
Odpowiedzi na uwagi z recenzji prof. dr hab. inż. Désiré Dauphin 

Rasolomampionona dotyczącej rozprawy doktorskiej mgra inż. 

Marcina Lizera „Impedancyjne zabezpieczenia rezerwowe 

elektroenergetycznych jednostek wytwórczych w czasie zakłóceń 

zewnętrznych” 

1. Uwagi o charakterze ogólnym (dotyczące rozdziałów 1-9) 

1.1 Treść uwagi ogólnej ze strony 8 recenzji dotyczącej rozdziałów 2 - 9 

Określona jako część druga pracy, czyli od str. 17 (rozdział 2) do str. 139 (rozdział 9) 

jest nazbyt rozbudowana. Niepotrzebnie autor przedstawił bardzo szczegółowo pewne 

informacje ogólnie znane typu: kryterium impedancyjne działania zabezpieczeń (rezystancja 

przejścia, charakterystyki rozruchowe, obszar impedancji rozruchowej, koordynacja zasięgów 

itp.), gdyż są to bardzo dobrze znane pojęcia, dobrze udokumentowane w wielu 

podręcznikach, które zresztą autor rozprawy przytacza w swojej dysertacji.  

Również, jeżeli chodzi o transformacje prądów i napięć w transformatorze, w wielu 

podręcznikach z maszyn elektrycznych, są to znane sprawy i nie było potrzeby aż zanadto się 

rozwodzić na ten temat (str. 31-40). 

Można spokojnie w bardzo skrócony sposób opisać kolejne rozdziały (rozdział 3: 

Budowa zabezpieczenia działającego na podstawie kryterium podimpedancyjnego, oraz 

rozdział 4: Filtracja cyfrowa w algorytmach działania zabezpieczeń podimpedancyjnych. 

Filtracja cyfrowa jest bardzo dobrze opisana zarówno w książce prof. Andrzeja 

Wiszniewskiego, jak i w podręczniku prof. Eugeniusza Rosołowskiego, z Politechniki 

Wrocławskiej, które są zresztą cytowane w tej dysertacji. Zresztą prof. Andrzej Wiszniewski 

wraz z prof. Januszem Szafranem (Uwaga!! Jest błąd w spisie literatury to prof. Szafran, a nie 

Szafranek) również napisali książkę zawierającą dosyć dużo informacji o algorytmach 

filtrowania cyfrowego. 

Odpowiedź 

Zgadzam się, że niektóre fragmenty rozprawy są zbyt rozwlekle opisane, w 

szczególności dla czytelnika dobrze znającego te zagadnienia. Niemniej jednak, uważam, że 

bez wprowadzenia obejmującego opis takich zagadnień jak: kryterium podimpedancyjne, 

specyfika budowy i działania urządzeń zabezpieczeniowych na nim opartych, algorytmy 

wyznaczania impedancji, filtracja cyfrowa itp. praca nie byłaby kompletna. 

Podobnie jeśli chodzi o zagadnienia transformacji prądów i napięć w transformatorze, 

rozważania na ten temat są bardzo istotne, aby zrozumieć specyfikę detekcji przez 

zabezpieczenie bazujące na kryterium podimpedancyjnym zwarć niesymetrycznych 

zlokalizowanych za tego typu obiektem energetycznym. Zagadnienie to ma szczególnie duże 

znaczenie w przypadku systemów zabezpieczeń bloków wytwórczych z transformatorami 

blokowymi o grupie połączeń Yd. 

Jeśli chodzi o przeinaczenie nazwiska prof. Janusza Szafrana, to jest mi niezmiernie 

przykro. Wkraść musiał się niestety błąd wynikający z autokorekty słów przez używany 

przeze mnie procesor tekstu. 



1.2 Treść uwagi ze strony 9 recenzji dotyczącej rozważań na temat algorytmów 

wyznaczania impedancji (rozdział 5 i dalsze) 

Jeżeli chodzi o rozdziały 5 i 6, dobrze, że autor szczegółowo przytacza najbardziej 

znane algorytmy wyznaczania impedancji pętli zwarcia stosowane w zabezpieczeniach 

podimpedancyjnych, czyli: 

 Algorytmy wyznaczania impedancji bazujące na wartościach składowych 

ortogonalnych prądów i napięć pętli zwarcia, m.in. najbardziej znany jest algorytm 

Phadke/Ibrahima, polegający na zastosowaniu filtrów pełnookresowych: 

sinusoidalnego do wyznaczania składowych biernych oraz cosinusoidalnego do 

wyznaczania składowych czynnych prądów i napięć wejściowych, oraz algorytm 

Hortona, gdzie głównie się stosuje funkcje Walsha. Szkoda, że autor nie tłumaczył, w 

jaki sposób algorytm Phadke/Ibrahima został zaimplementowany w swoim procesie 

obliczeniowym, niemniej autor nie wskazuje, w jaki sposób jest realizowany w 

procesie obliczeniowym, którym autor się posługiwał w swoich badaniach. 

 Algorytmy wyznaczania impedancji bazujące na wartościach chwilowych prądów i 

napięć pętli zwarcia. Do nich należą następujące algorytmy: 

o Algorytm podstawowy wyznaczania impedancji z równania pętli zwarcia, 

o Odmiana tego poprzedniego algorytmu , czyli algorytm A3 Łobosa, 

o Oraz algorytm Bornard/Bastide. 

Wszystkie trzy algorytmy de facto mniej więcej tak samo się zachowują, a algorytm 

Bornard/Bastide’a w wielu przypadkach się zachowuje tak samo jak i algorytm 

Phadke/Ibrahima. I tutaj następujące pytanie jest takie: dlaczego autor się zdecydował 

zastosować algorytm Phadke/Ibrahima zamiast algorytmu Bornard/Bastide’a? 

Odpowiedź na pierwszą część uwagi, dotyczącą realizacji algorytmu Phadke/Ibrahima w 

procesie obliczeniowym 

Algorytm Phadke/Ibrahima wyznaczania składowych impedancji można bardzo prosto 

zaimplementować w modelu symulacyjnym stosując pełnookresowe filtry SOI o 

sinusoidalnym i cosinusoidalnym kształcie okna [1]. Za ich pomocą uzyskiwane są składowe 

ortogonalne sygnałów prądu i napięcia, które mogą być użyte do wyznaczania składowych 

impedancji zgodnie z równaniem (5.1) [1, 9]. 

W utworzonych przeze mnie na potrzeby pracy modelach symulacyjnych algorytm 

wyznaczania impedancji Phadke/Ibrahima utworzony jest w środowisku Simulink, jako blok 

podsystemu „Czynne-bierne SOI” (widoczny np. na rys. 10.9 i innych). Ze względu na 

zamieszczony w rozdziale 5.1 opis działania algorytmu Phadke/Ibrahima, w rozprawie nie 

przedstawiałem już struktury wewnętrznej podsystemu „Czynne-bierne SOI” realizującego 

ten algorytm. Jego struktura jest prosta i jest pokazana na rys. 1. 

 
Rys. 1. Struktura podsystemu „Czynne-bierne SOI”, realizującego algorytm Phadke/Ibrahima 



W układzie z rys. 1, ortogonalizacja sygnałów wejściowych prądu i napięcia 

realizowana jest poprzez bloki funkcji okna: „cos(i)” i „sin(i)” (dla sygnału prądu) oraz 

„cos(u)” i „sin(u)” (dla sygnału napięcia). Bloki te realizują funkcję splotu kolejnych próbek 

wejściowych ze współczynnikami okna, a więc działają na tej samej zasadzie jak filtr SOI. W 

modelu przyjęto, że okna te są pełnookresowe (mają rząd N=20) oraz, że mają następujące 

współczynniki: 

 okna „cos(i)” i „cos(u)”: [0,988; 0,891; 0,707; 0,454; 0,156; -0,156; -0,454; -0,707; -

0,891; -0,988; -0,988; -0,891; -0,707; -0,454; -0,156; 0,156; 0,454; 0,707; 0,891; 0,988]; 

 okna „sin(i)” i „sin(u)”: [0,156; 0,454; 0,707; 0,891; 0,988; 0,988; 0,891; 0,707; 0,454; 

0,156; -0,156; -0,454; -0,707; -0,891; -0,988; -0,988; -0,891; -0,707; -0,454; -0,156]; 

Następnie, sygnały składowych ortogonalnych prądu i napięcia podawane są na 

multiplekser oraz dalej na bloki obliczeniowe „R” i „X”, za pomocą, których wyznaczane są 

składowe rezystancji przy użyciu końcowej formy równania (5.1), stanowiące sygnały 

wyjściowe omawianego podsystemu „Czynne-bierne SOI” z rys. 1. 

Odpowiedź na drugą część uwagi, dotyczącą wyboru do dalszych rozważań algorytmu 

Phadke/Ibrahima zamiast algorytmu Bornard/Bastide’a 

W rozważaniach przedstawionych począwszy od rozdziału 10 pracy, do wyznaczania 

składowych impedancji wykorzystuję algorytm Phadke/Ibrahima, ponieważ jest on 

stosunkowo prosty do implementacji. Ponadto, algorytm ten charakteryzuje się stosunkowo 

dobrą dynamiką przy zachowaniu dużej odporności na zakłócenia i odkształcenia sygnałów 

wejściowych, w porównaniu z innymi popularnymi algorytmami wyznaczania składowych 

impedancji (analizę tego zagadnienia zawiera rozdział 5 rozprawy). Z powyższych powodów, 

algorytm Phadke/Ibrahima jest często używany w mikroprocesorowych urządzeniach 

zabezpieczeniowych realizujących funkcje zabezpieczeń podimpedancyjnych.  

Inne przeanalizowane w rozdziale 5 rozprawy algorytmy wyznaczania impedancji 

zwykle nie spełniają jednocześnie wskazanych przeze mnie powyżej aspektów (prostoty 

implementacji, odporności na zakłócenia i dobrych parametrów dynamicznych). Algorytmy 

szybkie (takie jak np. opisane w rozdziałach 5.2.1 i 5.2.2) cechują się dobrą dynamiką oraz 

prostą implementacją, lecz są bardzo wrażliwe na wszelkie zakłócenia w sygnałach 

wejściowych. Z tego powodu, w mojej ocenie, nie powinny one być preferowanymi do 

zastosowania w układach zabezpieczeń podimpedancyjnych, w których są dodatkowo istotne 

pochodne składowych impedancji. Algorytm Bornard/Bastide’a jest specyficzny – 

użytkownik może z dużą dowolnością kształtować strukturę i parametry implementacji tego 

algorytmu, przez określanie długości jego okna pomiarowego. W zależności od ilości równań 

użytych do wyznaczenia składowych impedancji za pomocą zależności macierzowej (5.23) i 

kolejnych (a więc ilości próbek prądów i napięć wykorzystywanych w obliczeniach) możliwe 

jest osiągnięcie algorytmu szybkiego, lecz wrażliwego na zakłócenia lub algorytmu bardzo 

dokładnego i odpornego na zafałszowania, ale cechującego się niewielką dynamiką. 

W prowadzonych przeze mnie w rozdziale 5.2.3 rozważaniach na temat algorytmu 

Bornard/Bastide’a, przyjąłem jego pełnookresową implementację (do wyznaczania 

składowych impedancji wykorzystywane jest 20 ostatnich próbek prądu i napięcia). Strukturę 

wewnętrzną podsystemu „Z(1)Bornard_n=20” (widoczny np. na rys. 10.9 i innych), 

realizującego algorytm Bornard/Bastide’a w modelowanych zabezpieczeniach 

podimpedancyjnych pokazuje rys. 2. 



 
Rys. 2. Struktura podsystemu „Z(1)Bornard_n=20”, realizującego algorytm Bornard/Bastide’a 



W realizacji algorytmu Bornard/Bastide’a pokazanej na rys. 2, w pierwszej kolejności 

należy utworzyć macierz kolumnową napięć („U” na rys. 2), zawierająca próbki mierzonego 

napięcia: u(n-1) do u(n-20) oraz macierz dwukolumnową prądów („I” na rys. 2) zawierającą 

w pierwszej kolumnie próbki mierzonego prądu: i(n-1) do i(n-20) oraz w drugiej kolumnie 

próbki: i(n) do i(n-19). Macierz prądów należy następnie poddać pseudoinwersji Moor’a 

(poprzez blok funkcyjny „i-1” na rys. 2, realizujący operację: y = pinv(u) w środowisku 

Matlab). Uzyskaną w ten sposób macierz należy pomnożyć przez macierz kolumnową „U”, 

co pozwoli wyznaczyć współczynniki a1 i a2 algorytmu Bornard/Bastide’a, zgodnie z 

zależnością (5.23) i kolejnymi. Na tej podstawie możliwe jest wyznaczenie wartości 

rezystancji i reaktancji, zgodnie z zależnością (5.21). 

Przy przyjętych w pracy założeniach, uzyskany algorytm wyznaczania impedancji 

metodą Bornard/Bastide’a cechuje się parametrami zbliżonymi do algorytmu 

Phadke/Ibrahima. Ma on praktycznie taką samą dynamikę oraz cechuje się dobrą odpornością 

na zakłócenia. Jego implementacja jest jednak znacznie bardziej skomplikowana niż 

implementacja algorytmu Phadke/Ibrahima. Głównie z tego powodu w rozważaniach 

prowadzonych w dalszej części rozprawy, do wyznaczania składowych impedancji 

preferowałem algorytm Phadke/Ibrahima. 

Na etapie tworzenia modelu zaproponowanego przeze mnie rozwiązania blokady 

kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych sprawdzałem 

możliwość wykorzystania różnych algorytmów wyznaczania impedancji, czego 

podsumowaniem jest rozdział 21.1 rozprawy. 

1.3 Treść uwagi z ostatniego akapitu strony 9 oraz pierwszych dwóch akapitów strony 

10 recenzji dotyczącej rozdziału 8 

Jeżeli chodzi o rozdział 8, uważam, z kolei, że znowu autor się nieco „rozdrobnił”. 

Zupełnie niepotrzebnie opisał, w jaki sposób ustala się reaktancje zastępcze generatora 

synchronicznego. Rozumiem, że zamysłem autora jest uzasadnienie, dlaczego stosuje się 

model przejściowy w badaniu powstawania kołysań mocy, ale znowu tutaj nie ma sensu o tym 

wszystkim napisać, wszak to rozprawa doktorska a nie podręcznik akademicki dla studentów! 

Zresztą informacje, które wg mnie autor zaczerpnął z książek prof. Jana Machowskiego i 

św. p. prof. Józefa Żydanowicza są tak przedstawione, że autor całkowicie pominął źródła 

przy przytaczaniu choćby rysunków. Brakuje informacji o źródłach m.in. rys. 8.6-rys.8.10. 

Z tego co pamiętam rys. 8.11 jest autorstwa prof. Żydanowicza. Owszem jak się wgłębia w 

tekst, to wychodzą informacje nt. źródeł w/w rysunków, niemniej dobrym zwyczajem jest 

podanie obok rysunków, o ile są zapożyczone, skąd pochodzą. 

Ogólnie zamiast szczegółów dotyczących podstaw teoretycznych autor mógł zamieścić 

analizę szczegółową dotychczas stosowanych blokad kołysaniowych, znanych z literatury 

lub stosowanych w praktyce, z uwzględnieniem uwarunkowań praktycznych, a na końcu 

uzasadnić wybór metodyki badań, którą się posługuje w dalszych krokach postępowania. 

