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1. Wybór tematu rozprawy  

W trakcie pracy systemu elektroenergetycznego nieustannie występują zaburzenia bilansu 

pomiędzy obciążeniem elektryczną mocą czynną pracujących w sieci generatorów 

synchronicznych jednostek wytwórczych oraz mocą mechaniczną będącą źródłem tej mocy 

czynnej. W wyniku nieustannego dążenia do równowagi mogą się pojawić kołysania mocy, które 

są wynikiem chwilowego niezbilansowania obu rodzajów mocy. Moc czynna generatora 

synchronicznego jest proporcjonalna do momentu hamującego na jego wale, a moc 

mechaniczna, z kolei jest proporcjonalna do momentu napędowego. W stanie ustalonym obie 

mocy są równe. Natomiast w stanie nieustalonym, a zwłaszcza podczas zmian konfiguracji sieci, 

skutkującej zmianą impedancji zastępczej systemu, lub jeszcze podczas lub po wystąpieniu 

takich zakłóceń jak zwarcia, występuje chwilowe zaburzenie równowagi mocy elektrycznej i 

mechanicznej. W wyniku wahań w bilansie mocy wirniki generatorów na zmianę przyspieszają i 

zwalniają, co skutkuje zmianami parametrów elektrycznych elektrycznej mocy wygenerowanej i 

oddawanej do systemu. Następstwem tego stanu rzeczy, jak wcześniej napisano jest pojawienie 

się kołysań mocy, które w zależności od generatora synchronicznego w systemie mogą mieć 

charakter synchroniczny lub asynchroniczny. Kołysania synchroniczne występują, gdy wirnik 

generatora synchronicznego, po zmianie konfiguracji sieci lub likwidacji zwarcia nie doznaje 

dużych przyspieszeń, dzięki czemu generator wraca w miarę szybko do stanu ustalonego. 
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Kołysania asynchroniczne występują, gdy wirnik generatora synchronicznego podlega takiemu 

przyspieszeniu, przez które nie jest stanie szybko wrócić do stanu ustalonego, a zaczyna na 

przemian przechodzić przez stany przyspieszenia i opóźnienia. Jest to bardzo groźna sytuacja 

dla systemu, gdyż może skutkować kilkoma niebezpiecznymi następstwami typu: występowanie 

dużych oscylacji prądów i napięć lub dużych momentów skręcających na wałach, nadmierne 

nagrzewanie się skrajnych elementów stojana generatora lub jeszcze niewłaściwa praca 

napędów potrzeb własnych. 

Jeżeli chodzi o pracę układów automatyki zabezpieczeniowej to kołysania mocy mają istotny 

wpływ na ich pracę, a zwłaszcza jeżeli chodzi o automatykę zabezpieczeniową bloków 

wytwórczych i elementów sieci. Duże wahania prądów i napięć może doprowadzić do zbędnych 

zadziałań zabezpieczeń bloków wytwórczych. Spośród najbardziej narażone na błędne działania 

są również zabezpieczenia podimpedancyjne. To są zabezpieczenia, które stosuje się do 

zabezpieczenia od skutków zwarć w blokach wytwórczych, w transformatorach i liniach 

elektroenergetycznych. Są również stosowane w automatykach zabezpieczeniowych 

generatorów synchronicznych, aby zabezpieczyć od utraty wzbudzenia lub niedowzbudzenia 

generatora, a także jako zabezpieczenia od utraty synchronizmu generatorów. 

Gdy występują asynchroniczne kołysania mocy, trajektorie impedancji Z(t) widziane przez 

zabezpieczenia podimpedancyjne bloków wytwórczych mogą przechodzić z niewielką 

szybkością przez obszary stref rozruchowych zabezpieczeń podimpedancyjnych 

(odległościowych) bloku. To może spowodować zbędne zadziałanie tych zabezpieczeń w czasie 

kołysań mocy. Najbardziej narażone są strefy zabezpieczeń działające najszybciej, a więc: strefa 

wewnętrzna zabezpieczenia impedancyjnego oraz strefa I zabezpieczenia odległościowego 

bloków wytwórczych. Inne zabezpieczenia podimpedancyjne pracujące w sieci, tak jak 

zabezpieczenia linii elektroenergetycznych i transformatorów są również narażone na zbędne 

działanie w czasie kołysań mocy. Aby uniknąć możliwych następstw zbędnych zadziałań 

zabezpieczeń podczas wystąpienia kołysań mocy stosuje się blokady kołysaniowe. Większość 

współczesnych urządzeń zabezpieczeniowych jest wyposażonych w blokady kołysaniowe, które 

wykrywają występowanie kołysań mocy w oparciu o sprawdzanie szybkości zmian mierzonej 

impedancji. Jeśli szybkość zmian impedancji jest mniejsza od przyjętego nastawienia, algorytm 

blokady uznaje, że występują kołysania mocy i zadziałanie odpowiednich stref rozruchowych 

zabezpieczenia podimpedancyjnego jest zablokowane. 

2. Przegląd najważniejszych pozycji z dziedziny zastosowania blokad 
kołysaniowych w zabezpieczeniach 

Zagadnienia związane z kołysaniami mocy są przedmiotem wielu badań na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat, czyli właściwie od zarania nowoczesnej automatyki zabezpieczeniowej. 

Kołysania mocy są wywołane zaburzeniami bilansu mocy czynnej generatorów pracujących w 

sieci oraz ich odpowiednimi mocami mechanicznym. Gdy zaburzony jest bilans mocy dochodzi 

do zmiany parametrów elektrycznych jednostek, takich jak prądy, napięcia a w następstwie 

również zmieniają się moc czynna i bierna jednostek. Wszystkie te wielkości są lokalnie 

mierzalne, w związku z tym monitorowanie tych zmian w czasie jest dosyć proste. W przypadku 

generatorów synchronicznych zmiany konfiguracji sieci, powodujące zmianę zwarciowej 

impedancji zastępczej oraz zakłócenia zwarciowe w niej występujące są najważniejszymi 

przyczynami kołysań mocy. Jak napisano w doktoracie pana Marcina Lizera do badania 

stabilności generatora w czasie stanów nieustalonych korzysta się z kątowych charakterystyk 
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mocy czynnej generatora w stanie przejściowym P(δ’). Jest kilka znanych metod, które zresztą 

doktorant wymienił w doktoracie, takich jak: metoda równych pól. Rozważania dotyczące 

bilansu mocy czynnej i biernej w systemie elektroenergetycznym podczas zwarć i innych stanów 

zaburzenia, a w konsekwencji jak nastawiać zabezpieczenia odległościowe oraz blokady 

kołysaniowe przedstawiono m.in. w [9][11][12][14].  

