
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Wydział Elektryczny został powołany do życia w 1945 roku jako jeden z 
pierwszych czterech wydziałów Politechniki Śląskiej. W jego skład wchodzą 
cztery instytuty:
- Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów (REI),
- Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej (RE2),
- Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej (RE3),
- Instytut Maszyn i Urządzeń Elektrycznych (RE4).

Kadra dydaktyczna Wydziału to obecnie 109 nauczycieli akademickich, w tym 
6 z tytułem profesora, 15 samodzielnych pracowników naukowych ze stopniem 
naukowym doktora habilitowanego i 53 adiunktów. Wydział posiada prawa 
nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

Wydział prowadzi pięcioletnie studia na kierunku Elektrotechnika w 
następujących specjalnościach:
- automatyka i metrologia elektryczna,
- elektroenergetyka,
- maszyny i urządzenia elektryczne,
- przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej,
- trakcja elektryczna.

W około 70% program studiów jest wspólny dla wszystkich specjalności. 
Pozostałe 30% zajęć programowych odbywa się - począwszy cd siódmego semestru 

w ramach specjalności i kierunków dyplomowania. Program studiów 
charakteryzuje się dużym udziałem elektroniki, energoelektroniki, automatyki, 
informatyki i techniki mikroprocesorowej. Pozwala to na nabycie gruntownej 
wiedzy w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń i 
układów stosowanych w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu: aparatury 
kontrolno-pomiarowej i zautomatyzowanych systemów pomiarowych, układów 
regulacji i systemów sterowania, półprzewodnikowych układów zasilających i 
napędowych, układów automatyki zabezpieczeniowej, systemów informatycznych i 
diagnostycznych itd.

Bazę lokalowo-techniczną Wydziału stanowi m.in. dwadzieścia nowocześnie 
wyposażonych laboratoriów dydaktycznych i badawczych. Wyróżniający się 
studenci mogą współuczestniczyć w pracach naukowo-badawczych prowadzonych
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wyposażonych laboratoriów dydaktycznych i badawczych. Wyróżniający się 
studenci mogą współuczestniczyć w pracach naukowo-badawczych prowadzonych 
przez działające na Wydziale instytuty. Na Wydziale działa również studenckie 
koło komputerowe dysponujące własnym sprzętem. Zainteresowani mogą także 
uczestniczyć w otwartych seminariach z języka angielskiego (technicznego).

Wydział przywiązuje dużą wagę do adaptacji studentów do studiów. W tym 
celu skorygowano programy nauczania na początkowych semestrach oraz 
wprowadzono system stałych indywidualnych opiekunów dydaktycznych (tzw. 
tutorów). W analizie socjologicznej, przeprowadzonej wśród studentów 
pierwszego roku w 1991 roku. Wydział uzyskał za te działania, a także za 
dobrą pracę dziekanatu - najwyższe na całej Uczelni oceny.

Wydział prowadzi szeroką działalność naukową i badawczą. Prace te są 
finansowane przez Komitet Badań Naukowych, są wykonywane na zlecenie zakładów 
przemysłowych bądź też są podejmowane przez pracowników w ramach tzw. prac 
własnych. Prace naukowo-badawcze obejmują następującą tematykę:
- analiza, automatyzacja i sterowanie systemów elektroenergetycznych, linie 
przesyłowe i stacje rozdzielcze, automatyka zabezpieczeniowa, projektowanie 
i eksploatacja urządzeń elektrycznych, technika izolacyjna, systemy 
ekspertowe dla komputerowych systemów wspomagania dyspozytorów 
elektroenergetycznych,

- teoria i komputerowo wspomagane projektowanie maszyn elektrycznych, 
energoelektroniczne układy zasilania i regulacji maszyn elektrycznych, 
mikroprocesorowe układy sterowania, trakcja elektryczna, elektronizacja 
taboru trakcyjnego, elektrotermia,
analiza i synteza obwodów elektrycznych, numeryczna analiza pól 

magnetycznych i elektrycznych, teoria mocy, miernictwo wielkości 
elektrycznych i nieelektrycznych, miernictwo dynamiczne i stochastyczne, 
mikroprocesorowe systemy pomiarowe.

Kolegium Dziekańskie

Dziekan: prof. dr hab. inź. Tadeusz Glinka 
Prodziekani: doc. dr hab. inź. Krzysztof Kluszczyński 

doc. dr hab. inź. Kurt Żmuda
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Prof. zw. dr hab inż. Antoni BOGUCKI 

1923 -  1991

Profesor Antoni Bogucki urodził się 1 lipca 1923 roku w Inowrocławiu. Do 

wybuchu wojny uczęszczał do Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. W 

październiku 1939 roku został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, 

gdzie pracował w charakterze elektryka w firmie Siemens. Po zakończeniu 

działań wojennych w 1946 roku zdał egzamin dojrzałości. Od 1946 roku 

studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który 

ukończył w czerwcu 1951 roku z wynikiem bardzo dobrym. W 1950 roku, jeszcze 

jako student, został zatrudniony w Katedrze Sieci Elektrycznych kierowanej 

przez prof. Zbigniewa Jasicklego. W latach 1951-1952 pracował jednocześnie w 

Zjednoczeniu Energetyki w Warszawie, a w latach 1955-1957 w Instytucie 

Energetyki - Zakładzie Systemów w Gliwicach. W roku 1956 ukończył studia 

aspiranckie o specjalności "gospodarka energetyczna". Stopień doktora nauk 

technicznych uzyskał w Politechnice Śląskiej w 1960 roku przedstawiając 

dysertację doktorską pt. "Napięciowe i częstotliwościowe charakterystyki 

statyczne odbiorów oraz ich wpływ na straty przesyłu w sieciach średnich 

napięć". W 1970 roku, po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. 

"Współzależność zmian częstotliwości i napięcia w systemie 

elektroenergetycznym w stanach ustalonych", uzyskuje stopień doktora 

habilitowanego. W 1966 roku zostaje powołany na stanowisko docenta, a w 1971



roku Rada Państwa nadaje Mu tytuł profesora nadzwyczajnego. Tytuł profesora 

zwyczajnego uzyskuje w roku 1977.

W latach 1962-1968 pełnił funkcję kierownika Zakładu Układów 

Elektroenergetycznych, a roku akademickim 1968/1969 Zakładu Eksploatacji i 

Automatyzacji Układów Elektroenergetycznych w byłej Katedrze Sieci i Układów 

Elektroenergetycznych kierowanej przez prof. Franciszka Szymika. W wyniku 

reorganizacji Uczelni w 1969 roku zostaje kierownikiem Katedry 

Elektroenergetyki, a w 1971 roku, po kolejnych zmianach strukturalnych w 

Politechnice Śląskiej, dyrektorem Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania 

Układów. Funkcję tę pełnił do śmierci. W latach 1967-1969 był prodziekanem 

ds. nauki Wydziału Elektrycznego, a w latach 1969-1972 prorektorem ds. nauki 

Politechniki Śląskiej. Przebywał wielokrotnie na krótkoterminowych stażach 

naukowych w uczelniach zagranicznych, m.in. w Uniwersytecie Technicznym w 

Londynie (1964) i w Uniwersytecie w Budapeszcie (1965).

Dorobek naukowy Profesora Boguckiego obejmuje około 100 prac 

opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, m. in. niemieckich, 

szwajcarskich, angielskich i rosyjskich. Był autorem, lub współautorem:

podręcznika akademickiego, 10 skryptów i 2 monografii, 40 referatów 

wygłoszonych na konferencjach naukowych w kraju i za granicą, ponad 130 

ekspertyz naukowo-technicznych. Pełnił funkcję przewodniczącego komitetu

naukowego siedmiu międzynarodowych konferencji naukowych, był wielokrotnie 

powoływany w skład komitetów naukowych konferencji.

W dorobku naukowym Profesora należy wyróżnić badania nieliniowości 

charakterystyk statycznych odbiorów mocy czynnej i biernej w funkcji

zmienności napięcia i częstotliwości oraz ich zastosowanie w wielu 

zagadnieniach związanych z eksploatacją i automatyzacją systemów

elektroenergetycznych. Efektem końcowym tych badań była rozprawa 

habilitacyjna, stanowiąca syntezę wpływu charakterystyk regulatorów napięcia 

generatorów synchronicznych, charakterystyk regulatorów turbin i
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charakterystyk węzłów odbiorczych na wynikowy quasi-ustalony stan 

mocowo-napięciowy systemu elektroenergetycznego. Zagadnienia te były w latach 

1960-1970 niezmiernie ważne w związku z postępującą automatyzacją wielkich 

systemów elektroenergetycznych. Prace Profesora wniosły poważny wkład w 

teorię systemów elektroenergetycznych i miały duże znaczenie dla rozwoju 

dalszych badań. Spotkały się one z zasłużonym uznaniem specjalistów w kraju i 

za granicą, czego dowodem są liczne powoływania się na ich rezultaty przez 

autorów różnych podręczników i publikacji dotyczących systemów 

elektroenergetycznych. Większość Jego prac była streszczana w czasopiśmie 

radzieckim "Refieratiwnyj Źurnał" i wymieniana w bibliografiach publikacji w 

językach angielskim, niemieckim i szwedzkim. Drugą domeną zainteresowań 

Profesora były problemy związane z automatyką w energetyce, modelowaniem 

układów elektroenergetycznych oraz badaniem stanów przejściowych w tych 

układach.

Osiągnięcia Profesora w omawianych dziedzinach stanowią oryginalny i 

twórczy wkład z punktu widzenia rozwoju teorii, ale mają także duże znaczenie 

praktyczne. Fakt ten został uznany nie tylko przez specjalistów krajowych, 

ale i zagranicznych. Teoretyczne uogólnienia Profesora zostały zweryfikowane 

z pozytywnym rezultatem przez znanych specjalistów zagranicznych, m.in. prof. 

J. Bubenko z Uniwersytetu Technicznego w Sztokholmie wykazał, że wyniki badań 

przeprowadzonych w szwedzkim systemie elektroenergetycznym potwierdzają w 

pełni efekty prac Profesora. Jako autorytet naukowy w swej dziedzinie był 

przez wiele lat konsultantem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, 

Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki "Energopomiar" w Gliwicach, 

członkiem czterech Rad Naukowych, Zespołu Systemów Energetycznych w Komitecie 

Nauki i Techniki, Komitetu nr 17 CIGRE oraz rzeczoznawcą i weryfikatorem Izby 

Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Profesor Antoni Bogucki był praktycznym uosobieniem tezy o otwartości i 

niepodzielności nauki, wykazując w tym zakresie odwagę i nonkonformizm
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prawdziwego naukowca,poszukiwał i znajdował sposoby, aby nawiązać i utrzymywać 

kontakty z czołowymi europejskimi ośrodkami naukowymi i technicznymi - 

uczelniami angielskimi, niemieckimi i radzieckimi oraz firmami BBC, EdF, 

ASEA. Był inicjatorem wielu umów o współpracy z ośrodkami zagranicznymi, 

dzięki którym wielu studentów i pracowników Instytutu miało możność odbycia 

staży naukowych w latach, gdy były one jeszcze mało rozpowszechnione na 

Uczelni. Wieloletni rektor Nowosybirskiego Instytutu Elektrotechnicznego, 

doktor honoris causa Politechniki Śląskiej prof. G. P. Łyszczinskij tak 

wspomina kontakty z Profesorem Boguckim:

"Wiosną 1966 roku do Nowosybirska przyjechał z Polski pociąg przyjaźni. W 

składzie delegacji był również prof. A. Bogucki. Zawarliśmy znajomość i ja 

zaprosiłem Go do zwiedzenia NETI. Taki był początek przyjaźni między nami 

jako ludźmi. W 1967 roku złożyłem wizytę w Politechnice Śląskiej. Bardzo 

wiele się wtedy nauczyłem. Prof. A. Bogucki poznał mnie z wieloma 

współpracownikami i zaznajomił z działalnością Katedry, w której był 

pracownikiem. Wtedy, tj. w 1967 roku - przy współudziale Profesora - 

podpisana została umowa o współpracy między naszymi uczelniami. [..] Kochałem 

i szanowałem Antoniego jako bardzo porządnego człowieka, dobrego przyjaciela 

i wielkiego polskiego patriotę. Był On moim promotorem, kiedy w 1974 roku 

otrzymałem tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Spotykaliśmy 

się z Antonim prawie każdego roku i staliśmy się pobratymcami".

Inną drogą kontaktów międzynarodowych, szczególnie silnie preferowaną 

przez Profesora, było organizowanie międzynarodowych konferencji naukowych. 

Był współinicjatorem i przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji 

"Application of hybryd computation" zorganizowanej na Politechnice Śląskiej w 

1972 roku pod auspicjami Association pour le Calcul Analogique. Zainicjował i 

konsekwentnie organizował cykliczne Międzynarodowe Konferencje Naukowe pn. 

"Aktualne problemy automatyki w energetyce", które począwszy od 1971 roku 

odbywają się co cztery lata. Konferencje te zdobyły sobie wysokie uznanie w

14



kręgu krajowych oraz zagranicznych specjalistów i znalazły trwałe miejsce w 

europejskim programie konferencji w tej dziedzinie. Ostatnia z tego cyklu 

konferencja odbyła się w 1989 roku. Już wówczas planował zorganizowanie 

w 1993 roku następnej, którą zapowiadał jako ostatnią w Jego czynnym życiu 

naukowym. Nie przewidział, niestety, że śmierć wcześniej wyrwie Go z naszego 

grona. Był również inicjatorem kilku konferencji naukowych z dziedziny 

jakości energii elektrycznej i niezawodności zasilania.

Tematyka organizowanych z inicjatywy Profesora konferencji naukowych była 

ściśle związana "z energetyką, czego dowodem był liczny w nich udział 

specjalistów z tej branży. W dowód uznania za rozwój współpracy z energetyką 

1 kształcenie kadr na jej potrzeby, przyznano Mu tytuł Dyrektora Generalnego 

Energetyki II stopnia, który bardzo wysoko sobie cenił.

Osiągnięcia naukowe Profesora wynikały z Jego wszechstronnej wiedzy,stale 

aktualizowanej, wspartej cenną cechą naukowca, jaką jest intuicja w 

określaniu hierarchii celów badań. Cechy te sprawiły, że był zasypywany 

prośbami o recenzowanie prac naukowych, planów badań, publikacji i wniosków 

awansowych. Recenzował m.in. około 40 prac doktorskich, 30 rozpraw 

habilitacyjnych, 30 książek i skryptów, ponad 150 artykułów naukowych oraz 60 

wniosków na stanowiska i tytuły naukowe. Obiektywizm i rzetelność Jego opinii 

naukowych zaowocowały powołaniem Go na członka Centralnej Komisji 

Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych.

Profesor Bogucki był promotorem 10 doktorów nauk technicznych i był 

opiekunem 5 prac habilitacyjnych. Te liczby nie odda‘ją Jego rzeczywistego 

zaangażowania w rozwój młodych kadr, bowiem dzięki umiejętności wyboru 

właściwej i aktualnej tematyki badań był inspiratorem wielu innych przewodów 

doktorskich 1 habilitacyjnych. Tę cechę Profesora dobrze zapewne pamiętają 

pracownicy naukowi z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi i Opola, nie mówiąc 

już o Gliwicach. Wielu spośród Jego wychowanków i współpracowników uzyskało 

tytuły i stopnie naukowe, wielu zajmuje odpowiedzialne stanowiska.
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Profesor Bogucki przywiązywał wielką wagę do pracy zespołowej twierdząc 

nie bez racji, że w dziedzinie nauk technicznych samotna praca ma niewielkie 

szanse powodzenia przy dzisiejszym poziomie techniki. Inicjując tematykę i 

metody badań, włączał swoich wychowanków i współpracowników w realizację 

badań. W ciągu kilkunastu lat zdołał stworzyć od podstaw w kierowanym przez 

siebie Instytucie silny zespół naukowo-dydaktyczny. Był zwolennikiem dewizy, 

że tylko praca w zespołach naukowo-badawczych umożliwia gromadzenie 

pojedynczych faktów, a przez to tworzenie wartościowych uogólnień 

wytrzymujących konfrontację z praktyką. Zorganizowanie i wyszkolenie zespołu 

zajmującego się problemami systemowymi, a tym samym zagadnieniami automatyki 

elektroenergetycznej, stanowi dowód powstania szkoły naukowo-dydaktycznej na 

Politechnice Śląskiej. Należy tu podkreślić, że Profesor chciał i potrafił 

wytworzyć właściwy klimat w Instytucie i stworzyć odpowiednie warunki do 

rozwoju młodej kadry.

Celem nadrzędnym Profesora, co wielokrotnie podkreślał, było stworzenie 

ośrodka kształcącego absolwentów o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych. 

Był utalentowanym dydaktykiem i w okresie swojej kariery naukowej prowadził 

wszystkie rodzaje zajęć, ciesząc się uznaniem i szacunkiem studentów. Już 

jako samodzielny pracownik naukowy prowadził wykłady na specjalności 

"elektroenergetyka’1 z przedmiotów związanych z eksploatacją i automatyzacją 

systemów elektroenergetycznych. Dzięki Jego inicjatywie na specjalności tej 

zorganizowano od podstaw m.in. bazę laboratoryjną z zakresu 

elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i powołano specjalizację, a 

następnie kierunek dyplomowania pod nazwą “Elektroenergetyczna Automatyka 

Systemowa". Działalność dydaktyczną i organizacyjną prowadził Profesor nie 

tylko na swojej macierzystej uczelni, ale także w Opolu, w Wyższej Szkole 

Inżynierskiej i Wyższej Szkole Pedagogicznej. W ponad czterdziestoletniej 

pracy w charakterze nauczyciela akademickiego wypromował 480 magistrów
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wykorzystywał w pracach programowych resortowego Zespołu Dydaktyczno- 

Wychowawczego dla kierunku "Elektrotechnika" oraz w kierowaniu w latach 

1974-1979 Międzyuczelnianym Ośrodkiem Metodycznym Wyższych Studiów 

Technicznych dla Pracujących.

Znane są zasługi Profesora w działalności społeczno-organizacyjnej. 

Działalność ta była wszechstronna i - co warte podkreślenia - z pełnym 

zaangażowaniem. Zawsze starał się czynić dobrze i jeśli mógł pomóc 

człowiekowi, pomagał. Jego odwaga i zapał w podejmowaniu różnych inicjatyw 

budziły uznanie otoczenia. Posiadał duże zdolności i zamiłowanie do pracy 

naukowej, dydaktycznej, a przy tym wielki talent organizacyjny. Kreśląc Jego 

sylwetkę można powołać się na opinie, jakie wystawili Mu w związku z 

wnioskiem o nadanie tytułu profesora zwyczajnego profesorowie cieszący się 

uznanym autorytetem naukowym w kraju i za granicą: prof. Zbigniew Jasicki, 

prof. Kazimierz Kopecki, prof. Franciszek Szymik i prof. Józef Źydanowicz. 

Wszyscy zgodnie i bardzo wysoko ocenili Jego szeroką i owocną działalność. 0 

uznaniu Jego autorytetu w reprezentowanej dziedzinie naukowej świadczy 

również fakt, że był członkiem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii 

Nauk i wiceprzewodniczącym Komisji Energetyki Oddziału Katowickiego PAN.

Jego nieprzeciętna energia, szerokie horyzonty naukowe i humanistyczne, 

odwaga i zapał w podejmowaniu coraz to nowych inicjatyw poparte talentem 

ogranizacyjnym, zjednywały Mu powszechne uznanie nie tylko -w środowisku 

elektroenergetyków. Był posłem do Sejmu, został także uhonorowany tytułem 

doktora honoris causa Nowosybirskiego Instytutu Elektrotechnicznego (1976 r.) 

i Mariupolskiego Instytutu Metalurgicznego (1990 r. ). Za wieloletnią i pełną 

poświęcenia pracę i działalność społeczną był odznaczony Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Orderem Sztandaru Pracy 

II klasy, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalami 40-lecia, 25-lecia i 15-lecia

Politechniki Śląskiej oraz wyróżniony tytułami honorowymi: Zasłużony
/

Nauczyciel PRL, Zasłużony Energetyk PRL, Zasłużony dla Politechniki Śląskiej
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Nauczyciel PRL, Zasłużony Energetyk PRL, Zasłużony dla Politechniki Śląskiej 

i Zasłużony Popularyzator Wiedzy TWP.

Zmarł 15 maja 1991 r. po krótkiej i ciężkiej chorobie. Licznie

zgromadzeni Jego wychowankowie, koledzy i współpracownicy pożegnali Go na 

Cmentarzu Centralnym w Gliwicach w dniu 18 maja 1991 roku. Jego osobowość w 

ciągu wielu lat aktywnej działalności naukowej, pedagogicznej i

organizacyjnej pozostawiła trwały ślad w naszym środowisku akademickim, 

któremu poświęcił całe swoje życie. Był człowiekiem życzliwym i takim 

pozostanie w naszej pamięci.

W imieniu pracowników

Dyrekcja Instytutu Elektroenergetyki 

i Sterowania Układów
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ZASTOSOWANIE PLANOWANEGO EKSPERYMENTU W ELEKTROENERGETYCE DO SYNTEZY UKŁADÓW 
STEROWANIA

Streszczenie. W artykule zaprezentowano zastosowanie metody pla
nowanego eksperymentu w elekroenergetyce do syntezy układów sterowa
nia. Aplikacja metody pozwala pokonać trudności związane z syntezą 
układów sterowania przy występowaniu zmian warunków pracy systemu 
elektroenergetycznego. Niezwykle korzystną zaletą jest możliwość oceny 
wpl’-vu parametrów układu sterowania na przebiegi przejściowe. Zamie- 
szcżony przykład obliczeniowy potwierdza celowość stosowania metody.

APPLICATION OF THE METHOD OF EXPERIMENTAL DESIGNS IN POWER SYSTEMS 
FOR SYNTHESIS OF CONTROL SYSTEMS

Summary. This paper presents the application of the method expe
rimental designs in power systems for the synthesis of control systems. 
Employing this method overcome the difficulties caused by change state 
of power system in synthesis of control systems. The advantage of uti
lizing the method is that the future of parameters of control systems 
can be precisely predicted.

nPHMEHEHHE METOflA PJIAHMPOBAHHOrO 3KCF1EPHMEHTA B 3JIEKTP03HEPFETHKE 

flJISI CMHTE3A CMCTEM YnPABJlEHHS

Pe3icMe. B CTaTbe npHBOnnTcs npHMeHeHMe MeTona ruiaHHposaHHoro
SKcnepHweHTa b unieKTposHepreTHKe n.ia cnHTe3a cHCTeM ynpaBJieHus. -ripMMe- 
HeHMe MeTona no3BOJiaeT npeonojieTb ycjioxHeHna xoTopwiie hmbiot MecTo npn 
cnHTe3e CHCTeM ynpaBJieHMS, K orna BwcTynaicT HSMeHeHHS ycJioBHH paborhi 
aneprccMCTeMbi. OueHb nojie3HbiM cbowctbom s sn ae T ca  B0 3M0XH0CTb oueHKH 
bjihshhs napaMerpoB-cucTeMbi ynpabjieHHs Ha nepexoHHwe npoueccbi. PacweTHbtfi 
npMMep noH TBep*«aer uejiecoo6pa3HOCTb npHMeHeHHS naHHoro MeTona. .
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1. WPROWADZENIE

Badania na obiekcie rzeczywistym w procesie syntezy systemów elektro

energetycznych są praktycznie niemożliwe, a na pewno nieekonomiczne ze 

względu na:

- brak możliwości wyłączeń części systemu elektroenergetycznego (SE),

- niemożliwość wielokrotnego powtarzania zwarć.

W pracy wykorzystano ideę prowadzenia badań nie na obiekcie rzeczywistym, 

a na odpowiednio przygotowanym modelu matematycznym. Do decyzji prowadzącego
t

badania należy przy tym wybór struktur urządzeniowych i programowych 

najbardziej przydatnych do rozwiązywania postawionych zadań. Znane modele

matematyczne w postaci równań różniczkowych są prosto rozwiązywalne numerycz-
\

nie. Zaletę tę wykorzystuje się do cyfrowego symulowania pracy systemów ele

ktroenergetycznych.

W przypadku wielowymiarowych zadań w prowadzeniu badań nad zmniejszeniem 

wymiarowości i przekształceniem modelu wykorzystuje się metodę planowanego 

eksperymentu (PE) [6]. Metoda PE umożliwia znalezienie modelu o założonej z 

góry postaci i adekwatnego przy minimalnej liczbie eksperymentów.

2. PLANOWANY EKSPERYMENT W ZADANIACH SYNTEZY SYSTEMÓW ELEKTROENERGE

TYCZNYCH

Prace naukowo-badawcze można prowadzić uwzględniając następujące etapy

[li!

- eksperymentowania (sformułowanie zadania, wybór zmiennych zależnych, wybór 

poziomu ich zmian),

- planowania (ustalenie wymaganej liczby obserwacji, ustalenie porządku 

prowadzenia obserwacji) oraz

- analizy (zebranie i opracowanie danych, interpretacja wyników).
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Sformułowane na etapie eksperymentowania zadanie determinuje wszystkie 

następnie wykonywane czynności. Należy więc w pierwszym rzędzie precyzyjnie 

określić cel, do którego się dąży. Celem tym może być np. znalezienie takiego 

modelu matematycznego, który bezpośrednio wiąże parametry układu regulacji z 

wybranym parametrem charakterystyki procesu przejściowego, albo tylko analiza 

wpływu parametrów układu na charakterystyki procesu. Eksperymenty bierne są 

nieprzydatne do rozwiązywania takich zadań, prowadzenie zaś eksperymentu w 

warunkach rzeczywistych nieekonomiczne. Stąd propozycja prowadzenia badań na 

modelu matematycznym w postaci równań różniczkowych. Eksperymenty 

obliczeniowe wykonywane są przy użyciu komputera. Prowadzenie i opracowanie 

eksperymentów na komputerze, chociaż czasochłonne, jest nieporównanie tańsze 

i szybsze niż na obiekcie rzeczywistym. Mimo to, należy tak zaplanować 

badania, aby przy minimalnej liczbie eksperymentów uzyskać maksimum 

informacji o obiekcie badań. Jedną z metod optymalizacji procesu badawczego 

jest metoda PE [2, 3].

Planowany eksperyment polega na organizacji badań według jakiegoś 

określonego schematu mającego pewne optymalne własności. Wśród zalet metody 

PE można wyróżnić:

- wysoką efektywność metody (rośnie ze wzrostem złożoności badanego obiektu),

- możliwość uzyskania analitycznej zależności

y = f (v  x2 V
gdzie: y - wielkość wyjściowa, X( - i-ta wielkość wejściowa (czynnik), w 

postaci wielomianu,
\

- wykluczenie intuicyjnego podejścia do badań.

Postawiony cel badań narzuca kryterium wyboru planu. Jeżeli poszukujemy 

modelu wiążącego parametry układu regulacji z wybranymi parametrami 

charakterystyki procesu przejściowego, to przy spełnieniu warunku 

adekwatności musi on być prosty, aby możliwe było rozwiązanie zadania
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syntezy. Warunek prostoty spełnia model w postaci wielomianu:

y - b„ * £ b, X ,  * I bu  X ,  X ,  . ^  b,Jk X ,  X ,  x„ . ... (!)

gdzie: y - wielkość wyjściowa, - i-ta wielkość wejściowa, b( - współczyn

nik równania regresji [4].

Plany eksperymentów prowadzących do szacowania wielkości współczynników 

b( równania nazywają się planami stopnia pierwszego. Do planów pierwszego 

stopnia należą między innymi pełne i ułamkowe doświadczenia czynnikowe. W 

konstrukcji doświadczenia czynnikowego w ogólnym przypadku, dla n-zmiennych 

wejściowych zmienianych na 2 poziomach, liczba punktów referencji, tj. 

punktów, w których zmierzono wielkość wyjściową, jest równa N = 211 . Plan 

eksperymentu całkowitego typu, np. 23 ma postać macierzy (tablica 1).

Tablica 1

X0 X1 X2 X3 X X 1 2 X X 1 3 X X2 3 X X X  1 2  3

1 + - _ - + + + -

2 + + - - - + +

3 + - + - - + - +

4 + + + - + - -

5 + - - + + - - +

6 + + - + - + - -

7 + - + + - - + -

8 + ♦ + + + + + +
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Znaki "+" i w macierzy oznaczają odpowiednio górny i dolny poziom zmian 

wielkości wejściowej. Poziomy zmian wyznacza się od tzw. wartości bazowej 

“0", którą są parametry już istniejącego lub założonego układu regulacji. W 

pierwszym przypadku celem jest poprawienie, w drugim znalezienie nowego 

układu. Jeżeli na skutek matematycznego opracowania wyników eksperymentu 

okaże się, że otrzymane modele są nieadekwatne, należy zaplanować eksperyment 

wielopoziomowy lub sympleksowy. Rosnąca liczba czynników uwzględnianych w 

eksperymencie typu 2n powoduje wykładniczy wzrost liczby eksperymentów. 

Dlatego też ważnym zagadnieniem jest odsiewanie czynników, których wpływ na 

wielkość wyjściową można pominąć. Do eliminacji czynników, jak również do 

prowadzenia analizy wpływu wielkości wejściowych na wyjściową stosuje się 

metodę bilansu losowego [2, 3], Istotę metody bilansu losowego można

sformułować następująco:

- jako miarę oddziaływania poszczególnych wielkości wejściowych przyjmuje się 

wariancję oceny wielkości wyjściowej,

- czynniki mające mały wpływ na wielkość wyjściową zalicza się do pola 

szumów.

Zakres wpływu wielkości wejściowej na wyjściową oblicza się jako różnicę 

średnich arytmetycznych dla poziomu “+“ i dla poziomu *-* tej wielkości 

wejściowej. Wpływ zmian poszczególnych czynników na własności układu można 

przedstawić graficznie (rys. 1.).

W ogólnym przypadku w procesie badania określonego obiektu osobliwa 

własność y obiektu zależy od wielkości wejść x( i zakłóceń przypadkowych w(. 

Biorąc pod uwagę dokładność z jaką określa się wartości wielkości y w 

doświadczeniu można podzielić obiekty na dwie grupy [3]. Do pierwszej zalicza 

się się te, w których wartość y określana jest bez błędów. Opis matematyczny 

tego typu zależności stanowią funkcje deterministyczne, a opracowania 

rezultatów eksperymentów dokonuje się za pomocą teorii aproksymacji. Do
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drugiej grupy obiektów zalicza się te, w których błąd określania wartości y 

jest istotny i uwarunkowany działaniem przypadkowych, nie uwzględnianych w 

doświadczeniu czynników. Do opracowania rezultatów eksperymentów nśleży się w 

tym przypadku posługiwać metodami statystyki matematycznej.

i

----- 1----------- 1-------------------- — I--------—
X2 X i cz y n n ik i

Rys. 1. Ilustracja metody bilansu losowego
Fig. 1. Illustration of the method of random balance

3. PRZYKŁAD

W adaptacyjnym układzie regulacji przedstawionym na rys. 2 i opisanym 

układem równań różniczkowych [51 należy zbadać wpływ następujących parametrów 

na charakter procesu przejściowego:

K - współczynnik wzmocnienia układu regulacji prędkości obrotowej turbiny,

T - stała czasowa,

C - współczynnik adaptacji.

Dla trzech zmiennych wejściowych ustalanych na dwóch poziomach 

(tablica 2) wykorzystuje się plan eksperymentu przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 2

K C T
+ 2 3.33 0.50

baza 0 1 6.66 0.25
0 10 0.05

K 1 1
przy czym Xj = —  . xg = - a x3 = -

Rys. 2. Schemat układu regulacji 
Fig. 2. Scheme of control system
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Rys. 3. Przebiegi przejściowe dla parametrów bazowych 
Fig. 3. Transient trajectories for basic datas

Przykładowe charakterystyki 5 = f(t) i iu = f(t) przedstawiono na rys. 3

dla układu bazowego i rys. 4 dla układu przy wielkościach wejściowych na

Fig. 4. Transient trajectories for optimal datas

poziomach określonych wierszem 6 planu macierzy. Wyniki eksperymentów przed

stawiono w tablicy 3, a wpływ wielkości wejściowych na wyjściowe - na rys. 

5 i 6.
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Tablica 3

Numer
eksp. Xl X2 X3

Czas,po Jakim 
układ wraca do
synchronizmu(t )s

Cza trwania
max wychylenia
kąta 8 (t_) o

1 - - - 3. 7647 1.7647

2 + - - 3. 5294 1.6471

3 - + - 3. 7647 1. 8235

4 + + - 3.6765 1.7647
5 - - + 3. 7647 1.8235

6 + - + 3. 2353 1.1176
7 - + + 3.6747 1.7059
8 + + + 3. 5294 1.5294

Baza 0 0 0 3.5294 1.5294

Rys. 5. Wpływ wielkości wejściowych Rys. &. Wpiyw wielkości wejściowych
na wyjściowe (t ) na wyjściowe (t )o s

Fig. 5. Influence of a control input Fig. 6. Influence of a control input
on the control output (t ) ' on the control output (t )o S
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Na podstawie analizy otrzymanych rezultatów metodą bilansu losowego można 

ocenić, że w układzie przyjętych wartości K\T = 4 ( + ), 1\T = 20 (-), 1\C =

0.3 (+) wybrane wielkości wyjściowe mają parametry korzystniejsze niż w 

układzie bazowym, a czas trwania maksymalnego wychylenia kąta S jest około

1. 1 raza krótszy niż w układzie bazowym. W przypadku obu wielkości wyjścio

wych największy wpływ na nie ma czynnik K\T (por. wiersze 7 oraz 8 w tab.3).

Najniekorzystniejsze warunki występują przy wielkościach wejściowych 

określonych wierszem 3 1 5  planu macierzy, co w rzeczywistości odpowiada nie- 

działaniu układu regulacji.
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APPLICATION OF THE METHOD OF EXPERIMENTAL DESIGNS IN POWER SYSTEMS FOR

SYNTHESIS OF CONTROL SYSTEMS

A b s t r a c t

A method of experimental designs for control synthesis in power systems 

is proposed.

In recent years,some invesigators have considered employing this method to 

overcome the difficulties caused by system condition changes and to implement 

controls in multimachine systems. The advantage of utilizing the method is 

that the future of parameters of control systems can be precisely predicted. 

This is substantially benificial to implement control. In addition, it also 

allows to focuss on the important local output variables which contain the 

total information of the system states and hence, one need not care about 

behavior of the real power system.

A primary simulation test of feasibility and validity of the proposed me

thod is performed.

From the results discussed in this paper, it can be seen that the proposed 

method is applicable for implementing synthesis of power systems.
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ADAPTACYJNE STEROWANIE W WIELOMASZYNOWYCH SYSTEMACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 
O HIERARCHICZNEJ STRUKTURZE

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję sterowania wielo- 
maszynowym systemem elektroenergetycznym o hierarchicznej strukturze. 
Prezentowane rozwiązania sprowadzają się do zdecentralizowanego adapta- 
cyjnego sterowania każdego z podsystemów i takiej modyfikacji na pozio
mie wyższym, aby stabilność całego systemu była zachowana.

ADAPTIVE CONTROL FOR MULTIMACHINE HIERARCHICAL POWER SYSTEMS

Summary. This paper describes control strategy for multimachine 
power systems. The strategy is decentralized in nature and is imple
mented locally by using a self tuning adaptive controller. A higher 
hierarchical level provides suitable correction controls so that the 
stability of whole interconnected system would not be destroyed.

AHAHTHBHOE ynPABJIEHHE MHOrOMAUIHHHOM 3JlEKTP03HEPrETHMECK0M CMCTEMOM 
HMEDlllEfi HEPAPXKHECKy» CTPYKTYPy

Pe3iOMe. B CTaTbe npencTaBJiseTca Hgea anam'MBHoro ynpaBJieHMa SJieKTpo- 
TpoBHeprexHHecKOH chctcmoH HMeiomefi wepapxnwecKyio crpyK Typy. 
[IpeflCTaBJieHO pememie b »BHfle neueHTpajiHSMpoBaHHoro ananxMBHoro 
ynpaBJieHwa Kaxnofi noncHCTeMoH c MOAHSMKauHefi Ha BbicmeM ypoBHe 
ynpaBJieHHa, c  uejibio coxpaneHHa ycTofiMHBOcTH cncTeMbi b uejioM.

1. WSTĘP

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie poszukiwaniem coraz 

efektywniejszych metod estymacji i sterowania wielkimi systemami, a w 

szczególności SE. Związane jest to z bardzo szybkim rozwojem takich 

systemów, wzrostem mocy generowanej przez oddzielne jednostki i praktycznym 

podziałem na podsystemy. Podsystemy SE połączone są między sobą liniami prze-
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syłowymi. Każdy z nich ma własną regulację częstotliwości i napięcia oraz 

możliwość zmian w określonym zakresie mocy wytwarzanej, ale praktycznie nie 

może regulować tych wielkości w podsystemach sąsiednich.

Celem jest określenie takich sterowań, które uwzględniając strukturę 

wzajemnych połączeń (interakcji) zapewnią zarówno w stanach ustalonych, jak i 

przejściowych stabilność całego systemu. Uwzględnić' musi się przy tym 

globalny koszt, co prowadzi do optymalizacji przyjętych wskaźników.

♦
2. STEROWANIE SYSTEMU 0 WIELOPOZIOMOWEJ STRUKTURZE

Sterowanie takie sprowadza się zazwyczaj do optymalizacji uwzględniają

cej ograniczenia, jakie narzuca zdecentralizowane sterowanie [1],

W ogólnym przypadku model systemu można opisać równaniem:

X = A X(t) + B X(t) ; X(0) = X (1.1)O

W celu rozwiązania problemu należy znaleźć takie sterowania U (t) = -G X(t), 

które minimalizowałyby wskaźnik jakości:

co

J = — i—  s (XT(t) Q X(t) + UT(t) R U(t)> dt (1.2)

Macierz współczynników sprzężeń zwrotnych G określa relacja:

G = - R'1 BT K (1.3)

gdzie dodatnio określona macierz K jest rozwiązaniem równania Riccatiego [3]

K A  + AT K - K B  R_1BTK + Q = 0 (1.4)

Uwzględniając dekompozycję systemu na N wzajemnie sprzężonych ze sobą 

podsystemów równanie (1.1) przyjmuje postać [4]:
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X (t ) = X , Y = H (X)
i o i o 1 i

W tym przypadku zdecentralizowane sterowanie realizowane jest poprzez 

optymalizację lokalnych sterowań U uwzględniającą lokalne wskaźniki 

jakościJi.

Dla całego systemu minimalizuje się wskaźniki jakości:

J(*0 .x ( t  ) . U ( t  )) = E W W . u  ct0 >) (1.6)
1 =  1

Dla każdego podsysytemu przeprowadza się. z uwagi na istnienie sprzężeń 

pomiędzy podsystemami, lokalną optymalizację przy wejściowej modyfikacji lo

kalnego sterowania. Wykorzystuje się tu badanie właściwości interakcji 

uwzględniając przyjętą funkcję celu. Celem jest poszukiwanie takich sterowań 

lokalnych, które zapewniają co najmniej suboptymalność każdego z podsystemów 

i jednoczesną stabilność całego SE [2]. Zagadnienie rozwiązywane jest 

metodami iteracyjnymi oraz nieiteracyjnymi [8].

2. ADAPTACYJNE ZDECENTRALIZOWANE STEROWANIE

Stosowanie systemowych układów stabilizacyjnych oraz regulatorów 

optymalnych opartych na minimalizacji liniowych, kwadratowych wskaźników 

jakości polepsza własności dynamiczne SE. Zakłada się przy tym, że SE ma 

ustaloną strukturę,ustalone warunki pracy,a występujące zaburzenia są małe. 

W wielomaszynowych SE założenia te, szczególnie w stanach zakłóceniowych, 

często nie są spełnione. W tym przypadku zaprojektowane systemy sterowania 

nie są zdolne do 'wytłumienia kołysań występujących podczas dużych zakłóceń. 

Czasami zmniejsza się również efektywność działania takich układów regulacji 

przy 'małych kołysaniach występujących w czasie zmian warunków eksploatacyj

nych.
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W ostatnich latach zaobserwować można wzmożone wysiłki 15,6,7] zmierzające 

do praktycznego wykorzystania metod adptacyjnych, które eliminują wspomnia

ne wyżej wady dotychczas stosowanych układów sterowania. Dodatkową zaletą ta

kich "nowych" metod jest możliwość stosowania ich przy zdecentralizowanym 

sterowaniu systemów hierarchicznych.

Zastosowanie układów adaptacyjnych zapewnia wymaganą jakość sterowania. 

Prowadzi to również do poprawy warunków eksploatacyjnych, zwiększenia nieza

wodności współpracy wzajemnie połączonych podsystemów oraz szybszej elimina

cji stanów zagrożeniowych w warunkach przejściowych.

W praktyce wykorzystuje się głównie dwa rodzaje adaptacyjnych systemów:

a) klasyczne adaptacyjne systemy sterowania. Pod pojęciem tym zazwyczaj rozu

mie się układy wykorzystujące tzw.modei referencyjny systemu rzeczywiste

go (MRĄC).Celem sterowania adaptacyjnego jest takie dynamiczne dostraja

nie parametrów obiektu, aby chwilowy średniokwadratowy błąd między wielko

ściami wyjściowymi z modelu oraz obiektu dążył do zera. Spełniony przy tym 

musi być warunek zapewniający stabilność całego SE. Praktyczne zastosowa

nie takiego podejścia (wykorzystujące uogólnioną metodę Lapunowa oraz 

samonastrajające się sterowanie z funkcjonalną Adaptacją) dla modelu SE 

zaprezentowano w pracy (2). Badanie wpływu wieloparametrowych zakłóceń 

(interakcji międzysystemowych oraz filtracji sygnałów wyjściowych) 

zawiera praca [5], natomiast algorytm sterowania adaptacyjnego przy 

niepełnej informacji podano w pracy [6];

b) samonastrajające się systemy. Algorytm samonastrajających się adaptacyj

nych układów sterowania (STAC) zazwyczaj opiera się na procedurze dwueta

powej. Pierwszy etap to estymacja parametrów SE wykorzystywanych do okre

ślenia wektora sterowania w cyklu on-line, realizowana zgodnie z techniką 

identyfikacji. Model SE dekomponowany jest na wzajemnie połączone ze sobą 

podsystemy, z których każdy posiada adaptacyjny układ sterowania. Wielko

ściami wyjściowymi modelu podsystemu mogą być na przykład: napięcia na



Adaptacyjne sterowanie w wielomaszynowych systemach. 45

zaciskach generatora, generowana moc lub wektor prędkości obrotowej. W 

ogólnej postaci wektor wielkości i-tego podsystemu wielomaszynowego SE 

określonego równaniami (1.5) można zapisać w postaci [71:

Y (t+d) = D Z it) + E V (t) + F 0 (t),

gdzie;

(t ) = Y , o 10

(t)

(t)

[Y*(t), y| (t-1),

[U*(t), uj (t - 1 ), . .

(t) = tCj(t), ę*(t-n,

y| (t - j  t-1) ]T, 

(t-j+1)]T,

^(t-j+l)]T

( 2 . 1 )

(2 .2 )

(2.3)

(2.4)

= [D , D • , D ],i i 1 z 1J
= 1E , E . , E 1,11 1 2 li
= [F , F ., F ),11 12 i J

Y 

Z

V

0

D 

E 

F

są macierzami współczynników, "d" jest wielkością kroku predykcji, "j" dłu

gością okresu próbkowania, natomiast podaje wartości wielkości zdetermi

nowanych interakcjami międzysystemowymi (np. prądy w liniach, napięcia na 

szynach itp.).

Korzystną cechą takiego modelu jest możliwość względnie dokładnego prze

widywania (predykcji) wartości wielkości wejściowych w chwili (t+d) na pod

stawie znajomości wartości wielkości wejściowych i wyjściowych w chwili t 

oraz ją poprzedzających. Eliminuje się w tym przypadku zmienne stanu zarówno 

własne, jak i zdeterminowane poprzez wzajemne połączenia poszczególnych pod

systemów, które mają mały wpływ na wielkości wyjściowe.

Udowodniono [7], że stosując rekurencyjny algorytm najmniejszych kwadratów 

oraz optymalną minimalnowariancyjną predykcję samonastrajające się sterowa

nie optymalne może być realizowane według algorytmu określonego relacją:

U* (t) = [Q + E* Q E l ' 1 E* Q , [Y° (t+d) - D Z, (t) -
i u l  l l y i i l  11 y i 1 1 1

- Es ’ v • ( t - i )  -  Ft e  ( t ) (2.5)
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gdzie: E(’ = [Ei2, E ^   E| J ].

v ’= [i/ct-n  Uj(t-j+i).

W relacji (2.5) ^  , E( oraz F są estymatami rzeczywistych parametrów 

macierzy D , E i F , natomiast Q ł 9, Q i 0 są symetrycznymi macierzami
l i i  y l u i

wagowymi.

4. UWAGI KOŃCOWE

Zaprezentowane algorytmy sterowania uwzględniają "naturalną" hierarchi- 

czność struktury systemu elektroenergetycznego. Zapewniają one efektywne tłu

mienie tak małych jak i dużych kołysań w stosunkowo krótkim czasie po 

wystąpieniu zakłócenia. Stwarzają także możliwość dekompozycji złożonego 

problemu sterowania do kilku problemów decyzyjnych prostszych. Stąd wydaje 

się też wynikać ich atrakcyjność, szczególnie w przypadku sterowania opartego 

na wykorzystaniu komputerów.
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ADAPTIVE CONTROL FOR MULTIMACHINE HIERARCHICAL POWER SYSTEMS

A b s t r a c t

Control strategy for multimachine of multilevel systems is described. The 

study is conducted within decentralized framework. The subsystems are con

trolled as if they were decoupled each with the other. Then some conditions 

related to the bound on interconnection are established so that the stability 

of the whole interconnected system would not be destroyed. The solution to 

the control problem involves design of a set of locally optimal controllers 

and a global controller on a hierarchical level that provides correction 

signals to account for the interconnection effects. The strategy is decentra

lized in nature and is implemented locally by using a self - tuning adaptive 

controller. The control is optimized locally to drive the subsystem outputs 

towards a special goal. A higher hierarchical level provides suitable 

correction controls (or a modified estimator utilizing suitable compensatory 

signals). A subarea system is termed as the one which contains a group of
4

subsystems closely coupled to each other. The controls designed on such 

assumptions may have ability to damp serve oscillations after large distur
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bances and can become effective for small oscillation under system condition 

changes.

To implement the local controls, a discrete imput/output dynamic model 

is considered to represent each subsystem. The advantage of utilizing this 

model is that the future outputs of subsystems can be precisely predicted for 

more then one step from the present and previous outputs and inputs.

The discussed approaches have offered attractive feasibility and are 

simple and easily implementable.
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KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA ZIEMNOZWARCIOWEGO LINII WIĄZKOWYCH W KABLOWYCH 
SIECIACH ROZDZIELCZYCH PRACUJĄCYCH Z IZOLOWANYM PUNKTEM ZEROWYM

Streszczenie. W artykule przedstawiona została koncepcja struktury i 
programu działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego linii 
wiązkowych.Zaprezentowane zostały wnioski wynikające z analizy 
rozpływów prądów ziemnozwarciowych w takich liniach stanowiące podstawę 
opracowanej koncepcji. Przedstawiono blokowy schemat funkcjonalny 
zabezpieczenia i omówiono wynikające stąd jego cechy.

THE CONCEPTION OF GROUND-FAULT PROTECTION OF BUNDLE POWER LINE IN CABLE 
DISTRIBUTION NETWORK WITH ISOLATED NEUTRAL

Summary. In the paper there have been presented a conception of the 
structure, features and principles of operation of the ground-fault 
protection of a bundle power line. The paper includes results of analy
sis of the propagation of earth-fault currents in bundle power line and 
criterions for the operation ground-fault protection.

KOHUEFIllHa yCTPOHCTBA 3AlHMTbl OT 3AMbKAHMft HA 3EMJU0 B DYMKĘ KAEEJIbHbIX 

JlMHMi! PACnPEHEJIMTEJIbHOM CETM C M30J1MP0BAHH0M HEMTPAJIbK).