Odpowiedź na pierwszą część uwagi, dotyczącą źródeł przytaczanych w rozprawie rysunków 

Zgadza się, że wskazane rysunki zaczerpnięte są z literatury autorstwa prof. Jana 

Machowskiego i św. p. prof. Józefa Żydanowicza, czego oczywiście nie ukrywam odnosząc 

się w tekście do licznych wartościowych książek i publikacji powyższych autorów. Ma Pan 

profesor rację, że w podpisach zapożyczonych rysunków powinny znaleźć się również 



odpowiednie odniesienia, co jednoznacznie wskazałoby, że nie jestem ich autorem, a jedynie 

je przerysowałem. 

Odpowiedź na drugą część uwagi, dotyczącą analizy dotychczas stosowanych blokad 

kołysaniowych 

Rozdział 8 rozprawy stanowi w pewnym sensie wprowadzenie teoretyczne (na 

podstawie literatury), opisujące zjawisko utraty synchronizmu generatora oraz jego pracę w 

czasie kołysań mocy obserwowane przez zabezpieczenia podimpedancyjne bloku. Bez 

takiego wprowadzenia trudno byłoby mi wiarygodnie sformułować założenia i zasadę 

działania zaproponowanego przeze mnie rozwiązania blokady kołysaniowej zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloków wytwórczych. 

W dalszej części rozprawy (rozdział 9) przedstawiam konwencjonalne (dostępne 

komercyjnie) i niekonwencjonalne rozwiązania blokad kołysaniowych. Natomiast w rozdziale 

10.7 przedstawiam analizę (w oparciu o badania symulacyjne oraz dostępną dokumentację 

techniczną) nieprawidłowego zachowania się najczęściej stosowanych rozwiązań 

komercyjnych blokad kołysaniowych w kontekście ich zastosowania do blokowania 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych. Wydaje mi się, że rozważania te 

jednoznacznie wskazują na zagrożenie nieprawidłowego działania konwencjonalnych blokad, 

a co za tym idzie jest to podstawa do wypracowania nowego rozwiązania blokady 

kołysaniowej dedykowanego do współpracy z zabezpieczeniami podimpedancyjnymi 

jednostek wytwórczych, które pozwoli na zminimalizowanie tego zagrożenia. 

2. Uwagi dotyczące badań wstępnych (dotyczące rozdziału 10-11) 

2.1 Treść uwagi ze strony 11 recenzji dotyczącej prezentacji wyników symulacji w 

rozdziałach 10.4 i 10.5 i dalszych 

Charakterystyki impedancyjne nie przedstawiają kierunków zmiany impedancji w 

czasie. Również nie ma żadnych wzmianek nt. chwil, w których występują jakieś zmiany 

wielkości rezystancji lub reaktancji, lub które miejsca w trajektorii impedancji odpowiadają 

którym przełomowym chwilom czasowym rezystancji, reaktancji lub sygnałów dwustanowych 

(pobudzenia, zadziałania) zabezpieczeń podimpedancyjnych 21e lub 21s. 

Odpowiedź 

Zgadzam się z tą uwagą. Pokazanie na prezentowanych w pracy trajektoriach 

impedancji kierunku ich przemieszczania się oraz naniesienie indeksów czasowych i krótkich 

opisów zdarzeń w kluczowych punktach symulacji na przebiegach czasowych i trajektoriach 

pozwoliłoby czytelnikom na szybsze zapoznanie się z zaprezentowanymi wynikami. 

Niestety używane przeze mnie oprogramowanie symulacyjne nie pozwalało (według 

mojej wiedzy) na dodawanie takich znaczników do generowanych wykresów. Ręczne 

dodawanie opisów i wskaźników byłoby kłopotliwe i stwarzałoby duże ryzyko pomyłek. Z 

tego powodu w pracy postanowiłem zaprezentować niezmodyfikowane przebiegi czasowe i 

korespondujące z nimi trajektorie impedancji oraz dodać w tekście analizy danego przypadku 

dokładny opis symulacji z zaznaczonymi chwilami czasowymi istotnych zdarzeń. Mam 

świadomość, że to uproszczenie zmniejsza czytelność pracy, niemniej jednak uważam, że 

było ono konieczne z powodów praktycznych. 



2.2 Treść uwagi z ostatniego akapitu strony 11 i początkowych akapitów strony 12 

recenzji dotyczącej wyników symulacji z rozdziału 10.6.1 

Powstaje pytanie: na str. 189 doktorant stwierdza, że „W pierwszej chwili 

asynchronicznych kołysań mocy następujących po wzroście XZ wskutek zmiany konfiguracji 

sieci, skokowo zmniejsza się obciążenie generatora mocą czynną przy zachowaniu 

niezmienionego kąta δ'. Efektem tej zmiany jest skokowe przemieszczenie się końca wektora 

impedancji widzianego przez zabezpieczenia podimpedancyjne bloku z punktu 

odpowiadającego obciążeniu początkowemu do punktu na okręgu Apoloniusza 

odpowiadającego kątowi δ' w pierwszej chwili po zmianie konfiguracji. Punkt ten znajduje się 

zwykle dalej na osi rezystancji niż punkt obciążenia. Z punktu początkowego rozpoczyna się 

pierwszy obrót asynchroniczny.” 

A dalej jest tak napisane: „Powyższe stwierdzenie potwierdzają poniższe dwa 

przykłady. Pierwszy z nich (rys. 10.36 i rys. 10.37) przedstawia trajektorie widziane przez 

zabezpieczenie 21e i 21s podczas kołysań mocy następujących po wyłączeniu linii 

L_EL_SZ_1, L_EL_SZ_3 i L_EL_SZ_4.” 

Przebiegi zmian charakterystyk impedancyjnych zarówno na rys. 10.36, jak i 10.37 w 

żaden sposób nie pozwalają na wyciąganie takiego wniosku. Proszę zatem o wyjaśnienie. 

Czy to są już charakterystyki narysowane już „po wyłączeniu linii L_EL_SZ_1, L_EL_SZ_3 

i L_EL_SZ_4.”? 

Odpowiedź 

W przytoczonym w powyższej uwadze wariancie badań symulacyjnych 

zamodelowałem wyłączenie linii L_EL_SZ_1, L_EL_SZ_3 i L_EL_SZ_4 sieci w chwili 

t=0,4 s symulacji, co spowodowało utratę synchronizmu i asynchroniczne kołysania mocy 

zamodelowanego generatora. Informacja ta powinna się znaleźć w opisie uzyskanych 

wyników. Jest to błąd pogarszający czytelność wyników, za który przepraszam. 

Jeśli chodzi o przytoczony w pierwszej części uwagi wniosek, zgadzam się, że do jego 

uzasadnienia niewystarczające są przedstawione przeze mnie wyniki symulacji. Uzasadnienie 

wymaga dodatkowego podparcia poprzez odniesienie się do treści rozdziału 8 rozprawy, w 

szczególności do rys. 8.6c, przedstawiającego zmianę wysokości kątowej charakterystyki 

mocy generatora w stanie przejściowym w efekcie skokowego wzrostu reaktancji zastępczej 

zamodelowanej sieci, prowadzącą do utraty synchronizmu. 

Sytuacja pokazana na rys. 8.6c została odwzorowana w omawianym wariancie 

symulacji. W chwili t = 0,4 s wyłączono wskazane linie L_EL_SZ_1, L_EL_SZ_3 i 

L_EL_SZ_4, co skokowo zmniejszyło moc zwarciową na szynach stacji SE_220 kV, do 

których przyłączony jest zamodelowany blok wytwórczy. Jest to równoznaczne ze skokowym 

zwiększeniem się reaktancji zastępczej sieci. W efekcie tej zmiany, wysokość charakterystyki 

P(δ’) generatora w stanie przejściowym uległa nagłemu obniżeniu, co przełożyło się na 

skokowe zmniejszenie się obciążenia generatora mocą czynną, przy praktycznie 

niezmienionym momencie napędowym turbozespołu (co wynika z długich stałych czasowych 

w modelu turbiny i jej regulatora). W związku z tym, że w takiej sytuacji moment napędowy 

turbozespołu jest większy od momentu hamującego (wynikającego z obciążenia generatora 

mocą czynną), wirnik generatora zacznie przyspieszać w stosunku do prędkości 

synchronicznej i zacznie wzrastać kąt mocy δ’. W związku z tym, że w rozpatrywanym 



przypadku (zarówno jeśli chodzi o przypadek teoretyczny pokazany na rys. 8.6c jak i 

przypadek symulacyjny analizowany w rozdziale 10.6 rozprawy) dostępne po zmianie 

konfiguracji sieci pole hamowań generatora jest niewystarczające i ostatecznie kąt δ’ 

przekracza 180
o
, co jest równoznaczne z utratą synchronizmu rozpatrywanego generatora i 

rozpoczęciem się asynchronicznych kołysań mocy. 

Opisany powyżej wzrost reaktancji zastępczej sieci obserwowany jest przez 

zabezpieczenia podimpedancyjne bloku na płaszczyźnie impedancji jako skokowe 

przemieszczenie się trajektorii impedancji z punktu obciążenia początkowego do punktu, od 

którego rozpoczyna się pierwszy obrót asynchroniczny. W związku z tym, że rozpatrywana 

zmiana reaktancji zastępczej sieci prowadzi do zmniejszenia obciążenia generatora mocą 

czynną, przy napięciu stojana bliskim znamionowemu, co odpowiada obniżeniu 

charakterystyki P(δ’) zgodnie z rys. 8.6c, wskazany punkt rozpoczynający pierwszy obrót 

asynchroniczny znajduje się za punktem obciążenia początkowego (punkt rozpoczynający 

kołysania mocy będzie charakteryzować się większą rezystancją niż punkt początkowego 

obciążenia). W miarę zwiększania się kąta mocy δ’ generatora, w czasie jego kołysań po 

wyłączeniu wskazanych linii, trajektoria impedancji przemieszcza się po okręgu Apoloniusza 

w stronę mniejszych wartości rezystancji (tak jak zaznaczono w rozdziale 8.4, w 

szczególności na rys. 8.11). Środek i promień okręgu, po którym poruszają się trajektorie 

impedancji zależne są od lokalizacji środka kołysań mocy (a więc zależą w dużej mierze od 

reaktancji zastępczej sieci) oraz od warunków napięciowych (współczynnik k – rozdział 8.4). 

2.3 Treść uwagi ze środkowych akapitów strony 12 recenzji dotyczącej wyników 

symulacji z rozdziału 10.6.2 

Drugi test polegający na badaniu wpływu działania automatyki SPZ na zachowanie się 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku w trakcie rozwijania się asynchronicznych kołysań 

mocy w następstwie zmian konfiguracji sieci przedstawiono w punkcie 10.6.2. Jedyna 

wątpliwość tutaj wzbudza sformułowanie „…W wyniku tego zdarzenia zmianie uległy warunki 

asynchronicznych kołysań mocy, a co za tym idzie trajektorie impedancji skokowo 

przemieściły się z punktu na okręgu Apoloniusza odpowiadającego kołysaniom 

asynchronicznym odbywającym się po stronie sieci przy współczynniku k<1 do punktu na 

nowym okręgu Apoloniusza odpowiadającemu kołysaniom asynchronicznym odbywającym się 

po stronie bloku przy współczynniku k>1. Punkt ten występuje w pobliżu charakterystyk 

rozruchowych zabezpieczeń 21e i 21s.”. Niestety jedyna rodzina trajektorii impedancji 

Apoloniusza, przedstawiona jest na rys. 8.11, a nie sposób jest na podstawie trajektorii 

przedstawionych na rys. 10.42 i 10.43 się odnosić do w/w stwierdzenia autora rozprawy. 

Proszę zatem o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 

Zgodnie z rozważaniami przytaczanymi w rozdziale 8 (w szczególności rys. 8.6 i 8.11), 

asynchroniczne kołysania mocy obserwowane są na płaszczyźnie impedancji przez 

zabezpieczenia podimpedancyjne bloku jako trajektorie przemieszczające się po okręgu 

wchodzącym w skład rodziny okręgów Apoloniusza [8], stanowiącą zbiór punktów, dla 

których stosunek odległości od końca wektorów [Rz+jXz] i [j(Xd'+XTB)] jest stały (zgodnie z 

treścią rozdziału 8.4 i rys. 8.11, gdzie Rz i Xz to rezystancja i reaktancja zastępcza sieci, Xd’ to 

reaktancja przejściowa generatora, a XTB to reaktancja zastępcza transformatora blokowego). 



To, po którym okręgu wchodzącym w skład rodziny okręgów Apoloniusza dla danego 

przypadku asynchronicznych kołysań mocy będą się poruszać trajektorie impedancji zależeć 

będzie od warunków napięciowych panujących w sieci oraz wewnętrznej siły 

elektromotorycznej E’ generatora w stanie przejściowym (czyli od wartości napięcia stojana 

generatora i jego napięcia wzbudzenia przed i w trakcie stanu przejściowego). Stosunek tych 

napięć definiowany jest w literaturze np. [2, 3, 9] oraz w rozdziale 8.4 rozprawy jako 

współczynnik k. Jeśli moduł współczynnika k przyjmuje wartość mniejszą od jedności 

oznacza to, że siła elektromotoryczna jest (w jednostkach względnych) większa od napięcia 

sieci, a co za tym idzie trajektorie impedancji podczas kołysań mocy przebiegają po okręgach 

zlokalizowanych ponad środkiem kołysań, czyli środkiem odcinka łączącego końce wektorów 

[Rz+jXz] i [j(Xd'+XTB)] (można powiedzieć, że kołysania przebiegają „po stronie sieci”). Jeśli 

|k| jest większe od jedności, napięcie sieci jest względnie większe od siły elektromotorycznej 

generatora, a trajektorie impedancji w czasie kołysań przebiegają po okręgach 

zlokalizowanych poniżej środka kołysań (można powiedzieć, że kołysania przebiegają „po 

stronie bloku”). Oczywiście, warunki napięciowe panujące w sieci oraz siła 

elektromotoryczna E’ generatora mogą się zmieniać w czasie trwania kołysań mocy, co 

będzie efektem oddziaływania układów regulacji źródeł pracujących w systemie. Na skutek 

tych oddziaływań zmieniać będzie się też moduł współczynnika k. W efekcie, promień okręgu 

Apoloniusza, po którym przemieszczają się trajektorie impedancji będzie się zmieniać.  

Natomiast, jeśli zmienią się wektory reaktancji (a w ogólności impedancji), na których 

zbudowana jest rodzina okręgów Apoloniusza (a więc impedancje zastępcze elementów bloku 

i sieci) przesunięciu ulegną środki okręgów Apoloniusza (rys. 8.4). Najbardziej 

prawdopodobna jest zmiana impedancji zastępczej sieci [Rz+jXz]. Może do tego dojść przede 

wszystkim w efekcie zmian konfiguracji sieci (wyłączenie lub załączenie elementów 

wzdłużnych sieci, na skutek działania obsługi, automatyk lub układów zabezpieczeń i 

sterowania). 

Do zmian promieni oraz lokalizacji środka okręgu Apoloniusza, po którym przebiegają 

trajektorie impedancji w czasie kołysań mocy może dochodzić płynnie lub skokowo. 

Płynnym zmianom może podlegać przede wszystkim współczynnik k, a co za tym idzie 

promień okręgu obrotu asynchronicznego. Będzie się tak dziać na skutek oddziaływania 

układów regulacji źródeł energii elektrycznej. Skokowe zmiany zarówno środka jak i 

promienia okręgu Apoloniusza, po którym przebiegają trajektorie impedancji mogą w 

szczególności następować na skutek zmian konfiguracji sieci. W efekcie tego typu zdarzeń, 

skokowo zmienia się reaktancja zastępcza sieci oraz mogą się skokowo zmienić warunki 

napięciowe panujące w sieci. 