Wykrywanie kołysania mocy w normalnych warunkach odbywa się przez monitorowanie 

położenia impedancji na płaszczyźnie impedancyjnej oraz zanotowanie czas, w którym wchodzi 

ta impedancja zaczyna wchodzić do strefy zadziałania zabezpieczenia impedancyjnego. Oprócz 

charakterystyki mho danego zabezpieczenia impedancyjnego (podimpedancyjnego lub 

odległościowego), stosowane są dodatkowe dodatkowe strefy podimpedancyjne, o zasięgach 

nastawianych jako większych od zasięgów stref blokowanych. Strefy te (zewnętrzna i 

wewnętrzna), stanowią strefy blokady kołysaniowej. Blokada wykrywa kołysania mocy na 

zasadzie sprawdzania czasu przejścia trajektorii impedancji przez pasmo pomiędzy zewnętrzną 

i wewnętrzną strefą blokady.  Jeśli czas przejścia jest krótszy od nastawionego, blokada uznaje, 

że wystąpiło zwarcie i nie zostaje aktywowana. W przeciwnym przypadku, czyli jeśli czas 

przejścia jest dłuższy od nastawionego, istnieje możliwość wystąpienia obrotu 

asynchronicznego. 

Jest kilka stosowanych kryteriów blokady kołysaniowej znanych i stosowanych w praktyce [8]: 

 Kryterium czasowe, które uzależnia uruchomienia blokady od czasu przejścia impedancji 

zastępczej przez obszar określony przez charakterystykę rozruchową przekaźnika 

charakterystykę i np. przystawki przeciwkołysaniowej w rozwiązaniu 

elektromechanicznym zabezpieczenia, lub charakterystykę obszaru PSB w przypadku 

rozwiązania cyfrowego [1].   

 Kryterium przyrostu: w tym przypadku blokada kołysaniowa uruchamia się za pomocą 

określenia szybkości zmiany określonego prądu  [11]. 

 Kryterium IUcos(), czyli kryterium mocy czynnej oraz jej zmiany, zawarte m.in. w 

algorytmie blokady kołysaniowej, opracowanym przez prof. Jana Machowskiego i prof. 

Dietera Nellesa  [7] oraz w pracy [12], 

 Kryterium oparte na szybkości zmiany rezystancji na tle jej wartości widzianej przez 

zabezpieczenie, przedstawione m.in. w [5], i opisane również w niniejszej rozprawie. 

W rzeczywistości, większość algorytmów blokady kołysaniowej, zaproponowanych w latach 90-

tych [7]-[10] jest oparta na wykrywaniu zwarć niesymetrycznych, po to, aby podejmować 

decyzję o uruchomieniu (lub nie) samej blokady, czyli de facto czy odblokować samą funkcję 

zabezpieczeniową. Większość konwencjonalnych metod blokady kołysaniowej ma kilka 

poważnych wad: m.in., aby podjąć decyzję, blokada musi poczekać aż impedancja wejdzie do 

strefy zadziałania zabezpieczenia. W tej sytuacji mogą być dwa problemy: po pierwsze, 

zabezpieczenie może nie wykryć właściwego zakłócenia podczas wystąpienia kołysania mocy, 

ponieważ jest wtedy zablokowane. Po drugie, czas zwłoki zabezpieczenia należy nastawić w taki 

sposób, aby nie kolidował z czasem wynikającym z maksymalną prędkością zmiany położenia 

impedancji na płaszczyźnie zespolonej podczas kołysania mocy, co nie zawsze jest łatwe do 

określenia.  

Również w małych systemach elektroenergetycznych jak i w długich liniach przesyłowych, 

wystąpienie dużego zaburzenia może spowodować wystąpienie kołysań mocy. Pierwsza dobrze 
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udokumentowana metoda blokady kołysaniowej dla rozwiązań zabezpieczeń elektronicznych 

jest przedstawiona w [15]. Jest to metoda oparta na szybkości zmiany rezystancji, mierzonej 

wzdłuż trajektorii zwarcia lub kołysań, w zależności od rodzaju zaburzenia. Jest to 

umożliwiająca rozróżnienie między zwarciem a wystąpieniem kołysań mocy. 

W połowie lat 90-tych autorzy [8] opracowali metodę ograniczającą błędne zadziałania blokad 

kołysaniowych w niektórych przypadkach, gdyż po przekroczeniu pewnej granicy prędkości 

zmiany impedancji widzianej przez zabezpieczenia, wynikającej zresztą z ówczesnej filozofii 

nastawienia, blokada kołysaniowa miewała kłopoty z rozróżnieniem zwarć od kołysań. Metoda 

przez nich zaproponowana pozwoliła zwiększyć skuteczność działania blokady, gdyż sam proces 

wykrywania kołysań jest wspomagany oddzielnym procesem sprawdzenia, czy wystąpiło 

zwarcie. Również w opracowaniu [13] zadziałanie blokady jest uwarunkowane lokalizacją 

zwarcia, czyli nie samo sprawdzenie czy impedancja zmienia się z prędkością poniżej określonej 

wartości jest istotne, lecz również wystąpienie (lub nie) zwarcia. Zresztą metoda przedstawiona 

w [13] jest rozwinięciem metody wykrywania kołysań, zaproponowanej przez autorów [10] dla 

zabezpieczeń cyfrowych. 

Oprócz metody opisanej w [8] również można wymienić inne metody stosowane do wykrywania 

kołysań w latach 90-tych, mianowicie są to: metoda oparta na szybkości zmiany prądu [14], oraz 

metoda oparta na obliczeniu przesunięć fazowych między napięciami szyn zbiorczych [10]. 

Podobną metodę, oprócz przeglądu różnych algorytmów konwencjonalnych, stosowanych w 

blokadach kołysaniowych w przemyśle zabezpieczeniowym, przedstawiono w [16]. Autorzy 

kładli nacisk nad przewagą tej metody nad innymi metodami typu prędkość zmiany napięcia lub 

impedancji. Niemniej zdaniem autorów [15] metoda ta staje się wolniejsza w przypadku zwarć o 

wysokiej wartości rezystancji lub wtedy, gdy napięcia między dwoma końcami linii jest 

przesunięte o 180 stopni. 

