
Odpowiedzi na uwagi z recenzji prof. dr hab. inż. Eugeniusza 

Rosołowskiego dotyczące rozprawy doktorskiej mgra inż. Marcina 

Lizera „Impedancyjne zabezpieczenia rezerwowe 

elektroenergetycznych jednostek wytwórczych w czasie zakłóceń 

zewnętrznych” 

Uwaga 6.1 

Rezultaty bardzo szerokiej analizy symulacyjnej zjawisk w rozpatrywanym systemie i 

działania zabezpieczeń są bardzo szczegółowo przedstawiane w postaci graficznej – chodzi tu 

głównie o ilustracje przedstawiające przebiegi trajektorii impedancji na płaszczyźnie 

zespolonej. Niestety, są one pozbawione dokładnych opisów, które mogłyby wspomagać 

czytelnika w śledzeniu przebiegu odpowiednich relacji. Wskazane byłoby uzupełnienie tych 

cennych rysunków o zaznaczenie kierunku rozwoju zdarzeń w czasie. W niektórych  

przypadkach wskazane byłoby uzupełnienie pełnego przebiegu trajektorii impedancji o 

rysunek w zmienionej skali, przedstawiający bardziej dokładny przebieg trajektorii na tle stref 

działania przekaźnika, także z podaniem odpowiednich indeksów czasowych. Czas przejścia 

analizowanych trajektorii przez obszary stref działania przekaźnika jest przecież istotnym 

czynnikiem mającym wpływ na podejmowane decyzje. 

Odpowiedź 

Zgadzam się z powyższą uwagą. Dodanie kierunku przemieszczania się 

prezentowanych w pracy trajektorii impedancji oraz naniesienie indeksów czasowych i 

krótkich opisów zdarzeń w kluczowych punktach symulacji na przebiegach czasowych i 

trajektoriach pozwoliłoby czytelnikom na szybsze zapoznanie się z zawartością rozprawy. 

Dodatkowe miniatury, powiększające istotne fragmenty trajektorii impedancji pozwoliłyby 

natomiast na lepsze zaprezentowanie specyfiki omawianych zjawisk. 

Niestety używane przeze mnie oprogramowanie symulacyjne nie pozwalało (według 

mojej wiedzy) na dodawanie takich atrybutów do generowanych trajektorii impedancji i 

przebiegów czasowych. Ręczne dodawanie omawianych znaczników i opisów 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 (np. zmiany stanów logicznych 

sygnałów wewnętrznych modelu blokady kołysaniowej). Mam świadomość, że to 

uproszczenie zmniejsza czytelność pracy, niemniej jednak było ono w mojej ocenie konieczne 

ze wskazanych przeze mnie wyżej powodów praktycznych. 

Uwaga 6.2 

Podstawowa część pracy rozpoczyna się rozdziałem 12., który autor nazywa: 

Propozycja nowego algorytmu detekcji kołysań mocy i blokowania zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloku. Wspomniany w tytule algorytm jest jednak podany w sposób 

opisowy, co z trudem przywołuje skojarzenia z uporządkowaną procedurą, pod jaką rozumie 



się zazwyczaj to pojęcie. Wprawdzie w kolejnych punktach tego rozdziału podane są schematy 

modeli poszczególnych fragmentów tego algorytmu w konwencji programu Matlab/Simulink, 

jednak ich śledzenie jest utrudnione. 

Odpowiedź 

W rozprawie nie zamieściłem schematu logicznego proponowanego algorytmu blokady, 

a jedynie jego opis. Przedstawiłem też model omawianego algorytmu blokady, zintegrowany 

z modelami zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku opracowany w środowisku 

Matlab/Simulink. Przygotowując omawiany rozdział pracy uważałem, że opis algorytmu oraz 

jego modelu, poparty rysunkami strukturalnymi wystarczająco dokładnie go zobrazuje. 

Zgadzam się z uwagą recenzenta, że, przedstawienie schematu logicznego algorytmu 

stanowiłoby znaczne ułatwienie dla czytelnika w jego zrozumieniu.  

Uwaga 6.3 

Wspomniany powyżej algorytm jest przedstawiany, jako nowe rozwiązanie. Autor nie 

prezentuje jednak wyraźnie, które z jego elementów są istotnie nowe, co utrudnia jego ocenę. 