PeątoMe. B cTaTbe npencxaBJibweTcs KoHuenuHS cTpyKTypbi h  nporpaKMbi pa- 
Bo t m  3amnTbi o t  saMbiKaHHH Ha 3eMJiio b nyuKe KaBeJibHH'x jihhm(L npencfaBneHbi- 
BbiBonbi M3 aHajwsa pacnpene.neHHU t o k o b  3a3eMjieHHSi 8 t s k m x  jihhmsx, sbjih- 
lomMeca o c h o b o m  paspaBoraHHoii KoHuenuHH. llpHBenena 6noK-cxeMa syHKUHOHM- 
poBaHMS ycxpofiCTBa 3au(HTbi, o6cyxneHbi BhiTexaioiuMe M3 b t o H cxeMbi c b o m c t b s  
BToro ycTpoMCTBa.
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1. UWAGI WSTĘPNE

Linie wiązkowe są częstym sposobem realizacji połączeń w krajowych sieciach 
kablowych średniego napięcia pracujących z izolowanym punktem gwiazdowym. 

Szczególnie dotyczy to sieci rozdzielczych przemysłowych o napięciu 6 kV. 

Ilość kabli tworzących wiązki w większości linii wynosi 2 do 4. Stosowanie 

linii wiązkowych spowodowane jest następującymi względami:
a) koniecznością zapewnienia możliwości przesyłu mocy przy zachowaniu 

wymaganych kryteriów doboru przekroju przewodów,
b) brakiem wystarczającej liczby pól w stacjach rozdzielczych,

c) dążeniem do uproszczenia zabezpieczeń zwarciowych i oszczędności w 

zakresie aparatury rozdzielczej.
Linie wiązkowe pracują w układach sieciowych promieniowych lub dwustronnie 

zasilanych. W sieciach promieniowych linie wiązkowe wyposażone są w wyłączni

ki na obydwu krańcach albo jedynie od strony zasilania. W sieciach 

dwustronnie zasilanych linie wiązkowe posiadają wyłączniki na obydwu krań

cach. W liniach wiązkowych przekładniki składowej zerowej prądu są 

instalowane z reguły oddzielnie na każdym kablu wiązki.

Aktualnie linie wiązkowe z punktu widzenia zabezpieczeń traktowane są jako 

linie jednokablowe. W roli zabezpieczeń ziemnozwarciowych takich linii wystę

pują zabezpieczenia ziemnozwarciowe prądowe zwłoczne, kierunkowe zwłoczne i 
inne, które w przypadku zwarcia doziemnego w którymkolwiek kablu wiązki 

powodują wyłączenie linii w określonym czasie wynikającym ze stopniowania 
czasowego, zapewniającego selektywność ich pracy. Czasy te w bardziej rozleg
łych sieciach mogą osiągać znaczne wartości.

Dużą uciążliwością jest wyszukiwanie uszkodzonego kabla wiązki, bowiem 

stosowane zabezpieczenia nie powodują jego wskazania. Zapewnienie identy
fikacji kabla dotkniętego zwarciem przez zabezpieczenie ziemnozwarciowe ma 

istotne znaczenie, bowiem umożliwia szybkie odłączenie uszkodzonego kabla
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a)

A B

Rys. 1. Sieć modelowa z linią wiązkową dwukablową
a) schemat zastępczy ideowy
b) schemat zastępczy obliczeniowy przy zwarciu w kl 

Fig.1. Model of network with two-cable bundle power line
•a) equivalent scheme
b) scheme calculated for earth fault in point kl

oraz ewentualne załączenie do pracy zdekompletowanej wiązki w przypadku 

takiej konieczności.
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Do opracowania koncepcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego linii wiązko

wych konieczna jest analiza rozpływu prądów ziemnozwarciowych w sieciach z 

takimi liniami oraz ustalenie na jej podstawie kryteriów działania.

2. ROZPŁYW PRĄDÓW ZIEMNOZWARCIOWYCH W LINIACH WIĄZKOWYCH

Dla przeprowadzenia analizy składowych prądu ziemnozwarciowego w poszcze

gólnych kablach linii wiązkowej przyjęto układ sieciowy z wiązką dwukablową, 

podany na rys la. W prądach ziemnozwarciowych na początkach i końcach kabli 

tworzących wiązkę występują składowe pochodzące od pojemności doziemnych:

- części sieci przyłączonej do szyn A - Iĝ ,

- części sieci Sg przyłączonej do szyn B - Igg,

- kabla na którym wystąpiło zwarcie - I_,j,
- kabla nie dotkniętego zwarciem - I^.

Składowe te zostały zaznaczone na schemacie zastępczym pokazanym na rys.Ib 

z uwzględnieniem krańca linii i numeru kabla. Prądy ziemnozwarciowe w wiązce 
i ich składowe, zgodnie z oznaczeniami podanymi na rys. Ib, określają relacje 

od 1 do 5.

Podczas zwarcia w punkcie kl:

*SA2 21 *SA 0,5 k ^ A ’

B -B = A
SA2 ‘SAI SA2’

A 1+(1-k)1 j = 0 5  (2-k) ISAI 21 SA ’ 1 ’ SA’

JSB1 = '-ir lS8 - °'5 (1+k) 'sB'

jB ( 1 - k )1 j = 0 5  (l-k) ISB2 21 *SB U’ U  KJ ^B-
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IASB?. = IASB1 = SB2

IAzll = 0,51-
21 zl = 0,5 (0,5-k)

IAzl2 :zl2 IAzll 4 . -

Iz21 *z22
0,51 + (l-k)l

Xz221

Iz2i = Jz22 = 0,51 + 
21

ki
z2 = 0,:

tA
^SBl IA + I Az2111A SA1 + + zll

tb
rSBl

tb . IBz21X1B SA1 + z21

<CM IASA2 IASB2 IAz22 IAzl2

X2B IBSB2 IBSA2 IB - zl2
tb+ z22

Po podstawieniu wyrażeń na składowe prądów ziemnozwarciowych (1) do 

relacji (2) i założeniu I = I = I otrzymuje się relacje na prądy
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Przy zwarciu w punkcie k2:

11A = *2A = °-SISA-

I1 B = I 2 B = - (0’5ISA+Iz )-
(4)

Przy zwarciu w punkcie k3:

*1A = 1ZK * ~^0,5^SB+Iz)’

I1B = X2B = °'5ISB-
(5)

Wyodrębnienie składowych w prądach ziemnozwarciowych na krańcach kabli 

tworzących wiązkę ułatwia analizę tych prądów w zależności od lokalizacji 

zwarcia i stanu wyłączników linii wiązkowej.

J a n Se

Rys.2. Schemat zastępczy sieci z linią wiązkową n-kablową
Fig.2. Equivalent scheme of the network with multi-cable bundle power line

W celu wyznaczenia rozpływu prądów w linii wiązkowej n-kablowej dla przy

padku zwarcia jednofazowego z ziemią przyjęto schemat podany na rys.2. Wyzna

czono rozpływ prądów w linii wiązkowej zakładając kolejno zwarcia w 

kj, k^, k̂ . Przy wyprowadzaniu relacji określających prądy ziemnozwarciowe na 

początkach i końcach kabli tworzących linie wiązkowe przyjęto:



Koncepcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego linii wiązkowych. 55

SA b = SB

Xz Xzl Xz2 Xzn

a + b + c = 1

I . +1 _+.. . +1 ni zl z2 zn z

Xzc XSA + XSB + Xz’
(6 )

gdzie: I - całkowity prąd ziemnozwarciowy sieci,

I - prąd ziemnozwarciowy pojedynczego kabla wiązki, 

IgA - prąd ziemnozwarciowy części sieci SA>

IgB - prąd ziemnozwarciowy części sieci S,
B

Relacje określające prądy ziemnozwarciowe w kablach tworzących wiązkę, 
zgodnie z oznaczeniami na rys.2 mają postać: 

przy zwarciu w punkcie kl

XA1 *
1
n [k(n-l)-n+b+c] I , zc

1—I TO ►—» II _1n [k(n-l)+b],

1A2 * I. = -1 (k-b-c) I , An n zc

XB2 = = - (b-k) I , n zc
przy zwarciu w punkcie k2

XA1 - ... = I. = - (l-b-c) I An n zc

XB1 " = ID = -- (1-b) I , Bn n z
przy zwarciu w punkcie k3

(7)

(8 )
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Przy wyprowadzaniu relacji (7), (8), (9) przyjęto założenie:

1. = 1_ = 1 = 1  (w jednostkach względnych).1 Ł n

Na podstawie analizy relacji od (1) do (9) można określić cechy rozpływu 

prądów ziemnozwarciowych w liniach wiązkowych. Przy zwarciach poza linią, w 

punktach k^ i k^ na schematach.podanych na rys.1 i 2j prądy ziemnozwarciowe 
poszczególnych kabli w linii wiązkowej są  sobie odpowiednio równe Co do war

tości i posiadają jednakowe kierunki na każdym z krańców linii. Kierunki prą

dów w kablach wiązki są jednakowe na początku i końcu kabla. Prądy płyną 

przez kable wiązki do miejsca zwarcia. Wartości prądów w kablach na krańcu 

wiązki położonym od strony części sieci, w której wystąpiło zwarcie, są więk

sze od prądów na krańcu przeciwnym o wartość prądu ziemnozwarciowego kabla.

Przy zwarciach w jednym z kabli linii wiązkowej, w punkcie k^ na schema

tach podanych na rys.1 1 2 ,  w kablu dotkniętym zwarciem kierunki prądów na 

obydwu krańcach są dodatnie - prądy te są skierowane od szyn stacji A i B do 

miejsca zwarcia. Wartości i kierunki prądów we wszystkich kablach zdrowych są 

jednakowe. W kablach tych kierunki prądów na jednym krańcu są dodatnie, nato

miast na drugim krańcu są ujemne z wyjątkiem przypadku zwarć zlokalizowanych 

w strefie spełniającej szczególny warunek:

b s k s b+c. ' (10)

Przy zwarciach w strefie spełniającej ten warunek kierunki prądów na począt
kach i końcach kabli zdrowych są ujemne - prądy skierowane są do szyn A i B. 

Dla granicznych wartości k z przedziału określonego nierównością (10) będzie 

przy k=b zachodzić lg2=0, zaś przy k=b+c - -A2=0‘

3. KRYTERIA DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH LINII WIĄZKOWYCH

Z przeprowadzonej analizy rozpływu prądów ziemnozwarciowych wynikają 

podane niżej wnioski dotyczące kryteriów działania zabezpieczeń ziemnozwar

ciowych linii wiązkowych:
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a) Niezgodność kierunku prądu w kablu dotkniętym zwarciem z kierunkami prądów 

w kablach zdrowych na tym samym krańcu linii wiązkowej może stanowić kry
terium identyfikacji kabla uszkodzonego i potrzeby wyłączenia linii 
wiązkowej.

b) Kryterium różnicy prądów określone w punkcie a) jest ważne dla obydwu 

krańców linii wiązkowej dla zwarć zlokalizowanych w bardzo wąskiej stre
fie, w której k spełnia warunek (10). Dla innej lokalizacji zwarcia kryte

rium różnicy kierunków prądów w kablu uszkodzonym i w kablach zdrowych bę
dzie spełnione tylko na jednym krańcu linii. Jeżeli zwarcie wystąpi na 

kablu wiązki w pobliżu stacji B, to na tym krańcu wiązki prąd ziemnozwar

ciowy w kablu uszkodzonym będzie dodatni (od szyn do stacji B), natomiast 

w kablach zdrowych będzie ujemny (od linii do szyn stacji B). Na krańcu A 

prądy we wszystkich kablach będą dodatnie. W przypadku wystąpienia zwarcia 

w pobliżu stacji A sytuacja będzie odwrotna, różnica kierunków prądu w 

kablu uszkodzonym i w kablach zdrowych wystąpi tylko na krańcu A.

c) Obecność napięcia na szynach stacji oraz prądów ziemnozwarciowych o 

kierunkach wyłącznie dodatnich może stanowić kryterium działania drugiego 

członu zabezpieczenia, powodującego otwarcie wyłącznika linii w tej stacji 
z dobraną zwłoką czasową.

d) Kryterium określone w punkcie c) może być wykorzystane do wyłączenia 

drugiego wyłącznika przy zwarciach w linii o lokalizacji nie spełniającej 
warunku (10).

e) Kryterium określone w punkcie c) może być również wykorzystane do wyłą

czenia wyłącznika linii przy zwarciach zewnętrznych.
f) Kryterium określone w punkcie c) w przypadku zwarcia w linii wiązkowej 

może być zastosowane łącznie z kryterium braku prądu roboczego w linii, 

którego przerwanie następuje po otwarciu wyłącznika linii w stacji, w 
której zabezpieczenie działa według kryterium a).
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4. CHARAKTERYSTYKA I PROGRAM DZIAŁANIA-ZABEZPIECZENIA

Ustalone kryteria działania pozwalają określić koncepcję zabezpieczenia, 
wyjaśnioną bliżej na rys. 3. Zabezpieczenie linii wiązkowej będzie składało 

się z dwu identycznych jednostek instalowanych na obydwu krańcach linii. 
Ograniczone zadania i ewentualny brak wyłącznika na krańcu odbiorczym linii 

nie wydają się uzasadniać potrzeby różnicowania zabezpieczeń.

b)

Rys.3. Schemat blokowy zabezpieczenia ziemnozwarciowego linii wiązkowej
a) człon pierwszy - powoduje wyłączenie bezzwłoczne linii w stacji A 

lub B, albo A i B
b) człon drugi - powoduje wyłączenie linii w stacji, w której nie na

stąpiło wyłączenie przez człon pierwszy
Fig.3. Block diagram of ground-fault protection of bundle power line

a) first element - switching of instantly bundle power line with in
station A or B or A and B

b) second element - switching of bundle power line with time delay

Program działania przy zwarciu w jednym z kabli linii jest niezależny od 
jednostronnego czy też dwustronnego jej zasilania.

Identyfikacja kabla uszkodzonego będzie występowała na co najmniej jednym
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krańcu linii. Przyjmuje się, że jest to wystarczające dla działań personelu 

eksploatacyjnego i remontowego.
Identyfikacja kabla uszkodzonego i bezzwłoczne wyłączenie jednego z wy

łączników linii (w razie jego obecności) będzie powodowane działaniem pierw

szego członu zabezpieczenia, reagującego na różnice kierunków prądu w kablu 

uszkodzonym i w kablach zdrowych. W razie spełnienia warunku (10) identyfi

kacja kabla uszkodzonego i bezzwłoczne wyłączenie linii będzie następowało na 

obu krańcach.
Drugostronne wyłączenie linii wiązkowej, przy lokalizacji zwarcia nie 

spełniającego warunku (10), będzie powodowane przez drugi człon 

zabezpieczenia działający zgodnie z kryterium obecności napięcia Uq i prądów 

ziemnozwarciowych o kierunkach dodatnich w kablach wiązki.

Przewidywany jest blok zabezpieczenia dający możliwość uzależnienia dzia

łania drugiego członu od braku prądu roboczego w linii. Stan taki występuje 

po otwarciu pierwszego wyłącznika i stwierdzenie go może być wykorzystane 

do przyśpieszenia działania.
Program działania przy zwarciach poza linią wiązkową pracującą w sieci 

promieniowej jest następujący:

a) Przy zwarciach w części sieci zasilanej linią, w stacji zasilającej dzia

ła drugi człon zabezpieczenia, reagujący na obecność napięcia Uo i dodatni 

kierunek prądów ziemnozwarciowych w kablach wiązki.
b) Działanie zabezpieczenia w stacji zasilającej następuje ze zwloką czasową 

nastawianą w bloku czasowym, zapewniającą selektywność zabezpieczeń sieci. 

Działania nie uzależnia się od braku prądu roboczego.

c) Człony zabezpieczenia ziemnozwarciowego w stacji zasilanej nie są pobu

dzane przy zwarciach w sieci przyłączonej do tej stacji z powodu ujemnych 

kierunków prądów we wszystkich kablach wiązki - zabezpieczenie nie będzie 

działało.
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d) Przy zwarciach w sieci zasilającej linię następuje pobudzenie drugiego 

członu zabezpieczenia w stacji na krańcu odbiorczym. Wyłączenie wyłączni

ka w tej stacji, mogące nastąpić w przypadku jego obecności, nie będzie 
eksploatacyjnie uciążliwe.

Program działania przy zwarciach poza linią wiązkową pracującą w sieci 

dwustronnie zasilanej jest dla zabezpieczeń na obydwu krańcach linii taki 

sam, jak dla zabezpieczenia linii w sieci promieniowej, zainstalowanego w 

stacji zasilającej. Zabezpieczenia działają z czasami wynikającymi z dwu- 

stronnnego stopniowania czasów w sieci.

Inne cechy zabezpieczenia to:

a) Kryteria i program działania nie zależą od liczby kabli w wiązce.

b) Zabezpieczenie działające jako pierwsze i wskazujące uszkodzony kabel, 

czyni to na podstawie stwierdzenia w nim dodatniego kierunku prądu ziemno

zwarciowego i równoczesnego stwierdzenia kierunku ujemnego lub braku prą

du ziemnozwarciowego w pozostałych kablach. Takie rozwiązanie powoduje, że

czułość zabezpieczenia nie jest warunkowana proporcją prądów I i I ,
b A  b B

lecz ich sumą. Pozwala to uzyskać dużą czułość zabezpieczenia.

c) Działanie drugiego członu wyłączającego linię jest działaniem kierunkowym 

zwłocznym, co pozwala wykorzystać je w roli rezerwowego, o ile umożliwia 
to konfiguracja sieci.

5. WNIOSKI

Przedstawiona koncepcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego umożliwia reali

zację zabezpieczenia spełniającego stawiane wymagania. Zabezpieczenie zapew

nia selektywne wyłączanie linii wiązkowej przy zwarciach jednofazowych z zie

mią niezależnie od konfiguracji sieci oraz ma istotną z eksploatacyjnego 

punktu widzenia zdolność identyfikacji uszkodzonego kabla. Aktualnie w Insty

tucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej przy
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współpracy Zakładów Pomiarowo Badawczych Energetyki "Energopomiar" w Gliwi
cach opracowywany jest model funkcjonalny zabezpieczenia. Po przeprowadzeniu 

wszechstronnych badań ZPBE "Energopomiar" przewidują podjęcie się jego 

produkcji.
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THE CONCEPTION OF GROUND-FAULT PROTECTION OF BUNDLE POWER LINE IN CABLE 
DISTRIBUTION NETWORKS WITH ISOLATED NEUTRAL

A b s t r a c t

The cable distribution networks of medium voltage in Polish electric po

wer system, similar to that of other countries, operate with isolated neu
tral. Because of supply reliability and feasibility bundle lines, endowed 
with one circuit-breaker, frequently occur in these networks.

Earth faults dominate in cable distribution networks operating with 
isolated neutral, these faults give rise to several hazards for the network. 

The level of these hazards is conditioned by reliability, selectivity and 

operating speed of ground-fault protection. Recently produced and installed 

ground-fault protection meet in the proper extent these requirements in the
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network of radial configuration with one circuit line.

In this paper there is:

- an analysis of distribution of earth fault currents in two-cable and 
multi-cable bundle power line,

- possible criterions for the operation ground-fault protection of bundle po
wer line

- a newly elaborated conception of ground-fault protection of bundle power
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WYKRYWANIE JEDNOFAZOWYCH ZWARĆ REZYSTANCYJNYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ 
0 PUNKCIE GWIAZDOWYM UZIEMIONYM PRZEZ REZYSTOR

Streszczenie. W artykule przedstawiono zależności opisujące wielkości 
wejściowe zabezpieczeń ziemnozwarciowych przy zwarciach pośrednich w 
sieciach średnich napięć pracujących z uziemionym przez rezystor punktem 
gwiazdowym. Określono wartości graniczne rezystancji przejścia dla 
zabezpieczeń nadprądowych, napięciowych i kierunkowych w zależności od 
wartości składowej pojemnościowej prądu ziemnozwarciowego i wymuszanego 
prądu czynnego.

RESISTANCE PHASE-TO PHASE FAULT DETECTION IN MV-NETWORKS WITH THE NEUTRAL 
RESISTANCE GROUNDING

Summary. The relationships describing input quantities of earth fault 
protections during resistance single-phase-to-earth faults in medium 
voltage networks with the resistance neutral grounding are presented. The 
fault resistance boundary values for overcurrent-, voltage- and 
directional protections are determined according to capacitlye current 
component values.

OEHAPyXMBAHHE nPOMEKYTOHHblX 0AH0SA3HNX KOPOTKMX 3AMNKAHMR HA 3EMJIK3 B CETHX 
CPEHHErO HAnPHXEHMH C HEftTPAJIbK) 3A3EMJIEHH0M HEPE3 PE3HCT0P

P esicMe. B CTaTbe npeacxaBJieHM 3aBMCHMOcxw orincbiBaiomne BxonHbie BejisiHUHbi 
yCTpOflCTB 3aUlklTfcl OX OAHOIaaHUX 3aMbBCaHHf> npH npOMeXyTOHHbIX XOpOXXHX
-jaMfciKaHHHX Ha 3eMJi» b cexax cpenHero HanpaxeHHa c Heiixpaabio 3a3eMJieHHOii 
Me pea pe 3wcxop. Onpene.neHti 3HaneHna npeaeJibHoro nepexonHoro coripoxHBJieHwa 
aJia 3amnx Toxa, HaripaxeHHa u HanpaBJieHHbtx 3amnx 8 3aBMCMMocxn ot OHaMeHHa 
eMKocTHofi cocTaBJiaiomefi xoxa xopoTxoro 3aMtacaHna u axxHBHOfi cocxaBJiacmefi 
xoxa B03neRcxBHa.
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1. WPROWADZENIE

Dla krajowych sieci średnich napięć poszukuje się od kilkunastu lat 

optymalnego sposobu pracy punktu gwiazdowego. Do niedawna sieci te pracowały 

z izolowanym punktem gwiazdowym bądź z punktem gwiazdowym uziemionym przez 

dławik kompensacyjny. W tym drugim przypadku wprowadzono dość powszechnie 

przejściowe wymuszenie prądu czynnego, a ostatnio [1,2] także automatyczną 

regulację kompensacji ziemnozwarciowej. Pojawiły się również tendencje - 

wzorowane na zagranicznych rozwiązaniach (np. francuskich) - zmierzające do 

trwałego, rezystancyjnego uziemiania punktu gwiazdowego przynajmniej 

niektórych sieci średnich napięć, w tym przemysłowych.

W zależności od wykonania i przeznaczenia sieci, stosuje się różne 

wartości wymuszanego prądu czynnego. W sieciach napowietrznych wartość tego 

prądu jest rzędu kilkudziesięciu, a najwyżej 150 A, natomiast w sieciach 

kablowych na ogół nie przekracza 500 A. Istnieje pogląd, że taki poziom 

prądów zapewnia wykrywanie zwarć jednofazowych z ziemią przez proste 

zabezpieczenia ziemnozwarciowe, których działanie - zależnie od konfiguracji 

sieci - jest oparte bądź na pomiarze składowej zerowej prądu, bądź składowej 

czynnej mocy zerowej. Przy zwarciach metalicznych zabezpieczenia te, z uwagi 

na wartość wymuszanego prądu czynnego, spełniają, oczywiście, wymagania 

czułości w stopniu zadowalającym. Powstaje jednak pytanie dotyczące 

możliwości wykrywania zwarć rezystancyjnych. Odpowiedzią na tak postawione 

pytanie są właśnie wyniki analizy przedstawione w niniejszym artykule.

2. WIELKOŚCI WEJŚCIOWE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH

Do analizy przyjęto sieć modelową z wyodrębnioną linią, w której założono 

zwarcia rezystancyjne. Schemat ideowy tej sieci oraz schemat zastępczy 

przedstawiono na rys. 1.
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b)

Rys. 1. Schemat ideowy sieci modelowej (a) i schemat zastępczy sieci (b)
Fig. 1. Schematic diagram of the model network (a) and equivalent diagram 

network (b)

Składowa zerowa napięcia przy zwarciu jednofazowym z ziemią określona może 

być z bilansu napięć dla obwodu z rys. Ib, który ma postać:

U = -U +3(1 + I )R . (1)*"0 -f -o -w k

Uwzględniając, że I = -Y U , I * - ;Y U oraz że admitancja zastępcza-0 -O-o -w 3-w-o
sieci jest równa Y = Y + 3Yq , otrzymuje się:
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Składowa zerowa prądu płynącego w miejscu zwarcia z ziemią określona 

jest związkiem
Y

U, ( -T- * Y„ ]
t'V r "y~~"-' (3)k-

natomiast prąd ziemnozwarciowy jest równy

U Y
i, = 3i = t ^ f t -  (4)k-

B
W sieciach średnich napięć G <<B ( -=— • = 10), a więc przy pominięciu Go o u oo

i uwzględnieniu, że Y = juC , oraz Y =-=- + 3juC otrzymuje się:

JwC U-
lo =  V  * (5)! ♦ Rk( i +3jUCo)

U
I = ------------  . (6)

3R [1 + R ( -i- + 3 JuC ) ] w k R 0

Wprowadzając współczynnik lokalizacji zabezpieczenia a, określający udział 

admitancji zabezpieczanej linii w admitancji całej sieci galwanicznie 

połączonej, prąd płynący w miejscu zainstalowania zabezpieczenia P określić 

można na podstawie zależności:

I = 3[(1 - a)I + I ). (7)
- p  -o - W

Po podstawieniu do wzoru (7) zależności (5) i (6) oraz uwzględnieniu, że 

dla zwarcia metalicznego składowa pojemnościowa prądu jest równa 1^= 3wCQUf, 

a składowa czynna wymuszona uziemieniem punktu gwiazdowego sieci przez
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Ufrezystor R^ wynosi otrzymuje się wzór określający prąd płynący w
W

punkcie zabezpieczeniowym P w postaci:

I R + j ( l - a ) I c
( 8 )

Korzystając zatem z powyższej zależności, można określić wartość wielkości 

wejściowej zabezpieczenia nadprądowego przy dowolnym miejscu zwarcia 

doziemnego w wyodrębnionej linii, dla różnych determinowanych wartością 

współczynnika a, udziałów admitancji własnej linii w stosunku do admitancji 

całej galwanicznie połączonej sieci (0 s a s 1). Wartości wielkości 

wejściowych zabezpieczenia napięciowego można natomiast określić korzystając 

z zależności (2), a zabezpieczenia kierunkowego - z zależności (2) i (8).

3. GRANICZNE REZYSTANCJE PRZEJŚCIA DLA ZABEZPIECZEŃ NADPRĄDOWYCH

W ceiu spełnienia wymagania dotyczącego selektywności, prąd rozruchowy 

zabezpieczenia nadprądowego musi spełniać warunek:

w którym kfa jest współczynnikiem bezpieczeństwa, przyjmowanym z przedziału 

2 + 8, a alc - prądem odpowiadającym pojemności linii zabezpieczanej. Rezys

tancję graniczną w miejscu zwarcia, przy której zabezpieczenie nadprądowe o 

określonym prądzie rozruchowym może jeszcze zadziałać, można wyznaczyć 

korzystając z równości:

I* (10)r •p
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czyli

!r = Ur I (uf+RkIR)+JRlcIc I ’
(lOa)

Po rozwiązaniu powyższego równania, otrzymuje się:

R
U IR

( 1 1 )k I I I
r

gdzie: I = /  IR + 1̂

Dla sieci, w których wymuszany prąd czynny jest dużo większy od prądu 

pojemnościowego (Ir » Ic J, zależność (11) przyjmie prostszą postać:

Analizę ilościową przeprowadzono dla sieci o pojemnościowym prądzie

ziemnozwarciowym w zakresie od 10 A do 100 A przy założeniu, że wymuszany

prąd czynny zawiera się w przedziale od 10 A do 400 A. Zakładano przy tym

różne wartości rozruchowe zabezpieczenia nadprądowego.

Na rys.2 poKazano wykres zależności granicznej rezystancji przejścia w

funkcji wymuszanego prądu czynnego Ir. Wartości rezystancji R̂  odnoszą się do

napięcia znamionowego sieci równego 6 kV. Z charakterystyk widać, że wartość

R przy wymuszanym prądzie czynnym o wartościach powyżej 100 A zależy k
wyłącznie od progu rozruchowego zabezpieczenia. Podobnie jest przy mniejszych 

wartościach wymuszanego prądu czynnego w sieci o dużym prądzie pojemnościowym

Ir
\
I ( 12)
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Ir
Rys. 2. Wartości granicznych rezystancji przejścia dla zabezpieczeń 

nadprądowych w zależności od wymuszanego prądu czynnego 
Fig. 2. Boundary values of the fault resistance according to the forced 

active current for overcurrent protections

(dla 1^=100 A charakterystyki są liniami prostymi, równoległymi do osi Ir). W 

sieci o niewielkim prądzie pojemnościowym (1^=10 A), wraz ze zmniejszeniem 

wymuszanego prądu czynnego silnie maleją wartości R^. Wpływ współczynnika a 

na wartości R^ jest znikomy i uwidacznia się tylko przy prądach Ir do 

wartości ok. 100 A. Z charakterystyk R^=f(Ic), przedstawionych na rys.3, 

wynika ponadto, że już przy prądach pojemnościowych sieci większych od 

30+40 A, wartości rezystancji granicznej są praktycznie niezależne od wymu

szanego prądu czynnego. Znaczący wpływ prądu rozruchowego zabezpieczenia na 

wykrywanie zwarć rezystancyjnych, o którym wspomniano wyżej, Jest ewidentny i 

widać go jeszcze wyraźniej z przebiegów pokazanych na rys. 4. Dla sieci o 

niewielkim prądzie pojemnościowym (1^=10 A) i dużych wartościach prądu
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Ic
Rys. 3. Wartości granicznych rezystancji przejścia dla zabezpieczeń 

nadprądowych w zależności od składowej pojemnościowej prądu 
ziemnozwarciowego

Fig. 3. Boundary values of the fault resistance according to the capacitive 
current component for overcurrent protections

rozruchowego zabezpieczenia (I a 10 A), zabezpieczenie nadprądowe możer

działać albo przy zwarciach metalicznych, albo przy zwarciach pośrednich 

charakteryzujących się bardzo małymi rezystancjami przejścia. Niewielki już 

wpływ na wykrywanie zwarć rezystancyjnych w takich przypadkach ma wartość 

wymuszanego prądu czynnego.
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Rys. 4. Zależność granicznej rezystancji przejścia od prądu rozruchowego 
zabezpieczenia nadprądowego 

Fig. 4. Depedence of the boundary value of the fault resistance on the over- 
current protection starting current

4. GRANICZNE REZYSTANCJE PRZEJŚCIA DLA ZABEZPIECZEŃ NAPIĘCIOWYCH I 
KIERUNKOWYCH

Na podstawie zależności (2) oraz przyjętych w p. 2 założeń i oznaczeń, wzór 

określający składową napięcia można przekształcić do postaci:

U2f
o “  (U +R I )+JR I *f k R J k C

(13)

przyjmując ponadto, że k =
U
-t

jest względnym napięciem rozruchowym
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zabezpieczenia napięciowego lub progiem napięciowym zabezpieczenia 

kierunkowego, powyższy wzór przyjmie postać

k =
U

(U +R I )+JR I r k R J k c
(14)

lub

y^CU +R I )2 + (R IU = k ✓ (U +R I )" + (R I )f u f k R k C (14a)

W wyniku rozwiązania równania (14a) ze względu na niewiadomą R̂ , otrzymuje 

się:

R = U — -k f j2 - 1 (15)

Dla sieci, w której I » I , wzór (15) uprości się do postaci:

Rk 3 t ( t  " x) • (16)
v U 7

Analizę ilościową przeprowadzono dla tego samego zakresu wartości prądów 

I i Ic> co w p.3, korzystając z zależności (15). Przyjęto ponadto, że 

względne napięcie rozruchowe może być zawarte w przedziale 0,05 + 0,4.

Na rys.5 przedstawiono charakterystyki R =f(I ) dla zabezpieczenia 

napięciowego o względnym progu rozruchowym k =0,1. Wynika z nich, że w 

sieciach o niewielkim prądzie pojemnościowym rezystancja graniczna szybko
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Ir
Rys. 5. Wartości granicznych rezystancji przejścia dla zabezpieczeń napięcio

wych w zależności od wymuszanego prądu czynnego 
Fig. 5. Boundary values of the fault resistance according to the forced 

active current for voltage protections

maleje wraz ze wzrostem wymuszanego prądu czynnego. Przy prądzie wymuszanym 

powyżej 100 A, rezystancja Rk jest już praktycznie niezależna od wartości 

tego prądu. Podobny kształt mają charakterystyki =f(I^) przedstawione na

rys.6. Wartości rezystancji - jak widać - silnie maleją wraz ze wzrostem 

prądu pojemnościowego sieci, ale tylko przy niewielkich wartościach 

wymuszanego prądu czynnego (Ir=10+40 A). Zwiększenie wartości tego prądu 

powoduje, że zależności są liniowe, ale - co ważniejsze - zmniejszają się 

wartości rezystancji granicznej. Wpływ względnej wartości rozruchowej 

napięcia na wykrywanie zwarć rezystancyjnych pokazano na rys.7 na przykładzie 

sieci o niewielkim prądzie pojemnościowym. Wraz ze wzrostem k maleją silnie 

wartości rezystancji granicznej, tym silniej, im większy jest wymuszany prąd 

czynny.
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Rys. 6. Wartości granicznych rezystancji przejścia dla zabezpieczeń napięcio
wych w zależności od składowej pojemnościowej prądu ziemnozwar
ciowego

Fig. 6. Boundary values of the fault resistance according to the relative 
starting voltage for voltage protections

Ocenę możliwości wykrywania zwarć rezystancyjnych przez zabezpieczenie 

kierunkowe można przeprowadzić najprościej opierając się na strefach 

granicznych wyznaczonych wyżej dla sieci o danych parametrach, przyjmując 

określony próg prądowy i napięciowy zabezpieczenia. Przykładowe obszary 

rezystancji przejścia dla zabezpieczenia kierunkowego o progu napięciowym 

k =0,1 i dwóch wartościach progu prądowego I =2 A i I =8 A pokazano na rys.8.u r * r

Przy niższej wartości progu prądowego - jak widać z rysunku - obszar rezys

tancji przejścia jest ograniczony progiem napięciowym w znacznie szerszym 

przedziale wartości wymuszanego prądu czynnego, niż przy progu prądowym o 

wyższej wartości. Widać więc, że zastosowanie zabezpieczeń kierunkowych 

wyraźnie powoduje ograniczenie obszaru wykrywania zwarć rezystancyjnych.
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ku
Rys. 7. Wartości granicznych rezystancji przejścia dla zabezpieczeń napięcio

wych w zależności od względnego napięcia rozruchowego 
Fig. 7. Boundary values of the fault resistance according to the relative 

starting voltage for voltage protections

5. WNIOSKI

Obszar wykrywania zwarć rezystancyjnych przez zabezpieczenia 

ziemnozwarciowe (prądowe, napięciowe lub kierunowe) w sieciach o uziemionym 

przez rezystor punkcie gwiazdowym można wyznaczyć korzystając z zależności

(11) lub (12) i (15) lub (16), podanych w niniejszym artykule. Zamieszczone 

przykładowo wykresy zmienności granicznej rezystancji przejścia i wnioski 

szczegółowe zawarte w p. 3 i 4, dotyczą sieci o napięciu znamionowym 6 kV. 

Przy ocenie możliwości wykrywania zwarć rezystancyjnych przez zabezpieczenia
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Rys. 8. Obszar rezystancji przejścia dla zabezpieczeń kierunkowych 
Fig. 8. The rangę of the fault resistance for directional protections

ziemnozwarciowe w sieciach o napięciu znamionowym U * 6 kV można posługiwaćnx

się charakterystykami z rys. 2+8, mnożąc wartości rezystancji R przez U /6.k nx

Z przeprowadzonej analizy wynika, że rezystancja graniczna w sieci o danym 

prądzie pojemnościowym zależy od wymuszanego prądu czynnego oraz progu 

rozruchowego zabezpieczenia. Dla zabezpieczeń nadprądowych maleje ona silnie 

wraz ze wzrostem prądu rozruchowego. W sieciach o niewielkich prądach 

pojemnościowych (do ok.40 A) rezystancja graniczna zależy praktycznie tylko 

od prądu rozruchowego. Przy wymuszanych prądach czynnych o wartościach więk

szych od 100 A, obszar wykrywania zwarć rezystancyjnych przez zabezpieczenia

nadprądowe jest już prawie niezależny od wartości tego prądu. Dla
\

zabezpieczeń napięciowych rezystancja graniczna silnie maleje ze wzrostem 

wymuszanego prądu czynnego tylko dla niewielkich wartości tego prądu (do
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ok.100 A). Dalsze zwiększenie wymuszanego prądu czynnego nie wpływa już na 

zmianęrezystancji granicznej. Wzrost napięciowego progu rozruchowego powoduje 

również wyraźne zmniejszenie rezystancji granicznej. Przy stosowaniu zabez

pieczeń kierunkowych należy się liczyć z poważnym ograniczeniem obszaru wy

krywania zwarć rezystancyjnych w porównaniu z zabezpieczeniami nadprądowymi. 

Czynnikiem wpływającym na to ograniczenie jest napięciowy próg rozruchowy.
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RESISTANCE PHASE-TO-EARTH FAULT DETECTION IN MV NETWORKS WITH THE 
NEUTRAL RESISTANCE GROUNDING

A b s t r a c t

The derivation of formulas concerned with the boundary resistance, 

starting from the basic relationships of the input quantities, is done. The 

boundary resistance in the place of fault, when the overcurrent protection 

operate is still possible, can be determined by the relationships (11) or

(12). For the overvoltage protections this resistance is determined by the 

relationships (15) or (16). Above mentioned equations also make possible 

determination of resistance fault detection range by the directional 

protections.

The depedences of the boundary resistance for overcurrent earth

protections are shown on the Figs. 2,3 and 4, whereas for overvoltage

protections on the Figs. 5,6 and 7. The fault resistance areas for the

directional protections having various discrimination current ‘hresholds

(I =2A and I =8A) and one discrimination voltage threshold (k =0,1). The r r u

graphs of the boundary fault resistance deal with rated U =6kV voltagen

networks. It is also possible to use this graphs to estimate possibility of 

the resistance fault detections when the rated voltage is different multi

plying values of the resistance R by U /6kV.
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WP-AŻLIWOŚĆ PARAMETRÓW PODCZAS IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW W STANACH 
ZAKŁÓCENIOWYCH

Stre s zczenle. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przebiegów 
przejściowych elektromagnetycznych w trójfazowej linii przesyłowej przy 
pełnym odwzorowaniu pozostałej części układu oraz zastąpieniu gc za pomocą 
prostego układu zawierającego elementy skupione. Metoda identyfikacji 
parametrów układu zredukowanego, opisanego za pomocą dowolnego układu 
równań różniczkowych zwyczajnych prowadzona jest w dziedzinie czasu przy 
wykorzystaniu programu komputerowego Netomac. Identyfikacja oparta na 
kryterium wrażliwości pozwala na uzyskanie optymalnych parametrów dla 
danego schematu zastępczego.

SENSITIVITY OF PARAMETERS BY IDENTIFICATION OF TRANSIENT SYSTEMS

Summary. The paper presents the results of calculation of the 
electromagnetic transient on three-phase transmission lines with the full 
system representation and the simply equivalent in the form of lumped 
parameter circuits. Based on the program Netomac a method has been 
developed for parameter identification of the reduction model 
described with arbitrary differential equation systems in the time domain. 
The identification method with the sensitivity criterion provides optimal 
parameters for the equivalent system.

PARAMETEREMPFINDLICHKEIT BEI DER IDENTIFIKATION DES FEHLERBETROFFENEN 
SYSTEMS

Zusammenf assung. Im Beitrag wurden die Berechnungsergebnisse der 
elektromagnetischen Ausgleichsvorgängen in der dreiphasigen Übertragungs
leitung mit umfangreichen originalen System und einfachen reduzierten 
Ersatzsystem mit konzentrierten Parametern. Ein Verfahren zur 
Parameteridentifikation des reduzierten Ersatzsystems, das mit beliebigen 
Differentialgleichungssystemen beschrieben wird, wurde mit Hilfe des 
Programmsystems Netomac im Zeitbereich realisiert. Die Identifikation nach 
der Parameterempfindlichkeit ermittelt für angegebene Ersatzschaltung die 
optimierten Parameter.
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1. WPROWADZENIE

Podczas analizy stanów zakłóceniowych w systemie elektroenergetycznym 

prawie zawcze zakłada się dokładne odwzorowanie wyłącznie badanego elementu 

układu przy zastępowaniu pozostałej jego części za pomocą uproszczonych 

schematów. Przeprowadzanie obliczeń w układzie rozbudowanym - oryginalnym 

zawsze będzie związane z wątpliwościami dotyczącymi celowości dokładnego 

modelowania każdego z elementów lub zakresu uproszczeń układu oraz ich 

wpływu na wiarygodność otrzymywanych wyników. Badania stanów nieustalonych w 

układzie uproszczonym podczas zakłóceń zwarciowych mogą być prowadzone pod 

warunkiem optymalnego doboru oraz prawidłowej identyfikacji parametrów 

zastępczego układu zasilającego. Optymalny dobór schematu zastępczego oraz 

identyfikacja parametrów w dziedzinie czasu lub częstotliwości muszą być 

przeprowadzone indywidualnie dla każdego zredukowanego układu, co wyklucza 

możliwość zastosowania uogólnionego schematu zastępczego dla określonej grupy 

przypadków. W artykule przedstawiono na prostym przykładzie identyfikację 

parametrów schematu zastępczego opartego na kryterium wrażliwości.

2. KONSTRUKCJA DYNAMICZNYCH SCHEMATÓW ZASTĘPCZYCH

2.1. Opis matematyczny modeli zastępczych

Wśród najczęściej stosowanych form opisu schematów zastępczych można 

wyróżnić:

- układy równań różniczkowych lub różnicowych,

- zmienne w przestrzeni stanu,

- funkcje przejścia,

jak również metody nieparametryczne, jak na przykład funkcje korelacji lub 

widmowe charakterystyki częstotliwościowe. Wybór odpowiedniego opisu zależny 

jest od rozważanego problemu, jak również będących dc dyspozycji programów 

komputerowych - ściślej metod numerycznych wykorzystanych w tych programach.
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W przypadku identyfikacji opisanej poniżej wykorzystano program NETOMAC [2], 

w którym zastosowano prostą metodę numeryczną trapezów. Pozwala to na 

rozwiązywanie zagadnień opisanych wg dowolnie wybranej formy.

W dalszej części artykułu oznaczono odpowiednio:

- wartości modelowe

W T= (W . w w  w >, (1)ro ml m2 mi mk

- wartości oryginalne

W T= (W , W .  W , ....W ), (2)o ol o2 pi ok

- parametry modelowe

PT= (P , P , P, , . ...P ). (3)i z j n

Dla tak przyjętych oznaczeń matematyczny model może być opisany za 

pomocą funkcji:

w m = f(P). (4)
przy czym zakłada się, że funkcja ta jest zawsze dwukrotnie różniczkowalna 

tj. istnieją pochodne cząstkowe:

SW .. awm
w  =  5------ , w  =- i----- (5)

a|pt. ...pj "

w zakresie, w którym zdefiniowana jest funkcja W m-

2.2. Kryterium optymalizacji

W celu prawidłowego dopasowania funkcji opisującej model stosowane jest 

kryterium optymalizacji w dziedzinie czasu lub częstotliwości. W tym celu 

definiowany jest wektor błędu

B = W  - W -  (*Jo m

Stosując jako kryterium optymalizacji osiągnięcie funkcji celu przez 

minimalizację sumy kwadratów błędów dla wszystkich kroków obliczeniowych 

otrzymuje się relację:
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Q = V (W - W )2 = g1 g * minimum. (7)
L t o 1 tnl
1=1

W celu możliwie dobrego dopasowania należy znaleźć wektor parametrów 

spełniający to równanie (7)

W = f(P P  P ).m 1*2 n (8 )

Wymaganie dopasowania modelu do warunków realnych prowadzi do zależności:

k n
Q = y [w - W + V (aw /ap AP ) 1 =» minimum.L [ oi ml L ml J J J

1=1 J = 1
(9)

2.3. Kryterium wrażliwości

Optymalizacja identyfikacji parametrów schematów zastępczych według

kryterium wrażliwości polega na określeniu dla każdego punktu pracy

dominancji identyfikowanych parametrów. Algorytm obliczeń powinien

przewidywać, dla każdego kroku obliczeniowego, które parametry mają większy

lub mniejszy wpływ na określoną powyżej funkcję celu, przy jednoczesnym

uzyskaniu zbieżności funkcji. Przy przejściu z przyrostów różniczkowych do

różnicowych otrzymuje się: 
dW AW
— —  = (10) 
ap api i

co w konsekwencji powoduje zastąpienie przyrostu funkcji W w punkcie Pm o

przez odcinek prostej łączącej punkty P oraz p . Po otrzymaniu wartościO 1
funkcji W (P ) oraz W (P ) możliwe jest oszacowanie funkcii celu

m 1 o m i l  ^

k 2 
AQ = Y  [w , (P ) - W t (P, )1 • AP . (1 1)[ ml o ml 1 J j

1 = 1

Sortując wielkości AQ ...AQ według zmniejszającej się wartości otrzymuje1 n

się kolejność dominujących parametrów dla każdego kroku obliczeniowego.
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Skuteczność przeprowadzanej identyfikacji parametrów dla układu 

zredukowanego zależna jest od następujących czynników:

- wartości początkowej parametrów,

- długości kroku obliczeniowego,

- funkcji celu tj. ilości względnych minimów,

- struktury przyjętego modelu,

- liczby parametrów.

3. DYSKUSJA PRZEBIEGU IDENTYFIKACJI DLA PROSTEGO UKŁADU ZASTĘPCZEGO

Układ oryginalny, którego schemat pokazano na rys. 1, odwzorowano dla 

elementów o poziomie napięcia 400 kV bez uproszczeń. Linie przesyłowe 

modelowano za pomocą parametrów rozłożonych, przy czym parametry linii

SYSTEM
ZASILĄJACY

SYSTEM T 3  
ZASILĄJACY■L

Rys. li Schemat badanego układu oryginalnego 
Fig. 1. Original system configuration
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obliczono na podstawie wymiarów geometrycznych przewodów oraz konstrukcji 

nośnych. Rezultaty obliczeń porównywane były dla układu zredukowanego oraz 

oryginalnego, przy czym redukcja dotyczyła systemów zasilających A oraz B, 
natomiast linia przesyłowa dwutorowa K-G odwzorowywana była bez zmian. Linia 

ta, przyłączona z jednej strony do szyn K, w punkcie G zostaje rozdzielona 

do dwóch odrębnych linii przesyłowych: jeden tor dołączony zostaje do linii 

G-H, drugi zaś do linii G-C. Punkt G wybrany został jako sztuczny punkt 

stanowiący szyny zastępczego systemu A, który był następnie redukowany. Układ 

zredukowany pokazany na rys. 2, pomimo ogromnej prostoty, jest aktualnie

MODEL LINII 
400 kV 

p a ra m e try  
rozłożone

ODCINEK K -G

Rys. 2. Schemat układu zastępczego 
Fig. 2, Equivaient structure

SYST . B  a

najczęściej stosowany w obliczeniach zwarciowych. Identyfikację parametrów 

dla tego układu przeprowadzono w dziedzinie czasu za pomocą programu NETOMAC, 

przy wykorzystaniu kryterium wrażliwości, przy czym jako "wzorcowe 

przebiegi odniesienia" traktowane były przebiegi przejściowe prądu i napięcia 

w fazie A podczas zwarcia trójfazowego niejednoczesnego w układzie 

oryginalnym. Obliczenia, zarówno w układzie oryginalnym, jak i zredukowanym, 

przeprowadzono za pomocą programu NETOMAC. y

W przykładzie analizowanym w niniejszym artykule celowo wybrano tak prosty 

model z uwagi na niemal powszechne jego zastosowanie w wielu rozprawach 

naukowych, przy jednocześnie bardzo dociekliwych rozważaniach dotyczących 

dokładności modelu badanego obiektu. Dla modelu tego, pokazanego na rys. 2,
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składającego się ze źródła napięcia, rezystancji R^ oraz indukcyjności L__,

identyfikacja polegała na poszukiwaniu optymalnych parametrów R^ i L^.