Z nowszych metod można zaliczyć szybką metodę odblokowania zabezpieczenia, 

uruchomionego na bazie pomiaru szybkości zmiany zarówno mocy czynnej, jak i biernej, 

służącej do wykrywania zwarć symetrycznych, powstałych podczas wystąpienia kołysań mocy 

[18]. Metoda jest oparta na trójfazowym pomiarze mocy czynnej i biernej. Wadą tej metody jest 

to, że model opracowany wymaga, aby traktować rezystancje zarówno elementów lokalnych jak 

i zdalnych elementów elektroenergetycznego systemu zainteresowania jako pomijalne w 

porównaniu z reaktancjami, co nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością.   

Najbardziej popularną metodą wykrywania kołysań mocy jest metoda śledzenia szybkości 

zmiany impedancji w chwili, gdy wchodzi do strefy rozruchowej zabezpieczenia 

podimpedancyjnego, opisana w [23]. Po wystąpieniu blokady, kryterium oparte na sprawdzeniu 

składowej przeciwnej lub zerowej jest stosowane, celem odblokowania zabezpieczenia w 

przypadku wystąpienia zwarcia [24]. Wiadomo zatem, że tej metody nie można stosować w 

przypadku zwarć symetrycznych, gdyż ani składowa przeciwna ani zerowa nie występuje. Jest to 

główna wada tej metody. 

Kolejna metoda do wykrywania kołysań mocy jest opisana w [25]. Ta metoda wykorzystuje 

monitorowanie zmian napięcia występującego na środku obszaru kołysań (ang. power-swing 

center – PSC). W ciągły sposób również monitoruje się możliwość wystąpienia zwarcia. Nie jest 

to zbyt dokładna metoda. Ponadto ta metoda zależy od zmiany częstotliwości w systemie, która 

ze względu na kołysania mocy zmienia się w znaczący sposób z jednego systemu do drugiego. 

Zresztą autorzy w [30] również pośrednio korzystają z tej metody, lecz stosują szybkość zmiany 
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napięcia PSC. Obliczana jest szybkość napięcia, aby określić czy kołysanie mocy jest stabilne czy 

doprowadzi do utraty synchronizmu. Metoda ta jest niezależna od impedancji zarówno 

generatora jak i linii. 

Autorzy [26][27] przedstawili dwie metody oparte na przekształceniu falkowym w wykrywaniu 

kołysań mocy. Niestety wysoka częstotliwość próbkowania, stosowana w trakcie przetwarzania 

sygnałów powoduje, że bardzo trudno jest odróżnić zwarcie od szumu, a informacja zawarta w 

falkach może być błędnie zinterpretowana ze względu na poziom szumu. Metody stosowane w 

[26][27] wykorzystują sygnały przejściowe prądu i napięcia, powstałe w pierwszej chwili 

zwarcia. Powodzenie tych metod zależy od częstotliwości próbkowania, od chwili, w której 

proces pomiarowy jest rozpoczęty oraz od lokalizacji i rezystancji zwarcia.  

Z powodu rozchodzenia się kątów wirników w różnych obszarach systemu 

elektroenergetycznego, występujących podczas kołysań mocy, kąt między dwoma obszarami 

systemu ulega nieustannej zmianie. Jeżeli kołysanie jest stabilne, fluktuacje ulegają 

stopniowemu zmniejszeniu i system wraca do równowagi, nie powodując utraty synchronizmu. 

W przeciwnym przypadku, niestabilne kołysania mocy spowodują coraz większe rozchylenie 

między kątami wirników, co skutkuje jeszcze większymi kołysaniami mocy, większymi 

zmianami napięcia oraz utratą synchronizmu między obszarami.   

Nowsze metody badania możliwości ulepszenia pracy blokady kołysaniowej są oparte na 

technikach inteligentnych jak wykorzystanie sieci neuronowych (ANN), lub sieci inteligentne 

typu ANFIS lub jeszcze technika SVM.  Autorzy [33][34] zaproponowali układ PSB (ang. Power 

Swing Blocking) oparty właśnie na technologii ANFIS I SVM. Układ PSB oparty na sieci ANFIS jest 

w stanie uwzględnić zmianę wielu parametrów jednocześnie np. zmiany impedancji, prądu, 

składowej przeciwnej prądu oraz napięcia PSC. Pomimo, że ten układ korzysta z wielu sygnałów, 

z pochodnych sygnałów w czasie np. (d|V|cos/dt), z powodu warunków technicznych należy 

również uwzględnić naturalne ograniczenia tych sygnałów. Autorzy [34] stosują np. metodę 

wektorów nośnych (ang. support vector machines) będącą znacznie skuteczniejszą metodą niż 

technika ANFIS. SVM jest samouczącą się siecią, która korzysta z nadzorowanego systemu 

nauczania, aby sklasyfikować dane na dwie lub więcej klas. Opiera swoje działanie na 

minimalizacji strukturalnego ryzyka oraz oferuje znacznie większą zdolność znalezienia 

rozwiązania ogólnego niż inne metody sieci neuronowej ANN.  

Widać na podstawie zestawu literatury, że temat jest jak najbardziej aktualny i nadal jest 

przedmiotem badań prowadzonych w wielu ośrodkach badawczych, związanych nie tylko z 

elektroenergetyką, ale i również z matematycznymi, nowoczesnymi metodami sztucznej 

inteligencji. Temat określony w rozprawie jest trafny i został wybrany poprawnie. Recenzowana 

rozprawa jest pozycją, stanowiącą cenny wkład w rozwój omawianej dziedziny wiedzy.   

