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WPROWADZENIE

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej posiedzenie w dniu 
19 lutego 1991 r. poświęciła pamięci profesora Lucjana Nehrebeckiego - 
doktora honoris causa Politechniki Śląskiej, wieloletniego i wielce 
zasłużonego pracownika Wydziału, współorganizatora energetyki polskiej.

Współpracownicy i wychowankowie Profesora przypomnieli życiorys i 
działalność w Uczelni i w przemyśle oraz podkreślili niezwykle wysokie 
walory osobiste prof. L. Nehrebeckiego. Na zakończenie dyskusji Rada Wydziału 
podjęła uchwałę, w której postanowiła, aby w pierwszą rocznicę śmierci 
Profesora:
- nadać sali nr 615 nazwę "Aula imienia prof. L.Nehrebeckiego",

wmurować obok sali 615 tablicę pamiątkową z portretem prof. 
L.Nehrebeckiego,

- wydać okolicznościowy Zeszyt Naukowy w serii “Elektryka".
Wniosek Rady Wydziału został zaakceptowany przez Senat Politechniki 
Śląskiej na posiedzeniu 8 kwietnia 1991 r.

Powołano następnie Komitet dla upamiętnienia działalności prof. 
L.Nehrebeckiego w następującym składzie:
prof.dr hab.inż. Wilibald Winkler - JM Rektor Politechniki Śląskiej

Przewodniczący Komitetu 
doc.dr inż. Zygmunt Rozewicz - Prezes Z.0.Gliwickiego SEP,

Dyrektor ZPBE Energopomiar, 
mgr inż. Tadeusz Lipiński - Prezes Koła Elektryków Stowarzyszenia

Wychowanków Politechniki Śląskiej, 
Dyrektor Elektroprojektu Gliwice,
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mgr inż. Alfred Topola - Dyrektor Zakładu Energetycznego
Gliwice,

prof.dr hab.inż. Tadeusz Glinka - Dziekan Wydziału Elektrycznego,
prof.zw.dr hab. inż. Antoni Bogucki - Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki

i Sterowania Układów, 
prof.dr hab.inż. Brunon Szadkowski - Dyrektor Instytutu Metrologii i

Automatyki Elektrotechnicznej, 
prof.zw.dr hab. inż Zygmunt Kuczewski - Dyrektor Instytutu Elektrotechniki

Teoretycznej i Przemysłowej, 
prof.zw.dr hab. inż. Władysław Paszek - Dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń

Elektrycznych
prof.dr hab.inż Roman Janiczek

Niniejszy Zeszyt Naukowy składa się z części wspomnieniowej dotyczącej
działalności prof. L. Nehrebeckiego i z artykułów naukowych pracowników
Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów. Część pierwsza zawiera 
następujące materiały:
- życiorys i działalność prof. L.Nehrebeckiego (prof.prof. A.Bogucki i 
R.Janiczek),

- wypowiedź prof. L.Nehrebeckiego podczas uroczystości wręczenia tytułu 
doctora honoris causa,

- naświetlenie początków pracy zawodowej prof. L.Nehrebeckiego (prof.
Z. Kuczewski),

- przedstawienie wkładu Profesora w powstanie i rozwój Energopomiaru (doc. 
Z. Rozewicz),

- omówienie działalności Profesora w ramach Komitetu Elektryfikacji Polski 
PAN (prof. prof. K.Kopecki i J.Marecki),

- charakterystyka działalności naukowej Profesora w ostatnim dziesięcioleciu 
pracy w Politechnice Śląskiej (prof. R. Janiczek).

Wyrażam nadzieję, że materiały te chociaż w części przybliżą młodszym 
pracownikom i studentom sylwetkę prof. L.Nehrebeckiego - człowieka godnego 
najwyższego szacunku, który może służyć jatko wzorzec postaw dla nauczycieli 
akademickich.
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ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ PROFESORA LUCJANA NEHREBECKIEGO

Profesor Lucjan Nehrebecki urodził sie 13 listopada 1900 r. w Lepsińsku. 
W latach 1918-1921 brał udział jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 
w stopniu podchorążego. Maturę filologiczną uzyskał w 1921 roku w Wilnie. 
Studia wyższe odbył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, któ
re ukończył w 1927 roku, uzyskując dyplom inżyniera elektryka. W tym samym 
roku podjął pracę zawodową w Oddziale Elektrycznym Katowickiego Stowarzy
szenia Dozoru Kotłów, gdzie zajmował się badaniem oraz oceną projektów urzą
dzeń elektrycznych w kopalniach, hutach i zakładach przemysłu chemicznego na 
obszarze Województwa Śląskiego. Jak sam wspominał w załączonej wypowiedzi z 
1983 r. , decyzja podjęcia pracy na Śląsku była dla Niego bardzo trudna, ale 
pozostał tam i praktycznie całe swoje życie związał z tym regionem.

Od roku 1929 pracował w kopalni "Knurów" na stanowisku kierownika 
elektrowni i wydziału maszynowo-elektrycznego. W trzy lata później podjął 
pracę na analogicznym stanowisku w Elektrowni "Siemianowice", która wówczas 
zasilała duży obszar przemysłowy. W roku 1937 powołany został na 
odpowiedzialne stanowisko w Dyrekcji Generalnej Hut Wspólnoty Interesów, na 
którym zajmował się całokształtem zagadnień energetycznych w hutach oraz 
współpracował w opracowaniu założeń i projektów szeregu ważnych inwestycji.

Jako porucznik rezerwy artylerii brał udział w kampanii wrześniowej. Po 
raz drugi stawał z bronią w ręku w walce o niepodległość Polski. Po bitwie 
pod Kockiem w październiku 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej i 
został osadzony w obozie jenieckim w Radomiu, skąd udało mu się zbiec w 
listopadzie 1939 roku. Powrót na Śląsk był niemożliwy i dlatego przebywał w 
Nisku i Krakowie, a od maja 1940 r. podjął pracę zawodową na stanowisku 
energetyka w Fabryce Sztucznego Jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim. 
Po wyzwoleniu Śląska spod hitlerowskiej okupacji Profesor już w lutym 1945
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roku wraca na Śląsk, a ówczesne władze, w uznaniu Jego wysokiego poziomu 
wiedzy zawodowej i talentu organizatorskiego, powierzają Mu stanowisko 
naczelnego dyrektora przedsiębiorstwa Elektrownie Górnośląskie "Elgór" z 
siedzibą w Gliwicach. Funkcję tę sprawował od lutego 1945 roku do maja 1950, 
skupiając całą swoją energię na ukierunkowaniu odbudowy i budowy elektrowni 
zawodowych i przemysłowych oraz sieci elektroenergetycznych na obszarze 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Od czerwca 1950 r. do 1952 roku pracuje na stanowisku Naczelnego 
Inżyniera w Centralnym Zarządzie Energetyki w Warszawie. Był to szczególnie 
ważny okres w odbudowie i organizacji energetyki zawodowej w kraju. Ukształ
towano wówczas 6 okręgów energetycznych i podjęto rozbudowę sieci państwowej 
110 kV, łączącej lokalne systemy elektroenergetyczne. W październiku 1951 
roku utworzono z inicjatywy Profesora państwową służbę dyspozycji mocy 
(PDM). Program jej działania i zasady organizacji opracował zespół pod 
kierownictwem prof. L. Nehrebeckiego. Można więc stwierdzić, Ze Profesor był 
współtwórcą ogólnokrajowego systemu elektroenergetycznego. W tym samym 
okresie Profesor organizuje zaplecze pomiarowo-badawcze energetyki, 
początkowo w formie laboratoriów, przekształconych w 1952 roku w Zakład 
Badań i Pomiarów "Energopomiar" z sześcioma działami z siedzibą w Gliwicach. 
W latach 1952-1956 Profesor pełnił w tym zakładzie funkcję głównego 
inżyniera, a następnie był wieloletnim doradcą naukowym. Działalność i 
osobowość Profesora wywarły decydujący wpływ na ukształtowanie profilu 
działania ZPBE "Energopomiar" i wychowanie kadry wybitnych specjalistów. 
Dokładniej działalność Profesora w tym zakresie naświetla oddzielny artykuł.

Od 1953 r. nawiązuje ścisłą współpracę z Polską Akademią Nauk, początkowo 
w ramach Komisji Elektryfikacji przy Komitecie Elektrotechniki, a od 1956 do 
1961 r. jako Sekretarz Generalny Komitetu Elektryfikacji Polski przy Prezy
dium PAN. Skupił wtedy wokół siebie najlepszych specjalistów, kierując sze
regiem prac naukowych, fundamentalnych dla dalszego rozwoju energetyki 
polskiej, co bliżej przedstawia oddzielny artykuł prof. prof. K. Kopeckiego 
i J. Mareckiego.

Bogatą działalność dydaktyczno-wychowawczą podjął prof. j. Nehrebecki już 
w październiku 1946 roku w charakterze wykładowcy w Politechnice Śląskiej. 
W roku 1950 jako zastępca profesora obejmuje Katedrę Urządzeń Elektrycznych, 
a od 1954 roku Katedrę Elektrowni. W 1953 roku otrzymuje tytuł profesora 
nadzwyczajnego, a w roku 1961 - profesora zwyczajnego. Od 1962 r. Profesor 
poświęca się głównie pracy w Politechnice Śląskiej, kontynuując ożywioną
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działalność naukową i dydaktyczną. Ponieważ dorobek naukowy tego okresu 
omówiono szerzej w oddzielnym artykule, poniżej przedstawiono jedynie 
ważniejsze osiągnięcia dydaktyczne. Do takich należy niewątpliwie unikalne 
laboratorium zawierające model fizyczny węzła elektroenergetycznego, z dwoma 
generatorami. Laboratorium to, zbudowane dzięki Profesorowi przy znacznej 
pomocy finansowej energetyki zawodowej, od 30 lat z powodzeniem 
wykorzystywane jest dla celów dydaktycznych i naukowo-badawczych. Innym 
znaczącym i trwałym efektem działalności naukowo-dydaktycznej Profesora jest 
podręcznik akademicki "Elektrownie cieplne" o objętości ponad 50 arkuszy 
autorskich, wydany w 1974 r. przez WNT. Na podkreślenie zasługuje również 
wiele inicjatyw Profesora w zakresie podniesienia skuteczności kształcenia 
inżynierów i pomocy w adaptacji ich do pracy zawodowej. Szczególnie cenione 
wśród wychowanków były sposoby zachęcania do samodzielnego studiowania i 
pogłębiania wiedzy poprzez zajęcia seminaryjne, dobrze zorganizowane 
praktyki przemysłowe i staże pracy na semestrze dyplomowym. Najlepsi 
studenci i absolwenci wysyłani byli na miesięczne staże zawodowe dc 
Électricité de France, w grupie mieszanej ze specjalistami z energetyki. 
Z ożywionych kontaktów Profesora z EdF zrodziła się koncepcja stworzenia 
w Bielsku-Białej ośrodka doskonalenia kadr inżynierskich energetyki. W 1969 
roku organizuje uczelniano-przemysłowy Instytut Energetyki, kierując jego 
działalnością do chwili przejścia na emeryturę w 1971 roku. Przejście na 
emeryturę zmieniło tylko Jego formalny stosunek, do pracy zawodowej, nie 
wpływając na zakres zainteresowań i aktywność w działalności naukowej. 
Prowadził ją niemal do końca swego pracowitego życia, kierując od 1985 r. 
pracami nad przygotowaniem materiałów do II tomu (Elektroenergetyka 
"Historii elektryki polskiej“.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje 12 książek i skryptów głównie 
zakresu elektrowni, 42 opublikowane artykuły w czasopismach krajowych i 
zagranicznych, ponad 300 referatów i ekspertyz oraz ok. 100 opracowań 
naukowo-technicznych. Wychował blisko 500 magistrów inżynierów elektryków ze 
specjalności elektrownie, promował 16 doktorów nauk technicznych i był 
opiekunem naukowym 7 habilitantów. Dbał o to, aby prace dyplomowe, 
doktorskie i habilitacyjne nie tylko reprezentowały odpowiednio wysoki 
poziom naukowy, ale tematycznie nawiązywały do aktualnych i perspekty
wicznych potrzeb energetyki. Osiągnięcia Profesora w dziedzinie dydaktyki i 
wychowania są powszechnie znane i wysoko cenione, a Jego działalność na tym 
polu jest godna najwyższego uznania. Był gorącym propagatorem włączania
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treści humanistycznych do przedmiotów technicznych. Wpajał studentom, służąc 
własnym przykładem, poczucie odpowiedzialności, systematyczności, godną 
postawę obywatelską i pełne zaangażowanie się w pracy.

Profesor Lucjan Nehrebecki prowadził również ożywioną działalność 
w ramach różnych organizacji i rad naukowych. Między innymi w charakterze 
eksperta uczestniczył w pracach Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ 
w Genewie, przez 20 lat przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Energetyki 
w Warszawie i Komisji Energetyki Przemysłowej KNiT, był wiceprzewodniczącym 
Komitetu Energetyki PAN i Polskiego Komitetu Światowej Konferencji 
Energetycznej. W ostatnich latach był czynnym członkiem kilku rad naukowych 
różnych instytucji. Był też współzałożycielem i pierwszym prezesem - w 
latach 1953-1954 - Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W uznaniu zasług dla rozwoju krajowego przemysłu, zwłaszcza energetyki, 
otrzymał Profesor wiele wysokich odznaczeń państwowych, m.in .Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski, tytuł Zasłużonego Energetyka RP. Stowarzyszenia 
Techniczne NOT i SEP, których był aktywnym członkiem, wyróżniły Go swoimi 
najwyższymi odznaczeniami - Złotymi Odznakami Honorowymi. Za wybitny wkład w 
działalność dydaktyczno-wychowawczą Profesor otrzymał tytuł Zasłużonego 
Nauczyciela RP i Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Profesora stał się podstawą 
do nadania Mu, jednomyślną uchwałą Senatu w dniu 30.11.1981 r. zaszczytnego 
tytułu akademickiego doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Podniosła 
uroczystość nadania Profesorowi tego tytułu przez JM Rektora odbyła się 
28 lutego 1983 roku z udziałem członków Senatu, Dziekanów, delegacji różnych 
instytucji i licznych gości indywidualnych. Wzruszony Profesor wygłosił in
teresujące przemówienie, które opublikowano w postaci oddzielnego artykułu.

Profesor Lucjan Nehrebecki był człowiekiem skromnym, o nieprzeciętnej 
osobistej prawości i uczciwości, wysokiej kulturze, zawsze życzliwy i pełen 
szacunku dla ludzi, służył im pomocą i mądrą radą. W głoszeniu swoich poglą
dów był niezmiernie odważny i nieustępliwy. Mimo zewnętrznej surowości był 
bardzo wrażliwy, a Jego bezpośredniość i prosty sposób bycia jednały Mu 
powszechny szacunek. Nieobce też było Profesorowi swoiste poczucie humoru.

Zmarł po krótkiej, ale ciężkiej chorobie w Warszawie 17 listopada 1990 r. , 
a w cztery dni później spoczął na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach, żegnany 
przez rzesze swoich wychowanków i przyjaciół.

Straciliśmy Profesora, który długo jeszcze będzie - i być powinien - 
wzorem postaw i postępowania każdego z nas - nauczycieli akademickich.
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WYPOWIEDŹ W DNIU 25 LUTEGO 1983 ROKU PO NADANIU TYTUŁU DOCTORA HONORIS CAUSA 
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Jestem do głębi wzruszony przebiegiem dzisiejszej uroczystości. Wręczony 
przez JM Rektora dokument nadania mi, na podstawie uchwały Senatu, 
zaszczytnego doktoratu honoris causa Politechniki Śląskiej przyjąłem jako 
satysfakcję za moją blisko 55-letnią pracę w przemyśle śląskim oraz 35 lat 
pracy wychowawczej, dydaktycznej i naukowej w Politechnice Śląskiej. Wyniki 
mojej wieloletniej pracy oraz moją sylwetkę jako człowieka wyczerpująco i 
życzliwie przedstawił prof. Zagajewski, promotor mego doktoratu honorowego. 
Przyjęte jest, że odznaczony w swej wypowiedzi przedstawia swoje zamierzenia 
na przyszłość lub ustosunkowuje się do frapujących środowisko problemów. W 
moim wieku - w którym prawdopodobieństwo przeżycia nawet następnego roku 
jest bardzo małe - wystąpienie o takiej treści byłoby wyzwaniem rzuconym 
losowi. Nie uczynię tego!

Zdobyłem jednak duże doświadczenie z wieloletniej pracy prowadzonej 
przeze mnie w trzech zasadniczych kierunkach: przemysłowym, dydaktyczno-
wychowawczym i naukowym. Pomimo że zawsze byłem tylko mało znaczącym 
elementem zdarzeń i prac, w których brałem udział, to jednak wyjątkowy 
charakter czasu, w którym żyłem, upoważnia do mniemania, że przynajmniej 
część wniosków z moich doświadczeń może mieć ogólne znaczenie. To skłoniło 
mnie do podzielenia się niektórymi z tych wniosków. Przepraszam, że często 
będę się opierał na moich osobistych poglądach i odczuciach i będę się 
odwoływał do mojej biografii.

Wychowałem się w pełnej separacji od techniki, przemysłu i klasy 
robotniczej. Rosłem w zamkniętym kręgu rodziny, w której otrzymałem 
staranne, religijne i patriotyczne wychowanie. Ze sprawami społecznymi i 
politycznymi zetknąłem się bezpośrednio w 1916 roku w harcerstwie polskim, 
następnie w POW na Wschodzie i w Wojsku Polskim w 1918 roku. Po wojsku,
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w 1921 roku rozpocząłem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Warszawskiej, które ukończyłem w 1927 roku. Moje pierwsze spotkanie ze 
środowiskiem, w którym miałem spędzić całe moje życie, nastąpiło w listopa
dzie 1927 roku, kiedy wysiadłem z pociągu na dworcu kolejowym w Katowicach - 
doznałem dosłownie szoku. Wszystko tam było inne i ciężkie - krajobraz,
niebo, budowle i ziemia poryta i zbezczeszczona przez wydawało się
bezsensowne działanie przemysłu. Przez ulice przewalał się tłum szary i 
smętny, z którego unosił się wielojęzyczny szmer, od czasu do czasu wyrywały 
się, z niemiecka gardłowe,wykrzykiwania konduktorów tramwajowych. Zmęczony i 
zniechęcony błądziłem po ulicach Katowic, nie widziałem w tym środowisku 
miejsca dla siebie, byłem bliski podjęcia decyzji powrotu do Warszawy. 
Miałem jednak na Śląsku opiekuna w osobie prof. J. Obrąpalskiego, który mnie 
ściągnął na Śląsk do Stowarzyszenia Dozoru Kotłów Parowych. Moje zamiary 
potraktował na wesoło i zapewnił, że za kilka lat nie będę chciał rozstać 
się ze Śląskiem. Zostałem więc na Śląsku.

Dwanaście lat mojej pracy na różnych stanowiskach w górnictwie i 
hutnictwie na Śląsku, ale zawsze przy budowie i eksploatacji urządzeń
energetycznych, w sposób zasadniczy zmieniły moje poglądy na postawę wobec 
pracy, na znaczenie rzetelności, odpowiedzialności i solidarności w pracy 
zespołowej, na równowartość moralną pracy fizycznej i umysłowej. Robotnicy
śląscy, ludzie na pozór surowi i zamknięci w sobie, w godzinach odprężenia
okazują się ludźmi pełnymi swoistego humoru, w głębi serca zawsze życzliwi i
wierni. Wiara ich jest wzruszająca w swej prostocie.

Śląska aglomeracja przemysłowa tworzyła się przez ponad 100 lat przy 
nieustającym kulturalnym, ekonomicznym i religijnym niemieckim nacisku. 
Powstało wiele problemów komplikujących życie społeczeństwa śląskiego. 
Wyczułem, że poznanie tych problemów pozwoli właściwie ułożyć moje stosunki 
z załogami. Wiele rodzin z inteligencji śląskiej i rodzin robotniczych
otworzyło mi drzwi swoich domów - byłem otwarcie i życzliwie przyjmowany. Ten 
mój wysiłek dał możność poznania istoty problemów śląskich. Poznałem 
większość zakładów przemysłowych na Śląsku, poznałem też wielu ludzi, ich 
postawy i zachowanie się w różnych sytuacjach życiowych. Pozwoliło mi to, z 
niemałym wysiłkiem, ukształtować w sobie te cechy charakteru Ślązaków, 
których mi brakowało. Stworzyłem sobie wizję inżyniera o wiedzy i cechach 
charakteru warunkujących prowadzenie pożytecznej pracy w przemyśle. Tę wizję 
miałem stale przed sobą w wychowawczej i dydaktycznej pracy, którą 
prowadziłem po wojnie w Politechnice Śląskiej.
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2lmobilizowany w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku opuszczałem Śląsk z 
żalem i smutkiem, gdyż opuszczałem bliskie mi strony. Kampanię wrześniową 
zakończyłem w pierwszych dniach listopada 1939 roku. Po bitwie pod Kockiem i 
kapitulacji armii generała Kleeberga dostałem się do niewoli. Zbiegłem z 
niej po kilku dniach pobytu w obozie przejściowym w Radomiu. Pięć i pół lat 
okupacji przeżyłem w ciężkich moralnych i materialnych warunkach, pracując w 
Fabryce Włókien Sztucznych w Tomaszowie Mazowieckim. W tym okresie pracy 
nabyte na Śląsku cechy charakteru i doświadczenie ułatwiły mi zintegrowanie 
z załogą w ciągu kilku dni.

W lutym 1945 r. wróciłem na Śląsk. Już pod koniec lat trzydziestych 
brałem udział w pracach zespołu przygotowującego założenia stworzenia 
ogólnego systemu energetycznego dla zaopatrzenia w energię elektryczną 
Górnego Śląska. Po przyjeździe na Śląsk szukałem pracy w kierunku rozbudowy 
systemu. Zacząłem pracować w organizującym się Zjednoczeniu Energetyki 
Zagłębia Węglowego, a w maju 1945 r. zostałem mianowany dyrektorem Elgóru, 
dawnego niemieckiego przedsiębiorstwa OEW. Było to duże przedsiębiorstwo 
elektryfikacyjne działające w zachodniej części Górnego Śląska . Załoga o 
specyficznym składzie fachowym i narodowościowym była zdekompletowana przez 
działania wojenne, dorywczo uzupełniana przez uchodźców z Warszawy i 
repatriantów ze Wschodu. Eksploatacja i odbudowa elektrowni i sieci odbywała 
się w wyjątkowo trudnych warunkach. Wśród załóg panowała nieufność, 
nienawiść i strach. Działałem w trudnych warunkach. W kilku sytuacjach nawet 
z narażeniem własnego życia. Jeżeli zdołałem w ciągu 4 lat wypełnić 
postawione Elgórowi zadanie, to tylko przez wykorzystanie doświadczeń 
zdobytych na Śląsku w okresie międzywojennym, zrozumienie i szacunek dla 
śląskiej mentalności, otwarty i uczciwy stosunek do ludzi oraz odwagę i 
konsekwencję w działaniu.

Mój pierwszy wniosek dotyczy właśnie wszechstronnego przygotowania 
inżynierów do pracy w przemyśle. Podstawowym obowiązkiem nauczycieli 
akademickich powinno być wychowanie młodzieży, utrzymywanie z nią stałych 
bezpośrednich kontaktów i udzielanie Jej pomocy nawet w pierwszych latach 
pracy zawodowej. Obowiązkiem dyrektorów zakładów przemysłowych powinno być 
kontynuowanie tej pracy wychowawczej. Kilkakrotnie proponowałem poświęcenie 
pierwszego roku pracy w zakładzie adaptacji do nowych warunków życia i 
pracy. Nie wystarczają, moim zdaniem, kilkutygodniowe praktyki wakacyjne 
prowadzone bez odpowiedniej opieki. Duża fluktuacja młodej kadry 
inżynierskiej, znaczny procent młodych inżynierów zniechęconych, błądzących



16 L. Nehrebecki

po zakładzie - to skutki złego przygotowania i braku opieki. Wniosek 
powyższy dotyczy nie tylko zakładów przemysłowych, lecz również instytutów 
naukowych, biur projektowych itp. Warunkiem dobrej, wydajnej pracy w każdym 
przypadku jest właściwe wejście do nowego środowiska. Ten wniosek oparty na 
moich doświadczeniach, wydaje się słuszny również w obecnych warunkach, 
które są nieco inne, ale nie mniej skomplikowane i trudne dla młodych ludzi.

Drugi wniosek obejmuje moją działalność w przemyśle, ściśle biorąc 
energetykę w górniczym i hutniczym przemysłach w okresie międzywojennym, a w 
systemie energetyki zawodowej od 1945 roku. Zbiegiem okoliczności zakłady, w 
których pracowałem w okresie międzywojennym (Skarboferm i Wspólnota 
Interesów) były własnością państwa, a po wojnie (1945 r. ) całość systemu 
energetycznego była upaństwowiona. Pomimo tej tak istotnej zbieżności 
planowanie, rozbudowa i eksploatacja obiektów energetycznych prowadzone były 
w zupełnie różny sposób. Wprowadzana stopniowo po wojnie centralizacja 
zarządzania, jego wielostopniowość, pozbawianie zakładów, a nawet wyższych 
jednostek organizacyjnych, prawa podejmowania decyzji, źle rozwinięty i 
niechętnie stosowany rachunek ekonomiczny, brak właściwie ujętych motywacji 
ekonomicznych w celu podniesienia wydajności pracy, statystyka, często 
nastawiana na uzasadnienie z góry narzuconych decyzji, nie dająca przez to 
prawdziwego stanu rzeczy i na koniec niepomierny wzrost biurokracji w 
przemyśle - poważnie utrudniły właściwą ocenę pracy zakładów i ustalenie 
słusznych kierunków rozwoju. Warunki pracy w przemyśle stawały się coraz 
trudniejsze, rozmazywano nawet resztki odpowiedzialności, panowało zmęczenie 
i zniechęcenie, ludzie unikali kierowniczych stanowisk. Ja osobiście 
odczuwam zawód, że duży wkład pracy środowiska energetyków nie dał możliwych 
do osignięcia rezultatów. Mówię to szczególnie mając możność porównania z 
wynikami i warunkami mojej pracy w okresie międzywojennym. Mój wniosek 
formułuję następująco: konieczne są zasadnicze zmiany strukturalne w modelu 
gospodarki krajowej i wypełnienie go nową treścią.

Ostatnia, trzecia grupa wniosków dotyczy pracy naukowej. Pracę naukową 
zacząłem się zajmować po 1946 roku. Prowadziłem ją dwoma torami: pierwszy w 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach od 1946 roku, drugi w Komitecie 
Elektryfikacji Polski PAN w okresie 1956-1961, a po tym kontynuowałem ją w 
Komitecie Energetyki PAN. Do startu w pracy na Politechnice Śląskiej byłem 
dość przygotowany. W czasie studiów na Politechnice Warszawskiej miałem 
wpojony tradycyjny wzór organizacji uczelni akademickiej - tryb jej 
funkcjonowania. To, co zastałem w 1946 roku w organizującej się Politechnice
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Śląskiej, dzięki dużej grupie znakomitych profesorów lwowskich osiadłych w 
Gliwicach, jak również taktowi i doskonałej znajomości Śląska pierwszego 
Rektora Politechniki Śląskiej prof. Kuczewskiego, to była już politechnika o 
konkretnym kształcie organizacyjnym, zgodnie z polską tradycją, dostosowaną 
do potrzeb przemysłu śląskiego.

Praca moja na Politechnice koncentrowała się w Katedrze Elektrowni, którą 
kierowałem przez blisko 25 lat. Głównym zadaniem, jakie sobie postawiłem, 
poza dydaktyką i wychowaniem młodzieży, było nawiązanie ścisłej współpracy z 
przemysłem, szczególnie z energetyką zawodową. Wciągałem do tej współpracy 
dyplomantów i specjalistów z przemysłu. Opracowano w ten sposób wiele nowych 
problemów z zakresu elektrowni cieplnych i pracy systemu energetycznego.
Katedra Elektrowni, często wspólnie z innymi współpracującymi katedrami i 
ZEOPd, organizowała konferencje naukowe i sympozja. Powstałe w ten sposób 
niezależne forum dyskusyjne było szkołą dla młodej kadry naukowej.

Zupełnie inaczej wyglądało zapoczątkowanie prac w PAN. Zadanie postawione 
KEP było bardzo ogólnikowo sformułowane. Wkrótce okazało się, że konieczne 
było opracowanie nie problemu elektryfikacji, a energetyzacji kraju, co 
znacznie komplikowało i rozszerzało zadanie. Nie było doświadczeń w 
rozwiązywaniu takich zadań. Udało się Komitetowi stworzyć nowy typ 
organizacji, opierającej się na koordynowanej na bieżąco, centralnie 
współpracy wielu zespołów, a nawet pojedynczych grup i osób. Ustalono 
zasadę, że każdy z ważniejszych podstawowych problemów powninien być
publicznie, w szerokim gronie przedyskutowany. W pracy tej nawiązano
kontakty z odpowiednimi placówkami naukowymi za granicą. Wciągnięto do 
współpracy znaczną liczbę młodej kadry naukowej z uczelni i instytutów. 
Prace KEP zakończono wydaniem pzez PWN 30 tomów Materiałów i Studiów. 
W wydanych pracach KEP wysunięto i częściowo rozwiązano wiele nowych
problemów i nowych metod.

Jestem zdania, że ogólna ujemna przeciętna opinia wypowiedziana o pracach 
naukowych prowadzonych w Polsce może być zastosowana również do prac, które 
organizowałem i prowadziłem. Uważam, że tematyka prac często jest ustalana 
dorywczo, bez dostatecznego uzasadnienia, prace są drogie, a końcowa forma 
pracy nie nadaje się do bezpośredniego wdrożenia. W stosunku do prac 
wyżej wspomnianych można by te przytoczone opinie nieco złagodzić, gdyż 
większość tematów była inspirowana przez energetykę lub organy planowania, 
charakter studialny tych prac umożliwiał bezpośrednie ich wykorzystanie 
dzięki specyfice ■ energetyki jako nauki i procesów technologicznych
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wytwarzania i użytkowania energii. Poza tyra prace KEP znacznie przyczyniły 
się do powstania w Polsce nauki o energetyce oraz miały poważny udział w 
wykształceniu kadry naukowej. Polemika na temat uporządkowania sprawy prac 
naukowych prowadzonych w Polsce trwa od wielu lat, proponuje się różne 
posunięcia, najczęściej mało skuteczne lub do końca nie realizowane. Nie 
czuję się kompetentnym do wysuwania wniosków w sprawie rozwiązania tak 
trudnego problemu.

Mam natomiast wniosek co do zmiany podejścia w rozwiązywaniu zadań 
decydujących o rozwoju energetyk). Nadszedł czas, żeby postawić prognozę, 
jakim ma być człowiek i jakie powinien mieć warunki bytu, by móc pożytecznie 
i szczęśliwie egzystować przy minimum zużycia energii. Chodzi o dostosowanie 
człowieka do stale kurczących się możliwości, jakie daje nasz glob dla 
egzystencji człowieka. Konieczne jest stopniowe, coraz znaczniejsze 
rozszerzanie kompleksowości badań, wciągnięcie do współpracy wielu nowych 
dziedzin nauki, dotychczas stojących na uboczu oraz rozszerzenie okresu 
perspektywy badań nawet powyżej 100 lat.

Dziękuję Jego Magnificencji Rektorowi i Senatowi Politechniki Śląskiej za 
nadane mi wyróżnienie, Radzie Wydziału Elektrycznego, a szczególnie Panom 
Dziekanom ostatnich trzech kadencji i Dyrektorowi Instytutu 
Elektroenergetyki i Sterowania Układów dziękuję za inicjatywę i pomoc w 
realizacji dzisiejszej uroczystości.
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Lucjan Nehrebecki jeszcze podczas studiów zwrócił na siebie uwagę 
wykładowcy Politechniki Warszawskiej doc. Jana Obrąpalskiego, który w 1927 r 
zaproponował młodemu inżynierowi elektrykowi pracę w oddziale śląskim 
Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Katowicach. Decyzja podjęcia pierwszej pracy 
na Śląsku pociągnęła za sobą związanie się ze Śląskiem na całe życie. 
A sytuacja w przemyśle śląskim w latach międzywojennych nie była 
ustabilizowana. Przemysł ten był w całości opanowany przez inżynierów 
Niemców lub zniemczonych Ślązaków. Na przykład w 1929 roku na 299 dyrektorów 
i kierowników technicznych największych zakładów przemysłowych województwa 
śląskiego aż 249 było Niemcami odmawiającymi przyjęcia obywatelstwa 
polskiego (stanowiło to 83% kadry kierowniczej). Jednocześnie w tych samych 
zakładach przemysłowych odsetek polskich robotników sięgał 98%. Tę anormalną 
sytuację władza administracyjna Śląska, z ówczesnym wojewodą dr Michałem 
Grażyńskim na czele starała się jak najbardziej zmienić, ściągając do 
przemysłu śląskiego absolwentów polskich politechnik z Warszawy, J-wowa i 
Krakowa. W ramach tej właśnie akcji repolonizacji Śląska został przez prof. 
J.Obrąpalskiego zwerbowany inż. Lucjan Nehrebecki do pracy w Katowicach.

W latach 1927-1929 pracuje na stanowisku inżyniera energetyka w 
Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów w Katowicach. Po dwóch latach pracy w 
Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów przenosi się do Kopalni Węgla Kamiennego 
"Knurów" na stanowisko inżyniera ruchu-energetyka, gdzie pracuje do 1931 
roku. W 1931 roku przenosi się do KWK "Siemianowice", obejmując stanowisko 
kierownika kopalnianej elektrowni, w której były zainstalowane 
3 turbozespoły o łącznej mocy 19 MW. W tym czasie kopalnia 
"Siemianowice" należała do Katowickiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i 
Hutnictwa, której głównym akcjonariuszem był niemiecki przedsiębiorca
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Fryderyk Flick. Spółka ta oraz Górnośląskie Zjednoczone Huty "Królewska" i 
"Laura", chociaż miały wspólnego głównego akcjonariusza w osobie Flicka, nie 
zostały połączone w jedno przedsiębiorstwo, lecz od 1929 roku ściśle ze sobą 
współpracowały tworząc na mocy uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy tzw. 
Wspólnotę Interesów. Wskutek różnych machinacji finansowych, a głównie 
dużych transferów kapitałowych do Niemiec, koncern na terenie Polski 
wykazywał straty, których łączna wysokość doszła w końcu 1934 roku do 180 
min zł. Koncern miał wielomilionowe zaległości podatkowe w stosunku do 
polskiego skarbu państwa, nie mógł wywiązywać się z zobowiązań krajowych 
zalegał z wypłatą zarobków. W tej sytuacji polscy członkowie dyrekcji po 
daremnych próbach uzyskania od niemieckich akcjonariuszy kredytów na 
pokrycie bieżących wydatków, złożyli uzgodniony z polskimi władzami wniosek 
o ustanowienie nad Wspólnotą Interesów nadzoru sądowego. Nadzór ten trwał od 
29 marca 1934 roku do 28 stycznia 1937 roku, doprowadzając do uzdrowienia 
gospodarki koncernu, zredukowania długów i zasadniczych zmian własnościo
wych. Zobowiązania wobec skarbu państwa polskiego z tytułu zaległych 
podatków i innych wierzytelności wynosiły 63 min zł. Długotrwały proces 
sądowy został wygrany przez władze polskie. Opierając się na wyroku sądowym 
główni akcjonariusze Wspólnoty Interesów na czele z FIlekiem zawarli w 1936 
roku porozumienie z polskimi władzami, na mocy którego polskie konsorcjum 
pod nazwą Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze przejęło akcje obu spółek wartości 
150 min zł, oraz niemieckie wierzytelności wobec koncernu na sumę 81 min zł. 
W zamian za to niemieccy akcjonariusze otrzymali obligacje na 80 min zł, 
oprocentowane na 3-4,5%, które miały być spłacone przez wolne od cła 
wysyłki polskiego węgla do Niemiec. Transakcja ta, na którą wyraził zgodę 
rząd niemiecki, była formalnie bardzo korzystna dla strony polskiej, która 
otrzymywała zakłady przemysłowe, huty, kopalnie, dobra ziemskie i kolonie 
robotnicze łącznej wartości stukilkudziesięciu milionów zł w zamian za 
produkt, którym polska gospodarka dysponowała w nadmiarze.

Z przyjętego przez Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze majątku została 
utworzona spółka akcyjna pod firmą Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych z 
kapitałem wysokości 150 min zł, zarejestrowana w Katowicach w dniu 21 
kwietnia 1937 roku. Obejmowała ona huty żelaza: "Bismark" ("Batory”),
"Falva" ("Florian"), "Królewska" ("Kościuszko"), "Laura" ("Jedność"), 
"Hubertus" ("Zygmunt"), "Zgoda", "Silesia" oraz pięć kopalń: "Dębieńsko",
"Mysłowice", "Ferdynand" ("Katowice"), "Florentyna" ("Łagiewniki"), 
"Siemianowice".
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W czasie trwania nadzoru sekwestralnego władze tymczasowego zarządu 
nadzorczego doceniając wysoką fachowość, rzetelność i solidność inż. Lucjana 
Nehrebeckiego, przenoszą Go w 1935 roku z kopalni "Siemianowice" do 
Generalnej Dyrekcji Wspólnoty Interesów w Hajdukach Wielkich (Chorzów- 
Batory) na stanowisko inspektora ds. energetycznych. Był to poważny awans 
młodego wiekiem, bo 35-letniego inżyniera na tak eksponowane stanowisko w 
polskim przemyśle górnośląskim, które piastował do wybuchu drugiej wojny 
światowej

Ważną rolę odegrał wówczas inż. L. Nehrebecki w zakresie stymulacji 
rozwoju krajowego przemysłu elektrotechnicznego. W imieniu Wspólnoty 
namawiał krajowe fabryki, np. maszyn elektrycznych, do podjęcia produkcji 
nowoczesnych wyrobów, zapewniając ich zakup dla przemysłu śląskiego. 
Udostępniał również fabrykom krajowym katalogi produktów przodujących firm 
światowych.

Pomimo że już od 1929 roku nie pracował w Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów, 
ciągle był w stałym kontakcie z tym środowiskiem technicznym biorąc udział w 
organizowanych co miesiąc przez ówczesnego dyrektora inż. Jana Obrąpalskiego 
seminariach dla energetyków polskich, na których omawiano zamierzenia 
inwestycyjne w zakładach, ciekawsze awarie, problemy organizacyjne naszego 
przemysłu oraz perspektywy rozwojowe polskiej energetyki. Spotkania 
seminaryjne o charakterze również towarzyskim nie tylko stwarzały możliwość 
rozwoju zawodowego uczestników, ale również bardzo mocno integrowały polskie 
środowisko techniczne na Śląsku. Z początkiem lat trzydziestych, gdy 
rozważano powołanie w Katowicach Politechniki Śląskiej, zespół inżynierów 
skupiony wokół osoby inż. Jana Obrąpalskiego i uczestniczący w organizowanych 
na terenie Stowarzyszenia Dozoru Kotłów seminariach, był brany pod uwagę 
jako potencjalna baza profesorów i wykładowców energetyków i elektryków. W 
tej liczbie również inż. Lucjan Nehrebecki był brany pod uwagę jeszcze w 
latach trzydziestych jako przyszły profesor śląskiej wyższej uczelni 
technicznej w Katowicach pod nazwą Politechnika Śląska. Jednakże do 
kreowania w owym czasie Politechniki Śląskiej nie doszło ze względu na brak 
funduszy w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 
Ówczesny premier rządu prof. Kazimierz Bartei na wniosek Sejmu Śląskiego dał 
odpowiedź negatywną. Na powołanie Politechniki Śląskiej trzeba było jeszcze 
czekać przez kilkanaście lat.



22 Z. Kuczewski

Chociaż druga wojna światowa spowodowała, że wielu Polaków wyjechało ze 
Śląska, to jednak po jej zakończeniu ci, którzy przetrwali, kontynuowali 
swoje zamierzenia i dlatego właśnie i profesor Jan Obrąpalski i profesor 
Lucjan Nehrebecki i wielu innych podjęło się budowy od podstaw Politechniki 
Śląskiej. Chwała ich dziełu, chwała ich uporowi i konsekwencji w działaniu. 
Dzięki takim ludziom Politechnika Śląska jest i rozwija się. Oby następne 
pokolenia inżynierów brały przykład z tych, którzy tę uczelnię tworzyli, 
organizowali i budowali.
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1. ORGANIZACJA I CEL PRAC KEP

Komitet Elektryfikacji Polski przy Prezydium PAN (KEP) rozpoczął swą 
działalność w listopadzie 1956 r. , choć jego koncepcja sięga 1953 r. w 
związku z inicjatywą Prezydium PAN rozwinięcia prac naukowych, związanych z 
planowaniem długofalowym. Inicjatywa ta odnośnie do energetyki była oparta 
na opiniach grona elektryków i energetyków, a uzasadniona osiągnięciami w 
zakresie planowania długookresowego, jakimi mogła się poszczycić PAN w 
związku z działalnością Komitetu Gospodarki Wodnej, Komitetu do spraw 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i innymi.

Na podstawie kolejnych publikacji KEP, na których oparte jest to 
opracowanie, można prześledzić całą niezmiernie trudną, pionierską treść 
procesu naukowego, prowadzącego do powstania nowej gałęzi nauki - energetyki 
kompleksowej, opartej głównie na nieśmiało dotąd tu i ówdzie pojawiającym 
się zastosowaniu nowego, twórczego narzędzia badań, jakim jest analiza 
wielkich systemów w połączeniu z optymalizacją, prognozowaniem i oceną 
możliwości postępu naukowo-technicznego oraz wyborem wariantów decyzyjnych. 
Od początku stało się widoczne, że nazwa Komitetu nie jest adekwatna, gdyż 
jego prace musiały dotyczyć całości gospodarki energetycznej kraju, 
jakkolwiek istotnie główny nacisk w większości prac był położony na 
zagadnienia systemu elektroenergetycznego.
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Trzeba podkreślić, że dopiero w czasie prac KEP i z inicjatywy jego 
kierownictwa pojawiła się, nie znana uprzednio i nie stosowana w Polsce, a 
nawet niejednokrotnie potępiana, metoda rachunku efektywności, oparta na 
kryterium minimalizacji zdyskontowanych nakładów społecznych.

Programowe zadania KEP zostały omówione na pierwszym zebraniu plenarnym 
Komitetu przez Przewodniczącego KEP prof. J.L. Jakubowskiego [1], 
Wspominając o poprzednich koncepcjach planu, określił on cel zebrania jako 
sformułowanie koncepcji prac Komitetu i ocenę dotychczasowych posunięć 
organizacyjnych. Zagadnienia racjonalizacji zużycia paliw i energii w 
przemyśle, jakie powinny być uwzględnione w planie, omówił prof. L.Nehrebecki, 
Sekretarz Generalny Komitetu 12],

Członek Prezydium Komitetu mgr inż. A Kopystiański przedstawił założenia 
planu elektryfikacji Polski w ujęciu problemowym na okres do 1975 r. z tym, 
że zakończenie prac przewidywano na początek 1960 r. [3]. Opracowanie to 
miało zawierać:
1) sformułowanie ogólnych wytycznych rozwoju systemu elektroenergetycznego;
2) sformułowanie ogólnych wytycznych rozwoju energetyki opartej na innych 

nośnikach energii;
3) postulaty dotyczące rozwoju, rozmieszczenia, rodzaju i wielkości 

przemysłów energochłonnych;
4) hipotezę współpracy energetycznej z zagranicą;
5) postulaty w stosunku do przemysłu wytwarzającego sprzęt energetyczny;
6) wytyczne dla prac naukowych z dziedziny energetyki;
7) wskaźniki dotyczące organizacji energetyki;
8) zagadnienie kadr.