Odpowiedź 

Powyższy aspekt został poruszony w końcowych akapitach rozdziału 12.1.3 pracy 

(strona 229). Zgadzam się, że celowe byłoby wydzielenie osobnego rozdziału rozprawy 

poświęconego temu zagadnieniu. Z tego powodu poniżej zamieszczam krótkie 

podsumowanie. 

Zaproponowany przez mnie algorytm blokady kołysaniowej przeznaczony jest przede 

wszystkim do współpracy z zabezpieczeniami podimpedancyjnymi bloków wytwórczych. 

Uwzględnia on specyfikę utraty synchronizmu i rozwijania się kołysań mocy generatora 

synchronicznego. Z tego powodu, w mojej ocenie, będzie on działać skuteczniej niż dostępne 

rozwiązania blokad, zapewniając czulsze i bardziej selektywne blokowanie zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloku w czasie kołysań mocy zagrażających zbędnym działaniem tych 

zabezpieczeń. 

Ponadto, zaproponowane rozwiązanie różni się od istniejących komercyjnych i 

eksperymentalnych blokad kołysaniowych sposobem inicjacji działania algorytmu. Pierwszy 

etap mojego rozwiązania (detektor skokowej zmiany impedancji) jest stale aktywny. W 

odróżnieniu od innych układów blokad, omawiany moduł algorytmu nie jest zrealizowany 

poprzez zastosowanie dodatkowych stref podimpedancyjnych, po pobudzeniu, których 

uruchamiany jest algorytm blokady. W ramach pierwszego etapu działania, zaproponowany 

algorytm blokady wykonuje stale stosunkowo proste obliczenia (wyznaczanie modułów 

przyrostów impedancji), niestanowiące istotnego obciążenia dla urządzenia 

zabezpieczeniowego. Na tej podstawie algorytm wykrywa sytuacje, po których mogą 

wystąpić kołysania mocy. Po wykryciu takich sytuacji, uruchamiane są dopiero dalsze etapy 

działania blokady. 

Dodatkową zaletą niestosowania dodatkowych stref podimpedancyjnych jako kryterium 

inicjującego działanie zaproponowanego algorytmu blokady, jest całkowite jego 

uniezależnienie od kształtu stref blokowanego zabezpieczenia podimpedancyjnego. W 

klasycznych rozwiązaniach blokad kołysaniowych, opartych na dodatkowych strefach 



podimpedancyjnych, strefy blokady powinny mieć kształt zbliżony do kształtu stref 

rozruchowych blokowanego zabezpieczenia podimpedancyjnego, co stanowi istotne 

ograniczenie jeśli chodzi o uniwersalność takiego rozwiązania (dany typ blokady może zostać 

zastosowany tylko do danego typu zabezpieczenia podimpedancyjnego). W przypadku 

mojego rozwiązania takiego ograniczenia nie ma. 

W zaproponowanym przeze mnie rozwiązaniu inny w stosunku do dostępnych 

rozwiązań jest też sposób realizacji algorytmu decyzyjnego. Jego zadaniem jest podjęcie 

decyzji o zablokowaniu impulsów sterujących wybranych stref rozruchowych blokowanego 

zabezpieczenia podimpedancyjnego w sytuacji wystąpienia warunków do ich zbędnego 

zadziałania w czasie kołysań mocy. Decyzja taka zapadnie tylko jeśli spełnione jest 

jednocześnie kryterium blokowania oraz kryteria działania tych stref. Takie założenie 

wymaga ustanowienia wyższego priorytetu blokady w stosunku do blokowanych stref, 

ponieważ kryterium blokowania musi zostać sprawdzone przed dopuszczeniem zadziałania 

blokowanych strefy. 

Uwaga 6.4 

W omawianym w pracy algorytmie bardzo ważnym zagadnieniem jest poprawne 

nastawienie parametrów blokady kołysaniowej – zarówno w funkcji detekcji kołysań, jak i 

blokady działania podstawowego przekaźnika. Kwestie te są wprawdzie omawiane w p. 21.4, 

jednak praktyczne stosowanie zamieszczonych tam wskazówek nie jest proste, ze względu na 

ich rozmyty charakter. Ilustruje to, na przykład, następująca uwaga: ‘… dopuszczalne jest 

stosowanie zaniżonych nastawień parametrów dZnast i dZnast/dt blokady, kosztem 

ewentualnego występowania zbędnych pobudzeń blokady w czasie odległych zwarć w sieci 

zewnętrznej’. Być może jakiś konkretny przykład dałby bardziej inżynierski pogląd na tę 

kwestię. 