3. Teza rozprawy 

Teza, sformułowana na 15 stronie rozprawy, brzmi: 

„W wyniku występowania kołysań mocy powstaje zagrożenie nieprawidłowym 

działaniem zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych oraz ich blokad 

kołysaniowych. Ograniczenie tego zagrożenia może zostać osiągnięte przez 

zastosowanie w tych zabezpieczeniach algorytmu blokady kołysaniowej, bazującego 

na detekcji przeskoków trajektorii impedancji."  
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W celu udowodnienia tak postawionej tezy autor metodycznie omawia, kolejno: 

 Aktualny stan wiedzy na temat zagadnień poruszanych w rozprawie, 

 zasadę działania i budowę urządzeń elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej realizujących funkcje zabezpieczeniowe oparte na kryterium 

podimpedancyjnym, 

 podstawowe algorytmy filtracji cyfrowej oraz wyznaczanie wielkości kryterialnych oraz 

algorytmy decyzyjne zabezpieczeń impedancyjnych, 

 zagadnienie zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych, czyli ich rodzaje, 

typowe logiki i charakterystyki działania oraz metody doboru ich nastawień, 

 ogólną problematykę kołysań mocy, 

 różne rozwiązania blokad kołysaniowych zabezpieczeń podimpedancyjnych jednostek 

wytwórczych, zarówno konwencjonalne rozwiązania, dostępne w różnych generacjach 

urządzeń zabezpieczeniowych, jak i niekonwencjonalne układy blokad, 

 opis i wyniki przeprowadzonych przez autora badań symulacyjnych sprawdzających 

zachowanie się zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych oraz dostępnych 

komercyjnie rozwiązań ich blokad kołysaniowych w czasie rozwijania się kołysań mocy 

(rozdział 10), 

 autorskie sposoby ograniczania ryzyka zbędnego działania zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloków wytwórczych oraz konwencjonalnych rozwiązań ich blokad 

kołysaniowych w czasie kołysań mocy, poprzez odpowiedni dobór ich nastawień 

(rozdział 11), 

 koncepcję oraz model symulacyjny własnego niekonwencjonalnego rozwiązania blokady 

kołysaniowej przeznaczonego dla zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków 

wytwórczych (rozdział 12). 

W rozdziałach 13-16 z kolei przedstawiono: 

 wyniki badań symulacyjnych potwierdzających prawidłowość działania 

zaproponowanego w rozdziale 12 rozwiązania blokady, 

 sprawdzenie zachowania się blokady zarówno w różnych wariantach synchronicznych i 

asynchronicznych kołysań mocy oraz w czasie zwarć,  

 sprawdzenie reakcji blokady na zmienne warunki obciążenia bloku wytwórczego,  

 sprawdzenie reakcji blokady na działanie podobciążeniowych przełączników zaczepów 

transformatorów blokowych. 

A w kolejnych rozdziałach (18-21) 

 uproszczoną analizę pracy opisanego algorytmu blokady kołysaniowej w obecności 

szumów w wejściowych sygnałach analogowych, 

 analizę wpływ parametrów zabezpieczanego bloku na warunki działania oraz 

nastawienia zaproponowanego rozwiązania blokady kołysaniowej, 

 analizę poprawności działania opisywanego algorytmu blokady kołysaniowej w układzie 

wielomaszynowym, 

 weryfikację poprawności działania zaproponowanego rozwiązania blokady podczas 

odtworzonego (na podstawie zapisanych przebiegów sygnałów rzeczywistych) 

rzeczywistego zakłócenia w systemie elektroenergetycznym. 

A w ostatnich rozdziałach (21-22) autor opisuje: 

 ocenę zaproponowanego przez autora niekonwencjonalnego rozwiązania blokady 

kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych, rozważania 
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na temat czynników wpływających na warunki działania blokady oraz zalecenia 

dotyczące doboru jej nastawień, 

 dalsze kierunki badań oraz perspektywy udoskonalenia zaproponowanego 

algorytmu 

Ostatni rozdział 22 zawiera krótkie podsumowanie rozprawy.  

Trzeba zaznaczyć, że rozprawa jest bardzo obszerna, gdyż liczy aż 515 stron!! 

4. Układ rozprawy 

Pan mgr inż. Marcin Lizer przygotował 515 stron rozprawy, w tym 21 rozdziałów. Zawartość 

rozdziałów 1-22 omówiono z grubsza w poprzednim punkcie Rozdziały 1 – 5 stanowią 

wprowadzenie do tematu i opis obecnie stosowanych układów oraz wymagań im stawianych. 

Przedstawiony w rozdziale 23 spis literatury zawiera 156 pozycji, które podzielono na: książki i 

opracowania, artykuły i referaty, instrukcje obsługi różnych urządzeń zabezpieczeniowych, a na 

końcu normy, standardy i specyfikacje techniczne, patenty oraz strona internetowa (pozycja 

156). Praca nie zawiera załączników. 

5. Warsztat naukowy 

Analizując treść rozprawy stwierdzam, że autor wykazał i posiadł następujące umiejętności: 

 modelowania elementów systemów elektroenergetycznego dla różnych stanów, 

 posługiwania się środowiskiem symulacyjnego DigSILENT PowerFactory oraz 

Matlab/Simulink, 

 formułowania i rozwiązania problemu naukowego, 

 przyjmowania uzasadnionych założeń, 

 wykorzystania i rozwijania właściwych metod badawczych, 

 rozwiązywania postawionych zadań, 

 przekonującej prezentacji uzyskanych rezultatów, 

 analizy osiągniętych wyników. 

Autor wybrał atrakcyjną i istotną dziedzinę wiedzy. Wyodrębnił z niej zagadnienia badawcze, 

dla których sformułował tezę i w pełni ją udowodnił. Samodzielność wykonania pracy oraz 

dobre do niej przygotowanie autora nie budzą wątpliwości. 

6. Oryginalne osiągnięcia 

Za oryginalne osiągnięcia można wymienić:  

 Potwierdzenie, występowania zagrożenia nieprawidłowym działaniem zabezpieczeń 

podimpedancyjnych oraz ich blokad kołysaniowych podczas rozwijania się i trwania 

asynchronicznych kołysań mocy. Autor to udowodnił za pomocą licznych badań 

symulacyjnych. 

 Opracowanie koncepcji oraz modelu blokady kołysaniowej zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloków wytwórczych. Koncepcja zaproponowana przez autora 

rozprawy zapewnia pewniejsze działanie oraz większą czułość i selektywność detekcji 
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kołysań mocy w porównaniu z konwencjonalnymi, dotychczas stosowanymi 

rozwiązaniami blokad kołysaniowych. 

 Dokonanie weryfikacji poprawności działania zaproponowanego rozwiązania blokady 

kołysaniowej za pomocą szerokiego, wielowariantowego zestawu badań symulacyjnych, 

obejmujących różne, możliwe przypadki zdarzeń mogących występować w pracy 

jednostki wytwórczej a mianowicie: kołysania mocy, zwarcia, zmiany konfiguracji sieci, 

wahania obciążenia jednostki wytwórczej, zmiany położenia podobciążeniowego 

przełącznika zaczepów jej transformatora blokowego. W trakcie tej weryfikacji 

uwzględniono również możliwość występowania szumów w sygnałach wejściowych 

modelu i sprawdzono odporność algorytmu na nie. 