Organizację prac przedstawił mgr inż. Z.Jung, dyrektor Biura Studiów 
Elektryfikacji Polski [4]. Dokonano podziału KEP na następujące komisje: 

Komisja I - zapotrzebowanie na energię w kraju i rozmieszczenie 
przemysłów energochłonnych -- przew. mgr inż. J. Tomaszewicz;

Komisja II - źródła energii - przew. prof. L.Nehrebecki;
Komisja III - rozmieszczenie wytwórni energii - przew. mgr inż.St.Krzycki; 
Komisja IV - parametry i wyposażenie elektrowni i Sieci - przew. prof.

J.Kryński;
Komisja V - polski układ (system) energetyczny - przew. prof.K.Przanowski; 
Komisja VI - zagadnienia ekonomiczne - przew. prof. Cz.Mejro, następnie 

prof. K. Kopecki.
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Do 7-osobowego Prezydium Komitetu weszli: prof. dr J.L.Jakubowski
(przew.), prof. dr P. J.Nowacki (zast. przew.), prof. L.Nehrebecki (sekr. 
gen.), prof. J. Obrąpalski, mgr inż. J.Mandel, mgr inż. A. Kopystiański, mgr 
inż. J.Wagner. Ponadto utworzono zespół roboczy pod kierownictwem prof. 
L.Nehrebeckiego z J.Wagnerem (do spraw komisji I i II), J.Mandlem (do spraw 
komisji III i IV), A. Kopystiańskim (do spraw komisji V i VI) i Z.Jungiem 
(dyr. Biura Studiów).

2. POSTĘPY PRAC KEP DO 30.IV.1959 r.

Pierwsze sprawozdanie z prac KEP zostało przedstawione na zorganizowanym 
wspólnie z SEP Zjeździe Energoelektrycznym PAN (Sopot 19-22.V.1958 r. ), 
którego przewodniczącym był prof. J.L. Jakubowski.

Przewodniczący KEP, prof. J.L. Jakubowski (5,6] i Sekretarz Generalny 
prof. L.Nehrebecki [7] omówili dotychczasowy półtoraroczny dorobek, 
obejmujący 41 referatów, 60 koreferatów, 39 zebrań dyskusyjnych, udział w 
pracach około 500 wybitnych specjalistów z dziedziny nauki, techniki i 
ekonomii, liczne kontakty międzynarodowe.

Na Zjeździe były dyskutowane 3 prace KEP omawiające podstawowe problemy 
z zakresu długookresowego planowania energetycznego [8,9,10]. Ponadto wśród 
referatów Zjazdu znalazły się liczne prace, które później znalazły odbicie w 
opracowaniach KEP, a wśród nich prace St.Andrzejewskiego, L.Nehrebeckiego, 
W.Neya, B. Rudnickiego, St.Krzyckiego, K.Przanowskiego i Cz.Rukszty, 
Wł.Pawłowskiego, L.Apta i in.

Z ciekawością śledzimy dzisiaj ewolucję poglądów polskich spcjalistów na 
rozwój systemu elektroenergetycznego, a zwłaszcza na zapotrzebowanie na 
energię elektryczną. Krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w 1975r. 
oceniano wówczas na 80-85 TW.h/a (Cz.Mejro). W końcowych pracach Zespołu 
Śląskiego Biura Studiów KEP obniżono je na 75 TW.h/a. Rzeczywista produkcja 
brutto, raczej niedostateczna, wyniosła w 1975 r. 97,2 TW.h/a. Prognozowanie 
wydobycia węgla kamiennego w 1975 r. miało wynieść 125-130 min t. 
(rzeczywiste 39,9 min t), przy czym referent generalny W.Biernacki uważał, 
że jedynie wartość 35-40 min t może być uznana za realną.

Dyskusja nad zagadnieniem gazu i paliw ciekłych nie doprowadziła do 
konkretnych wniosków, uważano jednak, że "[...] gazyfikacja kraju winna się 
opierać w dużej mierze na gazie przemysłowym (koksownie, zgazowanie węgla) 
rozprowadzanym siecią dalekosiężną".
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Opracowany na tej zasadzie przez Zespół Śląski Biura Studiów KEP pierwszy 
rzut bilansu energetycznego Polski na lata 1955-1965-1975 nie przewidywał 
znacznego postępu w technologiach użytkowania, wytwarzania i przetwarzania 
energii. Przewidywano pewien spadek bilansowego udziału węgla kamiennego i 
brunatnego z 91% w 1955 r. do 86% w 1975 r. (w rzeczwistości 78,6%), a w 
stosunku do energii jądrowej zajęto postawę negatywną (później 
zmodyfikowaną), mimo że opracowania specjalistów pod kierunkiem 
St.Andrzejewskiego przewidywały już wówczas, że w 1975 r. moc elektrowni 
jądrowych wyniesie 900-1600 MW. Duże zainteresowanie KEP wywołały prace 
oceniające możliwość rozwoju przemysłu budowy maszyn i urządzeń 
energetycznych w Polsce.

Prace Komitetu wykonane w 1958 r. i w pierwszym kwartale 1959 r. zostały 
omówione na plenarnym zebraniu Komitetu w dniu 30.IV.1959 [11], na którym 
plan pracy na 1959 r. przedstawił członek Prezydium KEP, mgr inż. 
A.Kopystiański. Ze sprawozdania Sekretarza Generalnego wynikało, że w 
okresie sprawozdawczym odbyły się 54 zebrania dyskusyjne Komisji, a prace 
Komitetu koncentrowały się w 3 kierunkach:
1) opracowanie bilansów energetycznych kraju na lata 1955, 1965 i 1975;
2) ustalenia podstaw ekonomicznych dla perspektywicznego planowania w 

zakresie energetyki;
3) przygotowania materiałów wyjściowych, koniecznych dla stworzenia głównych 

zarysów rozwoju systemu elektroenergetycznego do 1975 r.
Treściwa i krytyczna ocena Sekretarza Generalnego sytuacji energetycznej 

w Polsce, zwłaszcza co do nienadążania gospodarki energetycznej za postępem, 
braku długookresowego zapewnienia podaży pierwotnych nośników energii, 
opóźnienia w unowocześnianiu procesów technologicznych w przemyśle 
odbiorczym, słabego rozwoju gospodarki skojarzonej i scentralizowanego 
ciepłownictwa i in. - zasługuje na pełne przypomnienie w tym miejscu.

3. DOJRZEWANIE PROGRAMU KEP

Zasadniczą treścią prac KEP w okresie od I.V.1959 do I.V.1960 r. były 
następujące zagadnienia [12]:

a. Bilans energetyczny kraju - opracowano czwartą wersję bilansu, 
uwzględniającą założenia produkcyjne dla przemysłu ogłoszone przez Komisję 
Planowania w lipcu 1959 r. i dosyć znaczny postęp technologiczny
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we wszystkich działach gospodarki, a także rewizję dotychczasowego 
stanowiska Komitetu w sprawie energetyki wodnej i jądrowej. Przewidywano, że 
w razie nieuwzględnienia wielu postulatów Komitetu już w 1975 r. wystąpi 
kryzys energetyczny. Postulowano przede wszystkim znaczne obniżenie 
energochłonności takich gałęzi, jak przemysł węglowy, hutniczy, chemiczny, 
materiałów budowlanych i trakcja, a za główny środek dla zrównoważenia 
bilansu uważano zwiększenie wydobycia węgla brunatnego.

b. Lokalizacja elektrowni i odbiorów energii, m.in. opierając się na 
metodzie porównania kosztów przewozu paliwa i przesyłu energii elektrycznej 
opracowanej przez K. Kopeckiego.

c. Wyposażenie systemu elektroenergetycznego - prace dotyczyły 2 proble
mów: parametrów i wielkości jednostek oraz elastyczności ruchu elektrowni.

d. Węzłowe zagadnienia systemowe, a głównie zagadnienia rezerwy mocy oraz 
prognozy wykresów obciążeń i czasu użytkowania [13].

e. Koncepcje f.ożwoju systemu elektroenergetycznego - rozpoczęto opierając 
się na syntezie kilkuset prac dotychczas wykonanych równolegle w pięciu 
zespołach. Z tych opracowań powstało, po selekcji i wyborze końcowe 
opracowanie zakończone we wrześniu 1961 r.

f. Zagadnienia ekonomiczne: wielka waga, jaką przywiązywał KEP do zagad
nień efektywności i optymalnego wyboru, może być według cytowanego spra
wozdania [12], podkreślona faktem, że w okresie sprawozdawczym "[...] 
opracowano i przedyskutowano (niektóre na spotkaniach za granicą) pięć 
następujących tematów o zasadniczym znaczeniu dla dalszych prac Komitetu":
- prof. dr K.Kopecki - “Metodyka rachunku ekonomicznego w energetyce",
- mgr inż. J.Mandel i zespół - "Wskaźniki cen perspektywicznych urządzeń 
elektrowni cieplnych i sieci elektrycznych",

- prof. dr K.Kopecki i zespół - "Techniczno-ekonomiczne porównanie 
transportu paliwa i energii elektrycznej w aspekcie lokalizacji 
elektrowni",

- mgr inż B. Turyn i zespół - "Metodyka ekonomicznego porównania węgla 
kamiennego i brunatnego jako bazy paliwowej dla elektrowni".

- mgr inż. J. Wagner - "Nowa metoda rozdziału kosztów wytwarzania 
obciążających ciepło i energię elektryczną wytwarzane w elektrociepłow
niach" .
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Pełny wykaz publikacji KEP do końca okresu sprawozdawczego obejmuje 297 
pozycji (!), z których część zaczęła wychodzić w wydaniu książkowym. KEP był 
organizatorem prac i dyskusji, odbywanych na zebraniach, których w okresie 
sprawozdawczym było 45; przedstawiono na nich około 130 referatów i 
koreferatów. W dniach 10-13 lutego 1960 r. odbyła się w Warszawie 
zorganizowana przez KEP konferencja naukowa z udziałem specjalistów 
zagranicznych na temat zagadnień systemowych 1 perspektywicznych bilansów 
energetycznych. Wyniki konferencji były wykorzystane w końcowych pracach 
Komitetu. Obszerne sprawozdanie prof. L.Nehrebeckiego z tej konferencji 
znajduje się w Przeglądzie Elektrotechnicznym nr 10 z 1961 r. , gdzie również 
znaleźć można kilka prac związanych z działalnością naukową KEP [15] do 
[20],

4. PODSUMOWANIE DOROBKU NAUKOWEGO KEP

W 1961 r. prace KEP zostały zakończone. W końcowym sprawozdaniu [14] 
czytamy: “[...] Komitet pragnie omówić swój dorobek naukowy w minionym
pięcioleciu oraz przedstawić wyniki dyskusji i stanowisko Komitetu w dwóch 
podstawowych zagadnieniach, za które uważa się: Zagadnienia metodologiczne 
przy zestawianiu i analizie krajowych bilansów energetycznych... oraz 
Zagadnienie rezerwy mocy w systemie elektroenergetycznym [...]”.

W dalszym ciągu sprawozdania scharakteryzowano krótko cały dorobek KEP, 
obejmujący 360 opublikowanych prac, z których 36 zaliczono do prac 
naukowych. Ich zestawienie, z podaniem tytułów przyjętych ostatecznie w 
wydaniu książkowym, obejmuje pozycje [21] do [56] w wykazie literatury. 
Należy podkreślić. Ze w publikacjach określonych jako "praca zbiorowa" 
przewodniczącym komitetu i zespołu redakcyjnego, a także autorem pewnych 
rozdziałów, był prof. L.Nehrebecki.

W pracach KEP, jak już wspomniano, brały udział liczne ośrodki, liczące 
ogółem kilkuset pracowników. Wykonano 15 prac doktorskich, a dalsze były 
inspirowane przez prace KEP.

Omówienie dorobku naukowego KEP, który był równocześnie dorobkiem jego 
naukowego kierownika prof. L. Nehrebeckiego, należałoby zamknąć oceną. 
Stworzone zostało dzieło, jakiego nie było dotychczas w Polsce i jakiego w 
tym czasie nie stworzono nigdzie w innym kraju. Mniejsza o to, Ze plan 
opracowany przez KEP nie został całościowo zrealizowany, co więcej nawet, na
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skutek negatywnego stanowiska ówczesnego kierownictwa resortu energetyki nie 
był kontynuowany. Mimo zabiegów prof. L.Nehrebeckiego nie stworzono także 
ośrodka, który by w sposób ciągły zajmował się przyszłym rozwojem gospodarki 
energetycznej. Resztki Biura Studiów Elektryfikacji Polski, które znalazły 
schronienie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, zgasły wkrótce 
śmiercią naturalną.

Powstały w rok po zakończeniu prac KEP nowy Komitet Energetyki PAN nie 
prowadził żadnych prac rozwojowych. Dopiero w kilka lat później nowe 
kierownictwo PAN utworzyło Komitet Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, 
który w swej działalności starał się i .stara się nadal nawiązywać do dobrych 
tradycji KEP. Tą tradycją jest:
- traktowanie energetyki całościowo, z uwzględnieniem wszystkich aspektów 
towarzyszących (gospodarka kraju, społeczeństwo, środowisko i in.);

- podejmowanie badań nie tylko o charakterze techniczno-gospodarczym, ale 
przede wszystkim o charakterze podstawowym, rozwijanie nowej gałęzi nauki;

- kształcenie kadr naukowych na gruncie realnych potrzeb rozwojowych 
gospodarki energetycznej kraju;

- wspieranie w ich rozwoju rodzimych gałęzi przemysłu towarzyszącego;
- usprawnianie gospodarki energetycznej kraju zgodnie z kierunkiem 
ekonomicznym.
We wszystkich tych dziedzinach ogromne zasługi położył prof. L.Nehrebecki, 

którego cechy charakteru, głęboka znajomość problematyki energetycznej i 
długoletnia praktyka pozwoliły odegrać wiodącą rolę w tworzeniu dorobku 
Komitetu Elektryfikacji Polski.

LITERATURA

[1] Jakubowski J. L.: Zadania Komitetu Elektryfikacji Polski. "Przegląd 
Elektrotechniczny" 1957, nr 7/8.

[2] Nehrebecki L.i Możliwości poprawienia bilansu paliwowego kraju przez 
właściwy dobór założeń energetycznych rozwoju przemysłu. "Przegląd 
Elektrotechniczny" 1957, nr 7/8.

[3] Kopystiański A.: Plan prac Komitetu Elektryfikacji Polski. "Przegląd 
Elektrotechniczny" 1957, nr 7/8.

[4] Jung Z. : Organizacja prac nad Planem Elektryfikacji Polski. “Przegląd 
Elektrotechniczny" 1957, nr 7/8.



30 K. Kopecki, J. Marecki

[5] Jakubowski J.L.: Zjazd Energoelektryczny PAN. "Przegląd Elektrotech
niczny" 1958, nr 2/3.

[6] Jakubowski J.L.: Pierwszy etap prac Komitetu Elektryfikacji Polski PAN. 
"Przegląd Elektrotechniczny 1958, nr 8/9.

[7] Nehrebecki L.: Program prac Komitetu Elektryfikacji Polski PAN. 
"Przegląd Elektrotechniczny" 1958, nr 8/9.

[8] Kopecki K.: Zagadnienie kosztów stałych i przesyłu energii elektrycznej. 
"Przegląd Elektrotechniczny" 1958, nr 8/9.

[9] Kopystiański A.: Metoda opracowywania perspektywicznego bilansu energe
tycznego. "Przegląd Elektrotechniczny" 1958, nr 8/9.

[10] Jasicki Zb.: Rozwój układów energetycznych a opłacalność przesyłu ener
gii. "Przegląd Elektrotechniczny". 1958, nr 8/9.

[11] Nehrebecki L. : Z prac Komitetu Elektryfikacji Polski przy Prezydium 
PAN. "Przegląd Elektrotechniczny" 1959, nr 9.

[12] Nehrebecki L.: Z działalności Komitetu Elektryfikacji Polski PAN w 
okresie I.V.1959 - I.V.1960 r. “Przegląd Elektrotechniczny" 1960, nr 10.

[13] Nehrebecki L.: Metodyka ustalania koniecznej rezerwy i prognozowania 
czasu użytkowania mocy szczytowej w układzie (systemie) elektro
energetycznym. "Przegląd Elektrotechniczny" 1960, nr 10.

[14] Jakubowski J.L., Nehrebecki L.: Dorobek naukowy Komitetu Elektryfikacji 
Polski PAN. "Przegląd Elektrotechniczny" 1961, nr 12.

[15] Mandel J. - Zagadnienia ekonomiczne w pracach KEP. "Przegląd Elektro
techniczny" 1961, nr 10.

[16] Przanowski K.: Proporcje w rozwoju sieci polskiego systemu elektroener
getycznego. "Przegląd Elektrotechniczny 1961, nr 10.

[17], Klarner T.: Postęp techniczny i gospodarczy w elektroenergetyce. 
"Przegląd Elektrotechniczny" 1961, nr 10.

[18] Kopystiański A.: Zagadnienie rezerwy mocy w systemach elektroenerge
tycznych w pracach KEP. "Przegląd Elektrotechniczny" 1961, nr 10.

[19] -Nehrebecki L., Wagner J. : 0 niektórych ogólnych problemach ustalania 
bilansów energetycznych dla potrzeb planowania perspektywicznego, 
"Przegląd Elektrotechniczny" 1961, nr 10.

[20] Hołubiec J.: Metoda ustalania wartości użytkowej węgla brunatnego przy 
rozwiązywaniu zagadnień lokalizacji elektrowni parowych. "Przegląd 
Elektrotechniczny" 1961, nr 10.



Osiągnięcia Prof. L. Nehrebeckiego 31

[21] Praca zbiorowa: Źródła energii w Polsce, MiS KEP t. I, z. 1, cz. I i 
II, PWT, Warszawa 1959.

[22] Praca zbiorowa: Perspektywy i warunki wprowadzenia energetyki Jądrowej 
w Polsce, MiS KEP, t.I, z.2, PWN, Warszawa 1961.

[23] Praca zbiorowa: Próba ustalenia zapotrzebowania energii w Polsce do 
1975 r., MiS KEP, t. II, PWT, Warszawa 1959.

[24] Praca zbiorowa: Zapotrzebowanie energii w planie perspektywicznym do 
1975 r. ważniejszych przemysłów z uwzględnieniem racjonalizacji 
zużycia, MiS KEP, t. III, z.l, 213, PWN, Warszawa 1960.

[25] Praca zbiorowa: Zagadnienia energetyczne przemysłu chemicznego w per
spektywie do 1975 r., MiS KEP, t. III, z. 4, PWN, Warszawa 1961.

[26] Kwiatkowski E. : Zagadnienie paliw i surowców gazowych w Polsce, KEP, 
Warszawa 1957.

[27] Gogolewski Z., Kołek W. : Stan obecny i perspektywy rozwoju produkcji 
krajowej turbogeneratorów i silników dla potrzeb elektrowni, KEP, 
Warszawa 1957.

[28] Suchowiak B. : Stan obecny i perspektywy rozwoju produkcji maszyn i 
urządzeń energetycznych, KEP, Warszawa 1958.

• [29] Steinhaus H.: Obliczenie prawdopodobieństwa deficytu mocy, KEP,
Warszawa 1960.

[30] Praca zbiorowa: Bilanse energetyczne Polski, cz. I, II i III, MiS KEP 
t.IV , PWN, Warszawa 1961.

[31] Kopecki K.: Ogólne założenia i metodyka rachunku gospodarczego w pra
cach planowo-projektowych w elektroenergetyce, MiS KEP, t.V, z.l, PWN 
Warszawa 1969.

[32] Wagner J. : Metoda podziału kosztów własnych elektrociepłowni między 
oddawaną z niej energią elektryczną i cieplną, MiS KEP, t.V, z. 3, PWN, 
Warszawa 19961.

[33] Praca zbiorowa: Metoda ekonomicznej oceny wartości użytkowej węgla bru
natnego jako paliwa dla elektrowni, MiS KEP, t.VI, z.l, PWN,
Warszawa 1961.

[34] Kopecki K. i zespół: Wpływ rodzaju transportu paliwa i energii elek
trycznej na lokalizację elektrowni, MiS KEP, t.VI, z.2, PWN,
Warszawa 1961.

^MiS KEP - Materiały i Studia Komitetu Elektryfikacji Polski PAN.



32 K. Kopecki, J. Marecki

[35] Praca zbiorowa: Stan zanieczyszczenia atmosfery w GOP i jego wpływ na 
lokalizację dużych elektrowni na tym obszarze, MiS KEP, t.VI, z. 3, PWN, 
Warszawa 1961.

[36] Praca zbiorowa: Możliwości wykorzystania wód rzek i jezior do chło
dzenia kondensatorów turbin elektrowni dużych mocy w obiegu otwartym, 
MiS KEP, t.VI, z. 4, PWN, Warszawa 1962.

[37] Praca zbiorowa: Wpływ zanieczyszczenia otoczenia na warunki lokalizacji 
elektrowni dużej mocy na nowych nieuprzemysłowionych terenach, MiS KEP, 
t.VI, z. 5, PWN, Warszawa 1962.

[38] Praca zbiorowa: Zagadnienie doboru parametrów i wielkości jednostek dla 
bloków elektrownianych, MiS KEP, t.VII, z.1, PWN, Warszawa 1961.

[39] Praca zbiorowa: Prognoza czasu użytkowania mocy szczytowej i krzywej
obciążenia w systemie elektroenergetycznym, MiS KEP t.VIII, z.1, cz. I, 
KEP, Warszawa 1960.

[40] Praca zbiorowa: Przewidywanie wielkości potrzebnej rezerwy w systemie 
elektroenergetycznym, MiS KEP, t.VIII, z.l, cz.II, Energopomiar 1960.

[41] Kopecki K.: Rachunek awaryjności w energetyce i obliczanie rezerw, MiS 
KEP, t.VIII, z.l, cz. III, Energopomiar 1960.

[42] Nehrebecki L.: Zagadnienie elastyczności wyposażenia elektrowni paro
wych na tle rozwoju krajowego systemu energetycznego, MiS KEP, t.VIII, 
z.2, PWN, Warszawa 1962.

[43] Praca zbiorowa: Zagadnienie mocy biernej w perspektywie rozwoju systemu
energetycznego, MiS KEP, t.VIII, z.4, PWN, Warszawa 1962.

[44] Jaworski Cz.: Progi opłacalności elektryfikacji i dizelizacji PKP, MiS 
KEP, t. IX, z.l, PWN, Warszawa 1960.

[45] Kluczborski S.: Wpływ koncentracji przewozów w obrębie zelektryfikowa
nej części sieci kolejowej na koszty transportu, MiS KEP t. IX, z. 2, PWN, 
Warszawa 1962.

[46] Przanowski K. : Przegląd metod odpowiednich do planowania rozwoju sys
temu elektroenergetycznego, MiS KEP, t.X, z.l, PWN, Warszawa 1962.

[47] Kłos A., Przyłuski A.: Zasady planowania rozwoju systemu elektroenerge
tycznego, MiS KEP, t.X, z.2, PWN, Warszawa 1962.•

[48] Krokowski A. , Malko J., Trybuła S. : Metody analizy i prognozowania 
zmienności obciążeń, MiS KEP, t.X, z.3, PWN, Warszawa 1962.

[49] Dobrzańska I., Gajewski J. , Marecki J. : Metodyka wyznaczania wykresów 
obciążenia rejonów energetycznych, MiS KEP, t.X, z.4, PWN, Warszawa 
1962.



Osiągnięcia Prof. L. Nehrebeckiego 33

[50] Gosztowt W. : Uproszczona metoda rozkładu wykresu obciążenia dobowego 
systemu elektroenergetycznego na wykresy obciążeń dobowych rejonów, MiS 
KEP, t.X, z. 5, PWN, Warszawa 1962.

[51] Kowalski Z.: Przybliżone ekonomiczne kryteria wstępnego podziału pro
dukcji energii elektrycznej i mocy na poszczególne rodzaje elektrowni 
przy perspektywicznym planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego, 
MiS KEP, t.X, z.6, PWN, Warszawa 1962.

[52] Marecki J.: Udział elektrowni przemysłowych w planowanym rozwoju sys
temu elektroenergetycznego, MiS KEP, t.X, z. 7, PWN, Warszawa 1962.

[53] Góra S. , Marecki J.: Ocena udziału elektrowni wodnych w planowanym roz
woju systemu elektroenergetycznego, MiS KEP, t.X, z. 8, PWN,
Warszawa 1962.

[54] Wojciechowski J. : Struktura i lokalizacja mocy szczytowo-rezerwowej 
w krajowym systemie elektroenergetycznym, MiS KEP, t.X, z. 9, PWN, 
Warszawa 1962.

[55] Dragan H. , Kula M. : Obliczanie przelotności powiązań wydzielonych rejo
nów sieciowych z systemem elektroenergetycznym, MiS KEP, t.X,
z.10, PWN, Warszawa 1962.

[56] Goetzen A. , Kula M. : Kształtowanie się kosztów sieciowych w systemie 
elektroenergetycznym w zależności od mocy instalowanych elektrowni, MiS 
KEP, t.X, z.11, PWN, Warszawa 1962.



ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

Seria: ELEKTRYKA z. 124

1991

Nr kol. 1139

Zygmunt ROZEWICZ

PROF. LUCJAN NEHREBECKI I ENERGOPOMIAR

W życiu profesora Lucjana Nehrebeckiego dwie instytucje odegrały rolę 
szczególną. Instytucją, z którą Profesor czuł się bardzo związany, była 
Politechnika Śląska, z nią Profesor identyfikował się przede wszystkim. Ale 
jednocześnie od 1950 roku Profesor związał się także z Energopomiarem, 
którego był inicjatorem, twórcą i organizatorem.

W r. 1950 Lucjan Nehrebecki pełnił funkcje dyrektora technicznego 
Centralnego Zarządu Energetyki w Warszawie. Kreował więc politykę techniczną 
odbudowującej i jednocześnie rozwijającej się energetyki. I pełniąc tę tak 
ważną i odpowiedzialną funkcję, obdarzony szczególną intuicją techniczną i 
organizacyjną doprowadził do utworzenia w Gliwicach zakładu, który był 
pierwszą formą Energopomiaru. Był to Zakład Badań i Pomiarów Z-8 
Energobudowy. Już wówczas Zakład ten posiadał techniczne jednostki 
organizacyjne zajmujące się problematyką cieplną, elektryczną, chemii 
energetycznej, aparatury pomiarowej i pomiarów. W skład tego zakładu weszli 
pracownicy byłego Centralnego Laboratorium przy Elektrowni Szombierki. 
Dyrektorem nowo powstającego zakładu został przyjaciel i bliski 
współpracownik Profesora mgr inż. Jakub Mandel. Liczebnie Zakład był jeszcze 
mały, a nazwa "Energopomiar" występowała wówczas tylko jako skrót 
telegraficzny. Zasadniczą sprawą było zapewnienie nowo powstającemu zakładowi 
odpowiedniej kadry inżynierskiej, adekwatnej do przewidywanych zadań. I tu 
Profesor wystąpił w podwójnej roli: jako nauczyciel akademicki i jako
inżynier o dużej praktyce przemysłowej. Podstawową kadrą Zakładu stali się 
młodzi absolwenci Politechniki Śląskiej, zarówno wychowankowie Profesora^jak 
też absolwenci innych wydziałów Politechniki, czy dyplomanci innych katedr 
Wydziału Elektrycznego. Wielu z nich zaczynało pracę jako studenci i w 
ramach zakładu wykonywali swoje prace dyplomowe. Szkolenie tych 
niedoświadczonych inżynierów było dwukierunkowe: opierało się na dużym
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zaufaniu i powierzaniu do samodzielnej realizacji poważnych zadań, ale 
jednocześnie . - zwłaszcza tam, gdzie mogło powstać duże zagrożenie - na 
instruowaniu. Chyba wykorzystane tu zostały doświadczenia Profesora z okresu 
pracy w Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów (późniejszy Urząd Dozoru Technicznego). 
Szkolącymi inżynierów Energopomiaru zajmujących się pomiarami urządzeń 
cieplno-energetycznych byli bowiem inżynierowie z tej właśnie Instytucji.

W okresie 1952-1956 prof. Lucjan Nehrebecki sprawował funkcję głównego 
inżyniera Energopomiaru. Wielokrotnie pełnił także obowiązki dyrektora 
Energopomiaru, ale konsekwentnie odmawiał przyjęcia tej funkcji na stałe, a 
nawet zwracał się do Centralnego Zarządu Energetyki o 11 [...] skrócenie
stanu przejściowego w obsadzie kierownika zakładu do możliwego minimum i 
wyznaczenie w jak najkrótszym czasie nowego Dyrektora" (fragment pisma 
Profesora z 22.12.1954 r. ). Ale także po r. 1956 związki Profesora z 
Energopomiarem pozostały trwałe: zatrudniony był Jako doradca naukowy, przez 
wiele lat był redaktorem naukowym Biuletynu Naukowo-Technicznego ZPBE 
Energopomiar. I nawet gdy w roku 1962 ukazały się przepisy uniemożliwiające 
łączenie pracy w uczelni z pracą w przemyśle Profesor, wybierając oczywiście 
Politechnikę, nie zerwał związków z Energopomiarem i energetyką: wystąpił o 
bezterminowy urlop bezpłatny 1 urlop taki otrzymał. Mimo formalnego urlopu 
przez cały czas utrzymywał ścisłe kontakty z Energopomiarem. Ale nie związki 
formalne i pełnione funkcje są istotne. Najważniejsze Jest to, że Profesor 
nieustannie tworzył i kształtował Energopomiar. Wychował młodych wówczas 
pracowników, nie mających wielu wzorców postępowania w pracy. Tworzył nie 
tylko Energopomiar, ale także określoną dziedzinę prac, nie istniejącą 
poprzednio w kraju. Wkrótce okazało się, że przy uruchamianiu elektrowni, 
stacji elektroenergetycznych, przy pomiarach gwarancyjnych i eksploatacyj
nych Energopomiar i jego pracownicy są niezbędni. Profesor cieszył się 
ogromnym autorytetem, który często angażował tam, gdzie trzeba było wspomóc 
Energopomiar lub jego pracowników. To autorytet Profesora wzbudzał zaufanie 
do początkowo nie znanej,a później przez pewien okres mało znanej insty
tucji. To autorytet Profesora wspierał młodych pracowników Energopomiaru, 
gdy trudno im było wyegzekwować swoje uzasadnione technicznie racje od in
nych uczestników procesu inwestycyjnego. To autorytet Profesora powodował, 
że wielu zniechęconych trudnymi warunkami pracy związało się jednak na wiele 
dalszych lat z Energopomiarem.

Profesor lubił bezpośrednie kontakty z obiektami energetycznymi. 
Wyjeżdżał więc często do elektrowni, stacji, czy zakładów przemysłowych.
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Organizował narady techniczne lub uczestniczył w organizowanych przez 
innych. Brał udział w dyskusjach technicznych, ucząc jednocześnie 
pracowników Energopomiaru umiejętności przedstawiania i argumentowania 
swoich poglądów. Ale w trakcie tych wyjazdów zawsze znalazł czas, by 
zatrzymać się choć na krótko przy ciekawym obiekcie turystycznym lub 
historycznym. Znał doskonale kraj, był znakomitym przewodnikiem turystycznym 
i uczył podróżujących razem z nim młodych inżynierów kraj poznawać, polubić 
jego piękno, poznać historię. A przy tym wyjazdy te były zawsze czasowo 
maksymalnie wyzyskane. Można było przy ich okazji przyjrzeć się (lub nauczyć 
się) jak efektywnie maksymalnie wykorzystywać czas i jak można całkowicie 
oddawać się pracy.

Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR są szczególną 
instytucją. Mają' bowiem wszelkie cechy instytucji usługowej (a nawet 
częściowo produkcyjnej), ale jednocześnie mają charakter instytucji naukowo- 
badawczej (określanej dzisiaj Jako jednostka badawczo-rozwojowa) o bardzo 
utylitarnej specyfice prac badawczych. Chyba nie popełnię większego błędu 
stwierdzeniem, że Energopomiar był pierwszą i kiedyś jedyną tego typu 
Instytucją w kraju. Problem polegał więc nie tylko na zainicjowaniu i 
zorganizowaniu zakładu, ale także, a może przede wszystkim, na nadaniu mu 
takiego właśnie kształtu. Wiązało się to z wykształceniem szczególnego 
rodzaju pracowników: będących jednocześnie praktykami i pracownikami
badawczymi. Problem był o tyle złożony, że dla większości praca w 
Energopomiarze stanowiła pierwszą pracę po studiach. Profesor rozpoczął więc 
cykl, zwany wówczas naradami technicznymi, a będący w istocie także 
seminariami, na których pracownicy wygłaszali referaty na wcześniej 
sprecyzowany przez Profesora temat techniczny, związany ściśle z wykonaną 
lub wykonywaną przez nich pracą. Referat był następnie dyskutowany, 
prelegent odpowiadał na pytania, wyjaśniał itp. Były to lata pięćdziesiąte i 
była to doskonała szkoła samodzielnego myślenia, precyzowania poglądów, 
badania tematów i publicznego występowania. Trudno przecenić znaczenie tej 
inicjatywy.

Profesor był jednym z głównych inicjatorów i wykonawców prac związanych z 
wprowadzeniem samoczynnego załączania rezerwy (SZR) w elektrowniach 
cieplnych. Za te prace wyróżniony został Zespołową Nagrodą Państwową. 
W zespole byli także pracownicy Energopomiaru, pracujący w tej dziedzinie 
pod kierunkiem Profosora.
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W innych opracowaniach w tym wydawnictwie powiedziano wiele o pracach 
naukowych profesora. Dlatego tu nie wyliczam tych prac, nie podaję ich 
tytułów, ale sądzę, że praca dotycząca SZR miała tak duże znaczenie nie 
tylko dla energetyki, ale i dla późniejszej działalności Energopomiaru, że 
powinienem tu o niej wspomnieć.

Profesor Nehrebecki zainicjował i zorganizował odbiory techniczne 
urządzeń przeznaczonych dla energetyki bezpośrednio u ich wytwórców. 
Początkowo Energopomiar współpracował w tym zakresie z pracownikami 
niektórych uczelni (np. w odbiorach transformatorów z pracownikami 
Politechniki Łódzkiej, w odbiorach aparatury rozdzielczej z pracownikami 
Politechniki Warszawskiej). Później pracownicy Energopomiaru już sami 
prowadzili odbiory, opracowując wszelkie niezbędne do tego wymagania, 
warunki i zakresy prób. Z czasem odbiory fabryczne stały się istotnym 
elementem systemu zapewnienia jakości w energetyce, współodpowiedzialnego za 
niezawodność i koszta dostawy energii elektrycznej.

Inicjatywa wykonywania przez Energopomiar prac naukowych i badawczo- 
rozwojowych była inicjatywą Profesora. W różnym okresie różnie kształtowała 
się struktura prac Energopomiaru. Udział prac badawczo-rozwojowych nie 
zawsze był jednakowy, ale zawsze podstawowym warunkiem było, aby prace miały 
utylitarny charakter i aby podstawowym obszarem działalności były 
bezpośrednio elektrownie i sieci elektroenergetyczne.

W 1956 roku Profesor zainicjował i doprowadził do regularnego wydawania 
czasopisma: “Z Archiwum Energopomiaru".I chyba nie popełnię większego błędu 
stwierdzeniem, że w tym czasie Energopomiar był pierwszą (lub co najwyżej 
jedną z pierwszych) instytucją wydającą własne czasopismo naukowo- 
techniczne. W 1962 roku czasopismo to zostało przekształcone w "Biuletyn 
Naukowo-Techniczny ZPBE Energopomiar", wydawany najpierw jako wkładka do 
czasopisma "Energetyka" , potem jako część składowa tego czasopisma. Od 
początku Profesor ściśle współpracował z redakcją jako członek Kolegium 
Redakcyjnego, będąc tym redaktorem, który niemal każdy artykuł opiniował 
przed opublikowaniem. Jego sugestie dotyczące corocznych planów tematycznych 
były z reguły przyjmowane bez zastrzeżeń ze względu na ich wyjątkową 
trafność. Tak jak i w innych przypadkach, tak i tu ogromną rolę odgrywało 
doświadczenie, ogólnoenergetyczne wyczucie Profesora i szczególna 
umiejętność analizowania i prognozowania potrzeb.

Pisząc to wspomnienie o Profesorze i Energopomiarze nie wolno pominąć 
jeszcze jednego wątku: szczególnego stosunku Profesora do pracowników: był
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nie tylko Ich przełożonym, wychowawcą i nauczycielem, był także ich 
przyjacielem i troskliwym opiekunem, doradcą i często obrońcą. Wymagający 
przełożony stawał się kimś bliskim, znającym uwarunkowania rodzinne 
i przejawiającym życzliwe zainteresowanie sprawami osobistymi pracowników. 
Pozostało to także i wtedy, gdy związki z Energopomiarem uległy 
rozluźnieniu. I może także dlatego wiele osób, które miały zaszczyt i 
przyjemność być nie tylko uczniami, ale i współpracować z Profesorem, 
darzyło Go szczególnym uczuciem: szacunkiem i przyjaźnią jednocześnie. W
niczym nie umniejszało to,.przeciwnie, wzmagało jeszcze autorytet Profesora.

Z Energopomiarem Profesor związany był niemal do ostatnich chwil swego 
życia. Zawsze interesował się szczególnie stanem tego przedsiębiorstwa, jego 
trudnościami i osiągnięciami, jego pracownikami i działalnością. 
I niezmiennie był redaktorem naukowym "Biuletynu Naukowo-Technicznego ZPBE 
Energopomiar", którego to "Biuletynu" był twórcą. I dzisiaj, gdy Profesor 
Lucjan Nehrebecki nie żyje, Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki 
Energopomiar są świadectwem Jego działalności i trwałym - zresztą nie 
jedynym - Jego wkładem w rozwój krajowej elektroenergetyki.

Profesor Lucjan Nehrebecki pozostaje w naszej pamięci jako Człowiek godny 
i prawy, jako Człowiek życzliwy i mądry, jako naukowiec, inżynier i 
organizator, autor i nauczyciel, energetyk i elektryk, a przede wszystkim 
jako nasz Przyjaciel.
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TRWAŁOŚĆ DOROBKU NAUKOWEGO PROFESORA LUCJANA NEHREBECKIEGO Z LAT 1961/1971

1. UWAGI OGÓLNE

Po zakończeniu oficjalnej działalności w energetyce i w KEP PAN od 1961 r. 
prof. L.Nehrebecki poświęcił się głównie pracy w Politechnice Śląskiej. 
Otrzymał wówczas tytuł profesora zwyczajnego i kierował Katedrą Elektrowni. 
Rozpoczęty nowy okres działalności Profesora wart jest również bliższego na
świetlenia i przypomnienia, gdyż stanowi godny naśladowania wzór postępo
wania dla młodszej kadry profesorskiej, przede wszystkim w zakresie utrzy
mywania więzi z przemysłem i roli nauki w jego rozwoju i eksploatacji. Autor 
artykułu miał możliwość bezpośredniej obserwacji działalności Profesora od 
1961 r. i poniższe refleksje oparto na własnych doświadczeniach.

Troska Profesora o powiązanie nauki z przemysłem uwidaczniała się już w 
procesie dydaktycznym. Tematy projektów specjalizacyjnych i prac dyplomowych 
z reguły dotyczyły konkretnych potrzeb przemysłu. Często prace dyplomowe 
realizowane były w zakładach przemysłowych, gdzie dyplomant był zwykle 
zatrudniany na wstępny staż pracy już na semestrze dyplomowym. Równoczesne 
zapoznawanie się z zakładem i pisanie pracy wymagało zwiększonego wysiłku, 
ale był on rekompensowany łatwiejszym dostępem do materiałów i przyspieszał 
start zawodowy absolwentom, dzięki czemu już w parę miesięcy po egzaminie 
dyplomowym i po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych mogli oni obejmować 
odpowiedzialne stanowiska.

Kontakty Profesora z absolwentami nie kończyły się z chwilą wręczenia 
dyplomów, lecz każdą wizytę w zakładach przemysłowych wykorzystywał na 
bezpośrednie rozmowy, a ponadto wielu młodych inżynierów zapraszał do 
czynnego uęlziału w życiu naukowym Katedry. Wielką atrakcją dla studentów i 
inżynierów były wówczas organizowane corocznie wspólne wyjazdy na miesięczne 
staże do Électricité de France.
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Tylko dzięki rozległym kontaktom z przemysłem i umiejętności Profesora 
wciągania ludzi do pracy naukowej mogły być zrealizowane w ówczesnej 
Katedrze Elektrowni obszerne tematy badawcze o historycznym już znaczeniu, z 
których poniżej omówiono jedynie najważniejsze.

2. GOSPODARKA ENERGIĄ

Jednym z takich tematów była ocena gospodarki energią w zakładach 
przemysłowych. W latach sześćdziesiątych wykonano w Katedrze Elektrowni 
ok. 20 opracowań naukowo-badawczych dotyczących bilansów paliwowo- 
energetycznych różnych zakładów przemysłowych i oceny na tej podstawie 
gospodarki energetycznej w zakładach. Wagę tej tematyki docenia się w kraju 
dopiero obecnie, gdy pod względem energochłonności przemysłu zajmujemy 
daleką pozycję w Europie. Profesor L.Nehrebecki z dużym wyprzedzeniem 
docenił znaczenie racjonalizacji zużycia energii w przemyśle i jako jeden z 
pierwszych w kraju zainicjował i prowadził prace metodyczne w zakresie 
zastosowania metod naukowych do tego celu. Wyniki tych prac Profesor 
publikował w prasie naukowo-technicznej [1,2,3,4], przedstawiał na 
konferencjach krajowych i zagranicznych [5,6] oraz podsumował w wydawnictwie 
skryptowym, [7], W tematyce tej Profesor prowadził również kilka prac 
doktorskich i habilitacyjnych.

Poglądy w sprawie potrzeby racjonalizacji zużycia energii prof. 
L.Nehrebecki stawiał niejednokrotnie bardzo zdecydowanie na różnych forach. 
Charakterystycznym przykładem może być wystąpienie Profesora na sympozjum 
Komitetu Energetyki PAN (Jabłonna grudzień 1972) na temat "Wpływ bazy 
paliwowej na system energetyczny". Sympozjum to odbywało się w okresie gdy 
świat dopiero wkraczał w tzw. kryzys energetyczny, a w Polsce odrzucano myśl 
o jego wpływie na gospodarkę krajową, planując rozbudowę elektrowni do mocy 
ok. 110 GW w 2000 r. (obecnie przewiduje się ok. 26 GW). Wówczas prof. 
L.Nehrebecki w referacie generalnym [23] postawił odważną tezę "[...] 
zacznijmy znowu oszczędzać energię, w dalszej kolejności należy szukać dróg 
do podmiany ideału człowieka szczęśliwego w pełni zelektryfikowanego na 
zelektryfikowanego w granicach zdrowego rozsądku". Potrzebę zwiększonego 
oszczędzania energii Profesor widział w świetle barier paliwowych, 
ekologicznych, ekonomicznych i innych. Wtedy apel Profesora nie spotkał się 
z szerszym oddźwiękiem, ale jego słuszność bardzo szybko potwierdziło życie.
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3. INWESTYCJE ELEKTROWNIANE

W latach sześćdziesiątych następuje realizacja koncepcji intensywnego 
rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego, której współtwórcą był 
również prof. L.Nehrebecki. Pojawiają się wówczas nowe problemy w rozwią
zanie których Profesor włącza się bardzo aktywnie. W roku 1964 organizuje w 
Wiśle sympozjum na temat "Nowe problemy występujące przy wprowadzaniu bloków 
wielkiej mocy do systemu energetycznego", w którym czynnie uczestniczyli 
najwybitniejsi specjaliści krajowi, a prof.L.Nehrebecki wygłasza również ob
szerny referat [8]. Sympozjum zainspirowało rozwój wielu prac naukowo- 
badawczych w zakresie aspektów ekonomicznych, niezawodnościowych, ekologicz
nych i technicznych rozbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego.