Wartości początkowe tych parametrów określone były na podstawie oszacowanych

mocy zwarciowych systemów zastępczych A i B oraz wielkości R/X dla każdego

systemu. Z tego powodu, jak również z uwagi na fakt częstego

występowania w literaturze analiz porównawczych wyników obliczeń dla różnych

S oraz R/X, wykresy na rys. 3 przedstawiono w odniesieniu do tychzw
pierwotnie oszacowanych wielkości.

Rys. 3. Wrażliwość parametrów dla schematu zastępczego typu RL 
Fig. 3. Sensitivity of the parameters for the equivalent RL system

Jak wynika z rys. 3, już po trzecim punkcie pracy (powtórzeniu obliczeń) 

osiągnięto redukcję funkcji celu, którą można potraktować jako optymalną z 

uwagi na fakt, że w ciągu dalszych powtórzeń obliczeń (kroków identyfikacji) 

redukcja funkcji celu następuje znacznie wolniej niż na początku procesu 

identyfikacji - funkcja celu osiągnęła praktycznie swoje minimum.
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Osiągnięcie identyczności przebiegów prądowych w układzie oryginalnym oraz 

zredukowanym już po 2 - 3 iteracjach może prowadzić do błędnego wniosku, że 

tak prosty schemat zredukowany może, po odpowiedniej identyfikacji 

parametrów, w skuteczny sposób zastępować złożony układ oryginalny. W 

przebiegach prądowych, w przeciwieństwie do napięciowych, nie występują (lub 

mają bardzo małą amplitudę) składowe oscylacyjne wyższych częstotliwości, 

bardzo trudne do identyfikacji. Porównując wykresy prądów oraz napięć w 

układzie oryginalnym (rys.4) oraz zredukowanym (rys.5) można zauważyć,

u[kV]

-300-^

-400

-100.:---
-203

I
t[ms]

14

Rys. 4, Przebiegi przejściowe prądów i napięć fazowych podczas
niejednoczesnego trójfazowego zwarcia z ziemią w punkcie G 
linii dwutorowej K-G, dla układu oryginalnego 

Fig. 4. Voltage and current waveform obtained with a non-siraultaneous 
three-phase to ground fault at point G of double circuit 
transmission line K-G, for the full system
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że pomimo identycznych przebiegów prądowych, przebiegi napięciowe różnią się 

znacznie ilościowo oraz jakościowo.

Identyfikacja parametrów omawianego schematu zastępczego prowadzona była 

dla określonych, niezmiennych warunków: jednego okresu (20 ms) oraz zwarcia

Rys. 5. Przebiegi przejściowe prądów i napięć fazowych podczas
niejednoczesnego trójfazowego zwarcia z ziemią w punkcie G 
linii dwutorowej K-G, dla układu zredukowanego 

Fig. 5. Voltage and current waveform obtained with a non-simultaneous 
three-phase to ground fault at point G of double circuit 
transmission line K-G, for the equivalent system

trójfazowego przy stałych wartościach początkowych. W celu weryfikacji 

uzyskanego układu przeprowadzono dodatkowe obliczenia dla szerszego zakresu 

danych. Dla układu rzeczywistego oraz zredukowanego obliczano współczynnik ku 

określony przez stosunek prądu szczytowego do amplitudy składowej okresowej w 

chwili zwarcia, podczas niejednoczesnego zwarcia trójfazowego z ziemią dla 

zmieniających się czasów opóźnienia zwierania poszczególnych faz. Wyniki 

obliczeń dla układu oryginalnego (rys.6) oraz zredukowanego (rys.7) są
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Rys. 6. Wynikł obliczeń zależności współczynnika udaru kuof) prądu 
zwarciowego fazy LI, podczas niejednoczesnego zwarcia 
trójfazowego, w zależności od czasu opóźnienia zwierania t 

Ili L3’ u*c*ac*u oryginalnego

Fig 6. Factor kuQR for the peak current for phase LI in non-simultaneous
three phase faults for various time differences t and tL1-L2 1.1-L3
for the full system

identyczne tylko dla niektórych zakresów - czasów opóźnień Ł ^  oraz

t . Dla niektórych zakresów różnica wartości ku (dla układu zreduko- L1-L3 RL
wanego) oraz ku0R (dla układu oryginalnego) wynosi nawet 0.22 (rys.8). Zasto

sowanie tak prostego schematu zredukowanego, zastępującego złożony układ 

oryginalny do obliczeń zwarciowych, może być ryzykowne - pomimo prawidłowo 

zidentyfikowanych parametrów dla określonych warunków początkowych, występo

wać będą znaczne błędy obliczeń dla innych zakresów obliczeń.
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Rys. 7. Wyniki obliczeń zależności współczynnika udaru kuRL prądu 
zwarciowego fazy LI, podczas niejednoczesnego zwarcia 
trójfazowego, w zależności od czasu opóźnienia zwierania t

L1-L2
t , dla układu zredukowanego

Fig. 7. Factor kuRL for the peak current of phase LI in non-simultaneous
three phase faults for various time differences t and t

L1-L2 L1-L3
and the equivalent system

4. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

Jednym z głównych zadań systemów ekspertowych w elektroenergetyce jest 

diagnoza zakłóceń w sieci. Zjawiska przejściowe występujące zawsze podczas 

zakłóceń zwarciowych utrudniają analizę stanu układu. Konieczność dogłębnego 

poznania tych zjawisk powoduje powstawanie nowszych modeli elementów układu 

oraz konstrukcję nowych programów komputerowych - użytkowych. Dla obliczeń 

projektowych lub przeprowadzenia szybkiej diagnozy układu podczas zakłóceń 

złożoność struktury badanej sieci odgrywa istotną rolę. zarówno z uwagi na



90 P. Sowa

Rys. 8- Porównanie współczynników udaru dla układów oryginainego kuQR 
i zredukowanego kuR.

Fig. 8. Comparison of the factors for full system kuQR 
and equivalent one kuRi

żmudność, jak i czas prowadzonych analiz.

Dla systemów, w których mają być prowadzone badania stanów przejściowych, 

brak jest uogólnionego kryterium, na podstawie którego można by z góry 

określić strukturę zredukowanego schematu zastępczego. Dopiero po

przeprowadzeniu procesu identyfikacji oraz porównaniu przebiegów z

rzeczywistymi można ocenić wybrany układ zredukowany. W przypadku gdy wybrana 

struktura nie spełnia wymagań dokładności odwzorowania przebiegów w układzie 

oryginalnym, należy zmienić układ zastępczy, a następnie przeprowadzić

kolejną identyfifikację parametrów nov(ego układu.

Wyniki obliczeń zaprezentowane powyżej, dla wybranego prostego,aczkolwiek
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powszechnie stosowanego zredukowanego układu zastępczego typu R, L, 

potwierdzają wątpliwości dotyczące dokładności odwzorowania systemu 

oryginalnego w przypadku konieczności badania przebiegów przejściowych prądów 

i napięć zawierających składowe swobodne wyższych częstotliwości.

W przypadku braku możliwości zmiany struktury układu zastępczego konieczne 

jest przeprowadzenie ponownej identyfikacji po przyjęciu nowych wartości 

początkowych parametrów oraz zastosowaniu kryterium wrażliwości. 

Przeprowadzenie ponownej identyfikacji dla nowych początkowych wartości 

parametrów układu zastępczego pozwoli uniknąć niedokładnego dopasowania 

układu wynikającego z osiągnięcia względnego, zamiast globalnego minimum 

funkcji celu. Wartości niektórych parametrów identyfikowanego układu mogą nie 

odgrywać większej roli dla małych sygnałów, co może doprowadzić do błędnego 

przyjmowania, które z parametrów badanego układu są dominujące. Wydaje się 

zatem celowe określanie dominancji parametrów dopiero na podstawie ich 

wrażliwości określonej podczas identyfikacji. W porównaniu jednak do głównych 

czynników wpływających na optymalną strukturę oraz wartości parametrów, 

takich jak: rodzaj i miejsce zakłócenia, struktura i rodzaj układu

oryginalnego, sposób opisu matematycznego modelu zastępczego oraz założony 

czas identyfikacji, znacznie mniejszą rolę odgrywają: wartości początkowe 

parametrów i liczba punktów pracy - powtórzeń obliczeń.

Badania stanów nieustalonych w liniach w.n. podczas zakłóceń 

niejednoczesnych można przeprowadzać w układach zredukowanych, przy czym 

redukcja nie może dotyczyć linii odwzorowywanych za pomocą parametrów 

rozłożonych.
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SENSITIVITY OF PARAMETERS BY IDENTIFICATION OF TRANSIENT SYSTEMS

A b s t r a c t

Fault transients for the original network of figure 1 were calculated.The 

results which follow apply to both pre- and post-fault variations of voltage 

and current at the sending end of the line K - G for the reduced and the full 

network representation. The full system was reduced to the equivalent with

the simple structures of the systems A and B (fig.2) but the transmission
.

line was represented by its transient model for both cases. The program 

Netomac has been developed for parameter identification of the network 

equivalent in time domain. The identification method with the sensitivity 

criterion provides optimal parameters for the equivalent system. The 

comparison of voltage and current by non-simultaneous three phase to ground 

fault calculated with the full representation (fig.3) and that calculated
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with the equivalent models (fig.4) shows that the developed model gives a 

good current results. However the voltage transients in developed equivalent 

and original networks are not similiar. The parameter identification and 

reduction of network system must be used for any separate case, because with 

this reduction is not possible the generalize equivalents for all cases. The' 

faktor ku used in this paper can be defined by ratio of the maximum possible 

peak of non-simultaneous short-circuit current to the peak value of the a.c. 

component of three phase fault currents. The calculation for the full (fig.6) 

and equivalent (fig.7) system has been made with the varying current

initiations t ^  and t , from the begining of the Ll-phase fault to the

second and third phases (L2 or L3) in the range of 0...20 ms. The comparison 

of the results for the both cases shows (fig.8) that in this simply 

equivalent system can appear significant errors.
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MIARY NIEZAWODNOŚCI ZASILANIA Z SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Streszczenie. Przedstawiono miary niezawodności na poszczególnych 
poziomach operatywnego kierowania systemem elektroenergetycznym, ze 
szczególnym uwzlędnieniem poziomu obszarowej dyspozycji mocy (ODM-u), 
tj. poziomu zasilania zakładów energetycznych.

ADEQUANCY INDICES FOR SUPPLY RELIABILITY EVALUATION
Summary. The adequancy indices for the supply reliability evaluation 

on the hierarchical levels of a dispatcher activities to the operation of 
the power system are presented taking into particular consideration the 
level of a region dispatching i.e. the supply of a power distribution 
works.

OUEHKA HAUEKHOCTM SHEPrOCMCTEMN
Pe3PMe. IIpencTaBJieHU Koas*HUneHTbi HanexHOCTH Ha scex  ypoBHStx ynpaBJiewis 

aHeprocHCTeMofi, c oco6hm ysexoM ypoBHS oBjiacTHHX «HcrieTHepcKHX ueHTpoB.

1. WPROWADZENIE

Z punktu widzenia operatywnego kierowania pracą krajowego systemu 

elektroenergetycznego można wyróżnić następujące główne poziomy 

hierarchiczne:

- dwa poziomy wchodzące w skład Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE SA) 

będące dysponentami mocy w krajowym systemie i zapewniające niezawodność 

dostawy energii elektrycznej dla jej dystrybutorów, tj. zakładów 

energetycznych. Są to:

—  poziom Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM-u),

—  poziomy obszarowych dyspozycji mocy (ODM-ów),
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- poziomy zakładów energetycznych (ZE) zapewniające niezawodne dostarczanie 

energii elektrycznej o odpowiedniej jakości dla odbiorców.

Na wszystkich ww. poziomach jednym z najważniejszych zagadnień jest 

zagadnienie niezawodności; różne są jednak jej miary.

Na poziomie KDM-u obecnie istotną rolę odgrywają następujące wskaźniki:

D_̂ - liczba awarii systemowych w roku [szt./a],

Ands ~ średnio niedostarczonej energii podczas jednej awarii systemowej

(MWh/aw],

- liczba przerw w zasilaniu stacji 400 kV i 220 kV w roku [szt./a].

Awarie systemowe będą przedmiotem analizy w następnym artykule; w tym 

miejscu ograniczono się jedynie do wskaźnika D^. W ostatnim dziesięcioleciu 

wartość liczbowa wskaźnika D̂  wynosiła 0,3 [wyłącz./stację*rok], co przy 

średnim czasie trwania wyłączenia ok. 0,4 [godz./wyłączenie], daje wartość 

wskaźnika niezdatności rzędu (1-1,5)*10"5 dla sieci NN. Wskaźnik ten jest 

wskaźnikiem średnim. Różne są natomiast - wyliczone na drodze analitycznej - 

jego wartości dla różnych stacji NN (źródeł) - p.tabl.l.

2. MODELE ŹRÓDEŁ ZASILAJĄCYCH SIEĆ 110 kV

Na podstawie analizy awaryjności sieci NN (z okresu 1980-1990) opracowano 

modele niezawodnościowe krajowych źródeł zasilających sieć 110 kV. Stacje te 

są bardzo ważne, gdyż:

- proponuje się je jako punkty rozliczeniowe energii między PSE SA a 

zakładami energetycznymi (ZE),

- są źródłami zasilania dla ZE.

Jako podstawowe parametry modeli przyjęto wskaźniki:

D - oczekiwaną liczbę wyłączeń transformatora NN/110 kV (lub transformatora 

blokowego) w roku,

Q - względny czas wyłączenia w roku.
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Wyniki badań przedstawiono - przykładowo dla najczęściej występujących 

źródeł - w tabl 1. Przedstawione modele niezawodnościowe źródeł zasilających 

sieć 110 kV obejmują ok.80% zbioru wszystkich źródeł zasilających sieć 110 kV. 

Pozostałe rodzaje stanowią układy nieliczne, a zarazem przejściowe. Modele te

Tablica 1

Zależności analityczne do oceny niezawodności najczęściej występujących 
źródeł zasilających sieć 110 kV

Wskaźniki
niezawodności

Rodzaj źródła

% - we udziały 
w łą c zneJ licz
bie kra J owych 
źródeł

D liczba wył. *10'2 Q g c d z . *10-4
rok rok

1-6

20 30+1,6*p+0,07*1 1,0+0,018*p+
+0,0004*1

11 -5

9 50+0,5*1 1,0+0,0055*1

II-l

9 30+2*1 1,0+0,1*1

111 - 2

8 30+3*p+0,3*1 1,0+0,l*p+0,003*1

1-5

7 30+1,8*p+0,06*1 1,0+0,02*p+0,0032*1

25 40+2,5*p+l,5*t+ 
+0,075*1

1,0+0,015*p+ 
+0,005*t+0,0025*1
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umożliwiają szybką i w miarę dokładną - potwierdzoną weryfikacją statystycz

ną - wskaźników niezawodnościowych tych źródeł.

3. WYZNACZENIE POZIOMÓW NIEZAWODNOŚCIOWYCH STACJI 110 kV

Miejsce dalszych badań stanowiła sieć 110 kV południowej obszarowej 

dyspozycji mocy. Badana sieć jest siecią rozdzielczą zasilającą odbiorców 

przemysłowych poprzez (rys.1):

Rys.1. Sieć 110 kV na terenie południowej obszarowej dyspozycji mocy 
Fig.1. 110 kV power grids on the south of Poland

- stacje z układami szyn zbiorczych (25% zbioru),

- stacje uproszczone (75% zbioru):

—  typu "H" (50% zbioru),

—  odczepy transformatorowe linii (20% zbioru),

—  bloki linia-transformator (5% zbioru).

Sieć ta - podobnie jak inne pracujące w kraju - cechuje się dużymi udzia

łami stacji uproszczonych (ok. 75% zbioru). Układ pracy wyżej wymienionej 

sieci stanowią galwanicznie rozdzielone integralne sekcje z możliwością ich 

połączenia w różnych sytuacjach ruchowych. Wydaje się, iż jest to tendencja 

perspektywiczna również dla innych obszarowych dyspozycji mocy.
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W badanej sieci - podobnie jak w kraju - duże jest pole nieokreśloności, 

spowodowane faktem, iż tylko ok. 50% stacji posiada urządzenia telemechaniki 

i telesygnalizacji sprzęgnięte z dyspozycją mocy.

Przedmiot badań stanowiły trwale wyłączenia układów szyn zbiorczych 110 kV 

oraz trnsformatorów 110 kV/śn, zasilanych w różny sposób z sieci 110 kV 

(patrz rys.1).

Opracowano modele matematyczne wyłączeń:

- układów szyn zbiorczych (tzn. prawdopodobieństwa wyłączenia jednego systemu 

szyn zbiorczych lub dwóch systemów równocześnie),

- poszczególnych transformatorów 110 kV/śn w stacjach uproszczonych.

Modele te pozwoliły uzyskać zależności analityczne na podstawowe wskaźniki 

niezawodnościowe:

- oczekiwane liczby wyłączeń w roku (d):
\

Tliczba wyłączeń"! d ["liczba wyłączeń! d ["liczba wyłączeń!
[ syst. szyn*rok J’ [_ stację*rok J’ [ transf. *rok J’

- względne roczne czasy trwania wyłączeń q [-].

Przykładowo dla stacji z dwoma układami szyn zbiorczych: 

d = (2,7*p + 0,075* £ 1 + l,0*t) * 10~2

oraz q = (2*p + 0,025 * £ 1 + 0,7*t) * 10_6 

gdzie:
p - sumaryczna liczba pól stacji,

£ 1 - łączna długość linii 110 kV przyłączonych do danej stacji, 

t - sumaryczna liczba transformatorów 110 kV/śn w danej stacji.

Modele te wykorzystują - uzyskane z badań sta t ystycznych - dane

niezawodnościwe (tzw. elementów scalonych 110 kV układów szyn zbiorczych

linii napowietrznych oraz transformatorów 110 kV/śn). Są one podstawą metod
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analitycznych obliczania niezawodności. Dla najliczniejszych zbiorów stacji 

(z układami szyn zbiorczych typu "H3") przeprowadzono weryfikację

statystyczną, tj. porównanie wyników: z metod analitycznych oraz z

rzeczywistej statystyki awaryjności. Weryfikacja wykazała zawyżenie wartości 

uzyskanych z metod analitycznych w stosunku do rzeczywistości - średnio od 

15% do 40%. Można uznać, że metody analityczne mogą być stosowane dla 

większości przypadków; szczególnie tam, gdzie zbiory analizowane są mało 

liczne, a więc gdzie nie można zastosować innych metod (np. opartych na 

modelach regresyjnych).

Dla analizowanego zbioru stacji z dwoma układami szyn zbiorczych podano 

również wyniki uzyskane z modelu regresji liniowej wielokrotnej:

d = (2,5*p + 0,08* £ 1 + 0,8* t)*!0~2 - 0,2

q = (2*p + 0,02* £ 1 + 1,0* t)*10-6

Model ten daje wyniki bardziej zbliżone do rzeczywistości, ale ogranicza 

się tylko do zbiorów bardzo licznych.

Współczynniki korelacji wielokrotnej wynoszą:

- dla wskaźnika d - 75%,

- dla wskaźnika q - 50%.

0 ile można zaakceptować wartości dla wskaźnika d, o tyle nie można się 

zgodzić z oceną wskaźnika q (r̂  = 50%). Model regresyjny nie uwzględnił 

szeregu zmiennych mających wpływ na czas trwania likwidacji zakłócenia - 

problem dyspozyspozycji mocy.

4. UWZGLĘDNIENIE WPŁYWU DYSPOZYCJI MOCY NA NIEZAWODNOŚĆ ZASILANIA Z 

UKŁADU SIECIOWEGO 110 kV

Jednym z podstawowych zadań Dyspozycji Mocy jest minimalizacja czasów 

trwania wyłączeń sieciowych (głównie awarii lokalnych i systemowych). Problem
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ten badano w Obszarowej Dyspozycji Mocy w Katowicach. Czas trwania wyłączeń 

awaryjnych jest funkcją wielu zmiennych; nie tylko parametrów topologicznych 

(strukturalnych), ale również szeregu innych parametrów, jak:

- stan wyposażenia Dyspozycji Mocy (m. In. w systemy komputerowe),

- stan i ilość środków łączności między DM a stacjami terenowymi (telefon, 

telemetria, telesygnalizacja),

- stan, liczba i rodzaj stosowanych zabezpieczeń,

- poziom obsługi DM i stacji terenowych (czas i prawidłowość podejmowania 

decyzji).

Nowością jest uzmiennienie czasu działania DM. W dotychczasowych

publikacjach krajowych i zagranicznych czas ten zwykle przyjmowano jako

“średni" czas przełączeń dokonywanych przez dyspozytorów [6,7,9,12). Wpływ

stanu wyposażenia DM oceniono porównując średnie czasy likwidacji awarii

lokalnych z okresów 1970-1980 oraz po zainstalowaniu komputera PDP (okres

1980-1990). W ostatnim 10-leciu nastąpiło skrócenie czasu trwania awarii o

około 20 '/.. Nie jest to, oczywiście, rezultatem tylko wprowadzenia systemu

komputerowego, ale również wynikiem polepszenia szeregu wyżej wymienionych

parametrów, których ocenę przeprowadzono wykorzystując ankietę wypełnioną

przez 8 dyspozytorów z wieloletnim stażem pracy, a dotyczącą opinii na temat

wartości poszczególnych parametrów w 60. stacjach z dwoma układami szyn

zbiorczych. Z modelu regresji wielokrotnej uzyskano następującą zależność na

średni czas trwania likwidacji awarii, tj. czas podania napięcia na wyłączony

system szyn zbiorczych - t :ś r

t = 1, 5*p+4*h+0,02*y l-10*p -6*z-8*t+10 [min] śr L 0

przy współczynniku korelacji wielokrotnej r = 70%,
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gdzie:

p - sumaryczna liczba pól stacji, 

h - liczba stacji uproszczonych w otoczeniu,

1 - sumaryczna długość linii przyłączonych do danej stacji, 

p - poziom obsługi (0 lub 1),
O

z - stan wyposażenia w zabezpieczenia (0 lub 1), 

t - środki łączności (0 lub 1).

Badania te są kontynuowane. Dotychczas dotyczyły one głównie likwidacji 

lokalnych awarii ograniczających się zwykle do jednej lub kilku stacji z 

najbliższego otoczenia (955i). Pozostałe przypadki, to awarie rozległe, 

mogące się rozszerzyć w awarie systemowe. Jak już zaznaczono we 

wprowadzeniu, awarie systemowe obejmujące nie tylko sieć 110 kV, ale również 

sieć NN, są obecnie przedmiotem dalszych badań przy zastosowaniu m. in. 

systemów ekspertowych (SE), ze szczególnym ukierunkowaniem na stan awarii. 

W stanie tym do najważniejszych zadań SE należeć będą:

1. Selekcja zakłóceń wg ich ważności.

System ekspertowy powinien porównywać zaistniałe zdarzenia z listą 

wcześniejszego off-linowego hierarchicznego ułożenia wszystkich zakłóceń wg 

ich ewentualnych negatywnych skutków. Każdemu zakłóceniu (lub ich kombinacji) 

odpowiadać będzie konkretna funkcja doradcza (np. kolejność manipulacji 

przełączeniowych, ew. odciążeniowych). Wymaga to uzyskania szerokiej wiedzy 

od dyspozytorów oraz poprzez symulację i badania następstw najczęściej 

występujących zakłóceń. Tak uzyskaną bazę wiedzy można połączyć z programami 

rozpływowymi i zwarciowymi, a funkcja doradcza powinna się zjawić po upływie 

max. 1 minuty.

2. Selekcja strumienia informacji.

Wymagane tu będzie zablokowanie sygnałów z obiektów nie objętych 

bezpośrednio awarią w celu pełnej identyfikacji zakłócenia przy jednoczesnym 

ograniczeniu strumienia informacji dla dyspozytora. Pełna filtracja sygnałów
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mniej ważnych jest trudna do przeprowadzenia bez zastosowania systemów 

ekspertowych (uszeregowanie sygnałów na ważne i zbędne). Wyświetlona lista 

alarmów powinna być stale uzupełniana listą stanów telemechaniki i 

telepomiarów w celu uniknięcia fałszywych alarmów.
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ADEQUANCY INDICES FOR SUPPLY RELIABILITY EVALUATION 

A b s t r a c t

The indices for supply reliability evaluation on the hierarchical levels 

of a dispatchers activities to the operation of the power system are 

presented in this paper. On the ground of the statistical research the 

following questions are elaborated:

- the reliability model of a supply source for a 110 kV power grids. As the

source here the power stations and substations has been understood,

- the reliability model of a 110 kV substation particularly its bus bars and

transformers 110 kV/Middle Voltage.

The influece of Region Dispatch Control Centres (RDCC) on the reliability 

of 110 kV power grids are investigated on its hierarchical level. Particu

larly attention has been paid to a repair time for local break down. The 

problems of systems blackouts and the dispatchers actions in its are 

informated.
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OPTYMALIZACJA PRZEWODÓW SZYNOWYCH DO ZASILANIA DUŻYCH ODBIORÓW 
ELEKTROTERMICZNYCH PRĄDU STAŁEGO

Streszczenie. Omówiono niektóre zagadnienia doboru i optymalizacji 
zasilania dużych odbiorów prądu stałego. Załączono przykład obliczeniowy 
optymalizacji przewodów szynowych zasilających układ sześciu pieców 
Achesona.

OPTIMIZATION OF BUSWAY TO SUPPLY THE LARGE SCALE DC ELECTROTHERMAL 
RECEIVERS

Summary. Some problems of the choice and optimization of bussway served 
to supply the large scale DC receivers are discussed. The article also 
contains an examplary calculation of the most favourable buss conductors 
to supply a system of six Acheson’s furnases.

OPTIMIERUNG DER STROMSCHIENEN FÜR DIE VERSORGUNG DES GROSSEN 
ELEKTROTHERMISCHEN GLEICHSTROMVERBRAUCHERS

Zusammenf assung. Es wird bastimmte Probleme von dem Auswahl und 
Optimierung des großen Gleichstromverbrauchers beschrieben. Es wird ein 
Berechnungsbeispiel gegeben das eine Optimierung von den, die sechs 
Achesonsöfen versorgen, Stromschienen illustriert.

1. WSTĘP

Tory wielkoprądowe do zasilania odbiorów przemysłowych elektrotermicznych 

lub elektroenergetycznych są projektowane stosunkowo rzadko. Duży koszt 

budowy toru, związany przede wszystkim ze zużyciem dużych ilości materiałów 

przewodowych, powoduje opłacalność poszukiwania rozwiązania optymalnego 

indywidualnie dla każdego rozważanego przypadku.
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W odniesieniu do torów wielkoprądowych do zasilania pieców Achesona 

uzyskano w "Elektroprojekcie" w Gliwicach spory zasób doświadczeń w zakresie 

rozwiązań konstrukcyjnych, a na Politechnice Śląskiej uporządkowano metodykę 

obliczania takich torów [1]. Celem artykułu jest przedstawienie tej metodyki 

na przykładzie zasilania dużych pieców Achesona. Metodyka ta dzieli się na:

1) określenie dopuszczalnych technicznie gabarytów toru oraz

2) jego optymalizację.

Rozpatrywane piece Achesona są zasilane prądem stałym o wartości 

maksymalnej 140 kA. Cykl pracy pieca ębejmuje okres zasilania i okres 

pozostały, w którym piec nie pobiera energii. Teoretyczny czas cyklu wynosi

JtkA]

Rys.l. Przebieg czasowy prądu (I), napięcia (U) i mocy (P) pieca Achesona 
w czasie jednego cyklu 

Fig.1. Time run of current (I), voltage (U) and power (P) of Acheson’s 
furnace during one cycle
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Rys. 2. Układ zasilania sześciu pieców Achesona 
Fig.2. Supply system of six Acheson’s furnaces

486 h, w tym okres zasilania wynosi 57 h. Zmienność mocy, prądu i napięcia w 

okresie zasilania przedstawiono na rys.l. Wychodząc z możliwości zbytu każdy

piec wykonuje rocznie 16 cykli. Grafitownia ma 6 pieców. Schemat toru

prądowego do zasilania pieców przedstawiono na rys. 2. Założono, że piece

zasilane są kolejno. Wyklucza się możliwości zasilania dwóch pieców

równocześnie.
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2. WARUNKI TECHNICZNE I OGRANICZENIA PRZY PROJEKTOWANIU TORÓW 

WIELKOPRĄDOWYCH

Materiałem przewodowym toru jest aluminium, zastosowanie miedzi jest 

ograniczone do podłączeń toru z piecem. Za wyborem aluminium przemawia 

względna łatwość spawania w porównaniu ze spawaniem miedzi. Tory 

wielkoprądowe do zasilania pieców Achesona nie podlegają działaniu prądów 

zwarciowych. Wykluczona jest zwykle możliwość powstania metalicznego zwarcia

- poprzez odpowiednio małą rezystancję - pomiędzy różnoimiennymi przewodami 

toru powodującego przepływ prądu większego od maksymalnego prądu roboczego. 

Zatem podstawowe ograniczenia w zakresie nagrzewania toru dotyczą warunków 

roboczych. Normy nie precyzują dotychczas w sposób wiążący wymagań dla torów 

przemysłowych stanowiących elementy instalacji technologicznej: Ze względu na 

występowanie tych samych zjawisk fizycznych co w torach elektroenergetycz

nych, przyjęto te same ograniczenia temperatury:

- do 85»C dla toru z połączeniami śrubowymi,

- do 105"C dla toru z połączeniami spawanymi.

Tor prądowy przebiega w hali bądź w tunelach chłodzonych przy użyciu 

wentylatorów. Jako temperaturę obliczeniową powietrza przyjęto +25«C. Tory 

prądowe wykonane są z różnej liczby płaskowników o różnych wymiarach, np. : 

AP900x345, AP600xl30, AP500xll0, AP250x30. Tor zbudowany z szyn o małych

przekrojach uzyska niższe temperatury nagrzania niż tor o tym samym 

przekroju, lecz wykonany przy użyciu pojedynczej szyny. Pracochłonność 

montażu i jego koszty są jednakże wyższe w pierwszym przypadku. Obniżona 

temperatura toru oznacza zmniejszenie strat mocy i energii w torze. Problem 

ukształtowania przekroju ma zatem również aspekt ekonomiczny.



Optymalizacja przewodów szynowych do zasilania. 109

2.1. Obliczenia nagrzewania toru

Celem obliczeń jest wyznaczenie minimalnego przekroju toru ze względu na

nagrzewanie prądem roboczym z uwzględnieniem ukształtowania toru. Jako wynik

otrzymuje się liczbę płaskowników.

Podstawą do wykonania obliczeń są oczekiwane przebiegi czasowe prądu,

napięcia oraz mocy w ćzasie jednego cyklu nagrzewania wsadu. Przebiegi te

pokazano na rys.l. Prąd maksymalny 140 kA występuje przez 12 h. Jest to czas

dłuższy od 3 stałych czasowych nagrzewania szyn (t>3r ; t 6(1...3)h), zatemc c
do obliczeń przyjęto, że najwyższe temperatury osiągane są takie, jak przy 

prądzie długotrwałym 140 kA.

Cykl obliczeń jest następujący:

a) określa się warunki otoczenia, w których pracują poszczególne części toru 

szynowego,

b) sprawdza się nagrzewanie szyn wyznaczając:

1) współczynniki oddawania ciepła,

2) opory cieplne, •

3) przyrosty temperatury szyn (iteracyjnie).

Przykładowe obliczenia przedstawiono dla toru 24xAP 250x30.

Materiał szyny A199.5; yo=35MS/m, przekrój so=250x30=7500mm2, obwód szyny
20,56m, powierzchnia lmb szyny 0,56m , emisyjność szyn niemalowanych e=0,3.

- Obciążenie długotrwałe szyny wynosi I =140/24=5,83kA.d
- Warunki otoczenia:

Temperatura: w komorze prostownikowej max 35°C, 

otoczenia na zewnątrz 25°C, 

na wlocie do tunelu max 25-C.

Wentylacja: w komorze prostownikowej zapewniająca prędkość przepływu
3powietrza 0,5m/s przy temp. 35-C, w tunelu przepływ 12,2m /s,

2przekrój tunelu 12,25m , prędkość powietrza v=lm/s, długość 

56m.
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- Rezystancja szyn i straty mocy przy tym prądzie wynoszą:

" t  = ¥ o -  Ro = r r  - 3 - 8 1 - io ' 6 a/m.o o

apt = W d '

T ,=50"C a kT=l,20 RT=4,57-10~6 £l/m iPT=155,4 W/m
60 1,24 4.72-10-6 160,6
70 1,28 4,8810-6 165,8
80 1,32 5.03-10"6 170,9
90 1,36 5,18-10-6 176,1

100 1,40 5,33-10-6 181,3

- Nagrzewanie szyn w tunelu

Współczynnik oddawania ciepła przez konwekcję 

= 6+4,2v = 10,2 W/(m2K) , 

Współczynnik oddawania ciepła przez promieniowanie

[273+Tj 4 f273+T 4'd o
100 100

.

T =35"C, e=0, 3, o

Rys. 3. Ustawienie szynoprzewodów 
Fig.3. Set-up of busway
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Opory cieplne przy ułożeniu szyn pokazanym na rys.3 są następujące:

S *
M « k W .

gdzie: F^ - zastępcza powierzchnia oddawania ciepła przez konwekcję

- zastępcza powierzchnia oddawania ciepła przez promieniowanie 

Wg pracy [11, na 1 mb. jest: Fk=0,56m2, Fc=0,12m2.

Przyrost temperatury wyznacza się:

AT=SwAPT ‘
Wyniki obliczeń umieszczono w tablicy i dla nagrzania szyn na wlocie 

powietrza do tunelu.

Tablica 1
Wyniki obliczeń

Td a c Sw T

•c W/inAc) KAI K
50 2,05 0,168 26,0
60 2,24 0, 167 26,8
70 2,35 0, 167 27,7
80 2,47 0, 166 28,5
90 2,59 0, 166 29,4
100 2,71 0, 166 30, 1

- Obliczenia iteracyjne przyrostu temperatury szyny. 

Zakładamy temperaturę nagrzania np. 1^=60°C, obliczamy:

iT60=Sw.TAPT=26’8K > 
sprawdzamy

T ,=T +AT=25+26,8=51,8«C . d o
Ponieważ powtarzamy obliczenia przyjmując T^=50°C.

AT50=Sw .TAPT=26’0K > 
sprawdzamy

t "=25+26,0=51-0 . d II
Ponieważ T^« T̂ , więc kończymy obliczenia.
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Przyrost temperatury powietrza na końcu odcinka wentylacyjnego

nAl
V c  qt v

gdzie: - energia strat w ciągu ls na odcinku wentylacyjnym

l=96m, A^AP-ls kJ ,
3C - ciepło właściwe powietrza C =f(T ), kJ/(m K),V V p

n - liczba szyn,
3q - natężenie przepływu powietrza q=12,2 m /s , 

t - czas t=ls.

Obliczenia wykonane metodą iteracyjną [1] dają na końcu toru następujące

wyniki: T =88°C, T =59»C. d p
Tak więc wariant 24xAP 250x30 praktycznie spełnia wymagania ze względu na 

nagrzewanie. Maksymalna temperatura szyn Td=88«C jest bliska dolnemu 

zakresowi przedziału (85-5-105) »C, zwłaszcza że odgałęzienia boczne powodują 

dalsze ochłodzenie toru*^.

3. OBLICZANIE SKUTKÓW ODDZIAŁYWAŃ ELEKTRODYNAMICZNYCH I MECHANICZNYCH 

W TORZE WIELKOPRĄDOWYM

Tor wielkoprądowy podlega następującym oddziaływaniom wywołującym skutki 

mechaniczne.

- oddziaływaniu elektrodynamicznemu prądu roboczego,

- działaniu sił ciężkości,

- działaniu zjawiska dylatacji termicznej.

X )Istnieje odpowiedni program obliczeniowy. Przykładowo wyliczone 

temperatury na brzegach poszczególnych odcinków są następujące: 84,9; 84,6; 

84,0; 82,4; 78, 1; 66,8 °C
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W toku projektowania określa się wartości występujących sil i naprężeń 

oraz sposobu ograniczenia ich skutków występujących w postaci odkształceń lub 

przemieszczeń. Przyjęto tutaj następujące ograniczenia:

- strzałka ugięcia toru f między punktami podparcia w odległości 1 ma 

spełniać warunek f<l/300 (stosowany w budownictwie),

- odkształcenie pojedynczej szyny w torze w środku odcinka między miejscami 

połączeń poprzecznych pod wpływem oddziaływań elektrodynamicznych 

f<b/2, (b - grubość płaskownika, b=30mm, rys.3),

- nie przekraczanie naprężeń dopuszczalnych 5sRp0 , •

4. OPTYMALIZACJA TORU PRĄDOWEGO

4.1. Założenia i kryterium

Schemat toru prądowego zasilania pieców przedstawiono na rys.2. 

Poszczególne odcinki obciążone niejednakowo w ciągu roku przenoszą różne 

ilości energii (por.tablica 2).

Tablica 2

Charakterystyka toru prądowego

Lp. Numer odcinka 
wg rys.2

Liczba cykli 
obciążenia w 

roku

Roczny czas 
obciążenia 
odcinka toru

Przesłań 
energia od
cinkiem

h MWh

1 1 16 912 10476
2 2 32 1824 20951
3 3 48 2736 31427
4 4 64 3648 41902
5 5 80 4560 52378
6 6. 1 i 6.2 96 5472 62854

Optymalizację [3] przeprowadza się oddzielnie dla każdego rodzaju 

płaskownika. Tutaj przeprowadzono przykładową optymalizację dla toru 

zbudowanego z płaskowników AP 250x30. Oczekuje się, że każde rozwiązanie
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będzie służyło 30 lat z 1054 odzyskiem przy wymianie. Optymalizację wykonano 

na podstawie kosztów rocznych przy stopie procentowej p=12% . Kryterium 

stanowi minimum kosztów rocznych Kr=min. Wynikiem optymalizacji jest liczba 

szyn tworząca dany przekrój.

K = rKT-K.a +K +K, r I I r es i
p(l+p)

gdzie: r - rata odzysku kapitaiu, r = ■
(l+p)L-l

L - okres eksploatacji w latach,

a^ - współczynnik depozytu funduszu amortyzacyjnego,

<r - współczynnik odzysku, tutaj <r=0,10 ,

K - koszty eksploatacyjne stałe, K ~r K. ,es es e I
rg - rata kosztów eksploatacyjnych stałych,

r - rata kosztów stałych, tutaj r =r+r -tra ,s s e r
czyli:

K =r Kt+K. r s I A

Kj - nakłady inwestycyjne na budowę toru uwzględniające opro

centowanie w trakcie budowy. Nakłady te tworzą: zakupy 

materiałów przewodzących toru prądowego oraz materiałów 

pomocniczych, konstrukcji i materiałów budowlanych, koszty 

transportu tych materiałów, koszty wykonania toru 

(robocizna monterów, prace maszyn i sprzętu itp.), koszty 

wykonania budowli i konstrukcji. Nakłady te można

przedstawić:
6

KI = C i  Xl V Co 
1~1

gdzie: C, Cq - stałe zależne od liczby szyn (płaskowników) w torze

prądowym,
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1̂  - długość 1-tego odcinka toru,

n^ - liczba szyn w 1-tym odcinku toru.

- koszt roczny strat mocy i energii średni oraz w i-tym roku:

6 , AP . AA...
kai = I  (lcpi_»i7'+ kAi~r) ’

1=1

KAi
1=1

Po uśrednieniu rachunkiem dyskonta otrzymuje się:

L

KA=rEKAi(1+P)'1
i=l

gdzie: AP^.AA^ - straty mocy i energii w 1-tym odcinku toru,

Tj - czas użytkowania szczytowych strat obciążeniowych w

1-tym odcinku,

Tjg,T) - sprawność układu zasilania (tj. stacji przekształ

tnikowej) w szczycie i średnia,

'“Tl
(p.rozdz.2),

I.,r ,s - podano w rozdz. 2, d o o
kpi,kAi - jednostkowy koszt mocy i energii w i-tym roku,

L - okres eksploatacji toru w latach (L=30 lat).

Po przekształceniu otrzymuje się:

K = (c V )r + r-^~ 7 — kTif-—  + — — ]tl+p)_i .r [ L 1 1 oj s yoso L nx Tl( ns  v J

1=1 1=1 

Optymalizację przeprowadzono wg pracy [3] i na tej podstawie opracowano 

program wyznaczania optymalnej liczby szyn n̂  w 1-tym odcinku. Przy pominię-
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clu zmian jednostkowych cen mocy 1 energii wynik (dla którego Kr=min) jest 

następujący:

n, I = l.opt d
/ — k +-TikAf ijg p i) 1 A

Cr s r o o s

gdzie:

(1+P w J - 1 . 1+pW = ----------r- , p +1=— -
P w (1+P w J

w 1+e •

Obliczenia wykonano w cenach 1990 r., przyjmując p=0,12; L=30 lat,

stąd r=0,1213; r =0,01; r =0,131; e=0,02; k =400000 zl/kW.a; k =90 zl/kWh; e s  r A
składowa C=500000 zł/mb toru.

Wyniki obliczeń są następujące:

Odcinek toru (wg rys.2) 1 2
X )Liczba szyn w przekroju odcinka 24 24

3

24

4

25

5

26

6

27

5. ZAKOŃCZENIE

W artykule poruszono ważniejsze problemy doboru szyn z punktu widzenia 

technicznego i ekonomicznego. Obliczenia techniczne określają dopuszczalne 

(minimalne) wymiary toru. Opracowane w IEiSU Politechniki Śląskiej programy 

umożliwiają wykonanie takich obliczeń. Wyniki tych obliczeń stanowią 

ograniczenia przy optymalizacji toru.

Optymalne liczby szyn w poszczególnych odcinkach toru wyznacza się z 

kryterium Kr=min. W artykule przedstawiono wyniki takich obliczeń.

Z optymalizacji otrzymano 23 szyny. Ponieważ dopuszczalna technicznie 

liczba wynosi 24, więc ją przyjęto.

X )
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OPTIMIZATION OF BUSWAY TO SUPPLY THE LARGE SCALE DC ELECTROTHERMAL 
RECEIVERS

A b s t r a c t

This paper deals with a calculation method relating to the high-current 

bus conductors served to supply the large scale DC electrothermal receivers. 

The method includes calculation of constructional solutions admissible with 

respect of technological requirements, and looking for the best solutions 

with respect of their costs. In domain of technological requirements the 

criterion of current-carrying capacity is presented a little wider, while the 

economic analysis is grounded on a criterion of minimal yearly costs. The 

examplary calculations for bus conductors 24xAP 250x30 which supply a system 

of six Acheson’s furnases working singly in definite cycles are made. Admis

sible temperature values of busses have been taken at the level of 85«C for 

screw joints and 105«C for welded joints. The economic calculations have been 

done under consideration the 1990th price level.
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KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA DYSPOZYTORÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH

Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe założenia sprzętowe i 
funkcjonalne komputerowego systemu wspomagania dyspozytorów gospodarki 
elektroenergetycznej w zakładach przemysłowych i elektrowniach. Przedsta
wiono podstawowe cechy systemu, zakres typowego oprogramowania użytkowego 
systemu oraz doświadczenia z wdrożeń systemu do eksploatacji.

COMPUTER SYSTEM FOR DISPATCHER AID OF ELECTRIC POWER ENGINEERING

Summary. Functional and hardware basic assumptions for computer system 
for dispatchers aid of electric power engineering in the industrial and 
the power plants are described. This paper presents basic characteristics 
of the system, typical range of application software and inferences from 
practical exploitation.

KOMIIblOTEPHAJI CMCTEMA nOHHEPXKM RMCTIETHEPOB B SHEPrOCHCTEME

Pe3PMe. B CTaTbe noxa3aHa ocnoBHag KOHuemuist KoMnbioTepHoro h 
lyHKUMOHaJibHoro ocHameHHS CHCTeMM nojwepxKH mrcneTHepoB 3Heproxo3HficTBa 
b npoMtnuJieHHMX npennpHSTHax M 3JieKTpocxaHUMax. IlpMBeneHM ocHOBHbie CBoflcTBa 
CHCTeMM, o6teM THriMHHoro nporpaMMHoro o6ecneMeHHg chctcmm m onMT nojiyneH 
bo BpeMg BHeflpeHHST.

1. WSTĘP

Urealnienie cen energii (w tym energii elektrycznej) wymusza w zakładach 

przemysłowych oszczędne gospodarowanie nośnikami energii oraz racjonalizację 

eksploatacji układów energetycznych będących w gestii głównego energetyka. 

Podstawowym warunkiem racjonalizacji gospodarki energetycznej jest posiadanie 

odpowiedniego, wielofunkcyjnego narzędzia spełniającego wszystkie podstawowe 

funkcje wspomagania służb głównego energetyka, "zmuszającego" te służby do
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właściwej eksploatacji układu energetycznego oraz do prowadzenia bieżąco 

aktualizowanej ewidencji stanu układu.

Jednym z takich narzędzi jest prezentowany w niniejszym artykule kompute

rowy system wspomagania służb głównego energetyka w zakresie gospodarki elek

troenergetycznej. System ten, po niewielkich modyfikacjach, może byćwykorzys- 

tany dla dyspozytorów innych gospodarek energetycznych. Instytut nasz zajmuje 

się od kilku lat tymi zagadnieniami, czego wyrazem jest m.in. uruchomienie 

systemu wspomagania dyspozytorskiego dla RDR Rybnik, RDR Lublin Miasto [1] 

oraz w roku 1990 dla Huty Katowice [2]. Obecnie prowadzone są prace nad 

podobnymi systemami dla Elektrowni Mlechowice, Elektrowni Jaworzno II[3] oraz 

Elektrociepłowni Łęg.

Podstawowym założeniem, obok wielofunkcyjności systemu, jest jego elastycz

ność (m. in. dzięki strukturze modułowej) zarówno po stronie urządzeniowej. 

Jak programowej. Pozwala to każdorazowo na ścisłe dopasowanie struktury 

systemu do potrzeb i wymagań użytkownika oraz łatwą modyfikację systemu w 

wyniku zmian układu elektroenergetycznego i rozwoju wymagań.

Omawiany system ze względu na szeroki zakres zagadnień wykonywany jest we 

współpracy kilku instytucji (m.in. z TECHNICON Gliwice, Q-bit Gliwice, Ener- 

goprojekt Katowice) w ścisłej współpracy z przyszłym użytkownikiem. W artyku

le z konieczności skoncentrowano się na opisie funkcji użytkowychsystemu. w 

obecnej wersji, funkcje te są sukcesywnie modyfikowane i rozwijane, szczegól

nie w zakresie identyfikacji i doradztwa w zakresie likwidacji sytuacji 

awaryjnych.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

W pełnej konfiguracji system składa się z:

- systemu akwizycji danych (SAD) w wersji rozproszonej lub skupionej 

(w zależności od zakresu i sposobu opomiarowania obiektu),
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- systemu dyspozytorskiego (SD) stanowiącego sieć lokalną NOVELL 

komputerów standardu IBM PC z monitorami kolorowymi SVGA w wykona

niu standardowym lub przemysłowym (w zależności od warunków pracy 

sprzętu komputerowego),

- oprogramowania użytkowego podzielonego na moduły,

- oprogramowania przygotowawczego, komunikacyjnego, sieciowego 

i systemowego.

Komunikacja pomiędzy systemami SAD i SD odbywa się przez łącza szeregowe 

(V24, IRPS, łącze światłowodowe) z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego 

zgodnego ze standardem ISO.

Struktura systemu zarówno pod względem sprzętowym, jak i programowym jest 

bardzo elastyczna, co umożliwia tworzenie różnych struktur dopasowanych do 

konkretnych aplikacji, a także rozwój i modyfikację systemu (sprzętowo i pro

gramowo) w trakcie jego eksploatacji.

3. PODSYSTEM AKWIZYCJI DANYCH (SAD)

System akwizycji danych służy do zbierania, wstępnego przetwarzania 

i transmisji danych (analogowych, dwustanowych i licznikowych) do systemu 

dyspozytorskiego.

