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1. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz 

tytułu rozprawy doktorskiej 

 

a) 

Doktor nauk technicznych 

Dyscyplina: elektrotechnika 

 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki  

Politechniki Gdańskiej,  

Gdańsk, 2005 r. 

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza wpływu zwarć w sieci trakcyjnej 

na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej”.  

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Zajczyk 

b) 

Magister inżynier  

Kierunek: elektrotechnika 

Specjalność: trakcja 

elektryczna 

 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki  

Politechniki Gdańskiej,  

Gdańsk, 2000 r. 
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2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

a) 

od 01.10.2018 

stanowisko: starszy wykładowca 

 

Katedra Elektroenergetyki  

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

Politechnika Gdańska 

b) 

od 01.10.2005 

stanowisko: adiunkt 

 

Katedra Elektroenergetyki  

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

Politechnika Gdańska 

c) 

od 01.10.2004 

stanowisko: asystent 

 

Katedra Elektroenergetyki  

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

Politechnika Gdańska 
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3. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789): 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego (zgodnie z wnioskiem) 

 

KOMPENSATORY I ICH WPŁYW NA PRACĘ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 

 

 

b) wykaz prac naukowych (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa 

wydawnictwa, nazwa czasopisma, tom, strony), dokumentujących osiągnięcie (osiągnięcia) 

naukowe, stanowiące podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego 

 

Monografia: 

 

Kowalak Robert: Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego. Wydawnictwo 

Politechniki Gdańskiej, 2019, s. 168. ISBN 978-83-7348-775-8. 

 

Recenzenci: 

 

prof. dr hab. inż. Marian Sobierajski  

Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej 

 

dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP 

Wydział Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

w Bydgoszczy 

 

 

c) omówienie celu naukowego w/w pracy/prac i osiągniętych wyników, wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

Podjęta przeze mnie tematyka badawcza pt.: Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu 

elektroenergetycznego dotyczy ważnego aspektu z punktu widzenia poprawnej pracy systemu 

elektroenergetycznego, jakim jest zachowanie stabilności napięciowej. 

Problematyka dotycząca utrzymania w węzłach systemu elektroenergetycznego właściwych 

poziomów napięć podczas jego pracy jest zagadnieniem bardzo starym. Pojawiła się wraz 

z powstaniem pierwszych sieci elektroenergetycznych. Dlatego też wiele kwestii dotyczących tego 

zagadnienia zostało już zbadanych i opisanych w wielu pozycjach literatury. Jednakże ciągły postęp 

technologiczny, jak i idąca z nim w parze rozbudowa systemów elektroenergetycznych, prowadzą 

zarówno do pojawiania się nowych problemów w tej materii, jak też do nowych rozwiązań urządzeń 

stosowanych w sieciach mających tym problemom przeciwdziałać.  

Niedotrzymywanie właściwych poziomów napięć w sieci elektroenergetycznej stwarza wciąż 

pewne zagrożenia dla pracy urządzeń z niej zasilanych. Dlatego w czasie pracy systemu prowadzi się 
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w nim regulację napięcia, za którą są odpowiedzialne: jednostki wytwórcze, transformatory 

energetyczne oraz inne urządzania pracujące w systemie, takie jak np. kompensatory mocy biernej. 

Załamanie stabilności napięciowej w systemie elektroenergetycznym prowadzi do zaburzenia 

pracy sieci elektroenergetycznej nazywanego awarią napięciową (black out), która w skrajnym 

przypadku może doprowadzić do całkowitego wyłączenia danego systemu z pracy. 

Awaria napięciowa najczęściej powiązana jest ze wzrastającym w danej sieci, lub jej części, 

deficytem mocy biernej, co prowadzi do nadmiernego obniżania się napięcia w węzłach sieci. Deficyt 

może być spowodowany nadmiernym zapotrzebowaniem na moc bierną grupy odbiorów skupionych 

w jakimś obszarze sieci, awarią elementu sieci, lub zwarciem, w wyniku którego dochodzi do 

wyłączenia jednego lub kilku elementów sieci. Przeciwdziałanie deficytowi mocy biernej jest możliwe 

tylko w obecności dodatkowych źródeł tej mocy.  

Zjawiskiem, którego występowanie jest typowo lokalne, jest pojawianie się w węzłach zbyt 

wysokich wartości napięcia. Wynika ona z nadmiaru mocy biernej w danej części systemu, którego 

problem dotyczy. Przeciwdziałanie temu zjawisku jest z kolei możliwe w obecności dodatkowych 

odbiorników tej mocy. 