Przeznaczenie olbrzymich nakładów inwestycyjnych na rozwój energetyki 
krajowej w latach sześćdziesiątych nasunęło pytanie o efektywność ich 
wykorzystania. Ważną sprawą było również niedopuszczanie do powielania 
błędów w procesie projektowym i inwestycyjnym na wielu budowach oraz 
usprawnienie organizacji budownictwa elektrowni. Problemy te dyskutowane 
były na wielkim sympozjum w Wiśle w 1966 r. na temat "Kompleksowa analiza 
budowy nowych elektrowni cieplnych w latach 1959-1964". Dę Sympozjum tego 
pod kierownictwem prof. L. Nehrebeckiego zespół współpracowników i 
dyplomantów przez kilka lat przygotowywał materiały, opracowując cykl prac 
pod ogólnym tytułem "Analiza i ocena budowy elektrowni", które wykonano dla 
elektrowni "Blachownia”, "Halemba", "Konin", "Siersza" i "Bielsko-Biała". 
Materiały te były skoreferowane przez specjalistów z energetyki, a następnie 
przedyskutowane na Sympozjum łącznie z referatami ogólnymi, wśród których 
dwa były współautorstwa prof. L.Nehrebeckiego [9] i [10]. Ze względu na 
liczny udział w Sympozjum przedstawicieli przemysłu wytwórczego, 
projektantów, budowniczych elektrowni i służb inwestycyjnych przyczyniło się 
ono do istotnego usprawnienia procesu inwestycyjnego w elektrowniach. Nie do 
pominięcia są również efekty naukowe tego cyklu prac - opracowanie metodyki 
kompleksowej oceny inwestycji elektrownianych. Metodyka ta była wykorzysty
wana w dalszych pracach nad oceną inwestycji w elektrowniach "Łagisza", 
"Turów", "Adamów", w opracowaniu [11] oraz w pracach Energopomiaru i 
Energoprojektu. Problematyka ta była również przedmiotem dyskusji na dwóch 
innych konferencjach [12] i [13] zorganizowanych z inicjatywy i prowadzonych 
przez prof. L.Nehrebeckiego, który również przygotował referaty na 
konferencje zagraniczne [14] i [15].
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4. PROBLEMY EKSPLOATACJI ELEKTROWNI

Wprowadzenie w elektrowniach krajowych bloków dużej mocy stworzyło 
również nowe problemy z ich eksploatacją. Jednym z najważniejszych z nich, 
który również z wyprzedzeniem został podjęty przez prof. L.Nehrebeckiego, 
był problem gospodarki remontowej w elektrowniach. Dzięki inicjatywie 
Profesora szeroki zespół specjalistów z różnych instytucji przygotowywał 
przez kilka lat obszerne materiały, które w postaci 10 referatów i 29 
koreferatów zostały przedstawione do dyskusji na Sympozjum w Wiśle [16], w 
tym ważny referat prof. L.Nehrebeckiego [17]. Sympozjum w sposób kompleksowy 
naświetliło problemy gospodarki remontowej w elektrowniach, począwszy od 
metod planowania i organizacji wykonawstwa, po problemy ekonomiczne i gospo
darowania częściami zamiennymi. Prace zainicjowane przez prof. 
L.Nehrebeckiego w tym zakresie doprowadziły do zasadniczej reorganizacji 
gospodarki remontowej w elektrowniach i ostatecznie do zwiększenia 
dyspozycyjności elektrowni krajowych, która w latach osiemdziesiątych była 
już zbliżona do osiągnięć światowych.

Innym skutkiem wprowadzania do elektrowni krajowych bloków dużej mocy 
było przechodzenie do pracy szczytowej mniej ekonomicznych urządzeń w 
elektrowniach. Powstawały przy tym nowe problemy techniczno-ekonomiczne, 
które były przedmiotem zainteresowania Profesora w okresie pracy w 
Energopomiarze i w KEP PAN, a następnie w Katedrze Elektrowni. Dzięki 
inicjatywie Profesora podjęto wiele badań w elektrowniach i prac 
metodycznych, w tym część zakończonych przewodami doktorskimi i 
habilitacyjnymi. Problemom pracy szczytowej elektrowni poświęcone było 
również oddzielne Sympozjum [18], na które Profesor przygotował referat 
wprowadzający do dyskusji. Dzięki zainicjowaniu w kraju tej tematyki przez 
prof. L. Nehrebeckiego udało się stosunkowo szybko rozwiązać wiele poważnych 
problemów pracy szczytowej i elastyczności elektrowni cieplnych. Poglądy w 
tych sprawach Profesor przedstawiał również w artykułach [19] referatach 
[20,21] i w znanym podręczniku akademickim [22].

5. PROBLEMY EKOLOGICZNE

Prof. L.Nehrebecki w pracach prowadzonych w omawianym okresie w Katedrze 
Elektrowni dużą uwagę zwracał również na wpływ energetyki na środowisko 
naturalne, kontynuując tematy zainicjowane w ramach KEP PAN i pracy
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w Energopomiarze. Niejednokrotnie podkreślał, że rozwój energetyki napotka 
barierę ekologiczną, o ile nie podejmie się radykalnych środków zaradczych. 
Na przykład w referacie [20], sprzed 20 lat, przestrzegał "[...] 
energetyzacja takiego kraju jak nasz, gęsto zaludnionego, źle przewie
trzanego i ubogiego w wodę ma bardzo bliski próg, którego przekroczenie 
byłoby katastrofalne".

Szczególną troska napawał Profesora stan środowiska naturalnego na 
terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Dlatego też przez wiele lat 
inicjował i opracowywał wiele koncepcji scentralizowanego uciepłownienia GOP 
i zapenienia dostaw energii elektrycznej dla tego obszaru. Zdając sobie 
sprawę •z bardzo jednostronnej struktury krajowej bazy pal iwowej dla 
energetyki intensywnie poszukiwał sposobów czystego wytwarzania energii z 
węgli. Początkowo zainteresował się układami parowo-gazowymi, a kilka prac 
badawczych prowadzonych pod kierownictwem naukowym prof. L. Nehrebeckiego w 
latach 1968-1974 doprowadziło do sformułowania oryginalnej koncepcji budowy 
tzw. kombinatów energetycznych [24] - zakładów do czystego i ekonomicznego 
wytwarzania w skojarzeniu różnych postaci energii (gaz, ciepło, energia 
elektryczna) na bazie węgli energetycznych. Dzięki współpracy z wieloma 
specjalistami przeprowadzono szereg badań i analiz dla tej koncepcji, 
łącznie ze studium lokalizacji Kombinatu w rejonie GOP [25], wykonanym w 
ramach programu rządowego PR1. Koncepcję budowy kombinatów energetycznych 
Profesor przedstawił na kilku konferencjach i sympozjach, w tym na światowej 
Konferencji Energetycznej [26].

Pionierskie wizje prof. L.Nehrebeckiego sprzed ćwierć wieku przyszłościo
wych źródeł energii nic nie straciły na aktualności, a nawet odwrotnie - 
postęp w zakresie technologii przeróbki węgla stworzył jeszcze większe 
możliwości realizacyjne. Przodujące w świecie firmy energetyczne stale 
przeznaczają duże środki finansowe na udoskonalanie rozwiązań przemysłowych 
kombinowanych układów parowo-gazowych i technologii zgazowania węgla. 
Również prace prowadzone obecnie w kraju (m. in. nad podjęciem produkcji 
turbin gazowych) stwarzają szanse na realizację koncepcji Profesora w 
Polsce.
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6. PROBLEMY KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW

Znając dokładnie potrzeby energetyki zawodowej i przemysłowej w zakresie 
przygotowania kadr inżynierskich prof. L.Nehrebecki niejednokrotnie przed
stawiał publicznie swoje poglądy na ten temat [27,28,291. Był zwolennikiem 
kształcenia inżynierów w Politechnikach w zakresie wiedzy ogólnej, a nastę
pnie dokształcania specjalistycznego w przemyśle. Dlatego też usilnie popie
rał budowę ośrodka szkoleniowego energetyki w Bielsku-Białej. Postulował 
racjonalizację zatrudnienia inżynierów w przemyśle i konieczność aktuali
zacji ich wiedzy, m. in. poprzez studia podyplomowe, które zresztą realizował 
z powodzeniem. Był zwolennikiem szerokiej pomocy przemysłu w kształceniu 
kadr inżynierskich zarówno w zakresie pomocy finansowej jak i kadrowej. Ideę 
tę z powodzeniem wcielał w życie; stworzone z inicjatywy i pod nadzorem 
prof. L. Nehrebeckiego, a przy znacznej pomocy przemysłu, unikalne laborato
rium "Model fizyczny węzła elektroenergetycznego" od trzydziestu lat wyko
rzystywane jest dla celów dydaktycznych i badawczych.

7. ZAKOŃCZENIE

Profesor Lucjan Nehrebecki miał niezwykły dar trafnego przewidywania 
przyszłych podstawowych problemów energetyki. Problemy te starał się 
możliwie szybko rozeznać i zaproponować sposób ich rozwiązania. Dzięki 
umiejętności organizowania mieszanych zespołów badawczych (naukowcy + prak
tycy) podejmował najtrudniejsze problemy, zwykle wieloaspektowe i inter
dyscyplinarne, które starał się rozwiązywać w sposób kompleksowy. Był pre
kursorem wielu nowych kierunków badań i prac metodologicznych, które rozwi
jane są obecnie w różnych ośrodkach [30]. Jak wynika z przeprowadzonej w 
artykule retrospektywnej analizy działalności Profesora tylko w jednym 
dziesięcioleciu (1961/1971), życie w pełni potwierdziło dużą intuicję i 
słuszność poglądów prof. L.Nehrebeckiego.
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OCENA NIEZAWODNOŚCI SCHEMATU GŁÓWNEGO STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę oceny niezawodności 
schematu głównego stacji, założenia oceny niezawodnościowej, charak
terystyki niezawodnościowe elementów przełączających, model matema
tyczny oraz przykład obliczeń stacji w układzie typu H4 za pomocą 
komputera IBM PC.

Summary. This paper presents a method of reliability evaluation of 
the main scheme of a power substation and assumptions of reliability 
characteristics of switching elements, mathematical model and 
a computer program. An example computed (IBM PC) for the substation in 
a "H4-configuration" is shown.

Pe3»Me. B CTaTbe npnBonnTCfl rteTon oueHKH Hane*HocTH rnaBHoń exert« 
nojqcTaHUHH, cnenaHHbie nonymeHHS h Hane*HocTH«e xapaKTepncTHKH 
aneMeHTOB exert«. npHBOjjHTCs Tome MaTertaTHHecKaa rtoąenb h pacseTHuñ 
npnriep jqns noncTaHUHH b cxerte THna H4, cnenaHHMft c nortoinbio 
MHKpOKOMTIbCTepa IBM PC.

1. WSTĘP

W racjonalnym zaprojektowaniu stacji elektroenergetycznej - która wymaga 
rozwiązania wielu zagadnień techniczno-ekonomicznych związanych z: budową
stacji, doborem schematu głównego, wyborem parametrów urządzeń - najważniej
sza rola przypada na zaprojektowanie schematu głównego. Schemat ten określa: 
nakłady poniesione na urządzenia, późniejsze koszty eksploatacyjne oraz
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wszystkie właściwości związane z eksploatacją i występującymi stanami pracy 
w tym czasie. Najważniejszą właściwością, którą należy uwzględnić przy 
wyborze schematu głównego jest zapewnienie wysokiej niezawodności eksploata
cyjnej, bowiem - jak wynika z praktyki - około połowa nieplanowanych 
wyłączeń linii jest powodowana przez urządzenia stacyjne.

Celem analizy niezawodnościowej stacji może być względne porównanie 
wariantów schematów głównych (dla konkretnej lokalizacji lub typowej stacji) 
albo określenie bezwzględnej wartości zawodności określonej stacji jako 
węzła sieci [1...11]. Przedstawiona dalej metoda może być użyta do obu 
rodzajów analiz.

2. ZAŁOŻENIA OCENY NIEZAWODNOŚCIOWEJ STACJI ELEKTKROENERGETYCZNEJ

Stacja elektroenergetyczna stanowi ważną część systemu elektroenergetycz
nego. Spełnia ona zazwyczaj kilka zadań o różnych znaczeniach dla systemu 
elektroenergetycznego. Zadania te można określić następująco:
- zapewnienie wyprowadzenia mocy z elektrowni i jej rozdział,
- zapewnienie transformacji do sieci podległej, przy czym zależnie od liczby 

zainstalowanych w stacji transformatorów rozpatruje się tutaj utrzymanie 
zasilania z: - jednego transformatora, - dwóch transformatorów, - itd. ,

- zapewnienie tranzytu mocy dla określonej relacji linii przyłączonych do 
niej (np. linia 1̂  - linia 1 )̂.
Nie każde z tych zadań mają spełniać wszystkie stacje. Zadania, które ma 

spełniać dana stacja, zależą od systemu elektroenergetycznego i wynikają 
m. in. z położenia stacji i jej wielkości. Zadania danej stacji - < - tworzą 
pewien zbiór Z. Spełnienie tych zadań wiąże się ściśle z jej schematem 
głównym.

W okresie eksploatacji rozdzielnia znajduje się w różnych stanach pracy, 
które wynikają z konieczności wykonania okresowych konserwacji (planowych 
remontów) na jej elementach składowych. Strategię wykonywania tych prac 
planowych narzuca współpraca z systemem elektroenergetycznym. Powstaje 
wówczas kilka układów topologicznych - ji  - odpowiadających poszczególnym 
planowym stanom pracy: tzw. układ normalny, w którym wszystkie elementy
stacji są zdatne do pracy i kilka planowanych układów konserwacyjnych. 
Układy te nazwano planowanymi układami pracy; tworzą one zbiór układów pracy 
U; p e U. W okresie eksploatacji poszczególnym planowanym układom połączeń
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odpowiadają planowane stany pracy. Związane z tym układy peU powtarzają 
się cyklicznie. Czasy planowych stanów są różne i wynikają m.in. z wymagań 
wytwórcy urządzeń, technologii i organizacji prac konserwacyjnych. Przyjęto 
zasadę, że prace konserwacyjne są w całości wykonywane i czas ich jest 
stały. Występujące w tym czasie zakłócenia na innych elementach układu nie 
zmieniają czasu konserwacji danego elementu, a gdyby należało przerwać 
konserwację - tak to często będzie - wówczas nastąpi skrócenie czasu 
istnienia układu normalnego.

Dla wieloletniego okresu eksploatacji można napisać:

T = T + T + ) T + T  
w r  p ^  k, i  a (2 . 1)

i€U
gdzie:

T - sumaryczny wieloletni okres obserwacji, w godzinach,
w
T - czas ruchu w układzie normalnym,

r
T - czas postoju w układzie normalnym (tj. czas, w którym są

p
wszystkie elementy w stanie zdatności, lecz praca układu 
nie jest potrzebna),

T - czas planowej i-tej konserwacji (i-ty układ konserwacyjny),
k, 1

Ta - czas, w którym układ nie wypełnia zadania w wyniku zakłóceń 
(czas awarii); o ten czas ulega skróceniu planowany czas 
stanu normalnego.

Przechodząc do skali względnej T^=l można określić udziały poszczególnych 
czasów. Takie postępowanie ułatwia przejście na dowolny okres T , w którym 
uśrednia się poszczególne składowe czasy. Najczęściej takie przejście 
dokonuje się na uśredniony rok (T^=8760 godzin).

W niektórych stanach konserwacji może się zdarzyć, że rozdzielnia nie 
będzie wypełniać jednego z postawionych zadań. Dotyczy to zwłaszcza mniej 
rozbudowanych układów. Wpłynie to w sposób zasadniczy na ocenę 
niezawodnościową.

Niezawodność stacji określa się stopniem spełnienia postawionych jej za
dań w planowanych stanach pracy. Jako miary niezawodności zaproponowano 
D i Q:
D - oczekiwana liczba przerw danego zadania w roku,
Q - wskaźnik niezdatności, jako względny średnioroczny czas niewykonania 

danego zadania.
Otrzymany zestaw miar (D^ Qi> dla wszystkich zadań stacji stanowi jej 

ocenę niezawodnościową.
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3. CHARAKTERYSTYKI NIEZAWODNOŚCIOWE NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW STACJI

Stację elektroenergetyczną rozpatruje się jako układ wieloelementowy, w 
skład którego wchodzą:
a) oszynowanie, czyli:

- szynoprzewody (wraz z połączeniami i aparaturą),
- odcinki szynoprzewodów w rozdzielniach o rozwiązaniach nieszynowych,
- wskaźniki napięcia,
- izolacja,

b) odłączniki,
c) wyłączniki,
d) przekładniki prądowe i napięciowe,
e) połączenia obejściowe (mogą odgrywać istotną rolę przy minimalizacji 

czasu trwania wszelkich zakłóceń i przy prowadzeniu niektórych prac 
remontowych),

f) odgromniki,
g) linie,
h) transformatory.

Każdy z tych elementów może znajdować się w stanie:
- zdatności,
- niezdatności (w wyniku zakłócenia przez czas potrzebny na wykonanie 
naprawy lub wymiany),

- konserwacji.
Dla wszystkich tych elementów opracowano zestaw wskaźników d’,t, f,v 

(gdzie d’ - intensywność zakłóceń, t - średni czas usuwania zakłócenia, f - 
średni czas przełączeń, v - średni czas konserwacji) (1), stanowiących dane

X )wyjściowe do obliczeń niezawodnościowych
Ponieważ w działaniu stacji istotną rolę spełniają łączniki, zostały więc 

one ujęte w modelu niezawodnościowym. Poniżej przedstawiono tylko odłącznik 
oraz wyłącznik.

Z punktu widzenia umiejscowienia w układzie stacji wyróżniono:
- odłącznik jako element wyposażenia pola wyłącznikowego. Wówczas w modelu 
niezawodnościowym stacji odłącznik nie stanowi odrębnego elementu, 
awaryjność jego dolicza się do sąsiednich elementów (np.: linii, szyn),

Tutaj nie zamieszczono tych danych.
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- odłącznik w polu bez wyłącznika, lecz współpracujący automatycznie z 
sąsiednimi wyłącznikami. W modelu niezawodnościowym traktuje się go jako 
odrębny element; mianowicie "gorszy" wyłącznik,

- odłącznik w polu bez wyłącznika. W modelu niezawodnościowym stanowi 
odrębny element, ponieważ bywa wykorzystywany przez obsługę do 
poawaryjnych zmian układu połączeń (oczywiście w okresach 
beznapięciowych).
Wyłączniki - działając samoczynnie podczas zakłóceń - określają 

funkcjonalnie współpracujące elementy stacji, które są wówczas równocześnie 
wyłączane. 0 wyłączeniach tych elementów decyduje zasięg działania 
podstawowych zabezpieczeń, który wyznacza lokalizacja współpracujących z 
tymi zabezpieczeniami przekładników prądowych. W większości przypadków 
przekładniki te są zlokalizowane w bezpośredniej bliskości wyłączników i z 
tego względu tradycyjne rozgraniczenie elementów wyłącznikami na zestawy 
funkcjonalnie współpracujące nie wprowadza istotnych niedokładności. 
Zakłócenia w polach wyłączników sprzęgłowych i sekcyjnych w stanie 
zamkniętym wyłącznika powodują w znacznej liczbie przypadków wyłączenia 
równoczesne obu tych sekcji lub systemów szyn zbiorczych. W modelu 
niezawodnościowym uwzględniono brakujące, acz potrzebne działania 
wyłączników oraz wyłączenia wynikające z zawodności zabezpieczeń; 
szczególnie nieselektywne.

W modelu niezawodnościowym wprowadzono następujący podział układu stacji:
- oszynowanie (szyny bądź ich fragmenty z urządzeniami, aparaturą i 
izolacją). Oszynowanie stanowi ważny punkt (węzeł) umożliwiający 
przyłączenie zasilaczy,

- układy wyłączające i sprzęgła,
- linie jednotorowe i tory linii wielotorowych,
- transformatory.

4. MODEL MATEMATYCZNY OBLICZEŃ WSKAŹNIKÓW NIEZAWODNOŚCIOWYCH

Układ stacji jest złożony z N eLęmentów, w którym szyny zbiorcze lub 
fragmenty oszynowania nazwiemy umownie węzłami. Każdy taki węzeł będzie 
zasilany, jeżeli istnieje połączenie tego węzła z węzłami zasilającymi 
zwykle z linii. Wskutek różnych zakłóceń połączenia te mogą zostać 
przerwane. Beby to stwierdzić opracowano metodę, która wyszukuje drogi
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zasilania węzła a następnie stosując przecięcia z uwzględnieniem rodzaju 
elementu, wyznacza zbiory: pojedynczych elementów, par i trójek elementów, 
które przerywają te połączenia.

Rozważmy zasilanie dowolnego węzła "i". Oznaczmy przez A zbiór elementów 
"j” (jeA), których pojedyncze wyłączenie powoduje przerwę w zasilaniu i-
tego węzła. Podobnie przez B oznaczmy zbiór par elementów k, 1 (k,leB),
których jednoczesne wyłączenie powoduje przerwę w zasilaniu i-tego węzła, 
przy czym elementy k lub 1 nie należą do zbioru A. Wreszcie przez C oznaczmy 
zbiór trójek elementów m,n,o, których jednoczesne wyłączenie powoduje 
wyłączenie tegoż i-tego węzła, przy czym m,n,o nie należą do zbioru A oraz
dowolna kombinacja par spośród m,n,o nie należy do zbioru B. Przyjęto, że
prawdopodobieństwo jednoczesnego wyłączenia 4 elementów praktycznie nie 
wpływa na wyniki. Oczekiwaną częstość zakłóceń - oraz prawdopodobieństwo 
- Q( całkowitego wyłączenia i-tego węzła oblicza się wg zależności (4.1) i
(4.2):

D = D  + j D + \  D + ) D , r/ii>i wi [_   i l    k, 1 _____ m,n,o (4.1)
j€A k,l€B m,n, o€C

Q = Q + > Q + ) Q + ) Q (4.2)i »1_____________¡____ _ >,1 _ m,n, o
J€A k,l€B m,n, o€C

gdzie:

D ,Q - odpowiednio częstość i prawdopodobieństwo wyłączenia i-tego węzłaWi Wi
w wyniku zakłóceń własnych z uwzględnieniem współzależności 
zakłóceń,

D^, - odpowiednio częstość i prawdopodobieństwo wyłączenia elementu "j"
z uwzględnieniem współzależności, które prowadzi do wyłączenia
i-tego węzła,

D ,Q j.w. lecz dla par elementów k,1, k, 1 k, 1 ^

D ,Q - j.w. lecz dla trójek elementów m,n,o,111,71,0 m,n,o

A, B, C - zbiory elementów, których wyłączenie prowadzi do przerwy i-tego 
węzła - odpowiednio pojedynczych elementów, par i trójek.
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Częstość i prawdopodobieństwo zakłóceń własnych: 

d i
D = +V '  « D + V ^  w D 'w D , (4.3)

wi 100 /  g i g /  r i  r  /  h h
g€G r€ R  h€H

Qw, = - w  + r  ( Y i V D* + H  W-‘D'-+ H  WA  ) (4 4)
g6G r€ R  h€H

gdzie:

d’,iiti - odpowiednio intensywność zakłóceń (zakł./lOO jedn. rok), liczba
jednostek tworzących element, średni czas zakłócenia,

w - współczynnik brakujących działań układu wyłączającego między
gi

węzłem "i" oraz przyłączonym do niego elementem ”g", 
w - współczynnik współzależności konstrukcyjnej między systemem “i"

r  1
oraz systemem "r",

w,_ - współczynnik nieselektywnego działania zabezpieczeń,h
f - średni czas przerwy węzła “i” po jego wyłączeniu na skutek

współzależnośc i,
T - okres roczny (T = 8760 h),
G, H, R - zbiory elementów współpracujących bezpośrednio i tworzących

konstrukcyjną całość,
D ,D ,D - częstości zakłóceń elementów w poszczególnych zbiorach, 

g h r

Dla elementów zbioru A będzie:

D = D + ) w D + ) w D + ) w D , (4.5)J *0 l    gJ g l  , rJ >■ L   h h
g€G r€ R  h€H

Q = Q + i \  w D + \  w D + ^ w D 1 ‘ (4.6)
j »J 1 Z   «J g r -* r h h j t

gSG r€ R  h€H

Dla elementów zbioru B będzie:



58 i W. Goc, J. Bargiel, B. Teichman

z2 - współczynnik uwzględniający wpływ złej pogody na wyłączanie 
równoczesne dwóch elementów, 

t^.tj - średni czas awaryjnego wyłączenia odpowiednio elementu "k" i "1", 
w >kl ~ współczynnik współzależności w-tego rodzaju między elementami ”k" i

II i II»

D = z D D D (t t +t t +t t ) i + V w (D +D +D ) (4.9)m,n,o 3 m n o m n m o n o  1 Lt w,mno m n ow

Q = z Q Q Q + y w D (f +f ) + D (f +f ) + D (f +f ) = (4. 10)m,n,o 3 m n o u  w,mno m n o  n m o o ni n 1w

ww - współczynnik współzależności w-tego rodzaju między trzema 
elementami m,n,o.

5. METODA OBLICZEŃ WSKAŹNIKÓW NIEZAWODNOŚCI STACJI

Schemat metody przedstawiono na rys. 1. Obliczenia przeprowadza się za 
pomocą komputera wyposażonego w program o nazwie NIER, wykonany przez Auto
rów (opis programu znajdzie Czytelnik w pracy [1]). Do bazy danych programu 
wprowadza się: szereg danych o elementach tworzących rozpatrywany układ, 
topologię układu, współczynniki nieselektywnych działań zabezpieczeń Itp. 
Program umożliwia dokonywanie wielu zmian i poprawek w danych, dając 
możliwość szybkich obliczeń różnych wariantów układowych. Czas obliczeń dla 
pojedynczego wariantu nie przekracza kilkunastu sekund.

Szczegółowe postępowanie dla każdego układu stacji jest następujące:
1) Dane wyjściowe tworzą:

- podział układu stacji na elementy,
- tablica elementów (DANE ELEMENTÓW) układu podaje, z jakich rodzajów 
elementów zbudowany jest układ, jaka liczba jednostek tworzy dany 
element, jaka jest wartość współczynnika współzależności między 
elementami,

- tablica współczynników nieselektywnych wyłączeń dwóch elementów,
- tablica wskaźników niezawodnościowych elementów opracowana na podstawie 
zestawów urządzeń tworzących dany element lub jego jednostkę.

2) Zestawienie zadań - omówniono je Już wcześniej. Ogólnie będzie-to 
ograniczenie transformacji (z dalszym podziałem) i tranzyt (z podaniem 
relacji).
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Rys.l. Schemat blokowy analizy niezawodnościowej rozdzielni elektroener
getycznej

Fig.1. Błock diagram of substation reliability analysis (program flow 
chart).

3) Zestawienie układów pracy będzie zależało od rozwiązania konstrukcyjnego 
stacji, przyjętego sposobu eksploatacji wykonywania prac planowych. 
Połączenia elementów w poszczególnych stanach podaje się w tablicach 
topologicznych (TOPOLOGIA UKŁADU). Zazwyczaj jest kilka takich tablic 
(lub też istnieje możliwość dokonywania zmian w jednej podstawowej 
tablicy).

4) Obliczenia wskaźników i-tego węzła D^p.ę), O^p.ę) dla układu "p" i 
zadania wykonuje się wg zasad podanych wcześniej w rozdz.4. 
Szczegółowe postępowanie przedstawiono w rozdz.6 dla stacji w układzie H4.
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5) Wskaźniki te sumuje się dla każdego zadania oddzielnie otrzymując D.(<), 
Q. (<). Zestaw wskaźników dla wszystkich zadań tworzy ocenę 
niezawodnościową stacji.
Program pozwala uzyskiwać wyniki cząstkowe, które określają wpływ 

wybranych zakłóceń na wynik końcowy.

6. PRZYKŁAD OBLICZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA UKŁADU STACJI TYPU H4

Działanie programu zostanie omówione dla stacji H4.
1) Dane wyjściowe

Schemat układu i podział na elementy podano na rys.2.

12

10

H -

15

f

— OD 
)

* f 16

U

14

Rys.2. Przykładowa stacja w układzie H4
Fig.2. Exemplary substation of the 

"H4-conf igurat ion"
Zestawienia tablic z danymi wyjściowymi w postaci wydruku z komputera 

przedstawiają się następująco:

Dane ogólne Tablica 1

Rozpatrywany czas (w godzinach) T=8760
Współczynnik uwzględniający wpływ złej pogody na 
jednoczesność wyłączenia dwu elementów zasilających z2=8
Współczynnik uwzględniający wpływ złej pogody na 
jednoczesność wyłączenia trzech elementów zasilających z3=100
Prawdopodobieństwo nieskutecznej interwencji dyspozytora 
lub automatyki odciążającej pd=0. 05
Średni czas jednego przełączenia w układzie sieciowym 
(w godzinach) tp=0.9
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Wskaźniki niezawodności Tablica 2

Typ Nazwa d t V f
[p/a*100] [h/p] [h/a] [h/przel]

4. transformator 110/sn kV 30 5 50 0.5

7. linia 1-torowa 110 kV 2 3 50 0.5

13. pole rozdzielni 110 kV; 
1-systemowej 3 5. 4 40 0.5

16. pole rozdzielni SN; 
2-systemowej 2.5 5.6 30 0.5

19. fr.oszyn.rozdz.H4; 110 kV 3. 5 5.6 40 0.5

22. wyłącznik 110 kV 1 8 15 0.5

23. odłącznik 110 kV 0.5 10 25 0. 5

Dane elementów - zestaw o nazwie: elr Tablica 3

Nr el. Cecha Typ Ilość
jedn.

Sąsiad Ilość
jedn.

% sas. Wsp.wsp. Wsp. zab.

1 1 13 6 .01
2 1 13 6 .01
3 3 19 1 .01
4 3 19 1 .01
5 9 4 1 .01
6 9 4 1 .01
7 4 16 4 8 4 100 .08 .03
8 4 16 4 7 4 100 .08 .03
9 0 11 1 .01
10 6 23 1 1
11 3 13 0 0
12 7 7 20 .01
13 7 7 20 .01
14 0 22 1 .01
15 0 22 1 .01
16 0 22 1 .01
17 0 22 1 .01
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Współczynniki nieselektywnych wyłączeń 2 elementów:
Tablica 4

Numery Elem. Wsp.

3 4 .01
3 5 .01
3 6 .01
3 12 .01
3 13 .01
4 5 .01
4 6 .01
4 12 .01
4 13 .01
5 6 .01
5 12 .01
5 13 .01
6 12 .01
6 13 .01
12 13 .01

2) Przewidziano następujące zadania rozpatrywanej stacji:
ę - ograniczenie transformacji (dot. jednego transformatora),
C2 - przerwanie transformacji (dot. obu transformatorów),
C3 - przerwanie tranzytu.

Dalsze wyjaśnienia przeprowadzono dla zadania tj. ograniczenia
transformacji, przyjmując do obliczeń "węzeł układu" nr 7, wg rys.2.

3) W przypadku różnych długości linii 12 i 13 należałoby wyróżnić 7 stanów: 
stan normalny i 6 stanów konserwacyjnych. Ze względu na symetrię układu 
rozpatrzono tutaj tylko 4 stany:

- normalny, czas T = 8480 h
r  i p

- konserwacji linii i pól liniowych, czas T = 100 h

- konserwacji transformatorów i pól transformatorów, czas T^_= 100 h,

- konserwacji oszynowań wraz z urządzeniami, czas T^= 80 h.

Szczegółowe obliczenia przedstawiono tu dla stanu normalnego. Odpowiada 
mu układ połączeń elementów przedstawiony na rys. 2, lecz bez elementu 11.
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Połączenia elementów podano w tablicy 5.
Topologia układu - zestaw o nazwie: tr _ ...lablica 5

- program analizując graf układu wyszukuje drogi zasilania rozpatrywanego 
"węzła'1 nr 7, są to:
nr drogi nry elementów dróg zasilania

1 - 1, 13, 17, 3, 10, 4, 15, 5
2 - 2 ,  12, 16, 4, 10, 3, 15, 5

- znając drogi zasilania program wyszukuje:
—  pojedyncze elementy, których wyłączenie powoduje przerwę zasilania; 

zbiór A:
3, 4, 5, 10, 15,

—  pary elementów, których wyłączenie powoduje przerwę zasilania; 
zbiór B:
(1.2), (1; 12), (1; 16), (2; 13), (2; 17), C12; 13), (12; 17), (13; 16),
(16;17),

—  trójki elementów, których wyłączenie powoduje przerwy zasilania; 
tutaj brak,
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- oblicza wskaźniki D,Q wg wzorów (4.1) i (4.2). Tutaj podano przykładowe 
zależności dla "węzła" nr 7:
—  własne; (dane do obliczeń przyjęto z tablic 1, 2, 3, 4):

n  _  . f  Wk7d 1 6 i 8U7 T  j  1

«7 100  [ 100  + Wz7 L od J ~ 7 + d wsp '

d t d f
Q  _  I 1 6

W7 T T

gdzie:

di6’ ^16’ ^16 ” ot̂ Pow^e<̂ n^°: częstość zakłóceń, czas naprawy 
(usunięcia zakłócenia), czas przełączeń dla 
elementu nr 7 (wg tabl.3) typu 16 (wg tabl.2),

i7> i - liczby jednostek wg tabl.3,

u?, wk7, wz7 - odpowiednio: udział %, współczynniki
współzależności konstrukcyjnej i brakujących 
działań układów wyłączających,

—  pojedynczych elementów (wyznacza się na podstawie ich własnych 
wskaźników, z uwzględnieniem możliwych przełączeń poawaryjnych):

) D =D +D +D +D +D /____  J 3 4 5 10 15
j€ A

) Q.=Q +Q +QC+Q,„+Q,C = 4r- (D t +D f D t +D f +D t ),[____, J 3 4 5 10 15 T  3 19 4 19 5 4 10 23 15 15
J€A

—  pary elementów:

) D = D + D
Z__  k-> !.2 i-
k ,  1 € B

) Q = Q + Q[____  k , l  1,2 1,

+ . . . + D 
12 16,17

+ . . . + 0  
12 16,17

k ,  1 € B

gdzie:
O3, D^,... - liczba przerw własnych elementów odpowiednio nr 

3, 4....
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Q , Q ,. . . - wskaźnik niezdatności własnej elementów 
3 4

odpowednio nr 3, 4,...,

D , D , . . . - liczba przerw par elementów,1,2 1,12 K F

Q , Q ,. . . - wskaźnik niezdatności par elementów1,2 1,12 K

np. : D =(D Q +D Q )z + V w (D +D )y 1,2 12 2 1 2  L w, <1; 2) 1 2
W

Q =Q Q z + V k (D f +D f ) 4 -  ,1,2 1 2 2 L w, (1;2) 12 2 1 T
W

w - współczynnik współzależności zakłóceń elementów

1 1 2.
z^ - współczynnik pogodowy wg tabl.l.

Wyniki przykładowych obliczeń w postaci wydruku z komputera 
przedstawiono poniżej:

Wyniki końcowe dla układu H4-N (średnioroczny czas stanu: 8480 [h])
nr d q

3 0. 119359806 2.86552E-05

4 0.119359806 2.86552E-05

7 0.515286746 2.46298E-04

8 0.515286746 2.46298E-04

7. PODSUMOWANIE

1. Przedstawiona metoda wraz z programem komputerowym umożliwia w krótkim 
czasie przeprowadzenie analizy niezawodnościowej schematów głównych 
stacji. Obliczenia te przeprowadza się dla wybranych stanów pracy i 
określonych zadań stacji.

2. Przygotowanie danych układu do obliczeń zajmuje przeciętnie ok. 2 
godzin: czas obliczeń wynosi kilka - kilkanaście sekund.
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3. Program jest wykorzystywany w praktyce przez EP Kraków i po otrzymaniu 
uwag od użytkowników Autorzy zamierzają go udoskonalić.

4. Przeprowadzona weryfikacja statystyczna przedstawionej metody analitycz
nej dla najliczniejszych zbiorów stacji:
- szynowych dwusystemowych,
- uproszczonych typu "H"
wykazała zawyżenie wartości uzyskanych z metody w stosunku do 
wartości uzyskanych z badań statystycznych dla analizowanych stacji:
- szynowych dwusystemowych o ok. 15%
- uproszczonych typu "H" o ok. 20%.

Można wiec uznać, że przedstawiona w artykule metoda analityczna może 
być stosowana zarówno do oceny niezawodności stacji bardzo licznych, jak 
też i do rozwiązań stacji rzadko stosowanych (w tym dla nowych 
rozwiązań). Jedynym warunkiem koniecznym jest wykorzystanie tego samego 
zestawu danych statystycznych (pochodzących z wieloletnich badań), 
dotyczących awaryjności poszczególnych elementów.
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RELIABILITY EVALUATION OF THE MAIN SCHEME OF A POWER SUBSTATION 

Abstract

In this paper a new approach for the evaluation of power substation 
reliability is presented. The cooperation and interaction of the substation 
with the power system determine its tasks, usually:
- feeding of power into the system and its distribution,
- transformation to secondary networks,
- transmission of power through this substation to other parts of the 
system.
Generally substations have differet tasks. During its service-life the 
substation may get different connections of its elements according to 
changed tasks. Stand-by and some maintenance-states can be mentioned. An 
evaluation of the reliability of the power substation is described by the 
degree of performance of the considered tasks. The following reliability 
indices are generally used:
- expacted number of interruptions of performance of the task, D,
- relative average annual outage, Q,
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The set of these indices (D,Q) for performing all tasks is its reliability 
evaluation. This paper presents a computer program comprising: the alloted 
tasks and states, the influence of interdependence and developping 
disturbances and switching operations. An example computed (IBM PC) for the 
substation in a H4-configuration is shown. This program of computer can be 
extented to comperative reliability evaluation of main schemes of 
substations.
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SYMULATOR DYDAKTYCZNY BLOKU ENERGETYCZNEGO 200 MW

Streszczenie. Artykuł opisuje zbudowany i uruchomiony w Instytucie 
mikrokomputerowy symulator bloku energetycznego o mocy 200 MW, 
przeznaczony głównie dla dydaktyki. Wymieniono wykorzystane modele 
matematyczne, zastosowaną konfigurację sprzętową oraz wykonane bogate 
oprogramowanie symulatora.

Summary. In this paper the microcomputer-based simulator of the 
200 MW Power Unit manufactured and installed in the Institute for the 
didactic applications is presented.
Hardware configuration and software of the simulator are described.

Pe3»Me. ripenctasneHO ormcaHHe nnnaKTHHecKoro CHMynsTopa 3HeproónoKa 
200 MBt, H3roTOBneHHoro h ycTaHOBneHHoro b HHCTHTyre. rionpobHo orracaH 
xapnBep u nporpaMMHoe ocHameHwe.

1. WSTĘP

Symulatorem nazywa się zestaw urządzeń symulujących zachowanie się 
rzeczywistego obiektu. Symulatory są wykonane w różnych technikach z różnym 
stopniem odwzorowania warunków pracy obsługi obiektu.

Przedstawiony w artykule symulator bloku energetycznego został wykonany 
całkowicie w technice cyfrowej, przy czym wizualizacja wyników symulacji 
odbywa się na koiorowych monitorach w trybie graficznym i na tablicy 
synoptycznej (diody LED), natomiast oddziaływania sterownicze wprowadzane 
są z klawiatur. Podstawowym zadaniem symulatora jest wspomaganie dydaktyki w
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szkołach wyższych (wykonano 2 egzemplarze symulatorów dla Instytutów 
Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej i Śląskiej) oraz wspomaganie 
procesu szkolenia w elektrowniach.

Dodatkowe zastosowania symulatora to m.in.:
- badania nowych rozwiązań układów regulacji i sterowania,
- badania nowych rozwiązań w dziedzinie komputerowych systemów wspomagania 
dyspozytorów bloków energetycznych.
Pierwszą w kraju koncepcję budowy symulatora dla szkolenia personelu

elektrowni sformułowano w 1971 r. [1] przy okazji prac wykonywanych pod
kierunkiem prof. Lucjana Nehrebeckiego nad przygotowaniem kadr do
eksploatacji pierwszego bloku 500 MW. Koncepcja symulatora dydaktycznego
została przedstawiona w pracy [2].Prace nad modelem matematycznym bloku
200 MW były prowadzone w kraju przez kilkanaście lat przez wiele Instytucji
(m.in. IE1SU Politechniki Śląskiej, Instytut Energetyki w Warszawie, 

**)ZIAD Bielsko-Biała). W efekcie powstał model obejmujący pełny zakres 
obciążeń bloku i wszystkie podstawowe procesy technologiczne zachodzące w 
bloku energetycznym [3]. Na potrzeby omawianego symulatora model ten został 
zweryfikowany i rozszerzony o układy sterowania sekwencyjnego, blokady 
technologiczne oraz układy automatycznej regulacji.

Prezentowany symulator został wykonany z funduszu programu badawczo- 
rozwojowego RR. 1.15 przez mieszany zespół wykonawców składający się z 
pracowników ZIAD (w zakresie modelu bloku). Instytutu Elektroenergetyki 
Politechniki Warszawskiej (w zakresie pulpitu i oprogramowania off-line 
wyników symulacji) oraz IEiSU (w zakresie podstawowego oprogramowania 
on-line, modelu UAR, wykonania i sprzęgnięcia z systemem komputerowym 
tablicy synoptycznej).

2. MODEL MATEMATYCZNY BLOKU 200 MW

Model matematyczny bloku stanowi układ równań różniczkowych zwyczajnych, 
algebraicznych i logicznych dotyczących ponad trzydziestu najważniejszych 
węzłów i układów technologicznych symulowanego bloku. Modele opisujące

*j -----------------------------
IEiSU - Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki

Śląskiej.
•*)

ZIAD - Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego.
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procesy fizykalne występujące w bloku umożliwiają wyznaczanie wartości 
chwilowych parametrów charakteryzujących procesy technologiczne (np. 
natężenia przepływu, ciśnienia, temperatury) oraz stan urządzeń (np. 
temperatura metalu).
Oddzielne modele odwzorowują działanie układów sterowania sekwencyjnewgo, 

blokad i zabezpieczeń technologicznych oraz układów automatyczznej 
regulacji. Modele układów sterowania i regulacji umożliwiają realizację 
różnych trybów pracy jak na bloku rzeczywistym, np. regulację ręczną i 
automatyczną, indywidualną i grupową.

Zintegrowane modele cząstkowe realizowane są cyfrowo w czasie 
rzeczywistym, z krokiem całkowania równym 2 s.

3. KONFIGURACJA SPRZĘTOWA SYMULATORA

Przedstawioną poniżej konfigurację należy traktować jako minimalną dla 
realizacji podstawowych funkcji symulatora. Otwarta struktura sprzętowa i 
oprogramowania umożliwia tworzenie większych konfiguracji wg potrzeb 
użytkownika. Należy zaznaczyć, że rozwój funkcji symulatora (szczególnie 
dotyczących modelu) wymaga zastosowania szybszego file servera (np. IBM 486) 
i kart sieciowych (np. Ethernet).