 Sprawdzenie poprawności działania opisanego rozwiązania blokady odtwarzając 

rzeczywistą awarię systemowego. 

 Ocenę możliwości implementacji opracowanego algorytmu blokady kołysaniowej w 

obecnie stosowanych urządzeniach zabezpieczeniowych, a także analizę wpływu jej 

nastawień na warunki działania blokowanego zabezpieczenia podimpedancyjnego. 

 sformułowanie zaleceń na temat sposobu doboru nastawień zaproponowanego 

rozwiązania blokady na podstawie prac wykonanych w ramach doktoratu. 

7. Uwagi polemiczne, dyskusyjne i redakcyjne 

A. Uwagi o charakterze ogólnym 

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, to jest tematyka 

dobrze opisana w wielu podręcznikach z maszyn elektrycznych, nie było zatem 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 szczegółowych informacji o algorytmach filtrowania cyfrowego. 

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, 
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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: 

 Algorytm podstawowy wyznaczania impedancji z równania pętli zwarcia, 

 Odmiana tego poprzedniego algorytmu, czyli algorytm A3 Łobosa, 

 Oraz algorytm Bornard/Bastide. 

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

Rozdziały 6 i 7 są dosyć dobrze opisane (niemniej w przypadku rozdziału 6 o tytule „algorytmy 

decyzyjne zabezpieczenia podimpedancyjnego” niezbyt szczegółowo). Rozdział 7 zawiera 

głównie opis zabezpieczeń impedancyjnego bloku (21e) oraz odległościowego bloku (21s), 

wchodzącego w skład funkcji zabezpieczeniowych bloku w elektrowni, stanowiącego zarazem 

rezerwowe zabezpieczenie dla bloku i linii blokowej od skutków zwarć międzyfazowych w 

obrębie bloku i linii blokowej i sieci zewnętrznej.  Oba te zabezpieczenia są najważniejszymi 

zabezpieczeniami, badanymi w całym doktoracie, i siłą rzeczy ich zasady działania zostały 

bardzo szczegółowo opisane w tym rozdziale 7.  

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 
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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. 

a) Uwagi ogólne dotyczące badań wstępnych (rozdział 10) 

Modele elementów układu badanego przez doktoranta 

Punkt 10.1 rozdziału 10 zawiera opis założeń do modelu, sam model fizyczny przyjęty do badań 

oraz bardzo szczegółowy opis poszczególnych modeli stosowanych dla różnych elementów 

układu badanego, czyli dane elementów modelowanego układu przyjętego do badań 

symulacyjnych:  

 Model generatora synchronicznego wraz z jego układami wzbudzenia, których są dwa 

rodzaje: model statycznego układu wzbudzenia ST1A oraz model układu wzbudzenia z 

wzbudnicą AC, 

 Model systemu zastępczego, 

 Modele zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku, których są dwa rodzaje: 

o Model zabezpieczenia impedancyjnego bloku (21e), 

o Model zabezpieczenia odległościowego bloku (21s). 

Badania podstawowe 

Dalej autor przedstawia zestaw podstawowych badań, czyli zachowanie się zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloku w czasie synchronicznych kołysań mocy (punkt 10.4). Badania te 

wykonywano dla dwóch wariantów zwarć o różnym czasie trwania, typie oraz w różnych 

lokalizacjach. W wyniku badania dwóch pierwszych wariantów (czyli badanie zachowania 

podimpedancyjnych w czasie synchronicznych kołysań mocy powstałych w następstwie zwarć 

w sieci oraz w czasie synchronicznych kołysań mocy powstałych w następstwie niewielkich 

zmian reaktancji zastępczej sieci) autor wyciągnął wniosek, że trajektorie impedancji widziane 

przez zabezpieczenie 21e lub 21s przebiegają w bezpiecznej odległości od ich charakterystyk 

rozruchowych, zarówno w przypadku synchronicznych kołysań mocy powstałych w następstwie 

zwarć w sieci, jak i w następstwie niewielkich zmian reaktancji zastępczej sieci.  

Drugi zestaw badań (punkt 10.5) 
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Drugim zestawem badań, których opis jest zawarty w rozprawie jest badanie możliwości 

wystąpienia zbędnego działania zabezpieczeń impedancyjnych i odległościowych bloku w czasie 

asynchronicznych kołysań mocy, powstałych w następstwie długo likwidowanych zwarć. Tutaj 

przeprowadzono tylko jeden zestaw testów pod tytułem: „Czynniki kształtujące trajektorie 

impedancji, widziane przez zabezpieczenia podimpedancyjne bloku, w czasie asynchronicznych 

kołysań mocy powstałych w następstwie długo likwidowanych zwarć”, lecz podzielony na dwa 

warianty: (1) Wpływ czasu likwidacji zwarcia na zachowanie się zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloku w trakcie rozwijania się asynchronicznych kołysań mocy w 

następstwie zwarć oraz (2) Wpływ wartości reaktancji zastępczej sieci i warunków 

napięciowych na zachowanie się zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku w trakcie rozwijania 

się asynchronicznych kołysań mocy w następstwie zwarć. W obydwu przypadkach 

zinterpretowano zachowanie obu zabezpieczeń podimpedancyjnych 21e i 21s.  

Pierwsza uwaga dotycząca obu pierwszych zestawów badań jest następująca: 

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 zmian rezystancji, reaktancji lub 

sygnałów dwustanowych (pobudzenia, zadziałania) zabezpieczeń podimpedancyjnych 

12e lub 21s. 

Trzeci zestaw badań (punkt 10.6) 

Trzecim zestawem badań, których opis jest zawarty w rozprawie jest badanie możliwości 

wystąpienia zbędnego działania zabezpieczeń impedancyjnych i odległościowych bloku w czasie 

asynchronicznych kołysań mocy, powstałych w następstwie zmian konfiguracji sieci 

zewnętrznej. W tym zestawie badań zrobiono dwa dwa testy: (1) Wpływ poziomu zaniżenia 

mocy zwarciowej sieci oraz warunków napięciowych na zachowanie się zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloku w trakcie rozwijania się asynchronicznych kołysań mocy w 

następstwie zmian konfiguracji sieci (tutaj są dwa warianty wyłączonych linii) oraz (2) Wpływ 

działania automatyki SPZ na zachowanie się zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku w trakcie 

rozwijania się asynchronicznych kołysań mocy w następstwie zmian konfiguracji sieci. Podobnie 

jak w drugim zestawie testów, w obydwu wariantach zinterpretowano zachowanie obu 

zabezpieczeń podimpedancyjnych 21e i 21s.  