Możliwe są następujące rodzaje SAD:

- system rozproszony, składający się z koncentratorów obiektowych zloka

lizowanych w miejscach koncentracji danych (np. w stacjach elektroener

getycznych) i koncentratora komunikacyjnego (centralnego) w dyspo

zytorni,

- system skupiony (w przypadku, gdy sygnały pomiarowe są obecnie 

przesyłane do dyspozytorni),

- system mieszany.
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System SAD typu QKD-01 wykonywany jest w pcstacl modułów w standardzie 

EUKOCARD 6U w kasetach 19" na podstawie sterownika mikroprocesorowego MPQ-01 

przez firmę Q-bit w Gliwicach..Liczba koncentratorów - do 20, max liczba 

wejść jednego koncentratora:

- dwustanowych (w tym licznikowych) 2048,

- analogowych 512.

Możliwe są inne wykonania systemu SAD, np. DETEC, UTJ, Inteldiglt PI, 

CEGELEC, SIEMENS, B&R, FESTO, 0MR0N i in., przy czym ceny systemów zachodnich 

są ponad dwukrotnie wyższe. System SAD może wykonywać dodatkowo funkcje 

lokalne np. lokalna wizualizacja danych, funkcje sterowania, regulacji itp.

4. PODSYSTEM DYSPOZYTORSKI

Sprzętowo system dyspozytorski stanowi sieć dedykowaną (dla niewielkich 

systemów może być sieć niededykowana ) NOVELL komputerów standardu IBM PC (w 

wykonaniu standardowym lub przemysłowym) z monitorami kolorowymi o wysokiej 

rozdzielczości (SVGA.) i drukarką (drukarkami). Komunikacja z systemem SAD 

odbywa się poprzez porty szeregowe. Moduły użytkowe (dostępne z dowolnego 

terminala dyspozytorskiego) wchodzące w skład tego podsystemu zostaną opisane 

w kolejnych podpunktach.

Należy zaznaczyć, że zakres oprogramowania użytkowego jest wynikiem 

realizacji potrzeb użytkowników systemu; należy go traktować jako zakres 

standardowy, mogący podlegać rozszerzeniu w przypadku wystąpienia odpowied

niego zapotrzebowania.

4.1. Moduł bieżącej rejestracji zdarzeń

Rejestracja zdarzeń odbywa się na monitorze i drukarce z pełnym tekstem 

opisującym zdarzenie, rozdzielczość czasowa zdarzeń - poniżej 0.01 s.
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4.2. Moduł zliczania cykli wyłączników i czasu pracy urządzeń

Modui (dostępny z dowolnego terminala sieciowego) umożliwia:

- zliczanie cykli zadziałania dowolnych elementów 2-stanowych 

(np. wyłączników),

- zliczanie czasu pracy wybranych urządzeń (na podstawie analizy 

stanu łączników),

- przegląd liczby cykli łączników wg:

- stacji i pól,

- liczby cykli (od największej do najmniejszej),

- podanej procentowej odchyłki od wartości granicznej,

- przegląd czasu pracy urządzeń wg:

- stacji i pól,

- czasu pracy (od największego do najmniejszego),

- żądanego przedziału czasu.

Dla terminala wiodącego dla tej funkcji przewidziano dodatkowo:

- zakładanie (likwidacja) elementów podlegających zliczaniu,

- wprowadzanie wartości granicznych,

- zerowanie liczby cykli lub czasu pracy (np po wymianie elementu),

- kontrolę poprawności wprowadzonych danych.

Wprowadzanie powyższych zmian odbywa się przez obsługę systemu w czasie 

jego pracy (w trybie on-line).

4.3. Moduł przeglądu zdarzeń

Umożliwia przegląd ostatnich 1000 zdarzeń wg następujących kryteriów:

- przedział czasu wystąpienia zdarzenia

- lokalizacja zdarzenia (wg stacji, pól),

- rodzaj zdarzenia (wg treści komunikatów).

Ponadto podsystem zapewnia:

- archiwizację wybranych zbiorów dotyczących rozwoju określonej
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sytuacji ruchowej (na dysku twardym lub dyskietkach),

- przegląd zbiorów archiwalnych (z opcjami jw.),

- wydruki wybranych zbiorów zdarzeń,

- sygnalizację wystąpienia i przegląd nowych zdarzeń.

4.4. Moduł prowadzenia ruchu (monitorowanie)

Moduł ten zastępuje m.in. tablicę synoptyczną, rejestratory i inne urzą

dzenia tradycyjnej wizualizacji. Realizuje następujące główne funkcje:

- emisja schematu głównego układu el.en. w aktualnej konfiguracji 

(położenia łączników, wyróżnienie elementów pod napięciem) - rys.l,

Rys.1. Przykład schematu głównego 
Fig. 1. Example of the main, scheme

- alarmowanie (i kwitowanie alarmów) w przypadkach:

- zmiany konfiguracji układu el.en.,

- wystąpienia zakłócenia,

- przekroczenia granicy (dolnej lub górnej) przez dowolną



wielkość anlogową (P, Q, U, 1, f),

- emisja schematów stacji el.en. w aktualnej konfiguracji - rys.2, 

(położenia łączników) wraz z wartościami wielkości mierzonych 

(z wyróżnionym za pomocą koloru poziomem ich wartości),
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Rys.2. Przykład schematu stacji elekt oenergetycznej 
Fig.2. Example of the electric station -cheme

- zakładanie (i likwidacja) ręcznych uziemień (na schematach),

- ręczna zmiana stanu łączników (na schematach) - dotyczy tylko ele

mentów nie wprowadzonych do systemu akwizycji danych (tele

mechaniki ),

- wykresy czasowe dowolnych zestawów 4. wielkości za ostatnie 2" 

godziny (z wartościami ekstremalnymi i granicznymi) - rys.3.

- wykresy czasowe za ostatnie óO min. (w układzie jw.).

- wykresy obciążeń dobowych oraz ich sum i różnic za ostatnie 7 dni 

(wraz z wartościmi energii i ekstremów) - rys.4,
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Rys.3. Przykład wykresów za ostatnie 24 godziny 
Fig. 3. Example of the curves for the last 24 hours

P«(*)=H32.4 (Mil o n o i t . 82:38 , Ed(*)=107B8.7 [kWh] Cus: 88:15

Rys.4. Przykład wykresu obciążenia dobowego 
Fig.4. Example cf the day working load
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- wybór wielkości do prezentacji graficznej (ze schematów za pomocą 

specjalnych kursorów graficznych),

- zmiana granic alarmowania,

- notatnik jednostronicowy (dla każdej stacji).

- wydruki dowolnych wydawnictw podsystemu.

Istnieje możliwość obsługi przez moduł tablicy synoptycznej.

Moduł wykonano w dwóch wersjach:

- pełna - dla komputera (dyspozytora) wiodącego,

- skrócona (bez alarmowania i kwitowania alarmów) - dla dowolnego 

terminala.

4.5. Moduł ekonomiczny

Realizuje następujące główne funkcje:

- kontrola mocy 15-minutowej w zależności od stopnia zasilania i 

ograniczeń wewnętrznych (w tym awaryjnych),

- kontrola mocy maksymalnej 15-minutowej, tg <j>,

- kontrola zużycia energii przez poszczególne stacje elektroener

getyczne (w cyklu dobowym i miesięcznym'1,

- bilanse kontrolne (wraz z uzgadnianiem bilansów),

- rozdzielnik energii na poszczególne konta (składniki kosztów) 

wraz z wprowadzaniem ryczałtów i odczytów z liczników nie objętych 

systemem SAD,

- zakładanie k^nt, zmiana formuły konta (z kcntrolą poprawności),

- inne funkcje związane z rozliczeniami mocy i energii.

Podsystem wykonano w dwóch wersjach:

- pełna - dla komputera (dyspozytora) wiodącego.

- skrócona (bez możliwości zmian wielkości wejściowych) - dla 

dowolnego terminala.
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4.6. Moduł dyspozytorskiej bazy danych

Zapewnia gromadzenie i udostępnianie, wg żądanych kryteriów, danych doty

czących wyposażenia systemu elektroenergetycznego w zakresie:

- wyposażenie stacji:

- urządzenia pierwotne (szyny zbiorcze, odłączniki szynowe itp.),

- urządzenia wtórne (np. zabezpiecznia szyn zbiorczych),

- urządzenia pomocnicze (np. układ sprężonego powietrza).

- wyposażenie pól w poszczególnych stacjach:

- urządzenia pierwotne (wyłączniki, dławiki itp.),

- urządzenia wtórne (zabezpieczenia, pomiary itp. ).

Każde urządzenie zapisane w DBD posiada;

- dane znamionowe (tabliczka znamionowa) wg odpowiedniego katalogu,

- dane indywidualne (np. nastawy zabezpieczeń),

- notatkę (dowolny tekst).

Użytkownik tworzy katalogi urządzeń w ww. grupach. Dopisywanie nowego 

urządzenia polega na wybraniu danego urządzenia z odpowiedniego katalogu lub 

jeżeli dany rodzaj lub typ urządzenia nie został skatalogowany, na uzupeł

nieniu odpowiedniego katalogu.

Oprogramowanie zapewnia przegląd danych według:

- stacji (nazwy stacji automatycznie uporządkowane alfabetycznie),

- pól (uporządkowanie wg rosnących numerów pól z podziałem na sekcje),

- rodzaju aparatury (pierwotna, wtórna, pomocnicza),

- rodzaju urządzeń (np dla aparatury pierwotnej: wyłącznik, odłącznik,

dławik itp.),

- typu urządzeń (np. typ wyłącznika wg nazwy katalogowej),

- terminów przeglądów (każde pole posiada terminy przeglądów ostatniego 

i następnego)

oraz przeszukiwanie danych (ewidencję) we wszyskich stacjach lub w stacji 

wybranej według:
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- rodzaju urządzeń,

- typu urządzenia,

- terminów przeglądów ostatniego lub następnego w dowolnym przedziale 

czasu od wprowadzonej daty bazowej.

Program zapewnia ochronę przed przypadkową ingerencją w zasoby danych. 

Liczba stacji, sekcji, pól, katalogów i danych jest praktycznie nieogra

niczona (zależy tylko od pojemności pamięci RAM komputera oraz pojemności 

dysku twardego).

DBD wykomano również w 2 wersjach (dla komputera - użytkownika wiodącego 

i dowolnego - tylko przegląd zawartości bazy danych).

4.7. Moduł obliczeń inżynierskich

Obecnie moduł ten składa się z programu obliczeń zwarciowych (opis 

poniżej) oraz arkusza kalkulacyjnego. Przewiduje się dalszy rozwój tego 

modułu.

4.7.1. Program obliczeń zwarciowych

Program zwarciowy wykonuje obliczenia zwarciowe w sposób symulacyjny, tzn. 

określona sieć elektroenergetyczna może być modyfikowana w zakresie konfigu

racji poprzez symulację zmian stanu wyłączników. Program oblicza zwarcia 

3-fazowe symetryczne we wszystkich węzłach układu. W wyniku obliczeń otrzy

muje się wartości: prądu początkowego, mocy zwarciowej, impedancji zwarcia 

dla zwarć we wszystkich węzłach układu elektroenergetycznego. Ponadto program 

zapewnia sortowanie wyników obliczeń według:

- kolejnych numerów węzłów,

- malejących wartości prądów zwarciowych,

oraz wydruk wyników obliczeń (z dodatkową notatką zawierającą nazwę pliku 

danych i nazwę układu elektroenergetycznego).

Obecnie, w ramach rozszerzenia modułu obliczeń inżynierskich, prowadzone 

są prace nad poniższymi programami.
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4.7.2. Optymalizacja prowadzenia ruchu (w przygotowaniu)

Zadaniem programu Jest optymalizacja układu elektroenergetycznego na 

zasadzie symulowania przez dyspozytora nowej konfiguracji układu elektroener

getycznego, zmian obciążeń itp.

Symulacja polega na wprowadzaniu planowanych zmian do aktualnego układu 

elektroenergetycznego (identyfikowanego przez system) przy wykorzystaniu 

schematów generowanych przez moduł monitorowania.

Mechanizm wprowadzania modyfikacji jest podobny do opisanego w p.4.4. 

Przewiduje się następujące kryteria optymalizacji:

- ekonomiczny rozdział obciążeń,

- kompensacja mocy biernej,

- niezawodność zasilania,

- obciążalność elementów układu elektroenergetycznego,

- wytrzymałość zwarciowa elementów łączeniowych.

4.7.3. Program doradczy (w przygotowaniu)

Zadaniem programu jest doradztwo w zakresie likwidacji sytuacji awaryj

nych. Program ma charakter systemu ekspertowego "samouczącego się", poprzez 

możliwość uzupełniania przez dyspozytora "bazy wiedzy" dotyczącejnowo pow

stałych sytuacji ruchowych i awaryjnych.

Identyfikacja sytuacji ruchowe) następuje przez porównanie aktualnego 

stanu obiektu z 2-stopniowym wzorcem zawierającym:

- stan wybranych łączników,

- stan wybranych zabezpieczeń i innych sygnałów 2-sŁanowych,

- poziom wybranych wielkości mierzonych (np. niski, normalny), 

zgodnie z wprowadzonymi w podsystemie monitorowania wartościami granicznymi.

Wzorzec składa się z części podstawowej i dodatkowej uściślającej warunki
\

wystąpienia danej sytuacji. Doradztwo polega na wyświetleniu, na żądanie (np. 

po wystąpieniu sytuacji awryjnej) odpowiedniej instrukcji postępowania w ce
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lu likwidacji tej sytuacji. Instrukcje są wcześniej przygotowane przez eks

pertów dla danej sytuacji (przy wykorzystaniu, m. in., programów obliczeń 

inżynierskich). Identyfikacja sytuacji ruchowej polega na porównania aktu

alnego stanu obiektu z przygotowanymi wcześniej "wzorcami". Dyspozytor 

ma ponadto możliwość zapoznania się z instrukcjami dla sytuacji “podobnych", 

zgodnych z częścią podstawową wzorca oraz, na żądanie z całą zawartością 

"bazy wiedzy".

W przypadku braku wzorca danej sytuacji dyspozytor może taki wzorzec 

stworzyć wykorzystując odpowiednie procedury podsystemu i korzystając ze 

stosu 1000 ostatnich zdarzeń (podsystem przeglądu zdarzeń).

4.8. Pakiet programów przygotowawczych

Programy służą do bieżącego dokonywania zmian i uzupełnień 

w zakresie sygnałów wejściowych: 2-stanowych, analogowych i licznikowych. 

Zmiany te, mające na celu uwzględnienie nieuniknionych zmian w obiekcie 

i rozwój systemu mogą być wprowdzane z dowolnego terminala dyspozytorskiego.

5. KOSZTY I EFEKTYW: 2ŚĆ EKONOMICZNA SYSTEMU

Koszt systemu w oczywisty sposób zależy od następujących czynników:

- zakres systemu (ilość danych, ich rozmieszczenie),

r stan wyposażenia zakładu w środki pomiarowe,

- liczba terminali i ich rozmieszczenie,

- rodzaj zastosowanego sprzętu komputerowego.

Przeciętny koszt systemu przy zastosowaniu krajowych koncentratorów (2000 

danych 2-stanowych i licznikowych, 200 danych analogowych) oraz komputerów 

poziomu dyspozytorskiego w wykonaniu półprzemysłowym (dla sprzętu podstawo

wego) i standardowym (dla terminali) wynosi ok. 1 mld zł. Wykonanie pół- 

przemysłowe komputerów zapewnia średni czas pracy bezawaryjnej (MTBF) 30 000
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godz. oraz dla sieciowego dysku twardego 150 000 godz. Koszt powyższy nie 

zawiera kosztów przystosowania obiektu (doposażenia w środki pomiarowe).

Efektywność systemu była szacowana dla kilku przedsiębiorstw (m.in. Bumar 

Łabędy [4], FSM Tychy [5]) oraz na podstawie danych literaturowych. Efektyw

ność ta (zależna głównie od jakości wcześniej prowadzonej gospodarki, mocy 

zainstalowanej oraz specyfiki zakładu) wynosi od 2 do 8% kosztów ' energii i 

mocy ponoszonych przez zakład, co daje dla przeciętnego zakładu czas zwrotu 

nakładów inwestycyjnych w ciągu kilku miesięcy.

6. WNIOSKI

Dotychczasowe doświadczenia wykazały przydatność systemu, wystarczającą 

niezawodność (istotne jest zapewnienie właściwego serwisu) oraz duże walory 

użytkowe. Czas "oswajania" się obsługi z systemem jest bardzo krótki (rzędu 

kilku tygodni). Wynika to m.in. z przeszkolenia obsługi oraz ciągłej współ

pracy z użytkownikiem w czasie wykonywania systemu (każdorazowo uwzględnia
l i .

ne są sugestie użytkownika w zakresie funkcji użytkowych systemu i jego 

użytkowania). Modułowa struktura systemu umożliwia szybkie wdrażania kolej

nych systemów (w ciągu kilku miesięcy) na części danych obiektowych i samo

dzielne uzupełnianie ich (w czasie pracy systemu) aż do osiągnięcia założo

nego zakresu.
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COMPUTER SYSTEM FOR DISPATCHER AID OF ELECTRIC POWER ENGINEERING 

A b s t r a c t

Functional and hardware basic assumptions for computer, system for 

dispatchers aid of electric power engineering in the industrial and the power 

plant are described.

HARDWARE ASSUMPTIONS

This system contains three hardware levels:

- object level - measurement converters, auxiliary contacts, pulse attach

ments to the electric energy meters,

- acquire data level - radiate structure of data concentrators or programmers

in the different executions,

- dispatcher level - industrial or standard (with high reliability) compu

ters IBM PC, working in a "Novell" network.

MODULES OF THE APPLICATION SOFTWARE

- Current data logging,

- review of the last thousand event, according to the different criteria,

- counting of working cycle and worktime of the double-throw switches,

- graphic process visualization with alarms and graphic displays of the
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operating data

- energy balances, limits and control of the restrictions of electric power,

- dispatchers data base,

- engineering calculations.

FUNCTIONAL ASSUMPTIONS

The system includes maximal flexibility of operations in the hardware 

configurations and software applications, possibility correcting and loading 

new data "on-line" (in worktime of the system).

REFERENCES

Steel Mill “KATOWICE", Power Plant “MIECHOWICE", Power Plant "JAWORZNO II”, 

Thermal-Electric Power Station "LĘG".
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OSZACOWANIE ILOŚCIOWE STANÓW OBLICZENIOWYCH DO OCENY NIEZAWODNOŚCI ZASILANIA 
OBSZARÓW ODBIORCZYCH

Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę określania prawdopodo
bieństwa występowania stanów obliczeniowych sieci wg [1] do oceny niezawo
dności zasilania regionów odbiorczych.

QUANTITATIVE ESTIMATION OF CALCULATED STATE FOR RELIABILITY EVALUATION 
SUPPLY OF RECEIVING REGIONS

Summary. This paper presents a method of determination of probabilities 
for an existence of calculation states of network - according to [1] - to 
a power supply reliability estimation of receiving region.

KOJIMHECTBEHHOE OIIFEflEJIEHME PACHETHbIX COCTOSIHMM flJlH 011EHKM HAflEXHOCTM 
IIMTAHMH PAMOHOB

PeąpMe. B cTaTbe npencTaBJieH MeTon onpenejieHHS BeposiTHOCTM BHCTyrmeHHS 
pacneTHMX COCTOSHHH CeTM - COrJiaCHO C [1] - HJia OLieHKH HaneXHOCTM nMTaHHH 
pafioHOB.

1. WSTĘP

W programowaniu rozwoju sieci przesyłowych jednym z najistotniejszych 

problemów jest ocena sieci z punktu widzenia niezawodności. Ocena taka może 

polegać na wykonaniu bardzo złożonych obliczeń lub na sprawdzeniu wykonania 

pewnych zadań w określonych warunkach. W wytycznych programowania rozwoju 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych [1] kryteria niezawodnościowe 

wyrażone są w formie wykazu stanów i sytuacji zakłóceniowych, których 

wystąpienie nie powinno ograniczać funkcji spełnianych przez tę sieć.

Kryteria te nie wymagają wyznaczenia prawdopodobieństw zaistnienia tych 

stanów. Jednak znajomość tych prawdopodobieństw weryfikuje znaczenie danego 

stanu.
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W niniejszym artykule ograniczono się do określenia prawdopodobieństw dla 

stanów, na które należy sprawdzać zasilanie rejonów odbiorczych, wymagając by 

zestawione w "Wytycznych..." [1] stany nie powodowały żadnych ograniczeń 

dostawy energii.

2. ZASILANIE OBSZARÓW Z SIECI 400 i 220 kV

Zasilanie obszaru stanowią linie 400 i 220 kV oraz generatory lokalnych 

elektrowni i elektrociepłowni (rys.l). Obszar zasila k linii uporządkowanych

Rys.l. Model zasilania obszaru. P - moc szczytowa obszaru; P ,P ,... -
7 a 7 U  lż

przepustowości linii; k - liczba linii, w tym k - o największych
przepustowościach; 1 ,1 ,... - długości linii; P ,P ,... - moce ge- 1 2  G 1 C 2
neratorów n - liczba generatorów, w tym n̂  - o największych przepusto
wościach.

Fig.1. Model of region supply. P - demand; P ,P ,. . .- capacities of power
lines; k - number of lines which k - number of the most capacities;
1^,1,... - lenghts of lines; PGj,PG2• • • • ~ capacities of generators; 
n - number of generators in which n̂  - number of the greatest
capacities.



Oszacowanie ilościowe stanów obliczeniowych. 13?

wg malejącej przepustowości mocy: Pjj. P ^  plk . p1(k łlt plk 1 °

długościach lj. 12 lk- Przyjęto, że spośród tych k linii ^  linii ma

największą przepustowość. W obszarze pracują elektrownie z n blokami 

wytwórczymi reprezentowanymi przez generatory o różnych mocach. Po 

uporządkowaniu ich mocy, wg malejących mocy, otrzymuje się: P ,P„„, .. . ,P. ,G 1 G2 Gn 1

p .... P . Przyjęto, że n generatorów ma największą moc, pozostałeGCn^+l) Gn 1

n-^ mają mniejsze moce. Generatory elektrowni lokalnych nie wystarczają do

pokrycia zapotrzebowania mocy obszaru.

Wytyczne [1] wymagają, żeby nie wystąpiły ograniczenia dostawy mocy i

energii w następujących stanach eksploatacyjnych, dostosowanych do stopnia

ważności danego obszaru:

1) Dla stopnia pierwszego:

a) wyłączenie jednego toru linii i dwóch największych generatorów,

b) wyłączenie dwóch torów linii i największego generatora,

c) wyłączenie jednego systemu szyn zbiorczych rozdzielni najważniejszej.

2) Dla stopnia drugiego:

a) wyłączenie jednego toru linii i największego generatora,

b) wyłączenie dwóch torów linii,

c) wyłączenia w jednej elektrowni generatorów pracujących na jeden system 

szyn zbiorczych.

3) Dla stopnia trzeciego:

a) wyłączenie jednego toru linii,

b) wyłączenie dwóch największych generatorów w jednej elektrowni.

3. OCENA ILOŚCIOWA POSZCZEGÓLNYCH STANÓW OBLICZENIOWYCH

Wypadkowe stany obliczeniowe powstają w wyniku kombinacji obiektów (tutaj 

linii i generatorów), które je tworzą. Prawdopodobieństwa ich wystąpienia 

określono przyjmując następujące założenia:
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1) Dla bloków elektrowni dużych przyjęto jednakowe wskaźniki awaryjności, 

tj. : wskaźnik awaryjności - q , oczekiwana liczba wyłączeń awaryjnych w

roku - d , v - średni czas planowych remontów, częstość remontów - c ,C G  G
Wskaźniki te odniesiono do generatora. Dla grupy elektrowni pozostałych 

przyjęto również jednakowe, lecz innej wartości wskaźniki.

2) Wskaźniki awaryjności linii, transformatorów i szyn zbiorczych 

zróżnicowano w zależności od napięcia. Należą tutaj: oczekiwana 

intensywność zakłóceń długotrwałych (bez przemijających) - d', średni czas 

jednego - t, roczny czas planowych remontów - v, czas przełączeń 

pozakłóceniowych - f, współczynnik współzależności konstrukcyjnej - ŵ , 

współczynnik brakujących działań zabezpieczeń - w , współczynnikb
nieselektywnych działań zabezpieczeń - w , współczynnik wpływu zmienności 

pogody - z.

3) Okres roczny podzielono na dwie części: okres planowych remontów

wykonywanych praktycznie od kwietnia do września, tzw. okres remontowy i 

okres pozostały, w którym w zasadzie nie wykonuje się planowych remontów 

na obiektach układu, tzw. okres pozaremontowy.

4) Obciążenie szczytowe obszaru w okresie remontowym stanowi ok. 75’/, 

obciążenia szczytowego. Przewiduje się, że roczna moc odstawionych bloków 

wytwórczych do remontów planowych stanowić będzie około 30% ich 

sumarycznej mocy (przyjęto częstość remontów 0^=0,3). Równocześnie z 

odstawionymi blokami przewiduje się odstawienie do remontów planowych 

tylko jednej linii. Przewiduje się równoczesny planowy remont ok.10% 

liczby wszystkich bloków wytwórczych.

5) Wskaźniki awaryjności dla i-tej linii wyznacza się z zależności:

d’ 1 T
d p (3. 1)LI 100 T
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gdzie:

d( - diugość i-tej linii,

T - rozpatrywany okres roku w godzinach,p
d’, t - intensywność i czas zakłócenia dla linii, 

T - 8760 h.

Prawdopodobieństwo wypadkowe awaryjnego wyłączenia jednego największego 

bloku wytwórczego przy pozostałych pracujących:

n -1 n-n
q = n q p 1 p 1 (3.2)

g 1 1 G n G n  Gp

gdzie: PGn = l-qcn, PGp = l-qcp (3.3)

i wypadkowa częstość:

n -1 n-n
d = n d p 1 p 1 (3.4)

g 1 1 On  C n  Gp

gdzie: n,n - liczba wszystkich i największych bloków,

q ,q - wskaźniki awaryjności największych i pozostałych bloków,
Gn.  Gp

d ,d - intensywności największych i pozostałych bloków.
Gn  Gp

Prawdopodobieństwo wypadkowe wyłączenia awaryjnego dwóch największych 

bloków przy pozostałych pracujących:

n (n -1) n . ~ z n-n
q = —i— — -̂--  ą  p p (3.5)
Mg2 2 G n G n  Gp

i wypadkowa częstość:

n -2 n-n
d = n (n -l)d q p 1 p 1 . (3.6)g 2 1 1  Gn Gn Gn Gp
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Prawdopodobieństwo wypadkowe wyłączenia awaryjnego jednej linii o 

największej przepustowości:

qM  - 1  (\ . n  ^  i [ pu
i = 1 m = l  J = k +1

(3.7)

i wypadkowa częstość:

dn  Pl" } ] [ Pl j
1 = 1 m = l j=k +1

*

(3.8)

Gdy 1̂  = 12 = ...1 = 1 i linie są takie same, to:

i k->q = k q p Ml iml fl
i j k-i d = k d p 

11 l L L (3.9)

Prawdopodobieństwo wypadkowe awaryjnego wyłączenia dwóch linii przy 
pozostałych pracujących:

' , - Z
1 = 1 

J=1 
1*J

zq q +(w +w +w )
i i

t k b z i, j T Lm I
m = =k +1

PLJ (3.10)
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1 wypadkowa częstość:

* . . - 1
1 = 1 
J = 1

z(d q +d q )+(w +w +w i j j i k b

1 k

A./vvlFKjï k  •Jm=l ' j =k ♦1
(3.11)

Gdy 1 =1 =...=1 =1 i linie są takie same, to: 
* 1 2 k

k (k -1) r 2d, f 1
q = -1---1----- zq2 + (w +w +w ) ----  p , (3.12)

1 2  2  L  L  k  b z  T  J L

d = k (k -l)|zd q + 2(w +w +w )d lpk 2 . (3.13)IZ 1 1  [ L L k b z LJ L

Dla okresu planowych remontów zależności do wyznaczania prawdopodobieństw 

i częstości będą takie same, jak wyżej, lecz liczby generatorów i linii 

pokrywające obciążenia obszaru będą mniejsze.

Wypadkowe prawdopodobieństwa i częstości występowania x-tego stanu 

obliczeniowego dla danego okresu roku tworzy się wg ogólnych zależności:

p(x) = q q , (3.14)a b

d(x) = d q + d q (3. 15)a b  b a

gdzie:

q ,q - prawdopodobieństwa, odpowiednio dla obiektów "a" i "b" a b
wyznaczone ze wzorów (3.2)...(3.12), 

d ,d - częstości, odpowiednio dla obiektów "a" i "b".a b
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W ten sposób wyznacza się odnośne wartości dla planowych okresów,

pozaremontowego (zimowego) i remontowego (letniego), mianowicie:

- dla okresu pozaremontowego, który trwa średnio T godzin w roku:p

p (x) [-], d (x) [przerw/okres],p p

- dla okresu remontowego, który trwa średnio T godzin w rokur

p (x) (-], d (x) [przerw/okres),r r

Wypadkowe roczne wskaźniki wyniosą:

T T
p (x) = p (x)—  + p (x)—  , (3.16)

p Tf. r T

d (x) = d (x) + d (x) , (3.17)w p r

gdzie:

T = T + T , T = 8760 h. 
P r

4. PRZYKŁAD OKREŚLANIA PRAWDOPODOBIEŃSTW WYSTĄPIENIA STANÓW OBLICZENIOWYCH

Rozpatrzmy zasilanie obszaru o dużej gęstości powierzchniowej obciążeń. W

obszarze pracują generatory elektrowni blokowych i elektrociepłowni o mocach

zainstalowanych: 7*200+6*120+14*50+20*30=3420 MW. Obszar zasilany jest z

zewnątrz 8 liniami, z których 4 mają największe przepustowości, każda po

500 MVA, a 4 pozostałe po 300 MVA każda. Obciążenie szczytowe rejonu

występuje w okresie pozaremontowym (zima) i wynosi 4200 MW*1. W okresie
*)remontowym obciążenie szczytowe jest mniejsze i wynosi 3400 MW W okresie 

remontowym przewiduje się równoczesne planowe odstawienia następujących mocy

) Łącznie z potrzebami własnymi elektrowni i elektrociepłowni.



Oszacowanie ilościowe stanów obliczeniowych. 143

generatorów: 1*200+1*120+2*50+10*30=720 MW oraz jednej linii 500 MVA. Obszar

zasilany należy do 1-szego stopnia ważności zasilania.

Dla okresu pozaremontowego możliwość pokrycia wyniesie

P = 3420+4*500+4*300 = 6620 MW. Przyjmując deterministycznie moc szczytową 
P
obszaru P = 4200 MW oblicza się dla stopnia pierwszego: 

la) wyłączenie jednego toru linii i dwóch największych generatorów: 

1*500+2*200 = 900 MW,

możliwość pokrycia obciążenia: 6620-900 = 7520 MW > 4200 MW, a więc

spełnia to kryterium, 

lb) wyłączenie dwóch torów linii i największego generatora:

2*500+1*200 = 1200 MW,

możliwość pokrycia obciążenia: 6620-1200 = 5420 MW > 4200 MW, a więc

spełnia to kryterium, 

lc) wyłączenie jednego systemu szyn zbiorczych największej rozdzielni:

2*500 = 1000 MW,

możliwość pokrycia obciążenia: 6620-1000 = 5620 MW > 4200 MW, a więc

spełnia to kryterium.

Podobnie postępuje się dla okresu remontowego. Tutaj również kryteria te 

są spełnione. Prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych stanów obliczenio

wych wyznaczono przyjmując jednakowe długości linii oraz jednakowe awaryjno

ści bloków wytwórczych (generatorów). Okres roczny podzielono na okres poza- 

remontowy = 4380 h i remontowy = 4380 h.

Do obliczeń przyjęto następujące wskaźniki:

- linia

d’= 0,9 [zakł./(100 km*a)], t= 7,5 [h/zakł.l, v= 200 [h/a], 

f= 0,5 [h/przeł. ], w =0,1, w =0,01, w =0,01, z=8,k b z

) W celu uproszczenia obliczeń przyjęto costp = 1,0 oraz pominięto ubytki 
trwałe mocy w elektrowniach i elektrociepłowniach.
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- blok w elektrowni (reprezentowany przez generator)

q = 0,04, d = 14 [zakî./a], v = 700 [h/rem. pl.], c = 0,3 [l/a].G G G G

Dla stanów obliczeniowych la) 1 lb) prawdopodobieństwa wyznaczono z 

zależności (3.14) i (3.15) przyjmując:

- w stanie la) do wyznaczania q ,d zależności (3.9) oraz do wyznaczenia

q ,d zależności (3.5) i (3.6),b b
- w stanie lb) do wyznaczenia q ,d zależności (3.12) i (3.13) oraz do

wyznaczenia q ,d zależności (3.5) i (3.6), b b
- w stanie lc) prawdopodobieństwo wyznacza się na podstawie literatury,

np. [3,4].

Wyniki obliczeń zestawiono w tablicy 1.

Wyznaczone prawdopodobieństwa pozwalają, określić ilościowo wystąpienie

tych stanów w rdzpatrywanej sieci, np. wyznaczając — -—  otrzymuje się
d (x)
W

oczekiwany czas między rozpatrywanymi stanami obliczeniowymi - przykładowo

— Î  = 12 lat. Natomiast p (x) określa - wyrażony w jednostkach względnych -wO, 082

średni czas takiego stanu.

5. PODSUMOWANIE

Kryteria wystarczalności rozbudowy sieci przedstawione w pracy [1] jako 

zbiór określonych wymagań, zostały określone ilościowo przez wyznaczenie 

częstości d(x) i prawdopodobieństw p(x) wystąpienia x-tych stanów oblicze

niowych. W przyjętych w pracy [1] stanach obliczeniowych nie powinny wystąpić 

ograniczenia zasilania obszaru, przy deterministycznym traktowaniu obciążeń 

tego obszaru.

Wyznaczone wartości d (x) oraz p (x) pozwolą zweryfikować wymaganiaw w

niezawodnościowe podane w "Wytycznych..^* (por. też wyżej p.2). Z obliczeń
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wykonanych dla rozpatrywanego obszaru też wynika, które z kryterium wg pracy

[1] jest w danym przypadku najważniejsze.

Tablica 1
Wyniki obliczeń prawdopodobieństw wystąpienia stanów obliczeniowych.

Lp
Opis stanu 
obliczeniowego

Okres
pozaremontowy

Okres
remontowy Cały rok

p (x)p d (x)p p (x)r d (x)r p (x)w d (x)M

1. la) wyłączenie jednego 
toru linii i dwóch naj
większych generatorów

4,3*10'6 0,0025 7,3*10® 0,0042 5,8*10® 0,007

2. lb) wyłączenie dwóch 
torów linii i dwóch 
największych generat.

6,3*10'6 0,047 4,8*10'® 0,035 5,6*10'® 0,082

3. lc) wyłączenie jednego 
systemu szyn zbior
czych rozdzielni naj
większej

20,5*10® 0,06 20,5*10*® 0,06 20,5*10~6 0,12
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QUANTITATIVE ESTIMATION OF THE CALCULATED STATE FOR RELIABILITY EVALUATION
SUPPLY OF RECEIVING REGIONS

A b s t r a c t

In the planning and design of networks most important problems include 

ascertaińment of its sufficient development from the reliability point of 

view. In the programme development for networks quiding [1] reliability 

criteria are appointed as the list of states of failures in which the net

works ought to be able to fulfil their tasks without restrictions. Those cri

teria have determinastic character and probabilities of these state according 

to [1] need not be calculated. However the appreciation of these probabili

ties for the model of an investigated networks has been veryfing the weight 

of the consedered states to enable the estimation of the right of the 

requirements which have been formulated in [1],
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In this paper there are found the probabilities for the considered states

in which the supply of the region ought to be checked. In the chapter 2 there

is set a calculated state for the investigation of the region supply in 

dependence on a meaning of this region. Figure 1 presents the supply model of

the region from the 400 kV and 220 kV lines and also the generators of

regional power stations. In the chapter 3 there are educed the equations for 

the probability calculations of these states. The paper is ended by the 

calculated example.
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KIERUNKI ROZWOJU WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI STOSOWANYCH 
II ELEKTROENERGETYCE

Streszczenie. W artykule scharakteryzowano podstawowe metody
sztucznej inteligencji, tzn. systemy ekspertowe i sieci neuronowe 
oraz podano przykłady ich praktycznego zastosowania w 
elektroenergetyce USA. Przedstawiono trend rozwoju tych metod ku 
tworzeniu systemów hybrydowych, aż po sieci ekspertowe włącznie.

DEVELOPMENT DIRECTIONS OF APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS 
TO POWER ENGINEERING

Summary. This paper describes current trends in application of the 
artificial intelligence methods (expert systems and neural
networks) to power engineering in the USA. The trends of these methods 
development are presented, and their tendencies towards creating the 
hybrid systems, including expert networks, are shown.

HATIPABJ1EHM5I B PA3BHTMM ITPHMEHEHMM METOflOB MCKYCCTBEHHOii MHTŁIlMrEHLWM B 

3JIEKTP03HEPFETMKE

Pe3i0Me. B cra T b e  aaHa xapaKTepHCTUKa o c h o b h h x  m c t o a o b  MCKyccTBeHHoii 
HHTeJiHreHUHH, T .e .  axcnepTUwx CHCTeM u HefipoHOBbix cerefi h npHBeaeHW 
ripHMepw h x  npaKTHHecKoro npHMeHeHHS b  aJieKTposHepreTHKe CI1IA. 
IlpencTaBJieHO cTpemieHMe b  pa3BHTHH 3t m x  MeroncB k  co3AaHMio t h Bp h a h u x  
CHCTeM, BruioTb no sxcnepTHbie c e r a .

1. PODSTAWOWE POJĘCIA

Problem modelowania procesów myślowych człowieka rozważano od dziesiątków 

lat, ale dopiero technika komputerowa stworzyła warunki do powstania nowej 

dyscypliny naukowej zwanej sztuczną inteligencją (Al - artificial intel- 

ligence). W minionym dwudziestoleciu zaobserwowano szybki rozwój tej dy

scypliny, powstawanie nowych jej kierunków, a ostatnio lawinowy wzrost 

zastosowań praktycznych metod Al. Okazało się przy tym, że właściwości 

systemu elektroenergetycznego i jego elementów sprzyjają efektywnemu
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wdrażaniu tych metod. W artykule na podstawie najnowszej literatury 

zagranicznej starano się przedstawić możliwe role i kierunki rozwoju metod 

Al w zakresie elektroenergetyki. Ponieważ w krajowej elektroenergetyce metody 

te są słabo znane i brak ujednoliconej nomenklatury, w artykule podano 

również podstawowe pojęcia.i ich nazwy angielskie.

Podstawowe w omawianej dziedzinie metody Al, to: systemy ekspertowe

(ES - expert systems) i sztuczne sieci neuronowe (ANN - artificial neural 

network).

Systemy ekspertowe (ES) - to systemy komputerowe (sprzęt i oprogramowa

nie), które użytkują techniki symboliczne i logiczne do pozyskiwania i 

gromadzenia wiedzy ludzkich ekspertów by wykorzystywać ją w miejscu i czasie 

kiedy eksperci nie są osiągalni. Wiedzę tę można bez kłopotu wykorzystywać w 

dowolnej chwili, rozbudowywać, udoskonalać i powielać.

Sztuczne sieci neuronowe (ANN) oparte są na modelu struktury układu 

łączącego wiele elementów, odpowiedników neuronów w ludzkim mózgu. Każdy z 

elementów otrzymuje sygnał z innych, a równocześnie generuje sygnały do 

następnych elementów. Symulacja cyfrowa działania sieci neuronowej polega na 

operacjach na macierzach, które mogą być obecnie realizowane z dużą 

szybkością.

W ostatnich latach w literaturze światowej zaobserwować można wyraźną 

tendencję do tworzenia metod hybrydowych łączących powyższe techniki i 

wykorzystujących najnowsze osiągnięcia techniki (np. multimedia techniques) 

i nauki, jak np. teoria zbiorów rozmytych (FS-fuzzy sets). Metody FS stoso

wane są dla systemów wieloparametrowych, niedeterministycznych, silnie 

nieliniowych lub zbyt trudnych do zamcdelowania. Logika "rozmyta" opiera się 

na heurystycznym wartościowaniu wejść i różni się istotnie od tradycyjnej 

binarnej logiki cyfrowej.
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2. SYSTEMY EKSPERTOWE

2.1. Budowa i działanie

ES należą do klasy tzw. systemów z bazą wiedzy (knowledge - based Sys

tems), opartej na specjalistycznej wiedzy ekspertów. Zawartość bazy wiedzy 

decyduje zwykle o jakości ES, a stworzenie bazy wiedzy jest podstawowym 

problemem przy konstruowaniu ES. Wiedzę można reprezentować w bazie za pomocą 

różnych nieformalnych technik (sieci semantyczne, ramy, scenariusze itp.) lub 

według reguł logiki formalnej. W praktyce najczęściej wykorzystuje się 

prezentację wiedzy w postaci reguł:

IF <warunki> THEN <konkluzje 1> ELSE <konkluzje 2> 

których w dużym ES może być kilka tysięcy.

Drugim niezbędnym składnikiem ES są procedury wnioskowania, symulujące 

proces wnioskowania człowieka. Możliwe są różne techniki wnioskowania: w

przód, wstecz i mieszane, które wykorzystuje tzw. mechanizm wnioskujący 

(interpretator). Opierając się na danych wejściowych i zawartych w bazie 

wiedzy, mechanizm wnioskujący wypracowuje ekspertyzę, która powinna być 

przedstawiona użytkownikowi w sposób przystępny, z uzasadnieniem (dlaczego i 

jak?). Zapewniają to następne części ES: interfejs wyjściowy i podsystem

objaśniający.

Dane wejściowe do ES mogą być dostarczane w różny sposób. W systemach 

pracujących w trybie off-line mogą być to dane użytkownika, wyniki obliczeń 

innymi programami lub wyniki pomiarów. W systemach czasu rzeczywistego 

(real time ES) dane wejściowe są to przetworzone sygnały pomiarowe z obiektu 

(rys. 1):

2.2. Problemy tworzenia ES

Pomimo że tworzenie nowego ES uważa się ciągle iaczej za sztukę niż 

rutynową działalność, to jednak w literaturze znaleźć można wiele wskazówek i 

zasad wynikających z dotychczasowych doświadczeń. Przede wszystkim zwraca się
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Rys. 1. Struktura systemu ekspertowego pracującego w trybie on-line 
Fig. 1. Structure of the on-line expert system

uwagę, że jest to proces odmienny od stosowanego przy budowie innych 

systemów. Za szczególnie ważne uważa się dokładne zdefiniowanie problemu, 

wybór odpowiednich narzędzi, budowę i testowanie prototypu, po którym można 

dopiero przystąpić do projektowania i wdrażania ES.
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Jako narzędzia programowe stosuje się:
9

- języki symboliczne, np. LISP, Prolog (ale również Fortran, C, Pascal),

- systemy skorupowe (shell), tzn. ES z pustą bazą wiedzy i danych,

- metasystemy do komputerowego wspomagania projektowania i budowy ES w 

zakresie wyboru sposobu prezentacji wiedzy, pomocy w założeniu bazy wiedzy, 

wyboru sposobu wnioskowania itp.

Za podstawową cechę ES uważa się konieczność oparcia się na doświadczeniu 

ekspertów, ale w zamian zapisaną już w ES wiedzę można wielokrotnie 

wykorzystywać, również do objaśniania proponowanych przez ES "ekspertyz".

2.3. Zastosowania ES w elektroenergetyce

Zakres zastosowań ES Jest bardzo szeroki, chociaż nie w pełni jeszcze 

odkryty i wykorzystany. Ogólnie można powiedzieć, że ES stosować można jako 

systemy doradcze przy podejmowaniu decyzji dotyczących złożonych problemów, 

trudnych do sformalizowania matematycznego i zalgorytmizowania. Inaczej 

mówiąc - wszędzie tam, gdzie decyzje powinno się podejmować opierając się 

na wiedzy ekspertów. Problemów tego typu jest w elektroenergetyce sporo.

W zastosowaniach off-iine ES mogą realizować zadania związane z 

planowaniem i programowaniem rozwoju i eksploatacji systemu 

elektroenergetycznego, projektowaniem układów, modelowaniem i analizą 

układów, kształceniem personelu (inteligentne symulatory) itp. Dotychczas 

najczęściej wdraża się systemy doradcze sprzęgnięte bezpośrednio z obiektem, 

które wg pracy [2] realizują najczęściej następujące funkcje:

- inteligentnego monitoringu (35,7% zastosowań ES), obejmującego głównie 

diagnozę stanu obiektu i zakłóceń, selekcję i analizę alarmów, predykcję 

zdanzeń,

- doradztwa w zakresie sterowań (27,6%) w normalnych stanach pracy (operacje 

łączeniowe, regulacja napięcia)« podczas zagrożeń (nadzór bezpieczeństwa 

pracy) i po awariach (odbudowa stanu).
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W pracy [3] wymienia się nowe zakresy zastosowań ES, dotyczące m.in. :

- zintegrowanej, inteligentnej automatyki stacji elektroenergetycznej,

- inteligentnych zabezpieczeń cyfrowych,

- kompleksowej kontroli i sterowania parametrów generatora.

W pracy [1] opisano, oprócz ES przeanalizowanych w pracach [2 i 3], kilka 

innych przeznaczonych dla systemowych dyspozytorów mocy i personelu elek

trowni, opracowanych w USA, Francji, Niemczech i byłym ZSRR. W USA pojawiły 

się już przenośne ES, np. opisany w pracy [5] system Savant, zwany "ekspertem 

w walizce", które mogą odegrać dużą rolę w prawidłowej diagnostyce stanu 

technicznego urządzeń.

W pracy [1] opracowano również założenia ogólne ES w celu wspomagania 

pracy dyspozytorów elektroenergetycznych na różnych szczeblach systemu elek

troenergetycznego oraz przeprowadzono próby stworzenia przykładowego 

ES za pomocą trzech systemów skorupowych, opisanych w innym artykule.

3. SIECI NEURONOWE

3.1. Zasady działania

Sieci ANN wykorzystują mechanizm działania neuronu przedstawiony poglądowo 

na rys. 2. Neuron przetwarza sygnały wejściowe xi(i=l,2 n) o wadze wi w
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skalarną wielkość y, wyznaczaną za pomocą monotonicznej nieliniowej funkcji 

przejścia wg zależności

y = f ( x w  + x w  + . . . + x w )1 1  2 2 n n

Informacje te trafiają do innych neuronów w sieci, gdzie podlegają dalszemu 

przetworzeniu. Zwykle w praktyce rozważa się ANN o strukturze trójwarstwowej 

pokazanej na rys. 3. Neurony warstwy pośredniej przetwarzają sygnały z neuro

nów warstwy wejściowej i przekazują wyniki do neuronów warstwy wyjściowej.

Rys. 3. Typowa trójwarstwowa sieć neuronowa 
Fig. 3. A typical three-layer Neural Network

Do najważniejszych właściwości ANN zalicza się [6]: możliwość uczenia

się, adaptacyjność, równoległość przetwarzania i pewność pracy związaha z 

rozłożoną wiedzą (brak centralnej pamięci). Cechy te umożliwiają m.in. two

rzenie modeli złożonych nieliniowych procesów i rozwiązywanie problemów 

optymalizacyjnych o dużych rozmiarach. Dane o wejściach i wyjściach procesu 

używane są zamiast do budowy modelu analitycznego do "nauczania sieci". Tak 

stworzony model (ANN) może być wykorzystywany następnie do rożnych celów 

aplikacyjnych.