Podsumowując, można powiedzieć, że przy każdej zmianie warunków kołysań mocy 

tworzy się nowa rodzina okręgów Apoloniusza, po których mogą przebiegać trajektorie 

impedancji w zależności od lokalizacji środka kołysań i wartości współczynnika k. 

W przytoczonym w niniejszej uwadze wariancie symulacji zamodelowałem w chwili 

t = 0,4 s wyłączenie linie L_EL_SZ_2, L_EL_SZ_3 i L_EL_SZ_4, co wywołało 

asynchroniczne kołysania mocy generatora przebiegające ponad środkiem kołysań mocy po 

okręgu o dużym promieniu (zgodnie z wynikami prezentowanymi w rozdziale 10.6.2 

rozprawy oraz w nawiązaniu do odpowiedzi na uwagę 2.2). 



Następnie, w chwili t = 1,05 s, a więc 0,65 s po wyłączeniu wskazanych linii, 

zasymulowałem ponowne załączenie linii L_EL_SZ_3 i L_EL_SZ_4, co miało obrazować 

działanie automatyki SPZ tych linii. W efekcie tej zmiany, zmniejszyła się impedancja 

zastępcza modelowanej sieci, a więc środek kołysań przesunął się w dół w osi reaktancji. 

Wpłynęło to również na podniesienie się napięcia sieci w modelowanym węźle 

elektrownianym. Skutkiem tego współczynnik k stał się większy od jedności. 

Jako efekt skokowego przesunięcia się środka kołysań oraz zwiększenia się 

współczynnika k ponad jedność po ponownym załączeniu linii L_EL_SZ_3 i L_EL_SZ_4, 

trajektorie impedancji obserwowane w tej części symulacji przez zabezpieczenie 

podimpedancyjne bloku, zaczęły przebiegać po nowym okręgu Apoloniusza. Przejście 

trajektorii z początkowego na końcowy okrąg Apoloniusza również miało skokowy charakter. 

W celu lepszego wyjaśnienia zasymulowanego zjawiska zamieszczam poniżej (rys. 3) 

trajektorię impedancji uzyskaną dla zabezpieczenia impedancyjnego generatora (21e) i 

odległościowego bloku (21s) w wariancie symulacji z rozdziału 10.6.2 (rys. 10.43) z 

dodatkowo naniesionymi oznaczeniami zdarzeń oraz kierunkami zmian trajektorii. 
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Rys. 3. Trajektorie impedancji obserwowane przez zabezpieczenie 21e (u góry) i 21s (u dołu) w czasie 

symulacji z rozdziału 10.6.2 ilustrującej wpływ działania automatyki SPZ na warunki kołysań mocy 



W analizowanym przypadku dochodzi do zbędnego działania wewnętrznej strefy (21e1) 

zabezpieczenia 21e (jak pokazuje rys. 10.42 rozprawy oraz rys. 3), przy czasie jego 

pobudzenia (liczonym od chwili wejścia trajektorii impedancji do strefy do chwili, w której 

one ją opuszczają) równym ok. 80 ms. Zabezpieczenie 21s zachowało się w opisywanym 

przypadku analogicznie (jak pokazuje rys. 10.43 rozprawy). 

W omawianej sytuacji doszłoby do zbędnego zadziałania strefy I zabezpieczenia 21s w 

czasie kołysań mocy po ponownym załączeniu linii L_EL_SZ_3 i L_EL_SZ_4, przy czasie 

jej pobudzenia równym ok. 90 ms. 

2.4 Treść uwagi z pierwszego akapitu strony 13 recenzji dotyczącej wyników 

symulacji z rozdziału 10.7 

Czwartym zestawem badań, których opis jest zawarty w rozprawie jest badanie 

zachowania się blokad kołysaniowych zabezpieczeń impedancyjnych i odległościowych  bloku 

w czasie synchronicznych i asynchronicznych kołysań mocy. […] Podobnie jak w poprzednich 

zestawach testów, w obydwu wariantach zinterpretowano zachowanie obu zabezpieczeń 

podimpedancyjnych 21e i 21s. Jest tutaj pewna wątpliwość, którą zresztą autor rozprawy 

przytacza w tej pracy „Wystąpienie w rzeczywistości więcej niż dwóch obrotów 

asynchronicznych jest mało prawdopodobne (zabezpieczenie od skutków poślizgu biegunów 

działa zwykle po wystąpieniu jednego lub dwóch obrotów asynchronicznych). Niezależnie od 

tego, blokada powinna działać poprawnie również w sytuacji długotrwałych kołysań mocy.” 

Jeżeli z jakiegoś powodu zabezpieczenie od poślizgu biegunów nie zadziała podczas 

wystąpienia kolejnych kołysań mocy, w czasie których impedancja ruchowa miałaby nieco 

podwyższoną prędkość powodującą zadziałanie brakujące blokady kołysań, co należałoby 

zrobić? 

Odpowiedź 

Zgodnie z rozważaniami przedstawionymi w rozdziale 10.7 oraz z literaturą np. [2, 7, 

9], zabezpieczenia 78 od skutków poślizgu biegunów (utraty stabilności) generatora działają 

w oparciu o monitoring trajektorii impedancji, za pomocą, którego szacowany jest w pewnym 

sensie kąt mocy generatora. W typowych rozwiązaniach, charakterystyki rozruchowe 

zabezpieczeń 78 mają zwykle kształt soczewki lub prostokąta i są rozpięte na wektorach 

[j(Xz+XTB)] i [-jXd']. Do zadziałania zabezpieczenia 78 dojdzie w przypadku przejścia 

trajektorii impedancji przez jego charakterystykę rozruchową (z prawej strony płaszczyzny 

impedancji w lewą jej stronę). Będzie to oznaczać zwiększenie się kąta mocy generatora do 

wartości ponad 180
o
, a więc będzie równoznaczne z utratą synchronizmu generatora i 

rozpoczęciem się asynchronicznych kołysań mocy. 

Zadziałanie zabezpieczenia 78 powoduje odcięcie bloku od sieci (otwarcie wyłącznika 

blokowego) i jego przejście do pracy na potrzeby własne, dzięki czemu możliwa jest szybka 

ponowna synchronizacja generatora z siecią (obsługa bloku dostaje jednoznaczną informację, 

że zabezpieczenie 78 zadziałało, a więc miały miejsce kołysania mocy a nie zwarcie, dzięki 

czemu może szybko podjąć decyzję o włączeniu bloku do sieci). 

Typowe układy zabezpieczeń od skutków poślizgu biegunów mają charakterystykę 

rozruchową podzieloną linią poziomą (odpowiadającą reaktancji transformatora blokowego 

XTB) na dwie strefy. Przejście trajektorii impedancji przez strefę dolną (czyli przez reaktancje 

XTB lub -Xd') będzie oznaczać, że kołysania mocy odbywają się „po stronie bloku”. Wiążą się 



zatem z większymi naprężeniami wału turbozespołu oraz głębszymi oscylacjami prądów i 

napięć generatora. Prąd stojana może w tych warunkach osiągać wartości zbliżone do 

poziomu odpowiadającego zwarciu trójfazowemu w obwodach bloku. Przejście trajektorii 

przez górną strefę (czyli przez reaktancję zastępczą sieci Xz) oznacza, że kołysania mocy 

odbywają się „po stronie sieci”, a więc będą stanowić mniejsze zagrożenie dla turbozespołu 

(mniejsze oscylacje prądu i napięcia oraz naprężenia). Z powyższych powodów, w przypadku 

detekcji przejścia trajektorii impedancji przez dolną strefę zabezpieczenia 78 do jego 

zadziałania powinno dojść już przy pierwszym przejściu. W przypadku przejścia trajektorii 

impedancji przez strefę górną, niekiedy dopuszczalne jest zadziałanie zabezpieczenia 78 

dopiero po wystąpieniu drugiego przejścia. Ma to pozwolić na utrzymanie się bloku w sieci w 

wypadku wygaśnięcia asynchronicznych kołysań mocy (czyli tak zwanej resynchronizacji np. 

na skutek oddziaływania układu regulacji źródeł) [3]. 

Aby prawidłowe zadziałanie zabezpieczenia 78 było możliwe, nie może dojść wcześniej 

do zbędnego zadziałania zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku w czasie kołysań mocy. 

Z tego powodu działanie blokad kołysaniowych tych zabezpieczeń musi być pewne w 

każdych możliwych warunkach niestabilnej pracy bloku. Zbędne zadziałanie zabezpieczeń 

podimpedancyjnych w czasie kołysań mocy spowoduje całkowite wyłączenie bloku, co 

znacznie wydłuży czas potrzebny do doprowadzenia turbogeneratora i części cieplnej bloku 

do stanu pozwalającego na synchronizację z siecią. Należy też mieć na uwadze to, że obsługa 

dostanie w takiej sytuacji informację z układu zabezpieczeń bloku o zadziałaniu 

zabezpieczenia podimpedancyjnego, a więc chroniącego elementy jednostki wytwórczej 

przed skutkami zwarć. Na tej podstawie obsługa nie będzie w stanie szybko stwierdzić czy 

było to zbędne czy prawidłowe zadziałanie zabezpieczenia, a co za tym idzie decyzja o 

ponownym włączeniu bloku do pracy może się dodatkowo przesunąć w czasie, ze względów 

formalnych. 

Jak pokazują wyniki symulacji z punktu 10.7 (np. rys. 10.48 i 10.49), częstotliwość 

kołysań mocy (czyli ilość obrotów asynchronicznych w jednostce czasu) może mieć tendencję 

do zwiększania się w czasie kolejnych obrotów asynchronicznych, aż do osiągnięcia 

względnie ustalonej wartości [3]. Jest to w szczególności dobrze widoczne w przypadku 

pierwszego i kolejnych obrotów asynchronicznych i może zostać zaobserwowane na 

podstawie porównań czasów kolejnych pobudzeń stref rozruchowych zabezpieczeń 

podimpedancyjnych lub ich blokad kołysaniowych w czasie kołysań mocy. Na przykład, w 

wariancie symulacji przedstawionym na rys. 10.48 i 10.49, pierwsze przejście trajektorii 

impedancji w czasie pierwszego obrotu asynchronicznego przez strefę II zabezpieczenia 21s 

trwało ok. 198 ms, drugie ok. 75 ms, trzecie ok. 54 ms. Analogicznie, ze wzrostem 

częstotliwości kołysań mocy, będzie się skracać czas przebywania trajektorii impedancji w 

paśmie typowego rozwiązania blokady kołysaniowej, opartego na monitoringu czasu 

pobudzeń dodatkowych stref podimpedancyjnych. W przytoczonym przykładzie z rys. 10.48 i 

10.49 czas przejścia przez pasmo blokady w czasie drugiego
1
 obrotu asynchronicznego 

wyniósł ok. 26 ms, podczas trzeciego już tylko ok. 17 ms, a podczas czwartego ok. 10 ms. W 

związku z tym, w analizowanym przypadku podczas trzeciego obrotu asynchronicznego i 

                                                           
1
 Dla analizowanego przypadku pomiar czasu przejścia przez pasmo blokady w czasie pierwszego obrotu 

asynchronicznego jest niemiarodajny, ponieważ trajektorie impedancji po likwidacji zwarcia nie opuszczają 

zewnętrznej strefy blokady, a jedynie jej wewnętrzną strefę. 



późniejszych blokada kołysaniowa rozpatrywanego zabezpieczenia 21s nie aktywowała się 

(doszło zatem do jej brakującego działania), co stworzyło zagrożenie zbędnego zadziałania 

zabezpieczenia 21s. 

W prowadzonych badaniach nie uwzględniałem wprawdzie działania zabezpieczenia 

78, niemniej jednak należy się spodziewać, że w rozpatrywanych warunkach doszłoby do 

jego prawidłowego zadziałania już w czasie pierwszego obrotu asynchronicznego (trajektorie 

impedancji przemieszczają się przez strefę II zabezpieczenia 21s, a więc przez reaktancję 

transformatora blokowego lub generatora, czyli przez dolną strefę zabezpieczenia 78, więc 

doszło by do jego zadziałania po pierwszym przejściu trajektorii impedancji przez jego 

charakterystykę rozruchową). 

Niemniej jednak, w żadnej sytuacji nie powinno dochodzić do brakującego zadziałania 

blokad kołysaniowych zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku. Nie może mieć to miejsce, 

również w sytuacji, w której z jakichś powodów (np. nieprawidłowego nastawienia) 

zabezpieczenie 78 nie zadziała prawidłowo lub zadziała dopiero po większej liczbie obrotów 

asynchronicznych. Z tego powodu w spotykanych rozwiązaniach blokad kołysaniowych, 

zrealizowanych w oparciu o dodatkowe strefy, często spotyka się możliwość oddzielnego 

nastawienia czasu przejścia dla pierwszego obrotu asynchronicznego oraz dla kolejnych 

obrotów. Ma to pozwolić na prawidłowe zablokowanie zabezpieczeń podimpedancyjnych 

również w sytuacji, kiedy kołysania mocy utrzymują się przez dłuższy czas a ich 

częstotliwość rośnie w stosunku do warunków z pierwszego obrotu asynchronicznego. 

Rozważania na ten temat (w oparciu o przytoczoną literaturę oraz własne przemyślenia) 

zebrałem w rozdziale 11 rozprawy. 

Oczywiście, można sobie wyobrazić sytuację długotrwale utrzymujących się kołysań 

asynchronicznych, w czasie której blokady kołysaniowe będą działać idealnie dobrze, a 

zabezpieczenie od skutków utraty synchronizmu generatora nie będzie działać wcale (np. jest 

ono źle nastawione lub nie zostanie ono odblokowane po okresowych próbach zabezpieczeń). 

W takiej sytuacji, teoretycznie nic nie wyłączy generatora podlegającego kołysaniom mocy. 

W związku z tym większość dostępnych komercyjnych rozwiązań blokad kołysaniowych 

wyposażona jest w algorytmy deblokujące, mające za zadanie bezwarunkowo dezaktywować 

blokadę po określonym czasie od jej aktywacji lub w sytuacji pojawienia się konkretnego 

zdarzenia (np. po pojawieniu się składowej zerowej lub przeciwnej prądu lub napięcia). 

Dzięki temu rozwiązaniu, po upływie czasu deblokady, blokada kołysaniowa zostanie 

dezaktywowana co pozwoli na zadziałanie zabezpieczeń podimpedancyjnych w czasie 

długotrwałych kołysań mocy. To zadziałanie będzie miało oczywiście nieselektywny 

charakter (blok zostanie wyłączony a nie odcięty od sieci, jak by się stało w przypadku 

prawidłowego zadziałania zabezpieczenia 78), ale w omawianym przypadku można uznać, że 

jest to dopuszczalne (w pewnym sensie, zabezpieczenia podimpedancyjne bloku będą 

rezerwować zabezpieczenie od skutków poślizgu biegunów). 

2.5 Treść uwagi z drugiego akapitu strony 13 recenzji dotyczącej pozostałych wyników 

symulacji z rozdziału 10.7 

Jeżeli chodzi o dalsze wyniki (przypadek 2 - zachowanie się blokad kołysaniowych w 

czasie kołysań asynchronicznych powstałych w następstwie zmian konfiguracji sieci), 

zarówno przypadek (a) jak i (b) opis zjawisk, pomimo dosyć dużej klarowności dosyć trudno 



odnosić w wymiarze czasowym do charakterystyk na płaszczyźnie impedancyjnej (rys. 10.55 i 

rys. 10.57), ponieważ (1) nie ma konkretnych informacji o tym, w których chwilach występują 

te kluczowe zmiany stanu (pobudzenie zabezpieczenia, aktywacja PSB, dezaktywacja PSB itp), 

w związku z tym dosyć trudno jest śledzić wątek i określić, w którym momencie impedancja 

wchodzi do strefy wewnętrznej PSB, wychodzi z tej strefy a dalej do strefy zewnętrznej itp. 

