejście 

fali przepięciowej przez transformator SN/nN wiąże się niewątpliwie ze 
zmianą jej charakteru, tj. z aperiodycznego na oscylacyjny. W tym kon-
kretnym przypadku częstotliwość oscylacji wynosi ok. kilkudziesięciu 
herców. Wpływ na to ma zarówno przekładnia transformatora (wartość 
napięcia), ale też takie czynniki jak pojemności i indukcyjności wzajem-
ne i doziemne, szczególnie występujące po stronie wtórnej.

Aby w wiarygodny sposób odwzorować numerycznie rzeczywiste 
urządzenie często nie wystarczy skorzystać z gotowych, dostępnych 

elementów środowisk modelowania komputerowego. Nawet reno-
mowane programy często nie mają wbudowanych modeli i trzeba je 
samemu utworzyć. W zależności od naszej inwencji, doświadczenia 
i dokładności model ten będzie mniej lub bardziej odpowiadał charak-
terem pierwowzorowi. W analizowanym przykładzie badaniom pod-
dany został specyficzny transformator, w którym uzwojenie wtórne 
pracowało w konfiguracji „zygzak”, czego efektem była konieczność 
zbudowania (zamodelowania) własnego modelu numerycznego. Aby 
to uczynić wykonano serię pomiarów pojemnościowo-indukcyjno-
rezystancyjnych, które następnie należało rozpisać w postaci równań 
z wieloma niewiadomymi – ze względu na jednoczesny pomiar kilku 
elementów (np. szeregowe połączenie cewek), a do utworzenia mo-
delu wymagana była znajomość wartości parametrów pojedynczych 
podzespołów. Proces ten często może być obarczony dużym błędem 
– choćby ze względu na konieczne pomiary, który w konsekwencji 
może w znaczny sposób zniekształcić końcowe wyniki symulacji. 
Jest to kwestia o tyle istotna, że charakter przebiegów wynikowych 
jest poprawny, poprawna jest też reakcja modelu na zmianę parame-
trów symulacji, ale i tak wyniki mogą być błędne. Zatem w ważkich 
kwestiach niezbędne jest mimo wszystko przeprowadzenie badań 
fizycznych, np. w laboratoriach wysokonapięciowych, którym zo-
staną poddane konfiguracje (układy) określone na drodze symulacji 
numerycznych – niekoniecznie wszystkie możliwe, ale np. te najbar-
dziej prawdopodobne. Dopiero wyniki z tych dwóch źródeł mogą 
dać pogląd na sytuację w rzeczywistym urządzeniu. Odnosząc to do 
analizowanego przypadku fala przepięciowa docierając do uzwojeń 
transformatora i przechodząc przez niego zmieniała swój charakter 
z udarowej lub impulsowej na oscylacyjną. Największy wpływ na to 
zjawisko miało uwzględnienie lub nie pojemności wzajemnych oraz 
doziemnych po stronie uzwojenia wtórnego (niskonapięciowego). 

Pozostałe dodatki elektryczne względem idealnego modelu trans-
formatora miały niewielki wpływ. Istotny jest również przypadek, 
kiedy zaburzenie docierało do transformatora od strony niskiego 
napięcia. Wynikiem symulacji było bardzo duże napięcie po stronie 
średnionapięciowej, co w rzeczywistości ma małe prawdopodobień-
stwo zdarzenia ze względu na przykład na wcześniejszy (przy niż-
szym napięciu) rozwój wyładowań niezupełnych i przeskok między 
elementami transformatora.
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