Odpowiedź 

Określenie jednoznacznych wytycznych dotyczących doboru parametrów 

nastawieniowych zaproponowanego przeze mnie algorytmu blokady na etapie modelu 

symulacyjnego jest niestety bardzo trudne. Z tego powodu zalecenia zawarte w rozdziale 21.4 

pracy mają charakter ogólny. 

W pracy (rozdziały 12.2, 13 – 19) stosowałem nastawienia algorytmu blokady dobrane 

empirycznie, w odniesieniu do przyjętych parametrów modeli generatorów synchronicznych, 

transformatorów blokowych oraz innych elementów modelowanego systemu zastępczego. 

Tworząc założenia do zaproponowanego algorytmu przyjąłem, że jego nastawienia będą 

dobierane w odniesieniu do parametrów bazowych chronionego przez podlegające 

blokowaniu zabezpieczenie podimpedancyjne obiektu (a więc w odniesieniu do parametrów 

generatora, w przypadku zabezpieczenia impedancyjnego bloku 21e i transformatora 

blokowego, w przypadku zabezpieczenia odległościowego bloku 21s). 

Zgodnie z tymi założeniami, nastawienia blokad kolejnych, analizowanych w 

rozdziałach 13-19, modeli symulacyjnych (układy generator-sieć sztywna z blokami o mocy 

230 MW lub 360 MW oraz układ wielomaszynowy) były określane jako wartości względne i 

dobierane w możliwie wąskim zakresie. Rozruchowy przyrostu impedancji dZnast. detektorów 

skokowej zmiany impedancji w każdym ze wskazanych powyżej przypadków dobierany był 



jako 0,5% impedancji bazowej chronionego obiektu. Rozruchowa pochodna impedancji 

dZnast./dt algorytmu wykrywania kołysań mocy dobierana była natomiast w zakresie 15 -25% 

bazowej pochodnej impedancji dZn/dt (przy Δt=1 s) chronionego obiektu. Przy tak dobranych 

nastawieniach wartości rozruchowych poszczególnych modułów blokady, jej działanie w 

czasie wszystkich wariantów symulacji było czułe i selektywne. 

Dodatkową weryfikacją dobranych parametrów nastawieniowych blokady była analiza 

symulacyjna przedstawiona w rozdziale 20, w której odtworzyłem na podstawie 

rzeczywistych rejestracji zakłócenie, jakie miało miejsce w systemie elektroenergetycznym 

(rejestracje pochodziły z urządzeń zabezpieczeniowych bloku, który uczestniczył w awarii 

systemowej i podlegał kołysaniom mocy o zmiennych parametrach). W symulacji tej 

dobrałem nastawienia blokad kołysaniowych zabezpieczeń podimpedancyjnych 

rozpatrywanego bloku, zgodne z przyjętymi w poprzednich rozdziałach zasadami (dla 

wszystkich modeli blokad rozpatrywanych w tej symulacji, rozruchowy przyrostu impedancji 

dZnast. dobrany był jako 0,5% impedancji bazowej chronionego obiektu, a rozruchowa 

pochodna impedancji dZnast./dt dobrana była jako 15% bazowej pochodnej impedancji 

chronionego obiektu). Przy tak przyjętych wartościach rozruchowych blokad, zabezpieczenia 

podimpedancyjne analizowanego bloku zostały prawidłowo zablokowane podczas 

odtworzonego bezpośrednio z plików rejestracji zakłócenia. Działanie blokad było czułe i 

selektywne, co w mojej ocenie jest bezsprzecznym potwierdzeniem prawidłowego doboru ich 

nastawień. 

Wpływ na dobór wartości rozruchowych zaproponowanego przez mnie rozwiązania 

blokady mogą mieć też cechy (parametry, właściwości) urządzenia zabezpieczeniowego, w 

którym zaimplementowany będzie ten algorytm. W zależności od zastosowanych w 

urządzeniu zabezpieczeniowym rozwiązań układów przetwornikowych, filtracji cyfrowej i 

algorytmów wyznaczania wielkości kryterialnych, osiągana będzie różna dynamika działania 

algorytmu blokady oraz różna jej odporność, np. na obecność szumów w sygnałach 

pomiarowych, co może bezpośrednio przełożyć się na jej minimalne bezpieczne wartości 

rozruchowe (ze względu na czułość, selektywność i minimalizację ryzyka zbędnych 

pobudzeń). 