Proszę o jasny komentarz w tej materii. 

Odpowiedź 

Przedstawione we wskazanym rozdziale 10.7.3a na rys. 10.53 i 10.54 wyniki symulacji 

pokazują przypadek prawidłowego zadziałania blokady kołysaniowej zabezpieczenia 21s w 

czasie asynchronicznych kołysań mocy rozwijających się w następstwie zmiany konfiguracji 

sieci. W chwili t = 0,4 s symulacji zamodelowano wyłączenie linii L_EL_SZ_2, 3 i 4. W 

efekcie generator utracił synchronizm. Jest to obserwowane przez zabezpieczenia 

podimpedancyjne bloku na płaszczyźnie impedancji jako skokowe przemieszczenie się 

trajektorii impedancji w stronę większych wartości rezystancji (analogicznie jak w przypadku 

omawianym w odpowiedzi na uwagę 2.3). Następnie, od tego punktu rozpoczyna się pierwszy 

obrót asynchronicznych kołysań mocy. W trakcie tego obrotu trajektorie impedancji 

wkraczają w chwili t = 0,757 s do zewnętrznej strefy blokady kołysaniowej zabezpieczenia 

21s, a w chwili t = 1,146 s do jego strefy wewnętrznej. Zatem czas przebywania trajektorii 

impedancji w paśmie pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną strefą blokady był w tym 

przypadku bardzo długi i wynosił ok. 389 ms. Do aktywacji blokady doszło, zgodnie z jej 

nastawieniami, po 20 ms od chwili wkroczenia trajektorii impedancji do strefy zewnętrznej 

blokady, a więc w chwili t = 0,777 s. Blokada pozostała aktywna do momentu opuszczenia 

przez trajektorię impedancji jej zewnętrznej strefy w chwili t = 1,703 s. 

W czasie drugiego obrotu asynchronicznego przejście trajektorii impedancji przez 

pasmo blokady było znacznie szybsze. Strefa zewnętrzna blokady pobudziła się powtórnie w 

chwili t = 1,849 s, a jej strefa wewnętrzna w chwili t = 1,873 s. Zatem, czas przebywania 

trajektorii impedancji w paśmie blokady podczas drugiego obrotu asynchronicznego wynosił 

już tylko 24 ms. Niemniej jednak był on większy od nastawionego czasu przejścia (20 ms) 

powodującego detekcję kołysań mocy i blokada zadziałała prawidłowo również w czasie 

drugiego obrotu asynchronicznego. 

Jeśli chodzi o czasy pobudzenia się stref analizowanego w przykładzie zabezpieczenia 

21s, to strefy I i II tego zabezpieczenia pobudziły się w czasie pierwszego obrotu 

asynchronicznego w chwili t=1,544 s. Strefa I odwzbudziła się w chwili t=1,62 s, czyli jej 

pobudzenie trwało ok. 76 ms. Natomiast, strefa II odwzbudziła się w chwili t=1,669 s, czyli 

była pobudzona przez ok. 125 ms. Podczas drugiego obrotu asynchronicznego strefy I i II 

zabezpieczenia 21s pobudziły się w chwili t=1,931 s. Strefa I odwzbudziła się w chwili 

t=1,976 s, więc była pobudzona przez ok. 45 ms. Strefa II odwzbudziła się natomiast w chwili 

t=1,989 s, a więc pozostawała pobudzona przez ok. 58 ms. Analizując te wyniki, widać 

jednoznacznie, że gdyby nie doszło do prawidłowego zablokowania zabezpieczenia 21s w 

czasie omawianych kołysań mocy, doszłoby do zbędnego zadziałania bezzwłocznej strefy I 

tego zabezpieczenia. Strefa II działała ze zwłoką 200 ms, która w rozpatrywanym przypadku 

była wystarczająca aby przeczekać pobudzenie tej strefy wynikające z trwania kołysań mocy.  

Drugi z analizowanych w rozdziale 10.7.3a (rys. 10.55 i 10.56) wariant symulacji, 

obrazuje analogiczną jak powyżej sytuację, która zachodzi tym razem przy pracy 



kompensatorowej generatora (obciążenie generatora pojemnościową mocą bierną). Uzyskane 

trajektorie impedancji przebiegają w symulowanych warunkach po okręgach o środkach 

zlokalizowanych w innych miejscach oraz o innych promieniach niż w przypadku wariantu z 

rys. 10.53 i 10.54. Wynika to ze zmienionych warunków napięciowych (w drugim przypadku 

większy jest współczynnik k, co jest wywołane obniżeniem się siły elektromotorycznej E’ 

niedowzbudzonego generatora pobierającego moc bierną z sieci). W omawianych warunkach, 

w czasie pierwszego obrotu asynchronicznego doszło do pobudzenia zewnętrznej strefy 

blokady w chwili t=0,742 s oraz strefy wewnętrznej w chwili t=0,841. Zatem trajektorie 

impedancji przebywały w paśmie blokady przez ok. 99 ms, a do jej aktywacji doszło w chwili 

t=0,762 s (20 ms od pobudzenia zewnętrznej strefy blokady). Podczas drugiego obrotu 

asynchronicznego strefa zewnętrzna pobudziła się w chwili t=1,262 s, a strefa wewnętrzna w 

chwili t=1,288, a więc trajektorie impedancji przebywały w tym przypadku w paśmie blokady 

przez ok. 26 ms. Podczas drugiego obrotu blokada aktywowała się w chwili t=1,282 s. 

Podczas kolejnych obrotów asynchronicznych nie dochodziło do aktywacji blokady, 

ponieważ czas przebywania trajektorii impedancji w paśmie blokady był zbyt krótki (wynosił 

ok. 17 ms dla trzeciego i ok. 11 ms dla kolejnych obrotów asynchronicznych).  

W rozpatrywanym przypadku, nie dochodziło do pobudzenia stref zabezpieczenia 21s 

przewidzianych do blokowania, w związku z tym, można przyjąć, że blokada nie powinna się 

aktywować i w zasadzie miało miejsce zbędne jej zadziałanie. Wprawdzie miały miejsce 

kołysania mocy lecz nie zagrażały one zbędnym działaniem zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloku. Opisane zbędne działanie blokady wynika z jej zasady działania i 

nie jest możliwe do uniknięcia. W rozpatrywanym przypadku nie przynosi też ono szkody dla 

chronionego bloku. Jednak, w sytuacji wystąpienia zwarcia w obwodach bloku podczas 

kołysań mocy mogłoby to doprowadzić do wydłużenia czasu likwidacji tego zakłócenia przez 

omawiane zabezpieczenia podimpedancyjne. W związku z tym, że blok wyposażony jest w 

zabezpieczenia różnicowe, zabezpieczenia podimpedancyjne należy traktować jako 

rezerwowe, a co za tym idzie powyższa sytuacja w mojej ocenie nie dyskwalifikuje 

omawianego rozwiązania blokady, choć stanowi jego wadę (wszak ma miejsce 

nieselektywne, zbędne zadziałanie blokady w sytuacji braku zagrożenia zbędnym 

zadziałaniem zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku). 

Trzecim z rozpatrzonych w rozdziale 10.7.3a wariantem badań symulacyjnych był 

przypadek pokazujący możliwe problemy z prawidłowym działaniem konwencjonalnych 

blokad kołysaniowych zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku na skutek pracy automatyki 

SPZ w czasie kołysań mocy (rys. 10.57 i 10.58). Przypadek ten jest szczególnie istotny, 

ponieważ rozpatrywane działanie automatyki SPZ w czasie kołysań mocy może z dużym 

prawdopodobieństwem mieć miejsce w rzeczywistości (jak pokazuje przykład rzeczywistej 

awarii przedstawiony w rozdziale 20 rozprawy). 

W przytoczonym przykładzie zasymulowałem wyłączenie linie L_EL_SZ_2, 3 i 4 w 

chwili t=0,4 s, przy zaniżonym napięciu systemu zastępczego (co symulowało deficyt mocy 

biernej w sieci). Wyłączenie linii spowodowało, tak jak w poprzednich przypadkach 

symulacji, utratę synchronizmu generatora i jego kołysania asynchroniczne odbywające się 

„po stronie sieci”. W chwili t=0,720 s zasymulowałem ponowne załączenie linii L_EL_SZ_2 

modelując działanie automatyki SPZ tej linii. Zgodnie z odpowiedzią na uwagę 2.3, 

spowodowało to zmianę warunków kołysań mocy (zmniejszenie się reaktancji zastępczej 



sieci oraz poprawę jej warunków napięciowych). W efekcie powstał przeskok trajektorii 

impedancji, a dalsze kołysania mocy odbywały się już po stronie bloku po trajektoriach 

przemieszczających się po innym okręgu Apoloniusza, charakteryzującym się też znacznie 

mniejszym promieniem. 

Warunki symulacji dobrałem w taki sposób aby ponowne załączenie linii L_EL_SZ_2 

miało miejsce w czasie przebywania trajektorii impedancji w paśmie blokady kołysaniowej 

zabezpieczenia 21s (czyli w obszarze jej zewnętrznej strefy). W efekcie zaistniałego 

przeskoku trajektorii impedancji, wkroczyły one do strefy wewnętrznej blokady, a co za tym 

idzie doszło do znacznego skrócenia okresu ich przebywania w paśmie blokady (przeskok 

trajektorii z punktu w zewnętrznej strefie blokady spowodował szybsze pobudzenie jej 

wewnętrznej strefy). Strefa zewnętrzna blokady pobudziła się jeszcze przed działaniem 

automatyki SPZ w chwili t=0,717 s. Natomiast strefa wewnętrzna pobudziła się w chwili 

t=0,728 s. Zatem, czas przebywania trajektorii impedancji w paśmie blokady wyniósł 

zaledwie 11 ms i był krótszy od nastawionego (20 ms). W takiej sytuacji blokada nie 

aktywowała się, a w dalszej części pierwszego obrotu asynchronicznego jej kryterium w 

żaden sposób nie mogło być sprawdzone (co wynika ze specyfiki tego rozwiązania).  

Po ponownym załączeniu linii L_EL_SZ_2 trajektoria impedancji pierwszego obrotu 

asynchronicznego wkracza do stref I i II zabezpieczenia 21s w chwili t=1,09 s. Strefa I 

zabezpieczenia 21s odwzbudziła się w chwili t=1,211 s, a strefa II w chwili t=1,26 s. Zatem, 

pobudzenia strefy I trwało ok. 121 ms, a strefy II ok. 170 ms. W związku z tym, że w 

rozpatrywanym przypadku nie doszło do zadziałania blokady kołysaniowej (na skutek 

skokowej zmiany impedancji w efekcie działania automatyki SPZ linii L_EL_SZ_2), po 

pobudzeniu strefy I zabezpieczenia 21s doszło by do jej bezzwłocznego zadziałania. Byłoby 

to zbędne zadziałanie zabezpieczenia w czasie kołysań mocy, spowodowane brakującym 

działaniem blokady kołysaniowej. Strefa II omawianego zabezpieczenia 21s działała ze 

zwłoką 200 ms, która w rozpatrywanym przypadku była wystarczająca, aby nie doszło do 

zbędnego jej zadziałania w czasie kołysań mocy, choć zapas czasu do tego zadziałania był już 

niewielki (wynosił ok. 30 ms). 

2.6 Treść uwagi z trzeciego akapitu strony 13 recenzji dotyczącej podsumowania 

wyników symulacji prezentowanych w rozdziale 10  

Reasumując ten rozdział 10 jest bardzo ciekawy. Szkoda, że opis, pomimo starań autora 

rozprawy jest dosyć trudny do zrozumienia dla zwykłego czytelnika. Można było również 

bardziej się starać o zsyntetyzowanie wyników w taki sposób, aby można było w miarę łatwo 

przeprowadzić krótką analizę porównawczą przypadków w określonej kategorii testów.  

Odpowiedź 

Zgadzam się, że rozważania prezentowane w rozdziale 10 powinny być lepiej i 

czytelniej podsumowane poprzez syntezę wyników. 

Zgodnie z moim zamysłem, rozdział 11 miał w pewnym sensie stanowić takie 

podsumowanie. Przedstawiłem w nim, na podstawie przytoczonej w rozdziałach 8, 10 i 11 

literatury oraz własnych rozważań, sposoby przeciwdziałania problemom opisanym w 

rozdziale 10, dzięki którym możliwe będzie znaczne ograniczenie ryzyka nieprawidłowego 

działania zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych oraz ich blokad 

kołysaniowych w czasie rozwijania się i trwania kołysań mocy.  



3. Uwagi dotyczące badań symulacyjnych zaproponowanego algorytmu 

blokady kołysaniowej, sprawdzających jego zachowanie w czasie 

asynchronicznych kołysań mocy (dotyczące rozdziału 13) 

3.1 Treść uwagi ze strony 11 recenzji dotyczącej prezentacji wyników symulacji w 

rozdziale 13 

Podobnie jak w przypadku badań przedstawionych w punktach 10.5-10.6 

Charakterystyki impedancyjne (m.in. rys. 13.1, rys. 13.6, rys. 13.11) nie przedstawiają 

kierunków zmiany impedancji w czasie. Również nie ma żadnych wzmianek nt. chwil, w 

których występują zmiany wielkości rezystancji lub reaktancji, lub które miejsca w 

trajektorii impedancji odpowiadają którym przełomowym chwilom czasowym zmiany 

rezystancji, reaktancji lub sygnałów dwustanowych (pobudzenia, zadziałania) zabezpieczeń 

podimpedancyjnych 21e lub 21s. mam prośbę o wyjaśnienie tej kwestii.  

Odpowiedź 

W nawiązaniu do odpowiedzi na uwagę 2.1, wyniki przedstawione w rozdziale 13 i 

dalszych byłyby znacznie bardziej czytelne, jeśli bym naniósł na nie kierunek zmian 

trajektorii impedancji oraz znaczniki czasowe i opisy zdarzeń, jakie mają miejsce w trakcie 

każdego z rozpatrywanych wariantów symulacji. Zrealizowanie tego byłoby niestety trudne 

technicznie i stwarzałoby, w mojej ocenie, duże ryzyko pomyłki. Z tego powodu, opisy 

modelowanych sekwencji zdarzeń dla każdego wariantu symulacji starałem się zawrzeć w 

tekście opisującym załączone w pracy wyniki. 

Wyniki symulacji prezentowane w rozprawie należy w pewnym sensie analizować tak 

jak rejestrację zakłócenia, pochodzącą z modelowanego urządzenia zabezpieczeniowego. 

Wszystkie prezentowane dla danego wariantu symulacji przebiegi czasowe mają wspólną oś 

czasu, dzięki czemu można obserwować jak zmieniają się stany logiczne sygnałów binarnych 

w czasie zmian sygnałów analogowych wynikających z modelowanych zdarzeń. Na 

podstawie wyznaczonych przebiegów czasowych rezystancji i reaktancji dla każdego 

wariantu symulacji kreślone są ponadto trajektorie impedancji. 

Mam świadomość, że dla każdego wariantu symulacyjnego począwszy od 13 rozdziału 

zamieszczam w sumie 32 przebiegi czasowe oraz dwie trajektorie impedancji dla 

zabezpieczenia 21e i 21s. To dużo sygnałów, które trzeba ze sobą skorelować oraz 

skonfrontować z dołączonym opisem sekwencji wydarzeń. Niestety taka ilość sygnałów jest 

według mnie niezbędna do udowodnienia prawidłowego zachowania się zaproponowanego 

przeze mnie rozwiązania blokady kołysaniowej. 