W odróżnieniu od ES, przy budowie ANN nie jest wymagana wiedza ekspertów, 

ale w zamian traci się możliwość objaśniania wyników działania ANN. Proces
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tworzenia ANN przebiega oddmiennie niż ES (rys. 4) i jest znacznie mniej

czasochłonny.
P

W ynik

ES

W ynik

i

ANN

W ynik

Rys. 4. Schemat tworzenia klasycznego programu komputerowego (P), systemu 
ekspertowego (ES) i sztucznej sieci neuronowej (ANN)

Fig. 4. Computer program (P), expert system (ES) and neural network (ANN) 
project development procceses

3.2. Zastosowanie ANN w elektroenergetyce

W pracy [6] opisano przykłady zastosowań do ANN do: 

identyfikacji parametrów modelu elektrowni dla celów regulacji adaptacyjnej
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i funkcji diagnostycznych,

- modelowanie procesów,

- planowanie obciążeń systemu elektroenergetycznego,

- ekonomicznego rozdziału obciążeń pomiędzy elektrownie [7],

- oceny bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.

W pracy [8] opisano wykorzystanie ANN do pomiarowej weryfikacji wzorcowa

nia aparatury kontrolno-pomiarowej 1 zabezpieczającej w elektrowni jądrowej.

4. SYSTEMY HYBRYDOWE

Ze względu na wymienione powyżej cechy podstawowych metod sztucznej 

inteligencji połączenie ich okazuje się bardzo pożyteczne. Poniżej przedsta

wiono kierunki prac w tym zakresie prowadzonych w USA, używając stosowane tam 

oznaczenia metod hybrydowych.

FANN - to połączenie metod sieci neuronowych (ANN) i logiki sieci

rozmytych (FS), w których wejścia i wyjścia z ANN oraz inne

wielkości traktuje się jako niedeterministyczne, zwykle w postaci

dystrybuanty.

ES+FS - to wprowadzenie do systemu ekspertowego logiki zbiorów rozmytych. 

ANN+ES, FANN+ES - to połączenie metod sieci neuronowych i systemów

ekspertowych, w drugim przypadku w ujęciu niedetermlnistycznym. 

Znane są cztery możliwości połączenia metod ANN i ES. Pierwsza y to

podział problemu na zadania i powierzenie ich ANN, ES lub programom algoryt

micznym, a następnie scalenie odpowiedzi. Drugi sposób to wbudowanie kilku ANN 

do ES. Trzeci - to równoległa współpraca ANN i ES, a czwarty polega na wyko

rzystaniu ANN jako sztucznego eksperta przy tworzeniu ES.

Z licznych przykładów praktycznego wykorzystania metod hybrydowych Al w 

artykule wymienia się tylko parę-wybranych. W pracy [9] przedstawiono system 

opierający się o ANN+ES przeznaczony do monitoringu i diagnozy kotła

parowego, umożliwiający m.in. dokładną kontrolę sprawności. Przewiduje się
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objęcie nadzorem tym systemem całego bloku energetycznego. W pracy [10] 

opisano zastosowanie wszystkich trzech metod (ANN+ES+FS) do identyfikacji 

właściwości dynamicznych elektrowni jądrowych. W pracy [11] przedstawiono 

wykorzystanie FANN+ES do programowania pracy bloków energetycznych w okresie 

doby, a uzyskane wyniki porównano z osiąganymi przy zastosowaniu ANN+ES.

Wszystkie publikacje podkreślają zalety i efektywność systemów hybrydowych 

w zastosowaniach w elektroenergetyce, a zapewne nie tylko w tym zakresie,

gdyż jak wynika z najnowszej publikacji [12], powstał nowy kierunek zastoso

wań Al nazwany sieciami ekspertowymi (EN - Expert Networks). Zwraca się 

uwagę, że połączenie ANN+ES sumuje zalety obu systemów, a równocześnie 

minimalizuje problemy występujące przy rozdzielnym ich wykorzystaniu. Inaczej 

mówiąc, EN dają możliwości nowych rozwiązań systemów doradczych, nieosiągal

nych przy oddzielnym zastosowaniu ANN i ES.
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DEVELOPMENT DIRECTIONS OF APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELIGENCE METHODS TO
POWER ENGINEERING

A b s t r a c t

This paper presents an overview of the state and development of 

applications of the artificial intelligence techniques in electric power 

engineering.

The advanced computational techniques based on the human brain model 

include first of all expert systems, neural networks, and fuzzy logic. The 

expert systems (ES) are computer software and hardware systems (fig. 1) that 

use symbolic and logic techniques to capture the knowledge of the human 

expert, and make it accessible to a user at time and locations where the 

human expert may not be available. An artificial neural networks (ANN) are 

data processing systems (fig. 3) including a number of simple (fig. 2) highly 

interconnected processing elements in an architecture inspired by the
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structure of the brain. The features of ANN are: self-learning by examples, 

distributed associative memory, fault tolerance, and pattern recognition. 

Fuzzy set (FS) virtues are a useful method in solving problems with an 

inherent imprecision.

Emerging methods marry ES, ANN, and FS techniques. The latest achievement 

is an expert network (EN) technology being an ES & ANN combination that has 

the capabilities of both systems while minizing the problems of each one.

For power plant and system operations as diverse as modelling, control, 

diagnostics, and monitoring, hybrid methodologies can provide substantial 

advantages against alternative computational techniques.
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PORÓWNANIE WYBRANYCH SYSTEMÓW SZKIELETOWYCH PRZY PRÓBIE ZASTOSOWANIA 
W ELEKTROENERGETYCE

Streszczenie. Artykuł zawiera porównanie cech trzech dostępnych 
autorom systemów szkieletowych: INSIGHT 2+, MIEX, W_SHELL przy 
zastosowaniu ich do budowy bazy wiedzy i zalążka systemu ekspertowego 
dla prostego przykładu z dziedziny elektroenergetyki.

THE SHELL SYSTEM FEATURES COMPARISON FOR ATTEMPT OF APPLICATIONS TO POWER 
SYSTEM OPERATING

Summary. This paper presents the confrontation of features within the 
authors’ means shell systems: INSIGHT 2+, MIEX, W-SHELL. The comparison 
was made by using them to build the knowledge data base and model of ex
pert system basig on the simple example taking from the power system area.

DAS VERGLEICH DREI SHELL-SYSTEMEN IM MÖGLICHKEITENTEST FÜR 
ELEKTROENERGIETECHNIK

Zusammenfassung. Das Artikel präsentiert drei shell-systemen: 
INSIGHT 2+, MIEX,VV_SHELL im Möglichkeitentest. Das Vergleich umfaßt die 
Untersuchungen was für eine Leistungsfähigkeiten zum Aufbau Wiessensbasis 
im Elektroenergietechnik diese Werkzeuge darstellen.

1. WSTĘP

Od kilku lat wzrasta zainteresowanie zastosowaniem rozbudowanych systemów 

ekspertowych do wspomagania dyspozytorów elektrycznych przy podejmowaniu 

decyzji w różnych sytuacjach ruchowych, a szczególnie stanach awaryjnych. 

Autorzy niniejszego opracowania postanowili dokonać wyboru narzędzia
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najbardziej nadającego się do budowy systemu ekspertowego mogącego znaleźć w 

przyszłości zastosowanie w elektroenergetyce.

Na prostych przykładach sytuacji awaryjnych i ruchowych w stacji 

elektroenergetycznej przeanalizowano przydatność dostępnych systemów

szkieletowych (INSIGHT 2+, MIEX, W_SHELL) do realizacji wyżej 

wymienionych zastosowań.

2. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANYCH SYSTEMÓW SZKIELETOWYCH

2.1. INSIGHT 2+
W założeniach autorów system INSIGHT 2+ [2] miał stanowić rozbudowane i 

kompletne środowisko programowe do budowy i wykorzystywania systemów

ekspertowych. System składa się z jądra zarządzającego systemem jako całością 

(m. in. przeszukiwanie baz wiedzy, by osiągnąć zadany cel), zintegrowanych 

pseudokompilatorów jeżyków programowania PRL (jeżyk reprezentacji wiedzy) i 

dBPAS (podzbiór Języka PASCAL ukierunkowany na współpracę z bazami danych 

dBASE II i dBASE III) oraz edytora, służącego do tworzenia programów

źródłowych poddawanych następnie kompilacji.

Język PRL (Production Rule Language) jest podstawowym sposobem

formalizacji wiedzy eksperckiej - określenie celu lub hierarchii celów oraz 

zapisanie wiedzy w formie reguł (rules) i komentarzy do nich jest 

wystarczające do stworzenia prostego systemu ekspertowego. PRL jest językiem 

proceduralnym ukierunkowanym na operacje logiczne z uwzględnieniem stopnia 

pewności zaistniałych faktów (np. "jeśli A z pewnością 0.85 lub B, to C, w 

przeciwnym razie D"), ale posiada zaimplementowane także podstawowe operacje 

matematyczne. Po skompilowaniu bazy wiedzy (jest to właściwie tworzenie kodu 

pośredniego, a nie całkowita kompilacja), w trakcie której wykrywane są błędy 

w stworzonej bazie, system INSIGHT 2+ przechodzi do określania celu działania 

i próby jego osiągnięcia stosując metodę wnioskowania w przód (porównywanie 

danych określających rozpatrywaną sytuację ze wzorcami zawartymi w regułach
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bazy wiedzy oraz próba wytyczenia ścieżki przejścia od stanu wyjściowego do 

zadanego celu - o ile to możliwe).

Według danych producenta system INSIGHT 2+ ma także możliwość korzystania 

ze wnioskowania wstecznego, czyli określania właściwej hipotezy lub celu na 

podstawie warunków wstępnych i reguł w bazie wiedzy.

Przy tworzeniu bardziej rozbudowanych i skomplikowanych systemów 

ekspertowych konieczne jest uzupełnienie bazy wiedzy o pomocnicze p.ogramy 

(realizujące np. złożone operacje matematyczne, prezentujące na ekranie 

zestawy danych itp.) lub o dane zawarte w bazach danych. Do tego służy język 

programowania dBPAS - zapisane w nim programy po częściowym skompilowaniu 

mogą być wywoływane wprost z reguł bazy wiedzy przez podanie nazwy pliku, w 

którym są zapamiętane. Rozszerza to znacznie możliwości podstawowej części 

systemu.
*

2.2. MIEX
System szkieletowy MIEX [1] jest rozwiniętą wersją systemu MicroExpert 

wywodzącego się z USA. System jest napisany w języku Turbo Pascal v. 5.0 i 

jest przeznaczony do budowy małych i średnich systemów ekspertowych.

Bazę wiedzy stanowi zbiór tekstowy składający się z: pytań i skończonej 

liczby reguł o postaci:

IF atrybut IS wartość {AND atrybut IS wartość >
THEN atrybut IS wartość {AND atrybut IS wartość).

W bazie wiedzy można używać odwołań do FUNCTION COMPARE oraz PROCEDURĘ 

MATH, które pozwalają na porównywanie wartości liczbowych i przeprowadzanie 

obliczeń arytmetycznych wewnątrz reguł.

Ponadto system MIEX umożliwia wywoływanie z reguł następujących procedur i 

funkcji:

- PROCEDURĘ DISPLAY, służącą do wyświetlania zawartości pliku tekstowego 

na ekranie monitora,
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- PROCEDURĘ PRINT, pozwalającą na drukowanie pliku tekstowego,

- PROCEDURĘ P.UN, umożliwiającą wykonanie dowolnego innego programu 

(podprocesu) podczas pracy systemu ekspertowego,

- PROCEDURĘ C0NF2 wraz z FUNCTION FCF, umożliwiającą budowę bazy wiedzy z 

wykorzystaniem stopni pewności faktów i reguł

Zbiór ten (plik tekstowy) może być zapisany za pomocą dowolnego edytora 

tekstu (system nie posiada własnego edytora). Źródłowy plik tekstowy 

przetwarzamy jest następnie procedurą PARSE,która dokonuje analizy 

syntaktycznej zapisanej bazy wiedzy. System MIEX jest wyposażony w narzędzie 

wspomagające do testowania bazy wiedzy za pomocą programu CROSSREF.EXE. 

Pozwala on na sprawdzenie bazy wiedzy pod względem poprawności składniowej, a 

także testowanie poprawności logicznej bazy przez określenie występujących 

w niej związków relacyjnych.

System MIEX umożliwia skorzystanie z dwóch podstawowych strategii 

wnioskowania: w przód (sterowanie danymi) i wstecz (sterowanie celami). W

pracy [1] można znaleźć opis algorytmów obu strategii wnioskowania. Strategia 

wnioskowania w przód jest zalecana do rozwiązywania zagadnień, w których 

stosunek liczby konkluzji do przesłanek jest duży.

2 . 3 .  W  SHELL

Szkieletowy system doradczy W_SHELL [4] przeznaczony jest do konstruowa

nia systemów doradczych. W celu uzyskania systemu doradczego należy uzupełnić
/system szkieletowy o bazę wiedzy. W tym przypadku jest ona zorganizowana w 

postaci zestawu niezależnych zagadnień nazywanych kontekstami, a zbudowanych 

z hierarchicznych i rozłącznych zbiorów ram. Baza wiedzy pamiętana jest w 

zbiorze plików tekstowych. Każde stwierdzenie bazy wiedzy posiada treść, 

która wskazuje, o czym ono orzeka, oraz wartość umożliwiającą rozstrzygnię

cie, czy stwierdzenie jest uznane. Do określenia wartości stwierdzeń przyjęto 

miary stopnia konieczności, możliwości i ważności.
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Struktura i podstawowe pojęcia systemu szkieletowego W_SHELL:

Pojęcie obszaru

Języki programowania stosują różne określenia dla nazwania elementów, 

na których wykonywane są dzlałnia. W systemie W_SHELL zastosowano nazwę 

obszar. Każdy obszar zawiera treść, na podstawie której wyznacza się jego 

wartość. Można korzystać z typów predefiniowanych (liczb całkowitych, liczb 

rzeczywistych, łańcuchów, list obszarów), jak i definiować własne.

Demon

Nazwa ta jest uogólnionym pojęciem funkcji. Dostępne są następujące grupy 

demonów:

- obsługi ram,

- grupowania i wyboru zadań,

- operacji 10,

- modyfikowania list,

- związane z operatorami i funkcjami matematycznymi,

- generatory i modyfikatory,

- zapisu stwierdzeń i reguł.

Autorzy systemu umożliwili rozszerzanie zbioru demonów o tworzone samo

dzielnie w języku C.

Faseta

Pojęcie oznacza obszar lub treść demona. Na jego podstawie wyznacza się 

wartości atrybutu obiektu.

Slot

Zbudowany jest z faset i identyfikuje atrybut obiektu.

Rama

Składa się ze slotów. Zawiera opis obiektu lub klasy obiektu.

Kontekst

Pojęcie oznacza zadanie, zagadnienie procesu wnioskowania. Tworzony jest 

przez hierarchiczny zbiór ram. Proces wnioskowania polega na wyznaczeniu war-
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tości slota GOAL w ramie ROOT wskazanego kontekstu CTX. Podczas wyznaczania 

wartości wywoiywane są demony, które z kolei wyznaczają wartości swoich 

parametrów, w pełni uwzględniając dostępne mechanizmy dziedziczenia.

3. OPIS PRZYKŁADU REALIZACJI BAZY WIEDZY SYSTEMU EKSPERTOWEGO

W celu praktycznego zapoznania się z możliwościami i sposobem 

wykorzystania omówionych systemów szkieletowych do budowy systemu 

ekspertowego przyjęto prosty przykład z dziedziny elektroenergetyki [31. 

Wybrany przykład dotyczy realizacji funkcji doradczych w zakresie wykonywania

>063 

I W6

LI

' 033 
|W3

S3-
SI.
rfrfł 032

L2

043 
W4

M i l  1  042

U I I  l i  a  I I I  I I W2

so

-S3 
* S2

0!3<

Tl
G1

T2G2

Rys. 1. Schemat rozdziel/ii rozpatrywanej w przykładzie 
Fig. 1. Scheme of the substation considered in the example

przełączeń w układach elektroenergetycznych. Przyjęty schemat układu 

przedstawiono na rys.l. Obrazuje on rozdzielnię elektroenergetyczną z

podwójnym systemem szyn zbiorczych oraz szynę obejściową spełniającą zadanie 

wyprawadzania mocy z dwóch bloków energetycznych do systemu

elektroenergetycznego. Do rozdzielni przyłączone są dwie linie.

Jako wyjściowy układ połączeń (jeden z możliwych układów normalnych)

przyjęto pracę na sekcje szyn zbiorczych sl i s2 połączone sprzęgłem z
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wyłącznikiem W5 zamkniętym. System szyn zbiorczych s3 jest bez napięcia. 

Również szyna obejściową jest bez napięcia, a wyłącznik W6 otwarty.

Dla sformułowanych założeń układu połączeń oraz przy uwzględnieniu 

ogólnych zasad realizacji przełączeń w rozdzielni skonstruowano uproszczony 

schemat działania do tworzenia bazy wiedzy systemu ekspertowego. Ze względu 

na powtarzalność działań (dotyczącą różnych łączników) przy przełączeniach w 

polu liniowym LI i L2 oraz generatorowym G1 i G2 sieć działań ograniczono do 

części dotyczącej pola linii LI i pola generatora Gl. Przy dokonywaniu 

przełączeń należy dążyć, aby w stanie końcowym osiągnąć następujący stan 

współpracy odejść z rozdzielni:

- generator Gl pracuje na co najmniej jedną linię,

- generator G2 pracuje na co najmniej jedną linię,

- linia LI wyprowadza moc z elektrowni,

- linia L2 wyprowadza moc z elektrowni,

- praca równoległa obu generatorów i co najmniej jednej linii.

Bazę wiedzy do budowy systemu ekspertowego omówionych trzech systemów 

szkieletowych zrealizowano w celu przedstawienia kolejności łączeń w 

przypadku:

- odstawienia wyłącznika W3 do remontu,

- po zakłóceniu na szynach sl,

- przy przekazaniu sekcji sl do przeglądu.

4. OCENA PRZYDATNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW SZKIELETOWYCH DO TWORZENIA 
SYSTEMU EKSPERTOWEGO W ELEKTROENERGETYCE

4.1 System MIEX
System MIEX charakteryzuje się prostym zapisem bazy wiedzy, dzięki zasto

sowaniu naturalnej formy reprezentacji wiedzy za pomocą reguł wnioskowania 

typu IF <warunek> THEN <konkluzja>. Pozwala to na przejrzysty i zwięzły zapis 

wiedzy eksperta. Brak możliwości tworzenia reguł działania o postaci IF...
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THEN. . . ELSE powoduje zwiększenie listy regui.

Zastosowane w regułach atrybuty mogą być zmiennymi prostymi typu 

boolowskiego lub numerycznymi. Nie ma natomiast możliwości tworzenia 

atrybutów o innych złożonych typach danych (np. tablice), co w znacznym 

stopniu ułatwiłoby tworzenie uogólnionych reguł dla fragmentów układu (np. 

reguł powtarzalnych dla pól liniowych oraz pól generatorowych).

Zaletą systemu jest prowadzenie dialogu z użytkownikiem przy wykorzystaniu 

ekranu zawierającego menu. Dialog systemu z użytkownikiem może odbywać się w 

języku naturalnym. Dotyczy to zarówno sposobu podawania faktów i wyboru celu 

konsultacji, jak i formułowania faktów otrzymanych w trakcie sesji.

W bazie wiedzy umieszczono gotowe wykazy kolejności wykonywania przełączeń 

dla przewidzianych w przykładzie trzech wariantów. System MIEX zapewnia 

bowiem możliwość wyświetlania plików tekstowych na ekranie monitora, a także 

ich wydruk. Dzięki temu użytkownik może mieć szybki i czytelny dostęp do 

podstawowych informacji przy wystąpieniu typowych sytuacji, podczas gdy 

określałby szczegółowe fakty na podstawie reguł zapisanych w bazie wiedzy.

Podczas pracy sytemu ekspertowego możliwe jest wykonanie dowolnego innego 

programu z parametrami, które w systemie operacyjnym DOS specyfikuje się w 

wierszu komendy. W trakcie testowania bazy wiedzy dla opisanego przykładu nie 

rozwiązano w pełni tego zagadnienia. Wydaje sie, że rozwiązanie problemu 

przyjmowania danych z obiektu, a także wspomniana wyżej potrzeba tworzenia 

pewnych uogólnionych reguł, będzie 'możliwa przez uzupełnienie systemu o 

własne programy napisane w języku PASCAL.

Bazę wiedzy przetestowano również dla przypadku, gdy informacje (fakty) o 

stanie układu powstałego w wyniku zakłócenia na szynach sl przyjęto ze 

stopniem pewności 0.8. Otrzymana lista faktów dotycząca kolejności łączeń 

była zgodna z listą dla obliczeń ze stopniem pewności 1.0. Stopnie pewności 

otrzymanych faktów, wynikających z reguł wnioskowania, zawierały się w
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zakresie 0.8 do 0.96 (dla głównych stwierdzeń pracy układu poawaryjnego, tj.:

połączyć S2 z S3, S3 pod napięciem i LI zasilić z S3).

Fragment bazy wiedzy dotyczący odstawienia wyłącznika W3 do remontu

napisanej w systemie MIEX zamieszczono poniżej: 
numeric prompt stan pocz nr 
zadany stan pocz nr

1
lf stan pocz is tak
then wl is tak and w2 is tak and w3 is tak and w4 is tak and w6 is nie 
and ol2 is tak and o32 is nie and oll is nie and o22 is tak 
then o52 is tak and o54 is tak and w5 is tak and oSl is nie 
then o34 is nie and ol4 is nie and o44 is nie and o24 is nie 
and o61 is nie and o62 is nie and o63 is nie and o64 is nie

8

if wl is tak and ol2 is tak and oll is nie then sl pod nap is tak

15
lf sl pod nap is tak and w3 is tak and o31 is tak then 11 z sl.is tak

16
if w3 is nie and sl pod nap is tak
then 11 z sl is nie and 11 z s3 is nie and 11 zas z so is tak

17
if 11 zas z so is tak and sl pod nap is tak then zamk so z sl is tak

18
if zamk so z Si is tak and sp obej is nie then podać nap na so is tak 
and end is procedurę display Cwar2.txt’)
and zamknac o63 is tak and o63 is tak and zamknac o62 is tak and o62 is tak
and zamknac o34 is tak and o34 is tak and zamknac w6 is tak and w6 is tak
and so pod nap is tak

19
if w6 is tak and o62 is tak and o63 is tak and so pod nap is tak
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then so z sl is tak

24
if w3 is tak and function compareCstan pocz nr,’ ’1 ’ ) then stan pocz is tak

29
if 11 z sl is nie then otworzyć w3 is tak and w3 is nie 
and otworzyć o3i is tak and o31 is nie

4.2. System INSIGHT 2+
System INSIGHT 2+ stworzony został w połowie lat 8G. - ten fakt oraz

świadomość ogromnego postępu, jaki dokonał się od tamtej chwili w dziedzinie 

oprogramowania, nakazują oceniać system bardziej w kategoriach "historycz

nych", niż praktycznych.

Do zauważonych zalet systemu zaliczyć można:

- przemyślany, stosunkowo prosty sposób zapisu bazy wiedzy (formalizacji 

wiedzy eksperta),

- prawdopodobnie dość szybki mechanizm wnioskujący,

- możliwość stosowania reguł rozszerzonych (IF.. AND.. OR.. THEN.. ELSE),

- możliwość stosowania zmiennej pewności zaistniałych faktów.

Wadami systemu są:

- oferowany w badanym systemie interfejs użytkownika, upraszczający 

wprawdzie pracę programisty, znacznie ogranicza jednak możliwości dostoso

wania sposobu obsługi programu do wymagań użytkownika,

- sposób prowadzenia dialogu z użytkownikiem nie odpowiada aktualnym standar

dom, ponadto prowadzenie konwersacji w języku angielskim uniemożliwia 

tworzenie polskojęzycznych systemów ekspertowych,

- konieczność uruchamiania programu ekspertowego pod nadzorem systemu 

INSIGHT 2+ utrudnia ( a czasem nawet uniemożliwia ) kontrolowanie danych 

typu on-line na bieżąco,
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- brak kontroli wprowadzanych w trakcie dialogu z użytkownikiem danych - 

pomyłka użytkownika może spowodować przerwanie działania programu,

- mały zbiór typów danych i ich sztywność utrudnia tworzenie reguł 

uogólnionych, zwiększa to liczbę reguł i pogarsza przejrzystość bazy 

wiedzy,

- mała liczba procedur i funkcji standardowych (nawet przy uwzględnieniu 

wykorzystania dBPAS),

- wymiana danych z programami zewnętrznymi jest bardzo uciążliwa, przy danych 

pochodzących z obiektu czasem nie do zrealizowania (system zorientowany 

jest na konwersację z użytkownikiem),

- nieprzejrzysty, a stale aktywny system podpowiedzi, śledzenia stanu progra

mu (wszystkie komunikaty w języku angielskim) stwarzają obawy, że w zasto

sowaniach przemysłowych mniej wprawni użytkownicy nie byliby w stanie 

wybrnąć z nietypowych sytuacji.

Przykładowy fragment zapisu bazy wiedzy:

GOALSELECT ON
1. Przełączenie z SI na S2
1.1. Stan początkowy wstepnie określony
1.1.1. Przełączenie
1.2. Zadawanie stanu początkowego
2. Operacje pozakloceniowe
2.1. Operacje pozakl zakończone
3. Przekazanie wyłącznika W3 do przeglądu 
3. 1. W3 przekazany do przeglądu

RULE dla SO POD NAPIĘCIEM
DISPLAY SZ 1
1F STAN POCZĄTKOWY
AND ASK 014
AND 014 \ On
THEN SO POD NAPIĘCIEM
ELSE FORGET 014
AND CYCLE
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RULE dla W6 ZALACZONY 
IF W3 \ On
AND SO POD NAPIĘCIEM 
AND NOT S3 ZASILANY PRZEZ SO 
THEN NOT W6 ZALACZONY 
AND DISPLAY WYLACZ W6

RULE dla S3 ZASILANY PRZEZ SO 
IF W3 On
AND SO POD NAPIĘCIEM 
AND NOT W6 ZALACZONY 
AND W6 Off 
AND 012 On
AND DISPLAY S3 ZASIL PRZEZ SO
AND ASK 063
AND ASK 061
AND ASK W6
AND 063 On
AND 061 On
AND W6 On
THEN S3 ZASILANY PRZEZ SO 
ELSE DISPLAY BLAD 
AND CYCLE

DISPLAY WYLACZ W6

ABY PODAĆ NAPIECIE PRZEZ SZYNĘ OBEJŚCIOWA "SO"

MUSISZ PRZED ZAMKNIĘCIEM ODŁĄCZNIKÓW "063" I "061"

OTWORZYĆ WYŁĄCZNIK "W6" ! ! !

4.3. System VV_SHELL
Udostępniona wersja systemu szkieletowego W_SHELL jest programem nowym, 

napisanym w maju 1991 r. Posiada bardzo przyjazną dla użytkownika strukturę. 

Środowisko programowe obsługuje się za pomocą techniki okienkowania, co
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ułatwia pracę nad konstruowaniem systemu. W skład programu wchodzą edytor, 

kompilator wskazujący błąd w programie źródłowym wraz z krótką jego 

charakterystyką, wywoływane przez klawisz funkcyjny objaśnienia demonów. 

Możliwość definiowania własnych funkcji otwiera szerokie możliwości 

kształtowania systemu ekspertowego, np. symulację cyfrową, prace w trybie 

graficznym, organizację komunikacji z obiektem na potrzeby akwizycji czy 

sterowania. Poniżej przedstawiono fragment bazy wiedzy systemu W_SHEL.L:

CONTEXT EX_TEST 
FRAME porno 
SLOT odp

if_needed=(CONFIRM "Odpowiedz")
SLOT clear_stmt
if_needed =(GOAL (APPLY (FIX) (APPLY () (GET (porno accepted)) () )

((RET_YES (DEL stmt)(DEL ctr))))(DEL (porno accepted)))
SLOT counter 
if_needed = (SET 0 (a_stmt2 counter))

SLOT stmt
if_added =
(GOAL
(SET (SET (ADD (GET (pomo counter)) 1) (porno counter)) (this ctr)) 
(APPEND (OBJ) (pomo accepted))
(VIEW text) )

SLOT text
if_needed =

(GOAL 
(VIEW stmt)
(DISPLAY nl

(HIDDEN "#S0" (VIEW ctr) "= ")
"Stwierdzono, ze "
(IF (VIEW stmt) (VIEW (slo txtl)) (VIEW (slo txt2)))
(VIEW txt3) ”."))

FRAME k_l 
SLOT ako value=(slo pomo)
SLOT txt3 value=“podano naplecie na sO. ”
SLOT stmt
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if_needed=(SET (GOAL (DISPLAY ni ni (VIEW_FIX txtO)
(VIEW_FIX txt5) (VIEW_FIX txt7) ("14")) 

(GET (porno odp))))

FRAME z_sl_na_s3 
SLOT ako value=(porno)
SLOT txt3 value="przelaczono zasilanie z sl na s3"
SLOT stmt
if_needed=(SET (AND (VIEW_FIX (k_l)) (VIEW_FIX (k_2)) (VIEW_FIX (k_3))

(VIEW_FIX (k 4)) (VIEW_FIX (k_5)) (VIEW_FIX (k_6))
(VIEW_FIX (k_7)) (VIEW_FIX (k_8)) (VIEW_FIX (k_9))
(VIEW FIX (k 10))))

FRAME Root 
SLOT goal 

if_needed =
(GOAL
(WHILE
(GOAL
(DISPLAY nl nl “ZALOZONO:" nl s0,s3 niezasilane" nl 
"- wl,012,w2,o22,w3,o31,w4,o41,w5, 051, o54 zmkniete" nl) 

(FIX (z_sl_na_s3)
(GOAL
(VIEW stmt) /* poszukiwanie wstecz */
(DISPLAY nl nl "WYNIK:") (VIEW text)))
(VIEW (pomo clear_stmt))
(CONFIRM “Czy kontynuować")))

(DEL (pomo counter)))

5. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone próby potwierdziły możliwości implementacji przykładu za 

pomocą wszystkich trzech systemów szkieletowych. Natomiast próba stworzenia 

rozbudowanego systemu ekspertowego, który mógłby znaleźć zastosowanie w 

elektroenergetyce, za pomocą systemu INSIGHT 2+ nie wydaje się możliwa. 

Również zastosowanie systemu MIEX bez dokonania znacznych zmian w samej
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strukturze systemu szkieletowego nie jest celowe. Jedynym z omówionych w 

artykule systemów spełniających w pełni oczekiwa n ia, okazał się system 

W_SHELL. Głównymi jego zaletami są otwartość i przyjazny interface zarówno 

dla tworzącego, jak i dla obsługującego bazę wiedzy.
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Wpłynęło do redakcji dnia 2 marca 1992 r.

THE SHELL SYSTEM FEATURES COMPARISON FOR ATTEMPT OF APPLICATIONS TO POWER 
SYSTEM OPERATING

A b s t r a c t

Since several years the interest in development of expert systems applica

tion to the advisory of Operating Personel to decide at operating actions 

(particularly during a major disturbance and short-circuit faults) is 

increasing.

This paper is intended to compare the features within author’s means shell 

systems: INSIGHT 2+ [21, MIEX [1] and W_SHELL [41. The short characteristics
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of analised shell systems are described. The advantages and faults of this 

sytems are mentioned.

The authors made inquiries about the choice of the best tool for 

their implementation them to the building the expert system, which can be 

used in the future to solution the power sytem operating problems.

Having the checking of these three shell systems possibilities in view, 

the models of expert system basing on the simple example are produced. The 

chosen example refers to realisation advisory function during the accomplish

ment of operating actions at power system. At fig. 1 the scheme of receiving 

power system is shown.

Initial testing is confirmed to be possible implementation of the know

ledge base for this simple example using three shell systems described above.

Some of the conclusions in the shell systems applications are listed 

below.

The attempt of the development expert system creation, basing oneself on 

the INSIGHT 2+ system which can be used in Energy Management Systems proves 

its impossibility. Also MIEX system application without considerable changes 

inside structure of shell system is not useful. Only W_SHELL system serves 

for the expected purpose. The possibility of the own function definition 

opens wild prospects of building expert system, for example: digital simu

lation, communication this object for data acquisition or control system.
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Seria: ELEKTRYKA z. 127 Nr kol. 1169

Mropb BnanHMMpoBMH iKE/KEJIEHKO
lOpHił JleoHHnoBHH CAEHKO
MapnynoJibCKHH MeTaJUiyprHHecXHH 
HHCTHTyT, PecnyßJiHKa YxpaHHa

nPOEJIEMA KAl ECTBA 3JIEKTP03HEPTHH B CMCTEMAX 3JIEKTPOCHAEXEHM51

Pe3i0Me. PaccMaTpHBaeTCH BJinsiHMe BjiexTpoMarHHTHMX noMex (3MI1) Ha 
KasecTBO 3JieKTpo9HeprHH b  nnTa»ąnx cncTeMax. yxa3UBaeTcs h x  oTpwuaTejibHoe 
BJiHsiHHe Ha oxpyxaiomyio cpeny, B t o m  HMCJie Ha XHBbie opraHM3Mu. 06cyxna»Tca 
npoMbmiJieHHbie h c t o m h m k h  3MTI, Mepbi npoTHBOfleñcTBHa H Bonpocbi HopMHpoBaHMS 
KanecTBa BJiexTpoBHeprHH.

THE PROBLEM OF ELECTRIC ENERGY QUALITY IN SUPPLY SYSTEMS

Summary. The influence of electromagnetic disturbances on the quality 
of electric energy in supply systems is considered. Their 
destructiveness for the environment, including living organisms, is shown. 
There are discussed the industrial sources of the disturbances, means of 
their neutralization, and the problems of standardization of electric 
energy quality.

PROBLEM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMACH ZASILAJĄCYCH

Streszczenie. Rozpatruje się wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na 
jakość energii elektrycznej w systemach zasilających. Wskazuje się na ich 
szkodliwy wpływ na środowisko, w tym również na żywe organizmy. Omawia się 
przemysłowe źródła zakłóceń elektromagnetycznych, środki przeciwdziałania 
i zagadnienia normowania jakości energii elektrycznej.

B coBpeMeHHofi 3JieXTpo3HepreTHxe npo6jieMa xasecTBa 3JieKTpo3HeprnH (K3) 

cTOJTb xe Baxna, xax npo6JieMa axoJiorHM Ara HeJiOBenecTBa. lio cymecTBy, xajiecTBO 
3JieXTpo3HeprnH -  a ro  bxojioths 3JiexTpoMarHHTHbix npoqeccoB, casiaaHHboc c 
npoH3BOACTBOM, nepenaneM h pacnpenejieHMeM 3JiexTpnHecxoPi 3HeprnH. 
SjiexTpoMarHHTHbie noMexw (3MT1), bha m ypoßeHb xoTopux xapaXTepH3yeT xasecTBo 
SJieXTpoBHeprMH -  a ro  c so e ro  pona BpenHbie npoMtaiuieHHbie yHoca, 3arps3Hsnomne
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oxpyacaiom yio  c p e n y ,  o x a 3M Baiom He o T p n q a T e j ib H o e  B J iH a H H e  H a  n e j io B e x a ,  H a  s j io p y  u  

ï a y H y .  A H a jio rn w H b iM  o 6p a 30M c x a o t æ a e T c a  o T p M u a T e J ib H o e  B J iH a H H e  3MI1 Ha  

o 6o p y n o B a H n e ,  a j ie x T p M H e c X M e  c e T M  u  CM CTeM w ; o A H a K o  m o x h o  y K a 3a T b  u  n p H M e p u  h x  

H e n o c p e n c T B e H H o r o  B JiH aH H H  H a  H e J io B e x a ,  * m b o t h u x  h  p a c T M T e  jib H tiM  M H p . T a x ,  

K o j ie ß a H H «  HanpaxeHHa H e ra T H B H O  c x a 3buuai0T c a  H a  B o c n p H a r a e  T e j ie B M 3H0HHMx 

n e p e n a n ;  C T e n e H b  O T p u u a T e J ib H o r o  B O O A e ä c T B M a  a j ie X T p o M a r H H T H o r o  n o j ia  

C B e p X B b IC O K O B O JIb T H M X  J13II H a  p a C T M T e j lb H O C T b  H XHBOTHW M  M H p B 30H e  BJ1 

c y m e c T B e H H O  B03p a c T a e T  n p H  HajiHHM M  ra p M O H H K  b  xp H B M X  H a n p a x e H H a  h  T O K a  JI3I1.

r ip o 6 A e M N  K 3 ,  n o  C y m e C T B y , n o a B H J IH C b  O H H O B peM eH H O  C B 03H H K H 0B eH M eM  

a j ie K T p O B H e p r e T H K H  K a x  O T p aC JIH  npO M M IIJieH H O rO  n p o H 3 B O A C T B a . O n H a X O  JlHlUb c  

orpO M H H M  p o c T O M  h  x o H u e H T p a u H e f i  re H e p H p y io iU H X  M oiyH O C T eii h  M o m H O C T eñ  H a r p y 3 0 K ,  

C M HTeHCHBHHM  B H e u p e H H e M  H eC H M M eT pH H H bK , H ejlM H eH H blX  M p e 3 X O n e p e M e H H b lX  

( y n a p H t o c )  H a r p y 3 0 K ,  u iT a  n p o ß j i e M a  C T a j i a  o n H o ñ  H 3  H a M Ö o jie e  3H aH H M bix . P e m e H H e  

6 y n e r  o s H a n a T b  c y m e c T B e H H o e  n o B tw ie H H e  s r t e p r e T M H e c x o H  a s s e x T H B H O c T H  

n p o M b iu u ie H H o ro  n p o H S B o n c T B a  r o p o f l c x o r o  h  c e j i b c x o r o  x o 3 a ñ c T B a  h  n o B b m ieH H e  

H a n e x H O C T H  B J i e x T p o c H a ß x e H H a  n o T p e 6 H T e j i e ß .  Ha c e ro n H H ii iH H il  n e H b  c i o p M u p o B a j i c a  

p a n  a c n e x x o B  n p o ß j ie M U  K3. 3 t o  B J in a H H e  3MTI H a  B J ie x T p o y c T a H O B X H  B x a n e c T B e H H O M  

n j i a H e  h  x o j iH H e c T B e H H b ie  o q e H X H  cH H X e H H a  s s i e K T H B H o c T H  h x  $ y H X U H O H n p o B a H n a . 3 T a  

C T o p o H a  n p o 6 j ie M M  h  n o c .n y x M .n a  n o B o n o M  A J ia  c o 3 n a H M a  co o T B e T C T B y io m M X  

M e x n y H a p o A H u x  h  H a u H O H a jib H b ix  C T a H f la p T O B  H H o p M , a  T a x x e  a H a j io r n H H b ix  n o  

H a 3 H a H e H H to  A o x y M e H T O B  o T n e j ib H b ix  B e n o M C T B , ïH p M  h  n p y r H X  o p r a H M 3 a u n H . K a x  

H 3 B e C T H O , B 3 T H X  HOpM aTM BHUX A O X y M eH T aX , X aX  n p a B H J IO , O T p a x e H b l  B o n p o c b l  

jrp aH M M e H W H  OTX JIO H eH H fî, X O J ie ß a H H H , H eC H M M eT pH H  H H e C H H y C O H n aJIb H O C T H  

H a n p a x e H H a ;  b  H e x o T o p b ix  C T a H A a p T a x  3H a n e H H H  m o ik h o c t h  H c x a x a io m H X  H a r p y 3 0 x ,  a  

r a x x e  ra p M O H H X  T o x a .  M o x h o  n o J t a r a T b ,  h t o  B o n p o c b l  B j in a H n a  B J ie x T p o M a rH H T H b ix  

n o M e x  H a  3 H e p r o y c T a H O B X H  H s y n e H b i  A o c r a T O H H o  n o n p o ß H o .  B t o  x e  B p e M a ,  x a x  

C B H A e T e j ib c T B y e T  n p a X T H X a ,  H e o ß x o n n M O  A a J i b n e f im e e  c o B e p iu e H C T B O B a H M e  c x a H A a p T o e .  

H a  H a in  B 3 r j i a n ,  3 A e c b  n p o c M a T p H B a io T c a  H B a  H a n p a B J i e H n a :

1 ) y - ie T  B s a H M H o r o  B JtH aH H a p a o n w H H b ix  ITK3 ;



Ilpo6jieMa KanecTBa 3jieKTpo3HeprHH b CHCTeMax BAeXTpocHaBxeHHa 179

2) BBeneHMe HexoTopwx h o  e u x  ÍDC3.

HsBeCTHO, HTO BïïeKT OAHOBpeMeHHOrO B03HeiłCTBHa pa3JIHHHbK 3MTI CKa3MBaeTCa 

gonee 3HaHHTejibHbiM, new B cAynae cyMMMposaHHa siseKTOB o t neficTBHa Kaxnofi 3MII 

npH oTcyTCTBHH Apyrnx. CjieAOBaTejibHO, b paccMaTpwBaeMOM CAynae nonycTHMbie 

3HaweHH5i cooTBeTCTByiomnx FDC3 AoAXHbi 6biTb MeHbiue, neM b CAynae hx 

H30AHp0BaHH0r0 B03AeftCTBHA. Ilo-BHAHMOMy, 3TOT BOnpOC HyXAaeTCa B AeTaAbHOM 

H3yseHHM.

KoAeBaHHS HanpaxeHHa H3yneHbi AOCTaTOHHO nonpo6Ho c tohkh 3peHH« KoAeßaHHH 

aMTlAMTyAW, Bbl3WBaeMt4X , B OCHOBHOM, HaBpOCaMH peaKTHBHOH MOIUHOCTH. OnHaKO, B 

MomHbix npoMbnuAeHHux ycTaHOBKax Tuna npoxaTHbix CTaHOB, B03HHKa»T 3HaHHTeAbHbte 

Ha6poCbl aKTHBHbiX MOlflHOCTeiî, HTO ITpHBOHHT K KOAeÔaHHAM ïa3M. npH 3T0M MoryT 

B03HHKaTb BMßpauHH TpyöonpoBonoB, onacHwe THapaBAHHecKHe yAapbi, npyrne 

HexeAaTeAbHbie SBAeHHa. B npHHunne bosmoxho HapyineHHe ycTofisHBOCTM 33boackhx 

3AeKTpoCTaHUHñ. Ha Ham B3rA«A, btot Bonpoc HyxnaeTca b nanbHeMiueM H3yneHHH c

ueAb» OLieHKH AonycTHMoro 3HaHeHMSï pa3Maxa KoneBaHHa xaau.

-4 -6KoAe6aHHA aMnnHTyna npH BecbMa hh3Khx nacTOTax (10 - 10 Tu) o6mhho He

paccMaTpHBa»Tca npn aHaAH3e K3; ncKA»neHne cocTaBna»T HMrtyAbCHbie noMexn. 

Mexny TeM, npn KOMMyTauHH mouihhx noTpeBHTeAeñ, a Taxxe npH o a h o - h  TpexxasHax 

aBTOMaTHHeCKHX noBTOpHbK BKACHeHHAX AHHMH, OCo6eHHO HaCTbIX B rp030Bbtfi nepHOH, 

B03HHKa»T npOBa AW ( Bwßpocw ) B KpMBOH HanpAXeHHX. 3 t h  3MI1 BB3WBa»T c 6o h  b 

MHKpOnpOLleCCOpHWX CHCTeMax aBTOMaTHKH nOTOHHbIX TeXHOAOTHHeCKHX AHHMH 

XHMHHecKOft, 3BTOMO BHAbHOfï H ApyrHX OTpaCAefi npOMbflUAeHHOCTH. npH UITOM 

B03HHKa»T OrpOMHbie yÖUTKH. H3BeCTH0, HTO BepoHTHOCTb HapyuieHHH nOBMUiaeTCa c 

yBeAMHeHHeM rAyÖHHbi h  KpyTM3HW npoBaAa. OnHaxo s t h  napaMeTpa eue He CTaAH 

oBteKTOM HOpMHpOBaHHS. OHHHM HO MeTOAOB orpaHHHeHMH HeCHHyCOHAaAbHOCTH 

«BAaeTca AHMHTHpoBaHHe y CTaHOB AeHHoH MoiKHocTH BeHTMAbHwx npeo6pa30BaTeAeñ, 

noAKA»HeHHbix K y3AaM BAeKTpHHecKHX ceTeñ - 3T0 npHHSTo cTaHflapTaMH pana

eBponeftcKHx cTpaH, KHTaa h npyrnx. 3th orpaHHHeHHa, OAHaxo, He 

Koppe cnoHAHpoBaHbi c AHX y3Aa ceTH, B pe3ynbTaTe b o 3m o x h o  noaBAeHHe
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3HaHHTejibHbïx rapMOHHK TOKa KaK y  noTpeBHTejia, TaK h b riHTaiomef! SHeprocHCTeMe.
t

no-BHHHMOMy, B cTaHnapT QNJio 6u ueJiecooBpa3HO BHecxn onpeneneHHbie 

KoppeKTHBM.

A.HajiHTH'-tecKHM acneKT npoB-neMu K9, b ochobhom, cbobhtcü k  KoppeKTHOñ 

oueHKe 3HaMeHMfi I1K3 B y3Jie ceTeü. Hapaay c HOCTaTOHHO npocTbjMM 

neTepMHHHpoBaHHbiMM MeTOKaMH, npHMeHaeMWMH b cjiynae ceTeü oTHOCHTejibHo 

HecJioxHofi CTaömibHofl KOHSHrypauHH co CTaBmibHMMM Harpy3KaMM, no.nyHH.nn

pa3BH~Me cToxacTMMecKHe MeToiibi. E cjim nocTpoeHMe aJiropHTMOB h  nporpaMM

paccMeTOB He BCTpenaeT npHHunnnajibHbix TpynHOCTeü, to nojiyneHHe xoppexTHux 

hcxouhhx naHHbix HBJiaeTca b pane cjiynaeB cjioxhoR sananen. Ee peiueHHe saBMCHT 

b 3HaHHTejibHofi Mepe ot TpeByeMoä tohhocth pacneTOB. PacnpocTpaHeHHoc 

crpeMjieHMe paccHHTaTb "xax moxho TOHHee“ , ysecTb MaKCHMyM laKTopoB - 3anacTyc 

npuBOflMT jiHuib k B03pacTaHHio norpeniHOCTeii. ripHHHMaa b cpenHeM 3s*exT 

OTpHuaTeJibHoro B03neftcxBna 3MTI rrponopuHOHajibHbiM XBanpaTy ee 3HaneHHa, MoxeM 

cHHTaTb nonycTMMOfi norpeuiHocTb pacneTa nK3 b npenejiax -10%. OneBHAHO, hto 

pe3yjibTaTbi npoexTHbix pacneTOB aojixhh KoppecnoHAHpoBaTbca c aahhumh

H3MepeHHH; oöecneneHHe b m c o x o h  t o h h o c t h  H3MepHTeJibHwx npn6opoB conpaxeHo c

cymecTseHHUM yBeJinneHHeM h x  c t o h h o c t h , h t o  Bpan jih npHMeHeHo npn 6ojibumx 

MacuiTaßax KOHTpoJia K3.

npn MaTeMaTHHecKOM MoneJiHposaHHH ajieKTpHHecKHX ceTefi AJia pacneTa I1K3 

BaxHoe 3HaneHne npnoopeTaeT KoppexTHoe npencTaBJieHHe cxeM 3aMemeHHa h 

napaMeTpoB ysnoB HarpyaXH. OBoBuieHne conpoTHBJienHa oBpaTHOM

nocJienoBaTejibHocTH aaxe fljia oaHOTnnHbx Harpy3ox (HanpHMep, xpyriHbix 

npoMbWuieHHux ueHTpoB, npennpnaTHH pa3JiHHHbix OTpacjiefi HapoAHoro xooancTBa h 

np. ) pa3jiHHHbiMH aBTopaMH npeACTaBJiaioTCH cymecTBeHHO oTJinnaioiUHMHca

3 H a n e H H a M H . Mcnojib30BaHHe 3HaneHHH aHajiorHHHWx conpoTHBJieHHHM, npHMeHaeMbiM 

HJia pacneTa HecHMMeTpHHHbJX xoporXHX aaMbocaHHH, He AonycTHMO. Bonpoc s t o t  

nojixeH 6biTb npenMeTOM cneunaabHoro h c c  jienoBaHHa. CHTyauna eme Bojiee 

ycjixHaexca npn pacneTax b  ia3Hbix KoopaMHaTax. He MeHee BaxHWM aBJiaeTca
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o6ocHOBaHHe cxeM 3aMeuieHHa y3JioB H h x  AHX npn pacneTe HecHHyconnajibHbix 

peXHMOB, B OCo6eHHOCTH, AJia ropoHCKHX BJieKTpHHeCKHX CeTeñ; HaJlMHMe 

KOHfleHcaTopoB b  HarpyaoHHWx y3Jiax b  3HaHHTejibHoñ Mepe BJinaeT Ha KoppeKTHOcTb 

pacneTa HecHHycoHnaJibHbix pexuMoe.

