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1. Dane ogólne 

Recenzowana praca powstała w Instytucie Energetyki pod kierunkiem profesora Zbigniewa 

Lubośnego. Tekst pracy został zawarty na 513 stronach. Niniejsza recenzja pracy została sporządzona 

na wniosek Dyrektora Instytutu, dr hab. inż. Tomasza Gałki. 

2. Charakterystyka tematu rozprawy 

Przedmiotem zainteresowań Autora recenzowanej pracy jest automatyka zabezpieczeniowa 

elektroenergetycznych bloków wytwórczych, w szczególności, działanie zabezpieczeń 

podimpedancyjnych i ich blokad kołysaniowych w różnych warunkach pracy systemu 

elektroenergetycznego. Zagadnienie występowania tzw. kołysań w systemie elektroenergetycznym 

jest dobrze rozpoznane i jest opisywane w literaturze przedmiotu od kilkudziesięciu lat. Jest ono 

wynikiem powstania dużej nierównowagi pomiędzy mocą wytwarzaną i pobieraną w różnych 

fragmentach systemu elektroenergetycznego w wyniku gwałtownych zmian przesyłanej mocy, 

prowadzących do nierównowagi systemu. Źródłem tych zmian są najczęściej zwarcia lub 

przełączenia w sieci. Wywołany przez taką zmianę przejściowy stan elektromechaniczny objawia się 

w postaci oscylacji amplitud prądów i napięć, a w konsekwencji także wielkości pochodnych, jak 

przebiegi mocy, czy wartości mierzonych impedancji lub kątów pomiędzy wektorami prądu i 

napięcia w różnych częściach systemu. Ponieważ wielkości te są podstawą działania układów 

automatyki zabezpieczeniowej (wielkości kryterialne zabezpieczeń), więc pominięcie wspomnianych 

oscylacji w algorytmach układów automatyki może powodować ich błędne działanie. Szczególnie 

wrażliwe na te oscylacje są zabezpieczenia podimpedancyjne, gdyż przejściowe trajektorie 

impedancji mogą wchodzić w obszary różnych stref działania stosowanych w nich przekaźników, 

powodując ich zbędne działanie. Analiza tych zagadnień zaprząta głowy konstruktorów zabezpieczeń 

i inżynierów odpowiedzialnych za poprawne ich nastawianie w konkretnych warunkach eksploatacji, 
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od kilkudziesięciu lat. Głównym problemem jest szybka i pewna klasyfikacja przyczyny pojawienia 

się wektora trajektorii impedancji w strefie działania przekaźnika podimpedancyjnego: czy jest to 

rezultat zwarcia w chronionej strefie zabezpieczenia, czy też wystąpienia kołysania mocy. Zadanie to 

w dalszym ciągu nie jest skutecznie rozwiązane Pomimo zastosowania we współczesnych 

przekaźnikach nowoczesnych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów, nadal proponowane jest 

klasyczne rozwiązanie sprowadzające się do uzupełnienia przekaźnika podimpedancyjnego o moduł 

wykrywania kołysań, który ma za zadanie blokowanie działania głównego przekaźnika po spełnieniu 

szczegółowych kryteriów wykrycia kołysań mocy. Koordynacja działania obu modułów 

zabezpieczenia jest szczególnie złożona w przypadku ochrony bloków wytwórczych, gdy chroniona 

strefa zawiera elementy o niejednorodnej charakterystyce impedancji: generator, transformator 

blokowy oraz linię blokową. 

Podjęcie tej problematyki w zakresie analizy zjawisk związanych z pracą zabezpieczenia 

podimpedancyjnego bloku wytwórczego w różnych warunkach pracy systemu elektroenergetycznego 

i zaproponowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań, jest dużym wyzwaniem zawodowym i 

koncepcyjnym, świadczącym o znacznym doświadczeniu autora recenzowanej pracy w zakresie 

znajomości wielu szczegółowych zagadnień łączących pracę systemu elektroenergetycznego w 

stanach dynamicznych, automatykę zabezpieczeniową oraz komputerowe metody analizy stanów 

nieustalonych w złożonych systemach. Należy podkreślić, że recenzowana praca mieści się w nurcie 

zastosowania nowoczesnych narzędzi analizy zjawisk w systemie elektroenergetycznym, z 

przeznaczeniem na praktyczne, inżynierskie zastosowanie wyników tej analizy. Wpisuje się ona także 

w wieloletnią tradycję szkoły zabezpieczeń przekaźnikowych, która od wielu dziesięcioleci jest 

rozwijana w Instytucie Energetyki.  

Dysertacja mgr inż. Marcina Lizera dotyczy aktualnych i ważnych zagadnień związanych z 

automatyką zabezpieczeniową bloków wytwórczych elektrowni. Autor zaproponował i poddał 

wszechstronnej symulacyjnej i praktycznej weryfikacji algorytm detekcji kołysań mocy i blokowania 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku. Zarówno przedstawiona struktura algorytmu, jak również 

szczegółowe rozwiązania, są samodzielnym dziełem autora recenzowanej pracy. 

Podjęty temat, zarówno z utylitarnego, jak i teoretycznego punku widzenia, jest, bez wątpienia, 

zagadnieniem naukowym odpowiednim na rozprawę doktorską. Udowodnienie postawionej w pracy 

tezy oraz jej wielostronna weryfikacja jest ważnym osiągnięciem Autora w zakresie automatyki 

elektroenergetycznej. 
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3. Charakterystyka rozwiązania zagadnienia i użytych metod 

Recenzowana praca jest podzielona na 23 rozdziały, wliczając podsumowanie i wykaz literatury. We 

wstępnej części sformułowane są: cel i teza rozprawy oraz wymienione są szczegółowe zadania, 

zmierzające do jej udowodnienia.  