W celu lepszego wyjaśnienia zasymulowanych zjawisk zamieszczam poniżej trajektorie 

impedancji uzyskane dla zabezpieczenia impedancyjnego generatora (21e) oraz 

odległościowego bloku (21s) w rozpatrywanych w rozdziale 13 wariantach symulacji z 

dodatkowo naniesionymi oznaczeniami zdarzeń oraz kierunkami zmian impedancji 

(trajektorie dla wariantu symulacji z rozdziału 13.2.3 są takie same jak dla przypadku 

pokazanego w rozdziale 10.6.2 i zostały już pokazane w odpowiedzi na uwagę 2.3). 

Chwile czasu, w których dochodziło do pobudzeń zabezpieczeń oraz poszczególnych 

modułów zaproponowanego przez mnie algorytmu blokady zostały podane w opisie wyników 



symulacji. Z tego powodu nie zaznaczam ich na poniższych rysunkach, aby  nie zaciemniać 

rysunków. 
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Rys. 4. Trajektorie impedancji obserwowane przez zabezpieczenie 21e (z lewej) i 21s (z prawej) w czasie 

symulacji z rozdziału 13.1.1 rozprawy ilustrującej zachowanie się algorytmu blokady w czasie kołysań 

asynchronicznych po likwidacji zwarcia 
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Rys. 5. Trajektorie impedancji obserwowane przez zabezpieczenie 21e (z lewej) i 21s (z prawej) w czasie 

symulacji z rozdziału 13.1.2 rozprawy ilustrującej zachowanie się algorytmu blokady w czasie kołysań 

asynchronicznych po likwidacji zwarcia 



0. Początkowy 

punkt pracy

2. Punkt 

zwarcia

1. Skokowa zmiana 

impedancji, na skutek zwarcia 

na linii L_EL_SZ_4 (t=0,2 s)

3. Skokowa zmiana 

impedancji, po likwidacji 

zwarcia (t=0,34 s)

4. Punkt, od 

którego 

rozpoczynają się 

asynchroniczne 

kołysania mocy
5. Trajektorie 

kołysań 

asynchronicznych

0. Początkowy 

punkt pracy

1. Skokowa zmiana 

impedancji, na skutek zwarcia 

na linii L_EL_SZ_4 (t=0,2 s)

4. Punkt, od 

którego 

rozpoczynają się 

asynchroniczne 

kołysania mocy

5. Trajektorie 

kołysań 

asynchronicznych

2. Punkt 

zwarcia

3. Skokowa zmiana 

impedancji, po likwidacji 

zwarcia (t=0,34 s)

 
Rys. 6. Trajektorie impedancji obserwowane przez zabezpieczenie 21e (u góry) i 21s (u dołu) w czasie 

symulacji z rozdziału 13.1.3 rozprawy ilustrującej zachowanie się algorytmu blokady w czasie kołysań 

asynchronicznych po likwidacji zwarcia przy obniżonej mocy zwarciowej na szynach elektrowni 

0. Początkowy 

punkt pracy

1. Skokowa zmiana impedancji, 

na skutek wyłączenia linii 

L_EL_SZ_1, 3 i 4 (t=0,4 s)

2. Punkt, od 

którego 

rozpoczynają się 

asynchroniczne 

kołysania mocy

3. Trajektorie kołysań 

asynchronicznych

0. Początkowy 

punkt pracy

1. Skokowa zmiana impedancji, 

na skutek wyłączenia linii 

L_EL_SZ_1, 3 i 4 (t=0,4 s)

2. Punkt, od którego 

rozpoczynają się 

asynchroniczne 

kołysania mocy

3. Trajektorie kołysań 

asynchronicznych

 
Rys. 7. Trajektorie impedancji obserwowane przez zabezpieczenie 21e (u góry) i 21s (u dołu) w czasie 
symulacji z rozdziału 13.2.1 rozprawy ilustrującej zachowanie się algorytmu blokady w czasie kołysań 

asynchronicznych po zmianie konfiguracji sieci 
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Rys. 8. Trajektorie impedancji obserwowane przez zabezpieczenie 21e (u góry) i 21s (u dołu) w czasie 

symulacji z rozdziału 13.2.2 rozprawy ilustrującej zachowanie się algorytmu blokady w czasie kołysań 

asynchronicznych po zmianie konfiguracji sieci przy deficycie mocy biernej 
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Rys. 9. Trajektorie impedancji obserwowane przez zabezpieczenie 21e (z lewej) i 21s (z prawej) w czasie 

symulacji z rozdziału 13.3.1 rozprawy ilustrującej zachowanie się algorytmu blokady w czasie kołysań 

synchronicznych po likwidacji zwarcia 
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Rys. 10. Trajektorie impedancji obserwowane przez zabezpieczenie 21e (z lewej) i 21s (z prawej) w czasie 

symulacji z rozdziału 13.3.2 rozprawy ilustrującej zachowanie się algorytmu blokady w czasie kołysań 

synchronicznych po zmianie konfiguracji sieci 

4. Uwagi dotyczące badań symulacyjnych zaproponowanego algorytmu 

blokady kołysaniowej, sprawdzających jego zachowanie w czasie 

zwarć w linii blokowej i w obrębie bloku (dotyczące rozdziału 14) 

4.1 Treść uwagi ze strony 17 recenzji dotyczącej parametrów modelu użytego do 

badań symulacyjnych zaprezentowanych w rozdziale 14 

Na początku tego rozdziału doktorant zadeklarował: „ Badania prowadzone były w 

takim samym układzie sieciowym i przy takich samych nastawieniach zabezpieczeń i blokad 

jak w przypadku badań pokazanych w rozdziale 13. Wyniki ”. Dalej jednak, po szczegółowym 

zapoznaniu się z zawartością rozdziału dochodzi się do wniosku, że układ badań jest troszkę 

inny, ponieważ przyjęto inny zestaw symulacji zakłóceń. Ten sposób ułożenia bardzo 

utrudnia niezależnemu obserwatorowi przeprowadzenie analizy porównawczej wyników.  

Odpowiedź 

W przytoczonym w uwadze cytacie, chodziło mi o to, że model użyty do badań 

prezentowanych w rozdziale 14 pracy był taki sam pod względem struktury sieci i bloku oraz 

parametrów modelowanych elementów jak w przypadku badań prezentowanych w rozdziale 

10 i 13. Opis modelu sieci, bloku oraz zabezpieczeń 21e i 21s znajduje się w rozdziale 10.1, 

10.2 i 10.3, natomiast opis modelu blokady w rozdziale 12.2 rozprawy. 

W rozdziale 14 symulowane były inne typy zdarzeń niż w przypadku rozdziału 13. W 

rozdziale 13 za cel postawiłem sobie udowodnienie prawidłowego działania 

zaproponowanego przeze mnie rozwiązania blokady w czasie różnych przypadków kołysań 

mocy, zagrażających zbędnym działaniem zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku. W 



rozdziale 14 pokazuję, natomiast zachowanie się mojego rozwiązania blokady kołysaniowej 

w czasie zwarć w obrębie bloku, kiedy nie powinna ona przeszkadzać w jak najszybszym 

zadziałaniu zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku.  

4.2 Treść uwagi ze strony 18 recenzji dotyczącej syntezy wyników badań 

symulacyjnych zaprezentowanych w rozdziale 14 

Wyniki oraz ich opis są dosyć czytelne. Niemniej brak syntezy wyników na końcu 

(pomimo podsumowań) nieco utrudnia zrozumienie do końca istoty badań. 

Odpowiedź 

Rozdział 14 miał za zadanie pokazać jak zaproponowane rozwiązanie blokady 

kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku będzie się zachowywać w sytuacji 

powstania zwarcia w obwodach bloku, kiedy zabezpieczenia 21s i 21e powinny jak 

najszybciej doprowadzić do wyłączenia jednostki wytwórczej. Z tego powodu w rozdziale 14 

przedstawiłem wyniki symulacji, w których modelowałem symetryczne i niesymetryczne 

zwarcia w obwodach górnego i dolnego napięcia bloku. Rozpatrywałem też przypadki zwarć 

w tych lokalizacjach, pojawiających się w czasie trwania asynchronicznych kołysań mocy 

(rozdział 14.2). 

Uzyskane wyniki pokazują, że w momencie powstania zwarcia w obwodach bloku, 

podobnie jak w przypadku badanych w rozdziale 13 wariantów symulacji, blokada 

kołysaniowa prawidłowo wykrywa skokową zmianę impedancji powstałą w chwili 

pojawienia się zwarcia. Na skutek tego uruchamiana jest druga część algorytmu, która ma za 

zadanie wykryć potencjalne występowanie kołysań mocy, na podstawie monitoringu 

sygnałów pochodnych składowych mierzonej impedancji. 

W momencie skokowej zmiany impedancji w chwili powstania zwarcia, występować 

będą bardzo duże wartości pochodnych składowych impedancji. Stan taki będzie się 

utrzymywać przez bardzo krótki okres. Teoretycznie, w rozpatrywanym przypadku w 

sygnałach pochodnych powinien pojawić się pojedynczy impuls osiągający bardzo dużą 

wartość. W rzeczywistości (jak pokazują wyniki symulacji), impuls ten zostanie ograniczony 

co do wartości oraz rozciągnięty w czasie, co wynika ze sposobu przetwarzania sygnałów 

przez algorytm wyznaczania impedancji oraz algorytm blokady. Algorytmy te cechują się 

średnią dynamiką wynikającą z zastosowanych okien przetwarzania sygnałów.  

W efekcie, algorytm wykrywania kołysań mocy pobudzi się krótkotrwale w omawianej 

sytuacji skokowej zmiany impedancji w chwili rozpoczęcia zwarcia. W rozpatrywanych 

przypadkach, zwarcie zlokalizowane było w obwodach bloku, a więc w obszarze 

szybkodziałających strefach zabezpieczeń 21e i 21s podlegających blokowaniu. W związku z 

tym działanie tych stref zostanie również krótkotrwale zablokowane w efekcie występowania 

opisanego powyżej stanu przejściowego algorytmów. Oczywiście jest to wada 

zaproponowanego przeze mnie rozwiązania, wynikająca z nadrzędnego charakteru algorytmu 

blokady nad algorytmem blokowanego zabezpieczenia. Wadę taką posiadać będą wszystkie 

rozwiązania blokad, których działanie ma wyższy priorytet niż działanie blokowanych 

zabezpieczeń. Z drugiej strony taki zabieg jest konieczny, aby nie dopuścić do zbędnego 

działania zabezpieczenia podimpedancyjnego w sytuacjach takich jak pokazana np. w 

rozdziale 13.1.2. 



Jak pokazują wyniki symulacji prezentowane w rozdziale 14, po obniżeniu się sygnałów 

pochodnych składowych impedancji w późniejszych okresach modelowanych zwarć w 

obwodach bloku, algorytm wykrywania kołysań mocy blokady odwzbudza się, a co za tym 

idzie możliwe jest prawidłowe zadziałanie zablokowanych uprzednio stref zabezpieczeń 21e i 

21s. Maksymalny czas zadziałania bezzwłocznych stref omawianych zabezpieczeń 

podlegających blokowaniu, w sytuacji powstania zwarcia w obwodach bloku (zgodnie z 

wynikami przedstawionymi w rozdziale 14) wyniósł 46 ms (licząc od chwili rozpoczęcia się 

zakłócenia do chwili pojawienia się sygnału świadczącego niepodlegającym blokowaniu 

zadziałaniu strefy zabezpieczenia 21e lub 21s). Zatem, był dłuższy od czasów zadziałania 

omawianych stref bezzwłocznych zabezpieczeń 21e i 21s o około 23-29 ms. 

Moim zdaniem, wskazane wydłużenie czasu zadziałania bezzwłocznych stref 

zabezpieczeń 21e i 21s na skutek krótkotrwałych aktywacji blokady kołysaniowej w 

początkowym okresie zwarcia w tych strefach jest akceptowalne. Należy tu mieć na uwadze 

to, że zabezpieczenia 21e i 21s są rezerwowymi zabezpieczeniami bloku, w związku z tym, 

ich dłuższe czasy własne są dopuszczalne. Ponadto, maksymalne czasy zadziałania 

bezzwłocznych stref zabezpieczeń 21e i 21s w czasie omawianych zwarć wewnętrznych przy 

zastosowaniu proponowanego rozwiązania blokady kołysaniowej dalej pozwalają na 

utrzymanie czasów likwidacji zakłóceń przez te zabezpieczenia krótszych od wymaganych 

zwykle przez operatora sieci czasów granicznych [5]. 

Należy też mieć na uwadze, że wskazana powyżej wada zaproponowanego przeze mnie 

rozwiązania blokady, uwidoczni się tylko w przypadku pojawienia się zwarcia bezpośrednio 

w obszarze bezzwłocznej strefy podlegającej blokowaniu. Jeśli blokowana strefa będzie 

działać zwłocznie (choćby z minimalnym czasem zwłoki rzędu 50 ms), wskazana wada nie 

będzie w żaden sposób wpływać na czas zadziałania zabezpieczenia. Stanie się tak, ponieważ 

stan nieustalony w początkowym okresie zwarcia zdąży się zakończyć przed pojawieniem się 

sygnału zwłocznego zadziałania strefy zabezpieczenia. 

5. Uwagi dotyczące badań symulacyjnych zaproponowanego algorytmu 

blokady kołysaniowej, sprawdzających jego zachowanie w czasie 

ruchowych zmian zadanego obciążenia generatora (dotyczące 

rozdziału 15) 

5.1 Treść uwagi z końcowego akapitu strony 18 recenzji 

Na podstawie zmiany impedancji w obu przypadkach (rys. 15.2, 15,7, 15,13, 15.18), 

widać, że raczej nie ma możliwość zadziałania zarówno zabezpieczeń podimpedancyjnych, jak 

i blokad kołysaniowych, gdyż trajektoria impedancji, we wszystkich przypadkach znajduje się 

bardzo daleko od stref zadziałania zabezpieczeń i pomimo, że ich nie ma na tych rysunkach, 

również charakterystyk wewnętrznych i zewnętrznych blokad. Chciałbym zatem, aby 

doktorant skomentował stwierdzenie na końcu podsumowania (str. 366) „Należy mieć też na 

uwadze to, że w czasie zmian obciążenia generatora, strefy zabezpieczeń 21e i 21s 

podlegające blokowaniu nie są pobudzone. W tej sytuacji, nawet jeśli powstałyby warunki do 

aktywacji blokad kołysaniowych tych zabezpieczeń, działanie ich stref rozruchowych nie 

zostałoby zablokowane.” Wg mnie jest to oczywistość. 



Odpowiedź 

Zgadza się, choć w przypadku niektórych rozwiązań blokad kołysaniowych, nie musi to 

być już oczywiste. Na przykład, w przypadku najprostszych rozwiązań blokad kołysaniowych 

zrealizowanych w oparciu o dodatkowe strefy podimpedancyjne może dojść do zbędnego 

aktywowania się blokady w sytuacji, w której trajektorie impedancji znajdą się podczas 

ruchowych zmian obciążenia do zewnętrznej strefy blokady. Może to mieć miejsce w sytuacji 

nastawienia zbyt szerokiego zasięgu rezystancyjnego zewnętrznej strefy blokady.  

W takim przypadku blokada aktywuje się, blokując niepotrzebnie działanie stref 

rozruchowych zabezpieczenia podimpedancyjnego. Do dezaktywacji blokady dojdzie po 

upływie czasu deblokowania lub kiedy trajektorie impedancji opuszczą jej zewnętrzną strefę. 