Sprzętowo symulator stanowi (poza pulpitem; tablicą synoptyczną i 
drukarką) sieć niededykowaną standardu NOVELL z kartami sieciowymi Arcnet, 
składającą się z następujących komputerów klasy IBM PC:
a) Komputer nadrzędny (file server FS) typu 386/SX wyposażony w:

- kartę sieciową ARCNET,
- kartę graficzną VGA z monitorem kolorowym,
- dysk twardy o pojemności 40 MB,
- koprocesor arytmetyczny,
- operacyjny system sieciowy NETWARE 286.

b) 2 terminale (work station WS) stanowiące komputery klasy IBMPC/AT i IBM
PC/XT wyposażone w:
- kartę sieciową ARCNET,
- kartę graficzną EGA z monitorem kolorowym,
- dysk twardy o pojemności 40 i 20 MB,
- oprogramowanie karty sieciowej (netbios),
- nakładkę na DOS (shell) zapewniającą komunikację z FS.
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Zainstalowanie oprogramowania sieciowego w wersji niededykowanej pozwala 
na traktowanie FS jako dodatkowego terminala (WS), dysponującego pamięcią 
operacyjną o pojemności ok. 640 kB. Wymiana danych pomiędzy FS ą WS odbywa 
się za pomocą odpowiednio zorganizowanych plików wejściowych i wyjściowych 
zapisywanych na HD FS, stanowiącym wspólny napęd dla wszystkich WS (napęd 
włączony w sieć). Przydzielenie tym wymienionym plikom atrybutu shareable 
(plik dzielony) zabezpiecza przed kolizją wynikającą z jednoczesnego dostępu 
do tego samego pliku. Prędkość transmisji danych związana jest bezpośrednio 
z rodzajem zainstalowanej karty sieciowej. Dla karty ARCNET prędkość 
transmisji wynosi 2.5 MBod.

4. OPROGRAMOWANIE SYMULATORA

4.1. Oprogramowanie komputera nadrzędnego (FS)

Oprogramowanie off-line zawiera m.in.:
- odczyt stanu początkowego symulacji,
- zapis aktualnego stanu modelu jako nowego stanu początkowego,
- zmianę wartości granicznych sygnalizacji zakłóceń,
- zapis dotychczasowych wyników symulacji dla dalszego przetwarzania,
- wybór krotności kroku rejestracji do kroku całkowania,
- modyfikację nastaw regulatorów,
- kontrolę sprawności lampek tablicy synoptycznej,
- rezerwowe procedury oddziaływań sterowniczych i regulacyjnych,
- wyjście do systemu operacyjnego.

Oprogramowanie off-line jest dostępne przed uruchomieniem symulacji, po 
zakończeniu symulacji i każdorazowo po jej wstrzymaniu.

Oprogramowanie on-line zawiera m.in.:
- sterowanie sekwencją uruchamiania kolejnych procedur,
- komunikację z terminalami (przyjmowanie sygnałów sterujących i regula
cyjnych oraz wysyłanie wyników symulacji w kolejnych krokach iteracji),

- realizację kolejnej iteracji modelu matematycznego bloku wraz z blokadami, 
zabezpieczeniami, układami regulacji 1 sterowania sekwencyjnego,

- graficzną wizualizację procesu w zakresie głównego układu technologicznego 
wraz z sygnalizacją zakłóceń,

- alfanumeryczną wizualizację wyników symulacji w zakresie całego modelu 
(opcja).
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4.2. Oprogramowanie terminala nr 1

Terminal nr 1 jest przeznaczony dla osoby nadzorującej przebieg 
ćwiczenia.
Oprogramowanie on-line obejmuje:
- komunikację z FS poprzez wysyłanie sygnałów sterowniczych i regulacyjnych 
oraz przyjmowanie wyników symulacji w kolejnych krokach iteracji,

- graficzną wizualizację, oraz obsługę oddziaływań sterowniczych i regula
cyjnych dla 6-głównych układów technologicznych bloku nazwanych umownie:
- zespoły młynowe,
- układ powietrze-spaliny,
- kocioł,
- turbozespół,
- pompy wody zasilającej,
- generator z układem elektrycznym,

- wizualizcję w postaci wykresów czterech wybranych wielkości wyjściowych 
(z pełnego zestawu danych analogowych),

- procedury obsługi układów regulacji automatycznej,
- procedury pomocnicze (menu, instrukcje obsługi),
- procedury zadawania zakłóceń i symulacji awaryjnych,
- przegląd sygnałów zakłóceniowych.

4.3. Oprogramowanie terminala nr 2

Terminal nr 2 (i ewentualnie dalsze) przeznaczony jest dla osób
ćwiczących. Zakres i sposób działania programu jest analogiczny do
przyjętego dla terminala nr 1 z wyjątkiem funkcji wprowadzania zakłóceń, 
która przeznaczona jest wyłącznie dla prowadzącego ćwiczenia.

4.4. Oprogramowanie obsługi sterownika tablicy synoptycznej

Procedura obsługi sterownika tablicy synoptycznej składa się z trzech
niezależnych części realizujących następujące funkcje:
- wyświetlenie na tablicy aktualnego stanu urządzeń przy użyciu diod LED; 

(procedura wywoływana po zakończeniu każdego cyklu),
- kwitowanie przez operatora sygnalizowanej światłem migowym na tablicy 
zmiany stanu danego urządzenia,
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- "próba lamp” dokonywana na żądanie operatora.
Sterownik tablicy synoptycznej komunikuje się z systemem komputerowym 

przez kartę PIO 8255 1/0 Card zainstalowaną w komputerze nadrzędnym.

4.5. Oprogramowanie do analizy off-line wyników symulacji

Oprogramowanie to umożliwia tworzenie dokumentacji ćwiczenia na podstawie 
zapisanych wyników symulacji przez m. In.:
- emisję przebiegów czasowych danych 2-stanowych (w zestawach po 15 
wielkości),

- emisję przebiegów danych analogowych, 2-stanowych i ich kombinacji 
(wskaźników) w zestawach po 5 przebiegów,

- definiowanie wskaźników,
- wybór współrzędnej x (czas lub inna zmienna),
- wybór sposobu skalowania,
- powiększanie fragmentów przebiegów,
- wydruk rysunków (4 tryby).

5. ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH WYDAWNICTW SYMULATORA

Wydawnictwa emitowane są w trybie graficznym na monitorach kolorowych. Na 
rysunkach przedstawiono z konieczności wydruki kopii ekranu w wersji czarno
białej z pewnymi uproszczeniami.

5.1. Schemat główny (rys. 1)

Na monitorze głównym wyświetlane są (w cyklu 2 sekund) podstawowe 
parametry bloku oraz aktualnie pracujące urządzenia pomocnicze (zespoły 
młynowe, wentylatory ciągu, podmuchu, pompy zasilające).
Dodatkowo w dolnych liniach wypisywane są komunikaty o występujących 
przekroczeniach założonych wartości granicznych (na rys. "Wysoka temperatura 
za S.0.“). W górnym, lewym rogu ekranu podawane są dane o:
- aktualnej dacie i czasie bieżącym,
- wartości granicznej kroku całkowania (wynikającej z przyjętej krotności 
kroku wydruku do kroku całkowania).
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Rys. 1. Zawartość ekranu komputera nadrzędnego
Fig.1. Display of simulation results at the file server’s screen

5.2. Zespoły młynowe (rys. 2)

W lewym górnym rogu wyświetlane są podstawowe informacje (położenie 
kierownic wentylatora młynowego, przekładni podajnika węgla oraz temperatura 
mieszanki pyło-powietrznej). Na tle schematu wybranego zespołu (z 
wyróżnionym kolorami stanem urządzeń) widoczne są wielkości wyjściowe modelu 
zespołu młynowego. W dolnych liniach ekranu zlokalizowano "stacyjki" 
sterowania elementami 2-stanowymi (STEROWANIE) i ciągłymi (REGULACJA):
- AZM1-6 załączenie sterowania sekwencyjnego [0, 1],
- BZM1-6 uruchomienie sekwencji w kierunku załączenia [0, 1],
- BWM1-6 uruchomienie sekwencji w kierunku wyłączenia [0, 1],
- KPGM1-6 klapy powietrza gorącego do młynów [0, 1},
- WWM1-6 wyłączniki wentylatorów młynowych (0, 1],
- WM1-6 wyłączniki młynów węglowych [0, 1)
- WPW1-6 wyłączniki podajników węgla (0, 1),
- OM 1-6 wyłączniki dmuchaw uszczelniających,
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Rys.2. Schemat zespołów młynowych
Fig.2. Mimie diagram of coal mili systems

- PV 1-6 wyłączniki pomp olejowych wentylatorów młynowych,
- PM 1-6 wyłączniki pomp olejowych młynów,
- ZS 1-6 zasuwy szpilkowe,
- KPZM1-6 klapy powietrza zimnego do młynów [0-100%],
- KWM1-6 kierownice wentylatorów młynowych [0-100%],
- FPW1-6 przekładnie podajników węgla [0-100%].
Wielkości wyjściowe widoczne są na rys. 2.

5.3. Układ powietrze-spaliny (rys. 3)

Organizacja wydawnictwa jw. Przewidziano następujące oddziaływania 
sterownicze:
- KP1-10 klapy powietrza [0, 1],
- WWP1-3 wyłączniki wentylatorów podmuchu [0, 1],
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Rys. 3. Schemat układu powietrze-spaliny
Fig.3. Mimie diagram of the air-exhaust gas system

- WPP1-3 wyłączniki podgrzewaczy powietrza [0, 1],
- WWS1-3 wyłączniki wentylatorów spalin [0, 1],
- KS 1-6 klapy spalin [0-100%],
- KWP1-3 kierownice wentylatorów podmuchu [0-100%],
- KWS1-3 kierownice wentylatorów spalin [1-100%].

5.4. Kocioł (rys. 4)

Wielkości sterujące:
- ZB1-4 zawory bezpieczeństwa [0, 1],
- ZWL zawór spustowy walczaka [0, 1],
- WK wygaszenie kotła [0, 1],
- WMP1-6 wyłączniki palników mazutowych [0, 1],
- ZWT1-4 zawory schładzaczy wtryskowych [0-100%].
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Rys.4. Schemat układu wodno-parowego
Fig.4. Mimie diagram of the water-steam system of the boiler

5.5. Turbozespół (rys. 5)

Wielkości sterujące:
- WT wytrzask turbiny [0, 1],
- XWPl-3 zawory pary do podgrzewaczy regeneracyjnych WP [0, 1],
- XNPl-3 zawory pary do podgrzewaczy regeneracyjnych NP [0, 1],
- RDSO ręczne sterowanie pary do S0 [0, 1],
- XNT synchronizator turbiny [l/min],
- XOM wartość zadana parowego ogranicznika mocy [bar],
- XSR ustawienie suwaka rozruchowego [0-100%],
- ZDSO zawór sterujący ilością pary do S0 [%],
- ZWSTO zawór sterujący wtryskiem do SO [%].
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Rys.5. Schemat turbozespołu
Fig.5. Mimie diagram of the steam turbinę set

5.6. Generator (rys. 6)

Wielkości sterujące:
-- WG wyłącznik blokowy [0, 1],
- WZP1 wyłącznik zasilania potrzeb własnych sekcji 1 [0, 1],
- WZP2 wyłącznik zasilania potrzeb własnych sekcji 2 [0, 1],
- XIWG prąd wzbudzenia generatora [kA],
- XNT ustawienie synchronizatora turbiny.
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Rys.6. Schemat generatora
Fig.6. Mimie diagram of the generator

5.7. Pompy wody zasilającej (rys. 7)

Wielkości sterujące:
- AZP1-3 załączenie sterowania sekwencyjnego [0, ],
- BZP1-3 uruchomienie sekwencji w kierunku załączenia [0, 1],
- BWP1-3 uruchomienie sekwencji w kierunku wyłączenia [0, 1],
- WPZ1-3 wyłączniki pomp zasilających [0, 1],
- ZPZ1-3 zasuwy za pompami zasilającymi [0, 1],
- FPZ1-3 indywidualne ustawienie sprzęgieł pomp zasilających [0-100%],
- FPZ zbiorcze ustawienie sprzęgieł pomp [0-100%].
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Rys.7. Schemat układu wody zasilającej 
Fig.7. Mimie diagram of the feedwater system

5.8. Układy automatycznej regulacji (rys. 8)

Dla wymienionych na rys. 8 UAR możliwe są następujące oddziaływania 
sterownicze (on-line):
- zmiana wartości zadanej,
- zmiana sposobu regulacji (regulacja automatyczna, ręczna grupowa, ręczna 

indywidualna),
oraz wyświetlane są następujące dane wyjściowe (dla każdego UAR):
- wartość zadana,
- wartość regulowana,
- błąd regulacji,
- aktualnie wybrane sposoby regulacji.

Modele UAR zawierają funkcje "śledzenia" dla wszystkich sposclów 
regulacji oraz zjawisko nasycania się integratorów.
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Rys.8. Schemat stacyjek regulacji
Fig.8. Mimic diagram of the analog control device

5.9. Przebiegi czasowe wybranych wielkości (rys. 9)

Użytkownik ma możliwość wyboru dowolnego zestawu wielkości wyjściowych 
(po 4 wielkości wyróżnione kolorem) ze specjalnego menu. Każda wielkość jest 
skalowana Indywidualnie z podaniem wartości maksymalnej, minimalnej i 
bieżącej oraz identyfikatora wielkości i jednostki.
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Rys.9. Prezentacja na ekranie obliczonych przebiegów czasowych wybranych 
wielkości

Fig. 9. Presentation of the calculated transient performance of the four 
chosen parameters

5.10. Przegląd i wprowadzanie zakłóceń (rys. 10)

Wykaz zakłóceń możliwych do wprowadzenia w trybie on-line przez 
prowadzącego ćwiczenie jest widoczny na rys. 10.



84 P. Dirycz, R. Janiczek, T. Kaczmarczyk
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Rys.10. Widok ekranu z listą zakłóceń
Fig.10. View of the screen with the list of the accident situations

5.11. Sygnalizacja stanu bloku (rys. 11)

Wydawnictwo zastępuje tradycyjną tablicę z kasetami podświetlonymi 
żarówkami umieszczonymi na pulpicie operatora bloku.
Wykaz sygnalizacji oraz aktualny stan bloku widoczny jest na rysunku.
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Rys.11. Widok ekranu z sygnalizacją stanu elementów bloku
Fig. 11. View of the screen with the signalization of state of the unit 

elements

6. JĘZYKI PROGRAMOWANIA

6.1. Oprogramowanie FS

Całość w języku "C" przy użyciu kompilatora TURBO C v.2.0. Borland.

6.2. Oprogramowanie terminali

Całość w języku "C" przy użyciu kompilatora MSC v.5.10. Microsoft.

6.3. Oprogramowanie do przetwarzania off-line wyników symulacji

Całość w języku Turbo Pascal 5.0 Borland.
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7. STAN OBECNY SYMULATORA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W 1990 r. uruchomiono dwa symulatory w przedstawionej wyżej konfiguracji 
sprzętowej (rys. 12), a trzeci dla Politechniki Poznańskiej jest w budowie. 
Wykonano wyczerpujące testy oprogramowania i opracowano ćwiczenia pokazowe. 
Obecnie obydwa symulatory są: użytkowane w procesie dydaktycznym;
przygotowywane są zestaw ćwiczeń dydaktycznych i instrukcje obsługi. Pomimo 
wielokrotnej weryfikacji i testowania modelu bloku w ZIAD i IE1SU wykryto 
pewne jego usterki, z których część udało się usunąć w trakcie prac nad 
symulatorem, konieczne są jednak dalsze badania nad udoskonaleniem modelu i 
ewentualnym jego rozszerzeniem.

Rys.12. Widok ogólny symulatora 
Fig.12. General view of the simulator

Koszt jednego stanowiska wynosił w 1990 r. ok. 250 min. zł (wraz z 
pulpitem i tablicą synoptyczną); istnieje możliwość realizacji innych wersji 
sprzętowych symulatora (np. z większą ilością terminali, bez pulpitu i 
tablicy synoptycznej).
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Dalsze prace nad symulatorem mogą iść (poza doskonaleniem modelu bloku 
200 MW) w następujących kierunkach: 
rozwijanie konfiguracji sprzętowej,

- rozwijanie funkcji sterowniczych i regulacyjnych,
- rozwijanie programów ćwiczeń, zadawanych zakłóceń, awarii itp.,
- opracowanie symulatorów bloków innych mocy (np. 360 MW),
- wykorzystanie oprogramowania symulatora do innych prac np. , związanych z 
projektowaniem systemów wspomagania dyspozytorskiego opartego na systemach 
ekspertowych, lub ze sterowaniem cyfrowym rzeczywistego obiektu.

LITERATURA

[1] Koncepcja doboru i szkolenia załogi elektrowni z blokami 500 MW.
IEiSU Politechniki Śląskiej, Gliwice 1971.
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Wpłynęło do redakcji dnia 1 czerwca 1991 r.

DIGITAL SIMULATOR OF THE 200 MW POWER UNIT FOR THE DIDACTIC APPLICATIONS 

Abstract

The description of the microcomputer - based simulator developed and 
installed in the Institute of Electric Power Engineering and Control Systems 
of the Silesian Technical University is given. This is the low cost 
simulator for didactic applications.

The hardware of the simulator shown at Fig. 12 includes::
- the microcomputer system (IBM PC 386, AT, XT) working in Novell network, 
printer,

- the control desk with the synoptic scheme and the link unit.
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The software are composed of the file server and terminals programs (in C 
language), the procedures of control of LED diodes in the synoptic scheme 
and the off-line program for simulation results analysis.

The mathematical models of 30 main technological systems of the thermal 
power unit are realized in real time with the integration step equal 2 s. 
Depending on the integrity of the modeling and software students can control 
and receive signals that duplicate the response of the simulated unit. The 
standard keyboards are used to operate the calculated models and call up 
different process displays on the monitors. The display of the file server 
shows the simplified schematic of the simulated power unit (Fig. 1). The 
terminal displays may show mimic diagram of a section of the plant (Fig. 2 - 
7). System variables are displayed numerically with signalization of 
abnormal values by colour. The calculated transient performance of four 
chosen parameters may be displayed (Fig. 9).

By using the simulator, students receive immediate feedback 
response to the results of their proper or improper operations under the 
normal or mulfunctions (Fig. 10) conditions.

Proposals of the further development of the simulator are presented in 
the end.
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STEROWANIE TABLICĄ SYNOPTYCZNĄ SYMULATORA BLOKU 200 MW

Streszczenie. Przedstawiono założenia, budowę oraz opis algorytmu 
obsługi hardwerowego układu sterującego tablicą synoptyczną symulatora 
bloku 200 MW. Testowanie układu potwierdziło w pełni zasadność 
przedstawionego zastosowania do sterowania tablic zawierających dużą 
liczbę elementów dwustanowych, których stan jest sygnalizowany na 
diodach LED.

Summary. The assumptions, construction and description of algorithm 
used for the hardware control system designed for synoptic scheme of 
plant unit 200 MW are presented. The test studies have shown that 
described aplication neccessity for control of synoptic scheme 
containing large number of two-state elements, which state is 
signalized on LED diode, was confirmed.

Pe3»«e. B CTaTbe npencTaBneHM npennocbiniCH, KOHCTpyicuHS h orracaHHe 
anropHTMa o6cny*HBaHHs xapnBepa KOHTponbHoń cHCTemi npenHa3HaseHHoft 
nrra cHHonTHHecKOH cxemi cionenn Snoxa 200 MBt. ripoBepxa CHCTeMbi Bnorme 
noflTBepflHna npHMeHHMOcTb npencTaBnenoro peuieHHH arm ynpaBnemis cxeM 
3aKraoHaiomHX b ce5 e  ôonbiuoe KonnsecTBO eneMeHTOB c OTyMa ycTpoftMHBbiMn 
cocTasHHSMH, KOTopbix nono*eHHe cnrHanH3HpoBaHHo Ha rmonax LED.

1. WPROWADZENIE

W wyniku prowadzonych m.in. w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania, 
Układów Politechniki Śląskiej prac modelowych, programowych i sprzętowych 
nad budową symulatora bloku energetycznego 200 MW powstało stanowisko do 
badań modelowych bloków energetycznych. Jednym z istotnych elementów tego
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stanowiska jest tablica o wymiarach 2x1 m ze schematem synoptycznym bloku 
200 MW (uproszczone schematy układu cieplnego i układu elektrycznego). Za 
pomocą diod elektroluminescencyjnych sygnalizowany jest stan głównych 
elementów dwustanowych pochodzących z modelu cyfrowego, przedstawionych 
na schemacie (klapy, zawieradła, zasuwy, wyłączniki, stan wytrzasku turbiny 
itp. ) Wymaga się, aby obok sygnalizacji stanu załącz (świecenie diody), 
wyłącz (brak świecenia diody) sygnalizowana była niezgodność stanu 
urządzenia w modelu po zmianie jego stanu (światło migowe), celem zwrócenia 
uwagi na fakt tej zmiany przez obsługę. Dodatkowo wymagana jest możliwość 
przeprowadzenia tzw. "próby lamp", celem szybkiej lokalizacji optycznej 
niesprawnego elementu optoelektronicznego. Łącznie sygnalizowany jest stan 
111 urządzeń. W związku z tak dużą liczbą wyjść dwustanowych powstał problem 
sterowania ich za pomocą komputera IBM PC. W Instytucie zaprojektowano i 
wykonano układ hardwerowy umożliwiający proste sterowanie tablicą 
synoptyczną przy spełnieniu wyżej wymienionych wymagań.

2. BUDOWA UKŁADU STERUJĄCEGO TABLICĄ SYNOPTYCZNĄ

Układ sterujący tablicą synoptyczna którego schemat blokowy przedstawiono 
na rys. 1, sprzężony jest z komputerem IBM PC za pomocą karty zawierającej 
port równoległy 8255 wraz z buforami zwiększającymi obciążalność wyjść 
portu. Diody sygnalizacyjne tablicy synoptycznej tworzą matrycę o wymiarach 
16x8. Sterowanie sekwencyjne matrycą umożliwiło znaczne ograniczenie mocy 
zasilacza sieciowego układu.

Rys.1. Schemat blokowy ukłau sterującego tablicą synoptyczną 
Fig.1. Block diagram of control system for synoptic scheme
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Układ sterujący zawiera dwa bloki pamięci RAM (16x8)stanowiące pamięć 
danych tablicy, matrycę diodową (16x8, LED) do sygnalizacji stanu urządzeń, 
drivery kolumn i wierszy zapewniające odpowiednio wysterowanie prądowe diod 
LED matrycy, demultiplexer sterujący wierszami matrycy, multiplexer adresowy 
do przełączania adresów pamięci w czasie operacji zapisu do RAM, licznik 
adresów do adresowania pamięci podczas operacji odczytu, blok sterowania 
logicznego, zegar oraz licznik adresów.

3. OPIS ALGORYTMU OBSŁUGI STEROWANIA TABLICY SYNOPTYCZNEJ

Procedura obsługi sterownika tablicy synoptycznej składa się z trzech 
niezależnych części realizujących następujące funkcje:
- wyświetlenie na tablicy aktualnego stanu wszystkich urządzeń, których stan 
jest na niej przedstawiany (procedura wywoływana po zakończeniu każdego 
cyklu obliczeniowego modelu),

- kwitowanie przez operatora zmiany stanu danego urządzenia sygnalizowanej 
światłem migowym na tablicy,

- "próbę lamp" dokonywaną na żądanie operatora.

3.1. Wyświetlanie na tablicy synoptycznej aktualnego stanu urządzeń

Po zakończeniu każdego cyklu obliczeniowego modelu cyfrowego bądź po 
ręcznej zmianie przez operatora stanu urządzenia objętego sterowaniem 
następuje aktualizacja tablicy danych dwustanowych modelu, po czym zostaje 
wywołana procedura obsługi sterownika tablicy realizująca funkcje 
wyświetlania na tablicy synoptycznej aktualnego stanu urządzeń. Procedura ta 
przepisuje pobrane z tablicy danych dwustanowych wartości (0 lub 1) do 
tablicy dwuwymiarowej (16x8) WYD, której wiersze i kolumny odpowiadają 
pozycji wyświetlanego na tablicy stanu danego urządzenia. Następnie zostaje 
obliczona wartość liczbowa każdego wiersza tablicy WYD, która jest pamiętana 
w 16-elementowej tablicy KOD. Jest to tzw. kodowanie wierszy i ma na celu 
uzyskanie takiej postaci danych, które mogłyby być bezpośrednio wysłane do 
sterownika tablicy przez PIO 8255 I/O Card.

Tablice KOD i WYD deklarowane są w programie symulatora bloku. Po 
operacji kodowania następuje wysłanie poprzez port równoległy karty 8255 I/O 
Card danych z tablicy KOD do obszaru pierwszego pamięci sterownika tablicy 
synoptycznej.
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Jeśli zawartość pamięci obszaru pierwszego będzie różna od zawartości 
pamięci obszaru drugiego, to element sygnalizujący stan urządzenia, dla 
którego wystąpiła różnica w danych będzie świecił światłem migowym. Efekt 
migotania uzyskano przez cykliczne przełączanie z częstotliwością ok. 2 Hz 
wyjść pamięci raz obszaru pierwszego, a raz drugiego, do układu sterowania 
kolumn.

3.2. Kwitowanie

W celu ujednolicenia algorytmu realizującego procedurę kwitowania zmiany 
stanu łącznika dokonanej programowo bądź ręcznie przez operatora 
postanowiono zrezygnować z kwitowania programowego przy sterowaniu ręcznym 
(z klawiatury komputera). “Zmusza się" więc w ten sposób operatora do 
wizualnej kontroli wykonanej operacji. Procedura kwitowania inicjowana Jest 
po naciśnięciu przez operatora wydzielonego klawisza. Wykonuje ona operacje 
przepisania danych z tablicy KOD do obszaru drugiego pamięci sterownika 
tablicy. W ten sposób oba wydzielone obszary pamięci sterownika będą 
posiadały tę samą zawartość, co eliminuje migotanie diod sygnalizacyjnych.

3.3. Kontrola lampek

Próba lampek inicjowana jest przez operatora po naciśnięciu wydzielonego 
klawisza zwanego klawiszem próby lamp. Pierwsze naciśnięcie spowoduje 
wyzerowanie odpowiedniego bitu na karcie IBM, w efekcie czego następuje 
zaświecenie wszystkich diod LED na tablicy synoptycznej.Powtórne naciśnięcie 
klawisza próby lamp spowoduje wygenerowanie 1 logicznej na tym samym 
wyjściu, przez co uzyskuje się powrót do stanu wyjściowego.

4. UWAGI KOŃCOWE

Testowanie układu sterującego tablicą synoptyczną, którego rozwiązanie 
przedstawiono w niniejszym artykule, całkowicie potwierdziło zalety 
przyjętego rozwiązania. Należą do nich:
- prosty sposób sprzężenia mikrokomputera z układem sterującym przez port 
równoległy,



Sterowanie tablicą synoptyczną 93

- szybkie procedury obsługi tablicy wynikające m.in. z transmisji równo
ległej sygnałów sterujących do układu sterującego tablicą oraz hardwe- 
rowego układu sterowania wyświetlaniem,

- minimalizacja poboru mocy do zasilania lampek sygnalizacyjnych wynikająca 
z sekwencyjnego sterowania matrycą diod elektroluminescencyjnych,

- łatwy sposób rozszerzenia możliwości sterowania większą liczbą elementów 
sygnalizacyjnych (wielokrotność 128 elementów).

LITERATURA

[1] Coffron J.W., Long W.E.: Technika sprzęgania układów w systemach mikro
procesorowych. WNT, Warszawa 1988.

[2] Pieńkos J. , Turczyński J. : Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. 
WKiL, Warszawa 1986.

Recenzent: doc.dr hab.inż. Franciszek Strzelczyk 
Wpłynęło do Redakcji dnia 1 czerwca 1991 r.

CONTROL SYSTEM DESIGNED FOR SYNOPTIC SCHEME OF PLANT UNIT 200 MW 

Abstract

The assumptions, construction and description of algorithm used for the 
hardware control system designed for synoptic scheme of plant unit 200 MW 
are presented.
By means of electroluminescence diode the state of the main bistable 
elements coming from digitale model is signalized at the scheme.
The control system designed for synoptic scheme, whose block scheme is shown 
at fig. 1, is interfaced with the computer IBM PC/XT/AT by means of cart 
containing the parallel port 8255 and the buffors increasing load-carring 
ability of the port outputs. This system is characterized by possibility of 
large number signal elements (LED diode) that can be controlled.
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The procedure of the work of synoptic scheme controlier consists of the 
three independed parts achieving the following functions:
- Projection of the actual state of all devices which state is shown at the 
synoptic scheme,

- Acknowledge of change of given device state by the operator,
- "Test of the lamps" made at the operator requirement.
The test studies have shown that described application neccassity for 
control of synoptic scheme containing large number of bistable elements, 
which state must be signalized, is confirmed.
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STACJA POMIAROWA PRZEBIEGÓW WOLNOZMIENNYCH

Streszczenie. Stacja pomiarowa przebiegów wolnozmiennych służy do 
rejestracji pomiarów pochodzących z przetworników obiektowych. 
Współpracuje ona w trybie on-line z komputerem IBM PC/XT/AT. Opisane 
oprogramowanie off-line komputera pozwala na realizację rozszerzonych 
funkcji oscyloskopu 8 kanałowego z wielokrotnym powiększeniem w skali 
czasowej wybranych fragmentów przebiegów.

Summary. Mesuring station of slow-changing quantities can be used 
to registrate the signals coming from objects converters. Station acts 
on-line with the main computer IBM PC/XT/AT. The off-line program 
allows the achivement of expanded function of 8-inputs oscilloscope 
with possibility of prasented characteristics chosen fragments of 
process succeeding enlargement at the time range.

Pe3cne. H3MepnTenbHy» cTaHuwo MejjneHHO nepeneHfliomxus BenHHHH 
ycnonb3yercs ora  peracTpauaa carHanoB npacxowsinax B3 o6beKTHbix 
KOHBepropoB. Ctbhuhb pa6oTaeT BnecTe c  rnaBHUM KonnyTepoM HŚM npH 
o6pa6oTKe naHHtix b TeseHe hx nocTynneHH«. OnacaHHaa n por panna Henpanoń 
o6pa6oTKH naHHkix cocjjaéT  BocnosHOCTb acnonHeHan pa3uwpaTenbHMX ¡jsyHKuaa 
ocuannocxona c  8-kćihćuićuih c HHoroxpaTHbin yeenaHeHaen bo BpeneHHon 
MaciaTa6e B36paHHMX t^parneHTOB rrpouecca.

1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE STACJI

W wyniku prac prowadzonych w ramach CPBR nr 02.18 stworzono koncepcję 
oraz skonstruowano prototyp i oprogramowanie mikrokomputerowej stacji 
pomiarowej do badań właściwości dynamicznych (identyfikacji) obiektów 
energetycznych w zakresie przebiegów wolnozmiennych.
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Podstawowe dane techniczne stacji są następujące.
Liczba wejść pomiarowych - 8, 16, 24 lub 32.
Sygnały wejściowe: 
bipolarne - -5 do 5 mA,
unipolarne - 0 do 10 mA,
unipolarne - 4 do 20 mA.
Izolacja galwaniczna torów pomiarowych.
Czas konwersji A/C dla 1-go wejścia - 20 ms.
Liczba pomiarów na sekundę liczona dla 1 wejścia, przy instalacji 8 wejść
- 8 pomiarów / sekundę.
Maksymalna długość serii pomiarowej - ograniczona tylko pojemnością 
pamięci dyskowej.
Czas rejestracji 360 000 pomiarów przy pracy 8 pomiarów/sekundę -
12,5 godz.
Rejestracja czasu rozpoczęcia i zakończenia serii pomiarowej.
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego przetwornika.
Sygnalizacja zatrzymania transmisji danych do komputera.

2. BUDOWA STACJI POMIAROWEJ

Stacja pomiarowa składa się z następujących elementów:
- przetworniki I/f wejściowych sygnałów pomiarowych,
- mikroprocesorowy sterownik stacji,
- mikrokomputer IBM PC.

Przetworniki wejściowych sygnałów pomiarowych, których schemat blokowy 
przedstawiono na rys. 1, przetwarzają prądowy sygnał wejściowy na 
odpowiadającą mu wartość częstotliwości wyjściowej. Ten sposób przetwarzania 
pozwolił na zastosowanie transoptora do separacji galwanicznej obwodów, 
która jest warunkiem niezbędnym ze względu na normy dotyczące aparatury 
kontrolno-pomiarowej stosowanej w przemyśle. Rozwiązanie to jednocześnie 
zawęża wykorzystanie stacji do rejestracji pomiarów o małej szybkości zmian 
wielkości mierzonych. Od strony zasilania separację galwaniczną uzyskano 
przez zastosowanie izolowanej przetwornicy AC/AC. Na jednej karcie 
umieszczono 8 odizolowanch kanałów pomiarowych.
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Rys.l. Schemat blokowy karty przetworników I/f 
Fig.1. Block diagram of.converters card I/f

Mikroprocesorowy sterownik stacji realizuje funkcje: komutacji oraz
transmisji przez łącze szeregowe danych do komputera rejestrującego. 
Sterownik zbudowano opierając się na mikroprocesorze Z-80. Oprócz 
mikroprocesora na karcie sterownika znajdują się:
- pamięć stała EPROM (element 2732),
- pamięć SRAM (element 6116),
- dekoder zakresów (element 74s405),
- timer i generator impulsów pomiarowych (element Z80 CTC),
- liczniki pomiarowe (2xZ80 CTC),
- układ wyboru kart pomiarowych (elementy 74812,74154),
- zegar systemowy,
- port szeregowy (element 8251).
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Rys.2. Schemat blokowy sterownika stacji
Fig 2. Block diagram of controller for measuring station

Schemat blokowy sterownika stacji przedstawiono na rys. 2. Całość wraz z 
zasilaczem sieciowym umieszczono w 12-szczelinowej kasecie typu ZAZ 12.

3. OPROGRAMOWANIE ON-LINE STACJI POMIAROWEJ

Oprogramowanie on-line stacji pomiarowej sygnałów wolnozmiennych składa 
się z dwóch oddzielnych części: oprogramowania mikroprocesorowego układu
pomiarowego oraz oprogramowania nadrzędnego komputera typu IBM PC/XT lub AT 
rejestrującego sygnały przesłane z układu pomiarowego.

Program mikroprocesorowego układu pomiarowego realizuje następujące 
f unkcje:
- adresowanie karty przetworników pomiarowych I/f,
- bramkowanie wejścia liczników pomiarowych CTC,
- obsługa przerwania sprzętowego od przepełnienia liczników pomiarowych,
- obsługa transmisji przez łącze szeregowe zgodnie z przyjętym formatem 
depeszy.
Program napisano w assamblerze procesora Z-80. Pamięć stała EPROM zajmuje 

2 kB, a pamięć RAM 2 kB.
Algorytm działania programu jest następujący. Po zaadresowaniu danej 

karty przetworników pomiarowych sygnały częstotliwości pomiarowych zostają 
podane poprzez układ bramkujący na wejścia pomiarowe liczników



Stacja pomiarowa przebiegów 99

programowanych. Układ bramkujący umożliwia przenoszenia częstotliwości 
mierzonych tylko w czasie trwania impulsu bramkującego. Wówczas następuje 
jednoczesne zliczanie impulsów pochodzących z wyjść komutowanej karty 
przetworników pomiarowych. Następnie czytane są zawartości liczników 
pomiarowych. Stan ich jest przechowany w pamięci RAM. W czasie bramkowania, 
na skutek przekroczenia zakresu pomiarowego, licznik pomiarowy może 
wygenerować przerwanie. Obsługa przerwania polega na umieszczeniu kodu błędu 
pod określonym adresem w tablicy błędów w pamięci RAM. Po skompletowaniu 
danych pomiarowych przygotowywany jest format depeszy wysyłanej przez łącze 
szeregowe. Dane pomiarowe (binarne) przesyłane są na dwóch bajtach. Celem 
rozróżnienia kodów najstarszy bit danych binarnych posiada wartość logiczną 
1, a znakowych wartość logiczną 0. Cztery młodsze bity pierwszego bajtu 
danych binarnych zawierają starszą połówkę bajtu danej, a 4 młodsze 
bity drugiego bajtu zawierają młodszą połówkę bajtu danej. Jeśli w danym 
kanale nastąpiło przekroczenie zakresu pomiarowego to w miejsce dwóch bajtów 
zawierających wartość danego pomiaru zostają przesłane kouy ASCII "E".

Dla jednej karty przetworników pomiarowych z 8 kanałami depesza składa 
się z 21 bajtów:
- czterech bajtów nagłówka zawierającego: - SOH (start of header), - A (dane 
analogowe), - nr (numer karty; maksymalnie 16 danych typu kod ASCII), - 
STX (start text),

- 16 bajtów danych pomiarowych (zgodnie z przyjętym formatem),
- 1 bajt - znak EOT (end of text).

Po zakończeniu transmisji działanie programu powtarza się według 
opisanego algorytmu.

Depesze przesyłane są kolejno poprzez łącze szeregowe RS-232C do 
komputera nadrzędnego IBM PC XT/AT. Współpraca między mikroprocesorowym 
układem pomiarowym a komputerem nadrzędnym odbywa się w trybie on-line w 
ciągu całego okresu rejestracji pomiarów analogowych.

Funkcje programu realizowane w komputerze IBM są następujące:
- rozpoczęcie i zakończenie rejestracji danych pomiarowych pod kontrolą 
zegara czasu rzeczywistego (lub na żądanie),

- sprawdzanie zgodności odebranej depeszy z przyjętym formatem,
- kontrola ciągłości transmisji,
- wykrywanie błędów przekroczeń zakresu pomiarowego w odbieranych danych,
- zapis czasu rozpoczęcia i zakończenia rejestracji w pliku dyskowym.
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Program napisano w języku TURBO-C v.2.0, a zajmuje on 38 kB pamięci 
dyskowej. Program rejestracji danych pomiarowych w komputerze nadrzędnym 
musi być uruchomiony przed rozpoczęciem sesji rejestracji. Po jego inicjacji 
użytkownik wprowadza nazwę pliku, w którym umieszczane będą dane pomiarowe. 
Następnie podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia serii pomiarowej. Jeśli 
nie wprowadzi się określonych danych, to czas rozpoczęcia rejestracji 
zostanie przyjęty jako bieżący, a czas zakończenia jako maksymalny czas 
wynikający z ograniczonej pojemności dysku. W momencie rozpoczęcia 
rejestracji uruchamiane jest przerwanie od łącza szeregowego oraz przerwanie 
od zegara czasu rzeczywistego. Czas i data rozpoczęcia rejestracji 
zapisywane są w otwartym pliku danych. Wystąpienie błędu zatrzymania 
transmisji, niezgodności formatu depeszy powoduje natychmiastowe zamknięcie 
portu komunikacyjnego,- dopisanie daty i czasu zakończenia rejestracji w 
pliku danych i zamknięcie pliku danych. Zatrzymanie transmisji na żądanie 
lub w wyniku osiągnięcia określonego czasu zakończenia rejestracji, 
ewentualnie po zapełnieniu dostępnego obszaru pamięci dyskowej, powoduje 
również takie działanie programu.

4. OPROGRAMOWANIE OFF-LINE GRAFICZNEGO PRZEDSTAWIANIA I ANALIZY 
ZAREJESTROWANYCH PRZEBIEGÓW POMIAROWYCH

W celu graficznej wizualizacji czasowych przebiegów zarejestrowanych 
wielkości napisano program w języku TURBO-C v. 2.0, wymagający komputera 
klasy IBM PC/XT (lub PC/AT) z kartą EGA i monitorem 14 cali. Wersja źródłowa 
programu zajmuje ok. 39 kB pamięci dyskowej. W istniejącej wersji zawarte są 
możliwości zastosowania go do obróbki danych pochodzących z ośmiu kanałów 
pomiarowych o 8 bitowej długości słowa danych.

Realizowane są następujące funkcje programu:
- skalowanie wykresów,
- wybór wyświetlanych przebiegów,
- wyświetlanie pełnych zarejestrowanych przebiegów,
- wielokrotne powiększanie wybranych fragmentów przebiegów,
- kopiowanie zawartości aktualnie wyświetlonego ekranu na drukarce,
- obsługa edytora związanego z wypełnieniem tablic opisu danych pomiarowych,
- wyświetlanie tablicy błędów, które wystąpiły podczas transmisji pomiarów.
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Podstawowym zadaniem programu jest obróbka pliku danych pomiarowych 
wybranego przez użytkownika w pierwszej fazie działania programu. Spośród 
plików danych zapisanych w katalogu dyskowym (aktualnie przydzielonej stacji 
dysków) dokonuje się wyboru i wprowadza nazwę pliku danych pomiarowych. Po 
poprawnym otwarciu pliku danych program przechodzi do wykonywania procedury 
edytora, umożliwiającej wypełnienie tablic opisu wielkości pomiarowych 
zawierających:
- nazwę wielkości pomiarowej (maksymalnie 15 znaków),
- jednostkę (maksymalnie 8 znaków),
- współczynnik skali, wynikający z zakresu fizycznego zmiennej i zastosowa
nych przetworników (maksymalnie 5 znaków).

Komunikacja użytkownika z edytorem odbywa się przy użyciu klawiszy:

Enter - akceptacja wprowadzonego wyrazu.
Do opisania nazwy wielkości pomiarowej i jednostki mogą być wykorzystane 

wszystkie klawisze dostępne na klawiaturze. Zgodnie z przyjętym formatem 
zapisu współczynnika skali, może on przyjmować wartości z zakresu od .0001 
do 99999. Tablice opisu wielkości pomiarowych są zapisywane w postaci pliku 
na dysku. W następnym kroku program wykonuje procedury, których zadaniem 
jest wyszukanie maksymalnej i minimalnej wartości dla każdego z ośmiu 
przebiegów oraz przeskalowania danych wejściowych. Po wykonaniu tych 
obliczeń na ekranie monitora wyświetlane są czasowe przebiegi Wielkości 
zarejestrowane w ciągu całej serii pomiarowej (rys. 3). Ze względu na 
rozdzielczość wyświetla się jednocześnie cztery przebiegi. Wybór zestawu 
wykresów należy do użytkownika (za pomocą klawiszy

W górnej linii ekranu zapisana jest informacja o dacie i czasie 
rozpoczęcia i zakończenia rejestracji przebiegów. W dolnej części ekranu 
wyświetlona jest tablica zawierająca informacje dla czterech wyświetlanych 
aktualnie wykresów:
- opis wielkości (nazwa i jednostka),
- wartość maksymalna i minimalna,
- wartość aktualna wskazywana przez położenie znacznika (pionowa przerywana

- wybór wiersza tablicy,

- wybór kolumny tablicy,

Backspace (<—  ) - kasowanie wprowadzonego znaku,

linia).



102 A. Piechocki, P. Regent, H. Sak

100

90

80

70
60

50

40

30

20

10

J ^ T ” ''* T 1  —  ‘   ; 'ft*

VWWIAAAAAAAAM

Rejesti acja ponia> óu od 9 J.04.10 qoth . 10 : lO : 54 do 91.04 10 c jn d z  . iO : 30 :05

0 :00  1:55 3 :50  5 :45 11:30 13 :?.5 15:20

N r i nazwa p o f i ia r u J e d n o s tk a W hak H n in W ak t
1 C IŚN IEN IE  P I CHPal 168 135 158
2 C ISN IEN IF  P2 [ MPa 1 364 3 18 336
3- TEMPERATURO 1 s t .  C l 39 27 27
4- STRUMIEŃ Ik g / s  J 5070 4050 4770

100 i

90

80

70

6Q
50

40

30

20

10
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Fig.3. Example of measuring signals recorded in the all session (upper) and 
the fragment in enlargement scale (downer)
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Wartości aktualne odczytywane są przy zmianie położenia znacznika. Ruch 
znacznika uzyskiwany jest przy użyciu klawiszy: <—  , — > lub Ctrl <—  , 
Ctrl — > (10-krotne przyspieszenie ruchu).