Oczywiście mam świadomość, że przyjęte przeze mnie parametry nastawieniowe 

blokady mogą być dla potencjalnego użytkownika trudne do prawidłowego i świadomego 

doboru. Z tego powodu w końcowych fragmentach pracy (rozdział 21.5), jako dalszy temat 

badań wskazuję między innymi opracowanie implementacji zaproponowanego algorytmu 

blokady, która byłaby w stanie samodzielnie i adaptacyjnie wyznaczać swoje parametry 

nastawieniowe, w zależności od panujących w miejscu jej zainstalowania warunków 

zwarciowych i ruchowych. 

Uwaga 6.5 

Autor skupił się w proponowanym algorytmie na stosowaniu impedancyjnej metody 

wykrywania kołysań mocy. Tymczasem, metody bazujące na kryteriach zmian napięcia, w 

szczególności pochodnych wartości kąta pomiędzy napięciami na końcach nadzorowanej 

strefy, są bardzo obiecujące, zarówno w odniesieniu do wykrywania kołysań synchronicznych, 

jak i asynchronicznych. Niektóre z tych kryteriów nie wymagają stosowania jakichkolwiek 

nastawień. Czy autor czynił próby zastosowania takich metod? 



Odpowiedź 

W literaturze, np. [1, 2, 4, 5] można znaleźć wiele propozycji algorytmów detekcji 

utraty synchronizmu zrealizowanych na podstawie monitoringu kątów pomiędzy fazorami 

napięć w różnych punktach sieci lub pomiędzy lokalnym fazorem napięcia oraz napięciem 

odniesienia określonym dla danej lokalizacji zgodnie z twierdzeniem Thevenina. Za pomocą 

analogicznych metod możliwa jest również detekcja kołysań mocy. W literaturze, np. [3] 

można również znaleźć próby zastosowania tej metodyki do usprawnienia działania blokad 

kołysaniowych zabezpieczeń odległościowych zainstalowanych w sieci przesyłowej. 

Do realizacji omawianych algorytmów wymagane jest zastosowanie 

wielkoobszarowego systemu pomiarowego opartego na układach synchronicznych pomiarów 

fazorów (PMU). Jednostki PMU takiego układu muszą być zainstalowane w każdym węźle 

sieci oraz na zaciskach każdej z maszyn synchronicznych w niej pracujących. Pomiary 

synchrofazorów muszą być przekazywane z jednostek PMU do jednostki centralnej systemu.  

W takim systemie pomiarowym, detekcja utraty synchronizmu pomiędzy obszarami 

sieci jest bardzo prosta. Można ją zrealizować poprzez obserwację przesunięć fazowych 

pomiędzy wektorami napięć w kolejnych węzłach sieci. Jeśli różnica faz pomiędzy kolejnymi 

węzłami (np. na obu końcach ciągu liniowego) przekroczy 180
o
, będzie to oznaczać utratę 

synchronizmu pomiędzy obszarami systemu. Ponadto środek kołysań będzie znajdował się 

pomiędzy analizowanymi węzłami. Zgodnie z uwagą Recenzenta, rozwiązanie takie nie 

wymagałoby nastawienia żadnych parametrów lub wielkości rozruchowych (rozcięcie 

obszarów sieci, które utraciły synchronizm następowałoby po przekroczeniu różnicy kątowej 

większej niż 180
o
, np. 200

o
). 