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 
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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.” ? 

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.   

Czwarty zestaw badań (punkt 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. Na początku opisano model blokady 

kołysaniowej zabezpieczenia odległościowego bloku, zrealizowanej w oparciu o dodatkowe 

strefy podimpedancyjne. W tym zestawie badań zrobiono trzy testy: (1) Zachowanie się blokad 

kołysaniowych w czasie kołysań asynchronicznych powstałych w następstwie likwidacji zwarć, 

przy czym brano pod uwagę dwa warianty:  (a) zachowanie się blokad kołysaniowych 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku wyznaczających przyrosty lub pochodne składowych 

impedancji  oraz (b) zachowanie się blokad kołysaniowych w czasie kołysań asynchronicznych 
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powstałych w następstwie zmian konfiguracji sieci. Drugi test, jaki został tu przeprowadzony 

polega na badaniu (2) zachowania się blokad kołysaniowych w czasie kołysań asynchronicznych 

powstałych w następstwie zmian konfiguracji sieci. Tutaj również zbadano dwa warianty: (a) 

zachowanie się blokad kołysaniowych zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku zrealizowanych 

w oparciu o dodatkowe strefy podimpedancyjne oraz (b) zachowanie się blokad kołysaniowych 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku wyznaczających przyrosty lub pochodne składowych 

impedancji. 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? 

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.  

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.   

b) Ocena zaproponowanego algorytmu blokady kołysaniowej  

Algorytm blokady kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku jest przedstawiony w 

rozdziale 12 rozprawy. Założenia do tego algorytmu są przedstawione w 11 punktach na str. 

224-226. Algorytm jest oparty na mechanizmie powstawania samych kołysań mocy, czyli 

zgodnie z powszechnie znanym pojęciem: na skutek likwidacji zwarć, których następstwem są 
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często zmiany konfiguracji sieci, dochodzi do skokowej zmiany wysokości charakterystyki mocy 

generatora w stanie przejściowym P(δ'), a tej zmianie towarzyszy szybkie (skokowe) 

przemieszczenie się końca wektora impedancji widzianej przez zabezpieczenie impedancyjne i 

odległościowe bloku. Przemieszczanie się tej impedancji po okręgu Apoloniusza powoduje, że 

powstają kołysania mocy.  

Założenia do algorytmu zaproponowanego przez doktoranta obejmuje uwarunkowania 

techniczne typu:  

 rodzaj algorytmu, w tej rozprawie doktorant przyjął, że odpowiednim algorytmem 

będzie pełnookresowy algorytm Phadke&Ibrahim, 

 częstotliwość próbkowania, 

 charakter kołysań mocy: doktorant przyjął, zgodnie zresztą z prawdą, że są one 

trójfazowe, 

 czynniki mogące mieć wpływ na kołysania mocy (rodzaj obciążenia, rodzaj zwarcia, czas 

trwania zwarcia itp.). 

Algorytm blokady kołysaniowej jest podzielony na trzy główne etapy, m.in.: 

 detekcja przeskoku trajektorii impedancji, świadczących o wystąpieniu i likwidacji 

zwarć lub o zmianie konfiguracji sieci. Detekcja ta jest realizowana poprzez wyznaczanie 

przyrostów impedancji dla kolejnych chwil. 

 wykrywanie kołysań mocy. Jeżeli występuje przeskok trajektorii impedancji, może to 

świadczyć o likwidacji zwarcia lub o zmianie konfiguracji sieci. Zadaniem tego etapu jest 

wyznaczanie pochodnych składowych impedancji dla kolejnych chwil. 

 blokowanie stref zabezpieczenia podimpedancyjnego bloku: na tym etapie podejmuje się 

decyzję o zablokowaniu lub niezablokowaniu danej strefy rozruchowej zabezpieczenia 

podimpedancyjnego bloku. 

Algorytm blokady kołysaniowej przedstawiony przez doktoranta charakteryzuje się tym, że po 

pierwsze, detekcja przeskoku trajektorii impedancji jest stale aktywna. Po drugie, algorytm 

blokady nie jest uruchamiany poprzez pobudzenie dodatkowej strefy, lecz za pomocą prostych 

obliczeń, niestanowiących istotnego obciążenia dla mikroprocesora urządzenia 

zabezpieczeniowego. Dzięki tym obliczeniom ustala się przyrosty impedancji umożliwiające 

określić, czy miała miejsce sytuacja, po której kołysanie mocy wystąpiło. Kluczowym elementem 

tego algorytmu jest również to, że decyzja o blokowaniu wybranych stref jest podjęta, tylko jeśli 

spełnione jest kryterium blokowania oraz kryteria działania tych stref. Wymaga to ustawienie 

wyższego priorytetu blokady w stosunku do blokowanych stref, ponieważ kryterium 
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blokowania musi zostać sprawdzone przed dopuszczeniem do zadziałania blokowanych 

stref.  

Struktura poszczególnych elementów modelu blokady kołysaniowej oraz opis elementów 

realizujących algorytm przedstawiono w punkcie 12.2 rozdziału 12. 

W świetle tego w/w cech charakterystycznych algorytmu można powiedzieć, że zaproponowany 

przez doktoranta algorytm jest nowatorski, oryginalny, i stanowi istotny element tej rozprawy. 

Uwagi dotyczące badań symulacyjnych proponowanej przez doktoranta blokady kołysaniowej, 

sprawdzających jej zachowanie w czasie asynchronicznych kołysań mocy 

Kilkadziesiąt stron poświęcono (rozdział 13 str. 238-293) badaniom wstępnym blokady 

kołysaniowej, w wyniku których przedstawiono następujące przebiegi: 

 Przebieg na płaszczyźnie impedancyjnej (R,X) rezystancji i reaktancji widzianych przez 

modelowane zabezpieczenia,  

 Przebiegi czasowe: 

• sygnałów pobudzenia i zadziałania stref rozruchowych tych zabezpieczeń,  

• modułu przyrostu impedancji wyznaczanego przez algorytm detekcji przeskoku 

trajektorii impedancji (wyjście "|dZ(n)|" na rys. 12.4),  

• sygnałów detekcji przeskoku trajektorii impedancji (wyjście "detSkok" na rys. 