ToHHwfi pacneT h  aHajiHO pexHMa ajieKTpHHecKOM ceTH h 6B03 m o 3K6h  6e3 ynera 

aKTHBHbiX COnpOTHBJieHHfl. OUHaKO, KoppeKTHbtft yneT aKTHBHHX COnpOTHBJieHHft 

(aMnJlMTyflHO-HaCTOTHblX XapaKTepMCTMK ) BJieMRHTOB BJieKTpHHeCKOR CeTH SIBJiaeTCa 

BecbMa cJioütHofi 3amaneM. B pacneTax o 6m h h o  ax7HBHoiMM conpoTHBJieHHaMH 

npeHeôperaioT, a yHHTWBaaT rojibKo peaKTHBHwe. B b t o m  cJiynae, corjiacHO TeopeMe 

iocTepa, HJia h h c t o  peaKTHBHbix uenefi HMeeT MecTo nepenoBaHHe Hyjiefi h  nojiiocoB 

HaCTOTHbK XapaKTepHCTHK BXOHHHX H BOaHMHbtX COnpOTHBJieHHfi. EcjIH B o6biHHbIX 

pexHMax npeHe6pe*eHHe aKTHBHMMH conpoTHBJieHnaMH He b h o c m t  3aMeTHOü 

norpeuiHOCTH, t o  b  cjiynae peàoHaHca t o k o b  hjth HanpaxeHHü aKTHBHtie

conpoTHBJieHHa HrpaioT onpenejiannyio pojib B oueHKe nacTOTHbix XapaKTepHCTHK.
s

OnHaxo, na*e ripn He oneHb c j i o x h o h CTpyKType ajreKTpnHecKOH ceTH, pacnex 

nacTOTHOH xapaKTepHCTHKH c yneroM atCTHBHbix conpoTHBJieHHfi npencTaBJiaeT 

3HaHMTeJibHyio CJioxHocTb, HTO o6ycJiOBJieHO Heo6xoAHMOCTbc npooefleHMa pacneTa b 

KOMnJieKCHMX MHCJiaX.

B CBa3M C 3THM B03HMKaeT HeoBXOHHMOCTb pa3pa60TKH flOCTaTOHHO npOCTOfi 
MeTOAMKH opeHKH peaKTHBHoro conpoTHBJieHHa ajiexTpHHecKoCi ceTH. fljia 
Hepe30HaHCHHX pexHMOB, a Taxxe njia CJiynaa pe30HaHca H anpaxekna , BxonHoe 
aKTHBHoe conpoTMBJieHHe BJieKTpHnecKoíi c e r a  npaKTHHecKH HeH3MeHH0. Ero m o x h o , c 

nocTaTOHHofi AJia npaXTHHecKHX pacHeTOB TOHHocTbio, , onpeaejiHTb njrreM 
SKBHBaaeHTHpOSaHHa CXeMbl, COCTaBJieHHOfi TOJIbKO M3 aKTHBHblX COnpOTHBJieHHfi. B 

cjiynae pe30HaHca t o k o b  aKTHBHoe conpoTHBJieHue cymecTeeHHO B03pacTaeT H 
cTaHOBMTca onpenejiaiouiHM ripn oripeneJieHHH nojiHoro conpoTHBJieHHa. AKTHBHoe 
conpoTHBJieHHe npn pe30HaHce t o k o b  onpenejiaeT ca KaK
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rne X c - eMKocTHoe coripoTHBAeHHe KoHTypa Ha nacTOTe napaJuiejibHoro pe30naHca;

r^. -  cyMMapHoe aKTMBHoe conpoTHBjreHne KOHTypa.

Heo6xo,anMo oTMeTHTb, h t o  npHBeneHHoe BUpaxeHne m o x h o  HcnoAb30Baxb a a a  

rapMOHHK, HacTOTU KOTopbK OTJiMHaioTcs o t  pesoHaHCHOfi Ha BeJtHHHHy He 6ojiee +5X. 

npH idtom norpeiiiHOCTb onpenejieHHS uncBHBajreHTHoro aKTHBHoro conpoTHBjieHna 

cocTaBAaeT 10-15’/.. ripeAAoxeHHbiM MeTOA MoxeT 6«Tb npHMeHeH a a a  3 AeKrpHHecKMx 

ceTefi 6-10 k B, OTAHaaiomHxua b u c o k o H Ao6poTHocTbio.

He MeHee saxHWM b  paccMaTpMBaeMoü npoßAene aBAaeTca Bonpoc oripeAeAewa 

aKTMBHbix conpoTHBJieHMH pa3AHHHwx sjieMeHTOB Ha HacTOTax rapMOHHK. CymecTByioiuHe 

MeTOAH onpeaeJieHHa aKTHBHHX conpoTHBJiemfi AaioT npoTHBopeHHBwe peayAbTaTu h, 

Ha Hain B3PAAA, OKOHHaTe AbHbIM BMBOA O npHMeHHMOCTH TOrO HAH HHOPO nOAXOAa 

MOXHO CAeAaTb AHlIIb noCAe TmaTeAbHblX SKCnepHMeHTaAbHMX HCCAeAOBaHHH.

3acAy*HBaeT BHHMaHMS Bonpoc o ueAecoo5pa3HOCTH ynera B3aHMHoro b a m h h h » 

3MTI npH pacneTe 3HaneHHH HK3. M3BecTH0, h t o , HanpHMep, KOAeSaHK», OTKAOHeHMst 

H HecHMMeTpna HanpaxeHHa oKa3UBaioT BAHaHHe Ha 3HaneHHa HecHHycoHAaAbHocTH 

HanpaxeHHa, KOAe6aHHa h  HecHMMeTpHa HanpaxeHHa TaKxe B3aHMocBa3aHu (HanpHMep, 

npH paßoTe 3flCTI) h  t .a . OAHaKo ueAecoo6pa3HocTb yneTa b t h x  oScToaTeAbcTB 

nOMHMO KOAHHeCTBeHHOH OUeHKH CTeneHH B3aHMHOrO BAHaHHa pa3AHHHb(X 3MI1, 6yAeT 

onpeAeAaTbca TaKxe Tpe6yeM0fi TOHHOCTb» pacneTa.

B npaKTHKe npoeKTHpoBaHHa nocToaHHo B03HHKaer Heo6xoAHMOCTb 

nporH03HpoBaHHa 3HaneHHñ IDC3 B ycAOBHax HeKoppeKTHOñ H HjopMauHH, KorAa HeT 

AOCTOBepHbix AaHHboc o TexHOAOPHHecKHX npoueccax, napaMeTpax

3AeKTpoo6opyAosaHHa h cTpyKTypu ceTH. Pa3pa6oTKa TaKHX mctoaob ripeACTaBAaeTca 

B a X H O fi H HeOT AOXHOH 33AaHeH. B paBHOH Mepe CKa3aHHOe OTHOCHTCa H K 

nporHO3HpOBaHHI0 AHX BXOAHWX COnpOTHBAeHHfi 3AeKTpHHeCKHX ceTefi CO CTOpoHU 

HarpyaoHHux y3A os. üo- B H A H M O M y , HMeomHficH onbiT pacneTOB h HOMepeHHH iiithx AHX 

npH ycAOBHH ero o6o6uieHHa h aHaAH3a, mor 6tj cTaTb ochoboh aa« AocTosepHoro 

npor H 0 3 a  b KOHKpeTHHx cAynaax.
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CjienycuiMfi a c n e K T  n p o 6jieM bi B K JU o sa e T  B o n p o c u  H3M e p e H H a  h K o p p e K U H M  IBC3.

Moscho KOHCTaTMpOBaTb, MTO K HaCTOSIUeMy BpeMeHM HMeiOTCa pa3pa60TKH 

3  H a  4MTe JlbHOM raM M b l H 3 M e p H T e J lb H b lX  H KOppeKTHpyiOmHX yCTpOiiCTB, nO3BOJI«!0mM:< 

o6ecneHHTb KOHTpojib h  H o p M a j! H 3 a u n » o  K3. OaHaKo MacaiTa6bi BHenpeHHa h x  

cymecTBeHHO pa3JiMHHH: ot KoppeKTHoro peuieHMS npo6jieMbi B pane CTpaH EBponbi H 

CIA no npaKTHHecKH noJiHoro OTcyTCTBMa K a K n x - J i n 6 o  nonxonoB k ripaKrasecKOMy 

pemeHHio npoBjieMM (b  HexoTopwx 3HeprocHCTeMax KMTaa H np. ) .

B  M H p o B o fi n p a K T H K e  n p e H M y m e c T B e H H o e  p a c n p o c T p a H e H H e  n o jiyH M .n o  

Hcnojib30BaHHe K o p p e K T n p y » m n x  y c T p o i i c T B  M H o r o u e j ie B o r o  HasHaneHHa, npMMepoM 

KOTopbK MoryT a s j i a T b c a  * n / ib T p o - c n M M e T p n p y io iiy ie  y c r p o f i C T B a .  Ohh o 6e c n e H H B a io t

<
K O M n e H c a u m o  p e a K T H B H O f i moiuhocth, c H M M e T p w p o B a H M e  c H C T e M M  JiHHeiiHbK HanpasreHMfi 

M SMJIbTpaUHIO B r .  A H a  JlO TH HH M e MyHKUHH BbmOJIHaiOT 6uCTpOHefiCTByiOmHe CTaTHMeCKHe 

K O M n e H C a T O p b l p e a K T H B H O f i MOIUHOCTH, O C H O B H O e H a3H3H e H H e  K O T o p b K  -  CHHSCeHMe 

KOJieBaHHH H a r r p a x e H n a .

He MeHee Ba*HOM npo6jieMofi, TecHO C B a a a H H O f i  c  K3, aBJiaeTca oripenejieHHe 

peaKTHBHOfi MOIUHOCTH. CyiUeCTBeHHblii poCT B npOMbUUJieHHOCTH HOJIH HejlHHefiHMX 

Harpy30K, aBjiaioiuHxca noTpe6HreJiaMH peaKTHBHOfi moiuhocth, n e n a e r  aKTyajibHoii 

ripo6jieMy e e  oueHKH h pacneT a napaMeTpoB KOMneHCHpyioiuHX ycTpoiicTB npn HajiMHMM 

BMCUIMX rapMOHHK B riHTalOlUeH CeTH. Heo6xonHMO OTMeTHTb, MTO p e * H M  peaKTHBHOfi 

MOIUHOCTH OnpeHeJiaeT KaK K3, TaK H aKOHOMMHHMCTb pekHMOB pa6oTbl CHCTeM 

aueKTpocHa6xeHHa. YpoBeHb peaKTHBHOfi moiuhocth oKa3braaeT cyuiecTBeHHoe BJinaHHe 

Ha oTKJiOHeHHH, KojieBaHHa, HecHMMeTpHio HanpazeHHa, pezHM peaKTHBHOfi moiuhocth 

to k o b  H HanpaxeHHfł.

MeTonhi p a ca eT a  peaKTHBHOfi moiuhocth npH hmokom K aaecTBe »jieKTpouiHeprHH Ha 

npoTHxeHHH HecKoJibKHx necaTKoB jieT  npHBJieKaioT k c e 6 e  B H H M a H n e  p a n a  yaeHboc. C  

TeaeHHeM BpeMeHM MeHanca nonxon k oueHKe peaKTHBHOfi moiuhocth, k MeTonaM e e  

p acn eT a. Bojibiuofi BKjian b pa3BHTHe noHaTHa peaKTHBHOfi moiuhocth b HenHHefiH«x 

u e n a x  BHecjiH T a m ę  ynenue KaK A .  B o g u c k i ,  M. B r o d z k l ,  C .  B u d e a n u ,  L .  

C z a r n e c k i ,  S .  F r y z ę ,  Z .  N ow om lejskl.
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THE PROBLEM OF ELECTRIC ENERGY QUALITY IN SUPPLY SYSTEMS

A b s t r a c t

The problem of electric energy quality is, in essence, the problem of 

electromagnetic process ecology. Electromagnetic distifrbances polute the 

environment, noxiously influencing all living things, electrical devices, 

networks and systems. A chararacteristic feature of the contemporary 

electrical devices is a big concentration of electric power together with 

frequent appearence of asymmetrical, non-linear and quick-variable loads.

The impact of amplitude and phase fluctuations which can cause a loss of 

industrial power stations stability, needs a detailed investigation. Nowadays 

the stochastic methods are introduced to solve the problem of quality. To 

prepare a mathematical model of necessary accuracy, it is essential to work
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out a simple method of appreciation the networks reactance, and in some 

situations also the resistance. The interdependences between different kinds 

of disturbances cause, in authors’ opinion, a necessarity of detailed 

experimental investigations, in order to choose the proper methods and 

purposes of analytic calculations.

Apart from the methods of investigations the quality parameters’, there 

are entering the correcting devices, especially for filtration of higher 

frequencies and simmetrization of the circuit, and the static compensators of 

reactive power.

The electric energy quality considerably depends on the character of 

reactive power in the network. The participation of large scale non-linear 

receivers of the reactive power makes the problem of its appreciation and 

calculation of parameters of compensating devices the task of substantial 

importance.
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KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA PRZEWODÓW SZYNOWYCH HERMETYZOWANYCH 
Z IZOLACJĄ GAZOWĄ

Streszczenie. Przedstawiono system obliczeniowy sprawdzający 
projektowany przewód szynowy SF ze względu na kryteria elektryczne, 
mechaniczne i cieplne oraz dokonujący wyboru rozwiązania optymalnego ze 
względu na kryterium kosztów.

COMPUTER-AIDED DESIGN OF SOLID CONDUCTORS WITH GASEOUS INSULATION

Summary. A computational system which may be useful to verify the 
SF -insulat e d solid conductors is presented. This system enables a 
designer to verify divers constructions with respect to electrical,
mechanical and thermal criteria as well as to make an optimal choices 
considering a cost criterion.

RECHNERUNTERSTÜTZTE PROJEKTIERUNG DER GASISOLIERTEN STROMSCHIENEN
Zusammenf assung. Es ist ein Berechnungssystem dargestellt, das 

projektierte, SF -isolierte Stromschienen nach elektrischen, thermischen 
und mechanischen Kriterien prüft. Dann wählt es auch wirtschaftlich opti
male Lösung.

1. WPROWADZENIE

Głównym zadaniem projektanta w toku projektowania przewodów szynowych jest 
wybór rozwiązania optymalnego, ze względu na określone kryterium. Rozwiązanie 

to musi jednocześnie spełniać szereg uwarunkowań i wymagań, a także 

uwzględniać wszelkie uzasadnione ograniczenia.
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Przewód szynowy musi odpowiadać przede wszystkim podstawowym wymaganiom, 

które narzucają warunki zewnętrzne oraz kształt konstrukcji, a ponadto 
wymaganiom materiałowym i warunkom środowiskowym. Wymagania połączone w grupy 
o jednolitym charakterze tworzą kryteria, które musi spełniać każde 

rozwiązanie dopuszczalne. Dla przewodów szynowych są to kryteria 
wytrzymałości: elektrycznej, cieplnej i mechanicznej. Po otrzymaniu zbioru

rozwiązań dopuszczalnych konstruktor powinien przystąpić do wyboru 

rozwiązania optymalnego.

Ze względu na pracochłonność i złożoność obliczeń, których przeprowadzenia 

wymaga realizacja powyższego zadania, zastosowanie tradycyjnych metod 

projektowania w odniesieniu do każdego wariantu rozwiązania technicznego jest 
praktycznie niemożliwe lub co najmniej bardzo utrudnione. Realizację zadania 

umożliwia zastosowanie komputerowego wspomagania projektowania.

W Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej 

opracowany został zbiór podstawowych metod i programów obliczeniowych 
przewodów szynowych umożliwiających:

a) projektowanie lub sprawdzanie złożonego układu izolacyjnego przewodu 

szynowego ze względu na wymagania elektryczne,

b) wyznaczenie strat mocy dla zbioru możliwych rozwiązań szyn prądowych i 

osłon,

c) sprawdzenie nagrzewania się jednorodnego przewodu szynowego w różnych 

warunkach otoczenia, zarówno w stanie ustalonym, jak i podczas zwarć,

d) obliczanie skutków mechanicznych związanych z oddziaływaniami elektro
dynamicznymi prądów zwarciowych,

e) obliczanie kosztów poszczególnych rozwiązań, wybór rozwiązania opty

malnego.

Opracowany zbiór metod i programów obejmuje praktycznie wszystkie oblicze

nia podstawowe wykonywane przy projektowaniu przewodów szynowych, tworząc 

system obliczeniowy stanowiący integralną całość.
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Opracowany system umożliwia obliczanie przewodów szynowych izolowanych 
sprężonym SF^, o napięciach znamionowych w przedziale 110...400 kV i prądach 

znamionowych"' do 6300 A. Przyjęto, że szyna prądowa jest rurą wykonaną z 

aluminium, stopu aluminium lub miedzi, o grubości ścianki 5. . . 15 mm, 
natomiast osłona (ekran) jest rurą wykonaną z aluminium, stopu aluminium lub
innego materiału o grubości ścianki 2...10 mm. Rozważa się przewody szynowe

vpracujące w następujących układach:

a) przewody trójbiegunowe we wspólnej osłonie, trzy fazy rozmieszczone w 
układzie trójkąta równobocznego,

b) przewody jednobiegunowe z indywidualną osłoną dla każdej fazy ułożone w 

jednej płaszczyźnie,

c) przewody jednobiegunowe jak w p. b) ułożone w układzie trójkąta równo

bocznego.
Przy założeniu ciągłości ekranów fazowych dla układów b) i c) rozpatruje 

się ąlternatywnie rozwiązania z ekranami połączonymi lub nie połączonymi na 
obu końcach przewodu. Jako kryterium optymalizacyjne przyjęto minimum kosztów 

wytworzenia i spodziewanych kosztów rocznych dla każdego z rozwiązań 

dopuszczalnych zgodnie z ogólnymi zasadami rachunku ekonomicznego.

2. ALGORYTMY OBLICZENIOWE

Obliczenia wytrzymałości elektrycznej izolacji hermetyzowanych przewodów 

szynowych wykonuje się dla zadanych wartości wejściowych: średnicy

zewnętrznej szyny prądowej, średnicy wewnętrznej osłony i ciśnienia roboczego 

SF,. Sekwencję obliczeń rozpoczyna się pod warunkiem spełnienia wymagania, żeO

każdy gazowy odstęp izolacyjny w przewodzie szynowym musi wytrzymywać wszyst

kie napięcia probiercze. Na tej podstawie można wyznaczyć najmniejszą 

dopuszczalną średnicę wewnętrzną osłony [1] wykorzystując zależność:
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( 2U 
(D . , ,) = d exp ■.■min ij max z d CA .p+B. } ( 1—3 5)J obli2 1J 1J

gdzie:
dz - średnica zewnętrzna szyny prądowej przewodu szynowego,

- wartość szczytowa wybranego napięcia probierczego 

(i-tego rodzaju),
- empiryczne współczynniki obliczeniowe,

S - współczynnik zmienności statycznego lub udarowego napięcia

przeskoku,

Dobii - obliczeniowa średnica wewnętrzna osłony w I etapie obliczeń.

Po obliczeniu średnicy wewnętrznej osłony sprawdza się, czy odstęp izola

cyjny wykazuje dostateczną wytrzymałość elektryczną również w przypadku 

zmniejszenia się ciśnienia gazu do wartości 0,1 MPa (przy zmiennym napięciu 

roboczym, w normalnych warunkach pracy sieci). Drugim etapem obliczeń jest 

sprawdzenie, czy izolacyjny odstęp gazowy nie spowoduje konieczności 

zastosowania izolatorów wsporczych lub grodziowych o zbyt małych wymiarach 

poprzecznych ze względu na wartość skuteczną największego dopuszczalnego 

długotrwale natężenia pola elektrycznego wewnątrz izolatora dyskowego lub 

kielichowego.
Obliczenia cieplne przewodów szynowych obejmują wyznaczenie:

- strat mocy w szynach i obudowach przewodów,
- temperatur przewodu w stanie cieplnie ustalonym przy przepływie prądu 

długotrwałego 50 Hz,

- temperatur przewodu przy nagrzaniu prądem zwarciowym.
Obliczenia wykonuje się przy założeniu upraszczającym, że przewód jest 

jednorodny. Wpływ niejednorodności (złącz, izolatorów, odgałęzień itp.) może 

być oceniany za pomocą innego programu obliczeniowego, opracowanego również 

w IEiSU Politechniki Śląskiej i opisanego w pracach tli.13]. Wpływ ten
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uwzględnia się poprzez odpowiednią korektę kryterium dopuszczalności 
rozwiązania (np. obniżenie temperatury dopuszczalnej). Dokładny algorytm 

obliczeń jest przedstawiony w pracy [2].
Obliczenia mechaniczne dla konstrukcji przewodu szynowego wykonuje się 

przy uwzględnieniu następujących oddziaływań:
- siły elektrodynamiczne,

- siły ciężkości,

- obciążenie śniegiem,

- parcie wiatru,
- siły dylatacyjne,

- ciśnienie gazu. N
Metoda obliczeń wytrzymałości elektrodynamicznej jest zgodna z postanowie

niami nowej normy PN/E-05025 "Obliczanie skutków prądów zwarciowych". Metody 

obliczeń dla pozostałych rodzajów oddziaływań mechanicznych są oparte na 
zależnościach analitycznych (teoretycznych i empirycznych) podanych w obowią

zujących przepisach i normach. Wypadkowe naprężenia mechaniczne w przewodzie 

szynowym, pochodzące od zróżnicowanych naprężeń składowych działających w 

różnych kierunkach, wyznacza się zgodnie z hipotezą energetyczną sumowania 

naprężeń. Dokładny algorytm obliczeń przedstawiony jest w pracy [2].

Do obliczeń optymalizacyjnych przyjmuje się uproszczony model, którym jest 
wybrana sekcja przewodu szynowego, składająca się z:

- izolatora (grodziowego lub wsporczego),

- jednego kołnierza z uszczelnieniami,
- odcinka przewodu szynowego o dl. Im, wypełnionego sprężonym SF^.

W zależności od długości sekcji rzeczywistej przyjmuje się koszty izolato
ra i kołnierza z uszczelnieniami przypadające na jednostkę długości (lm) 
przewodu szynowego. W obliczeniach pominięto większość kosztów stałych, uzna

nych za niezależne od przekroju przewodu szynowego, np. koszty obsługi, 

montażu itp. Jest to świadome założenie upraszczające, ponieważ zadaniem

V
\
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systemu obliczeniowego nie jest dokładne obliczenie kosztów, lecz znalezienie 
wariantu optymalnego - niezależnego od kosztów stałych. Optymalizację prze

prowadza się opierając się na minimalizacji całkowitego kalkulowanego kosztu 
rocznego:

K =K,r+K rn i en
gdzie:

Ki - nakład inwestycyjny sprowadzony na rok zerowy (cena), 
r - rata rozszerzonej reprodukcji,

Ken - koszty eksploatacji.

W nakładzie inwestycyjnym uwzględnia się następujące składniki kosztów 
jednostkowych:

- koszt 1 m przewodu,
- koszt 1 m ekranu,

- koszt izolatora na 1 m przewodu szynowego,

- koszt kołnierza z uszczelnieniami na 1 m przewodu szynowego,

- koszt gazu zużytego dó wypełnienia 1 m przewodu szynowego.

W kosztach eksploatacji uwzględnia się tylko roczne straty mocy i energii,
wyrażone za pomocą poniższej zależności:

K = (AP +AP . )(p+ra) en przew ekr r

gdzie:

APprzew " straty mocy w przewodzie,

A?ekr ~ straty mocy w ekranie,
p - koszt 1 kW mocy,

a - koszt 1 kWh energii,

r - roczny czas występowania strat maksymalnych.

Schemat blokowy algorytmu systemu do optymalizacji przewodów szynowych 
przedstawiono na rys.1. Przykład wydruku przedstawiono na rys.2.
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Rys.1. Schemat blokowy algorytmu systemu obliczeniowego do optymalizacji 
przewodów szynowych 

Fig.1. A flow chart of the computational system algorithm for optimization 
of solid conductors

Rozwiązanie
niedopuszczalne

(  S T A R T  )

/w ijB tSr^uktod»/

/Wyprowadzenie wynikrfw i wybór /  
/  rozw iązania o ptym aln ego  /

¡P ro ce d u ra  NAGRZEWANIE

P ro c e d u ra  KOSZT
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SYSTEM OPTYMALIZACJI PRZEWODÓW SZYNOWYCH *************

TABELA KOSZTOW I DANE PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA ---
- Dane

** Układ plaski, ekrany połączone 
Napiecie robocze [kV]
Prad szyny [kA]
Prad ekranu [kA]
Prad zwarć. zast.ls.szyny [kA]
Prad zwarć.zast.ls.ekranu [kA] 
Prad udarowy [kA]
Ciśnienie gazu [MPa]
Średnica zewnętrzna szyny [m] 
Średnica wewnętrzna ekranu [m] 
Odległość miedzy osiami przewodów 
Grubość pokrycia [m]
Materiał szyny 
Materiał ekranu

podstawowe - 
na obu końcach 

Un = 110 
Isz - 1.25 
lek «1.25 
lesz = 40 
Icek = 4 0  
Iu = 50 
p = 0.25 
dzsz = 0.06 
dwek = 0.3 

[ra] s = 0.75 
tp = 0 
szyna = Cu 
ekran = Al

- Tabela kosztow w milionach złotych na jednostkę długości -
grek=2 grek=3 grek=4 grek=5 grek=6 grek=7 grek=8 grek=9 grek=icgrsz= 5 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.3grsz= 6 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0grsz= 7 4.2 4.2 4.3 4.4 4.7 4.8 5.0 5.1 5.2grsz= 8 4.4 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.3grsz= 9 4.4 4.6 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2grsz=10 4.5 4.6 4.6 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4grsz=ll 4.7 4.7 4.8 4.9 5.0 5.3 5.4 5.5 5.6grsz=12 4.9 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.7 5.8grsz=13 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.0grsz=14 5.1 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9grsz=15 5.3 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1

*** Rozwiązanie optymalne : grubość szyny - grsz= 6mm
grubość ekranu - grek= 2mm

*** UWAGA ! ! i Rozwiązanie niedopuszczalne na podstawie kryterium :
(-1) - wytrzymałości elektrycznej, (-3) - nagrzewania pr.rob. 
(-2) - wytrzymałości cieplnej, (-4) - nagrzew.pr.zwarć.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opis rysunku na stronicy 195
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SYSTEM OPTYMALIZACJI PRZEWODÓW SZYNOWYCH *************

  WYNIKI OBLICZEŃ I DANE PODSTAWOWE DLA WYBRANEGO WARIANTU --
*** WARIANT : grubość szyny 5mm grubość ekranu = 8mm

- Dane
** Układ plaski, ekrany połączone 
Napiecie robocze [kv]
Prad szyny [kA]
Prad ekranu [kA]
Prad zwarć.zast.ls.szyny [kA]
Prad zwarć.zast.ls.ekranu [kA] 
Prad udarowy [kA]
Ciśnienie gazu [MPa]
Średnica zewnętrzna szyny [m] 
Średnica wewnętrzna ekranu [m] 
Odległość miedzy osiami przewodów 
Grubość pokrycia [m]
Materiał szyny 
Materiał ekranu

podstawowe - 
na obu końcach 

Un ■ 110 
Isz = 1.25 
lek =1.25 
lesz = 40 
Icek = 40 
Iu = 50 
p = 0.25 
dzsz = 0 
dwek = 0 
s = 0.75 
tp = 0 
szyna = Cu 
ekran = Al

06
3

[m]

- Wyniki obliczeń - 
Koszty roczne wariantu [tys.zl/m]
Minimalna średnica wewnętrzna ekranu [m]
Straty mocy w szynach [W/m]
Straty mocy w ekranach [W/m]
Temperatura szyny przy obciążeniu pr.roboczym [C] 
Temperatura ekranu przy obciążeniu szyny pr.roboczym [C] 
Temperatura szyny bezpośrednio po zwarciu [C]
Temperatura ekranu bezpośrednio po zwarciu [C] 
Częstotliwość własna szyny [Hz]
Częstotliwość własna ekranu [Hz]
Naprezenie całkowite w szynie [N/mm*mm]
Naprezenie całkowite w ekranie [N/mm*mm]
Maksymalna długość przęsła szyny [m]
Maksymalna długość przęsła ekranu [m]

K = 4683 
dobl = 0.169 
dPsz = 116.6 
dPek = 19.4 
tetasz = 64.5 
tetaek = 45.8 
tetazwsz = 79.4 
tetazwek = 46.2 
fwsz = 40.0 
fwek = 31.3 
sigmasz = 43.8 
sigmaek =53.5 
lpsz =2.5 
łpek =2.5

************************************************************************

Rys.2. Przykiad wydruku podstawowych danych wejściowych i wyników obliczeń 
Fig.2. An examplary printout of the basic input data and computational 

result
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3. PODSUMOWANIE

Opracowany system obliczeniowy może stanowić narzędzie do wyznaczenie 

typowych rozwiązań wysokonapięciowych przewodów szynowych izolowanych 
sprężonym SF&. Rozwiązania obejmują wszystkie stosowane poziomy napięć 

roboczych i znormalizowane lub zalecane wymagania konstrukcyjne. Efektem tych 

działań powinien być katalog gotowych elementów, służących do montażu 
przewodów szynowych.
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COMPUTER-AIDED DESIGN OF SOLID CONDUCTORS WITH GASEOUS INSULATION

A b s t r a c t
The article presents a computational system worked up in Institute of

Electrical Power Engineering and Control Systems of Silesian Technical 

University, which is useful to computer-aided design of solid conductors with 
gaseous insulation. The proposed computational system may fulfil the 

following functions:
- designing or verification of complex insulation system of a solid 

conductor in respect of electrical requirements,
- calculation of power losses for a set of possible constructions of

current-carrying conductors and screens,

- calculation of heating of a homogeneous solid conductor for its diverse 

geometrical arrangements and diverse environmental conditions (during the 

working and the short-circuit conditions),

- calculation of mechanical stresses within a solid conductor,

- choise of an optimal costructional solution in respect of costs of

individual constructions.

A short characteristic of mathematical algorithms which are to realize the 

above functions has been presented. An exampiary print out of obtained

computational results is annexed.



ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 1992

Seria: ELEKTRYKA z. 127 Nr kol. 1169

Franciszek BUCHTA 
Henryk KOCOT

O PLANOWANIU ROZWOJU SIECI PRZESYŁOWEJ

Streszczenie. Omówiono zakres koniecznych zmian metody analiz rozwoju 
sieci przesyłowej. Oszacowano rozmiar wymaganego zakresu analizy. 
Przedstawiono metodę planowania rozwoju sieci przesyłowej, wykorzystującą 
algorytm programowania dynamicznego. Omówiono w skrócie mikrokomputerowy 
program ROZWÓJ.

ON PLANNING OF THE ELECTRIC POWER NETWORK DEVELOPMENT

Summary. The range of necessary changes concerned with a methodology 
of analyses of the electric power network development is discussed. The 
size of required scope of the analysis is estimated. Basing on the dynamic 
programming algorithm, a method of planning ‘the electric power network 
development is presented.The short presentation of the computer program 
called ROZWdJ is made.
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n p o r p a M M a  ROZWÓJ. *

Zmiana zasad finansowania elektroenergetyki zmusza jednostki biorące 

udział w obrocie energią elektryczną do prowadzenia analiz ekonomiczych. 

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach samofinansowania stwarza 

potrzeb^ rozeznania konsekwencji ich przyjęcia. Obecny zakres prezentacji 

wyników analiz rozwoju systemu elektroenergetycznego jest zatem niewystarcza

jący [4,5,6,71. W celu spełnienia zwiększonych wymagań stawianych koncepcjom
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rozwoju konieczna jest zmiana metody planowania wytwarzania, przesyłu i 

rozdziału energii elektrycznej.

W dziedzinie planowania rozwoju wytwarzania podejmowane są obecnie próby 

wykorzystania, zalecanego przez Bank Światowy, programu mikrokomputerowego 

WASP.

Prace zmierzające do zmiany metody planowania rozwoju sieci przesyłowej 

i 110 kV oraz uzyskania praktycznego narzędzia w postaci programu mikrokompu- 

terowegc umożliwiającego prowadzenie takich analiz podjęte zostały w Insty

tucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów (IEiSU) Politechniki Śląskiej 

przy współpracy z Sekcją Rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA 

(PSE SA). Odpowiednie ukierunkowanie tych prac umożliwiłoby wykorzystanie 

zmienionych metod również w planowaniu rozwoju sieci rozdzielczych.

Wymagane cechy metody analizy wariantów rozwoju sieci są następujące:

- wykorzystanie rachunku ekonomicznego w kryterium badania efektywności 

inwestycji,

- traktowanie rozwoju sieci jako procesu dynamicznego,

- uwzględnienie niepewności uwarunkowań zewnętrznych rozwoju sieci.

Należy podkreślić, że próby zmian praktycznych metod analizy wariantów 

rozwoju sieci, uwzględniające powyższe wymagania, były podejmowane już 

wcześniej. Na przykład w pracy [1] przedstawiona jest metoda kształtowania 

prawidłowych proporcji w rozwoju sieci rozdzielczych nN, SN i 110 kV, 

natomiast w pracach [8,9] omówiona jest metoda wyznaczania optymalnej 

strategii (strategia określona jest przez zmiany stanów sieci w po

szczególnych latach) rozwoju sieci rozdzielczych, która mogłaby zostać 

wykorzystana również do optymalizacji rozwoju sieci przesyłowej. Metody te 

z wielu powodów, których omówienie w tym miejscu nie jest możliwe, znalazły 

jedynie sporadyczne zastosowanie w analizie rzeczywistych układów 

sieciowych. Były wykorzystywane częściej w pracach naukowo-badawczych niż 

w codziennej praktyce projektowej.
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Zastosowanie rachunku ekonoraiczego jako podstawowego kryterium optymaliza

cji rozwoju sieci budzi jeszcze ciągle wątpliwości.Z całą pewnością można 

stwierdzić, że odrzucenie analizy ekonomicznej, nawet w sytuacji nieustabili

zowanej gospodarki, nie zmniejszy ryzyka popełnienia błędu w decyzjach 

inwestycyjnych.Efektywność zastosowania tego rachunku staje się oczywista 

w przypadku umożliwienia bieżącej aktualizacji analiz jako odpowiedzi na
<

zmieniające się proporcje cen i oprocentowanie kredytu. Rosnący stopień 

funkcjonowania elektroenergetyki w uwarunkowaniach rynkowych sprawia, że 

potrzeba stosowania rachunku ekonomicznego jest coraz bardziej odczuwalna. 

Wątpliwości wynikają głównie z przekonania, że szybkie dostosowanie koncepcji 

rozwoju do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych jest niemożliwe. 

Opracowanie odpowiednich algorytmów optymalizacyjnych oraz wykorzystanie 

techniki informatycznej prowadzi do znacznego zmniejszenia czasochłonności 

i pracochłonności analiz rozwojowych. Bieżąca aktualizacja koncepcji rozwoju 

staje się dzięki temu możliwa, a wykonanie analiz ekonomicznych przestaje 

budzić wątpliwości.

Dotychczas analiza techniczno-ekonomiczna wariantów rozwoju sieci była 

prowadzona w warunkach statycznych. Uproszczenie polegające na sprowadzeniu 

dynamicznego procesu rozwoju sieci do warunków statycznych praktycznie 

uniemożliwia podjęcie poprawnych decyzji inwestycyjnych. Uproszczenie to było 

jednak konieczne, gdyż nie istniało narzędzie, za pomocą którego można by 

prowadzić w praktyce analizę dynamiczną. Jeszcze dzisiaj trudno jest 

przekonać niektórych specjalistów zajmujących się dotychczas planowaniem 

rozwoju sieci przesyłowych, że w tej dziedzinie zastosowanie programowania 

dynamicznego jest możliwe.

Planowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego w warunkach tak znacznych 

przemian gospodarczych jakie dokonują się obecnie w Polsce, na pewno nie 

jest łatwe. Wyznaczenie prognozy wzrostu zapotrzebowania mocy i energii staje 

się praktycznie niemożliwe, zmieniają się proporcje cen i oprocentowanie
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kredytów, trudny do określenia jest harmonogram wycofań i nowych mocy w 

elektrowniach oraz poziom obciążenia poszczególnych węzłów sieciowych, nawet 

w okresach krótkoterminowych.

Koncepcje rozwoju sieci przesyłowych wykonywane były dotychczas dla ściśle 

określonych uwarunkowań zewnętrznych. Analiza istotności wpływu zmian tych 

uwarunkowań na strategie rozwoju sieci praktycznie nie była możliwa.Stosowane 

metody i wykorzystywane narzędzia w postaci autonomicznych programów mikro

komputerowych obliczania rozpływu mocy i prądów zwarciowych powodowały, że 

opracowanie koncepcji rozwoju, dla jednych tylko uwarunkowań zewnętrznych, 

wymagało dużego nakładu pracy. Powtarzanie analiz dla innych uwarunkowań 

zewnętrznych było w tej sytuacji wykluczone.

Koncepcje rozwoju określane były dla jednej prognozy wzrostu obciążenia, 

którą komórki rozwojowe elektroenergetyki musiały wcześniej zaakceptować. 

Dokładność prognozy była zatem czynnikiem warunkującym poprawność opracowanej 

koncepcji rozwoju sieci. Obecnie postępowanie takie nie może już obowiązywać. 

Pierwszym powodem jest trudność opracowania wystarczająco dokładnej prognozy 

zapotrzebowania mocy i energii, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej 

Polski. Drugim powodem jest konieczność znacznego poszerzenia zakresu 

informacji w celu podejmowania prawidłowych decyzji inwestycyjnych. Koncep

cje rozwoju sieci muszą być zatem wykonane dla różnych przyrostów obciążenia. 

Konieczna jest informacja o nakładach inwestycyjnych, jakich wymagałaby sieć, 

aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu wynikającego z prognozy zapotrzebo

wania mocy i energii. Konieczne jest także zbadanie możliwości bieżącego 

dostosowania rozwoju sieci do rzeczywistego wzrostu zapotrzebowania.

W celu zobrazowania wymaganego obecnie zakresu analizy rozwoju sieci można 

przedstawić następujący przykład.

Założenia:

1. Analizowana jest sieć 400, 220 i 110 kV z terenu Katowickiego Oddziału

PSE SA (ok. 700 węzłów sieciowych).
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2. Rachunek ekonomiczny obejmuje tylko koszty inwestycyjne oraz 

eksploatacyjne stale i zmienne.

3. Analiza techniczna sprowadza się tylko do sprawdzania obciążalności długo

trwałej linii i transformatorów.

4. Rozważanych jest tylko 5 różnych inwestycji sieciowych.

5. Zasada n-1 obejmuje tylko 10 elementów sieciowych.

6. Okres analizy wynosi 20 lat.

7. Analiza techniczno-ekonomiczna wykonywana jest w odstępach pięcioletnich.

8. Uwarunkowania zewnętrzne obejmują graniczne wartości:

- rocznych przyrostów obciążenia,

- lokalnych przyrostów obciążenia wynikających z rozwoju przemysłu,

- wycofań i nowych mocy w elektrowniach,

- jednostkowych kosztów inwestycyjnych oraz wskaźników kosztów mocy 

i energii.

Liczba wariantów rozwoju sieci w przypadku rozważania pięciu różnych 

inwestycji jest równa

1 + l ( i ) “ 32
i—1

Liczba koniecznych do obliczenia rozpływów mocy w okresie analizy, 

wynikająca z uwzględnienia zasady n-1 oraz wykonywania analizy w odstępach 

pięcioletnich, wynosi

5 . 32 . 11 = 1760.

Jeśli wykorzystać algorytm programowania dynamicznego, liczba 

analizowanych zmian stanów sieci w przypadku 32 wariantów rozwoju jest 

równa"

32 . 4 = 128.
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Należy zaznaczyć, że bez wykorzystania algorytmu programowania dynamiczne

go liczba ta wynosiłaby

324 = 1048576.

Jeśli przeprowadzić anaJizę dla różnych uwarunkowań zewnętrznych rozwoju 

sieci, to:

- liczba koniecznych do obliczenia rozpływów wzrosłaby do

1760 . 24 = 28160,

- liczba analizowanych zmian stanów wynosiłaby natomiast

128 . 24 = 2048.

Należy pamiętać, że z każdym rozpływem mocy związana jest analiza przekro

czeń obciążalności długotrwałej elementów sieciowych oraz obliczenie strat 

mocy i energii. Dla każdej zmiany stanów sieci należy natomiast obliczyć jej 

koszt, a dla każdego roku analizy i każdego wariantu rozwoju należy, zgodnie 

z algorytmem programowania dynamicznego, określić optymalną zmianę stanów 

sieci.

Uzyskane liczby koniecznych do przeprowadzenia analiz określają rozmiar 

wymaganego zakresu analizy na poziomie minimalnym. Przyjęte założenia nie 

uwzględniają bowiem jeszcze wielu czynników zwiększających ten zakres, np. 

analizy prądów zwarciowych, analizy napięć w węzłach sieci, kosztu nieciągło

ści zasilania, zmian w układzie sieciowym wynikających z przyjętych już do 

realizacji inwestycji itp. Prowadzenie analizy w odstępach pięcioletnich 

zwykle nie jest wystarczające, a liczba rozważanych inwestycji sieciowych 

jest dużo większa od 5. Wszystko to powoduje, że rzeczywisty rozmiar analizy 

jest znacznie większy od tego, który oszacowany został w przykładzie.

Nie ulega zatem wątpliwości, że za pomocą dotychczas wykorzystywanych 

narzędzi w postaci autonomicznych programów mikrokomputerowych obliczania 

rozpływu mocy i prądów zwarciowych realizacja wymaganego zakresu analizy nie
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jest możliwa. Konieczna jest zmiana metody prowadzenia analiz rozwojowych 

oraz stworzenie wygodnych narzędzi ich wykonywania.

Opracowywany w IEiSU Politechniki Śląskiej wspólnie z Sekcją Rozwoju 

Oddziału Katowickiego PSE SA program mikrokomputerowy ROZWÓJ realizuje już 

wiele^funkcji praktycznego narzędzia wykonywania analiz rozwojowych wg zmie

nionej metody.

Zadanie optymalizacyjne rozwiązywane za pomocą programu ROZWÓJ można 

sformułować następująco.

Dany jest stan początkowy sieci 400, 220 i 110 kV w postaci normalnego 

układu pracy, przygotowanego przez Obszarową Dyspozycję Mocy PSE SA. Zadane 

są uwarunkowania zewnętrzne rozwoju sieci obejmujące: roczne przyrosty obcią

żenia, harmonogram wycofań i nowych mocy w elektrowniach, zmiany w układzie 

sieciowym wynikające z przyjętych już do realizacji inwestycji, koszty jedno

stkowe itp. Określone są warianty rozwoju sieci. Zadanie optymalizacyjne 

polega na wyznaczeniu takiej strategii rozwoju, która zapewnia najmniejszy

koszt przesyłu mocy w okresie analizy przy spełnieniu ograniczeń techni
cznych.

Kryterium optymalizacyjne przyjmuje następującą postać

gdzie:

K - koszt optymalnego rozwoju sieci,

K^(t) - koszt inwestycyjny obiektów przekazywanych do eksploatacji w roku t,

Ks(t) - roczny koszt eksploatacyjny stały,

Kz C t) - roczny koszt eksploatacyjny zmienny,

K^tt) - koszt wynikający z likwidacji obiektu w roku t,

W(N) - wartość inwestycyjna obiektu w roku końcowym analizy,

N - okres analizy, 

t - rok analizy.

N
( 1 )

t=l
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Koszt K^t) uwzględniający zamrożenie kapitału inwestycyjnego jest równy 

t-1
Kl ( t) = l Kn (*) d"* ( 2 ,

d=t’

gdzie:

Kn («) - nakład inwestycyjny ponoszony w roku tf,

t’ - rok rozpoczęcia realizacji inwestycji,

d - rok realizacji inwestycji (kolejny rok analizy),

d - współczynnik dyskonta, d=l+p gdzie p jest stopą rozszerzeniową.

Koszt K (t) można określić ze wzoru: s
t"

Ks(t) = (ru + V  d_t l Kn(#) ( 3 >
d=t’

gdzie:

ru - współczynnik udziału kosztu utrzymania,

Tp - współczynnik udziału pozostałych kosztów eksploatacyjnych, 

t" - rok zakończenia realizacji inwestycji.

Sposób obliczania kosztu eksploatacyjnego stałego wg wzoru (3) wymaga 

krótkiego komentarza.

Rozpatrywanie rozwoju sieci w sposób dynamiczny stwarza konieczność możli

wie dokładnego odwzorowania rzeczywistych kosztów ponoszonych w poszcze

gólnych latach analizy.Przyjęcie stałego kosztu utrzymania w okresie eksplo

atacji obiektu nie odwzorowuje, oczywiście, dokładnie kosztów rzeczywistych. 

Obserwacja poniesionych kosztów utrzymania wykazuje, że w ciągu kilku 

pierwszych lat eksploatacji obiektu koszty te są stosunkowo duże, w następ

nych co najmniej kilkunastu latach są mniejsze i zwiększają się w końcowych 

latach eksploatacji obiektu.

Warunkiem zastosowania algorytmu programowania dynamicznego jest brak 

pamięci procesu rozwoju sieci. Oznacza to, że koszt zmiany stanu sieci 

w rokuł nie może zależeć od zmian stanów do roku t-1. Wprowadzenie jakiej
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kolwiek zależności kosztu utrzymania od okresu eksploatacji obiektu jest 

zatem z tego powodu niemożliwe. Należy jednak zauważyć, że odnosi się to 

jedynie do nowych obiektów uruchamianych w okresie analizy. Koszt utrzymania 

zależałby bowiem wtedy od roku przekazania obiektu do eksploatacji.

Przyjęcie stałego kosztu utrzymania powoduje w takich przypadkach jego 

niewielkie zaniżenie w początkowych latach eksploatacji obiektu i niewielkie 

zawyżenie w następnych kilkunastu latach eksploatacji. Uwzględniając jednak 

inne błędy popełniane przy wyznaczaniu kosztów wchodzących w skład funkcji 

kryterialnej, wynikające przede wszystkim z trudności wyznaczenia prawidłowej 

prognozy wzrostu zapotrzebowania mocy i energii, można uznać, źe przyjęcie 

stałego kosztu utrzymania na wybór strategii rozwoju sieci nie będzie mieć 

istotnego wpływu. Należy także podkreślić, że w dotychczas wykonywanych 

analizach założenie stałego kosztu utrzymania przyjmowane było powszechnie. 

Trudno jest również zbadać wpływ tego założenia na wybór strategii rozwoju 

sieci, gdyż trzeba pamiętać, że wprowadzenie zależności kosztu utrzymania od 

okresu eksploatacji uniemożliwia zastosowanie do rozwiązania zadania algory

tmu programowania dynamicznego.

Rzeczywista wartość kosztu utrzymania ma natomiast duże znaczenie w anali

zie wyboru terminu likwidacji wyeksploatowanego już obiektu, dla którego 

koszty te wyraźnie zwiększają się. W takich przypadkach okres analizy 

nie obejmuje roku przekazania obiektu do eksploatacji, a zatem'uwzględnienie 

zależności kosztu utrzymania od okresu eksploatacji nie wprowadza pamięci do 

procesu rozwoju sieci. Rzeczywiste koszty utrzymania dla kolejnych lat eksplo

atacji obiektu można zatem wprowadzić bezpośrednio do funkcji kryterialnej. 

Problem polega jedynie na określeniu tych kosztów.Jeśli nie są one znane, 

proponuje się przybliżać je za pomocą zależności wykładniczej

Ks a ru(l+w) ( 4 )
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gdzie:

a - współczynnik początkowego kosztu utrzymania, 

w - roczny przyrost kosztu utrzymania,

M’- okres eksploatacji obiektu do roku t=0,

K.- koszt inwestycyjny obliczony wg cen nowych obiektów.