Opisywana sytuacja niesie zagrożenie nieprawidłowego (spowolnionego lub 

brakującego) zadziałania zablokowanej strefy zabezpieczenia podimpedancyjnego w sytuacji 

pojawienia się zwarcia w tej strefie w czasie przebywania trajektorii impedancji w paśmie 

blokady. W takim przypadku blokada może pozostać aktywna, ponieważ zmierzony przez nią 

czas przejścia przez pasmo blokady będzie długi (składa się na niego okres przebywania 

trajektorii impedancji w paśmie blokady wywołany ruchowymi zmianami obciążenia). Jeśli w 

takiej sytuacji będzie miało miejsce zwarcie niesymetryczne, istnieje duże 

prawdopodobieństwo stosunkowo szybkiego odblokowania się zabezpieczenia na skutek 

działania algorytmu deblokady (opartego np. na detekcji obecności składowych zerowych lub 

przeciwnych prądu lub napięcia). W takiej sytuacji wystąpić może tylko spowolnienie 

działania zabezpieczenia podimpedancyjnego zależne od czasu własnego algorytmu 

deblokującego. Natomiast, jeśli w omawianej sytuacji powstanie zwarcie trójfazowe, zbędnie 

zablokowane zabezpieczenie może nie być dopuszczone do działania przed upływem 

nastawionego czasu bezwarunkowej deblokady. Z powodu powyższego zagrożenia, obecnego 

w przypadku niektórych konwencjonalnych rozwiązań blokad kołysaniowych, w rozdziale 15 

znalazło się zacytowane w uwadze zdanie. 

6. Uwagi dotyczące badań symulacyjnych zaproponowanego algorytmu 

blokady kołysaniowej, sprawdzających jego zachowanie w obecności 

szumów w sygnałach wejściowych (dotyczące rozdziału 17) 

6.1 Treść uwag ze strony 19 recenzji 

Rozdział 17 jest poświęcony wpływowi obecności szumów w sygnałach prądów i napięć 

wejściowych na działanie proponowanej blokady kołysankowej. Pojawia się tylko jedna 

wątpliwość jeżeli chodzi o sformułowanie podane na str. 381 „Założony poziom szumów jest 

większy od typowych zawartości zakłóceń tego typu w analogowych sygnałach wejściowych 

mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczeniowych.”. O ile ten szum jest gęstszy od szumu, 

który zazwyczaj jest obecny w analogowych sygnałach zabezpieczeń mikroprocesorowych? 

czy normy dotyczące poziomu szumów w zabezpieczeniach nie jest zbyt wyśrubowany?  

Jeżeli chodzi o wyniki badań przedstawione w punkcie 17.2 odnosi się wrażenie, że 

poziom szumu 1% nie wpływa na wyniki badań. Wyniki przedstawione na rys. 17.13 - rys. 

17.22 oraz rys. 13.1 - rys. 13.10 są na moje oko identyczne. 

Niepokoi mnie jedynie stwierdzenie na końcu tego rozdziału, a mianowicie autor pisze 

„należy uznać, że przedstawione w pracy rozważania mają charakter uproszczony i nie 



pokrywają w całości problematyki jakości sygnałów analogowych oraz jej wpływu na 

działanie algorytmów cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych, a jedynie zaznaczają wagę 

tego zagadnienia oraz potrzebę uwzględnienia tego problemu przy implementacji algorytmu”. 

A dalej „Oczywiście, jeśli zakłócenia, a w szczególności szumy, będą utrzymywały się na zbyt 

wysokim poziomie, w stosunku do nastawień blokady oraz aktualnych wartości mierzonych 

sygnałów, proponowane rozwiązanie nie będzie działać prawidłowo”.  

Komentarz jest taki: przy aktualnym stanie technologii filtracji stosowanej w 

nowoczesnych urządzeniach zabezpieczeniowych, poziom szumów rzędu 1%, to już jest 

bardzo skrajny przypadek. Filtry nowoczesnych urządzeń zabezpieczeniowych działają z 

taką skutecznością, że zawartość szumu rzędu 0,4-0,5% to już jest poziom maksymalny. 

Bywają jeszcze urządzenia, w których poziom wyfiltrowanych sygnałów analogowych sięga 

0,6-0,7% sygnału, ale to już bardzo sporadyczne. 

Odpowiedź na pierwszą część uwagi, dotyczącą poziomów szumu przyjętych w symulacjach 

zaprezentowanych w rozdziale 17 

W związku z tym, że zaproponowany algorytm blokady kołysaniowej działa w oparciu 

o wyznaczanie przyrostów i pochodnych składowych impedancji, można mieć obawy o jego 

zachowanie się w sytuacji występowania zbyt silnych szumów w wejściowych sygnałach 

prądów i napięć. Dlatego właśnie, celem omawianego rozdziału rozprawy było przede 

wszystkim pokazanie w jaki sposób obecność szumów w sygnałach wejściowych urządzenia 

zabezpieczeniowego realizującego funkcję zabezpieczenia podimpedancyjnego bloku 

wyposażonego w zaproponowane przeze mnie rozwiązanie blokady kołysaniowej wpływa na 

jej działanie. W przypadku omawianego rozwiązania, z powodu obecności silnych szumów w 

sygnałach wejściowych (w porównaniu do sygnału podstawowego) mogłoby na przykład 

mieć miejsce zbędne pobudzanie się detektora przeskoku trajektorii impedancji oraz 

algorytmu wykrywania kołysań mocy. Może to prowadzić do zbędnej aktywacji blokady.  

Aby pokazać, że przy zaproponowanym sposobie nastawiania blokady szumy nawet na 

stosunkowo wysokim poziomie nie powodują zbędnych pobudzeń poszczególnych modułów 

algorytmu blokady, w rozdziale 17.1 przedstawiłem wyniki symulacji stanu ustalonego pracy 

bloku w sieci w obecności szumów na poziomie 1% wartości znamionowych sygnałów 

wejściowych prądów i napięć. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, blokada nie pobudzała się w 

takich warunkach zbędnie. 

Według mojej wiedzy, zasymulowany poziom szumów jest zawyżony w porównaniu do 

parametrów obecnej generacji mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczeniowych. W 

rzeczywistości, można raczej się spodziewać szumów o poziomie o rząd wielkości niższych 

od zasymulowanego. Takie zawyżenie miało pokazać, że zaproponowany przeze mnie 

algorytm, pomimo działania w oparciu o sygnały teoretycznie wrażliwe na tego typu 

zakłócenia, pracuje poprawnie nawet przy przesadnie wysokim poziomie szumów. 

Oczywiście, poziom i charakter szumów oraz innych zakłóceń obecnych w sygnałach 

wejściowych urządzeń zabezpieczeniowych zależne będą od sposobu realizacji ich obwodów 

wejść analogowych. W zależności od zastosowanych przetworników wejściowych oraz 

sposobu filtracji analogowej i cyfrowej można osiągnąć różne efekty tłumienia 

niepożądanych składowych sygnałów wejściowych. Z tego powodu, na etapie badań 

symulacyjnych zaproponowanego rozwiązania blokady, trudno jest jednoznacznie 

odpowiedzieć jak bardzo będzie ono wrażliwe lub niewrażliwe na zakłócenia w sygnałach 



wejściowych. W mojej ocenie, zagadnienie to będzie możliwe do sprawdzenia dopiero na 

etapie prototypu algorytmu. 

Odpowiedź na drugą część uwagi, dotyczącą wyników badań symulacyjnych zaprezentowanych 

w rozdziale 17.2 w porównaniu z wynikami dla analogicznego przypadku pokazanego w 

rozdziale 13.1.1 

Rzeczywiście, porównując rysunki przedstawione w rozdziale 17.2 oraz 13.1.1 

rozprawy można odnieść wrażenie, że są to te same rysunki. 

W rzeczywistości, nie są to te same rysunki. Obecność szumów na poziomie 1% 

wartości znamionowych sygnałów wejściowych modelu po prostu nie są dobrze widoczne na 

zaprezentowanych w rozdziale 17.2 rysunkach, których zakresy osi są stosunkowo duże, w 

porównaniu z rysunkami przedstawionymi w rozdziale 17.1, gdzie symulowany był stan 

ustalony w obecności szumów w sygnałach wejściowych. 

Odpowiedź na trzecią część uwagi (komentarz), dotyczącą poziomów szumu w nowoczesnych 

układach zabezpieczeń 

W nawiązaniu do pierwszej części uwagi oraz odpowiedzi na nią, poziom zakłóceń 

obecnych w sygnałach wejściowych oraz sygnałach wewnętrznych (kryterialnych) urządzenia 

zabezpieczeniowego zależy od jego budowy oraz środowiska, w którym ono pracuje. W 

zależności od zastosowanych układów wejściowych (np. układ z bocznikami, przekładnikami 

lub hallotronami) zakłócenia w sygnałach wejściowych będą miały różny charakter oraz 

poziom w stosunku do poziomu sygnału podstawowego. 

Z powyższego powodu w rozprawie znalazł się, zacytowany w recenzji, fragment: 

„[…] należy uznać, że przedstawione w pracy rozważania mają charakter uproszczony  […]”. 

Na etapie modelu symulacyjnego trudno jest uwzględnić zakłócenia sygnałów wejściowych w 

pracy algorytmu. Dlatego właśnie przedstawione w rozdziale 17 wyniki badań traktuję jako 

uproszczone. 

Tak jak recenzent słusznie zauważył, założony w badaniach poziom szumów w 

sygnałach wejściowych jest zawyżony w stosunku do rzeczywistych mikroprocesorowych 

układów zabezpieczeń. Zgodnie z poprzednimi odpowiedziami, było to celowe. W badaniach 

przyjąłem przesadnie wysoki poziom szumów, aby udowodnić poprawność zachowania się 

blokady w skrajnie trudnych warunkach. Natomiast, prawdziwa weryfikacja jej zachowania 

się w obecności szumów w sygnałach wejściowych będzie możliwa dopiero na etapie 

tworzenia prototypu. 

7. Uwagi dotyczące badań symulacyjnych zaproponowanego algorytmu 

blokady kołysaniowej, sprawdzających wpływ parametrów 

zabezpieczanego bloku na jej zachowanie (dotyczące rozdziału 18) 

7.1 Treść uwag ze strony 20 recenzji 

Pierwsza wątpliwość, jaka się pojawia po analizowaniu otrzymanych wyników jest taka: 

autor pisze „Detektor przeskoku trajektorii impedancji zabezpieczenia 21e zauważył to 

zdarzenie w chwili t=0,203 s, przy maksymalnej wartości sygnału "|dZ(n)|" równej 0,1217 Ω 

(rys. 18.3). W przypadku zabezpieczenia 21s, detektor trajektorii wykrył przeskok impedancji 

towarzyszący zwarciu w chwili t=0,201 s, przy maksymalnej wartości sygnału "|dZ(n)|" 



równej 11,8748 Ω (rys. 18.8)”. Niestety ze względu na skalę rysunku, nie do końca widać 

tego przeskoku. 

Również wątpliwości wzbudzają następujące fakty: 

• Nie do końca wiadomo czym jest spowodowany skok stanu logicznego detSKOK w 

chwili t=0,9s przedstawiony na rys. 18.3. Brak komentarza w tej sprawie w tekście. 

• Również nie wiadomo czym są spowodowane skoki stanów logicznych opZadz i 

Zblokowane (rys. 18.5) w chwilach tuż przed t=0,8s. Również nie komentarza w tej 

sprawie w tekście. 

Podobne wątpliwości można sformułować w przypadku tych samych sygnałów, lecz w 

drugim przypadku (rys. 18.13 i 18.15) oraz trzecim przypadku (rys. 18.18 i 18.20). 

Odpowiedź na pierwszą część uwagi, dotyczącą wyników symulacji pokazanych na rys. 18.3 i 

18.8 

Zgadzam się z uwagą recenzenta. Wskazane zdarzenie jest trudne do zaobserwowania 

na przebiegach czasowych pokazanych na rys. 18.2 - 18.4 dla zabezpieczenia 21e oraz rys. 

18.7 – 18.9 dla zabezpieczenia 21s. Jest to spowodowane skalą osi rysunków. Występowanie 

wskazanego przeskoku impedancji potwierdzają natomiast zmiany stanów logicznych 

sygnałów „detSkok”, „aktPSBSkok” detektorów przeskoku impedancji oraz „ aktPSBlog” i 

„startPSB” algorytmów wykrywania kołysań mocy blokad kołysaniowych obu zabezpieczeń.  

Czytelność rysunków byłaby większa jeśli pokazałbym istotne zdarzenia w większym 

przybliżeniu (zgodnie z uwagą 2.1 oraz odpowiedzią na tą uwagę). 

Odpowiedź na drugą część uwagi, dotyczącą zmiany stanu logicznego sygnału „detSkok” około 

chwili t=0,9 s w wynikach symulacji pokazanych na rys. 18.3 

Wskazana w recenzji zmiana stanu logicznego sygnału „detSkok” około chwili t=0,9 s 

widoczna na rys. 18.3 ma miejsce w czasie trwających od momentu wyłączenia zwarcia (w 

chwili t=0,329 s) asynchronicznych kołysań mocy. W okresie wystąpienia zmiany stanu tego 

sygnału nie miało miejsce żadne szczególne zdarzenie. 

Wskazana zmiana stanu „detSkok” wynika z pojawienia się stosunkowo dużych 

wartości sygnału „|dZ(n)|” wynikających z kształtu trajektorii impedancji w końcowej fazie 

pierwszego obrotu asynchronicznego oraz przyjętej częstotliwości próbkowania sygnałów 

(równej 1000 Hz). Okrąg Apoloniusza, po którym poruszają się trajektorie impedancji w 

czasie pierwszego obrotu asynchronicznego charakteryzuje się bardzo dużą średnicą, 

wynikającą z warunków napięciowych panujących we wskazanym okresie w modelowanym 

układzie sieciowym (współczynnik k bliski jedności). W efekcie tego oraz przy ograniczonej 

do 1000 Hz częstotliwości próbkowania sygnałów wejściowych modelu zabezpieczenia 

podimpedancyjnego, uzyskane trajektorie mają kształt wieloboków a nie okręgów, tak jak jest 

to pokazane w przykładzie na rys. 8.12 rozprawy. Powyższe zniekształcenie okręgów kołysań 

asynchronicznych jest najbardziej widoczne w zakresie kątów mocy δ’ od 270
o
 do 90

o
 (tak jak 

jest to widoczne na rys. 8.12). W tym zakresie odległości pomiędzy kolejnymi punktami 

trajektorii impedancji mogą być znaczne – tym większe im większy jest promień okręgu 

obrotu asynchronicznego i niższa jest częstotliwość próbkowania. W pozostałym zakresie 

kątów mocy odległości pomiędzy kolejnymi wartościami mierzonej impedancji są znacznie 

mniejsze (minimum osiągane jest w rejonie kąta δ’=180
o
), dzięki czemu trajektorie 

impedancji są w tym zakresie bardzo zbliżone kształtem do rzeczywistego okręgu 

Apoloniusza. 



Powyższa specyfika jest widoczna w działaniu zaproponowanej przeze mnie blokady 

kołysaniowej. Objawia się ona wskazanym w recenzji pojawieniem się stanów wysokich 

sygnału „detSkok” detektorów przeskoku impedancji obu zabezpieczeń podimpedancyjnych 

w czasie obrotów asynchronicznych w zakresie kątów mocy bliskich 360
o
. Wynika to, tak jak 

napisałem wcześniej, z dużych odległości pomiędzy kolejnymi punktami trajektorii 

impedancji w zakresie kąta δ’ od 270
o
 do 90

o
, co jest równoznaczne z wysoką wartością 

sygnału przyrostu impedancji. W efekcie detektor przeskoku trajektorii impedancji pobudza 

się wielokrotnie. Ma to miejsce już w czasie aktywności blokady (o czym świadczy 

utrzymujący się w tym okresie stan wysoki sygnałów „aktPSBSkok” (rys. 18.3) oraz 

„aktPSBlog” i „startPSB” (rys. 18.4). W związku z tym nie ma to żadnego negatywnego 

znaczenia dla działania blokady lub blokowanego zabezpieczenia podimpedancyjnego.  