12.4) oraz aktywacji algorytmu wykrywania kołysań (wyjście "detPSBSkok" na 

rys. 12.4),  

• pochodnych rezystancji i reaktancji wyznaczanych przez algorytm wykrywania 

kołysań mocy (wyjścia "Rprim" i "Xprim" na rys. 12.4),  

• sygnałów wykrycia kołysań mocy przez blokadę (wyjście "aktPSBlog" na rys. 

12.4) oraz stanu aktywnej blokady (wyjście "startPSB" na rys. 12.4),  

• sygnałów dezaktywacji blokady (wyjście "rstPSB" na rys. 12.4),  

• sygnałów zablokowania strefy rozruchowej, świadczących o tym, że blokada nie 

dopuściła do jej zadziałania (wyjście " Zblokowane" na rys. 12.4),  

• sygnałów niezablokowania strefy rozruchowej, świadczących o tym, że blokada 

dopuściła do jej zadziałania (wyjście " Znieblokowane" na rys. 12.4). 

c) Komentarz nt. badań symulacyjnych proponowanej blokady kołysaniowej, 
sprawdzających jej zachowanie w czasie asynchronicznych kołysań mocy 
(rozdział 13) 

Badania w rozdziale 13 podzielono na trzy główne grupy badań : 
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Etap 1: zachowanie się proponowanego rozwiązania blokady kołysaniowej zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloku 21e i 21s w sytuacji wywiązania się asynchronicznych kołysań mocy. 

Tę grupę badań podzielono na trzy warianty testów:   

 przypadek przejścia trajektorii impedancji przez blokowane strefy zabezpieczeń 21e i 

21s w czasie pierwszego obrotu asynchronicznych kołysań mocy następujących po 

likwidacji zwarcia, 

 przypadek bezpośredniego przeskoku trajektorii impedancji do blokowanych stref 

zabezpieczeń 21e i 21s w chwili rozpoczęcia się asynchronicznych kołysań mocy 

następujących po likwidacji zwarcia, 

 zachowanie się blokad kołysaniowych zabezpieczeń 21e i 21s w czasie kołysań 

asynchronicznych odbywających się po trajektoriach impedancji przebiegających poza 

charakterystykami rozruchowymi stref podlegających blokowaniu 

Etap 2: zachowanie się proponowanej blokady w czasie asynchronicznych kołysań mocy 

następujących po zmianie konfiguracji sieci. Tę grupę badań również podzielono na trzy 

warianty testów:   

 zachowanie się blokad kołysaniowych zabezpieczeń 21e i 21s w czasie kołysań 

asynchronicznych odbywających się po trajektoriach impedancji przebiegających poza 

charakterystykami rozruchowymi stref podlegających blokowaniu, 

 przypadek przejścia trajektorii impedancji przez blokowane strefy zabezpieczeń 21e i 

21s w czasie asynchronicznych kołysania mocy wywołane zmianą konfiguracji sieci 

podczas pracy kompensatorowej generatora i deficycie mocy biernej, 

 zachowanie się blokady zabezpieczeń 21e i 21s w czasie działania automatyki SPZ w 

trakcie asynchronicznych kołysania mocy 

Etap 3: zachowanie się proponowanej blokady w czasie synchronicznych kołysań mocy po 

likwidacji zwarcia i po zmianie konfiguracji sieci. Tę grupę badań, z kolei,  podzielono na dwa 

warianty testów:   

 zachowanie się blokad kołysaniowych zabezpieczeń 21e i 21s w czasie synchronicznych 

kołysań mocy następujących po likwidacji zwarcia w sieci zewnętrznej, 

 zachowanie się blokad kołysaniowych zabezpieczeń 21e i 21s w czasie synchronicznych 

kołysań mocy następujących po zmianie konfiguracji sieci zewnętrznej 

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 
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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. 

d) Komentarz do badań symulacyjnych proponowanej blokady kołysaniowej, 
sprawdzających jej zachowanie jej zachowanie w czasie zwarć w linii 
blokowej i w obrębie bloku (rozdział 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.  

We wszystkich przypadkach można pracę modelu opracowanego doktoranta podsumować w 

następujący sposób: 

We wszystkich przypadkach elementami, których praca jest przebiegu symulacji są: 

 detektor przeskoku trajektorii impedancji, świadczących o wystąpieniu i likwidacji 

zwarć lub o zmianie konfiguracji sieci. Detekcja ta jest realizowana poprzez wyznaczanie 

przyrostów impedancji dla kolejnych chwil, 

 wykrywacz kołysań mocy. Jeżeli występuje przeskok trajektorii impedancji, może to 

świadczyć o likwidacji zwarcia lub o zmianie konfiguracji sieci. Zadaniem tego etapu jest 

wyznaczanie pochodnych składowych impedancji dla kolejnych chwil, 

 blokada stref zabezpieczenia podimpedancyjnego bloku: na tym etapie podejmuje się 

decyzję o zablokowaniu lub niezablokowaniu danej strefy rozruchowej zabezpieczenia 

podimpedancyjnego bloku. 

A przebieg zdarzeń jest następujący: 

 Zwarcie jest zidentyfikowane przez zabezpieczenie (np. 21e) w jego strefie zewnętrznej 

działającej z długim czasem opóźnienia. Rozpoczęcie się zwarcia zostało poprawnie 

wykryte przez detektor przeskoku trajektorii (pojawienie się stanu wysokiego sygnału 

"detSkok" i "aktPSBskok"). 

 Algorytm wykrywania kołysań mocy ulega krótkotrwałemu pobudzeniu po wykryciu 

przeskoku trajektorii impedancji w chwili wystąpienia zwarcia (pojawienie się stanu 

wysokiego sygnału "aktPSBlog" i "startPSB"). 
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 Stan pobudzenia blokady kołysaniowej zabezpieczenia 21e w trakcie zwarcia na linii 

blokowej utrzymuje się w czasie stanu przejściowego algorytmu wyznaczania 

impedancji, aż do chwili, gdy stwierdzi się, że jest zwarcie i odpowiednie zabezpieczenie 

powinno zadziałać.  

Symulacje przeprowadzono dla następujących przypadków: 

Przypadek zwarcia w obrębie bloku w czasie jego pracy normalnej  

Przy czym badano dwa przypadki: 

 Zwarcie na linii blokowej oraz zwarcie na zaciskach generatora  

 Przypadek zwarcia w obrębie bloku w czasie asynchronicznych kołysań mocy  

I w tym wariancie również badano dwa przypadki: 

 Przypadek zwarcia dwufazowego na zaciskach generatora w czasie asynchronicznych 

kołysań mocy, 

 Przypadek zwarcia jednofazowego na linii blokowej w czasie asynchronicznych kołysań 

mocy. 