Współczynnik a początkowego kosztu utrzymania wynika z warunku równości 

sumarycznych kosztów utrzymania obliczonych przy założeniu stałego rocznego 

odpisu od kosztów inwestycyjnych oraz odpisu zwiększającego się wg zależności 

wykładniczej. Współczynnik ten jest wtedy równy 

M

l ^
«=1

“ = — m-------------------------------  ( 5 )

l (-^f 
«=1

gdzie M jest przewidywanym okresem eksploatacji obiektu (do ewentualnego 

kapitalnego remontu - ckres ten powinien być przyjmowany jako wartość norma

tywna).

Przybliżenie rzeczywistych kosztów utrzymania w ostatnich latach eksploa

tacji obiektu zależnością wykładniczą (4) wymaga, oczywiście, weryfikacji 

statystycznej.Zagadnienie to wykracza poza zakres niniejszego artykułu. W tym 

miejscu należy Jedynie stwierdzić,te odpowiednie badania zostały już podjęte. 

Roczny koszt eksploatacyjny zmienny można obliczyć ze wzoru 

3
Kz(t) = [ [(Sjkpj+rk^JAP-j +(kpj+8760 kAJ)AP"jd_t ( 6 )

J=1

gdzie:

AP’ - szczytowe wzdłużne straty mocy,

AP" - poprzeczne straty mocy w transformatorach, 

kp - wskaźnik kosztów stałych (mocy), 

kA - wskaźnik kosztów zmiennych (energii),
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x - czas maksymalnych strat,

Sj - udział szczytowych strat sieci J w szczycie systemu,

j - indeks oznaczający sieć: 1-sieć 110 kV, 2-sieć 220 kV, 3-sieć 400 kV.

Koszt K^it) wynikający z likwidacji obiektu w roku t można określić jako

K.(t) = (K.-K, )(1--^- )d~M’ ( 7 )
1 1 lo rt

gdzie:

K, - koszt inwestycyjny urządzeń nadających się do wykorzystania w innychio
obiektach obliczony wg cen nowych urządzeń, 

r - współczynnik odzysku kapitału inwestycyjnego.

Współczynnik ru i r. we wzorze (7) są równe:
M M’+t

pd pd
rw = — n  . r* = — nr-n---• ( 8 )

-1 d" -1

W przypadku różnych okresów M’ i M" urządzeń likwidowanego obiektu, wzór 

(7) może zostać odpowiednio uszczegółowiony.

Wartość inwestycyjna W(N) obiektu w roku końcowym analizy jest równa

rM
W(N) = K.(t)(l-—  )d ( 9 )

rN

gdzie t jest rokiem przekazania obiektu do eksploatacji, a r^ obliczany Jest 

ze wzoru
N-t

pd
( 10 )

^  =  d N - Ł -l '

Do rozwiązania zadania optymalizacyjnego wykorzystano algorytm programo

wania dynamicznego. Wybór optymalnej zmiany stanu sieci dokonywany jest na 

każdym etapie procesu rozwoju i dla wszystkich analizowanych wariantów sieci, 

wg kryterium
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gdzie:

K^it-l) - koszt optymalnego rozwoju sieci do roku t—1, umożliwiający uzyska

nie stanu k,

AK^ft) - koszt zmiany stanu k sieci w roku t-1 na analizowany stan w roku t, 

Lt_j - liczba wszystkich możliwych stanów sieci w roku t-1.

Strategia optymalna rozwoju złożona jest ze zmian stanów spełniających 

kryterium (11), które zapewniają najmniejszy koszt sumaryczny

K(N) = min K^CN). ( 12 )

Szczegółowy opis obecnej wersji programu mikrokomputerowego ROZWÓJ podany 

jest w pracy [2). W tym miejscu należy stwierdzić, że uzyskana już wersja 

programu nadaje się do wykorzystania w praktycznych obliczeniach. Sekcja 

Rozwoju Katowickiego Oddziału PSE SA wykonała za pomocą tego programu 

obszerną analizę wariantów rozwoju sieci w rejonie stacji 220/110 kV 

Blachownia [3]. Uzyskane wyniki potwierdziły w pełni przydatność tego 

programu w planowaniu rozwoju rzeczywistych układów sieciowych wg zmienionej 

metody.

Do podstawowych zalet programu ROZWÓJ można zaliczyć:

- kosztowe kryterium optymalizacji (rachunek ekonomiczny),

- analiza rozwoju układu sieciowego w warunkach dynamicznych,

- automatyczna zmiana warunków pracy sieci w okresie analizy,

- automatyczna selekcja przekroczeń ograniczeń technicznych w procesie 

rozwoju sieci oraz automatyczne eliminowanie stanów niedopuszczalnych,

- wskazanie optymalnej, ze względu na sformuowane kryterium, strategii 

rozwoju sieci,

- możliwość prowadzenia szerokich analiz wariantowych dla różnych uwarunkowań 

zewnętrznych rozwoju sieci.

Realizowany obecnie drugi etap pracy umożliwi rozszerzenie zakresu funkcji 

programu ROZWÓJ, obejmujące następujące zagadnienia:
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- ocena warunków zwarciowych na podstawie wymagań normatywnych i analizy 

probabi1 i stycznej,

- obliczanie wskaźników nieciągłości zasilania oraz uwzględnienie kosztów 

nieciągłości zasilania w kryterium optymalizacyjnym,

- analiza stabilności przesyłu,

- integracja z graficzno-tekstową bazą danych, umożliwiającą graficzną 

ilustrację układu normalnego sieci, graficzny sposób zadawania wariantów 

rozwoju sieci oraz graficzną wizualizację wyników (rozpływy mocy, prądy 

zwarciowe, napięcia, strategie rozwoju sieci ltp.).

Realizacja drugiego etapu pracy umożliwi uzyskanie praktycznego narzędzia 

wykonywania koncepcji rozwoju sieci, spełniającego obecne wymagania elektro

energetyki. Opracowanie wersji wdrożeniowej programu, realizującej pełny 

zakres funkcji, przewidywane jest na przełomie 1992 i 1993 roku.
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ON PLANNING OF THE ELECTRIC POWER NETWORK DEVELOPMENT

A b s t r a c t

The change of the financing principles in Polish electric power sector 

competes companies taking part in electric energy turnover to make the 

economic analysis. The necessity to guarantee financial means for the power 

system development changed substantially requirements for the power grid 

development planning.

These requirements include:

- use of the economic account in criterion of investment effectiveness,

- treatment of the power grid development as a dynamic process,

- necessity to take into consideration the grid development external condi

tions uncertainty.

The paper presents the method of power grid development planning, making 

possible present demand realization. The criterion of optimization is 

minimum of the grid development of total costs, including: investment costs,
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operation costs, grid loss costs, savings achieved during old equipment 

dismantling. The optimization task depends on the strategy choice of the 

power grid development, which secure minimum gird development costs under 

the technical limit conditions (the strategy is defined by grid condition 

changes in paricural years).

Dynamic programming algorithm solution is utilised to the optimization 

task.

In the paper the microcomputer program "ROZWÓJ" is described. It makes 

easier practical analysis of variants of the power grid development according 

to the changed methodology.

The first use of the program development planning of real grid configura

tion is shown.
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WYMIAROWANIE IZOLATORÓW ODSTĘPNIKOWYCH W GAZOSZCZELNYCH PRZEWODACH SZYNOWYCH

Streszczenie. Artykuł zawiera opis metody efektywnego wymiarowania 
izolatorów odstępnikowych w wysokonapięciowych przewodach szynowych 
123-420 kV, izolowanych SF . Pożądane własności techniczne i kryteria 
doboru tych izolatorów określono ze względu na wymagania elektryczne.

Opierając się na oryginalnych programach komputerowych wykonano wielo
wariantowe obliczenia rozkładu pola elektrycznego i zaproponowano sposób 
wyznaczania wymiarów geometrycznych izolatorów.

DIMENSIONNING OF SOLID DIELECTRIC SPACERS FOR SF,-INSULATED BUSES
6

Summary. This paper presents the method of an effective designing 
process of solid dielectric spacers for 123-420 kV conductors, insulated 
with compressed SF . The technical properties and criteria of the spacer’s 
dimensioning were defined with respect to the electrical requirements.

On the base of original microcomputer programs and the multivariant 
numerical calculations of electrical field distribution the method of 
spacers was proposed.

OilPEflEJIEHKE PA3MEPOB MEXSJIEKTPOHHNX H30JIRT0P0B B rEPMETM3MP0BAHHNX 

UlMHOnPOBOflAX

Pe3PMe. B CTaTbe npeflJioxeH BaseKTHBHbiH MeTOfl onpenejieHMSi pa3MepoB 
MexajieKTpoAHWx K30JiaTopoB b repMerasHpoBaHHbix lUHHonpoBogax 123-420 kB c 
3Jiera30BOii M30jmunefi. TexHHMecKHe CBOficTBa m xpnTepHM non6opa bthx 
H30JTHT0p0B pa3pa6oTaHO C TOWKH 3peHHS BJieKTpWMeCKHX Tpe6oBaHHfi. OrwpaSCb 
Ha opur'HHajTbHfcje KOMnbCTepHbie nporpaMMbi cnejiaHo MHoroBapHaHTHtie pacweTbi 
pacnpeneJieHH« ajiexTpHHecxoro nojia u npeujioxeHO MeTon onpenejieHHa 
reoMeTpMHecKwx pa3MepoB H3oji«topob.

1. WPROWADZENIE

Izolacja gazoszczelnego przewodu szynowego składa się z odstępów gazowych 

(sprężony SF&) oraz specyficznych izolatorów odstępnikowych: wsporczych i
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grodziowych. Izolatory te są ważnymi, lecz newralgicznymi elementami 

składowymi układu izolacyjnego przewodu.

W artykule rozważa się zagadnienie wymiarowania i kształtowania 

geometrycznego izolatorów odstępnikowych w jednobiegunowych gazoszczelnych 

przewodach szynowych 123-420 kV. Zagadnienie to jest rozpatrywane ze względu 

na wymagania w zakresie wytrzymałości elektrycznej izolatorów. Podstawą 

rozważań są wyniki wielowariantowych obliczeń numerycznych rozkładu pola 

elektrycznego, zrealizowanych na podstawie dwóch oryginalnych programów 

komputerowych.

2. WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI I KRYTERIA WYMIAROWANIA IZOLATORÓW

Izolatory odstępnikowe muszą spełniać określone wymagania w zakresie 

wytrzymałości elektrycznej skrośnej i powierzchniowej, a ponadto w zakresie: 

odporności cieplnej, wytrzymałości mechanicznej (statycznej i dynamicznej) 

oraz jakości wykonania. Współdecydują one o niezawodności, masie, koszcie i 

warunkach montażu przewodu szynowego. Ze względu na możliwość wystąpienia 

bardzo niekorzystnych zjawisk powierzchniowych i procesów starzeniowych, 

izolatory odstępnikowe są najsłabszym ogniwem izolacji przewodu (patrz [2]).

Dalsze rozważania są ograniczone tylko do wymagań związanych z 

wytrzymałością elektryczną długotrwałą izolatorów przy przemiennym napięciu 

roboczym. Pominięto skrośną i powierzchniową wytrzymałość udarową izolatorów, 

na ogół znacznie większą od wytrzymałości przy napięciu przemiennym. Kryteria 

i algorytm wymiarowania izolacji gazowej przewodów szynowych, ze względu na 

wytrzymałość krótkotrwałą (przy napięciach probierczych), są przedstawione w 

artykule [3] i referacie [41.

Najtrudniejsze problemy techniczne i technologiczne związane z 

konstruowaniem izolatorów odstępnikowych polegają na:

- niedopuszczeniu do powstania jakichkolwiek wyładowań niezupełnych,
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- zapewnieniu dostatecznej wytrzymałości elektrycznej skrośnej i powierz

chniowej.

Problemy te rozwiązuje się poprzez: dobór odpowiedniego materiału izola

cyjnego stałego, odpowiednie ukształtowanie geometryczne izolatorów i - nie

kiedy - stosowanie wewnętrznych lub zewnętrznych ekranów sterujących roz

kładem pola elektrycznego.

Większość wymagań technicznych i technologicznych stawianych materiałom 

służącym do wytwarzania izolatorów odstępnikowych spełniają w dużym stopniu 

różnorodne kompozycje żywic epoksydowych z odpowiednio dobranymi 

napełniaczami nieorganicznymi [5J. W uzasadnionych przypadkach stosuje się 

również inne nieceramiczne materiały izolacyjne, szczególnie plastyczne 

kopolimery o małej względnej przenikalności elektrycznej.

Wytrzymałość elektryczna izolatorów odstępnikowych wykonanych z 

określonego materiału zależy również od:

- Jakości wykonania i montażu elementów konstrukcji (szczególnie na styku 

izolatorów z szyną prądową),

- stanu powierzchni izolacyjnej, tj. stopnia szorstkości i zdolności do 

adhezji cząstek zanieczyszczeń,

- kształtu geometrycznego izolatorów.

Kształt geometryczny izolatorów odstępnikowych jest uzależniony od rodzaju 

konstrukcji przewodu, poziomu jego napięcia roboczego i innych czynników. W 

praktyce stosuje się najczęściej izolatory dyskowe i kielichowe. Izolatory 

dyskowe są prostsze do wykonania, ale ich niektóre właściwości elektryczne i 

mechaniczne są zwykle gorsze od analogicznych właściwości izolatorów 

kielichowych. Ma to istotne znaczenie w przypadku przewodów szynowych bardzo 

wysokich napięć.

Ogólna zasada obowiązująca w zakresie optymalnego kształtowania izolatorów 

odstępnikowych polega na wyborze kombinacji ich odpowiednio skoordynowanych 

wymiarów geometrycznych (średnic, profili krawędzi bocznych ltd.) oraz
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- ewentualnie - wymiarów geometrycznych ekranów sterujących. Dobierając 

kształt izolatora ze względu na wymagania elektryczne należy stosować 

następujące kryteria:

1) rozkład przestrzenny pola elektrycznego wewnątrz i wokół izolatora powi

nien być jak najmniej nierównomierny,

2) natężenie pola elektrycznego wewnątrz izolatora powinno być możliwie małe, 

a jego największa wartość nie może przekraczać poziomu uznawanego za

dopuszczalny długotrwale,

3) największe natężenie pola elektrycznego w dowolnym punkcie powierzchni 

izolatora nie może przekraczać największego natężenia pola w odstępie 

gazowym.

Powyższe kryteria są sformułowane szerzej w tablicy 1.

Pierwsze kryterium ma na celu zapewnienie możliwie efektywnego 

wykorzystania właściwości izolacyjnych sprężonego SF, i uwarstwionego z nim
O

dielektryku stałego. Jest to o tyle istotne, że wytrzymałość elektryczna tego 

gazu nie różni się zbytnio od wytrzymałości kompozycji izolatorowych.

Kryterium jest trudne do jednoznacznego sformułowania pod względem

ilościowym, ponieważ pole elektryczne wewnątrz 1 wokół izolatora jest zawsze 

bardziej nierównomierne niż pole elektryczne w przestrzeni 

międzyelektrodowej. Kryterium to ma charakter ogólny i pomocniczy.

Drugie kryterium wynika z konieczności zapewnienia izolatorom dostatecznej 

trwałości i odporności na różnorodne procesy starzeniowe. Największe

dopuszczalne długotrwale natężenie pola elektrycznego wewnątrz izolatora 

odstępnikowego Jest obecnie przyjmowane na dość niskim poziomie, gdyż średnio 

E^ = 2,5 kV/mm (wartość skuteczna). Jest to spowodowanie głównie trudnościami 

związanymi z wytwarzaniem dostatecznie jednolitych materiałowych kompozycji 

izolatorowych.
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Tablica 1

Kryteria wymiarowania izolatorów odstępnikowych w gazoszczelnym przewodzie 
szynowym

K R Y T E R I U M  O B L I C Z E N I O W E
1

Rodzaj kryterium Sformułowanie

1
Minimalne zakłócenie rozkładu 
pola elektrycznego w przewodzie

Rozkład przestrzenny pola elektrycznego 
w obszarze zainstalowania izolatora 
zbliżony do rozkładu w odstępie gazowymj

2
Dostateczna wytrzymałość elek
tryczna skrośna długotrwała 
izolatora przy napięciu roboczym

Największe natężenia pola elektrycznego
wewnątrz izolatora:

Max E, SE. 15 i d

3
Dostateczna wytrzymałość elek
tryczna powierzchniowa przy 
napięciu roboczym

Największe natężenie pola elektrycznego
na powierzchni izolatora:

Max E s 0,95 Max E 2) s g

Uwagi: 1) Erf = 2,5 kV/mm - największe dopuszczalne długotrwale natężenie 
pola elektrycznego wewnątrz izolatora; 2) Max E^ - największe natężenie 
pola elektrycznego w odstępie gazowym

Trzecie kryterium wynika z konieczności ograniczenia do minimum ryzyka 

wystąpienia przeskoku powierzchniowego. Należy w tym celu kierować się 

praktyczną zasadą, aby maksimum natężenia pola elektrycznego na powierzchni 

izolatora było mniejsze o co najmniej kilka procent od największego natężenia 

pola w odstępie gazowym (tj. poza obszarem oddziaływania izolatora).

Obraz pola elektrycznego w pobliżu i wewnątrz izolatora można zmieniać nie 

tylko poprzez zmianę jegc kształtu i dobór odpowiedniej kompozycji 

materiałowej (istotna jest przenikalność elektryczna materiału), ale również 

poprzez zastosowania elektrostatycznych ekranów sterujących. Jest to jednak
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uzasadnione w odniesieniu do niektórych przewodów szynowych, o napięciu 

roboczym 420 kV i wyższym [2].

3, OBLICZENIA NUMERYCZNE I DOPUSZCZALNE ROZWIĄZANIA WYMIAROWE IZOLATORÓW 
ODSTĘPNIKOWYCK

Dalsze rozważania oparte są na wynikach obliczeń numerycznych pola 

elektrycznego w jednobiegunowych przewodach szynowych 123-420 kV, 

wyposażonych w izolatory dyskowe lub kielichowe. Konstrukcje te odwzorowywano 

za pomocą uproszczonych modeli obliczeniowych, zróżnicowanych pod względem 

ukształtowania geometrycznego.

Algorytm obliczeń parametrów pola elektrycznego oparty jest na metodzie 

równań całkowo-brzegowych. Operatorem całkowym w tych równaniach jest 

potencjał warstwy pojedynczej, zadany na powierzchniach izolacyjnych i 

aproksymowany metodą funkcji sklejanych [1]). Pozwoliło to zalgebraizować, a 

następnie rozwiązać numerycznie powyższe równania metodą elementów 

brzegowych.

Obliczenia numeryczne zrealizowano opierając się na dwóch mikrokomputero

wych programach użytkowych IZ0_DYSK (izolatory dyskowe) i IZ0_KIEL (izolatory 

kielichowe). Programy te służą również do wykonywania obliczeń dla izolatorów 

odstępnikowych z wewnętrznymi lub zewnętrznymi ekranami sterującymi [2].

Rezultatem obliczeń numerycznych dla modelu izolatora o założonych danych 

wejściowych jest zbiór przestrzennie uporządkowanych wartości: potecjału

elektrycznego oraz składowych i modułów wektora natężenia pola. Można w ten 

sposób wyznaczyć największe wartości modułów wektora natężenia pola wewnątrz 

i na powierzchniach bocznych izolatora (Ê  i Eg wyszczególnione w tablicy 1). 

Natężenia te zależą nie tylko od napięcia roboczego, średnic szyny prądowej 

i osłony przewodu oraz przenikalności elektrycznej materiału izolatorowego, 

lecz również od kształtu geometrycznego izolatora.
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Na podstawie wielu obliczeń numerycznych wyznaczono zależności przydatne 

do projektowania izolatorów odstępnikowych. Niektóre z tych zależności 

pokazane są przykładowo na rysunkach 1 i 2. Dotyczą one modelu przewodu 

szynowego 420 kV o określonych wymiarach poprzecznych i parametrach materia

łowych (Ej = 4-8). Są to zależności między natężeniami pola Ej i Eg a nastę-
• )pującymi parametrami geometrycznymi izolatorów :

kV 
m m
2.4

2,3 

2,2 

2,1 

2,0 

1,9 

1,8

V 
1,6

1.5 2,0 2,5 3,0 3,5

Rys.1. Największe spodziewane natężenie pola elektrycznego:
- wewnątrz izolatora dyskowego (Ej),
- na powierzchni izolatora dyskowego (Eg),

w zależności od parametru geometrycznego A1/A2 (wg (2))
Fig.1. The utmost expected electric strength moduli:

- Inside a disc-type spacer (Ej),
- on the surface of a disc-type spacer (Eg), 

according to the geometrical parameter A1/A2 [2]

** Izolator kielichowy ma dwie powierzchnie bocznej zewnętrzną (SI) 1 wewnę-
■ i ' '

trzną (S2). Stąd dwa różne natężenia pola elektrycznego: EgJ i Eg2 (rys. 2).
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Rys.2. Największe spodziewane natężenie pola elektrycznego:
- wewnątrz izolatora kielichowego (Ê ),
- na powierzchni zewnętrznej (Egl) i powierzchni wewnętrznej (Es2) 
izolatora kielichowego,

w zależności od parametru geometrycznego Gmax/R02 (wg (21)
Fig.2. The utmost expected electric strength moduli:

- inside a conial-type spacer (Ê ),
- on external surface (E ,) and internal surface (E _)si s2
of a conial-type spacer, 

according to the geometrical parameter Gmax/R02 (2]

- największą względną grubością ścianki izolatora dyskowego (A1/A2),

- względną krzywizną zewnętrznej powierzchni bocznej izolatora kielichowego

(Gmax/R02).
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Z wykonanych obliczeń numerycznych dla różnych modeli izolatora dyskowego 

(rys.l) wynika, że:

- największe spodziewane wartości natężenia pola elektrycznego wewnątrz i na 

powierzchni izolatora występują bezpośrednio przy powierzchni lub w pobliżu 

szyny prądowej i maleją nieliniowo ze wzrostem parametru A1/A2,

- natężenie pola E^ nie przekracza poziomu dopuszczalnego według kryterium 2, 

a natężenie pola Eg poziomu dopuszczalnego według kryterium 3 (dla 

analizowanego przewodu 2,52 kV/mm),

Podobne zależności stwierdzono dla modeli izolatora kielichowego z 

wyjątkiem maksimum natężenia pola na jego zewnętrznej powierzchni bocznej Egl 

(rys.2). Natężenie to wykazuje bowiem wyraźną tendencję nieliniowego wzrostu 

w miarę zwiększania się wartości parametru Gmax/R02, przekraczając poziom 

dopuszczalny, gdy Gmax/R02 i 0,46-0,72 (odpowiednio dla = 4-8). Chcąc 

zapewnić izolatorowi kielichowemu dostateczną wytrzymałość elektryczną 

powierzchniową należy więc starannie wyprofilować jego powierzchnię 

zewnętrzną w okolicy szyny prądowej, gdyż możliwości zmniejszenia grubości 

ścianki są ograniczone względami mechanicznymi.

Badania symulacyjne wykonane w znacznie szerszym, niż zaprezentowany, 

zakresie są opisane w sprawozdaniu [2], Pozwoliły one sformułować niektóre 

zasady dotyczące wymiarowania izolatorów odstępnikowych w gazoszczelnych 

przewodach szynowych 123-420 kV:

- podstawowym rodzajem konstrukcji izolatora wsporczego i grodziowego, szcze

gólnie w przewodach 123 i 245 kV, powinien być izolator dyskowy bez ekranu 

sterującego,

- średnica zewnętrzna izolatora dyskowego nie może być mniejsza od minimalnej 

dopuszczalnej średnicy osłony przewodu, wyznaczonej w procesie wymiarowania 

izolacji gazowej ([3] i [4]),

- ukształtowanie geometryczne izolatora dyskowego powinno wynikać z warunków: 

A1/A2 a 1,5 i ROI > 300mm (patrz szkic na rys.l),
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- izolator kielichowy może być uzasadnionym rozwiązaniem alternatywnym dla 

izolatora dyskowego w przewodzie o napięciu roboczym 420 kV (głównie jako 

izolator grodziowy),

- minimalna średnica zewnętrzna izolatora kielichowego powinna być równa 

minimalnej średnicy zewnętrznej izolatora dyskowego,

- izolator kielichowy powinien być tak ukształtowany w pobliżu szyny prądo

wej, aby względna krzywizna jego zewnętrznej powierzchni bocznej 

Gmax/R02 s 0,5 (dla materiału izolacyjnego o przenikalności = 6),

- izolatory odstępnikowe w przewodzie szynowym o napięciu roboczym 420 kV 

mogą być wyposażone w odpowiednio ukształtowane zewnętrzne ekrany 

sterujące, przy czym nie zaleca się stosowania mało efektywnych ekranów 

wewnętrznych.

Powyższe zasady wymiarowania izolatorów odstępnikowych nie uwzględniają 

wpływu wielu istotnych czynników konstrukcyjnych i wykonawczych. Szczegóły w 

tym zakresie można rozważać jedynie po dokonaniu jednoznacznych ustaleń 

materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych dla konkretnego rozwiązania 

przewodu szynowego.

4. WNIOSKI

1. Z obliczeń numerycznych wykonanych dla modeli gazoszczelnych przewodów 

szynowych wynika, że najważniejszymi parametrami geometrycznymi izo

latorów odstępnikowych, decydującymi o ich właściwościach elektrycz

nych, są:

- największa względna grubość ścianki A1/A2 (izolatory dyskowe),

- największa krzywizna zewnętrznej powierzchni bocznej Gmax/R02 (izola

tory kielichowe).

2. Badania symulacyjne dowodzą, podstawowym rodzajem konstrukcji izolato

rów odstępnikowych dla przewodów szynowych 123-420 kV powinny być odpo-
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wiednio uprofiłowane izolatory dyskowe bez ekranów sterujących, o 

względnej grubości ścianki A1/A2 a 1,5. Rozwiązaniem alternatywnym dla 

przewodów o napięciu 420 kV mogą być izolatory kielichowe, lecz tak 

ukształtowane w pobliżu szyny prądowej, aby Gmax/R02 £0,5 (dla mate

riału izolacyjnego o przenikalności elektrycznej względnej e^= 6).

3. Sformułowane zasady wymiarowania izolatorów dyskowych i kielichowych ze 

względu na wymagania elektryczne mogą być wykorzystane we wstępnych 

fazach projektowania jednobiegunowych gazoszczelnych przewodów szyno

wych 123-420 kV.
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DIMENSIONING OF SOLID DIELECTRIC SPACERS FOR SF -INSULATED BUSES
6

A b s t r a c t

This paper presents the results of an effective designing process of 

specific post-type dielectric spacers and barrier spacers for high voltage 

buses which are insulated with compressed SF . The problem was realized with
D

algorithmic methods by using computer programs. Spacers considered were those 

produced from any material and with any geometrical shape so long as they 

indicate rotary symmetry. The spacers are designed with respect to the 

electrical requirements.

When the technical properties of the spacers were defined, the criteria of 

practical selection and the spacer’s dimensioning were proposed. The criteria 

secured the proper across and surface electrical withstand of the spacers. 

The consideration of details were based on computational results of the 

electrical field distribution in 123-420 kV conductors, which are furnished 

with disc or conial spacers.

The above data were obtained on the base of multivariant numerical 

calculations, which are results of original microcomputer programs. The 

programs enable to calculate the space parameters of electrical field 

distribution in composed insulation systems. The computational process 

enables also to design the spacers with the external and internal screens.

On the base of the analysis of the greatest values of the electrical field 

vector components and moduli, the most important correlation of selected 

insulation properities on geometrical shape of the spacers were determined. 

The proposed procedure and the results of computation may be used in the 

designing process or in the proceedings which may have to optimize the high

voltage construction of the buses insulated with compressed SF,..
6



ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 1992

Seria: ELEKTRYKA z. 127 Nr kol. 1169

Alfred KAŁUŻNY
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POWIETRZNYCH

Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono metodę i wyniki badań 
wytrzymałości elektrycznej odstępów izolacyjnych w polu elektrycznym 
jednostajnym. Badania wykonano przy napięciu przemiennym 50 Hz dla 
różnego stężenia pyłu i zwiększonej wilgotności powietrza.

INFLUENCE OF INDUSTRIAL DUST ON THE ELECTRIC STRENGTH OF AIR GAPS

Summary. The paper presents results of laboratory tests on the electric 
strength of insulating air polluted gaps with uniform electric field at 
power frequency.
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B03Ayxa M KOHUeHTpaUHH nujiu. .

1. WSTĘP

Powietrzne układy elektroizolacyjne urządzeń przemysłowych i linii 

elektroenergetycznych pracują często w warunkach znacznego zanieczyszczenia 

atmosfery pyłami i gazami przemysłowymi oraz rozpyloną w powietrzu cieczą 

przewodzącą, np. wodą morską. Obecny stan wiedzy i przepisów normatywnych 

PN, IEC nie uwzględnia tak zmienionych warunków pracy odstępów izolacyjnych 

w ocenie ich możliwości eksploatacyjnych. Brak rozeznania tego problemu może 

prowadzić do znacznego błędu w ocenie wytrzymałości elektrycznej nie
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tylko odstępów elektroizolacyjnych, ale również układów Izolacyjnych 

uwarstwionych, np. izolator - powietrze otaczające. Przykładowo, wyniki badań

terenowych izolatorów napowietrznych w warunkach zabrudzeń przemysłowych

kwalifikowano często jako wyładowanie zabrudzeniowe, gdy tymczasem na

powierzchni izolatorów nie było praktycznie warstwy zabrudzeń. Było to raczej 

wyładowanie elektryczne w powietrzu otaczającym izolator.

Z drugiej strony, brak rozeznania ww. zagadnień skłania służby 

projektowania i eksploatacji napowietrznych urządzeń elektrycznych do 

znacznego ich przewymiarowania, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu zużycia 

materiałów i kosztów produkcji oraz inwestycyjnych.

Opierając się na wynikach uzyskanych we wstępnych badaniach [1], analizie 

wyników badań zabrudzeniowych izolatorów na stacjach terenowych oraz 

rozważaniach mechanizmu zapłonu i rozwoju wyładowania elektrycznego w powie

trzu, autor postawił tezę o istnieniu zależności wytrzymałości elektrycznej 

powietrza od stopnia jego zapylenia - zwłaszcza w warunkach zwiększonego

zawilgocenia. Częściową próbę oceny ilościowej i jakościowej zagadnienia 

zawiera niniejsze opracowanie.

2.METODA BADAŃ

Pomiary wytrzymałości elektrycznej określonej poziomem napięcia 

przeskoku U wykonano napięciem przemiennym 50 Hz w układzie laboratoryjnymp
wg rys. 1.

Badany układ elektroizolacyjny zamodelowano tak, aby w przerwie iskrowej 

istniało pole jednorodne. Do badań przyjęto następujące układy elektrod: 

płaszczyzny równoległe i kule mimośrodkowe. Kształty i wymiary elektrod 

pokazano na rys. 2. Tak zamodelowany układ elektroizolacyjny umieszczono w
3komorze o objętości 1,2 m wykonanej z pleksiglasu. W komorze badań 

rejestrowano temperaturę oraz wilgotność powietrza. Zmianę wilgotności w
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Rys. 1. Schemat ideowy układu laboratoryjnego
TR - transformator regulacyjny 0-250 V, 10kVA,
TWN - transformator wysokiego napięcia, 0-150kV,10kVA,
KB - komora badań, 1x1x1. 2 m,
RP - rozpylacz pyłu,
EP - elektrody pomiarowe,
T - termometr,
H - hygrometr.
The schematic diagram of a laboratory circuit.
TR - regulation transformer 0-250 V,lOkVA,
TWN - high voltage test transformer, 0-150kV, lOkVA,
KB - test chamber, lxlxl.2 m,
RP - dust pulverizer.
EP - measuring electrodes,
T - thermometer,
H - hygrometer.

komorze uzyskano przez doprowadzenie pary wodnej poprzez otwór w dolnej 

części komory. Zadane Ilości pyłu wprowadzano do komory w postaci mieszaniny 

pyłu i powietrza, którą wytworzono w zbiorniku na zewnątrz komory. Wybrane 

własności pyłów - elektrownianego i hutniczego - zestawiono w tabl. 1.

Po wprowadzeniu zadanej masy pyłu do komory badań, uzyskano stężenie 

ziaren pyłu wyrażone w gramach na metr sześcienny. Następnie na układ
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Rys. 2. Kształt ł wymiary elektrod pomiarowych 
Fig. 2. The shape and size of measuring electrodes

elektrod podawano napięcie regulowane od zera z prędkością ok.1 kV/s, aż do 

uzyskania przeskoku.
Tablica 1

Wybrane własności pyłów przemysłowych

Rodzaj

pyłu

Średnica

zastępcza

ziaren

Konduktywność

składników

rozpuszczalnych

Gęstość Procentowa zawartość 

cząstek rozpuszcza

lnych

pm pS/m t/m3 '/.

Elektro

wniany 40,6 180000 2,26 13,74

Hutniczy 29,3 117100 4,33 4,63

Po przeskoku napięcie po stronie pierwotnej zespołu probierczego 

obniżano do zera i po ponownym załączeniu transformatora probierczego 

zwiększano napięcie do przeskoku.

Biorąc pod uwagę losowy rozkład stężenia pyłu w komorze oraz opadanie 

ziaren pyłu, pomiary napięcia przeskoku wykonywano w dwóch seriach, dla
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zadanego stężenia pyłu, po pięć pomiarów w serii. Po każdej serii pomiarów 

komora była przewietrzana i czyszczona - w szczególności powierzchnie elek

trod modelowanego układu elektroizolacyjnego. Następnie ponownie wprowadzano 

do komory taką samą masę pyłu, uzyskując wymagane stężenie ziaren pyłu i 

wykonywano drugą serię pięciu pomiarów napięcia przeskoku. W wyniku przyjętej 

procedury, dla zadanej wilgotności, temperatury i ciśnienia w komorze oraz 

stężenia pyłu i odległości pomiędzy elektrodami, wykonano dziesięć pomiarów 

napięcia przeskoku. Zakres zmian warunków badań zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2

Zakres zmian parametrów stanu zanieczyszczenia powietrza

Wilgotność g/m0 11,0 12,3 13,1 14,8 16,2 17,5 mgia

Średnie stężenie

pyłu w powietrzu
. 3 g/m

0, 075 0, 15 0,3 0,75 1,5 3,0 12,0

Odległość pomiędzy elektrodami zmieniano w zakresie:

- w układzie płaskim a = 10.... 25 mm,

- w układzie kul mimośrodkowych a = 10....65 mm.

Ciśnienie i temperatura powietrza podczas badań zmieniała się w niewiel

kim stopniu w stosunku do wartości normalnych (ó = 1,0).

3. OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Wyniki badań są wypadkową oddziaływania szeregu, zmiennych losowo, 

parametrów stanu obiektu badanego oraz błędów systemowych i przypadkowych. 

W celu ograniczenia wpływu błędów pomiarowych na wyniki badań zastosowano 

wielokrotne powtarzanie pomiarów i obróbkę statystyczną wyników pomiaru.
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Badania rozkładu wielkości mierzonej wykazały, że istnieje jednakowe prawdo

podobieństwo odchyłek dodatnich i ujemnych, a rozkład wyników pomiarowych 

ma charakter rozkładu normalnego, przy czym dla zadanych warunków próby 

odpowiednie wartości średnie napięcia przeskoku i granice odchylenia standar

dowego wynoszą:

dla: n = 5 U = 27,72 0,7 s r s 3,35p
n = 10 U = 28,01 0,37 £ tr £ 0,998p
n = 50 U = 28,10 0,195 £ o- £ 0,29 .p

Wartość oczekiwaną oraz przedział ufności wyznaczono zgodnie z statys

tyką Studenta [2], wg zależności:

- wartość średnia arytmetyczna napięcia przeskoku wynosi:

- średnie odchylenie kwadratowe s wynosi:

l=n
T ( u - u )L pl p
1=1

n-1
( 2 }

- dwustronne odchylenie od wartości średniej określające poziom ufności 0,95

wynosi:
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- odchylenie standardowe:

/Ę / ¥ ( 4 )

W przedstawiony sposób opracowano wszystkie wyniki pomiarów i 

przedstawiono w postaci graficznej na rys. 3, 4, 5 i 6.

30
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10
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« •
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20 40
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Rys. 3. Zależność napięcia przeskoku w powietrzu od stężenia pyłu i wilgot
ności w polu jednostajnym przy 50 Hz 

Fig. 3. Dependence of the level high voltage discharges in polluted air by 
changeable concentration dust and at changeable humidity in uniform 
electric field at 50 Hz
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4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiono graficznie. Podają one 

zależność napięcia przeskoku - wartość średnią oczekiwaną - w funkcji stęże

nia pyłu przemysłowego i wilgotności powietrza otaczającego. Ze względu na

35 —

30 ■

0t=25fnmo 2Ł. 0.3
A Z -  0,75 —
o z = 1,5 —
Z = 3,0 -
Z«= 6,0 
Ł Z=12P — n-"bez pytu obliczone wg [ ¿J]— I J « L -  -

wilgotność W
'li
I

13.1 14.2 16,2 17,5 [g/m3]
i l l L w

63 75 85 93 400 [y„]
Rys. 5. Wpływ stężenia pyłu i wilgotności powietrza na napięcie przeskoku 

iskiernika kulowego
Fig. 5. The influence of concentration of dust and humidity on electrical 

strength of sphare spark gap

dużą liczbę pomiarów i aby zachować przejrzystość rysunków, nie podawano 

przedziałów ufności mierzonych wartości napięcia przeskoku.

Na rys. 3 przedstawiono wyniki pomiarów napięcia przeskoku, w układzie
3elektrod płaskich, w funkcji stężenia pyłu (w g/m ) przy zadanej wilgotności 

powietrza otaczającego. Dla warunków mgłowych (brak widoczności w powietrzu) 

zmianę napięcia przeskoku pomiędzy elektrodami w funkcji stężenia pyłu 

przedstawiono w postaci linii ciągłej, wyznaczonej metodą najmniejszych 

kwadratów.
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Rys. 6. Porównanie wytrzymałości elektrycznej odstępów izolacyjnych powie
trza czystego 1 zanieczyszczonego pyłem przy 50Hz 

Fig. 6. The comparison of the electric strength of insulating gaps in clean 
and polluted air, at 50 Hz

Wyniki pomiarów porównano z danymi literaturowymi dla powietrza czystego. 

Z uzyskanych rezultatów badań wynika, że dla małych odstępów izolacyjnych (a 

<15 mm) pył przemysłowy w przestrzeni międzyelektrodowej powoduje nieznaczne 

obniżanie poziomu napięcia przeskoku wraz ze wzrostem stężenia pyłu.Stopień 

obniżenia się napięcia przeskoku jest zależny od wilgotności powietrza. Dla 

stężenia pyłu w powietrzu mniejszego od 6 g/m3 zwiększenie wilgotności, w 

stosunku do wilgotności normalnej, powoduje tylko nieznaczne obniżenie napię-
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3cia przeskoku. Dla stężenia pyłu większego od 6 g/m wzrost wilgotności 

w powietrzu powoduje szybkie obniżenie poziomu napięcia przeskoku.

Ze wzrostem długości odstępu izolacyjnego rośnie różnica pomiędzy 

wytrzymałością elektryczną powietrza czystego i zanieczyszczonego pyłem 

przemysłowym.

Dla długości drogi wyładowania a = 20 i 25mm, w układzie elektrod płas

kich i zmieniającej się wilgotności, od normalnej do nasycenia, wzrost
3stężenia pyłu w przedziale z = 0,075 + 1,5 g/m powodował nieznaczne obni-

3żenie napięcia przeskoku. Dopiero przy stężeniu pyłu większym od 1.5 g/m 

następuje wyraźne obniżenie się wartości napięcia przeskoku. Bardzo istotny 

wpływ na obniżenie poziomu napięcia przeskoku ma wzrost stężenia pyłu w
3powietrzu zamglonym. Przykładowo dla stężenia pyłu z = 0,075 g/m i 0,75

3g/m różnice wartości napięcia przeskoku w odniesieniu do wilgotności 

normalnej wynoszą odpowiednio 7,31! i 12,2%.

Wyniki te pokazują, że ze wzrostem długości odstępu izolacyjnego rośnie 

znaczenie ziaren pyłu w mechanizmie wyładowania elektrycznego. Obniżanie się 

wytrzymałości elektycznej powietrza (linia ciągła na rys.3) wraz ze wzrostem 

stężenia pyłu jest szczególnie intensywne w warunkach dużej zawartości drobin 

wody w powietrzu (mgła).

Na rys. 4 1 5  zestawiono wyniki badań wytrzymałości elektrycznej powie

trza o zadanym stężeniu pyłu z w funkcji wilgotności otoczenia. Z rysunków 

tych wynika, że zarówno w układzie elektrod płaskich, jak i kulowych, tworzą

cych pole elektrycznie jednostajne, wartość napięcia przeskoku rośnie ze 

wzrostem wilgotności w zakresie od normalnej (63%) do 85%. Dalszy wzrost 

wilgotności (ponad 85%) powietrza zanieczyszczonego pyłem powoduje zmniej

szenie wartości napięcia przeskoku. Wyniki te pokazują, że znana reguła 

wzrostu wytrzymałości elektrycznej ze wzrostem wilgotności w powietrzu 

czystym - w układzie elektrod o polu niejednostajnym - jest również słuszna 

dla odstępu izolacyjnego o polu jednostajnym w powietrzu zanieczyszczonym
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pyłem przemysłowym w zakresie zmian wilgotności od normalnej do 85/i. Dalszy 

wzrost liczby drobin wody w powietrzu zanieczyszczonym pyłem przemysłowym 

powoduje obniżenie się wartości napięcia przeskoku, z rosnącym 

współczynnikiem regresji.

Wyniki tych badań wykazały różnicę w stosunku do dotychczasowych 

poglądów na zależność wytrzymałości elektrycznej odstępów izolacyjnych 

powietrznych w polu elektrycznym jednostajnym, które nie uwzględniają 

wpływu stopnia zawilgocenia powietrza na wytrzymałość elektryczną. 

Pogląd ten, o ile jest słuszny dla powietrza czystego, to wydaje się, że nie 

może być przyjęty do analizy wytrzymałości elektrycznej powietrza zanieczysz

czonego pyłem przemysłowym.

Porównanie danych literaturowych, dla powietrza czystego, z wnikami badań 

zawartymi w tym artykule przedstawiono na rys. 6. Z zestawienia tego wynika, 

że dla małych odstępów izolacyjnych (dc 20 mm) zanieczyszczenie powietrza 

ziarnami pyłu przemysłowego powoduje wzrost ich wytrzymałości elektrycznej. 

Dla rosnącej drogi wyładowania elektrycznego (a > 20mm) wytrzymałość elekt

ryczna maleje, w porównaniu do warunków normalnych, wraz ze wzrostem koncen

tracji ziaren pyłu i zawartości drobin wody w powietrzu.

5. WNIOSKI

1. Wyniki badań wpływu zanieczyszczenia powietrza pyłem przemysłowym na 

wytrzymałość elektryczną odstępów izolacyjnych o polu elektrycznym 

jednostjnym wskazują na istotną jej zależność od stopnia koncentracji ziaren 

pyłu i zawartości drobin wody w powietrzu.

2. Stopień obniżenia się wytrzymałości elektrycznej odstępu izolacyjnego

w powietrzu zanieczyszczonym pyłem przemysłowym rośnie ze wzrostem 

wilgotności i długości drogi wyładowania.

3. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że dotychczasowy pogląd o
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nieistotnym wpływie wilgotności powietrza na wytrzymałość elektryczną 

odstępów Izolacyjnych o polu elektrycznym jednostajnym nie jest chyba słuszny 

w przypadku warunków rzeczywistych, w których pracują techniczne układy elek- 

troizolacyjne.

4. Konieczne są dalsze badania mające na celu wyjaśnienie wpływu pyłu 

przemysłowego na wytrzymałość elektryczną odstępów izolacyjnych powietrznych 

o polu jednostajnym i niejednostajnym oraz dłuższej drodze wyładowania przy 

oddziaływaniu napięcia statycznego i udarowego.
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INFLUENCE OF INDUSTRIAL DUST ON THE ELECTRIC STRENGTH OF AIR GAPS 

A b s t r a c t

The overhead lines and substations high voltage equipment located in 

industrial polluted areas are exposed to the considerable density of 

industrial dust. So far research and utilization works, together with
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standard requirements that have been used, do not comprise the influence of 

air pollution on its electric strength.

The author set forward thesis that industrial air pollution creates new 

conditions for the ignition and development of electric discharges in the 

air, in comparison with normal conditions.

The paper presents method and results of laboratory tests carried out to 

check the influence of industrial dust upon the electric strength of short 

insulating air polluted gaps with uniform electric field at power frequency.
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SPRAWDZANIE OBCIĄŻALNOŚCI PRĄDOWEJ DŁUGOTRWAŁEJ PRZEWODÓW SZYNOWYCH 
Z IZOLACJĄ GAZOWĄ SF6 METODĄ NUMERYCZNĄ

Streszczenie. Przedstawiono algorytm opracowanego programu obliczenio- 
wego. Omówiono zakres zastosowania i opcje programu. Załączono przykładowy 
wydruk ilustrujący pełny zestaw danych wejściowych oraz postać wyników.

VERIFICATION OF LONG-LASTING CURRENT-CARRYING CAPACITY SF&-INSULATED 
BUSES BY MEANS OF A NUMERICAL METHOD

Summary The algorithm of described calculation program is presented. 
The scope of application and the options of this computer program are 
discussed. An examplary computer printing, which illustrates a complete 
set of input data and a form of results, is annexed.

NACHPRÜFUNG MIT DER HILFE DER NUMERISCHEN METHODE VON DER DAUERSTROM- 
BELESTBARKEIT DER SF,-ISOLIERTENo

Zusammenfassung. Es ist der Algorithmus des Berechungsprogramms 
dergestellt. Beschreiben sind die Anwendungsbereiche und Möglichkeiten des 
Programms. Es ist auch ein Beispiel gegeben dos die Zusammenstellung von 
den Eingangsdaten und Ergebnisse illustriert.

1. WPROWADZENIE

Przewody szynowe z izolacją gazową SF nie były dotychczas w krajub
produkowane ani stosowane. Prowadzono jednak prace technologiczne i 

konstukcyjne [1], które obecnie umożliwiają zaprojektowanie i wykonanie 

prototypowego odcinka przewodów szynowych 110 kV, a w perspektywie wdrożenie 

do produkcji przemysłowej. Przy projektowaniu lub doborze przewodów szynowych
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dla konkretnych warunków eksploatacyjnych uwzględnia się różne kryteria, w 

tym - obciążalności prądowej długotrwałej oraz wytrzymałości na oddziaływanie 

cieplne prądów zwarciowych (obciążalność zwarciowa cieplna). Wielkości te 

zależą ściśle od parametrów materiałowych, geometrycznych i temperaturowych 

oraz od układu konstrukcyjnego przewodu szynowego. W praktyce projektowej 

zachodzi więc często potrzeba ich wyznaczania lub sprawdzania.

2. TEORETYCZNE PODSTAWY OBLICZEŃ

Przewody szynowe z izolacją w postaci gazu sprężonego muszą posiadać 

hermetyczne obudowy. Zależnie od konstrukcji obudowa może być wspólna dla 

wszystkich szyn fazowych przewodu (rys.la) lub oddzielna dla każdej fazy 

(rys.Ib). W tym drugim przypadku układ przewodów fazowych może być płaski lub 

trójkątny, a ich metalowe obudowy mogą być lub nie być połączone i uziemione 

na końcach sekcji.