Wyłączając wstęp i dwa rozdziały końcowe (w tym, spis literatury), pracę można podzielić na dwie, 

niemal równe objętościowo, części. W pierwszej, obejmującej rozdziały 2 – 11, podane są niemal 

wyłącznie podręcznikowe wiadomości dotyczące opisu kryterium podimpedancyjnego, sposobu jego 

zastosowania w zabezpieczeniach bloku wytwórczego oraz zjawiska kołysania mocy, klasycznych 

metod detekcji i związanych z tym koncepcji blokady działania zabezpieczenia. W drugiej części 

pracy, na którą składają się rozdziały 12 – 21, autor przedstawia i poddaje wszechstronnej weryfikacji 

oryginalny algorytm detekcji kołysań mocy i blokowania zabezpieczenia podimpedancyjnego bloku. 

Zaproponowany przez autora algorytm detekcji kołysań mocy bazuje na kryterium zmian wartości 

bezwzględnej impedancji w czasie, które prowadzi do wykrycia tzw. przeskoków impedancji, które 

są charakterystyczne w przypadku wystąpienia zwarcia.. Zasada ta jest znana, natomiast autor 

doprowadził ją do użytecznej formy i na licznych przykładach pokazał, że jej stosowanie prowadzi do 

selektywnej detekcji zarówno kołysań synchronicznych, jak i asynchronicznych w różnych 

warunkach pracy sieci oraz bloku mocy elektrowni. Ważnym, oryginalnym rozwiązaniem autora jest 

algorytm wzajemnego współdziałania bloków wykrywania zwarcia oraz detekcji kołysań mocy. 

Poprawne przetwarzanie logicznych wartości, będących rezultatami stosowanych tu kryteriów ma 

podstawowy wpływ na selektywność działania całego algorytmu. 

Tekst rozprawy pokazuje, że jej autor w sposób metodyczny uzasadnia sformułowaną we wstępie 

tezę, a zaproponowany algorytm jest skuteczną metodą wykrywania przeskoków impedancji, co 

prowadzi do ograniczenia zagrożenia nieprawidłowego działania zabezpieczeń podimpedancyjnych 

bloku wytwórczego. 

4. Wartość merytoryczna rozprawy 

Zawartość merytoryczna podstawowej części pracy nie budzi wątpliwości, a jej zalety polegają na 

oryginalnym sformułowaniu poznawczego zagadnienia o dużych walorach aplikacyjnych, 

związanego z propozycją nowego algorytmu detekcji kołysań mocy i jego wielostronnej weryfikacji, 

w odniesieniu do zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku wytwórczego. Autor udowodnił, że 

stosowanie proponowanej metody wykrywania kołysań mocy i odpowiednio uzgodnionej blokady 

działania zabezpieczeń prowadzi do redukcji zagrożeń związanych z nieprawidłowym ich 

działaniem.  
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Do głównych osiągnięć autora recenzowanej pracy należy zaliczyć: 

• Uporządkowany opis zjawisk związanych z zakłóceniami prowadzącymi do możliwości 

wystąpienia niepoprawnych decyzji w działaniu zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku 

wytwórczego. 

• Sformułowanie algorytmu detekcji kołysań mocy wywołanych różnymi zdarzeniami wewnątrz 

nadzorowanej strefy zabezpieczenia bloku oraz innymi zakłóceniami w systemie 

elektroenergetycznym. 

• Zaproponowanie algorytmu przetwarzania logicznych decyzji podstawowych bloków 

omawianego zabezpieczenia, który prowadzi do wiarygodnego odróżnienia występujących 

przypadków zwarciowych od kołysań mocy, które są wynikiem innych niż zwarcia, zdarzeń w 

systemie. 

• Wielostronna weryfikacja zaproponowanej metody ograniczenia zagrożenia związanego z 

nieprawidłowym działaniem zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku wytwórczego w wyniku 

pojawienia się kołysań mocy w nadzorowanych przez zabezpieczenie strefach.  

Należy podkreślić, że do wspomnianej weryfikacji zaproponowanego algorytmu autor 

opracował serię nowoczesnych symulacyjnych modeli komputerowych z zastosowaniem wydajnego 

pakietu programowego DigSILENT. Bloki funkcjonalne badanego algorytmu zabezpieczenia były 

realizowane z wykorzystaniem programu Matlab/Simulink. Autor pracy wykazał się dużym 

doświadczeniem badawczym i intelektualną odwagą w stawianiu złożonych celów badawczych.  

6. Uwagi szczegółowe i redakcyjne 

Praca jest właściwie zredagowana z punktu widzenia ilustracji prezentowanych metod i uzyskanych 

wyników, zawiera wiele rysunków demonstrujących analizowane rozwiązania, struktury sprzętowe i 

utworzone programy. Można mieć jednak zastrzeżenia, co do redakcji niektórych fragmentów tekstu i 

użytych określeń. Oto niektóre ważniejsze z nich. 

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 
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podaniem odpowiednich indeksów czasowych. Czas przejścia analizowanych trajektorii przez 

obszary stref działania przekaźnika jest przecież istotnym czynnikiem mającym wpływ na 

podejmowane decyzje. 

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. 

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. 

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. 

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? 

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) 
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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? 

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. 

Tym niemniej, pragnę podkreślić, że powyższe uwagi nie zmieniają pozytywnej oceny pracy. 

7. Wnioski końcowe 

Po zapoznaniu się z recenzowaną pracą, z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że spełnia ona 

wymagania stawiane rozprawom doktorskim w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym (Dz.U. Nr 65, Poz. 595), z późniejszymi zmianami. Wnioskuję, 

zatem, o dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony. 
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