Odnosząc się do możliwości detekcji utraty synchronizmu generatora za pomocą 

systemu pomiarów synchronicznych, teoretycznie może to zostać zrealizowane poprzez 

agregację sieci do maszyny zastępczej połączonej z analizowanym blokiem wytwórczym (a 

więc w pewnym sensie poprzez utworzenie modelu generator-sieć sztywna). W takim 

podejściu system byłby reprezentowany przez impedancję zastępczą oraz fazor napięcia 

odniesienia. Generator może być w uproszczeniu reprezentowany poprzez reaktancję 

przejściową oraz wewnętrzną siłę elektromotoryczną, która może być wyznaczona przy 

dodatkowej znajomości prądu i napięcia stojana. W takim podejściu, możliwe jest 

oszacowanie kąta mocy generatora, a co za tym idzie detekcja utraty synchronizmu, kiedy kąt 

ten przekroczy 180
o
. Idąc dalej i wyznaczając pierwszą i drugą pochodną oszacowanego kąta 

mocy generatora, a więc poślizg i przyspieszenie jego wirnika, system PMU dysponować 

będzie sygnałami pozwalającymi na wykrycie powstania kołysań mocy, a co za tym idzie, na 

zablokowanie w takiej sytuacji działania zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku. 

W mojej ocenie opisany sposób detekcji utraty synchronizmu oraz kołysań mocy 

generatora za pomocą układów pomiarów synchronicznych jest możliwy do realizacji, lecz 

będzie to się wiązać z szeregiem problemów. 

W szczególności należy spodziewać się dużych błędów wyznaczanych sygnałów kąta 

mocy w stanach nieustalonych. Będzie to skutkiem przyjęcia szeregu uproszczeń w modelu 

generatora, a przede wszystkim stałej wartości jego reaktancji zastępczej oraz symetrii jego 

budowy. Poprawę można tu osiągnąć realizując estymację kąta mocy jako sumy przesunięcia 

kątowego pomiędzy fazorem napięcia odniesienia sieci i napięcia stojana generatora oraz kąta 



wirnika zmierzonego bezpośrednio na wale maszyny [6]. Niemniej jednak problemem dalej 

pozostanie opanowanie występowania skokowych zmian szacowanego kąta mocy w 

sytuacjach skokowych zmian kątów fazowych napięć np. w chwili rozpoczęcia się zwarcia. 

Ponadto, problemem może być osiągnięcie wystarczającej dynamiki działania takiego 

układu detekcji. Należy pamiętać, że będzie on musiał po każdej zmianie stanu konfiguracji 

sieci ponownie ją agregować (na podstawie parametrów stanu łączników w sieci oraz 

parametrów zastępczych jej elementów), a impedancja i napięcie zastępcze zagregowanej 

sieci będą musiały być aktualizowane dla kolejnych okresów próbkowania. Będzie to 

stanowić duże obciążenie dla jednostki centralnej układu pomiarowego, nawet przy założeniu, 

że część z danych istotnych dla tej estymacji będzie wyznaczana lokalnie i przesyłana do 

jednostki centralnej w częściowo zagregowanej formie. Może to przekładać się na wydłużenie 

okresu przetwarzania, a co za tym idzie na obniżenie dynamiki działania algorytmu detekcji 

utraty synchronizmu i kołysań mocy, co jest niekorzystne z punktu widzenia pogorszenia 

szybkości działania układu zabezpieczeń generatora. 

W związku z powyższym, zgadzam się, że zastosowanie układów PMU do realizacji 

blokady kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych jednostek wytwórczych jest 

możliwe, lecz wymaga przezwyciężenia szeregu problemów technicznych. Problemy te są 

obecnie w mojej ocenie istotnym ograniczeniem. Z tego powodu, w rozprawie nie zawarłem 

rozważań na ten temat. Skupiłem się natomiast na stosunkowo prostym w implementacji 

rozwiązaniu o charakterze lokalnym. Jakkolwiek, uważam, że omawiane zagadnienie jest 

ciekawym tematem do dalszych badań, zwłaszcza mając na uwadze to, że funkcja detekcji 

utraty synchronizmu i kołysań mocy będzie jedynie częścią całkowitej funkcjonalności 

wielkoobszarowego układu PMU. 

Uwaga 6.6 

Prezentowana w pracy koncepcja zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku wytwórczego 

z blokadą kołysaniową, w istocie powiela rozwiązania stosowane już w przekaźnikach 

elektromechanicznych. Tymczasem, współczesne przekaźniki mikroprocesorowe dają  

możliwość zmiany tego paradygmatu, który w tym przypadku polega zastosowaniu głównego 

przekaźnika działającego na zasadzie przesłanki wykrycia zwarcia, którego decyzja jest z 

kolei blokowana przez oddzielny człon przekaźnika, który wykrywa kołysania mocy. 