Podstawą do obliczeń obciążalności długotrwałej może być bilans cieplny 

dla stanu ustalonego lub odpowiadający mu model elektryczny obwodowy zjawisk 

cieplnych. Ze względów praktycznych przyjmuje się w obliczeniach, że przewód 

jest osiowo jednorodny oraz że powierzchnie przekroju poprzecznego szyn i

Rys.1. Szkic do obliczeń obciążalności długotrwałej przewodów szynowych z izo
lacją gazową: a) układ z obudową wspólną dla trzech szyn fazowych, 
b)szyny fazowe w obudowach oddzielnych, w układzie płaskim lub trójkąt- 
tnym, c) model elektryczny obwodowy dla układów a l b

Fig.1. The sketch for long-lasting current-carrying capacity calculation of 
buses with the gaseous insulation: a) arrangement with a common screen 
for three current conductors, b) flat or triangular arrangement for 
phase conductors inside separate screens, c) electrical circuit model 
for a and b arrangement
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obudów są powierzchniami izotermicznymi. Model obwodowy odpowiadający tym 

założeniom pokazano na rys.lc. Wynika z niego zależność między prądem 

długotrwałym I a temperturą ustaloną szyny prądowej wyrażająca

alternatywnie:

- temperaturę przy zadanej wartości prądu

gdzie:

tf t - temperatura otoczenia przewodu szynowego (powietrza), w K,

n - ilość szyn prądowych otoczonych wspólną obudową (jedna lub trzy),

R - rezystancja elektryczna jednostkowa szyny przy prądzie przemiennym

i temperaturze roboczej 0 , u C2/m,

Hot. RpQ. Sge * opory cieplne jednostkowe otoczenia, pokrycia ochronnego

obudowy oraz izolacji gazowej między szyną a obudową (ekranem), w mK/W,

X -  współczynnik strat w obudowie względem strat w szynach prądowych

otoczonych tą obudową,

Psf - moc wydzielana na powierzchni zewnętrznej przewodu wskutek
2promieniowania słonecznego, w W/m .

Zgodnie z definicją prądu dopuszczalnego długotrwale 1^, przy obliczaniu 

lub sprawdzaniu obciążalności prądowej długotrwałej wg zależności (la) lub 

(lb) obowiązuje formalnie związek:

(r +R .( PO otj n I2 R (1+A) + n I2 R R + P ,R .se sł ot (la)

- prąd, przy którym osiągana jest zadana temperatura

/I / (lb)

I=Idd JeŻeli fl=*dd' (2)

ale obliczenia muszą być wykonywane itercyjnie, z uwagi na zależność oporów 

cieplnych od rozkładu temperatury w kierunku promieniowym (0^  oznacza
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temperaturę dopuszczalną długotrwale). Zastosowany w tym celu algorytm 

obliczeń pokazano na rys.2.

Straty mocy wydzielane w szynach prądowych Pgzw i w obudowach Peyal 

obliczane są zgodnie z wytycznymi' zawartymi w raportach CIGRE [2] i [4]. Od

nosi się to do sposobu obliczania współczynnika strat w obudowach X oraz 

współczynnika strat dodatkowych w szynach k̂ , zależnie od układu przewodu 

szynowego i sposobu połączenia obudów na końcach sekcji przewodu.

Opory cieplne izolacji gazowej i otoczenia (powietrza na zewnątrz 

przewodu) obliczane są alternatywnie: z zależności teoretyczno-empirycznych 

podanych w pracach [2] i (5), dotyczących mocy oddawanych z szyny do obudowy 

Podsz oraz z zewnętrznej przewodu szynowego do otoczenia pocjpZ-

lub na podstawie liczb kryterialnych podobieństwa zjawisk cieplnych. Dokład

niejszy opis sposobu obliczania oporów cieplnych i strat mocy w szynach i 

obudowach pominięto z uwagi na obszerność, zamieszczając go w pracy [6]. Przy 

korzystaniu z prac (2) i [4] należy natomiast uważać na liczne błędy występu

jące w podawanych tam zależnościach, spowodowane prawdopodobnie niedokładną 

korektą tekstu.

Oporność cieplną pokrycia ochronnego liczono przyjmując, że jest ona 

niezależna od temperatury. Posługiwano się wzorem dla warstwy cylindrycznej:
pt 2t
tp ( p 1R = ---  ln 1+---- (3)

P° 2n i D„ )
o rezystywności cieplnej materiału pokrycia p ^  (w mK/W), grubości t̂  i 

średnicy wewnętrznej (w m).

Moc wydzielana na powierzchni przewodu szynowego w wyniku promieniowania 

słonecznego [3] obliczana jest wg wzoru:

Rys.2. Algorytm obliczania temperatur przy sprawdzeniu obciążalności 
prądowej przewodów szynowych.

Fig.2. The algorithm of temperature calculation used to verify the 
long-lasting current-carrying capacity of bus conductors.
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P = H k D, sin3 . (4)sł r 5 r

Wstawiając do wzoru (4) wartości: intensywności promieniowania słonecznego
2H = 1000 W/m oraz współczynnika pochłaniania energii słonecznej k^ równe w 

przybliżeniu współczynnikowi czerni powierzchni zewnętrznej przewodu 

szynowego c4 otrzymuje się oszacowanie Psj, bezpieczne (z nadmiarem) dla 

warunków krajowych. Kąt 3^ zawarty Jest między kierunkiem ułożenia przewodu a 

kierunkiem padania promieni słonecznych.

Nagrzewanie przewodu szynowego prądem zwarciowym uwzględniono przy 

założeniu, że odbywa się ono adiabatycznie, przy czym rezystywność materiału 

zależy od temperatury. Prowadzi to do wyrażenia zwarciowego przyrostu

*)temperatury szyny [6 ] w postaci :

AOszz i— «  1i “  SZJ

,2kj “ P i •.<ds s s stl
exp 5----- -1

c S g  s s s
(5)

gdzie:

- współczynnik temperaturowy rezystywności materiału szyny,

p - rezystywność materiału szyny w temperaturze 20 °C, w firn,
2Sg - poie powierzchni przekroju szyny, w m , 

cs - ciepło właściwe materiału szyny, w Ws/kgK,
3gg “ gęstość materiału szyny, w kg/m ,

” prąd zastępczy jednosekimdowy dla prądu zwarciowego w szynie, w A.

Obliczenia temperatur w stanie cieplnie ustalonym oraz dla warunków 

zwarciowych mają dodatkowe zastosowanie przy doborze kompensatorów naprężeń 

związanych z dylatacyjnymi odkształceniami przewodu szynowego.

*) Postać wzoru dla obudowy jest analogiczna.
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3. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU OBLICZEŃ

Program oznaczono nazwą NPS_JH1. Napisany jest w języku Turbo Pascal 5.0 

na IBM PC. Czas wykonywania obliczeń promieniowego rozkładu temperatury przy 

zadanej wartości prądu wynosi kilka sekund. Zestawienie potrzebnych wielkości 

wejściowych oraz rodzaj wyprowadzanych wyników obliczeń pokazano na 

przykładowym wydruku komputerowym.

Menu programu obejmuje następujące warianty materiałowe dla szyny i 

obudowy: Al lub Cu (dane materiałowe wczytywane automatycznie), inne

materiały przewodowe (wprowadzane z klawiatury) oraz następujące warianty 

układu konstrukcyjnego przewodów szynowych:

- trójkątny we wspólnej obudowie,

- płaski; obudowy oddzielne połączone na obu końcach,

- płaski; obudowy oddzielne nie połączone na obu końcach,

- trójkątny; obudowy oddzielne połączone na obu końcach,

- trójkątny; obudowy oddzielne nie połączone na obu końcach.

Każda opcja materiałowo-konstrukcyjna przewodu może być obliczana przy 

zastosowaniu wybranego sposobu wyznaczania oporów cieplnych Rgfc i RQt (wg 

raportów CIGRE lub z zastosowaniem liczb kryterialnych podobieństwa zjawisk 

cieplnych).

Jeśli po zakończeniu obliczeń zostanie wydana dyspozycja wydruku, to może 

ona dotyczyć tylko wyników obliczeń lub - łącznie - danych wejściowych i 

wyników obliczeń. Zestaw danych wprowadzonych do komputera podczas ostatnio 

wykonywanych obliczeń jest zapamiętywany, co znacznie usprawnia generację 

nowych, częściowo zmienianych danych wejściowych.

4. PRZYKŁAD WYNIKÓW OBLICZEŃ

Weryfikacja empiryczna metody i algorytmu obliczeń cieplnych przewodów 

szynowych hermetyzowanych możliwa jest obecnie w ograniczonym zakresie.
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Wyniki badań empirycznych są rzadko publikowane z kompletnym i jednoznacznym 

opisem obiektu badań i warunków ich wykonania. Wyniki obliczeń przykładowych 

uzyskano dla danych przewodu szynowego wg pracy [2],z wyjątkiem nie określo

nych tam współczynników czerni. Wyniki te są zgodne z opisanymi w rapor

cie [2],

******* NAGRZEWANIE PRZEWODÓW SZYNOWYCH JEDNORODNYCH ******* 
******* W STANIE USTALONYM I PRZY ZWARCIACH *******

DANE WEJŚCIOWE —
** Układ plaski, ekrany połączone na obu końcach 
** Obliczenia według zależności podanych w Electrze
Częstotliwość [Hz]
Materiał szyny 
Konduktywnosc szyny [MS/m]
Temp.wsp.zmiany rezystancji szyny 
Materiał obudowy 
Konduktywnosc obudowy [MS/m]
Temp.wsp.zmiany rezystancj i obudowy 
Grubość pokrycia obudowy [m]
Rezyst.cieplna pokrycia [K*m/W] 
Średnica zewnętrzna obudowy [m] 
Średnica wewnętrzna obudowy [m] 
Średnica zewnętrzna szyny [m] 
Średnica wewnętrzna szyny [m]
Prad szyny [kA]
Temperatura otoczenia [C]
Ciśnienie SF6 [MPa]
Częstotliwość [Hz]
Kat padania promieni słonecznych 
Wsp.pochłaniania prom.słonecznego 
Emisyjnosc pow.zewn.przew.szynowego 
Emisyjnosc pow.wewn.obudowy 
Emisyjnosc szyny
Prad zast.cieplny ls.w szynie [kA] 
Prad zast.cieplny ls.w obudowie [kA] 
Gest.osc szyny [kg/m szesc.]
Gestęsc obudowy [kg/m szesc.]
Ciepło właściwe szyny [jykg*K]
Ciepło właściwe obudowy [J/kg*K] 
Temp.wsp.rozszerz.liniowej szyny 
Temp.wsp.rozszerz.liniowej obudowy 
Odległość miedzy osiami przewodów [m 
Temperatura montażu przew.szyn. [C]

f = 60 
szyna = Al 
gamasz = 35.21 
alfasz = 0.004 
ekran = Al 
gamaek = 35.21 
alfaek = 0.004 
tp = 0 
ropo = 0 
dzek = 0.762 
dwek = 0.7462 
dzsz = 0.279 
dwsz = 0.2536 
Isz = 10.059 
tetaot = 30 
p = 0.44 
f = 60 
fi = 0 
kr = 0
epszek = 0.62
epswek «0.3
epssz = 0.3
lesz = 40
Icek « 4 0
gsz = 2700
gek = 2700
cpsz = 900
cpek = 900
betalsz « 0.0000237
betalek = 0.0000237
s « 1.587
tetam = 20
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WYNIKI OBLICZEŃ --
** DLA WARUNKÓW ROBOCZYCH 
Współczynnik strat dodatkowych dla szyny 
Współczynnik strat dla obudowy 
Moc wydzielona w szynie [W/m]
Moc wydzielona w obudowie [W/m]
Moc oddawana przez szynę [W/m]
Moc oddawana przez obudowę [W/m]
Temperatura szyny [C]
Temperatura obudowy [C]
Temperatura pow.zewn.przewodu szynowego [C] 
** DLA ZWARCIA
Temperatura szyny po zwarciu [C] 
Temperatura obudowy po zwarciu [C] 
Wydłużenie wzgledne szyny 
Wydłużenie wzgledne obudowy

kds = 1.090 
lambdad = 0.481 
Pwsz = 377.3 
Pwek = 181.6 
Podsz = 377.2 
Podek = 559.0 
tetasz = 90.0 
tetaek = 58.3 
tetapz = 58.3
tetaszzw = 90.3 
tetaekzw = 53.4 
dlsz = 0.00167 
dlek = 0.00091

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5. PODSUMOWANIE

Zaproponowana metoda i program obliczeniowy mogą być wykorzystane przy 

projektowaniu przewodów szynowych z izolacją gazową SF̂ . Program umożliwia 

obliczanie temperatur nagrzewania szyn, obudów i powierzchni zewnętrznej 

przewodów szynowych z izolacją gazową SF, w stanie ustalonym i przy zwarciachO
oraz wyznaczanie ich obciążalności prądowej. Program obejmuje praktycznie 

wszystkie stosowane warianty konstrukcyjne układu szyn i obudów, z 

uwzględnieniem sposobu połączenia końców obudów.

Wskazana jest szersza weryfikacja programu. Utrudnia ją niedostatek 

wystarczająco dokładnie opisanych badań empirycznych. Przewiduje się 

rozbudowę programu w celu rozszerzenia zakresu jego zastosowania na 

gazoszczelne przewody szynowe z inną izolacją gazową.
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Recenzent: prof, dr hab. inż. Romuald Włodek 

Wpłynęło do redakcji dnia 2 marca 1992 r.

VERIFICATION OF LONG-LASTING CURRENT-CARRYING CAPACITY OF SF6-INSULATED
BUSES BY MEANS OF NUMERICAL METHODS

A b s t r a c t

The proposed algorithm and computer calculation program has been worked up 

with regard to dependences on temperature for electrical resistance of 

current conductor and screen materials as well as for heat resistance of 

gaseous insulation and surrounding air. The computational model, in a form of 

substitute electrical circuit, is conformed to buses which can be 

characterized by axial homogeneity and heat transfer only along a radial
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direction. The following factors are taken into account: insulation of

outside conductor surface, dependence of power loss emitting in current 

conductors and screens on configuration and on a way of complying of screens 

at the ends of each section.
An examplary printout of calculation results, obtained for input data which 

are confirmed to an object of another laboratory findings, is presented. 

These results are sufficiently consistent with the above findings.
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OCENA ZEROWANIA JAKO ŚRODKA DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 
W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono przyczyny niedostosowania
zerowania do współczesnych wymagań technicznych i normatywnych w zakresie 
poprawnej pracy odbiorników oraz skutecznego działania ochrony 
przeciwporażeniowej. Wskazano na konieczność stosowania sieci niskiego
napięcia typu TN-S oraz wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo -
prądowych.

APPRECIATION OF NEUTRAL CONDUCTOR USING IN LOW-VOLTAGE INSTALLATIONS

Summary. The paper presents the reasons of neutral conductor’s using 
inadequcy to the contemporary technical requirements and standards in the 
field of correct operating the electrical receivers, and effective 
functioning of protective devices. A necessity of applying the TN-S low - 
voltage networks, and residual-current circuit breakers, is shown.

OUEHKA nPMMEHEHMH 3AHYJ1EHHSI B HIGKOBOJIbTHbIX 3J1EKTPMHECKMX MHCTAJ150IMSÏX

Pe3»Me. B CTaTbe noKa3aHbi npwHHHU HecooTBSTCTBeHHocTM saHyjieHMS c 
COBpeMeHHbłMH TeXHHWeCKMMM H HopMaTHBHUMH TpeSOBaHHSMH B objiacTrt npaBMJlbHOH 
paboTt* npHeMHHKOB u asseKTHBHoro neficTBHS ycTpońcTE 3amMTu. YKa3aHa 
HeobxonwMocxb npnMeneHMS HwsKOBCJibTHbix cerefi TMna TN-S w HHïïepemiHaJibHO - 
TOKOBMX BtJKJlKlHaTeJlefi.

1. WPROWADZENIE

Zerowanie jest powszechnym środkiem dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej stosowanym dla odbiorników przemysłowych i komunalnych, 

zasilanych z sieci trójfazowych o napięciu 380 V (0,4 kV). Powszechność 

stosowania zerowania wynika z prostoty wykonania oraz niskiego kosztu. 

Aktualnie dają się zauważyć negatywne cechy zerowania, szczególnie przy 

stosowaniu tego środka dodatkowej ochrony dla czułych na jakość energii
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odbiorników oraz przy powiększaniu wymagań skutecznego działania ochrony 

przeciwporażeniowej [2]. Poniżej przedstawiono negatywne oddziaływania 

zerowania na pracę odbiorników oraz na skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od rodzaju sieci zasilającej.

2. ZEROWANIE W SIECI TRÓJFAZOWEJ 0,4 kV TYPU TN-C

Sieć 0,4 kV typu TN-C jest czteroprzewcdowa, w której przewód neutralny N

pełni dodatkowo funkcję przewodu ochronnego PE. Zerowanie polega na

połączeniu metalowej obudowy odbiornika z przewodem neutralno-ochronnym sieci

PEN za pomocą przewodu ochronnego PE (rys. 1).

W czasie normalnej pracy sieci - przy niesymetrycznym obciążeniu -

przewodami: PEN sieci rozdzielczej 1̂  oraz wewnętrznej linii zasilającej 1̂ ,

popłyną odpowiednio prądy I i I , wywołując na nich spadek napięcia.NI N2

Potencjał punktu Â  przewodu PEN jest równy spadkowi na przewodzie neutralno- 

ochronnym od punktu gwiazdowego transformatora do punktu A^. W wyniku 

zerowania na obudowie odbiornika pojawi się napięcie dotykowe U , równedr

potencjałowi punktu A^:

1 1 
1 2

u = V = 1  —  +1  —  V,dr Al Ml ys N2 ys
1 2

gdzie: U - napięcie dotykowe robocze, dr

Reaktancję X^ obwodu pominięto, gdyż w obwodach instalacynych niskiego 

napięcia R^ »  X̂ .

W każdym punkcie sieci napięcie dotykowe będzie inne, tym większe, im 

dalej od transformatora będzie podłączony odbiornik; napięcie to będzie się 

zmieniało wraz ze zmianami prądów I i IHI N2
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Rys. 1. Zerowanie w sieci trójfazowej typu TN-C
1̂  - przewód neutralno-ochronny sieci rozdzielczej PEN; 1^ -  przewód 
neutralno-ochronny wewnętrznej linii zasilającej PEN; 13 - przewód 
ochronny instaiacji odbiorczej PE; R^, Rrj - uziemienie robocze 
sieci

Fig. 1. Neutralization in the three-phase network type TN-C
1̂  - the neutral protection cable of the distribution network PEN; 12
- the neutral protection cable of the internal supply network PEN; 1̂
- the protection cable of the receiving installation

Jak wynika z pomiarów przeprowadzonych w sieciach zasilających 

laboratoria Politechniki Śląskiej, napięcia dotykowe w czasie normalnej pracy 

instalacji występują w dłuższym przedziale czasowym, zaś ich wartość 

zmienia się, nie przekraczając jednak 10 V [1].

W czasie zwarcia jedncfazowego w odbiorniku (rys. 1), w obwodzie; 

transformator, przewód fazowy L3, miejsce zwarcia, przewody PE i PEN - 

popłynie prąd zwarcia, który powinien samoczynnie odłączyć uszkodzony 

odbiornik w odpowiednio krótkim czasie (do 0,2 s lub do 5,0 s) [2]. Prąd 

zwarciowy wywołuje spadek napięcia na przewodach lj, 12 i lo równy napięciu 

dotykowemu:
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1 1 11 2  3
U = I (—  + —  + ---) 1 0,5 U = lldŃz ys ys ys1 2 * 3

gdzie: U - napięcie dotykowe w czasie zwarcia, d z
U^ - napięcie znamionowe fazowe sieci.

Ponieważ wypadkowa rezystancja odcinka sieci rozdzielczej 1̂  i 

wewnętrznej linii zasilającej 1 jest kilkakrotnie mniejsza od rezystancji 

przewodu instalacyjnego 13> potencja! punktu będzie proporcjonalnie

mniejszy od napięcia dotykowego U . Badania przeprowadzone w sieciachd z
zasilających wspomniane laboratoria wykazały, że potencja! punktu nie 

przekracza wartości U^  ̂ * 22 V. Potencja! punktu Â  zostanie rozprowadzony 

przewodem PEN do wszystkich nieuszkodzonych zerowanych odbiorników, na 

których krótkotrwale pojawi się napięcie dotykowe o wartości U < 22 V.dzl =

3. ZEROWANIE W SIECI TRÓJFAZOWEJ 0,4 kV TYPU TN-S

Sieć 0,4 kV typu TN-S jest pięcioprzewodowa, gdyż zachodzi w niej 

rozdział przewodu PEN na dwa: neutralny N i ochronny PE. Zerowanie polega na 

plączeniu metalowej obudowy odbiornika z przewodem ochronnym sieci PE za 

pomocą przewodu ochronnego PE1 (rys. 2).

W czasie normalnej pracy sieci przez przewód ochronny prąd nie piynie, 

więc potencjał punktu A r ó w n a  się zeru. Zatem i napięcie dotykowe na 

odbiornikach nie występuje. W czasie zwarcia w odbiorniku w obwodzie 

zwarciowym popłynie prąd zwarcia, który spowoduje takie same skutki, jak w 

Sieci TN-C. Napięcia dotykowe wystąpią krótkotrwale:

- na uszkodzonym odbiorniku o wartości 1 110 V,

- na pozostałych nieuszkodzonych odbiornikach o wartości U < 22 V.
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Rys. 2. Zerowanie w sieci trójfazowej typu TN-S
1 - przewód ochronny sieci rozdzielczej PE; 1̂  - przewód ochronny
wewnętrznej linii zasilającej; 1̂  - przewód ochronny odbiornika PE1. 

Fig. 2. Neutralization in the network type TN-S
1 - the protection cable of the receiver PEI

4. ZEROWANIE W SIECI TRÓJFAZOWEJ TYPU TN-C-S

Sieć 0,4 kV typu TN-C-S jest na odcinku sieci rozdzielczej 

1̂  czteroprzewodowa, zaś trójprzewodowa w wewnętrznej linii zasilającej i 

instalacji odbiorczej. Zerowanie polega na połączeniu metalowej obudowy 

odbiornika z przewodem ochronnym sieci PE za pomocą przewodu ochronnego PE1 

(rys. 3).

W czasie normalnej pracy sieci, przy niesymetrycznym obciążeniu, 

przewodem PEN płynie prąd 1̂ . Potencjał punktu A sieci równy jest spadkowi 

napięcia na przewodzie PEN odcinka sieci rozdzielczej od punktu gwiazdowego 

transformatora do punktu A. W wyniku zerowania na obudowie odbiornika pojawi 

się napięcie dotykowe U równe potencjałowi punktu A:d r
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1i
U = I —dr N 3'Si

Przy zmieniającym się prądzie I zmienne będzie napięcie dotykowe na 

odbiornikach, przy czym jego wartość będzie mniejsza niż w sieci TN-C o 

spadek napięcia na wewnętrznej linii zasilającej 12. Z przeprowadzonych badań

Rys. 3. Zerowanie sieci trójfazowej typu TN-C-S
lj - przewód neutralno-oehronny sieci rozdzielczej PEN; 1 - przewód
ochronny wewnętrznej linii zasilającej PE; 1̂  - przewód ochronny 
odbiornika PE1 

Fig. 3. Neutrallzatlon in the network type TN-C-S

eksperymentalnych w sieci i instalacji Politechniki wynika, że U < 3 V,dr =
zmienia się i utrzymuje się długotrwale.

W czasie zwarcia w odbiorniku, w obwodzie zwarciowym popłynie prąd 

zwarcia, który wywołuje takie same skutki, jak w sieci TN-C. Napięcia 

dotykowe wystąpią krótkotrwale:

- na uszkodzonym odbiorniku o wartości U < 110 V,dz -

- na pozostałych nieuszkodzonych odbiornikach o wartości U ^ 22 V.
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5. ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIKA PRZECIWPORAŻENIOWEGO PRĄDOWEGO

Wyłącznik przeciwporażeniowy prądowy reaguje na różnicę prądów 

przepływających przez toroidalny rdzeń wyłącznika. Prąd rozruchowy tych 

wyłączników zawiera się w granicach od 10 do 300 mA.

W czasie normalnej pracy odbiornika (rys. 4) w członie pomiarowym 

wyłącznika suma płynących prądów równa jest zeru. W czasie uszkadzania się

Rys. 4. Zastosowanie jednofazowego indywidualnego wyłącznika przeciwporaże
niowego prądowego. I - prąd rozruchu wyłącznika 

Fig. 4. The application of the one-phase, individual, residual-current 
circuit breaker

izolacji odbiornika, w obwodzie: transformator, przewód fazowy, miejsce

uszkadzania się odbiornika, przewody PE i PEN popłynie prąd, który zostanie 

zmierzony przez człon pomiarowy wyłącznika. Jeżeli wartość tego prądu będzie 

nieco większa od prądu rozruchowego wyłącznika, to uszkadzający się odbiornik 

zostanie automatycznie wyłączony.. Napięcie dotykowe U wywołane przepływem
GZ

prądu rozruchu wyłącznika przez przewody PE i PEN, przy, np. = 1 0,

wyniesie U ^0,3 V. Wyłącznik przeciwporażeniowy prądowy praktycznie
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eliminuje napięcia dotykowe U występujące w czasie zwarcia. Nie eliminuje 

natomiast napięć dotykowych U występujących w czasie normalnej pracy

odbiorników.

6. WNIOSKI

a) W czasie normalnej pracy sieci trójfazowej 0,4 kV na zerowanych 

metalowych obudowach odbiorników występują dugotrwale zmieniające się, 

bezpieczne napięcia dotykowe robocze, zakłócające pracę czułych, 

współpracujących z sobą odbiorników (np. komputerów pracujących w 

sieci). Wartości napięć dotykowych mogą wynosić:

-  ud r
< 10 V - w sieciach TN-C,

- Ud r = 0 - w sieciach TN-S,

- Ud r
<

3 V - w sieciach TN-C-S.

b) w czasie jednofazowego zwarcia w odbiorniku, we wszystkich 

wymienionych rodzajach sieci, występuje na nim krótkotrwale 

niebezpieczne napięcie dotykowe o wartości U < 0,5 U = 110 V.d X = L

c) W czasie jednofazowego zwarcia w odbiorniku na nieuszkodzonych, a 

zerowanych odbiornikach występuje krótkotrwałe, bezpieczne napięcie 

dotykowe o wartości U < 22 V.dzl =

d) Wyeliminowanie długotrwałych napięć dotykowych roboczych jest możliwe 

po zastosowaniu sieci typu TN-S.

e) Wyeliminowanie krótkotrwałych, bezpiecznych i niebezpiecznych napięć 

dotykowych w czasie zwarcia jest możliwe po zastosowaniu wyłączników 

przeciwporażeniowych prądowych (indywidualnych, grupowych, lub 

centralnych).

f) Ze względu na występowanie niebezpiecznych napięć dotykowych w czasie 

zwarcia, zerowanie nie powinno być stosowane jako samodzielny środek
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dodatkowej ochrony, ale powinno występować jako środek pomocniczy, 

umożliwiający działanie wyłączników przeciwporażeniowych prądowych.

Recenzja: prof, dr hab. inż. Janusz Horak 

Wpłynęło do redakcji dnia 27 stycznia 1992 r.
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APPRECIATION OF NEUTRAL CONDUCTOR’S USING IN LOW-VOLTAGE INSTALLATIONS 

A b s t r a c t

Neutralization is a common means of additional protection against electric 

shcck, applied to low-voltage industrial and municipal receivers. The 

receivers are supplied by a three-phase network type TN-C, of voltage 0.4 kV. 

Neutralization is commonly used because of its simplicity and low price. The 

application of neutralization causes the occurence of different electric 

potentials on the receivers’ casings. This occurence disturbs the correct 

work of sensitive receivers, e.g. computer networks. In the case of the 

non-balanced networks (fig. 1), the current in the PEN cable causes a 

different and changeable potential on the PEN cable. The potential is 

transferred to the casing of the receiver through the protection cable PE. 

The elimination of the afore-mentioned interference is obtained by the 

application of the network type TN-S, which has separate cables: neutral (N) 

and protection (PE) (fig. 2). Neutralization prevents electric shock due to a
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quick and automatic shut-off. The quick and automatic shut-off makes the

neutralization more efficient. Neverthless, this shutting-off causes 

dangerous voltage on the damage receiver’s casing; in the network of 0.4 kV, 

for example, this voltage may reach 110 V. This danger completely

disqualifies the neutralization as the only means of protection against

electric shock. A useful but expensive solution is to apply a

residual-current circuit breaker to all receivers requiring additional 

protection.

Conclusion: A safe industrial or municipal receiver is a receiver supplied 

from the network type TN-S with application of the residual-current circuit 

breaker.
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LOKALIZACJA ZWARĆ W LINIACH NAPOWIETRZNYCH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ 
Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIENNOŚCI IMPEDANCJI SKŁADOWEJ ZEROWEJ

Streszczenie. Artykuł przedstawia algorytm obliczania odległości do 
miejsca zwarcia w liniach napowietrznych najwyższych napięć uwzględniający 
zmienność Jednostkowej impedancji składowej zerowej linii wraz z 
odległością zwarciową.

AN ALGORITHM FOR TRANSMISSION LINE FAULT LOCATION USING THE VARIABLE 
ZERO-SEQUENCE IMPEDANCE

Summary. An algorithm for transmission line fault location using the 
variable zero-sequence impedance. The paper presents an algorithm for 
microprocessor-based fault locators for high voltage, overhead trans
mission line which in the case of ground fault used a zero-sequence 
impedance as a function of the distance to the fault.

EIN ALGORITHMUS DER KURZSCHLUSSORTUNG IN HOCHSPANNUNGSÜBERTRAGUNGSLEITUNG
*

Zusamenfassung. Im Beitrag wird ein Algorithmus der Kurzschlussortung 
in Hochspannungsübertragungsleitung dargestellt, wobei die Variabilität 
der einheintlichen Nullimpedanz als Funktion der Entfernung vom Kurz
schlussort berücksichtigt wurde.

1. WSTĘP

Prezentowany artykuł dotyczy lokalizacji zwarć w liniach napowietrznych, 

dokonywanej na potrzeby poawaryjnych prac inspekcyjno-remontowych z

wykorzystaniem mikroprocesorowych lokalizatorów, które obliczają odległość do 

miejsca zwarcia zgodnie z algorytmami impedancyjnymi, przetwarzającymi 

dyskretne przebiegi napięć i prądów linii.
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Algorytmy obliczania odległości do miejsca zwarcia uzyskuje się w wyniku 

rozwiązania równań opisujących model linii. Złożoność linii elektroenerge

tycznej powoduje, że jej modele wykorzystywane do rozważań teoretycznych 

sporządzane są z przyjęciem pewnych założeń upraszczających. Z analizy 

znanych autorowi algorytmów lokalizacji zwarć [1], [21, [31, [4], [5] wynika,

że stosowane w nich modele linii, oprócz istotnych nieraz różnic, mają jedną

wspólną cechę: konstruowane są przy założeniu, że impedancja jednostkowa Zop 

składowej zerowej ma stałą wartość niezależną od usytuowania miejsca zwarcia 

na linii.

W takim przypadku odległość do miejsca zwarcia wyznacza się najczęściej z 

zależności, których postać w ogólnym przypadku jest następująca:

x = f (I,U,Zlp,Zop), (1.1)

gdzie:

x - odległość do miejsca zwarcia,

I,U - prąd i napięcie pętli zwarciowej,

Ztp - jednostkowa impedancja składowej zgodnej linii,

Zop - jednostkowa impedancja składowej zerowej linii.

Należy podkreślić, że nieuwzględnienie zmienności Zop w algorytmie 

lokalizacji zwarć doziemnych poczytywane jest za jedno z kilku źródeł błędów 

w wynikach obliczania dystansu do miejsca zwarcia.

Celem artykułu jest zaprezentowanie algorytmu obliczania odległości do 

miejsca zwarcia uwzględniającego zmienność impedancji Zop oraz przedstawie

nie, uzyskanych za pomocą tego algorytmu, wyników lokalizacji zwarć w 

rzeczywistej linii 220 kV.
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2. ALGORYTM LOKALIZACJI ZWARĆ UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIENNOŚĆ IMPEDANCJI 

SKŁADOWEJ ZEROWEJ

Przyjmując, że w przypadku zwarć doziemnych impedancja Zop zmienia swoją 

wartość wraz z odległością do miejsca zwarcia, możemy napisać:

Zop = f (x) . (2.1)

Uwzględnienie powyższej zależności w równaniu (1.1) 

x = f [I,U,Zlp,Zop(x)] 

powoduje, że odległość do miejsca zwarcia staje się funkcją x:

x = F(x) . (2.2)
Zatem wyznaczenie odległości zwarciowej sprowadza się do iteracyjnego 

poszukiwania takiej wartości xp, która z najlepszym przybliżeniem spełnia 

równanie:

xp - F(xP) = 0 . (2.3)
Z przedstawionych rozważań wynika, że dla uzyskania użytecznego algorytmu 

lokalizacji zwarć doziemnych uwzględniającego zmienność Zop należy:

- wyznaczyć wzór (1.1) na obliczanie odległości do miejsca zwarcia,

- określić funkcję zmian z odległością do miejsca zwarcia impedancji Zop.

2.1. Zależność dla lokalizacji zwarć doziemnych
W przedstawionym artykule zależność dla lokalizacji zwarć doziemnych w 

liniach napowietrznych wyprowadzono wykorzystując zaprezentowane poniżej teo

retyczne podstawy metody aproksymacyjnej [1], opracowane dla jednofazowego 

modelu linii o parametrach rozłożonych.

Wykorzystując jednofazowy schemat linii dwustronnie zasilanej, w której 

wystąpiło zwarcie oraz utworzone z niego, zgodnie z zasadą superpozycji, 

układy dla stanu przedzwarclowego i "czysto zwarciowego" (rys.l), można 

napisać równania:
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czyli:

gdzie:

U*,I*- 

Rz

łAz" -

c

Uz = IzRz

Iz= Uz<

I*z“<Rz = Uz

(2.4)

(2.5)

napięcie i prąd w miejscu zwarcia, 

rezystancja w miejscu zwarcia,

prąd zwarciowy dopływający do miejsca zwarcia od stacji A, 

zespolony współczynnik uwzględniający spływ prądów z obu końców 

linii.

Rys.la. Schemat jednofazowy linii ze zwarciem
b. Schemat dla stanu przedzwarciowego
c. Schemat dla stanu "czysto zwarciowego" 

Fig.la. A single phase Circuit with a fault
b. Load flow component
c. Fault component
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Dla przyjętego do rozważań falowego modelu linii, wielkości Uz i Iaz" 

występujące w punkcie zwarcia można wyznaczyć opierając się na napięciu i 

prądzie mierzonymi na początku linii:

Uz = UAch(yx) - ZflAsh(yx)

Iaz"= -(UA"/Zf)sh(yx) + lA"ch(yx)
(2.6)

gdzie:

Ua .Ia - napięcie i prąd na początku linii,

Zf - impedancja falowa linii,

y - stała propagacji.

Podstawiając prawe strony równań (2.6) w miejsce Uz i Iaz" w równaniu (2.5) 

otrzymuje się:

(-(U*"/Zf)sh(yx) + lA“ch(yx)]ęRz = UAch(yx) - ZflAsh(yx) . (2.7)

Kładąc:

< = C j6

i przekształcając w sposób elementarny równanie (2.7) otrzymuje się:

[UA-Zf lAth(yx)]e _ z gj
(-U "/Z )th(yx)+l "A f A

Mnożąc równanie (2.8) obustronnie przez wyrażenie:

[-(UA‘'/Zf )th(yx) + Ia"] [-(UA"/Zf )th(yx) +Ia“]*

(* oznarcza wyrażenie zespolone sprzężone), uzyskuje się:

[Ua - ZflAth(yx)][~(UA"/Zf)th(yx) ,+ Ia")] e J0

[ - ( U A " / Z f  ) t h ( y x )  + I a "  ] [ -  ( L W Z r ) t h ( y x )  + I a " ]  < R z  . ( 2 . 9 )
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Prawa strona równania (2.9) jest liczbą rzeczywistą, zatem możemy napisać:

*
Im<(U* - Zrl*th(rx)l[-(U*"/Zr)th(rx) + I*“] e~jB> = 0 ( 2 . 10 )

Wprowadzając do równania (2.10) następujące aproksymacje:

1. th(yx) = yx,

2. (U*"/Zr)th(yx) «  I»",

3. 0 = 0

można w prosty sposób uzyskać wzór na odległość do miejsca zwarcia:

Im{UAIa"* }
x  =  5 -

I m i y Z f l A l A "  >
(2 .11)

Z przedstawionych rozważań wynika, że kluczem do uzyskania wzoru umożli

wiającego obliczenie odległości do miejsca zwarcia jest określenie wielkości 

lAz" i Uz występujących w równaniu (2 5). Oczywiście, w przypadku wzoru dla 

linii rzeczywistej wielkości te należy wyznaczyć analizując odpowiednie 

rodzaje zwarć w trójfazowym modelu, którego schemat przedstawiono na rys.2.

ia  R  A v  L Ax'
— t ...i—

i b  R A x  L A x
*• C:---ł- —

i c  R A X  LAX

Rys.2. Schemat trójfazowego modelu linii
Fig. 2. Scheme of the three-phase model of the line

Lq RjAx L9Ax ^
=rlM\\M_ GAX 

~ CAx

U-------------------- Ax

-----------r
i

------------------J
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Należy podkreślić, że na potrzeby algorytmu lokalizacji zwarć uwzględniające

go zmienność impedancji Zop wystarczy rozpatrzyć jedynie zwarcia jednofazowe.

Zwarcie jednofazowe, np. zwarcie fazy a z ziemią, opisane jest następują

cymi układami równań różniczkowych:

a) stan zwarciowy

dUa
dx = (R + jwL) I a + (Rg + juLgJIg

( 2 . 12 )
dla
dx = (G + juC)Ua

b) stan "czysto zwarciowy"

dUa'1
dx

= (R +jii)L)Ia" + (Rg + jaLg)Ig"
(2.13)

dla'1
dx

= (G + juC)Ua"

Oznaczając R + juL = Z, Rg + jwLg = Zg, G + jaC = Y, Ig/la =ko oraz wykonując 

proste przekształcenia, równania (2.12) i (2.13) przybierają postać:

^  = (Z + ko Zg ) Ia dx

dla
dx YUa

(2. 14)
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= (Z + koZg ) la"

dla"
dx =YUa"

(2.15)

Rozwiązania powyższych układów równań w postaci hiperbol icznej są

następujące:

Uza = UAaCh(r’x) - Zf ’ lAaSh(y’ x)

lAza = -(UAa/Zf’)sh(y’x) + lAaCh(y’x)
(2.16)

Uza" = UAa"ch(y’x) - Zf ’ lAa"sh(y’x)

lAza" = —(Ua z"/Zf *)sh(y * x) + lAa"ch(y’x)
(2.17)

przy czym:

y '  = (Z + koZg)Y Zf’ = (Z + koZg)/Y . (2.18)

Wprowadzając wielkości Uza, łAza" do równania określającego napięcie zwar

cia (2.5) oraz wykonując takie same zabiegi, Jak w przypadku układu jedno

fazowego, otrzymuje się żądany wzór na odległość do miejsca zwarcia:

Irn{UAalAa" >

Im{ (Z + koZg)iAaiAa" >
(2.19)

gdzie:

UAa

iAa

- napięcie fazy a na początku linii w stanie zwarcia,

- prąd w fazie a na początku linii w stanie zwarcia,
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iAa” - prąd w fazie a na początku linii w stanie "czysto zwarciowym",

Z + koZg - zastępcza impedancja pętli zwarciowej linii.

Uwzględniając oznaczenia parametrów modelu linii z rys.2, można napisać:

Z+ koZg = Zip + ko (Zop — Zip )/3 (2.20)

gdzie:

ko - zespoiony współczynnik równy ilorazowi prądów Ig/la, określający 

udział impedancjl toru ziemnopowrotnego w impedancjl wypadkowej 

pętli zwarciowej.1 *

2.2.Funkcja zmian impedancjl Zop

W celu określenia zmienności, wraz z odległością do miejsca zwarcia, 

jednostkowej lmpedancji dla składowej zerowej przyjęto, że tor zlemnopowrotny 

linii modelowany jest niesymetrycznym obwodem drabinkowym wynikającym z 

rzeczywistych długości przęseł przewodu odgromowego i wartości rezystancji 

uziomów słupów.

Opierając się na teoretycznej analizie modelu linii trójfazowej zawiera

jącego przedstawiony tor ziemncpowrotny [6,7], uzyskano zależność opisującą 

zmienność impedancjl Zop. Uproszczona postać tej zależności jest następująca:

Z — l/l p (Zaa +2Zab + F [ck (p) , Zuuk , Zauk , R ] } (2.21)op i

w której:

Z - impedancja jednostkowa składowej zerowej wyliczona dla punktuop
zwarciowego usytuowanego na n-tym słupie linii,

1 - długość odcinka linii do miejsca zwarcia,
P

11 Na potrzeby algorytmu współczynnik ten wyznacza się analitycznie opie
rając się na dostępnych pomiarowo prądach: fazowym i ziemnopowrotnym płyną
cych na początku linii.
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R - rezystancja luku,

Zaa - średnia arytmetyczna impedancji własnych linii,

Zuuk - impedancja własna przewodu odgromowego przypadająca na długość 

przęsła k,

Zauk - średnia arytmetyczna impedancji wzajemnych pętli z przewodem

odgromowym i pętli zawierających przewody robocze, przypada

jąca na długość k-tego przęsła przewodu odgromowego, 

k - numer przęsła przewodu odgromowego,

Ck (p)•- zespolony współczynnik określający udział prądu k-tego przęsła

przewodu odgromowego w prądzie doziemnym 3Io wpływającym z 

linii do toru ziemnopowrotnego; współczynnik ten jest zależny 

od usytuowania punktu zwarcia na linii.

Z opisu wielkości występujących w równaniu (2.21) wynika, że zmienność 

impedancji Zop jest funkcją określoną dla kolejnych odcinków linii 1P:

p
lp = Z lk, k+l p = 1,2,3, ...n-1 (2.22)

k=l

gdzie:

p - numery przęseł linii, 

n - numery słupów linii; n = 1,2,3,...

2.3. Podsumowanie

Podsumowując rozważania punktu 2 można stwierdzić, że odległość do miejsca 

zwarcia w przypadku jednofazowych zwarć doziemnych jest równa, w rozumieniu 

zaprezentowanego algorytmu, odcinkowi linii lp, który minimalizuje wartość 

funkcji błędu ńx określonej następującym równaniem:

lm(U*Ia ”*}
Ax = 1P --------------------------- . (2,23)

Im{(Zip+k[Zop(lp)-Zip]/3}
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3. TESTOWANIE ZAPREZENTOWANEGO ALGORYTMU LOKALIZACJI ZWARĆ DOZIEMNYCH

Testowanie algorytmu polegało na wyznaczeniu funkcji błędu ńx, dla zwarcia 

doziemnego wykonanego w rzeczywistej linii, w celu określenia wartości 1̂  

minimalizującej tę funkcję, a będącej szukaną odległością do miejsca zwarcia.

Przeprowadzenie testu algorytmu wymagało:

- uruchomienia programu komputerowego celem iteracyjnego wyznaczenia 

funkcji błędu Ax,

- przygotowania pliku danych apriorycznych dotyczących rzeczywistej linii 

napowietrznej,

- uzyskania zwarciowych, dyskretnych przebiegów napięć i prądów linii.

3.1. Program obliczeniowy
W celu wyznaczenia funkcji Ax opracowano program komputerowy LCK3 (8], 

którego podstawą jest procedura obliczeniowa stosowana w mikroprocesorowym 

lokalizatorze zwarć MLZ1 [9], umożliwiająca obliczanie głównego członu 

zależności (2.23).

3.2. Dane aprioryczne
Do danych apriorycznych, z których korzysta program L0K3, należą 

przekładnie przekładników i jednostkowa impedancja składowej zgodnej linii 

oraz sekwencja wartości impedancji Zop, opisanych zależnością (2.21), wraz z 

długościami przęseł linii.

Przekładnie przekładników, impedancja składowej zgodnej i długości przęseł 

znajdują się w “paszporcie" danej linii, natomiast sekwencję wartości Zop 

wyznaczyć można przy użyciu programu komputerowego, zapewniającego obliczanie 

rozpływów prądów w niesymetrycznym układzie drabinkowym modelującym tor 

ziemnopowrotny linii. Na potrzeby testowania algorytmu sekwencję wartości 

impedancji Zop obliczono z wykorzystaniem programu ILI [10]. Na rys. 3 przed

stawiono zamieszczony w pracy [7] przykład graficznej prezentacji wyników
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obliczeń wartości impedancji Zop dla przyjętej do testowania algorytmu linii 

220 kV Byczyna-Siersza.

[W
Rys.3. Wykres zmian impedancji Zop dla linii 220 kV Byczyna-Siersza 
Fig.3. Diagram of the changes of Zop impedance for the 220 kV line Byczyna- 

Siersza

3.3. Dyskretne przebiegi zwarciowe napięć i prądów linii
W rozpatrywanym przypadku główny program obliczeniowy L0K3 korzysta z 

dyskretnych przebiegów zwarciowych prądów i napięć zarejestrowanych podczas 

realizacji doziemnych zwarć lukowych w rzeczywistej linii 220 kV Byczyna- 

Siersza [11] i zebranych w specjalnej "bibliotece przebiegów" [12]. Przykład 

przebiegów napięć i prądów linii wykorzystanych do testowania zaprezentowa

nego algorytmu zamieszczono na rys.4.
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Rys.4. Przebiegi jednofazowego zwarcia TO w linii 220 kV Byczyna-Siersza 
Fig.4. Currents and voltages during the ground fault TO in the 220 kV line 

Byczyna-Siersza

3.4. Wyniki testów
Wykorzystując program L0K3 wyznaczono wartości funkcji błędu Ax dla 

jednofazowego, lukowego zwarcia doziemnego, wykonanego na 30. słupie linii 

220 kV Byczyna-Siersza; z sumowania znanych długości przęseł wynika, że 

rzeczywista odległość do miejsca zwarcia wynosiła 9,9 [km].
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Fig.5. Diagram of the function Ax

Z wykresu funkcji Ax przedstawionego na rys.5 wynika, że minimum wartości 

błędu przypada jednoznacznie dla wartości lp=9,9 [km]. Zatem błąd w oblicza

niu odległości do miejsca zwarcia określony wzorem:

Xo b  1 -  X r z
 —  100% , (2.24)

gdzie:

xobil odległość do miejsca zwarcia obliczona, 

xrz - odległość do miejsca zwarcia rzeczywista,
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1 - całkowita długość linii.

Równy on jest zero. Należy dodać, że lokalizacja ww. zwarcia oparta na algo

rytmach nie uwzględniających zmienności Zop obarczona jest błędem 5x wyno

szącym około 4% [13].

4. WNIOSKI

Zdaniem autora, lokalizacja zwarcia doziemnego z wykorzystaniem algorytmu 

ujmującego zmienność impedancji jednostkowej Zop dla składowej zerowej prądu 

przyniosła na tyle interesujące rezultaty zarówno co do kształtu funkcji 

modułu błędu Ax (wyraźne minimum funkcji), jak i wartości błędu, z jakim 

oszacowany został dystans do miejsca zwarcia (błąd 5x=0), że pomimo pewnych 

uciążliwości i problemów związanych z wyznaczaniem sekwencji wartości Zop, 

warto przeprowadzić większą liczbę lokalizacji zwarć dla linii o różnych 

napięciach i długościach, których rezultaty mogą zapewnić sformułowanie 

pewnych uogólnień.
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AN ALGORITHM FOR TRANSMISSION LINE FAULT LOCATION USING THE VARIABLE
ZERO-SEQUENCE IMPEDANCE

A b s t r a c t

The paper relates to impedance algorithms of microprocessor - based fault 

locator for high voltage, overhead transmission lines. In general case the

distance x to the fault point is expressed as a function of current and

voltage of the line, positive- and zero-sequence impedance (per unit length)

treated as constant. Analyzing the results of fault locations we may say that

the computations are not precise. The errors derive also from the fact that 

the zero-sequence impedance of the line, as a function to the fault point, is 

not constant. The main purpose of presented paper is to achieve an algorithm 

for computing the fault distance under condition that the zero-sequence 

impedance is changing with the distance to the fault point on the line. 

Finally a result of computation for the distance fault for the 220 kV line 

Byczyna-Siersza is shown as a new algorithm test.