Posługując się odpowiednimi klawiszami użytkownik wybiera fragment 
przebiegu, który ma być powiększony w skali czasowej. Ten element programu 
może być wykonywany wielokrotnie. Taką sytuację zilustrowano na rys. 3.

W ten sposób użytkownik może przeglądać wszystkie zarejestrowane 
przebiegi oraz dokładnie (w powiększeniu) interesujące go, wybrane 
fragmenty. Procedura kopiowania zawartości ekranu na drukarce umożliwia 
tworzenie dokumentacji pomiarowej. Uzupełnienie dokumentacji może stanowić 
wydruk tablicy błędów, które wystąpiły podczas transmisji pomiarów.

5. TESTOWANIE DZIAŁANIA STACJI

Stację pomiarową przebiegów wolnozmiennych oraz opisane powyżej 
oprogramowanie on-line i off-line przetestowano w warunkach laboratoryjnych, 
generując na wejściu układu pomiarowego odpowiednie sygnały i obserwując na 
ekranie zarejestrowane przebiegi. Wyniki testowania wykazały poprawność 
działania wykonanego mikroprocesorowego układu dla pomiaru przebiegów 
wolnozmiennych i opracowanego dla niego oprogramownia.

6. UWAGI KOŃCOWE

Program dalszych prac nad stacją pomiarową i jej wykorzystaniem 
przewiduje:
- wykonanie docelowego układu pomiaru sygnałów szybkozmiennych,
- przeprowadzenie pomiarów testujących pierwszą wersję stacji pomiarowej na 
wybranym obiekcie,

- ■ rozszerzenie stacji pomiarowej na docelową liczbę przetworników i o 
rejestrator wejść dwustanowych,

- weryfikacja i rozszerzenie funkcji oprogramowania on-line i off-line 
stacji po przeprowadzonych próbach obiektowych.
Proponuje się wykonanie nowej wersji stacji pomiarowej pracującej 

autonomicznie. Stacja będzie wyposażona we własny dysk, wyświetlacz 
komunikatów i klawiaturę spcjalizowaną.
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MEASURING STATION FOR REGISTRATION OF SLOW-CHANGING QUANTITIES 

Abstract

In this paper, construction and activity of measuring station for 
registration of slow-changing quantities is presented. This station can be 
used to registrate the measuring signals from object converters.

Measuring station acts simultaneously on-line with the main computer IBM 
PC/XT/AT. The program of interface service insures the measuring data 
transmission and their storage on the hard disk. The off-line program on IBM 
PC/XT/AT with Enhanced Graphics Adapter (EGA) installed and color minltor 
installed, allows the achivement of expanded functions of 8-inputs 
oscilloscope with possibility of presented characteristics chosen fragments 
succeeding enlargement. The station and its programming was tested in the 
laboratory. In the future the station working independently (without 
computer) will be constructed.

Described station is provided fof the instalation in the factory, where 
the necessity of registration and storage of measuring data takes place.



ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

Seria: ELEKTRYKA z.124

1.991

Nr kol.1139

Paweł SOWA

OBLICZANIE PRZEBIEGÓW PRZEJŚCIOWYCH W LINIACH PRZESYŁOWYCH NAJWYŻSZYCH 
NAPIĘĆ PRZY UWZGLĘDNIENIU WPŁYWU ULOTU

Streszczenie. W artykule przedstawiono matematyczny model ulotu 
dynamicznego wprowadzonego do modelu linii przesyłowej najwyższych 
napięć. Przebiegi przejściowe prądów i napięć obliczono za pomocą 
dwóch metod: - metody różnic skończonych, przy kaskadowym połączeniu 
układów - odcinków linii o parametrach skupionych wraz z dołączonymi 
do punktów węzłowych elementami nieliniowymi odwzorowującymi 
charakterystykę nieliniową ulotu; - metody wprowadzającej nieliniowy 
model ulotu do progrśmu EMTP. Przeprowadzono dyskusję wzorów 
empirycznych stosowanych w literaturze.

Summary. The paper presents a mathematical corona model and its use 
for transmission line modelling with corona. Two alternative methods 
have been used for modelling. In one single phase line section has 
been represented by cascading identical model circuits and equations 
has been solved by a finite difference method. In second of the 
alternative the implementation of a simple and accurate numerical 
model representing the non-linear corona phenomenon in a general 
purpose EMTP-program were used. The results from model confirm with 
available experimental data in the literature.
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BBeneHHoń b Monent 11311 CBepxBwcoKoro Hanpa*eHHs. ilepexojjHbie npoueccw 
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KOHesHtix pa3HocTefi npH KacxaflHOM coenHHeHHH cxeM - ynacTKOB jthhhh c 
cocpeflOTOHeHHMMH napaMeTpatw BMecTe c npncoeflHHeHHbiMM k y3noBHM tomkbm 
Henn Heft HbiMH snecieHTaMH OTonpa*acutHMH HenHHeftHbuo xapaKTepHCTHKy xopoHbi; 
—  MeTona BBonamexo HenHHeftHyc Monenb xopoHbi b nporpaMMy EMTP. 
ripoBOflHTca flHcxyccHH 3MnnpH4ecKHX ijjopMyn npHMeHaeMbix b nHTepaType.
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1. WPROWADZENIE

Badania zjawiska ulotu prowadzone są od 1911 roku, kiedy to Peek [1] 
opublikował szereg wzorów doświadczalnych wyrażających m.in. straty ulotowe. 
Zagadnienie to było następnie przedmiotem wielu publikacji, w których wzory 
oparte na wynikach własnych badań laboratoryjnych wyrażających straty 
ulotowe w zasadniczy sposób różniły się między sobą. Wzory wyprowadzone 
przez Peeka, pomimo wielu krytycznych analiz, czasami wykazujących całkowitą 
nieprzydatność w zakresie napięć bliskich napięcia początkowego ulotu [2], 
do dzisiaj znajdują zastosowanie w podręcznikach techniki wysokich napięć.

Wraz z rozwojem w drugiej połowie XX wieku maszyn matematycznych, w 
literaturze można spotkać znacznie więcej analiz teoretycznych niż 
doświadczalnych. Nieliczne badania laboratoryjne [4,5] stanowiły podstawę do 
weryfikacji wyprowadzanych modeli ulotu. Na podstawie porównania rezultatów 
otrzymanych na drodze eksperymentalnej oraz analitycznej można stwierdzić, 
że dla określonych warunków pogodowych oraz geometrii przewodów wyniki badań 
prowadzonych przez różnych autorów są mniej lub bardziej zgodne. Niezwykle 
trudno jest zatem stwierdzić, które z wyprowadzonych wzorów stanowić mogą 
uniwersalną bazę do analizy wpływu ulotu na zjawiska przejściowe w liniach 
najwyższych napięć.

W artykule przedstawiono wyniki badań zaproponowanego modelu ulotu, 
uzyskanych za pomocą programów komputerowych: - EMTP [3] oraz własnego, przy 
czym obliczenia wykonano za pomocą komputerów typu IBM PC.

2. MODEL MATEMATYCZNO - FIZYCZNY ULOTU W LINIACH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

2.1. Charakterystyka q = f(u) dla linii wysokich napięć

W ogólnym przypadku charakterystyka ma postać podaną na rys. 1. W 
zakresie od zera do u (napięcie początkowe ulotu), dla każdego punktup
tangens kąta nachylenia krzywej q = f(u) określony jest pojemnością 
geometryczną przewodu

c = 2ne /ln—  . (1)g o r
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Rys.l. Aproksymacja charakterystyki q=f(u) dla dodatniego udaru napięciowego 
1.2/5 p

Fig. 1. Approximation of charge-voltage characteristics for 1.1/5 ps waves of 
positive polarity
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Powyżej napięcia początkowego dla każdego punktu tangens kąta nachylenia 
krzywej q =f(u) określony jest wartością:

cd = H  • (2)
^ n 3 7UI

fizycznego uzasadnienia, może być wprowadzona do równań falowych linii 
bezstratnej:

di du
dx " °d dt

du _ d^ 
~dx = dt

(3)

Pojemność dynamiczna jest zawsze większa niż statyczna i podczas obliczeń 
komputerowych określona jest za pomocą relacji:

_ q(t)-q(t—At)
d u(t) - u(t-At) '  ̂ *

Dla określonego napięcia początkowego u wartość pojemności dynamicznej
można wyznaczyć wg wzoru:

cd = 27ico/ln(^ - 1) (5)

stąd bardzo łatwo można oszacować stosunek pojemności dynamicznej do 
statycznej

. 2h c ln —
s5 = — żh n  • i«)g lnl---- 1)r

Dla linii najwyższych napięć wartość tego stosunku waha się od 1,16 do 
1,25.

2.2. Określenie napięcia początkowego

W literaturze można znaleźć wiele wzorów wyprowadzonych na podstawie 
pomiarów, służących do obliczania napięcia początkowego ulotu u . Każdy zp
tych wzorów wyraża zależność od natężenia pola elektrycznego, w bardzo różny 
sposób określanego przez poszczególnych autorów. Na podstawie badań Peeka 
podana jest zależność:

31 a  | i +  j (7 )
/dr
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która określona została dla gęstości względnej powietrza w stosunku do 
obecnie przyjętych za normalne warunków atmosferycznych (temperatura 20°C, 
ciśnienie 760 mm Hg). Krytyczne natężenie pola elektrycznego jest dla udarów 
ujemnych nieco większe niż dla dodatnich. Najczęściej jednak dla przewodów o 
średnicy 1 + 5 cm różnica ta jest do pominięcia. Przykładowo Kostenko [6] 
określił wzory:

E<-> . 24 6 f 1 ♦ 1 .kr [ r0.3850,3 )

E<_1 = 24 S ( 1 +   ] .kr [ r0,38g0.3 J

(8 )

Wśród wielu innych wzorów wyróżnić można podane przez: 
- Al Tai i in. [7]:

- Salesskiego [8]:

- Boczkowskiego [9]:

V  ■ 2 3 ' 8  ( 1  *  7 Ś 7 ?  )  ■ < 5 )

- 21-5 ( 1 * ^ r r )  • " 0>

krE. = 30  ̂1 + j . (ID
/ T

Większość wzorów na napięcie początkowe określono na podstawie pomiarów 
dla przewodów gładkich. Tichodeev [10] podał wzory na napięcie początkowe 
ulotu dla przewodów - linek skręconych z drutów:

r n OK
u = ------- — --  ln ^  (12)
p l+(n-l)(r/rT) r®

gdzie:

rT" - zastępczy promień dla przewodów wiązkowych,

n - liczba przewodów w wiązce, 
r - promień przewodu,
a - odległość między przewodami w wiązce,
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2.3. Określenie promienia ulotu

Zjawisko ulotu, przez silne zjonizowanie warstwy powietrza wokół 
przewodu, powoduje umowne zwiększenie średnicy przewodu. W pracy [6] 
zaproponowano wzór przybliżony dla określenia maksymalnej średnicy umownej 
przewodu w warunkach ulotu dynamicznego:

r
umax ■ i  [ <* ras )

gdzie:
k ,Ap - oznaczają współczynniki zależne od wymiarów przewodów oraz 

znaku sygnału udarowego

t  k i- ' t  k r  J

D = 0,78 dla udarów dodatnich,
D = 0,375 dla udarów ujemnych.

Wzory zaproponowane przez innych autorów zakładają nie analityczne, lecz 
iteracyjne obliczanie promienia umownego wg wzoru:

- (' * M  1 ‘ ̂ Sr - p r ) ]  " 5>
przy czym a = wartość stała ( 0,9 + 1,0 ) Wartość r (t) stanowi podstawę

u

do określania charakterystyki q=f(u) w niektórych obliczeniach numerycznych 
wg wzoru:

2h-r (t)
q(t) = 2nc ocE r (t)------   . (16)

o k r  u  Z n

2.4. Możliwości uwzględnienia modelu ulotu przy odwzorowaniu linii 
przesyłowej najwyższych napięć

Schematy zastępcze linii przesyłowej zawierają - w zależności od 
rozpatrywanego problemu - parametry równomiernie rozłożone lub skupione. 
Model ulotu będzie zatem w istotny sposób zależał od tego, jak odwzorowywana 
jest linia. W schematach zastępczych zawierających parametry rozłożone 
uwzględnienie zjawiska ulotu powinno następować dla każdego nieskończenie 
krótkiego elementu linii, przy czym konsekwentnie będą się zmieniać zarówno 
impedancja falowa linii, jak i stała rozchodzenia się fali. W tej sytuacji
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można określić impedancję falową dynamiczną:

zfd / L (17)

w porównaniu do impedancji falowej bez uwzględnienia zjawiska ulotu:

zr (18)

analogicznie stałą rozprzestrzeniania się fali:

1 (19)
d V Lc (u)1d

W związku z tym wszystkie parametry muszą być obliczane na nowo w każdym 
kroku czasowym podczas obliczeń numerycznych. Zasada superpozycji nie może 
być zastosowana z uwagi na nieliniowy charakter zależności c =f(u).d

W przypadku modelowania linii za pomocą parametrów skupionych (np. 
zastępcze czwórniki typu TT), uwzględnienie ulotu odbywa się przez 
wprowadzenie dodatkowych elementów w punktach węzłowych. Wraz ze wzrostem 
liczby czwórników rośnie odpowiednio liczba pojemności i upływności 
poprzecznych odwzorowujących ulot, co może utrudnić optymalizację obliczeń 
numerycznych. Liczba dodatkowych punktów z podłączonymi pojemnościami i 
upływnościami ograniczona jest z jednej strony wymaganą dokładnością 
obliczeń, z drugiej zaś koniecznością obniżenia amplitudy fal odbitych 
pojawiających się w punktach nieciągłości - węzłach (zjawisko nie 
występujące w układach rzeczywistych).

2.5. Schemat zastępczy modelu ulotu
Z przytoczonych powyżej rozważań wynika, że model linii uwzględniający 

zjawisko ulotu musi stanowić kompromis między dokładnością, szybkością 
obliczeń oraz pojemnością pamięci operacyjnej komputera. Dla badań 
opisywanych w niniejszym artykule zastosowano następujące opcje:

- linia podzielona na n odcinków odwzorowanych za pomocą parametrów 
rozłożonych, dodatkowe układy uwzględniające ulot dołączane są 
w n punktach węzłowych,

- linia podzielona na n odcinków odwzorowanych za pomocą parametrów 
skupionych, dodatkowe układy uwzględniające ulot dołączane są w n 
punktach węzłowych.



112 P. Sowa

Na rysunku 1-A pokazano zasadę tworzenia dodatkowych układów modeli 
ulotu. W zależności od wymaganej dokładności możliwe jest stosowanie jednego 
(rys.la-A) lub drugiego (rys. lb-B) przybliżenia charakterystyki nieliniowej 
q=f(u).

Dodatkową pojemność Ac można również odwzorowywać za pomocą nieliniowych 
zależności:

- wg Kostenki [6]
2/3

Ac = c M f —  - 1 ] (20)
g  v u  'kr

przy czym
M<+>= 1,292 , M (_)= 0,63 ,

- wg Boczkowskiego [9]
T a 1/3 1Ac = c I Ą B (— ) - 1 I (21)g o U J

przy czym
B(ł)= 1,02 , B(_,= 0,85 .

3. METODA OBLICZEŃ

Zastosowano dwa równoległe tory obliczeń:
- za pomocą programu EMTP (wersje ATP2 oraz MT). W tym przypadku linie 
odwzorowano parametrami rozłożonymi. Wykorzystano aproksymację

Rys.2. Schemat układu - linia o parametrach rozłożonych wraz z modelem 
ulotu

Fig.2. Scheme of computation with distributed line and corona model
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odcinkową charakterystyki nieliniowej q=f(u), przy czym model linii 
wraz z ulotem realizowano wg schematu zastępczego przedstawionego na 
rys. 2,

- za pomocą własnego programu mikrokomputerowego, przy czym model linii 
wraz z ulotem realizowano wg schematu zastępczego przedstawionego na 
rys.3. Charakterystykę nieliniową modelowano zgodnie z zależnością 
(20) lub (21).

Rys.3. Schemat układu - linia o parametrach skupionych wraz z modelem ulotu 
Fig.3. Scheme of computation with lumped łine and corona model

3.1. Obliczenia za pomocą programu EMTP

Metoda trapezów wykorzystana w programie EMTP, obok niewątpliwych zalet 
(łatwość zastosowania, zapewniona stabilność rozwiązania), ma zasadniczą 
wadę, szczególnie dokuczliwą przy analizie przepięć: w układach
zawierających parametry skupione istnieje możliwość pojawienia się oscylacji 
numerycznych. Parametry występujące w schemacie zastępczym modelu ulotu mogą 
jako punkty nieciągłości stanowić źródło oscylacji, które w rzeczywistym 
układzie nie występuje. Znalazło to potwierdzenie w badaniach testowych, 
których wyniki przedstawiono na rys. 4a * 4e. Zbadano tutaj model ulotu wraz 
z aktualnie zalecanym przez użytkowników programu EMTP, "lekarstwem" 
obniżającym amplitudę oscylacji, wprowadzaniem rezystancji tłumiących - tzw. 
CDA (Critical Damping Adjustment) [10]. Jak widać z przebiegów charakterys
tyk i=f(u) na rys. 4a + 4e, w celu uniknięcia oscylacji numerycznych 
musiałaby być w tym przypadku zastosowana rezystancja R > 1010 £1. W tejCDA
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300 i*ln=-20i.9ti*Al ia»x=2Q0.2[i<A]

Rys.5. Porównanie charakterystyki q=f(u) dla ekstremalnie różniących się 
parametrów

Fig.5. Voltage-charge diagram compared for the extremely conditions
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sytuacji pojemność c nie odgrywałaby żadnej roli, co jest widoczne na rys.5,
10gdzie dla ekstremalnie różnych pojemności c oraz R ^  = 10 0 otrzymano

identyczne przebiegi charakterystyk. Wynika z tego, że w przypadku modelu 
ulotu zastosowanie CDA nie stanowi żadnego rozwiązania problemu oscylacji 
numerycznych. Wykluczone jest zatem odwzorowywanie linii za pomocą 
parametrów skupionych. Podczas modelowania linii za pomocą parametrów 
rozłożonych problem oscylacji numerycznych nie występuje.

3.2. Obliczenia za pomocą programu mikrokomputerowego
W .modelu układu pokazanym na rys. 3 zastosowano metodę numeryczną 

różnic skończonych. Ta metoda, celem zachowania stabilności rozwiązania, 
wymaga zarówno małych kroków obliczeniowych, jak również bardzo krótkich 
odcinków ńx linii odwzorowywanych za pomocą parametrów skupionych. Oznacza 
to, że obliczenia mogą być prowadzone tylko dla krótkich linii. W przeciwnym 
przypadku, jeżeli pojemność komputera na to pozwala, czas obliczeń znacznie 
się wydłuża.

Dla przedstawionego schematu zastępczego można napisać następujące 
równania:

3i
ei = L Ax ar

aqk
Łi “ Ax a T

+ e

+ i

(2 2 )

a po zastosowaniu metody różnic skończonych: 

31  ̂(n+l )_ ^ (n) 
i 1

at At

(n) (n-1)
(23)

at At

W następstwie tego równania (22) można przekształcić do postaci: 

(n)

 ̂(n) _ i(n) 
k 1

LAx  ̂ (̂n+l) - i;n) )At

Ax , (n) 
( %

(n-1)
At - \

(24)
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P.ys.6. Program czasowo-przestrzenny obliczeń 
Fig.6. The space-time plan

Obliczenia przebiegają wg planu i-k-n (rys.6), przy czym rozpoczynają się 
od warunku początkowego:

(n) . . , .e = napięcie zasilające,
U) (25)0

i. = — —  , z - impedancja falowa linii

dla n = 1,2 N

W następnym kroku wartości e^n) będą obliczane z zależności (24).
W kolejnym kroku z charakterystyki q'n)= f(e<n>) otrzymuje się wartości

ładunku, w konsekwencji z równania (24) prądy itd. Dla rozwiązania układów 
równań nieliniowych zastosowano metodę Newtona-Raphsona.
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4. WYNIKI OBLICZEŃ

4.1. Tłumienie i zniekształcenie fal udarowych

W obliczeniach jako wielkości wejściowe przyjęto udary znormalizowane - 
dwubiegunowe. Udary takie, jak wiadomo, odtwarzają nie tylko przepięcia 
atmosferyczne, lecz również niektóre przepięcia łączeniowe. W badaniach 
przyjęto udary o różnych parametrach czasowych: o czołach od 0,6 do 250 ps i 
grzbietach od 0,6 do 2500 ps. Wprawdzie 90% udarów atmosferycznych
występuje ze znakiem ujemnym, przeprowadzono jednak badania dla udarów 
obydwu znaków, przy czym dla porównania przeanalizowano przebiegi w układzie 
bez oraz z uwzględnieniem modelu ulotu.

ulmax [■/] (~)i.2/50ns

96

' ió

88

84

80
400

--- '*1 -- —— —--- —-----
\ ■■■V.

>■( X.(-) 1.2/5usi1 I 1 \\ ( +>1.2/50fs! V,
L_ { +>1 ,2/5i(K u

\

\
\

li»]
00 1200 1600 2000

Rys. 7., Zależność wartości maksymalnej napięcia do amplitudy sygnału 
wejściowego od odległości do miejsca udaru

Fig.7.r The distance dependence of the peak attenuation u /u„max lmax
Badania wykazały bardzo silne tłumienie i odkształcenie fal w warunkach 

udaru związane ze stratą energii na zapalenie ulotu. Na rys.7 pokazano 
zależność amplitudy udaru od odległości od miejsca jego powstania. Jak
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Rys.8.. Zależność czasu osiągania maksimum przez falę napięciową 1.2/5 oraz 
1.2/50 ps biegnącą wzdłuZ linii od odległości do miejsca udaru

Fig. 8.. Variation in time to crest of a 1.2/5 and 1.2/50 ps voltage waves as 
it travels along the line

Tablica 1

Wartości maksymalne napięć w [%] amplitudy udaru napięciowego 
1,2/5 ps oraz czas jej osiągania dia wybranych odległości od 
miejsca udaru

UDfiR DODATNI UDAR UJEMNY
1 0 t A t

M V. V. lis
400 98.34 1.935 99.73 1.761
800 94.44 Z. 325 98.53 1.950
1200 88.62 2. 780 96.27 2.175
1600 82.02 3.220 93.52 2.425
2000 76.61 3.705 82.61 2.631
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widać, im dłuższa droga, tym dłuższy czas odbierania energii przez uiot i 
tym większe obniżenie wartości szczytowej napięcia, przy czym dla udarów 
zanikających wolniej tłumienie to jest mniejsze. Dla krótkich udarów z kolei 
występuje krótszy schodek poziomy na czole fali, stąd szybciej osiąga udar 
swoje maksimum, co jest widoczne na rys.8. Dla udarów o znaku ujemnym, 
tłumienie fali jest mniejsze niż dla udarów o znaku dodatnim, jednak dla 
udarów ujemnych następuje szybsze odbudowanie fali, co wynika z tablicy 1. 
Zniekształcenie stromości w zależności od odległości od miejsca udaru 
pokazuje rys.9. Jak wynika z badań, dla udarów długich, np.250/2500 ps, 
różnica w przebiegu fal dla modelu bez oraz z uwzględnieniem ulotu jest do 
pominięcia.

slkU/jis]

Rys. 9. średnie nachylenie czoła fali jako funkcja odległości od miejsca 
udaru

Fig. 9. Average slope of the front as function of the propagation length

4.2. Upływ parametrów schematu zastępczego na wyniki obliczeń
Właściwy dobór parametrów schematu zastępczego modelu ulotu odgrywa w 

badaniach decydującą rolę. Przede wszystkim bardzo ważne Jest dokładne 
określenie napięcia początkowego, pojemności dynamicznej oraz charakterys
tyki q=f(u). Przykładowe przebiegi prądów i napięć dla różnych parametrów
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Rys.10. Przebiegi fal napięciowych dla udaru 1.2/5 ps dla różnych parametrów 
schematu zastępczego modelu ulotu

Fig.10. Propagation of the 1.2/5 ps pulse calculated for different corona 
model parameters

schematu zastępczego pokazano na rys.10. Wprowadzenie pojemności dynamicznej 
do równań opisujących linię powoduje zmianę impedancji falowej. Brak uwzglę
dnienia tego zjawiska powoduje powstanie dodatkowych punktów nieciągłości 
będących źródłem odbicia fal, jak to przykładowo pokazano na rys.11, gdzie 
porównano przebiegi napięciowe dla linii bez i z uwzględnieniem modelu 
ulotu, przy czym impedancja falowa obliczona została dla linii bez 
uwzględnienia ulotu. Bardzo trudne jest określenie minimalnej długości 
odcinków linii włączanych pomiędzy punkty węzłowe, w których dołączane są 
układy uwzględniające ulot. Na podstawie przeprowadzonych badań można 
stwierdzić, że dla udarów o czołach powyżej 0,1 ps długość odcinka linii nie 
powinna przekraczać 20 metrów. Zbadano również wpływ uwzględnienia 
zależności parametrów linii od częstotliwości przez wprowadzenie w programie 
EMTP tzw. modelu Martiego [3], Ponadto przeanalizowano przebiegi napięć i 
prądów w przewodach (jak również torach) sąsiednich, tj. nie dotkniętych
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u[kV]

Rys.11. Przebiegi przejściowe napięć obliczone dla modelu linii z modelem 
oraz bez modelu ulotu, obciążonej impedancją falową

Fig.11. Results of digital computer calculation of a traveling wave on a line 
with and without corona terminated by natural surge impedance

udarem. Badania wykazały pomijalny wpływ obydwu wymienionych czynników. 
Wnioski te pozwalają na znaczne zaoszczędzenie nakładu pracy oraz czasu 
obliczeń numerycznych.

5. UWAC-I KOŃCOWE

Badania omawiane w niniejszym artykule, jak również prezentowane 
fragmentarycznie wyniki stanowią część ogromnego zadania, jakim jest próba 
wyboru optymalnego, kompleksowego modelu linii najwyższych napięć do analizy 
stanów przejściowych w niej występujących. Model taki będzie zawsze zależny 
od problemu, który należy rozwiązać. Wyniki z przeprowadzonych badań nie 
pozwalają jednak na kategoryczne stwierdzenie, w jakich przypadkach można 
zrezygnować z dodatkowego uwzględniania w modelu linii modelu ulotu. 
Istnieje bowiem wiele dodatkowych czynników, które mogą mieć wpływ na
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przebieg udarów napięciowych bądź prądowych w linii (przykładowo 
uwzględnienie przeskoków na izolatorach). Badania prowadzone w tej 
dziedzinie powinny uwzględniać następujące czynniki:

- dla konkretnej linii musi być dokładnie określona, jeżeli to możliwe - 
na drodze pomiarowej, charakterystyka zależności ładunku od napięcia. 
Jest to szczególnie istotne z uwagi na bardzo duże rozbieżności 
wartości napięć początkowych ulotu obliczanych na podstawie wzorów 
(niektóre przytoczono w rozdziale 2) podawanych przez różnych autorów;

- muszą zostać uwzględnione warunki pracy linii wraz z parametrami takich 
urządzeń, jak odgromniki zaworowe, kable doprowadzające itp.

W przypadku konieczności uwzględnienia modelu ulotu można zastosować 
każdą z zaproponowanych powyżej metod, przy czym dla linii o długości 
większej od 500 metrów zalecana jest metoda wykorzystująca program EMTP.

LITERATURA

[1] Peek F. W. jr.: The Law of Corona and the Dielectric Strength of Air,
J.Amer.Inst.Electr. Engng. 30 (1911) s.1458

[2] Prinz H.: Zur Gültigkeit des Peekschen Korona Verlustgesetzes,
Archiv für Elektrotechnik, Bd.3 H.12 (1941) s.705 - 714

[3] EMTP - Theory Book, Dept, of El.Engn. 'JBC Columbia Canada 1986
[4] Wagner C.F., Gross I., Lloyd B.L.: High-voltage impulse test on 

transmission line, AIEE-Trans. on PAS 73 (1954) 4 s.196-210
[5] Maruvada P.S., Menemenlis H., Malewski R.: Corona Characteristics of 

Conductor Bundes under Impulse Voltages, IEEE Trans.,Vol.PAS-96. No 1, 
s.102-115, 1977

[6] Kostenko M.V. : Physikalisch Modell für die Impulskorona, lO.Wiss. Konf. 
der TU Dresden 1984 s.24-28

[7] Al-Tai M. A. , Elayyan H.S.B. , German D.M., Hadda A., Harid N. ,
Waters R.T.: The simulation of surge corona on transmission lines, 
IEEE/PES Summer Meeting, Portland, Oregon, July 24-29, 1988, 88SM 552-2

[8] Salesski A.M.: Elektrische Energieübertragung Nr 6 TOO (1948)
[9] Boczkowskij B.B.: Impulse corona on single and split conductors, 

Elektriczestwo, No 7, 1966
[10] Tichodeev N.N.: Zur Berechnung der Anfangsfeldstrke der allgemeinen 

Korona auf Gleichstromleitungen - Elektriczestwo, 10/1957, s.12-19

Recenzent: prof.dr hab.inż. Zbigniew Ciok 
Wpłynęło do Redakcji dnia 1 czerwca 1991 r.



Obliczanie przebiegów przejściowych 125

COMPUTATION OF THE TRANSIENTS ON TRANSMISSION LINES WITH CORONA MODELLING 

Abstract
The paper presents a mathematical corona model and its use for 

transmission line modelling with corona. The corona model is used as an 
element of the discretized transmission line model. Two alternative methods 
have been used for modelling. In one single phase line section has been 
represented by a non-linear model circuit with changes ir. its state 
depending on the present and the previous values of this voltage. 
Propagation with corona has been simulated by cascading identical model 
circuits and the non-linear transmission line equations were solved by a 
finite difference method. In second of the alternative the implementation of 
a simple and accurate numerical models representing the non-linear corona 
phenomenon in a general purpose Electro-Magnetic Transients Program (EMTP) 
were used. The number of segments needed for discretization depends on the 
type of transient being simulated. In addition the three phase frequency 
dependent modelling are developed. However in many practical situation, 
single phase studies will be sufficiently revealing for assessing the effect 
of corona on transients on lines.The effect of corona threshold voltage is 
represented by placing a diode in series with D.C battery. The parameters of 
the line element model circuit may be determined from the experimental q-e 
characteristics. The paper presents the results of digital calculation of 
current- and voltageform in the line taking into consideration the corona 
under impulse voltage conditions. The waveshapes show the typical distortion 
of the wavefront and reduction in crest values associated with corona 
losses. Figures in paper show the attenuation of the crest voltage against 
distance travelled along the line. With positive lightning surges - 1.2/5 ps 
and 1.2/50 ps - corona losses result in a very marked attenuation of the 
crest voltage in a distance of a few kilometers. The attenuation of negative 
surges is not as pronounced but it is significant. The results from model 
confirm with available experimental data in the literature.
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SYMULACYJNA METODA WYZNACZANIA STRAT MOCY CZYNNEJ W NAPOWIETRZNYCH SIECIACH 
ROZDZIELCZYCH SN

Streszczenie. Zaprezentowano metodę wyznaczania szczytowych strat 
mocy czynnej w rozgałęzionych liniach napowietrznych SN. Metoda ta 
opiera się na symulacji komputerowej konfiguracji poszczególnych linii 
oraz rozpływu prądów szczytowych w tych liniach. Uzyskana tą drogą 
zależność analityczna uogólniona została dla zbioru linii SN. 
Maksymalny błąd, z jakim można wyznaczać straty mocy czynnej w zbiorze 
tych linii, nie przekracza z reguły wartości 5%.

Summary. The method of peak real power losses determination in 
branched MV overheadlines is presented. This method is based on 
computer simulation of individual lines configuration and their peak 
current flows. Analytic dependence was generalized for MV lines set. 
Maximal error of peak real power losses determination by proposed 
dependence in MV lines set is as a rule less than 5% .

PeąpMe. B CTaTbe npencTasneH neTon oueHKH Harpy30HHHx noTepb 
MoinHocTH 8 B03flyiUHMx, pacnpepermTejibHbix jmhhsx cpeflHero HarrpsseHHH. 
Me-ron ocHOBaH Ha KoraibioTepHOM reHepnpoBaHHH cxen oTnenbHux jthhhś h 
3HaseHHń npoTexajomnx no sthm jthhhsm tokob b fthkobmm pe*HMe 3arpy3KH 
y3noB. 3thm nyTëM 6ima nonyneHa pacHëTHas cjmptiyna nns onpeneneHHS 
noTepb MouiHOCTH b MHO*ecTBe peanbHo nefiCTByioiiwx nHHHfl, nonbsyacb 
KOTopoñ moüího nonyuHTb MaKCHMajibHyio norpeuiHOCTb, He npeBMiuaiomy», xax 
npaBHno, 5 npoueHTOB.

1. WPROWADZENIE

W literaturze światowej problemowi wyznaczania strat mocy i energii w 
elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych poświęcono bardzo wiele
miejsca. Fakt ten świadczy o złożoności problemu, a ściślej - o
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niejednoznaczności uzyskiwanych wyników. Główną przyczyną tego stanu jest 
brak wiarygodnej informacji o parametrach, od których zależą straty 
sieciowe, a szczególnie o obciążeniach poszczególnych węzłów odbiorczych i 
odcinków linii, które to obciążenia mają charakter losowy. Ponadto bardzo 
trudne do uzyskania są informacje o zmienności czasowej tych obciążeń, o 
niesymetrii obciążeń, współczynnikach mocy i innych wielkościach, 
wymagających przeprowadzenia wielu pomiarów. Również - ze względu na 
rozległość sieci elektroenergetycznych - nie jest możliwe wyznaczenie strat 
w poszczególnych elementach sieci rzeczywistych. Dlatego też istniejące 
metody wyznaczania strat sieciowych opierają się na rozmaitych założeniach 
upraszczających, które z jednej strony ułatwiają przeprowadzenie obliczeń, 
ale z drugiej - zmniejszają dokładność wyników. Dość powszechnie przyjmowane 
jest np. założenie o równomiernym rozłożeniu węzłów odbiorczych wzdłuż linii 
SN bądź nN, o proporcjonalności obciążenia węzłów odbiorczych sieci SN do 
mocy znamionowych transformatorów SN/nN,o jednakowych obciążeniach węzłów 
nN, o liniowo zmieniających się przekrojach wzdłuż linii itp. Najbardziej 
znana w kraju metoda wyznaczania strat w sieciach rozdzielczych SN [5] 
opiera się m.in. na założeniu o powierzchniowym charakterze tych sieci, a 
wszelkie odstępstwa od sieci modelowej korygowane są różnego rodzaju 
współczynnikami poprawkowymi, o różnym stopniu trudności i dokładności ich 
wyznaczania.

Zwiększenie dokładności wyznaczania strat sieciowych możliwe będzie 
dopiero po wprowadzeniu odpowiedniego systemu informatycznego, np. SORS1', 
gromadzącego niezbędne informacje o poszczególnych sieciach i ich 
parametrach w swojej bazie danych, i umożliwiającego efektywne przetworzenie 
tych informacji. Jednak, np. w celu uwzględnienia strat sieciowych w 
optymalizowanych funkcjach celu [23, w dalszym ciągu potrzebne będą metody 
wyznaczania strat, oparte na ogólnie dostępnych i wiarygodnych informacjach 
o parametrach charakteryzujących analizowane sieci, z uwzględnieniem 
prognozy zmian tych parametrów w określonym horyzoncie czasowym.

W Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej 
opracowano w ostatnim okresie symulacyjną metodę wyznaczania strat mocy w

System Obliczeń Rozdzielczych Sieci, opracowywany aktualnie w Instytucie 
Energetyki - Zakładzie Sieci Rozdzielczych w Katowicach.

1 )
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napowietrznych, rozgałęzionych sieciach rozdzielczych SN, która to metoda 
może być przystosowana do wyznaczania strat również w innych sieciach. 
Opiera się ona na losowym generowaniu komputerowym konfiguracji 
poszczególnych linii SN oraz obciążeń szczytowych ich węzłów odbiorczych. W 
liniach tych deterministycznie odtwarzany jest rozpływ prądów szczytowych z 
uwzględnieniem współczynników udziału poszczególnych węzłów odbiorczych w 
obciążeniu szczytowym kolejnych odcinków linii. Zależności analityczne, 
uzyskane dla pojedynczych linii, uogólnione zostały dla całej sieci SN.

2. ALGORYTM GENEROWANIA KONFIGURACJI ROZGAŁĘZIONYCH LINII SN

Komputerowe generowanie konfiguracji poszczególnych linii SN 
przeprowadzane jest z wykorzystaniem ogólnej metody, przedstawionej w 
pracach [6,7], oraz zestawu danych, przytoczonych przykładowo w tablicy 1.

Tablica 1

Zestaw danych, niezbędnych do losowego wygenerowania konfiguracji 
linii napowietrznej SN

Straty techniczne w liniach napowietrznych SN

Dane!
Przeć. liczba uyjsc liniowych ze stacji zasil. 8.00 szt.
Liczba stacji odbiorczych, zasilanych z linii 25.80 szt.
Minin. odległość miedzy stacjami odbiorczymi 0.80 km
Przeciętna moc znamionowa transformat, w sieci 110.00 kUfl
Przeć, uspolcz. obciaz. szczyt, transf. u sieci 0.62 -
Napiecie znamionowe sieci 15.00 kV

Na płaszczyźnie, powstałej przez podzielenie koła na tyle części, ile 
założono wyjść liniowych ze stacji zasilającej, i obrazującej obszar 
zasilany jedną linią SN, wybierane są losowo współrzędne biegunowe punktu,
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będącego miejscem usytuowania pierwszej stacji SN/nN. Punkt ten zostaje
połączony najkrótszym odcinkiem ze środkiem koła, w którym umownie
umieszczona jest stacja zasilająca sieć SN. Dalszy rozwój sieci opiera się 
na kryterium czasowo-ekonomicznym - kolejno pojawiające się w czasie stacje 
SN/nN przyłączane są do istniejącej już części linii najkrótszymi odcinkami. 
Generowanie poszczególnych liści drzewa (miejsc usytuowania stacji SN/nN) 
może odbywać się z ograniczeniem minimalnej odległości między nimi lub bez 
tego ograniczenia, przy stałej lub zmiennej gęstości powierzchniowej stacji 
SN/nN wzdłuż linii. Generowanie konfiguracji całej linii SN kończy się po 
wylosowaniu współrzędnych zadanej liczby stacji SN/nN i połączeniu ich w
jedno drzewo, jak to przedstawiono przykładowo na rys.1.

Rys. 1. Schemat wygenerowanej losowo linii SN 
Fig. 1. Configuration of random generated MV line

Przyporządkowanie poszczególnym węzłom odbiorczym obciążeń szczytowych 
odbywa się 3-etapowo. W pierwszym etapie węzłom tym przyporządkowywane są 
moce znamionowe transformatorów, wybierane losowo z zakresu spotykanego w 
praktyce. Odbywa się to zgodnie z zaleceniami [10], m.in. o tym, że 
transformatory o mocach S >250 kV-A umiejscawiane powinny być w stacjach,n
zasilanych przelotowo. Częstości występowania poszczególnych mocy wynikają z 
założonego rozkładu tych mocy w całej sieci SN oraz zadawanej, przeciętnej w
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sieci, wartości mocy znamionowej transformatorów SN/nN. Podobnie w drugim 
etapie poszczególnym transformatorom przyporządkowywane są współczynniki ich 
szczytowego obciążenia, a w trzecim - współczynniki mocy. Wykorzystuje się 
przy tym założenie, że brak jest istotnej korelacji między mocami 
znamionowymi transformatorów a współczynnikami ich szczytowego obciążenia
[8] oraz miejscami ich przyłączenia do linii SN (z wyjątkiem wspomnianych 
już zaleceń, zawartych w pracy [10]). Postaci wszystkich rozkładów wybrano, 
opierając się na wynikach badań przedstawionych w pracy [2], Dla każdego 
węzła odbiorczego wyznaczana jest zatem szczytowa wartość prądu czynnego i 
biernego oraz rozpływ tych prądów w całej linii, z uwzględnieniem 
współczynników udziału obciążenia szczytowego węzłów w obciążeniu szczytowym 
poszczególnych odcinków linii. Współczynniki te wyznaczane są wg zależności 
przedstawionej np. w pracy [9]

gdzie:
A - zadawany współczynnik, do którego dąży k. przy nt~» a, 
n - liczba stacji odbiorczych, do których płynie prąd przez 

określony odcinek linii.

Przekroje przewodów w poszczególnych odcinkach linii dobierane są z 
wykorzystaniem gęstości granicznej prądu, przy której przeciętnie powinna 
nastąpić zmiana przekroju na większy [10], Gęstość ta każdorazowo przyjmuje 
wartość losową wokół zadawanej jej wartości przeciętnej. Założono 
maksymalnie trzy stopnie przekroju przewodów (największy, średni i 
najmniejszy), zadawane przed uruchomieniem programu. Oprócz tego możliwe 
jest zadawanie dodatkowo czwartego stopnia, występującego ewentualnie tylko 
w torze głównym od miejsca trwałego rozcięcia sieci do węzła, od którego w 
torze tym występuje przekrój wyższy z powodu przekroczenia gęstości 
granicznej. Wspomniany, czwarty stopień przekroju, przyjmuje się w celu 
zapewnienia odpowiedniej przepustowości toru w przypadku zasilania 
rezerwowego linii, o ile najmniejszy z przekrojów przy stopniowaniu 
naturalnym nie spełniałby tego warunku (np. stopniowanie naturalne 120, 70 i 
35mm2 AFL, oraz 70mm2 AFL lub 50mm2 AFL dla odcinka toru głównego z 
przekrojem 35mm AFL). Założono przy tym, że punkt trwałego rozcięcia sieci 
pokrywa się z miejscem przyłączenia stacji SN/nN, do której - przy 
naturalnym stopniowaniu przekroju przewodów - spadek napięcia byłby
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największy. Dla przypadku, gdy w torze głównym występuje ww. czwarty 
przekrój, różny od przekroju najmniejszego, spadki napięcia do węzłów 
odbiorczych wyznaczane są po raz drugi.

3. STRATY MOCY CZYNNEJ W POJEDYNCZYCH LINIACH SN

Szczytowe straty mocy czynnej AP w wygenerowanych liniach SN oblicza się 
w sposób dokładny (odcinek po odcinku) na podstawie znajomości rozpływów 
prądów szczytowych, przekrojów i długości poszczególnych odcinków tych linii 
wg zależności

w której:
n - liczba odcinków linii,O
I( - szczytowe obciążenie prądowe i-tego odcinka linii, A,
i - długość i-tego odcinka linii, m,

2s - przekrój przewodów i-tego odcinka linii, mm ,
MSy - konduktywność materiału przewodów linii, — —  .

W praktyce bez większych trudności można uzyskać co najwyżej informacje o
całkowitej długości L każdej linii rzeczywistej, o przekrojach linii st na 
wyjściu ze stacji zasilających, o ich obciążeniach prądowych I , mierzonych 
w okresie szczytowym, oraz o liczbie nt stacji SN/nN, zasilanych z każdej
linii. Z tego więc powodu dokładnie wyznaczone straty mocy (2) w linii
uzależniono od powyższych zmiennych wg wzoru

AP = 3I2 —   k (3)x y st
przy czym wartość współczynnika k zależna jest m.in. od rozłożenia obciążeń 
wzdłuż linii, rzeczywistego stopniowania przekrojów, względnej długości toru 
głównego linii, kształu obszaru zasilanego z linii (liczby linii SN, 
zasilanych z jednej stacji WN/SN) itp.