Powyższe zjawisko występuje też w pozostałych przypadkach pokazanych w rozdziale 

18 oraz niekiedy również w innych rozdziałach rozprawy. 

Odpowiedź na trzecią część uwagi, dotyczącą zmiany stanu logicznego sygnałów „opZadz” i 

„Zblokowane” około chwili t=0,8 s w wynikach pokazanych na rys. 18.5 

Wskazane w recenzji sygnały wewnętrzne algorytmu decyzyjnego blokady, zgodnie z 

opisem z rozdziału 12.2.1, to: 

"opZadz" - wstępnie opóźniony przez algorytm decyzyjny blokady wejściowy sygnał 

zadziałania strefy zabezpieczenia podimpedancyjnego podlegającej 

blokowaniu. 

"Zblokowane" - sygnał zablokowania strefy zabezpieczenia podimpedancyjnego, świadczący 

o tym, że algorytm decyzyjny blokady nie dopuścił do jej zadziałania. 

Zgodnie z powyższym, sygnał „opZadz” osiągnie stan wysoki, kiedy stan zadziałania 

strefy danego zabezpieczenia podimpedancyjnego podlegającej blokowaniu utrzyma się 

dłużej niż nastawienie dodatkowego czasu opóźnienia zadziałania top=5 ms w algorytmie 

decyzyjnym blokady kołysaniowej. Stan wysoki sygnału „opZadz” utrzyma się następnie 

przez cały okres trwania stanu wysokiego sygnału zadziałania blokowanej strefy. 

Sygnał „Zblokowane” osiąga stan wysoki, kiedy blokada jest aktywna (utrzymuje się 

stan wysoki sygnału „startPSB”) oraz pojawi się stan wysoki sygnału „opZadz”. Zatem, 

pojawienie się stanu wysokiego sygnału „Zblokowane” świadczy o tym, że algorytm 

decyzyjny blokady kołysaniowej nie dopuścił do zadziałania blokowanej strefy (zablokował 

jej zadziałanie). 

We wskazanym w recenzji przypadku z rys. 18.5, pojawienie się stanu wysokiego 

sygnałów „opZadz” i „Zblokowane” w chwili ok. t=0,8s symulacji z rozdziału 18.3.1 oznacza 

prawidłowe zadziałanie blokady kołysaniowej strefy wewnętrznej (21e.2) zabezpieczenia 21e, 

niedopuszczające do jej zbędnego zadziałania w czasie kołysań mocy. Zgodnie z uzyskanymi 

wynikami badań, w czasie trwania rozpatrywanych kołysań mocy w chwili t=0,784 s doszło 

do pobudzenia bezzwłocznej strefy wewnętrznej 21e.2 tego zabezpieczenia. Świadczy o tym 

pojawienie się w tym okresie stanu wysokiego sygnału „21e2 zadziałanie” na rys. 18.2. 

Zgodnie z przyjętą koncepcją, sygnał zadziałania tej strefy nie jest wyprowadzany 

bezpośrednio z modelu zabezpieczenia jako sygnał sterujący, lecz wprowadzony jest do 

algorytmu decyzyjnego blokady kołysaniowej. Następnie jest on poddawany niewielkiemu 

opóźnieniu (top=5 ms) przez blok 6 na rys. 12.4. W ten sposób tworzony jest sygnał 

„OpZadz”, który podawany jest na bramkę „AND” (blok 7 na rys. 12.4) razem z sygnałem 



„startPSB”. W ten sposób tworzony jest sygnał „Zblokowane”, świadczący o zablokowaniu 

działania zabezpieczenia. W omawianym przypadku występowały kołysania mocy w związku 

z tym sygnał „Zblokowane” osiągnął stan wysoki, który utrzymał się (podobnie jak sygnał 

„opZadz”) przez cały okres pobudzenia strefy 21e.2, aż do chwili t=0,874 s. Sytuacja ta 

powtarzała się również podczas kolejnych obrotów asynchronicznych. 

Analogicznie tworzony jest też sygnał „Znieblokowane” (np. rys. 18.5), który świadczy 

o dopuszczeniu przez blokadę do zadziałania podlegającej blokowaniu strefy zabezpieczenia 

podimpedancyjnego. Sygnał ten tworzony jest w oparciu o sygnał „opZadz” oraz zanegowany 

sygnał „startPSB” (przyzwolenie na działanie) za pomocą bramki „AND” (blok 8 na rys. 

12.4). Pojawienie się stanu wysokiego na wyjściu tej bramki świadczyć będzie o tym, że 

wystąpiły warunki do zadziałania blokowanej strefy podczas nieaktywności blokady, co jest 

równoznaczne z zadziałaniem zabezpieczenia. W związku z tym sygnał „Znieblokowane” 

należy traktować jako sygnał sterujący, będący niezablokowanym przez blokadę kołysaniową 

zadziałaniem strefy 21e.2. 

Analogicznie można wyjaśnić pojawienie się stanów wysokich sygnałów „opZadz”, 

„Zblokowane” i „Znieblokowane” w przypadku wyników innych wariantów symulacji 

prezentowanych w rozprawie. Jest to prawidłowe zachowanie się modelu. 

8. Uwagi dotyczące badań symulacyjnych zaproponowanego algorytmu 

blokady kołysaniowej, sprawdzające jej zachowanie się w czasie pracy 

w układzie wielomaszynowym (dotyczące rozdziału 19) 

8.1 Treść uwag ze strony 20 i 21 recenzji 

1. Na samym początku, tuż po uruchomieniu symulacji widać stan nieustalony, który 

trwa dosyć krótko (skoki wielkości R i X na rys. 19.4), niemniej doprowadził do 

wysokiego stanu logicznego detSKOK (rys. 19.5), oraz skoku |dZ(n)|. Proszę o 

komentarz tego zdarzenia. Być może jest nieistotny, niemniej nie ma żadnego 

komentarza w tekście. 

2. Podobnie jak i poprzednich przypadkach, np w przypadku badań przedstawionych w 

punktach 10.5-10.6 Charakterystyki impedancyjne (m.in. rys. 19.2, rys. 19.7, rys. 

19.12) nie przedstawiają kierunków zmiany impedancji w czasie. Również nie ma 

żadnych wzmianek nt. chwil, w których występują zmiany wielkości rezystancji lub 

reaktancji, lub które miejsca w trajektorii impedancji odpowiadają którym 

przełomowym chwilom czasowym rezystancji, reaktancji lub sygnałów dwustanowych 

(pobudzenia, zadziałania) zabezpieczeń podimpedancyjnych 21e lub 21s. mam prośbę 

o wyjaśnienie tej kwestii. 

3. Dla mnie jest niejasne czy to zwarcie było przemijające (punkt 19.3.1)? Czy doszłoby 

do zadziałania jakiegoś zabezpieczenia? rozumiem, że ważną kwestią jest tutaj 

blokada lub jej zniesienie, niemniej jednak uważam, że powinno się odnosić również 

do sprawy zadziałania lub braku zadziałania (lub zaniechanie zadziałania) 

zabezpieczenia. 

4. Dalej w przypadku przedstawionym w punkcie 19.3.2 jest napisane „…Tak jak w 

rozpatrywanych wcześniej wariantach symulacji (np. w rozdziale 14), uzyskany czas 

własny zadziałania strefy I zabezpieczenia 21s, wyposażonego w proponowane 



rozwiązanie blokady kołysaniowej, jest akceptowalny. Uzyskany całkowity czas 

zadziałania (46 ms) pozwoliłby na utrzymanie czasu likwidacji zwarcia poniżej 

wartości granicznej wymaganej przez operatorów sieci przesyłowej”. Czy po tym 

zadziałaniu zabezpieczenie odpowiedzialne za zadziałanie nie powinno się 

odwzbudzać (sygnał strefy 1 zabezpieczenia 21s rys. 19.28)? 

5. W przypadku opisanym w punkcie 19.3.3 jest napisane „…Zgodnie z przyjętą 

sekwencją zdarzeń, w chwili t=0,550s zasymulowano ponowne obustronne załączenie 

linii L3 w cyklu automatyki SPZ. Miało to miejsce w czasie asynchronicznych kołysań 

mocy, więc po włączeniu linii zmieniły się warunki w jakich się te kołysania 

odbywały”. Bardzo trudno to zauważyć, bo, tak jak wcześniej napisano, na rys 19.42, 

nie ma żadnych informacji o czasach. Z kolei na pozostałych rysunkach 19.43-19.46, 

nie ma informacji np. kołysania występującego w chwili t=0,550s. 

6. Nie do końca rozumiem wielokrotności pojawienia sygnału na zadziałanie 

zabezpieczenia 21s przedstawionego na rys. 19.38. Jeżeli impuls na zadziałanie trwa 

powyżej czasu własnego wyłącznika, tak jak tutaj ma miejsce – czas trwania impulsu 

jest ok.100ms, linia (lub dowolny, inny obiekt zabezpieczany) jest wyłączona i 

zabezpieczenie już nie ma sygnału (prądu, napięcia) na formowanie kolejnego 

impulsu. 

Odpowiedź na część nr 1 uwagi 

Każdy wariant symulacji realizowanej w środowisku PowerFactory prezentowany w 

rozprawie rozpoczyna się od stanu ustalonego trwającego minimum 200 ms. Stan ten obecny 

jest też w sinusoidalnych przebiegach chwilowych prądów i napięć generowanych w tym 

środowisku jako pliki wsadowe modeli zabezpieczeń podimpedancyjnych 21e i 21s oraz ich 

blokad kołysaniowych utworzonych w środowisku Matlab/Simulink. 

Na początku symulacji w środowisku Matlab/Simulink wszystkie sygnały wewnętrzne 

modeli zabezpieczeń podimpedancyjnych i blokad kołysaniowych mają zerową wartość. W 

związku z tym, w pierwszym okresie symulacji występuje stan nieustalony wynikający z 

ustalania się wartości sygnałów wewnętrznych tych modeli, zgodnie z wartościami sygnałów 

wejściowych. Jest to szczególnie widoczne w przypadku sygnałów rezystancji i reaktancji, co 

wynika z pełnookresowego charakteru zastosowanego algorytmu Phadke/Ibrahima. W taki 

sposób osiągany jest wskazany na początku odpowiedzi początkowy stan ustalony symulacji. 

W tym okresie widoczne są silne zmiany sygnałów rezystancji i reaktancji, co przekłada się 

na wysoki poziom sygnałów przyrostu i pochodnych składowych impedancji i może 

prowadzić do krótkookresowego pobudzenia się zaproponowanego rozwiązania blokady 

kołysaniowej. Nie stanowi to jednak zagrożenia dla pracy blokowanych zabezpieczeń 

podimpedancyjnych. 

W związku z powyższym, pierwszy okres symulacji, w którym występuje wskazany 

stan nieustalony, należy traktować jako okres inicjalizacji modelu, w czasie którego uzyskane  

wyniki są zafałszowane. Z tego powodu wszelkie zdarzenia modelowane są po zakończeniu 

inicjalizacji, po upływie co najmniej 200 ms symulacji. 

Odpowiedź na część nr 2 uwagi 

Zgodnie z odpowiedzią na uwagę 2.3 i 3, zgadzam się z sugestią recenzenta. Czytelność 

prezentowanych w rozdziale 19 wyników symulacji byłaby większa, gdybym na rysunkach 



trajektorii impedancji zaznaczył kierunek zmian impedancji oraz kluczowe dla danego 

wariantu symulacji zdarzenia. 

W związku z tym, poniżej przedstawiam rysunki trajektorii impedancji dla wszystkich 

analizowanych w rozdziale 19 przypadków badań symulacyjnych wzbogacone o zaznaczone 

kierunki zmian impedancji oraz opisy zdarzeń. 

Tak jak w przypadku odpowiedzi na uwagę 3, na poniższych rysunkach pominąłem 

chwile, w których dochodziło do pobudzeń zabezpieczeń oraz poszczególnych modułów 

zaproponowanego przez mnie algorytmu blokady, ponieważ zostały one podane w opisie 

wyników symulacji. 
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Rys. 11. Trajektorie impedancji obserwowane przez zabezpieczenie 21e (z lewej) i 21s (z prawej) bloku 

o mocy 230 MW w czasie symulacji z rozdziału 19.3.1a rozprawy ilustrującej zachowanie się algorytmu 
blokady w czasie zwarcia na linii blokowej LB1 w układzie wielomaszynowym 
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Rys. 12. Trajektorie impedancji obserwowane przez zabezpieczenie 21e (z lewej) i 21s (z prawej) bloku 

o mocy 369 MW w czasie symulacji z rozdziału 19.3.1b rozprawy ilustrującej zachowanie się algorytmu 

blokady w czasie zwarcia na linii blokowej LB1 w układzie wielomaszynowym 
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Rys. 13. Trajektorie impedancji obserwowane przez zabezpieczenie 21e (z lewej) i 21s (z prawej) bloku 

o mocy 369 MW w czasie symulacji z rozdziału 19.3.2a rozprawy ilustrującej zachowanie się algorytmu 

blokady w czasie zwarcia na linii blokowej LB2 w układzie wielomaszynowym 
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Rys. 14. Trajektorie impedancji obserwowane przez zabezpieczenie 21e (u góry) i 21s (u dołu) bloku 

o mocy 230 MW w czasie symulacji z rozdziału 19.3.2b rozprawy ilustrującej zachowanie się algorytmu 

blokady w czasie zwarcia na linii blokowej LB2 w układzie wielomaszynowym 
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Rys. 15. Trajektorie impedancji obserwowane przez zabezpieczenie 21e (u góry) i 21s (u dołu) bloku 

o mocy 230 MW w czasie symulacji z rozdziału 19.3.3a rozprawy ilustrującej zachowanie się algorytmu 

blokady w czasie zwarcia w sieci na linii L3 i działania automatyki SPZ w układzie wielomaszynowym 
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Rys. 16. Trajektorie impedancji obserwowane przez zabezpieczenie 21e (u góry) i 21s (u dołu) bloku 

o mocy 369 MW w czasie symulacji z rozdziału 19.3.3b rozprawy ilustrującej zachowanie się algorytmu 

blokady w czasie zwarcia w sieci na linii L3 i działania automatyki SPZ w układzie wielomaszynowym 



Odpowiedź na część nr 3 uwagi 

Zasymulowane w badaniach z rozdziału 19.3.1 zwarcie miało trwały charakter. Czas 

jego trwania został celowo wydłużony, aby pokazać jak będzie się zachowywać 

zaproponowane rozwiązanie blokady zabezpieczeń podimpedancyjnych zarówno bloku o 

mocy 230 MW jak i bloku o mocy 369 MW. 

W rzeczywistości, w rozpatrywanym przypadku doszłoby do bezzwłocznego 

zadziałania zabezpieczenia różnicowego linii blokowej LB1. W zależności od konfiguracji 

obwodu pierwotnego jednostki wytwórczej, zadziałać mogłyby też bezzwłoczne 

zabezpieczenia różnicowe bloku i transformatora blokowego (jeśli mierzyły by one prądy w 

polu blokowym, co jest często stosowane w przypadku bloków z krótką linią blokową  zamiast 

stosowania oddzielnego zabezpieczenia różnicowego linii blokowej). Również strefa I 

zabezpieczenia odległościowego 21s bloku o mocy 230 MW zadziałałaby w omawianej 

sytuacji bezzwłocznie (po czasie własnym wynikającym z dynamiki algorytmu 

zabezpieczenia i jego blokady kołysaniowej). 