Nowoczesne rozwiązania w tym zakresie idą w kierunku agregacji decyzji obu (a nawet 

większej liczby) członów przekaźnika, a priorytetem podstawowym jest tu pewne i szybkie 

wykrycie zwarcia w nadzorowanej strefie w oparciu o wiele różnych kryteriów. Czy doktorant 

widzi możliwość rozwoju badań w tym kierunku w odniesieniu do rozważanych w pracy 

zastosowań? 

Odpowiedź 

Zaproponowane przeze mnie rozwiązanie blokady kołysaniowej stanowi oddzielny 

algorytm, który może być wykorzystany do stworzenia oddzielnego urządzenia blokującego, 

tak jak było to realizowane w przypadku elektromechanicznej generacji zabezpieczeń. 

Stosowane wtedy „przystawki kołysaniowe stanowiły oddzielny moduł, który był używany do 

blokowania przekaźnika podimpedancyjnego. 



Przedstawiony algorytm jest jednak przede wszystkim przeznaczony do implementacji 

jako jedna z funkcjonalności wielofunkcyjnego urządzenia zabezpieczeniowego stanowiącego 

system zabezpieczeń bloku wytwórczego, w skład którego wchodzą również funkcje 

zabezpieczenia impedancyjnego i odległościowego bloku. Blokada może być w takiej 

konfiguracji zrealizowana zarówno jako oddzielny blok funkcyjny, który będzie powiązany 

zgodnie z zamysłem projektanta systemu z blokiem realizującym funkcję podimpedancyjne, 

jak i część algorytmu funkcji podimpedancyjne. W zależności od sposobu implementacji, 

możliwe będzie bardziej lub mniej swobodne skonfigurowanie wzajemnych powiązań 

pomiędzy algorytmem blokady kołysaniowej oraz blokowanej funkcji lub strefy 

zabezpieczenia podimpedancyjnego. Zagadnienie to było częściowo poruszane w rozdziale 

21.1 rozprawy. 

Oczywiście możliwe jest też pójście o krok dalej i stworzenie układu wielokryterialnej 

detekcji zakłóceń, którego jednym z kryteriów blokujących będzie zaproponowany przeze 

mnie algorytm blokady kołysaniowej. Moim zdaniem, zaimplementowanie zaprezentowanego 

w pracy algorytmu blokady w takim układzie nie stanowiłoby problemu, ponieważ, algorytm 

blokady jest stale aktywny. Z tego powodu, może on działać niejako równolegle i niezależnie 

w stosunku do innych funkcji kryterialnych takiego układu. 

Ponadto, należy mieć na uwadze, że zaproponowany algorytm blokady nie bazuje na 

pobudzeniu dodatkowych stref podimpedancyjnych, a co za tym idzie jest niezależny od 

kształtu stref blokowanego zabezpieczenia podimpedancyjnego, co również przekłada się na 

jego prostszą implementację jako jedną z funkcji blokujących układu wielokryterialnej 

detekcji zakłóceń. 

Uwaga 6.7 

Praca jest napisana dostatecznie starannie i zważywszy na jej objętość, zawiera 

niewiele błędów, uchybień redakcyjnych, czy językowych. W pracy o tym charakterze zawsze 

można znaleźć jakieś tego typu potknięcia. Na przykład, we wstępnej części pracy, na str. 29, 

autor pisze, że współczynnik kompensacji ziemnozwarciowej kE, w ogólności, ma wartość 

urojoną. Tymczasem, ze wzoru (2.20) wynika, że w ogólnym przypadku, ma on wartość 

zespoloną – co jest przecież znanym faktem. Innym przykładem jest błąd we wzorze (12.3), 

gdzie jest obliczana wartość bezwzględna impedancji na podstawie rezystancji i reaktancji.  

Odpowiedź 

Przepraszam za pomyłki. Niestety, nie udało mi się wychwycić wszystkich uchybień 

podczas kolejnych czytań rozprawy. 

W przypadku uwagi na temat współczynnika kompensacji ziemnozwarciowej (str. 29), 

przytoczone zdanie powinno brzmieć: 

W ogólności, współczynnik kE ma wartość zespoloną. 

W przypadku wzoru 12.3, jego prawidłowy zapis powinien być następujący:  

2

p(n)

2

p(n)p(n) XRZ   
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