Powtarzając wielokrotnie symulacje konfiguracji i obciążeń linii przy 
zadawanych wielkościach wejściowych z tablicy 1, otrzymuje się każdorazowo 
inną wartość AP, Ij, L i s , oraz - przekształcając wzór (3) - każdorazowo 
inną wartość współczynnika k. Jak wykazały przeprowadzone analizy, 
współczynnik k zależy istotnie od liczby nt stacji SN/nN, zasilanych z
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jednej linii SN. Zależność tę można przedstawić jako zależność nieliniową o 
postaci

2 4Sk = 0,093 + (4)n
 ̂ MSobowiązującą dla 10<nt<50 przy y=31 — —  . Współczynnik zmienności 

statystycznej współczynnika k dla powyższego zakresu n^ nie przekracza z re
guły wartości Vk=0,2. Oznacza to, że przy znanych wartościach I , L, s^ nt
dla każdej linii SN można prognozować szczytowe straty mocy AP, zawierające 
się przy poziomie ufności <x=0, 95 orientacyjnie w przedziale

AP = (0,6 + 1,4) AP (5)
przy czym AP oznacza przeciętną wartość strat wyznaczoną wg wzoru (3) z 
wykorzystaniem wzoru (4) dla współczynnika k.

Tak duży rozrzut wartości strat mocy wynika z losowej konfiguracji 
poszczególnych linii, czyli inaczej - z losowego rozpływu prądów szczytowych 
w tych liniach, spowodowanego losowym przyporządkowaniem losowych wartości 
obciążeń losowo rozmieszczonym węzłom odbiorczym, zasilanym z każdej linii. 
W praktyce znacznie bardziej interesująca jest wartość oczekiwanych strat 
mocy w zbiorze linii SN, pracujących np. na obszarze rejonu lub zakładu 
energetycznego.

4. STRATY MOCY CZYNNEJ W ZBIORZE LINII SN

Dla n̂  linii SN sumaryczną wartość strat mocy AP można wyznaczyć jako 
sumę strat występujących w poszczególnych liniach

n
1

a p = —  r l k — —  ■ (e)y / ii i i s L— , 11
1=1

Sposób ten nie nadaje się jednak do prognozowania strat mocy w określonej 
perspektywie czasowej, gdyż wymaga informacji o parametrach 1̂ , L, ŝ , n^ 
dla każdej linii, która będzie pracować na rozpatrywanym obszarze sieciowym. 
W rzeczywistości dla analizowanego okresu może być co najwyżej znana ogólna 
prognoza wzrostu zapotrzebowania energii, a pozostałe parametry są zwykle 
zmiennymi sterowalnymi w procesach optymalizacyjnych [2] i to w dodatku 
skorelowanymi w określony sposób ze sobą. Odpowiednia zależność analityczna 
do określania strat mocy powinna więc to uwzględniać.
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Znalezienie przybliżonej wartości sumy iloczynów kilku zmiennych losowych 
o postaci (6) możliwe jest poprzez rozwinięcie funkcji tych zmiennych w 
szereg Taylora wokół ich wartości oczekiwanych [1]

o2y
E(Y) = E(X )E(X ). . ,E(X ) + *'_....... 2/  /  ax ax

i=i j=i ! J E(X)
cov(X.,X.) (7)

przy czym cov(X,, X ) oznacza kowariancję par poszczególnych zmiennych. 
Przechodząc od wzoru (6) do (7) otrzymuje się w przybliżeniu

E(ńP) = —  n [l2(l+V2)L I— )k + 2p o- o- i— )k + y i L i i [ sj (ij• l) ix l { s j

+ 2p <r <r L k + 2 p o* <r f — —̂ 1L +M I  , 1 / s  ) I l / s  ) M I  , k )  I k I S I1 1 1  1 1 1 v

a- c  I2 1 +( L , k )  L k 1 [ S^ J
v2 r .p <r (r I k + pM L ,  l/s ) L (l/s ) 1 (L

+ p <r <r I L ] . (8)K (l/s ,k> (l/s ) k ii l J

W powyższym wzorze wartości p,^ x ) oznaczają współczynniki korelacji
Y*)

poszczególnych par zmiennych, natomiast o- oznacza odchylenie standardowe
i

i-tej zmiennej.
Wykorzystanie wzoru (8) do wyznaczania strat mocy w sieciach 

rzeczywistych również nie jest możliwe. Przede wszystkim brak jest 
możliwości oszacowania współczynników korelacji między poszczególnymi parami 
zmiennych. Można się co najwyżej domyślać, czy jest to korelacja dodatnia 
czy ujemna, duża czy mała, ale to nie zastąpi wartości poszczególnych 
współczynników. Problem ten można jednak rozwiązać na drodze badań 
symulacyjnych. Otóż zamiast badać każdą korelację z osobna, można w 
wyrażeniu (8) wyciągnąć przed nawias pierwszy składnik sumy, zapisując to 
wyrażenie jako

E(ńP) = —  n I2 (1+V2) L i— ) k (1+b) (9a)y i i  i { sj

a dla dalszego uproszczenia - w postaci
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E(AP) = - y -  ij (1+V^) kpfl+c) [kW] (9b)
Si

gdzie:
I - przeciętna wartość prądu obciążenia szczytowego, wyznaczona dla

zbioru n linii SN, w A, i
- współczynnik zmienności statystycznej obciążeń szczytowych Ij w 

zbiorze n^ linii SN,

oraz — - odpowiednio przeciętna wartość odwrotności przekrojów 
si

pierwszych odcinków linii SN i łatwiejsza do wyznaczenia wartość
odwrotności przeciętnego przekroju pierwszych odcinków linii SN, 

-2w mm ,
L i Lj, - odpowiednio przeciętna długość n; linii SN oraz sumaryczna

długość tych linii w rozpatrywanej sieci, w km,
k i k - odpowiednio przeciętna wartość współczynnika k (wzór (4)) w 

p
zbiorze nf linii i łatwiejsza do wyznaczenia wartość tego 
współczynnika przy przeciętnej liczbie n^ stacji SN/nN, 
zasilanych z jednej linii SN, 

b i c - współczynniki uwzględniające wpływ wszystkich korelacji,
wyszczególnionych we wzorze (8) oraz ww. uproszczeń, na wartość 
strat mocy w rozpatrywanej sieci SN.

Efektem badań symulacyjnych jest właśnie przeciętna wartość współczynnika 
c ze wzoru (9b). Wartość tę można wyznaczyć, porównując z jednej strony sumę 
szczytowych strat mocy, wyznaczonych w sposób dokładny dla wygenerowanych 
linii SN (wzór (2)), a z drugiej strony - straty mocy, wyznaczone za pomocą 
wzoru (9b) przy znanych wartościach 1̂ , Vjf ŝ , L̂ ,, n^ oraz kp dla
rozpatrywanych n linii SN. Przeciętna wartość współczynnika c wynosi 
c=0,12>.

Według przeprowadzonych badań,wartość ta zawierała się zwykle między ok. 
0,05 a 0,15, w zależności od występujących trudno mierzalnych korelacji

p(v V

2)



136 Sz. Ciura, A. Gawłowski

5. OCENA BŁĘDU METODY SYMULACYJNEJ

Błąd estymacji strat mocy w zbiorze linii SN, przeprowadzanych według
wzoru (9b), wynika głównie z dużego rozrzutu wartości współczynnika k ,

_ p
wyznaczanego z zależności (4) przy u^=nt- Według pracy [3] błąd predykcji
dla pojedynczego punktu pomiarowego określany jest wzorem

X

natomiast tzw. przedziały Neumana (dla n punktów pomiarowych) - według wzoru

gdzie:
tot, k

so

s
X

X

Dla przeprowadzonych n=48 symulacji, na podstawie których wyznaczono 
zależność (4), uzyskano następujące wartości parametrów:

S =1,715, s =16,33, S =0,83, x=30, t =2,01.y  x  o 0 .0 5 ,4 6
Przedziały ufności i względne błędy estymacji przedstawiono w tablicy 2.

Z tablicy tej wynika, że względny, maksymalny błąd estymacji strat mocy za 
pomocą wzoru (9b) z uwzględnieniem wartości współczynnika k , wyznaczonegop
dla zbioru linii SN według wzoru (4), jest rzędu 5% . Jedynie dla sieci, w 
których pracują linie o stosunkowo małych długościach (rzędu 10+15km), błąd 
ten może być około 2-krotnie większy. Podobnie - maksymalny błąd estymacji 
strat mocy w pojedynczej linii SN według wzoru (3) jest przeciętnie rzędu 
30%, a w najkrótszych liniach - rzędu 50% Należy tutaj stwierdzić, że 
dodatkowe uwzględnienie rozrzutu współczynika c nieznacznie tylko zmieni 
wartość błędu estymacji AP dla zbioru linii SN. Wzrost błędu estymacji dla 
krótszych linii tłumaczy się większym wpływem czynników losowych; dla linii

X

- współczynnik rozkładu t-Studenta na poziomie ufności 1-«- przy 
k=n-2 stopniach swobody,

- błąd standardowy resztkowy, określający przeciętne odchylenie 
od wyznaczonej funkcji regresji y=f(x),

- odchylenie standardowe zmiennej x,

- wartość przeciętna zmiennej x.
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Tablica 2

Przedziały ufności dla współczynnika k oraz względne błędy jego estymacji

Wyszczególnienie
Liczba stacji transformatorowych n^

10 20 30 40 50

Wartość k wg wzoru (4) 0,337 0,215 0,174 0, 154 0, 141

Przedziały 
ufności dla 
a=0,05

± ńki 0,171 0,085 0,056 0,042 0,034

± ńkn 0,038 0,014 0,008 0,007 0,008

Względne
błędy
estymacji

ńki
k 100% 50,8 39,5 32,2 27,5 24,3

ńkn
k 100% 11,3 6,6 4,6 4,5 5,4

zasilających większą liczbę stacji SN/nN wpływ tych czynników "uśrednia 
się" v

6. PRZYKŁADOWE WYNIKI SYMULACJI I WNIOSKI KOŃCOWE

Na rys.1 przedstawiono przykładowy schemat napowietrznej linii SN, wyge
nerowanej losowo z wykorzystaniem danych zawartych w tablicy 1. W tablicy 3 
przedstawione zostały natomiast wyniki obliczeń wybranych wielkości w 
wygenerowanej linii SN, a na rys. 2+5 - uzyskane rozkłady niektórych
wielkości w tej linii. Szczególnie charakterystyczny jest rozkład obciążeń 
poszczególnych odcinków linii, przedstawiony na rys.2. Postać tego rozkładu 
jest bardzo zbliżona do rozkładu przytoczonego np. w pracy [4], uzyskanego 
na podstawie badań, przeprowadzonych w rzeczywistych sieciach. Równie 
charakterystyczna jest wartość tzw. współczynnika wykorzystania przekrojów,
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którą można wyznaczyć jako iloraz przekroju "technicznego" i przekroju 
"handlowego" linii. Współczynnik ten - przy 3 stopniach przekrojów przewodów 
- przyjmuje wartość rzędu 1,4, odpowiadającą przeciętnym wartościom 
praktycznie osiągalnym w krajowych sieciach terenowych [4]. Świadczy to o 
prawidłowości poczynionych założeń i możliwościach stosowania generowanych 
losowo sieci do badania zależności i związków, zachodzących w sieciach 
rzeczywistych. Po dopasowaniu niektórych założeń i nałożonych ograniczeń do 
warunków, występujących w sieciach różnych regionów kraju, symulacja 
komputerowa może stać się wygodnym narzędziem do zastąpienia wielu 
czasochłonnych pomiarów w tych sieciach. Prosta zależność (9b), uzyskana na 
podstawie przeprowadzonych symulacji komputerowych wielu linii SN, 
umożliwiająca wyznaczenie szczytowych strat mocy w sieciach rzeczywistych z 
wykorzystaniem podstawowych - znanych zwykle - parametrów tych sieci, jest 
tego jednym z przykładów.

Tablica 3
Wyniki obliczeń charakterystycznych wielkości w wygenerowanej 
linii SN

Straty techniczne w liniach napowietrznych SN

Uyniki:
Liczba odcinkou wygenerowanej linii s 41 szt.
Rzeczywista dlugosc linii = 41.37 kn
Względna dlugosc toru glounego linii = 0.398 -
Przeciętna noc znamionowa transformat, w linii r 123. S kUft
Przeć, wspolcz. obciaz. szczyt, transf. w linii - 0.665 -
Gestosc prądu "wejściowa" = 0.889 ń/nn*
Gestosc prądu naksynalna = 0.889 A W
Gestosc prądu przeciętna u odcinkach linii - 0.316 f i W
Odchylenie standardowe gestosci prądu w linii = 6.291 (Vnn!
Przekrój "handlowy" linii = 46.11 nn*
Przekrój "techniczny" linii - 65.55 mm*
Przeć, wartość spadku napięcia w szczycie obciaz. = 3.58 X
Odchylenie standardowe spadków napięcia w linii = 1.39 z
Straty techniczne w linii w szczycie obciążenia = 50.58 kW
Straty odnieś, do sumy szczytowych nocy odbiorow = 2.85 ■/.
Straty odnieś, do obciążenia szczytowego linii = 3.53 V.
Szczytowe obciążenie prądowe na wejściu linii - 62.22 a
Współczynnik nocy na wejściu linii - 0.886 -

Przecietne obciążenie szczyt, wezlow odbiorczych = . 3.08 A
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Rozkład prądu u linii QOLi/ROl-Kli/Imax)

oo 0.10 0.20 o.3o o .«  aso a m  azo aso a 9o l.oo
Maksynalne obciążenie linii Inax = 62.22 A 
Bzeczsuista dlugosc linii HOL z 41.37 kw

Rys. 2. Rozkład obciążeń poszczególnych odcinków wygenerowanej linii SN 
Fig. 2. Distribution of individual segment loads of generated MV line

Rys. 3. Rozkład gęstości prądu w poszczególnych odcinkach wygenerowanej 
linii SN

Fig. 3. Distribution of individual segments current densities of generated 
MV line
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O n rk la d  n h ria 7 o n  e t a n  i o d h in rc 7 u rh  LS O rK IQ i/IQ aa* ) Ts7t.]

Rys. 4. Rozkład obciążeń węzłów odbiorczych wygenerowanej linii SN 
Fig. 4. Distribution of receiver stations loads of generated MV line

Dozklad spadkou napięcia  ISOi/LSOKOELTftUi/QELTftUnax)A
0.50 +

Rys. 5. Rozkład spadków napięcia w wygenerowanej linii SN, wyznaczonych dla 
poszczególnych węzłów odbiorczych tej linii 

Fig. 5. Distribution of voltage drops in generated MV line determined for 
individual receiver stations of the line
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SIMULATION METHOD OF PEAK REAL POWER LOSSES DETERMINATION IN OVERHEAD MV 
DISTRIBUTION NETWORKS

Abstract
In this paper the method of peak real power losses determination in 

branched MV overhead lines is presented. This method is based on computer 
simulation of individual lines configuration and their peak current flows. 
The simulation includes three stages. In the first stage, making use of data 
set in table 1, the lay-out and connection of individual MV/LV receiver 
station are generated on a plane that represents an area supplied by MV 
line. Stations appearing by turn are connected with the shortest segments to 
the part of already existing MV line. The tree as on Fig.1 is formed. In the 
second stage rated power values of the MV/LV transformers are assigned to 
individual leaves of the tree (receiver stations) and on the third stage 
peak load factors and power ones of the transformers are assigned to them. 
Then peak current flow is determined in generated line and on the ground of 
this line conductors cross-sections are attributed to individual line 
segments. Real power losses are calculated with accurate method (segment by 
segment) and then with known current load, length and cross-section of line 
a numerical value of k-coefficient is computed from dependence (3) that is 
approximated by least square method (formula (4)).

To determine real power losses in the MV network a formula (9b) can be 
used with following input quantities:
- average peak current load for whole MV network and variation factor of

this value,
- length of all the lines composed on considered MV network,
- average cross-section of the conductors of the MV main lines,
- average number of MV/LV receiver station supplied from one line.
All the correlations among above quantities are replaced by average 

correction factor c determined from simulation research. Table 2 includes 
error analysis of the method and table 3 - characteristic quantities 
appearing on the generated line from Fig.1. Moreover on Fig.2*5 
distributions of receiver stations load and individual line segments loads, 
current density in generated line and voltage drops computed on the current 
path from supply station to individual receiver stations during peak of 
their loads are presented.
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MODELOWANIE MATEMATYCZNE POLA ELEKTRYCZNEGO W WYSOKONAPIĘCIOWYCH 
HERMETYZOWANYCH PRZEWODACH SZYNOWYCH

Streszczenie. Artykuł zawiera opis efektywnej metodyki matematycz
nego modelowania pola elektrycznego wewnątrz przewodów szynowych 
izolowanych sprężonym SF .W celu wyznaczenia rozkładu przestrzennego 
tego pola w pobliżu i wewnątrz izolatorów epoksydowych, zastosowano 
metodę równań całkowo-brzegowych Fredholma. Proponowany sposób 
postępowania ilustruje przykład obliczeniowy.

Summary. An effective mathematical method to field calculations 
within high voltage SFs -insulated solid conductors is proposed. In 
order to compute the spatial field distribution near and inside 
epoxide insulators, the method of a Fredholm integral-bounded 
equations is applied. The numerical experiment is presented by the way 
of an example.

PesBMe. B craTbe npejjnoseH 3c{x̂ eKTHBHMH neToa MaTetiaTHaecKoro 
MofleriHpoBaHHS aneKTpHMecKoro nona BHyrpa uiHHonpoBonoB c snera30Boft 
H3onaueń. Hua onpeneneHHS npocTpacTBeHHoro pacnpeneneHaa aroro nona 
B 0 3 n e  h BHyrpa anoxcnnHbix n3ona-ropoB npHMerreH MeTon HHTerpo-xpaeBiix 
ypaBHeHHń $peflrora>Ma. [Ipennono#eHHwft tie-ron «onenapoBanaa annocTpapoBaH 
BblMHCnHTenbHKM npHMepOM.

1. WPROWADZENIE

Modelowanie i obliczanie pola elektrycznego są czynnościami stanowiącymi 
ważny etap projektowania wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych, 
izolowanych sprężonym sześciofluorkiem siarki (SF̂ ). Opierając się na 
rezultatach, odpowiednio wykonanych badań można bowiem:
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- wyznaczyć rozkład przestrzenny natężenia pola elektrycznego i potencjału w 
zadanym układzie izolacyjnym,

- sprawdzić, czy nie są przekroczone wartości dopuszczalne natężenia pola 
dla sprężonego gazu i izolatorów.
Badania eksperymentalne w tym zakresie są szczególnie przydatne do 

racjonalnego wymiarowania wsporczych i grodziowych izolatorów epoksydowych, 
których wytrzymałość elektryczna powierzchniowa jest porównywalna z wytrzy
małością sprężonego SFg.

Coraz większe znaczenie praktyczne przypisuje się obecnie eksperymentom 
numerycznym, gdyż uzyskuje się w ten sposób szybkie i na ogół zadowalające 
odwzorowanie modelowanego pola elektrycznego, a poza tym - można stosować 
metody projektowania wspomagane komputerowo. Istnieje wiele różnych metod 
numerycznego rozwiązywania zagadnień brzegowych dla sformułowanego równania 
potencjału (patrz [4], [7], [8]). W artykule naszkicowano konstrukcję
logiczną oryginalnego modelu obliczeniowego, opracowanego metodą równań 
całkowo-brzegowych i służącego do wyznaczenia quasi-statycznego pola 
elektrycznego wewnątrz przedziału hermetyzowanego jednobiegunowego przewodu 
szynowego. Otrzymany układ równań operacyjnych stanowił podstawę do 
opracowania kilku wersji programu komputerowego, przystosowanego do 
inżynierskich obliczeń projektowych. Wyniki jednej z serii eksperymentów 
numerycznych zawiera przykład obliczeniowy.

2. CHARAKTERYSTYKA MODELU OBLICZENIOWEGO

Ze względu na aplikacyjny charakter zagadnienia starano się zastosować 
możliwie prosty model obliczeniowy, służący do matematycznego opisu rozkładu 
przestrzennego parametrów pola elektrycznego w rozważanym układzie 
izolacyjnym (patrz [2] i [3]). Wykorzystano w tym celu prawa elektrostatyki 
oraz przyjęto, że warunki brzegowe wyznaczają:
1) zadane potencjały elektryczne na powierzchniach elektrod,
2) ciągłość potencjału i składowej normalnej wektora indukcji elektrycznej 

na powierzchniach rozdziału współpracujących dielektryków.

Rozważa się model ekranowanego 1 uwarstwionego układu izolacyjnego, 
typowego dla jednobiegunowego przewodu szynowego - izolowanego sprężonym

i

gazem. Układ ten składa się z izolatora wsporczego lub grodziowego o
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dowolnym kształcie, lecz symetrii obrotowej, oraz z otaczającego go
sprężonego SF^ (rys. 1). W układzie należy wyznaczyć rozkład przestrzenny

Rys.l. Model układu izolacyjnego jednobiegunowego przewodu szynowego 
1- szyna prądowa, 2- osłona zewnętrzna, 3- izolator kielichowy, 
4- sprężony SF̂

Fig.1. A model of a unipolar solid conductor insulation system
1- conductor-rail, 2- outside screen, 3- conical insulator,
4- compressed SF

pola elektrycznego wewnątrz obszarów £2 (sprężony SF ) ig 6 £2 (dielektrykd
stały), jeśli założymy, że obydwa współpracujące dielektryki (o zadanych 
przenikalnościach elektrycznych względnych i ê ) są doskonałe, wówczas 
4(X), tj. potencjał elektryczny w punkcie X spełnia równanie Laplace’a z 
następującymi warunkami brzegowymi:
1. Na powierzchniach przewodzących S  ̂i S ̂

4(X) = «i 

4(X) = 4

dla X e S
pl

dla X e S
p2

(la)

(lb)

2. Na powierzchniach rozdziału dielektryków Sd = £2 

lim 4 (X') = lim 4 (X*)
n

X’- X 6 S X e S
X’ e £2 X’e £2

( 2 )

Zapisy pod limesami we wzorach (2) i (3) wyrażają warunek:
punkt X’ zmierza do punktu X leżącego na powierzchni S od strony obszarud
Q (strona lewa) lub od strony obszaru (strona prawa).d g
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d$(X’) .. d$(X’)lim e — :---- = lim e — ;---- (3)i dn , 2 dn ,x x

X’— > X e S X’̂ > X e S d d
x’€ fi X’e fid g

Procedura numeryczna sprowadza się do sformułowania, a następnie rozwią
zania układu równań liniowych, wynikającego z równania Laplace’a (A$=0), 
obowiązującego dla zadanej przestrzeni międzyelektrodowej i powyższych 
warunków brzegowych.

Ponieważ w układzie naładowanych przewodników doskonałych (będących w 
równowadze elektrostatycznej) ładunki swobodne koncentrują się tylko na 
powierzchniach elektrod, więc mogą być one opisane za pomocą funkcji 
gęstości powierzchniowej ładunków (r(Y), jeśli punkt Y leży na powierzchni 
S lub S . Wpływ obecności dielektryków na pole elektryczne wewnątrzpl p2
rozpatry- wanego układu można z kolei uwzględnić poprzez wprowadzenie na
powierzchnie S i S ładunków fikcyjnych o gęstości powierzchniowej k(Y). 

pi p2
Wektor polaryzacji elektrycznej spełnia bowiem dla dielektryków, z założenia 
doskonałych, równanie div P=0. Taki sposób postępowania daje w efekcie 
ujednolicenie obszarów fi i fi pod względem ich własności elektrycznych,d p
przy równoczesnym spełnieniu warunków (2) i (3).

Stosując zasadę superpozycji, otrzymuje się następujący prototyp 
rozwiązania mieszanego zagadnienia brzegowego dla równania Laplace’a:

4>(X) = -f-i- 4ire —IXŸI Y 4“ o
s s

P d

dS . (4)
IXY | Y

Po uwzględnieniu teorii wartości granicznych pochodnej potencjału warstwy 
pojedynczej na styku obszarów fi, i fi (patrz [9]) oraz po wprowadzeniud p
wynikających stąd przejść do warunku (3), otrzymuje się następujące równanie 
całkowe drugiego rodzaju:

K(X) - A ¿
cos(XY,n ) ,

k (Y) ------- —  dS - A
|XŸ|2 Y 2"

s sd p

cos(XY,n )
o-(Y)  ; —  dS = 0 (5)

|XY|2 Y

dla X e S , gdzie A = (e - e ) / (e + e ).d 1 2  1 2
Rozpisując warunek (1), otrzymuje się z kolei równanie pierwszego rodzaju
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w następującej postaci:

_1
2n !^ds +51 

| XY | Y
t r (Y)

I XY I
dS ( 6 )

dla X e S
pk

(k = 1,2).

Układ równań (5) i (6) zawiera niewiadome gęstości ic(y) i cr(Y), ale 
wskutek złego uwarunkowania równania (6) jest on trudny do rozwiązania. Aby 
pokonać te trudności, zastosowano metodę regularyzacji równania (6), 
polegającą na sprowadzeniu go do postaci równania całkowego drugiego rodzaju 
(patrz 11] i [5)). Skorzystano w tym celu z własności, że pochodna normalna 
potencjału (4) wewnątrz obszaru należącego do każdego z przewodników jest 
równa zeru. Postępując zgodnie z zasadami wynikającymi z teorii wartości 
granicznych pochodnej potencjału warstwy pojedynczej, uzyskano określone 
wyrażenie matematyczne. Wyrażenie to odjęto od lewej strony równania (6), 
przemnożonego uprzednio przez współczynnik wymiarowy ot>0, uzyskując równanie 
całkowe w następującej postaci:.

' (x) - ń
r cos(XY, n ) 

o-(Y) I-
ixy r I X Y I

dS -Y

2n
r cos(XY, n ) a

k(y) --- — _JL - _ _
*- |XY| |XY| J

dS = 2ae $Y o k (7)

dla X € SPk (k=l,2) oraz S = S u S i S = S  u S .p pl p2 p dl d2

Układ równań (5) i (7) jest układem zupełnym równań całkowych Fredholma 
drugiego rodzaju, który posiada jednoznaczne rozwiązanie. Dobór współczynnika 
wymiarowego a, obojętny ze względu na istnienie rozwiązania układu, wpływa 
jednak na rozkład liczb charakterystycznych operacji całkowych. Warunkuje to 
z kolei zbieżność metody kolejnych przybliżeń i stabilność rozwiązania 
układu równań, dyskretyzującego rozważany układ równań operacyjnych (5) i
(7).

Do numerycznego rozwiązania układu równań operacyjnych zastosowano metodę 
elementów brzegowych, wykorzystaną także przy opracowaniu pakietu komputero-
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wych programów obliczeniowych (patrz [1], [4] i [7]). Programy te są obecnie 
wykorzystywane w pracach studialnych i projektowych, których jednym z celów 
jest wymiarowanie izolatorów wsporczych dyskowych (programy IZODYSK) i 
kielichowych (programy IZOKIEL).

3. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY

Przykład obliczeniowy, ilustrujący możliwości programu IZOKIEL 1, dotyczy
modeli jednoblegunowego przewodu szynowego 420 kV z izolatorami kielichowymi
o zadanych parametrach geometrycznych i materiałowych. Na rys. 2
zaprezentowano rozkłady modułów wektora natężenia pola elektrycznego wzdłuż

*)
powierzchni bocznych izolatora oraz wzdłuż powierzchni szyny prądowej
Z obliczeń numerycznych wynika, że rozkłady rozpatrywanych wielkości są
silnie nieliniowe i wykazują lokalne ekstrema w różnych punktach przestrzeni
międzyelektrodowej (patrz [6]). Dla rozkładów wzdłuż powierzchni bocznych
izolatora (S i S ) stwierdza się następujące prawidłowości: dl d2
- wartości modułów nie rozkładają się symetrycznie względem osi rzędnych 
przyjętego układu współrzędnych,

- największe wartości modułów występują na ogół w miejscach styczności 
izolatora z szyną prądową,

- od powyższej reguły odbiega moduł liczony od strony sprężonego SF 
(oznaczony jako EMzl), osiągający największą wartość w miejscu, w którym 
składowa wektora normalna do powierzchni izolatora wykazuje maksimum.
Rozkład modułu wektora natężenia pola elektrycznego wzdłuż powierzchni 

szyny prądowej (dla rzędnej R=il) ma inny charakter. Jest on szczególnie 
silnie nieliniowy w obrębie nasady izolatora na szynie prądowej, ale:
- moduł osiąga swoje maksimum w miejscach o współrzędnych R=R1 i Z=0,4H 

(gdzie H jest długością poosiową izolatora), przy czym jest ono większe o 
ok. 5% od największej wartości natężenia pola elektrycznego w czysto 
gazowym odstępie izolacyjnym,

- moduł dąży gwałtownie do lokalnego minimum, mniejszego ok. 1,5-krotnie od 
największej wartości natężenia pola w obrębie oddziaływania izolatora, w 
miarę zbliżania się do jego powierzchni bocznej.
-------------------------------
Program umożliwia obliczanie przestrzennego rozkładu potencjału 
elektrycznego oraz składowych stycznej i normalnej wektora natężenia pola 
wzdłuż powierzchni izolatora i szyny prądowej.
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4. PODSUMOWANIE

Przedstawiona metoda równań całkowo-brzegowych służy do efektywnego
modelowania a następnie obliczania pola elektrycznego w układach
izolacyjnych uwarstwionych o symetrii obrotowej. Pozwala ona wyznaczyć
rozkład przestrzenny potencjału elektrycznego i wszystkich składowych
wektora natężenia pola elektrycznego wewnątrz i zewnątrz izolatorów
epoksydowych, współpracujących ze sprężonym SF̂ . Opracowane na tej podstawie
algorytmy a następnie komputerowe programy obliczeniowe są przydatne do
wykonywania prac studialnych i projektowych w zakresie wymiarowania
izolatorów wsporczych i grodziowych dla wysokonapięciowych urządzeń
elektrycznych izolowanych sprężonym SF . •

6
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NUMERICAL MODELING OF ELECTRIC FIELD IN HIGH VOLTAGE SF^-INSULATED SOLID 
CONDUCTORS

Abstract

The paper presents the application of the systems a Fredholm integral-
-bounded equations, resulted from potential theory for a single layer, to
field calculations within high voltage SF^insulated buses. For numerical
modeling a quasi-state electric field distribution inside a section of
a unipolar metalclad SF -bus, the •' stratified and electromagnitecally 

• 6
shielded insulation system with coaxial cylinder electrodes is considered. 
Basing on the univocal solution of the system of complete Fredholm integral 
equations of the second kind, the method of boundary elements has been used 
and the software package has been worked out.

The presented mathematical method is useful for modeling the steady-state 
electric field within composed insulation systems with rotational symmetry. 
The computational example illustrating abilities of the proposed method and 
worked-out computer programs is refered to a section of a unipolar solid 
conductor 420 kV equipped with epoxide conical barrier insulator of given 
geometrical and material parameters. The distribution of electric field 
strength moduli along lateral insulator surfaces and along the conductor- 
-rail surface are represented.
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WYMIAROWANIE IZOLACJI GAZOWEJ HERMETYZOWANYCH PRZEWODÓW SZYNOWYCH 123-420 kV

Streszczenie. Artykuł zawiera opis metody praktycznego wymiarowania
izolacji gazowej hermetyzowanych przewodów szynowych 123-420 kV.
Procedura obliczeniowa oparta jest na wynikach badań
wytrzymałościowych układu walcowego współosiowego, izolowanego
sprężonym SF . Metoda umożliwia szybkie obliczanie minimalnych 6
odstępów gazowych w przewodach o różnych wartościach napięcia 
roboczego, średnic szyn i ciśnienia roboczego gazu.

Summary. A practical computational method for dimensioning of
compressed gas insulation systems of the 123-420 kV solid conductors
is proposed. The computational procedure is based on empirical data
relative to electric strength of coaxial cylinder electrode
configuration with a compressed SF . That makes possible to determine

6

quickly the minimal admissible gas clearances for unipolar solid 
conductors of various operating voltages, current conductor diameters 
and gas working pressure.

Pe3»Me. B CTaTbe npeflno*eH npaKTHHeckhh MeTOfl onpefleneHHS pa3MepoB 
3nera30B0H n3 onauHH repMeTH3npoB aKHtix lMHHonpoBonoB 123-420 kB.
BhHHcnHTenbHyio npoqeflypw pa3pa6oTaHO orra pas cb Ha pe3yra>TaTax
SKcnepHMeHTanbHHX HCcneuoBaHHft UByx coochwx irariHHflpoB, H3onHpoBaHHbix 
3jiera30M. MeTon no3BonseT 6ucTpo onpenenHTb anaHy HaHMeHbumx Tpe6yemix 
ra30Bbix npoHe*yTKOB BHyTpH ycTpoñcTBa ana pasnHHHbix 3HaMeHHń: BHeuiHero 
dHatieTpa TOKonpoBonoB, paôouero HanpameHHS H flaBneHHS snerasa.

1. WPROWADZENIE

Izolacja główna hermetyzowanych przewodów szynowych wielkoprądowych, 
należąca do grupy izolacji wewnętrznej kombinowanej, składa się z dwóch 
zróżnicowanych pod względem własności i zadań funkcjonalnych elementów:
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gazowych odstępów izolacyjnych (w postaci sprężonego SFfi) oraz epoksydowych 
izolatorów wsporczych i przegrodowych. Stosując izolację ciśnieniową można 
konstruować urządzenia wysokonapięciowe o stosunkowo niewielkich wymiarach 
poprzecznych, ale odpornych na większość obciążeń eksploatacyjnych.

Artykuł zawiera opis metody wymiarowania hermetyzowanych przewodów 
szynowych izolowanych sprężonym SFfi. Zagadnienie to jest rozpatrywane ze 
względu na wymagania elektryczne stawiane izolacji gazowej przewodów. 
Opierając się na rezultatach analiz i obliczeń numerycznych wyznaczono 
zbiory najmniejszych dopuszczalnych wymiarów poprzecznych jednobiegunowych 
przewodów szynowych 123-420 kV oraz zaproponowano sposób wykorzystania tych 
wyników do wymiarowania symetrycznych przewodów trójbiegunowych. Rozważania 
nie obejmują wymiarowania i kształtowania geometrycznego izolacji stałej 
przewodów, tj. izolatorów wsporczych, grodziowych i przepustowych.

2. WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI I OCENA WYTRZYMAŁOŚCI IZOLACJI GAZOWEJ 
CIŚNIENIOWEJ

Izolacja gazowa hermetyzowanego przewodu szynowego składa się z wielu 
odstępów izolacyjnych, przy czym sprężony SFfi spełnia zarówno rolę czynnika 
izolującego, jak i chłodzącego. Gaz przeznaczony do napełnienia osłony 
przewodu powinien być dostatecznie czysty i suchy; wymagania w tym zakresie 
są bardzo ostre. Stosując SFg o ciśnieniu 0,2-0,4 MPa można efektywnie 
wykorzystać jego właściwości elektroizolacyjne, a jednocześnie uniknąć 
niebezpieczeństwa przejścia w stan ciekły w napowietrznym przewodzie 
szynowym.

Wskutek uwarunkowań funkcjonalnych i konstrukcyjnych układy izolacji 
gazowej w hermetyzowanych przewodach szynowych są układami o polu 
elektrycznym umiarkowanie nierównomiernym. W przypadku przewodów 
jednobiegunowych są one zbliżone do układów walców współosiowych, a w 
przypadku przewodów trójbiegunowych - do układu czterech walców równoległych 
niewspółosiowych. Rozkład natężenia pola elektrycznego jest najbardziej 
nierównomierny w pobliżu szyn prądowych, tzn. w miejscach konstrukcji 
najbardziej narażonych pod względem elektrycznym.

Wytrzymałość elektryczna gazowych układów izolacyjnych w przewodach 
szynowych zależy przede wszystkim od: geometrycznego ukształtowania
elektrod, rodzaju przyłożonego napięcia i ciśnienia roboczego sześciofluorku



Wymiarowanie izolacji gazowej 155

siarki. Większość takich układów można sprowadzić w uproszczeniu do układu 
obliczeniowego w postaci walców współosiowych. Postępuje się tak nawet 
wówczas, gdy wewnątrz przewodu istnieją obszary, w których rozkład
przestrzenny natężenia pola jest wyraźnie zakłócony (np. w pobliżu
izolatorów lub elementów zestyków szyn prądowych).

Najbardziej wiarygodnych informacji o wytrzymałości takich układów
izolacyjnych dostarczają badania eksperymentalne (patrz [4] i [5]). 
Zależności empiryczne uzyskane na podstawie badań umożliwiają obliczenie 
wolnozmiennych i udarowych napięć przeskoku dla technicznego układu elektrod 
walcowych współosiowych, jeśli:
- ciśnienie robocze sześciofluorku siarki p=0,1 - 0,4 MPa,
- średnica zewnętrzna szyny prądowej d=38 - 200 mm,
- chropowatość powierzchni szyny prądowej nie przekracza 30 pm.

Przy takich założeniach, zazwyczaj spełnionych dla przewodów szynowych, 
można obliczyć wartości szczytowe:
a) wytrzymywanego natężenia pola elektrycznego (w kV/mm)

E = E (l-3oj = (A p + B ) (l-3<r), (1)w SO 1J 1J
b) napięcia wytrzymywanego (w kV)

U = E |  =  0 , 5  d  E l n  5  , ( 2 )
w w ß w a

gdzie: E =A ~ 50-procentowe natężenie przeskoku (w kV/mm);
A. , B. . ” empiryczne współczynniki obliczeniowe o wartościach zależnych
od rodzaju i biegunowości napięcia (patrz tabl 1, poz. oznaczenia i dane
obliczeniowe); tr < 0,05 - współczynnik zmienności natężenia przeskoku ;
D - średnica wewnętrzna osłony przewodu (w mm); a=0,5(D-d) - odstęp

międzyelektrodowy (w mm), ß = > 1 “ współczynnik nierównomierności

pola elektrycznego w układzie walcowym współosiowym.

Wytrzymałość gazowych odstępów izolacyjnych jest zmienną losową o 
rozkładzie prawdopodobieństwa zbliżonym do rozkładu podwójnie wykładniczego 
14]. Przyjęty “trzysigmowy" zapas wytrzymałości odpowiada w przybliżeniu 
ryzyku przeskoku w pojedynczym przedziale gazowym, nie przekraczającemu 0,1%. 
Zapewnia to dostateczną niezawodność izolacji całego przewodu szynowego.

Stosunek odchylenia standardowego do wartości oczekiwanej natężenia prze
skoku. Największe wartości tego współczynnika stwierdza się podczas prób 
udarami łączeniowymi ([4] i [5]).
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Z Izolacją gazową przewodu szynowego współpracują wsporcze i przegrodowe 
izolatory epoksydowe - najczęściej w kształcie dysku lub kielicha. 
Wytrzymałość elektryczna powierzchniowa tych specyficznych izolatorów zależy 
od wielu czynników, a pole elektryczne wokół nich jest dość silnie 
nierównomierne (patrz [3] i [4]). Ze względu na znaczne uzależnienie od cech 
geometrycznych, materiałowych i jakościowych wytrzymałość elektryczną 
izolatorów można "a priori" jedynie oszacować na podstawie największego 
spodziewanego wewnątrz konstrukcji roboczego natężenia pola elektrycznego. 
Wartość skuteczną tego natężenia (w kV/mm) oblicza się wg przybliżonego

W20rU*); 2  ß U 2 ß U
E =  i   (3)

12 (D-d) V3 a

gdzie: U - najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia (w kV),
m

ß - 1,1-1,6 - współczynnik nierównomierności pola elektrycznego wewnątrz 
wsporczego lub grodziowego izolatora epoksydowego (szczegóły w opracowaniu 
(31).

3. KRYTERIA WYMIAROWANIA IZOLACJI GAZOWEJ PRZEWODÓW SZYNOWYCH 123-420 kV

Średnica zewnętrzna szyny prądowej w porównaniu do średnicy wewnętrznej 
osłony przewodu szynowego - wymiarowana ze względu na wymagania elektryczne 
- powinna być tak dobrana, aby uniemożliwić wystąpienie jakichkolwiek 
wyładowań niezupełnych w normalnych warunkach roboczych i jednocześnie 
zapewnić:
1) dostateczną wytrzymałość izolacji gazowej przy ciśnieniu roboczym oraz 

znamionowych napięciach probierczych, zgodnie z wymaganiami normy [6]; 
dane obliczeniowe w tabl. 1,

2) dostateczny zapas wytrzymałości izolacji rozhermetyzowanego (uszkodzonego) 
przedziału gazowego przy najwyższym dopuszczalnym napięciu urządzenia i 
awaryjnym obniżeniu ciśnienia SFs do wartości 0,1 MPa,

3) dostateczny zapas wytrzymałości skrośnej długotrwałej izolatorów 
wsporczych i grodziowych w warunkach roboczych.

Pominięto skrośna i powierzchniową wytrzymałość udarową, na ogół znacznie 
większą od wytrzymałości przy napięciu przemiennym.
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Rys.1. Przybliżone współzależności między wymiarami geometrycznymi elektrod 
i gazowych odstępów izolacyjnych w przewodach szynowych: jednobiegu- 
nowym (A) i trójbiegunowym (B)

Fig.l. Approximate interrelations between geometrical dimensions of elctro- 
des and gas clearances in unipolar (A) and three phase (B) aolid 
conductors
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Powyższe wymagania stanowiły podstawę do ustalenia zasad i ilościowych 
kryteriów wymiarowania izolacji gazowej przewodów szynowych 123-420 kV, 
przedstawionych w pracach [2] i [3], Pozwoliło to z kolei na opracowanie 
algorytmu obliczeniowego oraz użytkowego programu komputerowego IZOLACJA, 
przystosowanego do realizacji na mikrokomputerach klasy IBM PC (patrz [1]). 
Poszczególne kryteria wymiarowania przewodów szynowych w kolejnych etapach 
obliczeń projektowych i najważniejsze zależności wynikające z algorytmu 
obliczeniowego zestawiono w tabl.l.