Zgodnie z przypisem dolnym 17 na stronie 424 rozprawy, w analizowanym przypadku 

badań celowo nie uwzględniono działania ww. zabezpieczeń różnicowych i wydłużono czas 

trwania zakłócenia na linii LB1 do 270 ms, aby możliwe było do zaobserwowania  

zachowanie się blokady kołysaniowej zabezpieczeń 21e i 21s bloku o mocy 230 MW w 

czasie zakłócenia wewnętrznego (zgodnie z opisem z rozdziału 19.3.1a). Jeśli czas zwarcia 

byłby krótszy, zaobserwowanie dynamiki działania tych zabezpieczeń oraz ich blokad 

kołysaniowych byłoby utrudnione. Powyższy wariant symulacji może ilustrować przypadek 

zadziałania zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku w sytuacji niesprawnych obwodów 

sterujących (np. brak napięcia sterującego części urządzeń zabezpieczeniowych), przez co do 

wyłączenia zwarcia dochodzi z opóźnieniem na skutek działania układów LRW.  

Ponadto, wydłużenie czasu trwania omawianego zwarcia pozwoliło wywołać po jego 

likwidacji asynchroniczne kołysania mocy w pozostałej w pracy sieci. Dzięki temu zabiegowi 

możliwe było przy okazji wspólnych badań symulacyjnych potwierdzenie prawidłowości 

działania blokad kołysaniowych zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku o mocy 369 MW 

(zgodnie z opisem z rozdziału 19.3.1b). 

Mam świadomość, że zasymulowana sekwencja zdarzeń jest dość nieprawdopodobna, 

niemniej chodziło mi tu głównie o udowodnienie poprawności pracy algorytmu blokady 

kołysaniowej w różnych, także skrajnych sytuacjach. 

Analogiczny zabieg został zastosowany w przypadku badań przedstawionych w 

rozdziale 19.3.2 rozprawy, w odniesieniu do zwarcia na linii blokowej LB2 bloku o mocy 369 

MW. 

Odpowiedź na część nr 4 uwagi 

Wyznaczone całkowite czasy własne zadziałania modeli zabezpieczeń 21e i 21s 

wyposażonych w zaproponowany algorytm blokady wyznaczałem jako okresy od rozpoczęcia 

się symulowanego zwarcia do pojawienia się stanu wysokiego sygnału „Znieblokowane” na 

wyjściu układu decyzyjnego blokady danego zabezpieczenia podimpedancyjnego (jak np. na 

rys. 19.27 – rys. 19.31). To, że po pojawieniu się nieblokowanego zadziałania zabezpieczenia 

podimpedancyjnego bloku nie dochodzi do jego odwzbudzenia się wynika z przyjętej przeze 

mnie metody prowadzenia badań symulacyjnych. 



W badaniach symulacyjnych wykonanych na potrzeby rozprawy przyjąłem, że w 

środowisku PowerFactory tworzę model sieci, w której symulować będę różne zakłócenia i 

operacje łączeniowe. W taki sposób generowałem przebiegi prądów napięć trójfazowych, 

które następnie wczytywałem do przestrzeni obliczeniowej środowiska Matlab/Simulink. Za 

pomocą oprogramowania Matlab/Simulink modelowałem natomiast zabezpieczenia 

podimpedancyjne jednostki wytwórczej oraz zaproponowany przeze mnie algorytm blokady 

kołysaniowej tych zabezpieczeń. 

Przy takim podejściu, w badaniach symulacyjnych zaprezentowanych w pracy nie 

występuje sprzężenie zwrotne pomiędzy sygnałami wyjściowymi algorytmów zabezpieczeń 

podimpedancyjnych i ich blokad kołysaniowych oraz sygnałami pierwotnymi prądów i napięć 

bloku. Sygnały wyjściowe modeli zabezpieczeń ze środowiska Matlab/Simulink nie wpływają 

na stan obwodów pierwotnych bloku i sieci zamodelowanych w środowisku PowerFactory. Z 

tego powodu po pojawieniu się sygnału zadziałania modelu zabezpieczenia 

podimpedancyjnego np. na rys. 19.27-31, obserwowane przez nie sygnały prądu i napięcia 

trwają dalej. Nie urywają się one tak jak by to miało miejsce w rzeczywistości na skutek 

otwarcia się odpowiednich wyłączników obwodu pierwotnego, a co za tym idzie modele 

zabezpieczeń podimpedancyjnych pozostają pobudzone, tak jakby ich działanie nie polegało 

na sterowaniu wyłącznikami, lecz jedynie na sygnalizacji wystąpienia zakłócenia. 

Zastosowana metoda badań pozwoliła mi na szersze spojrzenie na zachowanie się 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych oraz ich blokad kołysaniowych 

(również mojego rozwiązania blokady) w czasie trwania kołysań mocy. 

Odpowiedź na część nr 5 uwagi 

Zgadzam się z recenzentem, że wskazane zdarzenie ponownego załączenia linii L3 w 

cyklu automatyki SPZ tej linii jest słabo widoczne na przedstawionych w rozdziale 19.3.3 

trajektoriach impedancji w chwili t=0,55 s symulacji. Z tego powodu, w odpowiedzi na część 

2 niniejszej uwagi na rys. 15 i rys. 16 przedstawiłem ponownie trajektorie impedancji 

obserwowane przez zabezpieczenia 21e i 21s bloku o mocy 230 MW i 369 MW w czasie 

omawianego wariantu symulacji z naniesionymi kierunkami zmian impedancji oraz 

zaznaczonymi zdarzeniami, istotnymi dla analizy wyników badań. 

Odpowiedź na część nr 6 uwagi 

W nawiązaniu do odpowiedzi na część 4 niniejszej uwagi, wskazane w recenzji 

wielokrotne pojawienie się sygnału zadziałania modelowanych zabezpieczeń np. w rozdziale 

19.3.2 na rys. 19.38 wynika z przyjętej przeze mnie metody prowadzenia badań 

symulacyjnych. 

Przyjąłem, że w środowisku PowerFactory generował będę przebiegi chwilowe prądów 

i napięć pierwotnych, które następnie wprowadzam do przestrzeni obliczeniowej środowiska 

Matlab/Simulinl, w którym utworzyłem modele zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku oraz 

zaproponowanego algorytmu blokady kołysaniowej. Przy takim sposobie modelowania, 

sygnały wyjściowe modeli zabezpieczeń nie mogą wpływać na stan obwodów pierwotnych 

bloku i sieci. Z tego powodu, po pojawieniu się sygnału zadziałania zabezpieczenia 

podimpedancyjnego sygnały prądu i napięcia nie wygasają, tak jak by to miało miejsce w 

rzeczywistości (oczywiście, do zaniku sygnałów doszłoby po otwarciu wyłącznika, a więc po 

upływie jego czasu własnego), lecz trwają dalej. W takiej sytuacji, w późniejszym okresie 



symulacji może dojść do ponownego spełnienia warunków działania modelowanych 

zabezpieczeń, tak jak ma miejsce na wskazanym przez recenzenta rys. 19.38. 

9. Uwagi szczegółowe i redakcyjne 

9.1 Treść uwagi 

1. Dużo błędów interpunkcji jest na stronie 15-16. Jest to o tyle zaskakujące, że w całym 

tekście tych błędów nie ma za dużo, ale akurat na tych stronach jest trochę więcej niż 

gdzie indziej. 

2. Zamiast „ang. oznaczenie w języku angielskim”, powinno być „ang. oznaczenie w 

języku angielskim”. Skrót ang. jest w języku polskim. Nie musi być napisany kursywą, 

3. Zdarza się określenie „blokada kołysankowa” zamiast „blokada kołysaniowa”. Jest to 

błąd automatycznego poprawienia przymiotnika „kołysaniowa” na „kołysankowa” 

przez edytor Word Microsofta, na który, niestety trzeba zwrócić uwagę. Pojawia się 

tylko 5 razy w całym tekście. 

4. Na stronie 18 są błędy niespójności określeń między oznaczeniami w tekście a na 

rysunku 2.1 (np. w tekście określa się impedancję jako ZAK, a na rysunku ZA-K). 

5. Str. 27: Nie oznaczono źródła rysunku 2.10 (książka prof. Żydanowicza). 

6. Str. 44. Jest napisane „pełnoschamatowy” zamiast „pełnoschematowy” przed 

rysunkiem 3.2. 

7. Str. 50. Trzeci akapit od dołu. Zamiast „Wyznaczone wielkości kryterialne podawane są 

na algorytm decyzyjny”, Ja bym napiasł „Wyznaczone wielkości kryterialne podawane 

są jako sygnały wejściowe do algorytmu decyzyjnego”. 

8. Strona 53. Zamiast „przekształcenie Laplecea”, powinno być „przekształcenie 

Laplece’a”, 

9. Strona 54. Dwa razy występuje przymiotnik „wyjsciowego” zamiast „wyjściowego”.  

10. Strona 88. Błędy są w numerowaniu równań na rysunku 6.1. Zamiast 6.x jest numeracja 

5.x. 

11. Str. 95. Literówka w jednym z tekstów legendy rys. 7.7. 

12. Str. 110-115: Nie oznaczono źródeł rysunków 8.6-8.9 (książka prof. Machowskiego). 

13. Str. 117: Nie oznaczono źródła rysunku 8.11 (książka prof. Żydanowicza). 

14. Strona 127. Błędy są w nazewnictwie stref na rysunkach 9.3-9.5. Zamiast REACH jest 

określenie RACH. 

15. Str. 189. Zamiast „zgodnie rozważaniami”, powinno być „zgodnie z rozważaniami”, 

16. Str. 189. Jedna zbędna kropka się pojawiła w pierwszej linii trzeciego akapitu od dołu. 

17. W wielu miejscach zamiast tę jest tą np. a stronie 203 przedostatni akapit „tą bramkę”, 

na str. 221 „tą strefę”. 

18. Str. 213. Błąd jest w podpisie bloku aktywacji PSB na rysunku 10.46. Jego nazwa jest S-

R, podczas gdy w tekście widnieje nazwa RS. 

19. Str. 225. Zamiast określenia „system elektryczny”, Ja bym zastosował określenie 

„system elektroenergetyczny”. 

20. Str. 229. Czwarty akapit od dołu. Zamiast „blokowanych strefy”, powinno być 

„blokowanych stref”. 



21. Str. 223. Czy określenie Z-1 (rys. 12.5) to jest określenie odwrotności impedancji? Z 

opisu wynika, że to jest raczej wartość impedancji dla (n-1)-tej próbki pomiarowej. 

22. Str. 247. Ostatni akapit. Zamiast „kołysań moc”, powinno być „kołysań mocy”. 

23. Str. 256. Drugi akapit. Zamiast „wyłączone”, powinno być „wyłączenie”.  

24. Str. 344. Trzeci akapit od dołu. Zamiast „obserowoane”, powinno być „obserwowane”.  

25. Str. 453. Przedostatni akapit od dołu. Zamiast „po likwidacji zwarci”, powinno być „po 

likwidacji zwarcia”. Ten sam błąd się powtarza na str. 464. 

26. Str. 476. Pierwszy akapit. Zamiast „załączenie wyłącznika”, powinno być „zamykanie 

wyłącznika”. Zamiast „wyłączenie wyłącznika”, powinno być „otwieranie wyłącznika”.  

To są wszystkie błędy, które wychwycono. Na pewno jest dużo drobnych błędów, które 

ze względu na objętość pracy przeoczono. 

Odpowiedź na punkty 5, 12 i 13 uwagi 

Źródła rys. 2.10, 8.6-8.9 oraz 8.11 czyli [3] i [9], zostały oznaczone w tekstach, 

dotyczących tych rysunków. Zgadzam się, że odpowiednie odwołania powinno znaleźć się też 

w podpisach samych rysunków. 

Odpowiedź na punkt 18 uwagi 

Blok nr. 5 na rys. 10.46 opisany na nim jako „S-R Flip-Flop aktywacja PSB” jest to 

przerzutnik SR (ang. Set-Reset) alternatywnie nazywany RS. Oczywiście w tekście 

opisującym rys. 10.46 powinienem użyć takiego samego oznaczenia tego bloku jakiego 

użyłem w modelu. Przepraszam za tą rozbieżność. 

Odpowiedź na punkt 21 uwagi 

Blok oznaczony na rys. 12.5 jako „Z(n-PSBn)” jest to blok opóźnienia sygnału 

cyfrowego modułu mierzonej impedancji |Zp(n)| o jeden okres próbkowania (parametr PSBn 

modelu detektora przeskoku trajektorii impedancji zaproponowanego rozwiązania blokady 

kołysaniowej jest równy 1, zgodnie z opisem z rozdziału 12.2.3). Za jego pomocą 

otrzymywany jest sygnał |Zp(n-1)|, używany w dalszej części algorytmu detektora. 

Symbol „Z
-1

” widoczny na rys. 12.5 wewnątrz bloku „Z(n-PSBn)” wynika ze sposobu 

automatycznego oznaczania bloków opóźnienia sygnału dyskretnego przez środowisko 

Matlab/Simulink. Jest to blok „Delay” z biblioteki „Discrete” Simulink, który realizuje 

opóźnienie sygnału cyfrowego o określoną liczbę okresów próbkowania, zgodnie z 

przekształceniem Z [1]. W ogólności, liczba okresów próbkowania stanowiących ustawione 

opóźnienie wprowadzane przez omawiany blok funkcyjny jest oznaczoną jako d (czyli, przed 

inicjalizacją modelu, omawiany blok oznaczony jest symbolem „Z
-d

”, a w przypadku, kiedy 

d=1, po inicjalizacji modelu uzyskane zostanie automatycznie oznaczenie „Z
-1

”). Oznaczenie 

bloku nie jest związane w żaden sposób z odwrotnością impedancji. 

Odpowiedź na punkt 26 uwagi 

Stwierdzenia „załączenie” i „wyłączenie” wyłącznika to żargon zawodowy, na który nie 

powinno być miejsca w tego typu rozprawie. Przepraszam. 

Odpowiedź na pozostałe punkty uwagi 

Pozostałe punkty uwag mają charakter redakcyjny, wskazujący błędy interpunkcyjne, 

literówki, nieprawidłowe sformułowania, skróty myślowe itp. Przepraszam bardzo za ich 

wystąpienie w rozprawie. 



 

10. Literatura 

1. Dąbrowski W., Dzieliński A., Kaczorek T., Łopatka R.: Podstawy teorii sterowania; wydanie 2; 

WNT; Warszawa, 2006 r.; 

2. Kundur P.: Power System Stability and Control; McGraw-Hill; 1994 r.; 

3. Machowski J.: Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego; Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej; Warszawa, 2007 r.; 

4. Nelles D., Opperskalski H.: Digitaler Distanzschutz - Verhalten der Algorithmen bei 

nichtidealen Eingangssignalen; Deutscher Universitats - Verlag GmbH; Wiesbaden 1991 r.; 

5. PSE Operator S.A.: Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowe - Warunki korzystania, 

prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci; Wersja 2.0; Warszawa, sierpień 

2014 r.; 

6. Szafran J., Wiszniewski A.: Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki 

elektroenergetycznej; Wydawnictwo Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2001 r.; 

7. Wiszniewski A.: Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych; 

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne; Warszawa, 1999 r.; 

8. Yiu P.: Euclidean Geometry; Department of Mathematics, Florida Atlantic University; Miami, 

1998 r.; 

9. Żydanowicz J.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa; tomy 1 i 2; Wydawnictwo 

Naukowo-Techniczne; Warszawa, 1979 r. 