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

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

e) Komentarz do badań symulacyjnych proponowanej blokady kołysaniowej, 
sprawdzających jej zachowanie w czasie ruchowych zmian zadanego 
obciążenia generatora (rozdział 15) 

W trakcie tych badań wykonano następujące testy symulacyjne: 

 Symulacja zmiany zadanego obciążenia generatora mocą czynną, 

 Symulacja zmiany zadanego obciążenia generatora mocą bierną. 

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 . 



 19 

f) Komentarze do rozdziału 16 i 17 

Rozdział 16 jest poświęcony wpływowi zmian położenia podobciążeniowego przełącznika 

zaczepów transformatora blokowego na działanie proponowanej blokady kołysaniowej. 

Teoretycznie, w czasie regulacji napięcia transformatora blokowego, mogą powstawać warunki 

do zbędnego pobudzania się proponowanego algorytmu blokady kołysaniowej zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloku. Zmiana położenia przełącznika zaczepów transformatora blokowego 

spowodowała skokowe przejście trajektorii impedancji z punktu odpowiadającego stanowi 

początkowemu, do punktu odpowiadającego obciążeniu generatora po zmianie zaczepu. Nie jest 

to jednak o tyle duża zmiana, aby spowodowała zbędną aktywację lub niepotrzebne 

zablokowanie stref zabezpieczeń. Dopiero większe napięcia UnZ przełącznika zaczepów lub 

niższe nastawienia dZnast blokad kołysaniowych, w chwilach zmian pozycji przełącznika by 

spowodowały detekcję przeskoku trajektorii impedancji. Doktorant to pokazał na rys. 16.11 - 

rys. 16.16 w rozprawie. W praktyce można wyciągnąć wniosek, że nie ma ryzyka zbędnego 

pobudzenia blokady kołysaniowej, opracowanej zgodnie z koncepcją doktoranta. 

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 
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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.  

g) Komentarze do rozdziału 18: Wpływ parametrów zabezpieczanego bloku 
na zachowanie się proponowanej blokady kołysankowej.  

Podstawową różnicą w układzie przedstawionym w tym rozdziale jest zmiana parametrów 

elementów sieci oraz bloku, w związku z tym konieczne jest ponowne określenie nastawień 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku. W tym rozdziale przeanalizowano trzy warianty 

symulacji potwierdzające poprawność działania zaproponowanego algorytmu blokady 

kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku w przypadku jej zastosowania w układzie 

zabezpieczeń jednostki wytwórczej o mocy 369 MW. 

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 prezdstawiony 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). 

Komentarze do rozdziału 19: Badania symulacyjne proponowanej blokady kołysaniowej 

sprawdzające jej zachowanie w czasie pracy w układzie wielomaszynowym.  

Po przeanalizowaniu opisu zdarzeń przez doktoranta mam tylko kilka zastrzeżeń: 

 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. 

 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. 
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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. 

 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. 

 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)?   

 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. 

 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.  

Do pozostałych rozdziałów nie mam zastrzeżeń. Nie wiem czy to w wyniku zmęczenia (wszak ta 

praca ma 515 stron! Rekord Świata!!) czy po prostu badania są dosyć dobrze udokumentowane, 

a liczba przypadków do analizowania nie jest taka ogromna jak w poprzednich rozdziałach jak 

rozdział 10, 15 czy 19. Ale raczej to drugie . Gdzieniegdzie zdarzają się błędy ortograficzne, ale 

to normalne w przypadku takiego „grubego” dzieła.  
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B. Uwagi szczegółowe i redakcyjne 

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”. 
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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. 

C. Pytania do autora 

Wszystkie pytania są zawarte w punkcie „Uwagi o charakterze ogólnym”. 

Wyżej wymienione błędy mają charakter pomyłek i nie umniejszają wartości naukowej oraz 

znaczenia praktycznego recenzowanej rozprawy. Moja generalna ocena rozprawy jest 

pozytywna. 

8. Wniosek końcowy 

Recenzowana rozprawa dotyczy bardzo ważnego i trudnego zagadnienia wypracowania nowego 

rozwiązania blokady kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych jednostek wytwórczych, 

cechującego się pewniejszym działaniem w czasie omawianych zakłóceń, w stosunku do blokad 

dostępnych w obecnej generacji zabezpieczeń. Poprawność działania zaproponowanego 

algorytmu blokady sprawdzono w ramach wielowariantowych badań symulacyjnych oraz 

przeanalizowano też przypadek rzeczywistej awarii odtworzonej za pomocą rejestracji z 

urządzeń zabezpieczeniowych biorących w niej udział. Rozprawę należy uznać za cenny wkład 

autora w rozwój automatyki zabezpieczeniowej, a zwłaszcza w rozwój automatyki eliminacyjnej. 

Tezę sformułowaną przez autora można, moim zdaniem, uznać za uzasadnioną, oryginalną i w 

pełni udowodnioną. Autor zajął się szczególnie trudnym zagadnieniem, którym jest 

rozwiązanie problemu algorytmu blokady kołysaniowej, bazującego na detekcji 

przeskoków trajektorii impedancji, przy uwzględnieniu jak najwięcej przypadków 

pracy zabezpieczeń podimpedancyjnych jednostek wytwórczych. W tym celu autor 

opracował i testował odpowiednie modele symulacyjne, sformułował założenia oraz zakres 

ograniczeń w taki sposób, aby fizyczne ograniczenia nie były przekroczone, a blokada kołysań 

odbyła się w dopuszczalnych warunkach eksploatacji systemu. Z tej pracy widać, że problem 

postawiony w tezie został rozwiązany. Jest to niebagatelne osiągnięcie naukowo-badawcze, gdyż 

literatura tematu wskazuje, że zagadnienie jest aktualne. 

Stwierdzam, że opiniowana rozprawa doktorska Pana mgr. inż. Marcina Lizera, zatytułowana 

„Impedancyjne zabezpieczenia rezerwowe elektroenergetycznych jednostek wytwórczych w 

czasie zakłóceń zewnętrznych”, odpowiada wymaganiom sprecyzowanym w Ustawie z dnia 14 

marca 2003 o stopniach naukowych  i tytule naukowym oraz wytycznych Centralnej Komisji ds. 

Stopni i Tytule Naukowym. Wnoszę więc o dopuszczenie jej autora do publicznej obrony.  
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