Program obliczeniowy IZOLACJA umożliwia wyznaczenie zbioru najmniejszych
dopuszczalnych średnic wewnętrznych osłony jednobiegunowego przewodu
szynowego dla zadanych wartości: średnicy zewnętrznej szyny prądowej (d),
napięcia roboczego przewodu (U^) i ciśnienia roboczego sprężonego gazu (p).
Uzyskane rezultaty można także wykorzystać do oszacowania wymiarów
trójbiegunowych przewodów szynowych, z szynami prądowymi rozmieszczonymi w
układzie trójkąta równobocznego (rys. 1). Uproszczony sposób postępowania,
zaproponowany w opracowaniu [3], polega na wykorzystaniu prostych
współzależności między wymiarami geometrycznymi elektrod i gazowych odstępów
izolacyjnych w przewodach szynowych jedno- i trójbiegunowych o zbliżonej
wytrzymałości elektrycznej. Kryterium równoważności porównywanych odstępów
izolacyjnych stanowi równość największych wartości natężenia pola
elektrycznego. Dla zadanego najmniejszego dopuszczalnego stosunku D/d, z
kolejnych wykresów na rys. 1 można wyznaczyć' najważniejsze wymiary

*)geometryczne symetrycznego przewodu trójbiegunowego

4. NAJMNIEJSZE DOPUSZCZALNE WYMIARY POPRZECZNE JEDNOBIEGUNOWYCH PRZEWODÓW 
SZYNOWYCH 123-420 kV

Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzeczne jednobiegunowych przewodów 
szynowych 123-420 kV są określone przez ich średnice D i d. Powinny być one 
dobrane według kryteriów wyszczególnionych w tabl. 1. Dla ciśnienia 
roboczego SFfi, przyjętego na poziomie p=0,25 MPa, średnice wewnętrzne osłony 
muszą spełniać jednocześnie następujące warunki obliczeniowe:

*T
Wymagania elektryczne nie decydują na ogół o wymiarach trójbiegunowych 

przewodów szynowych. Większe znaczenie mają wymagania w zakresie 
odporności cieplnej i wytrzymałości elektrodynamicznej.
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1) Warunek wynikający z kryterium dostatecznej wytrzymałości izolacji 
gazowej przy zadanych napięciach probierczych:

2 U
d o m .i > d exp -dHr1 » (4)

W

przy czym: E^=12,33; 13,39 i 15,43 kV/mm - wartości szczytowe natężenia 
pola elektrycznego wg wzoru (1) odpowiednio dla napięcia probierczego 
przemiennego, udarowego łączeniowego i udarowego piorunowego (wartości 
napięć probierczych U w tabl. 1).pri

2) Warunek wynikający z kryterium dostatecznej wytrzymałości 
rozhermetyzowanego przedziału gazowego:

U
D > d exp ” , , (5)obi.2 ^ 4, 1 d ’ ' ’

gdzie U - najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia (w kV).m
3) Warunek wynikający z dostatecznej wytrzymałości elektrycznej skrośnej 

długotrwałej izolatorów wsporczych i grodziowych:

D > 0,6 U + d, (6)
o b i . 3 m '

jeśli wartości skuteczne największego dopuszczalnego długotrwale natężenia
pola elektrycznego wewnątrz każdego z izolatorów E =2,5 kV/mm (wg

d
najnowszych badań starzeniowych krajowych kompozycji epoksydowych), a 
uśredniona wartość współczynnika nierównomierności pola elektrycznego 
wewnątrz izolatorów ß =1,3 (patrz [3]).iz

W celu uniknięcia wyładowań niezupełnych podczas normalnej pracy przewodu 
szynowego, należy wprowadzić dodatkowo dolne ograniczenie wymiarów średnicy 
szyny prądowej. Z badań eksperymentalnych [5] wynika, że sprowadza się ono 
do warunku:

D < 20 d. (7)
obi. 4

Opierając się na warunkach (4)-(7) wyznaczono zbiory najmniejszych 
dopuszczalnych wymiarów poprzecznych przewodów szynowych 123-420 kV. Zbiory 
różnych kombinacji średnic D i d  znajdują się wewnątrz obszarów 
półpłaszczyzn, zakreskowanych na rys. 2a, b i c. Należą one do rozwiązań 
dopuszczalnych ze względu na wymagania stawiane izolacji gazowej 
rozważanych przewodów szynowych.
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Rys.2. Najmniejsze wymiary poprzeczne dopuszczalne ze względu na wymagania
elektryczne stawiane izolacji gazowej hermetyzowanych przewodów
szynowych: a) 123 kV, b) 245 kV, c) 420 kV; ciśnienie robocze
sprężonego SF p=0,25 MPa 6
1 - kryterium wytrzymałości rozhermetyzowanego przedziału gazowego 

przy napięciu roboczym,
2.3.4 - kryteria wytrzymałości izolacji gazowej odpowiednio przy 

znamionowych napięciach probierczych: przemiennym, udarowym, 
łączeniowym i udarowym piorunowym,

5 - kryterium wytrzymałości elektrycznej długotrwałej izolatora
wsporczego lub grodziowego (D/d < 2,5),

6 - kryterium granicznej nierównomierności pola elektrycznego
(D/d < 20)

Fig.2. Minimal transversal dimensions admissible with respect to electrical
requirements applied to a gaseous insulation of solid conductors:
a) 123 kV, b) 245 kV, c) 420 kV; the SF working pressure p=0,25 MPa

6

1 “ criterion of electric strength of a decompressed section under 
operating voltage,

2.3.4 - criteria of electric strength of gas clearances under 
standard rated test voltages: alternating, switching surge and 
lightning surge respectively,

3 “ criterion of the long-term admissible electric strength of 
a barrier or stand-off insulator (D/d < 2,5),

6 - criterion of the most acceptable electric field nonuniformity 
(D/d < 20)

Z przedstawionych wykresów wynika, Ze najmniejsze dopuszczalne wymiary 
poprzeczne jednobiegunowych przewodów szynowych 123-420 kV są uwarunkowane 
wymaganiami dotyczącymi:
- wytrzymałości udarowej piorunowej izolacji gazowej (dla najmniejszych 
wartości średnic d),

- wytrzymałości skrośnej długotrwałej izolatorów wsporczych i grodziowych 
(dla większych wartości średnic d).
W wyniku szczegółowej analizy, wykonanej w pracy [3], zaproponowano 

następujące wymiary poprzeczne przewodów:
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Um (w kV) 123 245 420

d (w mm) 100 100 200

D (w mm) 250 350 500

Powyższe rozwiązania uznano za najkorzystniejsze pod względem techniczno- 
ekonomicznym, ponieważ:
- zawierają szyny prądowe i osłony zewnętrzne o typowych średnicach,
- pozwalają na efektywne wykorzystanie właściwości elektroizolacyjnych 

sprężonego SFg,
- wykazują dostateczne zapasy wytrzymałości elektrycznej doraźnej (przy 
napięciach probierczych) i wytrzymałości elektrycznej długotrwałej (przy 
przemiennym napięciu roboczym).
W przewodach szynowych 123-245 kV celowe jest stosowanie izolatorów 

dyskowych, a w przewodach 420 kV również izolatorów kielichowych.

5. PODSUMOWANIE

W artykule dokonano jakościowej i ilościowej analizy najważniejszych 
właściwości izolacji gazowej ciśnieniowej, a następnie - opierając się
na zaproponowanych kryteriach wymiarowania ze • względu na wymagania
elektryczne - określono zbiory najmniejszych dopuszczalnych wymiarów 
poprzecznych jednobiegunowych hermetyzowanych przewodów szynowych 123-420kW. 
Zaproponowano również sposób wykorzystania uzyskanych rezultatów do
przybliżonego wymiarowania izolacji gazowej symetrycznych trójbiegunowych
przewodów szynowych.

Szczegółowe analizy i obliczenia wykonano dla wybranych rozwiązań 
wymiarowych gazoszczelnych przewodów szynowych 123, 245 i 420 kV,
izolowanych sprężonym SF o ciśnieniu roboczym 0,25 MPa. Proponowane metody 
wymiarowania są przydatne do wykonywania optymalizacyjnych obliczeń
inżynierskich ze wspomaganiem komputerowym.
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DIMENSIONING OF GASEOUS INSULATION OF THE 123-420 kV SOLID CONDUCTORS 

Abstract

The paper presents a practical computational method useful to preliminary 
but quickly dimensioning of compressed gas insulation systems inside high 
voltage solid conductors. Basing on the qualitative and quantitative analyse 
results of the most valuable properties of compressed gaseous insulation 
systems, the substantial criteria for their dimensioning with regard to the 
electrical requirements have been worked out.
The computational procedure is based on empirical date relative to electric 
strength of coaxial cylinder electrode configuration. In principle, this 
procedure serves to make dimensioning of unipolar solid conductors but there



Wymiarowanie izolacji gazowej 165

is a certain method for applying it to estimate the dimensions of 
symmetrical three-phase constructions.

The detailed analysis and calculation are made for the 123, 245 and 420 
kV buses equipped with typical current conductors, and isolated by means of 
SFfi compressed to the level of 0.25 MPa. The set of minimal acceptable 
current-rail and screen diameters of the above solid conductors is 
presented.
The proposed procedure may be also useful for seeking the optimized bus 
dimensions with regard to other kinds of technical requirements.
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WPŁYW PARAMETRÓW NAPOWIETRZNYCH LINII PRZESYŁOWYCH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ NA ICH 
ODDZIAŁYWANIA NA PODZIEMNE RUROCIĄGI STALOWE PRZY ZWARCIACH JEDNOFAZOWYCH

Streszczenie. Podczas zwarć jednofazowych z ziemią w napowietrznych 
liniach przesyłowych powstają w przebiegających w pobliżu podziemnych 
rurociągach stalowych prądy i potencjały stanowiące wielkości charak
terystyczne oddziaływań. Czynniki wpływające na wielkości charakterys
tyczne oddziaływań można podzielić na: parametry konstrukcyjne i
elektryczne linii, parametry rurociągu oraz parametry układu linia 
ruorociąg. W artykule przedstawiono modele matematyczne oddziaływań i 
wyniki analizy wpływu parametrów konstrukcyjnych i elektrycznych linii 
na wielkości charakterystyczne oddziaływań.

Summary. Underground steel pipelines laid in close proximity to 
overhead HVAC power line aare exposed to interference diuring single 
phase - to - earth faults. The characteristic variables of 
interference are pipeline currents and potentials. The factors 
influencing power line effects on pipelines are: electrical and
structural parameters power line, parameters of pipelines and 
parameters of line - pipeline geometry.

Mathematical models of interference and results of the analysis of 
influence of transmisión lines structural and electrical parameters on 
the characteristic variables are presented in the article.
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1. WSTĘP

Podziemne stalowe rurociągi przebiegające w pobliżu elektroenergetycznych 
napowietrznych linii przesyłowych są narażone na oddziaływania wynikające ze 
sprzężeń w układzie linia-rurociąg. W wyniku oddziaływań na rurociągach 
pojawiają się znaczne potencjały elektryczne, które mogą stanowić zagrożenie 
dla instalacji rurociągowych oraz obsługi. Potencjały o szczególnie dużych 
wartościach są wynikiem oddziaływań galwanicznych i indukcyjnych linii 
przesyłowych najwyższych napięć pracujących z uziemionym punktem zerowym, 
podczas często występujących zwarć jednofazowych z ziemią.

Prace dotyczące oddziaływań były prowadzone przez licznych autorów 
[2,3,4] i doprowadziły do opracowania metod obliczania prądów i potencjałów 
w rurociągach. Stopień uproszczenia zjawisk w proponowanych metodach jest 
różny, stąd też wyniki obliczeń oddziaływań przeprowadzanych poszczególnymi 
metodami znacznie się różnią [2]. Postępujący rozwój techniki obliczeniowej 
preferuje stosowanie metod dokładnych zweryfikowanych pomiarowo [2,4], 
Metody te wymagają obszernego zbioru danych wyjściowych związanych z 
parametrami linii, rurociągu i układu linia-rorociąg. Poszczególne parametry 
mają różny ilościowy wpływ na oddziaływania. Ustalenie tego wpływu stworzy 
możliwość:
- określenia pożądanej dokładności ustalania poszczególnych parametrów jako 
danych wyjściowych do obliczeń,
wstępnego określenia przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia 

oddziaływań.
W artykule zostały przedstawione wyniki badań wpływu ilościowego na wiel

kości charakterystyczne oddziaływań parametrów konstrukcyjnych i elektrycz
nych linii przesyłowych o napięciach znamionowych z przedziału 110-400 kV.

2. MODELOWANIE ODDZIAŁYWAŃ LINII JEDNOPRZEWODOWEJ DWUPRZĘSŁOWEJ

Oddziaływania linii elektroenergetycznej na przebiegający w pobliżu 
podziemny rurociąg w stanie zakłócenia zwarciowego z udziałem ziemi możr.a 
podzielić na galwaniczne i indukcyjne [1,2,3], Oddziaływania galwaniczne 
pochodzą od prądu wypływającego z uziomów linii do ziemi. Oddziaływania 
indukcyjne pochodzą od prądów płynących w przewodach roboczych i odgromowych
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linii. W układzie linia-rurociąg oddziaływania sumaryczne mogą być 
wyznaczane na zasadzie superpozycji oddziaływań składowych (przy założeniu 
liniowości).

Wielkościami charakterystycznymi oddziaływań są:
- prąd galwaniczny w rurociągu I ,
- prąd indukcyjny rurociągu I ,
- prąd sumaryczny w rurociągu I ,
- potencjał galwaniczny rurociągu V ,
- potencjał indukcyjny rurociągu V ,
- potencjał sumaryczny rurociągu V ,
- potencjał galwaniczny rurociągu względem ziemi bliskiej
- potencjał indukcyjny rurociągu względem ziemi bliskiej V ,
- potencjał sumaryczny rurociągu względem ziemi bliskiej Vsb-

Jako ziemię bliską przyjmuje się jej warstwę przylegającą do rurociągu. 
Fole elektryczne na powierzchni rurociągu jest sumą pola pierwotnego 
pochodzącego od oddziaływań linii i wtórnego pochodzącego od prądu w 
rurociągu [1,2]. Natężenie pola elektrycznego E i potencjał V pola będą więc 
określone relacjami:

E°, V° - natężenie i potencjał pierwotny,
E’, V's  -  natężenie i potencjał wtórny.

Przy uwzględnieniu wzajemnego usytuowania linii napowietrznej i rurociągu 
przedstawionego na rys. 1 oraz przyjęciu schematu zastępczego elementarnego 
odcinka rurociągu znajdującego się w polu elektromagnetycznym [1,2] podanego 
na rys. 2 można napisać równania wyjściowe modelujące oddziaływania:

E = E° + E’ , ( 1 )

(2 )

gdzie:

(3)

(4)

- a2 I (x) — YE°(x)
RS

(5)
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gdzie:
V^(x) - potencjał wtórny rurociągu,

E°(x) - natężenie pierwotnego pola elektrycznego,

I ix}— prąd płynący w rurociągu,

Z - impedancja własna rurociągu,
Y - admitancja przejścia rurociąg-ziemia,
x - oś kierunkowa rurociągu o początku w miejscu rzutu punktu 

zwarcia,
a = v£y - stała przenoszenia rurociągu.

Rys.l. Wzajemne usytuowanie linii napowietrznej i podziamnego rurociągu w 
płaszczyźnie zy prostopadłej do kierunku linii i rurociągu,
1 - rurociąg, 2 - przewód linii napowietrznej,
3 - uziom konstrukcji wsporczej linii

Fig.1. Overhead power iinie and underground pipeline geometry,
1 - pipeline, 2 - power line conductor, 3 - tower ground
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Zdx
I RS (x)

E°(x)dx

v;tx)

IRS(x*dx) 

Ydx V' (x+dx)

Rys. 2.' Schemat zastępczy elementarnego odcinka rurociągu podlegającego 
oddziaływaniu linii elektroenergetycznej

Fig.2. Equivalent circuit of pipeline elemental section affected by power 
line interference

Przy oddziaływaniu indukcyjnym natężenie pierwotnego pola elektrycznego 
E°(x) można określić relacją [1]:

Z Z a
E°(x) = I (x) (6)

2Z  z
gdzie:

Z - impedancja wzajemna linii i rurociągu,

Z = - impedancja charakterystyczna rurociągu,

I (x) - prąd płynący w przewodzie napowietrznym.

Przy założeniu I (x)=I =const i E°(x)=E°=const otrzymuje się rozwiązanie
'  z  z

równania (5):
Z I -a|x|

IrJ(x) = -sign (1-e ) . (?)

Potencjał rurociągu określa zależność:

Z Z I -a(x) 
v (X) = 12 ° z e (8)V XJ 2Z

Dla oddziaływania galwanicznego natężenie pierwotnego pola elektrycznego 
określone jest relacją [11:

E“(x) = °
dV_(x) (9)
dx

Potencjał pierwotny galwaniczny wzdłuż rurociągu określony jest równaniem [11:
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gdzie:

V (x) =G 4ti y x2+S2 x2+S2
( 1 0 )

= /(h -d)2+b2 S h +d)2+b2

y - konduktywność gruntu,
Z

I - prąd spływający przez uziom słupa do ziemi, 

b - odległość uziom-rurociąg, 

h - głębokość zakopania uziomu, 

d - głębokość ułożenia rurociągu.

Dla wyznaczenia prądu i potencjału rurociągu należy rozwiązać równania
(3) i (4) dla oddziaływań galwanicznych, a więc wykorzystując zależności (9) 
i (10). Rozwiązania te mają postacie ogólne:

I (X) = 5 RG 2
,  . o , .  v a t f  , _ o txV (fl) e atf-e 

G J - ;
(0) e ad d® ( 1 1 )

V x) = Z
„o, ad ,n ocx V (O) e d0-e

G
| V°(0) e~a0 do ( 1 2 )

gdzie ó - rozpatrywany obszar zamknięty w polu elektromagnetycznym.

Potencjał rurociągu względem ziemi bliskiej może być wyznaczony z 
relacji:

dl (x)-i rs _ (13)V = -Y 
SB dx

3. MODELOWANIE ODDZIAŁYWAŃ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ Z PRZEWODAMI
ODGROMOWYMI

Przy rozpatrywaniu oddziaływań linii wieloprzęsłowej z przewodami odgro
mowymi obowiązuje schemat przedstawiony na rys. 3. Przyjmując oznaczenia
prądów podane na schemacie można wyprowadzić podobnie jak dla linii
jednoprzewodowej dwuprzęsłowej zależności na prądy i potencjały rurociągu:
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N

I r s ( x )  =  4 S T  Z  * *  { ' i [ “ ( x + k a ) - a S J  + +
2 k =0 

M
+ 5 T  Z  ! uk { * l > ( x - k a >«a S J  + 0 [ < x ( x - k a ) . a S p] |  +

Z k = 1

 jsign(x)(l-e °^x ')- sign(x+Na)(1-e a lx+Nal)j

+ irjr ICUłl){sign(x+ka)(l-e-a lx+kal) + 
k =0

- slgn [x+ (k+l)a](l-e-“ |x+(k+1)al)} ♦

- 2 r £  I’(kłl){ai8n(x-ka)(l-e-a lx-kal) +
k = 0

- slgn [x-(k+l)a](l-e-“ |x- (k+1)a|)}

N

Vs (x) = 4 5 T  Z  {Q [«(x+k» )*aSJ  + n [a ix+ka)>“Sp]} +
z k=0 

N

+ 4^ r  E  {n [“ (x"ka)-aSJ  + n [a (x_ka)-asp] } +
2 k = l

+ Zl2^ °Iz^c~a | x l - e-a|x+Na|jj +

■7 7 H_1_ lc o r  i -a|x+ka| _ -a|x+(k+l)ah +
2Z c(k + l) ̂  J

k = 0

Z lcZo T, f -a|x-ka( -a|x-(k+l)a|1
+ i r - 2 -  c(k+i,[e * e J

k = 0

+

(14)

(15)
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Potencjał rurociągu względem ziemi bliskiej wyznaczyć można z relacji 
(13) i (14):

V s b ( x )  =  4 S T  Z  Iu k  | n [ a ( x + k a ) > a S J  + Q [ « ( » ł k a ) . « S p ]  +

2 k=0  '

- - — ł 7 - t - /  \  ,  } ♦
■J (<x(x+ka) ]2+(aS )2 v [a(x+ka)]z+(aS )2 

z p

f -  Y4njr  l_  ̂ uk  
z  k = l

Q[a(x-ka),oS ] + n[a(x-ka), aS 1 +

■J [ot(x-ka) ]2+(aS )2 i/ [a(x-ka)]2+(aS ) 2

Z al12 z  f -a|x| -oc|x+Na|j
2ZY [e 6 J

Z alc“ Y' . i -a|x+ka| _ -a|x+(k+l)a|l
2ZY c < k * l \  6  J

0

1
lc“ Y' r> i -alx-ka| _ -a|x-(k+l)a|\
2ZY c ( k  + l ) | e  ® J  '

Z a
( 1 6 )

W relacjach (14), (15) i (16) oznaczono:

Z - impedancja wzajemna przewód odgromowy-rurociąg,
l c

<l>,n - funkcje pomocnicze [1] służące do wyznaczania wartości całki funkcji
zmiennej zespolonej z równań (11), (12),

I ,1’ - prądy w przewodzie odgromowym w kolejnych przęsłach linii z lewej i 
ck ek

prawej strony punktu zwarcia,
I - prąd spływający do ziemi uziomem słupa,na którym nastąpiło zwarcie,
U O

I ,I’ - prądy spływające do ziemi uziomami kolejnych słupów z lewej i
uk uk

prawej strony punktu zwarcia.
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Zależności (14), (15), (16) wyprowadzono przy założeniach:
- długości wszystkich przęseł linii wynoszą a,
- rezystancje wszystkich uziomów linii wynoszą R,
- początek układu (x=0) przyjmowany jest w miejscu rzutu punktu zwarcia na 
rurociągu,

- linia jest zasilana jednostronnie od strony lewej,
- odcinek linii równoległy do rurociągu zawiera N przęseł w lewą i M przęseł 
w prawą stronę,

- k oznacza kolejne słupy i przęsła licząc od punktu x=0.
Zależności (14), (15), (16) przy niespełnieniu dwu pierwszych założeń

posiadają bardziej złożoną strukturę.

4. ANALIZA WPŁYWU PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH I ELEKTRYCZNYCH LINII NA 
WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE ODDZIAŁYWAŃ

Czynniki wpływające na wielkości charakterystyczne oddziaływań linii 
przesyłowych na podziemne rurociągi można podzielić na: parametry linii,
parametry rurociągu i parametry układu linia-rurociąg. Uwzględnione w 
analizie parametry linii obejmowały zbiór:

R G K S
O O O

a c g h h (17)f O

w którym wielkości dotąd nie objaśnione to:
G - konduktywność przewodu odgromowego,

O
K - Ilość przewodów odgromowych,

O
S - przekrój przewodu odgromowego,
O
c - odległość średnia przewodów roboczych i odgromowych, 
g - odległość przewodów odgromowych, 
hf - wysokość zawieszenia przewodów roboczych, 
h - wysokość zawieszenia przewodów odgromowych.
O

Analizę prowadzono dla przyjętej wartości prądu zwarcia jednofazowego z 
ziemią I =(l+jO[A], co pozwalało nie uwzględniać parametrów związanych z 
przewodami roboczymi linii oraz jej napięcia znamionowego, które wpływają 
przede wszystkim na 1̂ . Obliczenia przeprowadzono dla typowych konstrukcji 
linii przesyłowych w przedziale napięć znamionowych od 110 kV do 400 kV, dla 
których określono zakresy zmienności parametrów konstrukcyjnych: c,g,h ,h .
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Przy analizie wpływu parametrów linii na oddziaływania przyjęto podane 
niżej wartości w zbiorze parametrów rurociągu i układu linia rurociąg:

Z = (0,13+JO,6) [-^ ], dR= 0,3 [m], Rp= i = 1000 [Om],

L = M+N =3,6 [km], b = 30 [m], d = 1,0 [m].

Wyznaczone procentowe zmiany wartości prądów i potencjałów rurociągu 
odpowiadające określonym zmianom parametrów linii przesyłowych zestawiono w 
tablicy 1. Zmiany podane w tablicy 1 wyznaczone zostały przy założeniu 
zwarcia w środku odcinka równoległego zbliżenia linii i rurociągu. 
Przykładowe wykresy zależności wielkości charakterystycznych oddziaływań dla 
linii 220 kV od a i R przedstawiono na rys. 4 i 5.

5. WNIOSKI

a) Parametrami elektrycznymi i konstrukcyjnymi linii przesyłowych 
mającymi zasadniczy wpływ na wielkości charakterystyczne oddziaływań 
są:
- ilość przewodów odgromowych,
- przekrój i konduktywność przewodów odgromowych,
- rezystancja uziemienia słupów,
- długość przęseł linii.

b) Zmiany wartości parametrów konstrukcyjnych linii:
- średniej odległości przewodów fazowych i odgromowych,
- odległości między przewodami odgromowymi,

• - wysokości zawieszenia przewodów fazowych,
- wysokości zawieszenia przewodów odgromowych mają nieznaczny, wręcz 
pomijalny wpływ na wielkości charakterystyczne oddziaływań.

c) Nieznaczny ilościowy wpływ zmian parametrów konstrukcyjnych c,g,ĥ .,ĥ  
linii przesyłowych uzasadnia przyjmowanie do obliczeń wielkości 
charakterystycznych oddziaływań średnich wartości tych parametrów dla 
linii o danym poziomie napięcia znamionowego.
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INFLUENCE OF EHV TRANSMISSION LINES PARAMETERS ON UNDERGROUND STEEL 
PIPELINES DURING SINGLE PHASE-TO EARTH FAULTS

Abstract

Transmission line interference with underground pipeline during phase-to- 
ground fault is of galvanic and inductive nature [1,2,3], Galvanic effects 
are caused by the current flowing through the earth, after leaving power 
line tower ground. Inductive effects come from the current flowing down the 
phase and lightning shield wires.
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The works by numerous authors [2,3,4] resulted in desuited in developing 
analytic methods for the Calculation of pipeline currents and potentials. 
The results of calculation are very much different, due to the different 
simplification rates employed [2]. Rigorous analytic methods, which can be 
verified through field measurements, would be preferred (2,4). These methods 
would call for the extensive set of input data like power line and pipeline 
parameters and geometry of power line-pipeline lay-out. The question is to 
recognize the effect of every single parameter on the interference problems. 
With this done, one can:
- stipulate the accuracy of determining the values of parameters to be taken 
as input data for the calculation,

- preliminarly determine the meassures of mitigation of interference.
Characteristic variables of interference are:

- pipeline galvanic current I ,
RG

- pipeline inductive current I ,
- pipeline total current IRg,
- pipeline galvanic potential V ,

G

- pipeline inductive potential V ,
- pipeline total potential V ,
- pipeline galvanic potential against proximate earth V ,

GB

- pipeline inductive potential against proximate earth V ,
- pipeline total potential against proximate earth VgR.

Proximate earth is that layer of ground, which directly surrounds
pipeline.

In the paper there are presented:
- a model of the effects of single conductor two-span power line,
- a model of the effects of power line with lighting shield wires,
- the results of analysis of influence of 110-400 kV transmisión lines
structural and electrical parameters on the effects.
The following se of power line parameters has been considered:

R G K So o o
a c g hf ho

R - resistance of tower grounds, 
a - span length,
Gq - lightning shield wire conductivity,
Kq - number of lightning shield wires,
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Sq - lightning shield wire cross-section,
c - average distance betweeen line conductors and lightning shield wires,
g - distance between lightning shield wires,
hj. - distance between ground level and lightning shield wires,
h - distance between ground level and line conductors,o

Since the analysis has been done for a given fault current Iz=(l+jO)[A],
the parameters of line conductors as well as line rated voltage, which
exceptionally affect the fault current 1̂ , are not considered. The 
calculation is done for a typical design, of transmission line of voltage 
range from 110 to 400 kV. The range of variation of power line structural 
parameters: c.g.h^.,^ is determined.

For the parameters of pipeline and power line - pipeline geometry the 
following values have been taken:
2 = (0,13+j0,6 [fi/km], = 0,3 [m], Rp = 7 = 1000 [£2ml >

L = 3,6 [km], b = 30 [m], d = 1,0 [m], *z = 10~3 [s/m].

Z - pipeline impedance, 
dp - pipeline diameter,
Rp - pipeline impedance to earth,
L - section of power line parallel to pipeline,
b - distance between tower and pipeline,
d - distance down to pipeline
rz - soil conductivity.

Respective percentage changes of pipeline currents and potentials, 
following the changes of pipeline parameters are given in Table 1. As they 
have been determined assuming the fault is in the centre of the power line 
and pipeline parallel section, they are maximum ones for a given parallel 
section. They are also maximum ones for power lines geometries considered.
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Zbigniew WYSOCKI

MIKROKOMPUTEROWE URZĄDZENIE DO SPRAWDZANIA I PRÓB APARATURY 
ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ - MUSPA EAZ

Streszczenie. Artykuł prezentuje system mikroprocesorowy umożli
wiający testowanie urządzeń EAZ w stanach quasi-statycznych, dynamicz
nych i przejściowych

Summary. The paper presents the microprocessor based system for 
relay testing under quasi-static, dynamic and transient states.

Zusammenfassung. In dem Beitrag wird ein Microprozessorsystem, wo 
eine automatische Untersuchung der Schutz - und Automatiesierung- 
sanlagen in den quasistationären, dynamischen und transienten 
Zuständen ermöglicht wird, dargestellt.

1. WSTĘP

Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) 
poddawane są testom polegającym wprowadzaniu na ich wejścia odpowiednich 
sygnałów testujących. Z punktu widzenia zmian sygnałów testowych, badania 
urządzeń EAZ podzielić można na:
- quasi-statyczne,
- dynamiczne,
- przejściowe.

Badania quasi-statyczne charakteryzują się powolnymi zmianami sygnałów 
wejściowych (prąd, napięcie) i są wykorzystywane do określania charakterys
tyk zabezpieczeń, pomiaru współczynników powrotu i innych parametrów 
technicznych testowanego urządzenia.

Badania dynamiczne, w czasie których sygnały wejściowe podawane są w 
sposób udarowy, mają na celu określenie czasu zadziałania testowanego 
zabezpieczenia.
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W czasie badań przejściowych przebiegi wejściowe zabezpieczenia wykazują 
zmienność charakterystyczną dla nienormalnych stanów pracy chronionego 
obiektu. Celem tych badań jest sprawdzenie poprawności działania zabezpie
czeń w czasie nieustalonych stanów zwarciowych.

Testowanie urządzeń EAZ przeprowadzane było do niedawna wyłącznie 
metodami konwencjonalnymi, które wykorzystują:
- układy elektryczne złożone z autotransformatorów, wymuszalników prądowych, 
dławików regulacyjnych, przesuwników fazowych i przyrządów pomiarowych dla 
uzyskiwania przebiegów quasi-statycznych i dynamicznych,

- fizyczne modele systemu elektroenergetycznego umożliwiające generowanie 
przebiegów przejściowych.
Należy podkreślić, że źródła sygnałów testowych, zwłaszcza prądowych, 

muszą mieć znaczną moc bowiem niektóre z testów wymagają zasilania obwodów 
wejściowych zabezpieczania prądami o wartościach kilkadziesiąt razy 
większych od prądu znamionowego (1A lub 5A).

W okresie kilku ostatnich lat znane firmy zachodnie, produkujące seryjnie 
zabezpieczenia EAZ, zaczęły wykorzystywać dla testowania swoich wyrobów 
systemy mikroprocesorowe, które w porównaniu z urządzeniami testowania 
konwencjonalnego, zapewniają znacznie większe możliwości w zakresie:

automatyzacji czynności związanych z testowaniem i opracowywaniem 
uzyskanych wyników,

- precyzji zmian i pomiaru sygnałów wejściowych zabezpieczeń,
- generowania sygnałów testowych o żądanych kształtach (wyższe harmoniczne, 

składowa ape r i odyczna),
- powtarzalności testów.

Systemy mikroprocesorowe stosowane do badań urządzeń EAZ charakteryzują 
się przede wszystkim tym, że obwody wejściowe testowanych urządzeń zasilane 
są ze wzmacniaczy mocy sterowanych sygnałami testowymi.

Sygnały testowe uzyskuje się generalnie na dwa sposoby:
- wykorzystując programowane, sterowane w trybie on-line przez mikroprocesor, 
wielokanałowe generatory przebiegów,

- rejestrując w postaci dyskretnej (np. na dyskietce) przebiegi występujące 
podczas zwarć w rzeczywistych obiektach energetycznych (transformatory, 
linie przesyłowe, itp.) bądź uzyskiwane na drodze modelowania analogowego 
lub cyfrowego.
W celu stepowania wzmacniaczy mocy dyskretne sygnały testowe przetwarzane 

są na postać analogową z wykorzystaniem przetworników C/A.
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Mikroprocesorowe systemy służące do testowania urządzeń EAZ podzielić 
można na stacjonarne i przewoźne. Systemy stacjonarne są bardzo rozbudowane, 
posiadają wzmacniacze wielkiej mocy i współpracują z dużymi komputerami, 
których możliwości obliczeniowe zapewniają szybkie generowanie, oparte na 
skomplikowanych programach, różnorodnych przebiegów testowych. Systemy 
stacjonarne wykorzystywane są przede wszystkim do badania prototypowych 
rozwiązań urządzeń EAZ. Opis złożonego, stacjonarnego systemu 
mikroprocesorowego wykorzystywanego przez firmę ABB, znaleźć można w 
artykule [43. Systemy przewoźne są znacznie prostsze w budowie i służą 
głównie do okresowego sprawdzania parametrów technicznych zabezpieczeń 
znajdujących się w eksploatacji. Przykładami takich przewoźnych systemów są 
rozwiązania o nazwach XS 92a i FREJA firm zachodnioeuropejskich BBC i ABB.

Do systemów mikroprocesorowych umożliwiających automatyczne testowanie 
urządzeń EAZ należy również rozwiązanie o nazwie MUSPA EAZ, powstałe w 
ramach 3-letniej pracy badawczej prowadzonej przez Instytut Elektroenergety
ki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej.

MUSPA EAZ przeznaczone jest do badania urządzeń EAZ (zabezpieczenia, 
lokalizatory miejsca zwarcia) w stanach quasi-statycznych, dynamicznych i 
przejściowych. Badania te przeprowadza się z wykorzystaniem wzmacniaczy 
mocy, które zasilają odpowiednimi sygnałami prądowe i napięciowe obwody 
wejściowe testowanego urządzenia. W przypadku badań ąuasi-statycznych i 
dynamicznych źródłem sygnałów wejściowych wzmacniaczy mocy Jest sterowany 
mikroprocesorem generator przebiegów Sinusoidalnych o analogowych wyjściach. 
Podczas badań urządzeń EAZ w stanach przejściowych, wzmacniacze mocy 
zasilane są przebiegami zarejestrowanymi na dyskietkach 5,25“, których 
konwersja na postać analogową dokonywana jest w module wyjść analogowych.

W celu uzyskania wyżej wymienionych możliwości testowych MUSPA EAZ 
skonfigurowano w układzie, którego schemat blokowy przedstawiono na rys. 1.
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2. OPIS PODSTAWOWYCH PODZESPOŁÓW MUSPA EAZ

2.1. Jednostka mikroprocesorowa

Jednostka mikroprocesorowa (JM) składa się z dwóch pakietów: SBC i DMA. 
SBC jest pakietem komputera jednopłytkowego zbudowanego na bazie 
mikroprocesora INTEL 8080A o pełnych zasobach. Pakiet DMA zawiera układy 
sterowania bezpośrednim dostępem do pamięci oraz układ uniwersalnego 
kontrolera dla jednostek pamięci na dyskach elastycznych. Integralną częścią 
jednostki mikroprocesorowej jest napęd dysków elastycznych 5,25" typu MF 
1800/900 (WRL).

2.2. Programowany generator przebiegów sinusoidalnych

Programowany generator przebiegów sinusoidalnych (GPS) sterowany przez 
komputer JM, umożliwia generowanie 6 sygnałów analogowych o regulowanej 
częstotliwości, amplitudzie i przesunięciu fazowym. Dodatkowo urządzenie 
zapewnia współpracę komputera z wyjściami dwustanowymi testowanego przy 
użyciu MUSPA EAZ zabezpieczenia.

W skład GPS wchodzą następujące moduły:
- moduł dekodera adresów służący do komunikacji z komputerem, którego 
zadaniem jest wypracowanie odpowiednich sygnałów wybierających i 
strobujących w celu umożliwienia wymiany danych z właściwym rejestrem,

- moduł wytwarzania sygnałów taktujących, który spełnia rolę zegara czasu 
rzeczywistego i umożliwia pomiar czasu zadziałania testowanych 
zabezpieczeń oraz regulację częstotliwości wyjściowych sygnałów generatora,
moduł przetwarzania cyfrowo-analogowego (składający się z trzech 

jednakowych, dwuwyjśclowych pakietów), który ma za zadanie przekształcenie 
ostatecznie uformowanych sygnałów cyfrowych (amplituda, faza, 
częstotliwość) na wyjściowe sygnały analogowe, służące do sterowania 
zewnętrznych wzmacniaczy mocy,

- moduł obsługi dwustanowych wyjść testowanego zabezpieczenia, którego 
zadaniem jest przetworzenie wartości sygnałów dwustanowych do poziomu TTL 
i zapamiętanie chwil czasowych, w których następowały zmiany stanów 
logicznych ww. wyjść.
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2.3. Moduł wyjść analogowych

Moduł wyjść analogowych (MWA) służy do odtwarzania w postaci analogowej 8 
przebiegów dyskretnych przepisanych z dyskietki 5,25" do pamięci RAM 
znajdującej się na karcie mikroprocesora. Dla przesyłania próbek sygnałów z 
RAM do MWA wykorzystano uniwersalny port równoległego we/wy. Wprowadzanie 
danych do portu odbywa się przez kanał DMA. W skład MWA wchodzą:
- scalony 10-bitowy przetwornik C/A,
- demultiplekser kanałów,
- układ pamiętający (dla każdego kanału),
- filtr wyjściowy (dla każdego kanału).

Maksymalna częstotliwość próbkowania, dla której można odtworzyć przebieg 
wynosi 3200 Hz (w każdym kanale).

2.4. Moduły wzmacniaczy mocy

W skład MUSPA EAZ wchodzą cztery jednokanałowe wzmacniacze J do zasilania 
obwodów prądowych i trzy jednakowe wzmacniacze U do zasilania obwodów 
napięciowych urządzeń EAZ. Wzmacniacze J i U składają się z przedwzmacniacza 
i części mocowej, przy czym układ przedwzmacniacza (zbudowany na bazie 
tranzystorów serii BD137, BD138) jest uniwersalny dla obu rodzajów
wzmacniaczy. Część mocowa wzmacniacza J bazuje na tranzystorach 2N3055 
sterowanych parą tranzystorów komplementarnych 2N3055/BDX18. Wzmacniacz U 
posiada na wyjściu transformator (sterowany j/w) o zwijanym rdzeniu 
wykonanym z blachy anizopermowej.

2.5. Napędy dysków elastycznych 8"

Napędy dysków elastycznych 8" wykorzystywane są do obsługi dyskietek z 
oprogramowaniem testowym MUSPA EAZ.

3. ZASOBY PROGRAMOWE MUSPA EAZ

Oprogramowanie MUSPA EAZ stanowi sześć podstawowych programów:
1) CHARKIER dla wyznaczania charakterystyki kierunkowej przekaźników U=f(a), 

I=idem,
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2) CHARHAM dla wyznaczania charakterystyki stabilizacji przekaźników 
I =f(I ),r h

3) CHARFAZ dla wyznaczania charakterystyki rozruchowej przekaźników 
nadprądowych fazowo-zależnych I^=f(I,a), U=idem,

4) CHARIMP dla wyznaczania charakterystyki impedancyjnej Zr=f(U,<x), I=idem,
5) CHARTFZ dla wyznaczania charakterystyki czasowej przekaźnika 

odległościowego t=f(Z),
6) TP dla testowania urządzeń EAZ w stanach przejściowych z wykorzystaniem 

przebiegów zwarciowych zarejestrowanych wcześniej na dyskietkach 5,25".

4. TESTOWANIE URZĄDZEŃ Z WYKORZYSTANIEM MUSPA EAZ

4.1. Uwagi ogólne

Testowanie urządzeń przebiega w dwóch etapach. W etapie pierwszym 
przeprowadza się kalibrację, której zadaniem jest ustalenie wartości 
wzmocnienia torów napięciowych i prądowych w zależności od przyjętych 
maksymalnych wartości prądów i napięć testowych. Wykorzystując w tym celu 
program KALIBRACJA operator wprowadza z klawiatury poniższe wartości:
- znamionowy prąd I badanego urządzenia,n
- maksymalną wartość prądu testowego jako krotność I ,n
- znamionowe napięcie U badanego urządzenia,n
- maksymalną wartość napięcia testowego jako krotność U .n

Następnie sterując - uzyskiwanym programowo sygnałem sinusoidalnym (5V )pp
- wybrane wejścia wzmacniaczy, operator reguluje potencjometrami wzmocnienia 
tak, by w obwodach wejściowych testowanego urządzenia pojawiły się znamiono
we wartości prądu i napięcia. Czynności wykonywane w ramach drugiego etapu 
testowania urządzenia wynikają z rodzaju przeprowadzanych badań.

4.2. Badania w stanach quasi-statycznych lub dynamicznych

W przypadku testowania zabezpieczenia w stanach quasi-statycznych lub 
dynamicznych operator wykonuje poniższą sekwencję czynności:
1) uruchamia odpowiedni dla rodzaju badanego przekaźnika i mierzonej 

charakterystyki program główny, wybrany spośród pierwszych pięciu 
programów wymienionych w p. 3,
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2) określa korzystając z podprogramu DANE wartości parametrów programu 
głównego wybrane z podanego poniżej zestawu:

- testowane tory prądowe, napięciowe,
- wejścia współpracujące z modułem obsługi sygnałów dwustanowych GPS,
- wstępne przesunięcie fazowe sygnałów testowych,
- zmiana Af  przesunięcia fazowego dla kolejnych punktów charakterystyki,
- zmiana Al prądu w przypadku zdejmowania charakterystyki stabilizacji,
- skok I (skok U) związany z pomiarem punktu charakterystyki; pomiar punktu 

charakterystyki polegający na powolnej zmianie prądu (lub napięcia) odbywa 
się dwustopniowo: najpierw prąd (napięcie) regulowany jest (od zera do 
wartości rozruchowej) zgrubnie ze skokową zmianą wielkości określoną 
właśnie przez skok I (skok U), a następnie dokładnie (w ograniczonym 
przedziale wartości) z minimalnym przyrostem wielkości wynikającym z 
uwarunkowań technicznych. W programie CHARTFZ skok U określa wyjątkowo 
zmianę wartości napięcia dla kolejnego punktu charakterystyki t=f(Z) 
wyznaczanej przez udarowe sterowanie wzmacniaczy mocy,

- czas własny testowanego zabezpieczenia,
- czas max wykorzystywany w programie CHARTFZ określający przedział czasu, w 
którym powinna nastąpić zmiana stanu na wyjściu dwustanowym testowanego 
zabezpieczenia.

3) wybiera opierając się na podprogramie WYNIKI DO ZBIORU opcję tworzenia 
zbioru z wynikami pomiarów,

4) inicjuje klawiszem ENTER badanie zabezpieczenia.

4.3. Badania w stanach przejściowych

Badanie urządzeń EAZ w stanach przejściowych wymaga uruchomienia programu 
TP, który umożliwia zasilanie obwodów wejściowych testowanego urządzenia 
trójfazowym sygnałem o czasie trwania ok. 0,5 s, symulującym stan zakłóce
niowy wybranego elementu elektroenergetycznego. Przebiegi stanu zakłócenio
wego rejestrowane są wcześniej w postaci dyskretnej na dyskietce 5,25".

5. OCENA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA I PRZYDATNOŚCI MUSPA EAZ

Poprawność działania złożonego systemu elektronicznego można ocenić 
sprawdzając, czy spełnia on określone wymagania.
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W przypadku MUSPA EAZ sprawdzano spełnianie podstawowego, zdaniem autora, 
wymagania dotyczącego "równości" sygnałów zasilających badane urządzenie EAZ 
z sygnałami sterującymi wzmacniacze mocy. Jako kryterium spełnienia tego 
wymagania przyjęto zgodność kształtów ww. sygnałów i równość przesunięć 
fazowych między wybranymi sygnałami wejściowymi testowanego urządzenia i 
odpowiadającymi im sygnałami sterującymi.

pobu.d.ze-ic.Łg 
p rzwkć»/ź aćlea.

Rys.2. Sygnały testowe dla badania przekaźnika napięciowego w stanach 
przejściowych
a) sygnał wejściowy wzmacniacza napięciowego,
b) sygnał wejściowy przekaźnika

Fig. 2. Test quantities for transient state testing of the voltage relay
a) input signal of the voltage amplifier
b) input signal of the relay

Z analizy oscylogramów przebiegów sterujących wzmacniacze mocy oraz 
zasilających badane urządzenie EAZ (rys.2, rys.3) zarejestrowanych podczas 
testów w stanach przejściowych wynika, że wymaganie stawiane MUSPA F.AZ jest 
spełnione.

Przydatność MUSPA EAZ oceniano podczas testowania:
- jednowejściowych przekaźników pomiarowych prądowych i. napięciowych,
- przekaźnika nadprądowego fazowo-zależnego,
- mikroprocesorowego lokalizatora miejsca zwarcia dla napowietrznych linii 
najwyższych napięć.
Testowanie zabezpieczeń sygnałami quasi-statycznymi i dynamiczynymi 

przebiegało zgodnie z oczekiwaniami i potwierdziło korzyści związane z 
automatyzacją czynności pomiarowych wykonywanych dotąd przez operatora.
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File: BYC2SIEN.L08

Rys.3. Sygnały testowe dla badania lokalizatora zwarć linii napowietrznych w 
stanach przejściowych
a) sygnały wejściowy wzmacniaczy napięciowych i prądowych
b) sygnały wejściowy lokalizatora

Fig.3. Test quantities for transient state testing of the fault locator for 
overhead linies
a) input signals of the voltage and current amplifiers
b) input signals of the locator
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Określenie wartości rozruchowych, współczynników powrotu i czasów 
zadziałania oraz charakterystyki biegunowej badanych przekaźników nie 
nastręczało żadnych trudności.

Testy lokalizatora miejsca zwarcia z wykorzystaniem sygnałów przejścio
wych wykazały, że MUSPA EAZ może z powodzeniem symulować warunki do badania 
urządzeń EAZ występujące w rzeczywistym systemie energetycznym.

6. WNIOSKI

Przeprowadzone badania z wykorzystaniem systemu MUSPA EAZ dają podstawę 
do stwierdzenia, że prezentowane w artykule urządzenie umożliwia:
- zautomatyzowanie rutynowych badań przekaźników EAZ,
- sprawdzenie zachowania się zabezpieczeń i innych urządzeń EAZ (np. 

lokalizatorów miejsca zwarcia w napowietrznych liniach najwyższych 
napięć), w czasie przejściowych stanów zakłóceniowych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE MUSPA EAZ

MUSPA EAZ, którego zdjęcie przedstawia rys.4, posiada następujące 
parametry techniczne:
- trójfazowe wyjście napięciowe:

zakres U=(0*1,2)U ; U -  [V] ac, regulacja skokowa AU»0,2 [V]n n ^
moc wyjściowa kanału Swy~50 [V-A]

- trójfazowe wyjście prądowe (w przypadku badań w stanach przejściowch wyj
ście prądowe jest czterokanałowe Ir, Is, It> Iq); zakres 1=(04-20) [A] ac: 
regulacja skokowa AI«0,08 [A], moc wyjściowa kanału S^»100 [V-A]

- przesunięcie fazowe:
zakres #>=(04360) [deg], regulacja skokowa A#>« 1,4 [deg]

- częstotliwość syganłu:
zakres f=(45455) [Hz], regulacja skokowa Af=0,01 [Hz]

- pomiar czasu:
zakres t=(04l0) [s], dokładność At=0,5 [ms]

- 8 wejść optoelektronicznych do obsługi wyjść dwustanowych testowanego 
zabezpieczenia
zakres napięć U=(304220) [V] dc.
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Rys.4. Programowane urządzenie testujące MUSPA EAZ 
Fig.4. Programmable test set MUSPA EAZ
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MUSPA EAZ - MICROPROCESSOR BASED RELAY TEST SYSTEM 

Abstract

MUSPA EAZ presented in this paper, is a unique relay and other equipment 
(for example: fault locators) test system intended for testing in the 
laboratory. MUSPA EAZ is designed only for automatic testing. The 
calibration of the test system is done manually. MUSPA EAZ has two sources 
of the testing signals: the three-phase voltage/current generator (used for 
relay testing under quasi-static and dynamic states) and the 5,25" diskette 
(used in the case of transient states relay tests).
A dedicated personal computer with display device and keyboard make the 
tests easy to do.
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ALGORYTM OBLICZEŃ ROZWIĄZANIA PODSTAWOWEGO UKŁADU NIERÓWNOŚCI ISTOTNYCH 
MODELU KOMUTACJI PRZEKSZTAŁTNIKA ENERGOELEKTRONICZNEGO DIODOWEGO

Streszczenie. Opisuje się nowy model przekształtnika energo- 
elektronicznego z diodami doskonałymi. Model oparty jest na zbiorze 
nierówności liniowych jednorodnych (NLJ). Podano i uzasadniono
algorytm obliczeń rozwiązania podstawowego dla układu nierówności 
(NLJ) istotnych. Przeanalizowano trzy przypadki rozwiązania: nD<nS,
nD=nS, nD>nS. Podano interpretację geometryczną algorytmu.

Summary. New model of power electronic converter with perfect 
diodes is described in the paper. The set of linear homogeneous 
inequalities (LHI) is the model of the converter. An algorithm of 
calculation of fundamental solution of decisive inequalities (LHI) is 
given and justified. There are three solutions of three cases - nD<nS, 
nD=nS, nD>nS - analysed in the work. The geometrical interpretation of 
the algorithm is presented in the paper.

Pe3»Me. PaccMaTpHBaeTcs hoean Moqenb cnnoBoro npeo6pa30BaTens Ha 
nep$eicTHHX flHOflax -  cHCTeMa jMHeflHnx onHopoflHux HepaBeHCTB (DOH). B 
c ra rb e  npencTaBneH anbropHTM pacseTa cJiyHnaMeHTajibHoro pemeHHS CHCTeMH 
neflCTBHTenbHux HepaB eHCTB (J10H). ripoaHanH3HpoBaHH Tpn b a pH bhtw 
peureHHń: nD<nS, nD=nS, nD>nS. IIpHBeneHa reoKeTpHHecxas HHTepnpeTauHS
anbropHTMa.

Praca dotyczy analizy przekształtników energoelektronicznych 
zawierających wyłącznie diody doskonałe [1], [2]. Praca niniejsza jest
rozwinięciem prac [1], [2], [3]. w zakresie określania dla każdego z 2nD
hipotetycznych schemtów zastępczych minimalnego, spośród nD, zbioru 
nierówności wyznaczających dany schemat zastępczy.Ten minimalny zbiór 
nierówności danego hipotetycznego schematu zastępczego określa się na 
podstawie jego rozwiązania podstawowego. Opisuje się algorytm obliczania 
rozwiązania podstawowego.
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■ 1. Przy danym schemacie zastępczym każda z nD diod każdego z 2,nD

schematów zastępczych znajduje się w jednym z dwóch stanów: w stanie
zaworowym (-uaO) lub w stani przewodzenia (i£0). Napięcia diod 
nieprzewodzących i prądy diod przewodzących można wyrazić jako liniowe 
funkcje napięć i prądów źródłowych i nałożyć na nie ww. warunki i w ten 
sposób powstaje zbiór nD nierówności.

Określając rozwiązanie podstawowe tego zbioru nierówności uzyskuje się, 
oprócz informacji o istnieniu danego schematu zastępczego, na wstępie 
wspomniany zbiór istotnych nierówności wyznaczajączych dany schemat 
zastępczy. Zakłada się, Ze rozwiązywany układ nierówności jestliniowo 
niezależny.

■ 2. Rozwiązaniem podstawowym zbioru nierówności przy ustalonym stanie 
diod jest następujący zbiór wektorów

Każdy z wektorów ma postać: X = (x^, x^, .. ,x g). Rozwiązanie podstawowe,
rozwiązanie układu (1.1) może być wyznaczone jako kombinacja liniowa 
wektorów tego zbioru:

x =-u Ł0

•+anDnSXnS 1nD>0 ( 1 . 1 )

( 2 . 1 )

x = klXl ♦ k2x2 ♦ . . ( 2 . 2 )

gdzie k ł 0 jest dowolną liczbą rzeczywistą.

■ 3. Rozwiązanie podstawowe pojedynczej nierówności,

(3. 1)

złożone jest z rozwiązania równania liniowego jednorodnego

LjtX) = 0 (3.2)

oraz rozwiązania równania nierówności

Lj (X) a > 0 (3.3)
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Rozwiązaniem równania (3.2) są wektory:

Xl = (1, 0, ... , 0,

X2 = (0> 1.....°- -*l2/ainS)

XnS-l= (0, 0..... 1> "alnS-l/alnS)

XnS =...........  _I,anS) (3-4)

gdzie

anS = all/alnS+ a12/alnS+ +alnS-l/alnS (3'5)
Można wykazać, że dowolne rozwiązanie X równania (3.2) może być

przedstawione jako kombinacja liniowa wektorów X, ,X_ X „ ,1 2 nS-1
X = k1X1+k2X2+.... +knS-lXnS-l (3'6)

Prawdziwość tego wykazuje się następująco. Niech będzie dany dowolny wektor 
X-rozwiązanie równania (3.2):

X=(Xj , x2 ,...,xnS ) (3.7)

Wektor ten wyraża się następująco

X = (xl ’ x2  XnS-l ’ xnS } =

= xl ‘ Xl + x 2V  xn S - l \ s - l  (3' 8)

Prawą stronę (3.8) rozwija się wykorzystując zależności (3.4), z których
* * •

każdą mnoży się odpowiednio przez Xj ,x2 ••••xnS_1 1 następnie sumuje;
daje to:

(X1 ’ X2   ('xl âll/alnS^ ‘ X2 (al2/alnS} " ....

-XnS-i*(alnS-l/alnS)} = X (3'9)
*

Ostatni człon (3.9) jest równy x n a  podstawie (3.2).
* * •

Współrzędne wektora X=(Xj ,x2  x ^  ) mają w ogólnym przypadku
wartości dodatnie, ujemne i równe zero. Kolejnym zadaniem jest wyrażenie 
dowolnego rozwiązania (3.2) jako nieujemnej kombinacji liniowej wektorów 
X ,̂ X2>..., Xng_j. K^. W tym celu dowolny wektor X przedstawia się jako



202 B. Grzesik

Do wykazania prawdziwości (3.9a) wykorzystuje się zależności C3.4) i 
(3.5), a w szczególności to, że (4.4-3.5) można zapisać jako

Xn S = - Xl - X2 -   XnS-l (3‘10)
Po podstawieniu (3.10) do (3.9a) uzyskuje się

C1X1 + k2X2 + + knS-lXnS-lk,X, + k ^  +, + k_0 ,X_„ , = (3.11)

" (knS + X1 )X1 + (knS + x2 )X2 +....  + (knS + xnS-l )XnS-l
*

Jeżeli tak dobrać k „, że k _>0 i (k _ + x _ . ) > 0 to wyrażenie (3.11) nS nS nb nb-1
jest także przedstawieniem dowolnego rozwiązania (3.2) jako nieujemnej
kombinacji liniowej wektorów Xj, X2  XnS-l’ XnS'

Uzyskane wektory X1, X_  Xns-1’ XnS stanowią rozwiązanie równości
(3.2) i nie są rozwiązaniem podstawowym nierówności (3.1). Aby uzyskać 
rozwązanie nierówności (3.1). należy obliczyć rozwiązanie szczególne 
nierówności (3.3) - dodatkowy wektor Realizuje się to podstawiając do
(3.3) x2 = x3= .... = x^g= 0, co daje:

XnS+l = (a/all- ° 0) (3’12)

Mając określone rozwiązanie ogólne dla (3.2) a więc dla Lj(X)=0
orazrozwiązanie szczególne dla (3.3), tzn. dla L^(X) >0 należy wykazać, że 
dowolne rozwiązanie nierówności (3.1)

X? = (X1*> x2*’ - ' - ’ XnS-i*- Xns‘ ) (3' 13)

może być przedstawione jako nieujemna liniowa kombinacja tych nS+1 wektorów:

X? = kU Xl + k12X2 + ....+ klnS+lXnS+l (3’ 14)

Z podstawienia X*3 do Lj(X) wynika 

(Xp) = an x1* + a12x2* + .... ♦

Rozwiązanie XP jest sumą pewnego rozwiązania równania (X)=0 oraz

kXlnS

Xp = X*1 + kX, e (3. 16)lnb
czyli

X** = XP - kX, _ (3.17)InS

L1(XP) = a n x1 ♦ a12x2 + ......♦ alnSxnS = aP > 0 (3.15)
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(3. 18)

a więc musi być spełnione
(3. 19)

a to przy odpowiednim wyborze k jest spełnione, ponieważ aP>0 według (3.15) 
oraz a>0 w/g (3.3).

Tak więc rozwiązanie
(3. 20)

jest rozwiązaniem podstawowym nierówności pojedynczej (3.1). W interpretacji 
geometrycznej oznacza to, że wektory Xj • • xng leż3 w hiperpłaszczyźnie (3.2), 
a wektor xnS+1 w półprzestrzeni (3.3) poza hiperpłaszczyzną (3.2).

■ 4. Rozwiązanie podstawowe (2.1) układu dwóch nierówności, przy nD<nS,

uzyskuje się poprzez ustalenie w pierwszym kroku rozwiązania pierwszej 
nierówności układu (3.1), (4.1); postępuje się tak jak w p.3. W drugim kroku 
dołącza się drugą nierówność - (4.1) i oblicza się wartości ^ W )
podstawiając kolejno do (X) wektory xi’---xns+i > (3.20) w celu
skontrolowania,w jaki sposób wektory x1--xnS+1 sprawdzają nierówność (4.1); 
wynikiem tego sprawdzenia jest zbiór nS+1 wartości ł^fó) złożony z trzech 
podzbiorów rozłącznych X^+, X^_, takich, że

Jeżeli L1(X) * k tzn. Lj i L2 są liniowo niezależne? to w ogólnym
przypadku rozwiązanie podstawowe nierówności - (3.20) nie jest
rozwiązaniem układu nierówności N̂ , N?. Ponadto nie są znane położenia, 
jakie powinny przyjmować wektory rozwiązania podstawowego układu N̂ , oraz 
minimalna liczba wektorów tego rozwiązania.

Położenia wektorów rozwiązania podstawowego i ich liczbę można określić w 
następujący sposób. Przyjmuje się odpowiadające sobie oznaczenia opisujące 
nierówności, hiperpłaszczyzny i półprzestrzenie;

(3. 1)

(4. 1)

L2(Xk+) > °’ k=1>--u 
l2 (Xi - )  < 0, 1=1 v

L (X n) = 0, m=l w
¿. mu

(4.2)

(4.3)

(4.4)
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nierów ność. hlperpłaszczyzna półprzestrzeń

N f  : =t f  Ł0

N f  : = L f  ,0

H f _1: = L f  =0
H f - W f  =0

P f  :=LnS s0 

p f  : = L f  Ł0

L f - ^ 0

H f 2: ^ - ^  Ĥ 1 PnS_1 • =LnS_1=0i 2 / i  ■ h ,  u’ 
L f - ^ 0

nS-1 nS-1 
12/2 U 

L f  ” =0

Hn S-2 : =Lf - 1=o i

L ^ o

nS-1 ,iLnS-l 
12/2 ' Ll_  U

L f  =0
nS-2. _ ,n S -2  
12 ' 12 _0

Ci

Oznaczenia te umożliwiają interpretację geometryczną zależności algebra
icznych opisanych przez układ nierówności N No
Częścią wspólną hiperpłaszczyzn wymiaru nS-1, Ĥ , jest hlperpłaszczyzna

(nS-2)-wymiarowa, H
1 2 '

Ta hlperpłaszczyzna H12 dzieli każdą

hiperpłaszczyzn Hj i H2 na dwie części. H f  2> jak wykazano przy
poszukiwaniu rozwiązania jednej nierówności, jest wyznaczona za pomocą nS-1

wektorów (Hf’1 jest wyznaczona za pomocą nS wektorów). Ogólnie H11̂  k jest 
wyznaczona przez nS-k+1 wektorów. A zatem np. półprzestrzeń p f  f c H f  1 jest

wyznaczona przez (nS-l)+l wektorów. Podobnie jest z półprzestrzenią p f  1 c
nS „SDla osiągnięcia wszystkich punktów stożka P^ niezbędny jestH f ' 1'

oprócz nS wektorów leżących w P^/i* Jeszcze jeden wektor z tym, że należący

do \  a więc nie należący do H f -1 Tak więc rozwiązaniem podstawowym

Nj, N2 jest zbiór nS+1 wektorów, przy czym nS-1 wektorów leży w H12, a dwa
z nich poza H - jeden w H,, a drugi w H_. Poprawność powyższego można

nS nSsprawdzić kontrolując, czy liczba wektorów wyznaczająca każdą z P , P2

wynosi nS+1 i czy w każdej H f H?S-2 leży nS wektorów. Powyższe wywody

można zilustrować przykładem, gdzie dwie nierówności N^, N2 w R wyznaczają 
stożek-kąt dwuścienny i rozwiązaniem podstawowym są cztery wektory: dwa
leżące w Ĥ n̂ H2> jeden w H^ i nie w H2 oraz jeden w H2 i nie w Hj.
Mając położenia wektorów rozwiązania podstawowego N̂ , N2 określone wg 

powyżej przedstwionego, sposobu należy wybrać z rozwiązania podstawowego 
nierówności N^, tzn. z (3.20) odpowiednie wektory - tj. wektory typu Xję+,
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X^0 - i dołączyć dc nich takie, aby spełniony był ww. wymóg określający ich 
ilość i położenie.
Przed ostatecznym wyznaczeniem konkretnych wektorów rozwiązania podsta

wowego N^, należy przeanalizować wszystkie możliwości położenia wektorów 
zbioru (3.20) - rozwiązania podstawowego Nj względem hiperpłaszczyzny Ĥ - W
tym celu w pierwszym kroku wpisuje się wszystkie różne wyniki sprawdzenia»
nierówności (4.2) uzyskane przez podstawienie do niej wektorów(3.20) 
rozwiązania podstawowego pierwszej nierówności (3.1); ponieważ wynikiem 
podstawienia każdego z wektorów do L2 może być jedna z trzech
możliwości (4.2), (4.3), (4.4), to w najogólniejszym przypadku przy
podstawieniu nW wektorów do liczba różnych wyników tego sprawdzenia
wynosi
nWS = 3nW (4.5)
przy czym przjmuje się oznaczenia

L(X) > 0 => WS: =0; L(X) < 0 =» WS:=-1; L(X) = 0 =* WS: =1 (4.6)

gdzie WS wynikiem sprawdzenia.
Dla przykładu przy nW=3 liczba wyników sprawdzenia wynosi nWS=27.
W drugim kroku sporządza się listę wszystkich typów wyników sprawdzenia 

TWS; typ wyniku sprawdzenia TWS jest uporządkowanym zbiorem trzech liczb, z 
których pierwsza oznacza liczbę wektorów mających WS=1, druga jest liczbą 
wektorów o WS=0, a trzecia liczbą wektorów, których WS=-1, przy czym liczby 
te należą do zbioru: (0, l..nW}, a ich suma jest równa nW. Tę liczbę typów 
wyników sprawdzenia określa się zależnością:

nTWS = ((nW + l)/2)* (nW + 2) (4.7)

Jest to największa możliwa liczba dla przypadku, gdy wszystkie z nW 
wekktorów są w ogólnym położeniu, tzn. nie istnieje wśród nich więcej niż 
jeden wektor taki, dla którego L2(X)=0. Na przykład przy nW=3 liczba typów 
wyników wynosi nRWS=10 w ogólnym przypadku, natomiast gdy dwa z nich są 
liniowo zależne, to liczba typów wynosi tylko 2.

Istnieje możliwość uogólnienia i określenia minimalnej liczby typów 
wyników sprawdzenia dla dowolnej liczby wektorów przy określonych 
ograniczeniach narzuconych na położenie wektorów rozwiązania podstawowego 
Nj, tzn. przy ograniczeniach nałożonych na położenie wektorów (3.20).

Istotną informacją ułatwiającą poszukiwanie rozwiązania podstawowego 
nierówności Nj i N,, jest informacja o maksymalnej i minimalnej liczbie
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wektorów rozwiązania pojedyńczej nierówności N.:= L^(X)łO, będących 
rozwiązaniem układu równości Lj(X)=0, L2 (X)=0. Jeżeli L^(X) i I-2(X) są 
liniowo niezależne, to ta maksymalna liczba wektorów rozwiązania
podstawowego wynosi nS-2, a minimalna 0.
. Drugą ważną daną określającą ogólną strukturę rozwiązania podstawowego 
dwóch nierówności Kf. « ?  jest minimalna i maksymalna liczba wektorów 
wśród nS wektorów rozwiązania Lj(X)=0 takich, że zachodzi dla nich L2 (X)ao. 
I w tym przypadku (X) i L2(X) są liniowo niezależne. Wykorzystując
zależności (3.20) można wykazać, że minimalna liczba tych wektorów, tzn. 
wektorów typu X^+ wynosi 1, a maksymalna nS-1.
. Przedstawione powyżej ogólne informacje o wszystkich możliwych położeniach 
wektorów zbioru (3.20) - rozwiązania podstawowego Nj - względem
hiperpłaszczyzny H2 umożliwiają przedstawienie następującego algorytmu
poszukiwnia rozwiązania podstawowego dwóch nierówności N^, N2: : 
kO. Początek.
kl. W kroku pierwszym bada się liniową zależność równiań L^(X)=0 i L2(X)=0. 
Jeżeli równania te są liniowo zależne, to należy przejść do k2, a w 
przeciwnym przypadku do kroku k5.
k2. Bada się tu znak zależności liniowej k : L2(X)=kL1(X). Jeżeli k >0, to
naieży przejść do kroku k3, a gdy k<0 to k4.
k3. Nierówności Nj, N2 wyznaczają tę samą półprzestrzeń P^® = P2S. Pozwala
to pominąć np. N2 i ustalić rozwiązanie. podstawowe, tak jak dla
pojedyńczej nierówności - jest to nS+1 wektorów takich, jak (3.20) - i
zakończyć analizę.
M .  Nierówności Nj, N2 wyznaczają nS-1 wymiarową hipęrpłaszczyznę

1=PjSaP2S jako część wspólną P^ i P2- Rozwiązaniem w tym przypadku jest

nS wektorów obliczonych tak, jak pierwsze nS wektory w rozwiązaniu (3.20); 
rezultat ten kończy analizę.
k5. 5.1. Pierwszą czynnością jest obliczenie rozwiązania podstawowego
pierwszej z nierówności N^ i uporządkowanie jego wektorów w dwóch zbiorach,
w następującej kolejności Xm0> Xfc+; wektory każdego z tych zbiorów spełniają
odpowiednio zależności (4.4) i (4.2). Krok ten ilustrują wyniki sprawdzenia
WS nierówności N^ pokazane w macierzy wyników sprawdzenia MWS (4.8)

5.2. Drugą czynnością jest obliczenie wartości L2 (X) przy podstawieniu
do L_,(X) kolejno wektorów X...X _ ,, (3.20). Rezultatem jest informacja o 2 1 nS+1
rozdziale wektorów X,. . X „ , na trzy rozłączne podzbiory złożone zl nb+l
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wektorów następujących typów X^+, , Xm .̂ Wektory każdego z tych zbiorów
spełniają odpowiednio zależności (4.2), (4.3), (4.4). Odpowiednią ilustrację 
- pewien przykładowy wynik sprawdzenia nierówności N2 - pokazuje macierz 
wyników sprawdzenia MWS, (4.8):

(4.8)

* - wynik sprawdzenia: 
dowolny:= 1, 0, -1

5.3. Trzecim krokiem jest następujące uporządkowanie nS+1 wektorów:
5.3.1. Wektory o wynikach sprawdzenia WS=1,1 umieszcza się jako 

pierwsze w macierzy MWS, takiej jak (4.8); liczbę tych wektorów oznacza 
sie jako nXm(J; wektory te leżą w części wspólnej hiperpłaszczyzn Hj, H2;

5.3.2. Pierwszy wektor o wyniku sprawdzenia WS=1,0 umieszcza się 
w macierzy MWS na pozycji nS. Można wykazać, że istnieje przynajmniej jeden 
taki wektor - w dowodzie wykorzystuje się warunki na zależność liniową 
równań Lj(X)=0, L2(X)=0 (kl, k2).

5.3.3. Pozostałe wektory o wyniku sprawdzenia WS=1,0 umieszcza się w 
macierzy MWS na miejscach od nXm^+l do nXmQ+nw.

5.3.4. Wektorom o wyniku sprawdzenia WS=1,-1 przypisuje się numery
od nX _+nw+l do nS-1. mO

5.3.5. Wektor o wyniku sprawdzenia WS=0,1, jeżeli istnieje,umieszcza 
się w macierzy MWS na pozycji nS+1; wektor X^g+1 rozwiązania podstawowego 
nierówności NI może być położony w półprzestrzeni L2(X)>0 i wtedy wynik

WS

N1 N2
X1 1 1

X2 1 1

X3 1 i
1 1

XnX 1 1

nX +1 mO
1 Ó
1 0

X „ nX „+nw mO---- —
nXm0+nW+1

1
1

0
-1

1 -1

XnS-l 1 -1'

XnS 1 0

XnS+l 0 *
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sprawdzenia wynosi WS=0,0 lub leżeć w hiperplaszczyźnie (X)=0, oo daje
wynik sprawdzenia WS=0,1; możliwe jest trzecie położenie tego wektora, może
się on znajdować w półprzestrzeni L2(X)<0 co daje WS=0,-1.

5.4. Czwartym krokiem jest wyznaczenie pozostałych nS-l-nX „ wektorówm0
rozwiązania podstawowego N^n N2> wektorów, które położone są w hiper- 
płaszczyźnie H12.

Te pozostałe nS-l-nXmQ wektory konstruuje się wykorzystując do tego pary
liniowo niezależnych wektorów typu X^+ i X^_. Wykonuje się to w
następujący sposób: Aby poszukiwany wektor, oznaczony jako leżał w
H^, to musi zachodzić: Lj(X)=0 i L2(X)=0. Na wstępie zakłada się, że

L^(X)=0. Oznacza to, że L2^XklCp= '̂ Istnieje możliwość wyrażenia wektora

Xkl0: ^ 1 0  = “ ^  + 3 Xl- (4-9)
Podstawiając (4.9) do L2(X) i żądając, aby L2 (X)=0, uzyskuje się:

L2 iXklO)= L2 (aXk++PX1_)=al.2 (Xk+)+0L2(X1_)=O (4.10)

2 (4.10) wynika, że współczynniki a, 0 można wybrać na dwa sposoby
podporządkowując to wymogowi, aby nowo utworzony wektor XklQ spełniał 
również nierówność pierwszą, tzn. aby )s0. Pierwszy wariant wyboru
jest taki, że a = Lg(Xj_), fł = -L^ (X^+ ) i w wariancie tym możemieć
wartość zarówno dodatnią, jak i ujemną. Wybór współczynników według drugiego 
wariantu, a więc z zależności (4.11), (4.12):

“ = "L2(Xl-) (4.11)

0 =  L2 (Xk+J (4.12)

prowadzi zawsze do tego, że poprzednia nierówność L1W kl0)i0 jest spełniona. 
Jest tak ponieważ wyrażenie:

LliXklO) = -L2(Xl-) Ll(Xk+) + L2(Xk+5 L1(X1-J (4.13)
jest zawsze nieujemne.
Położenie wektora Xĵ q jest uzależnione od położenia wektorów, za pomocą

których został on skonstruowany. Jeżeli wektory Xk+, X leżą wyłącznie w 

KjS *, to XJcl0 leży w części wspólnej obydwu hiperpłaszczyzn: H ^ -2=H^S-1 n 

H2S 1 1 powstaje on jako kombinacja liniowa wektorów Xfc+, X1 .
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5.4.1. Aby wyznaczyć nXm0+l wektor wybiera się pierwszy z kolei 
wektor o wyniku sprawdzenia WS=1,0 jako X^+ oraz pierwszy z kolei wektor o 
wyniku sprawdzenia WS=1,-1 jako wektor X1_. Na ich podstawie zgodnie z 
zależnością (4.9 ) konstruuje się wektor (jego współrzędne) 5 ^ ^  - wynik
sprawdzenia jest równy WS=1,1. Po tym sprawdza się liczbę wektorów typu 
XklQ, WS=1,1 i jeżeli liczba ta jest mniejsza od nS-1, to przystępuje się do 
konstruowania następnych wektorów typu WS=1,1.W przeciwnym
przypadku przechodzi się do badania wektora o wyniku sprawdzenia WS=0,1.

5.4.2. Następne wektory typu konstruuje się na podstawie
pierwszego wybranego wektora X^+> WS=1,0 i następnych z kolei wektorów X _̂, 
WS=1,-1 aż do wyczerpania się tych ostatnich. Po skonstruowaniu kolejnego 
wektora typu sprawdza się liczbę wektorów typu WS=1,1. Jeżeli liczba ta
jest mniejsza od nS-1, to przystępuje się do konstruowania dalszych wektorów 
X ^ q . W przeciwnym przypadku przystępuje się do badania wektora typu WS=0,1.

5.4.3. Jeżeli z wykorzystaniem pierwszego z kolei wektora typu 
WS=1,0 nie udało się skonstruować wszystkich nS-l-nXmQ wektorów typuWS=l,l 
to przechodzi się do następnych wektorów typu WS=1,0 wykonując, przy każdym 
ustaleniu wektora WS=1,0, wszystkie te operacje,które wykonane zostały z 
wykorzystaniem tego pierwszego wektora typu WS=1,0. Jeżeli nie udaje się 
skonstruować wcześniej wszystkich nS-l-nXmQ wektorów, to do ich konstrukcji 
wykorzystuje się wszystkie wektory typu WS=1,0.

5.4.4. Jeżeli w rozwiązaniu podstawowym N^ nie istnieje wektor o 
wyniku sprawdzenia WS=0,1, tzn. wektor leżący w *i nie w , to
konstruuje się go wg formuły (4.9). Wektor taki umieszcza się na pozycji 
nS+1. Geometryczną interpretację wszystkich wariantów położenia tego wektora 
podano w punkcie 5.3.5. Wektor rozwiązania podstawowego Nj o numerze nS+1 
może mieć wynik sprawdzenia WS=0,1 lub 0,-1 lub 0,0.
Jeżeli zachodzi przypadek pierwszy to oznacza, że rozwiązanie podstawowe 
dwóch nierówności zostało skonstruowane. W drugim przypadku konstruuje się 
wektor o wyniku sprawdzenia WS=0,1, czyli wektor typu wykorzystując w
formule (4.9) wektor rozwiązania podstawowego nierówności NI o numerze nS+1 
i WS=0,-1 oraz dowolny z wektorów o wyniku sprawdzenia WS=1,0. W trzecim 
przypadku do konstrucji wektora X ^^  wykorzystuje się w formule (4.9) 
wektory: dotychczasowy o wyniku sprawdzenia WS=0,0 i dowolny z wektorów o 
wyniku sprawdzenia WS=1,-1.

5.4.5. W rezultacie otrzymuje się macierz wyników sprawdzenia MWS
(4. 14):
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MWS = (4. 14)

k6. Koniec.
Analizując mechanizm konstruowania wektorów typu X ^ 0 należy zauważyć, że 

rozwiązanie podstawowe dwóch nierówności o wyniku sprawdzenia (4.14) nie 
jest jedynym rozwiązaniem. Jest tak, ponieważ wektorów X ^ q można 
skonstruować więcej niż nS. Ściślej, w ogólnym przypadku liczba wektorów o 
wyniku sprawdzenia WS=1.1 może być większa od nS-1, a liczba wektorów o 
wyniku sprawdzenia WS=0,1 może być większa od 1. Te nadmiarowe wektory nie 
wystąpią w rozwiązaniu podstawowym.

Z analizy struktury macierzy MWS, (4,8) i analizy mechanizmu konstrukcji 
wektorów typu wynika, że warunkiem istnienia rozwiązania dwóch
nierówności liniowych, liniowo niezależnych jest, aby w rozwiązaniu 
podstawowym pierwszej nierówności istniał przynajmniej jeden wektor o wyniku 
sprawdzenia WS=1,0 i przynajmniej jeden wektor o wyniku sprawdzenia WS=1,-1.

■ 5. Rozwiązanie podstawowe układu (wielu) nierówności przy nD<nS
Przy ustaleniu algorytmu poszukiwania rozwiązania podstawowego wielu 

nierówności ponownie wykorzystuje się warunek:
(w5.1): Każda półprzestrzeń PnS wyznaczona przez swoją nierówność Nn^ (w
przestrzeni nS-wymiarowej) wyznaczona jest przez przez nS+1 wektorów, przy 
czym każda z nD nierówności określa w RnS przynależną jej półprzestrzeń, za 
pomocą nS wektorów leżących w hiperpłaszczyźnie rUS-I i za pomocą jednego
wektora, który leży poza hiperpłaszczyzną Hn®

Przyjmuje się następujące założenia:
(z5.1): Wśród nD nierówności nie istnieją dwie nierówności, których odpo
wiednie formy liniowe L^(X) oraz Lj(X) są liniowo zależne. (z5.2): Zakłada
się, że każda ze zbioru nierówności, którego rozwiązanie podstawowe jest
określane, jest nierównością istotną, tzn., że hiperpłaszczyzna odpo
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wiadająca każdej nierówności tworzy odpowiednią hiperścianę stożka 
wyznaczanego przez ten zbiór nierówności.

Poszukiwanie rozwiązania podstawowego układu wielu nierówności przy nD<nS 
można zalgorytmizować. Algorytm taki jest podobny do opisanego w p. 4 dla 
dwóch nierówności. Poniżej opisuje się algorytm przyjmując, że znane są 
wyniki sprawdzenia WS określone dla rozwiązania podstawowego (i-l)-szej 
nierówności takie, jak w macierzy wyników sprawdzenia, MWS, (5.1).

(5. 1)

* - wynik sprawdzenia: 
dowolny:=1, 0, -1

Algorytm. 
kO. Początek.
kl. Mając dane rozwiązanie podstawowe i wyniki sprawdzenia WS dla zbioru 
(i-1) nierówności - (5.1) - określa się wyniki sprawdzenia WS dla 1-tej 
nierówności.
k2. Posługując się wynikami sprawdzenia WS dla zbioru i nierówności 
porządkuje się wszystkie nS+1 wektory w następujący sposób: ,

2.1. Wektory o wynikach sprawdzenia WS=1,1,...,1,1 umieszcza się w 
macierzy MWS, na pierwszych nXmQ pozycjach; wektory te leżą w części 
wspólnej hiperpłaszczyzn Hj, ..... Hi-r Hi:

WS

N1 N2 Ni-1 Ni..
X1 1 1 1 1 1

X2 1 1 1 1 1

X3 1
1

1
1

1
1

1
1

1

X v 1 1 1 1 1

nX -+1 mO
1
1

1
1

1
1

1
1

0
0

X v nX „+nw mO--- —
nX _+nw+l mO

1
1
i

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0
-1
-1

XnS-i+l 1 1 1 1 -1

XnS-i+2 1 1 1 1 0

XnS-i+3 1
1

1
1

1
1

*
*

XnS-l 1 1 1 *

XnS 1 0 1 1 *

XnS+l 0 1 1 1 «



212 B. Grzesik

2.2. Pierwszy w kolejności wektor o wyniku sprawdzenia WS=1,1,. . . 1,0 
ustawia się na pozycji nS-i+2; przynajmniej jeden taki wektor istnieje.

2.3. Pozostałe wektory o wyniku sprawdzenia WS=1,1....1,0 zapisuje się
w macierzy MWS, (5.1) na miejscachod nXmQ+l do nXmQ+nw.

2.4. Wektorom o wyniku sprawdzenia WS=1,1,...,1,-1 przypisuje się
numery od nX +nw+l do nS-i+1 mU

2.5. Wektory o numerach od nS-i+3 do nS+1 nie zmieniają pozycji. Wyniki 
sprawdzenia tych wektorów na pozycji N . są dowolne: 1, 0, -1. Wyniki 
sprawdzenia tych wektorów na pozycjach nS-(nr wektora)+2 mają zera

2. 6 Wyznacza się pozostałe wektory, które muszą leżeć w części wspólnej
hiperpłaszczyzn H.n H0n. ..n H. ,n H.; ich liczba wynosi nS-i+l-nX Są to ■i i~i l mO
wektory typu XklQ. Wektory te wyznacza się wykorzystując zależność (4.9).
Przy wyznaczaniu wektorów ustala się wektor Xfcl+ , tzn. z wektorem o
wyniku WS=1, 1, .... 1, 1 wylicza się wektory X. , X, „ „, ...J lnX -+nw+10’ lnX _+nw+20 mO mO
itd. wykorzystując od tego Xk+J=X1 oraz X1_J=XnX +2......

mO mO
następnie ustala się Xjc + 2 = X 2  wybierając ponownie kolejno X^  ̂=xnX •

mO
xl_2=XnX + 2 ........ Przed przystąpieniem do obliczania każdegoz wektorów

mO
typu ^ 1 0  sprawdza się całkowitą liczbę wektorów o wyniku sprawdzenia

WS=1,1,...1,1; jeżeli liczba takich wektorów osiągnie wartość nS-i+1, to 
przechodzi się do kroku 2.7.

2.7. Koryguje się wektory o numerach od nS-i+3 do nS+1. Wyniki 
sprawdzenia tych wektorów na pozycji przed korekcji mogą być dowolne - 
zaznaczono to w macierzy MWS (5.1). Po skorygowaniu wyniki ich sprawdzenia 
WS na pozycji muszą być równe jeden.

2.7.1. Jeżeli wynik sprawdzenia korygowanego wektora na pozycji 
jest równy jeden, to wektor ten nie podlega korekcji.

2.7.2. Jeżeli wynik sprawdzenia korygowanego wektora na pozycji
jest równy 0 oznacza to, że jest to wektor typu X^+ i do obliczenia wektora
skorygowanego (wg (4.9)) wybiera się jako wektor X^ wektor o wyniku
sprawdzenia WS=1,1....1,-1 , np. X „r nX „+nw+l mO

2.7.3. Jeżeli wynik sprawdzenia korygowanego wektora na pozycji 
jest równy -1, oznacza to, że jest to wektor typu X^_ i do obliczenia 
wektora skorygowanego (wg (4.9)) wybiera się jako wektor Xk+ wektor w wyniku 
sprawdzenia WS=1,1....1,1 , np Xj.
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Rozwiązanie podstawowe po skorygowaniu wektorów o numerach od nXmQ do nS+1 
zawiera wektory takie, których wyniki sprawdzenia dla dowolnej nierówności 
mają wartość 1 lub 0; wyniki sprawdzenia WS przy hh nierów- nościach 
pokazano w postaci macierzy MWS (5.2).

MWS =

WS

N1 N2 Ni-1 N.i. .
X1 1 1 1 1 1

X2 1 1 1 1 1

X3 1
1

1
1

1
1

1
1

. 1
1

XnS-i+l 1 1 1 1 1

XnS-i+2 1 1 1 1 0

XnS-i+3 1
1

1
1

1
1

1
1

XnS-l 1 1 1 1

XnS 1 0 1 1 1

XnS+l 0 1- 1 1
-<

1

(5.2)

k3. Koniec.

■ 6. Rozwiązanie podstawowe układu (wielu) nierówności przy nD=nS.
Przyjmuje się założenia (z5.1) i (z5.2).
W rozważanym przypadku liczba wektorów niezbędna do wyznaczenia pół-

przestrzeni określonej przez każdą z nD=nS nierówności w obszarze stożka
wyznaczonego przez nD=nS nierówności jest równa nS przy czym nS-1 wektorów
należy do danej hiperpłaszczyzny i jeden leży poza nią.

Przy nD=nS-l w rozwiązaniu podstawowym istnieją dwa wektory mające takie
same wyniki sprawdzenia WS=1,1....1,1. W tym przypadku nD=nS-l hiper-
perpłaszczyzn nS-1 wymiarowych wyznacza prostą w RnS i na tej prostej
umieszczone są ww. wektory. Wektory te liniowo zależne. Po dołączeniu
nierówności N _ wynik sprawdzenia dla jednego z tych wektorów ze względu na nS
nierówność N^g przyjmuje wartość -1 a dla drugiego 0. Ten drugi wektor 
umieszcza się w macierzy MWS na pozycji 2 i za jego pomocą wg zależności 
(4.9) tworzy się niezbędne wektory
Wymieniony jako pierwszy wektor o wyniku sprawdzenia WS=1,1....1,-1
zapisuje się na pozycji 1. Postępując zgodnie z algorytmem podanym w p.5 
należy obliczyć wektor na podstawie tych dwóch wektorów, których wyniki



214 B. Grzesik

sprawdzenia ze względu na nierówność N^g są odpowiednio równe:
WS=1,1.... 1,-1 , WS=1,1,...1,0. Rezultatem tego jest wektor Xkl0> wektor
zerowy, który nie wchodzi do rozwiązania.Ostatecznie do rozwiązania 
podstawowego wejdą wektory o numerach od 2 do nS+1.

■ 7. Rozwiązanie podstawowe układu (wielu) nierówności przy nD>nS.
Przyjmuje się założenia (z5.1) i (z5.2).
Nadal, tak jak przy nD=nS, liczba wektorów niezbędna do wyznaczenia 

półprzestrzeni określonej przez każdą z nD=nS nierówności w obszarze stożka 
wyznaczonego przez nD=nS nierówności jest równa nS, przy czym nS-1 wektorów 
należy do danej hiperpłaszczyzny i jeden leży poza nią.

Konstruowanie rozwiązania realizuje się za pomocą macierzy wyników spraw
dzenia. Po dołączeniu kolejnej nierówności określa się wyniki sprawdzenia ze 
względu na tę dołączoną nierówność i tak konstruować wektory X ^ q aby w 
każdej kolumnie macierzy wyników sprawdzenia MWS liczba jedynek była nie 
mniejsza od nS-1. Takie postępowanie zapewnia, że liczba wektorów w 
rozwiązaniu podstawowym jest minimalna. Trzeba dodać, że już przy nD=nS+l 
liczba wektorów jest znacznie większa od nS.

■ 8. Zakończenie
Opisany algorytm stanowi część składową modelu przekształtnika energo- 

elektronicznego zawierającego jako zawory tylko i wyłącznie diody doskonałe. 
Algorytm umożliwia określenie rozwiązania podstawowego układu nierówności 
liniowych jednorodnych istotnych, nierówności opisujących dowolny ze 
schematów zastępczych przekształtnika.
Przewiduje się kontynuację tematu w zakresie rozwiązania podstawowego 

układu nierówności liniowych jednorodnych, wśród których istnieją 
nierówności nieistotne.
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MODEL OF COMMUTATION IN POWER ELECTRONIC DIODE CONVERTER - CALCULATION 
ALGORITHM OF FUNDAMENTAL SOLUTION OF SET OF DECISIVE INEQUALITIES

Abstract

New model of power electronic converter with perfect diodes is described 
in the paper. The set of linear homogeneous inequalities (LHI) makes up the 
model of the converter. This set of inequalities describes each equivalent 
circuit of the converter. Presented model breaks nonlinear task into series 
of linear analysis. An algorithm of calculation of fundamental solution of 
decisive inequalities (LHI) is given and justified. The fundamental solution 
of the set of inequalities is necessary for generalized analysis which 
results in the set of hypothetical equivalent circuits which may appear for 
any voltage/current sources. This solution also allows to establish which of 
above mentioned equivalent circuits are formed when when given concrete 
voltage/current of the voltage/current source is applied. Such general 
information can not be derived basing on standard numerical analysis. There 
are three cases of solution - nDcnS, nD=nS, nD>nS - analysed in the work. nD 
is the number of diodes/inequalities and nS is the number of sources. The 
main tool of the analysis is linear algebra. The geometrical interpretation 
of the algorithm is presented in the paper.