Funkcję dodatkowych źródeł i/lub odbiorników mocy biernej w systemie 

elektroenergetycznym spełniają kompensatory. Ich obecność w systemie jest korzystna zarówno 

z punktu widzenia bilansowania mocy biernej, jak również profili napięciowych w węzłach. Poprzez 

oddziaływanie na poziom mocy biernej, kompensatory zmieniają także przepływy w ciągach 

przesyłowych, co ma wpływ na wartość powstających w nich strat mocy. Obecność kompensatorów 

wpływa na zmniejszenie zagrożenia wystąpienia w danym obszarze sieci awarii typu napięciowego, 

a jeżeli już do niej dojdzie, to może ograniczyć jej zasięg, a po jej ustąpieniu pozwala na szybszą 

odbudowę systemu. 

Instalując kompensator w systemie, zawsze dążymy do jak największego wykorzystania 

możliwości urządzenia przy możliwie najniższych kosztach samej jego instalacji i eksploatacji. 

Wszystko to sprowadza się do procesu doboru kompensatora, w czasie którego należy określić: 

- problem w pracy systemu, w którego rozwiązaniu ma pomóc praca kompensatora, 

- lokalizację kompensatora w systemie, 

- wymagane parametry, 

- typ kompensatora, 

- oddziaływanie dobranego kompensatora na system. 

 Podstawowymi problemami w pracy sieci, w których minimalizowaniu ważną rolę odgrywają 

kompensatory bocznikowe, są niewłaściwe poziomy napięć i/lub duża ich zmienność oraz 

kompensacja mocy biernej (regulacja współczynnika mocy).  W pewnych, najczęściej odosobnionych, 

przypadkach, pod uwagę bierze się także inne czynniki, gdzie instalacja kompensatora może 

wspomóc w ograniczeniu ich negatywnego oddziaływania na pracę systemu. 

 Kolejne kwestie najczęściej trzeba w analizach ze sobą łączyć, ponieważ są od siebie 

w pewien sposób zależne. Podstawowym wskaźnikiem staje się tu ekonomia w połączeniu 

z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego. Z punktu widzenia ekonomii 

najlepiej, aby z instalacją i funkcjonowaniem kompensatora, związane były jak najmniejsze koszty – 

dlatego też czynnik kosztowy zajmuje ważne miejsce w procesie doboru kompensatora. Niestety ten 

czynnik nie zawsze idzie w parze z drugim z podanych czynników, jakim jest zapewnienie właściwego 
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bezpieczeństwa pracy systemu. Np. z punktu widzenia bezpieczeństwa im większa moc, jaką może 

osiągnąć kompensator, tym lepiej. Ale z punktu widzenia ekonomii większa moc oznacza większy 

koszt urządzenia. To powoduje, że proces doboru kompensatora wcale nie jest zagadnieniem 

prostym, szczególnie w odniesieniu do elektroenergetycznej sieci zamkniętej. Dlatego też 

zagadnienie doboru kompensatora do pracy w systemie elektroenergetycznym wciąż pozostaje 

otwarte. 

Tematyką pracy kompensatorów, w szczególności energoelektronicznych, zacząłem się 

zajmować od 2007 roku. Podstawą wyboru tego zagadnienia stała się awaria napięciowa, jakiej 

doświadczył Polski System Elektroenergetyczny w dniu 6 czerwca 2006 roku i zainteresowanie ze 

strony firm energetycznych kompensowaniem mocy biernej w sieci elektroenergetycznej, które były 

tego następstwem. Z racji tego, że od roku 2005 zacząłem się zajmować tematyką układów FACTS, 

kompensatory energoelektroniczne należące do tych urządzeń w sposób niejako naturalny stały się 

w tym momencie wiodącym zagadnieniem. 

Pierwsze prace wykonane w ramach zajmowania się tą tematyką były związane 

z realizowanym w latach 2007 – 2010 projektem „Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju” - 

Projekt Badawczy Zamawiany Nr PBZ-MEiN-1/2/2006. W pierwszej fazie moje badania zostały 

skupione na budowaniu odpowiednich modeli kompensatorów energoelektronicznych [zał. 4, poz. 

II.E.4]. W oparciu o nie i, wypracowany przez zespół badawczy, model systemu 

elektroenergetycznego naszego kraju, brałem udział w dalszych badaniach dotyczących poziomów 

napięć w węzłach systemu w stanach normalnych i awaryjnych. Wykonałem pierwsze proste analizy 

dotyczące potencjalnej lokalizacji kompensatorów, głównie w oparciu o poziomy napięć uzyskiwane 

dla różnych wariantów rozpływowych. Analizowałem także wpływ miejsca powstania deficytu mocy 

biernej na rozwój awarii napięciowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę zespołów 

wytwórczych oraz potencjalnych kompensatorów bocznikowych zainstalowanych w systemie [m.in. 

zał. 4 poz.: II.E.5, II.E.21, II.E.22, II.L.18]. 

W międzyczasie brałem udział w realizacji pracy „Analiza stanu obecnego i opracowanie 

zmian w układach regulacji napięcia i mocy biernej w elektrowniach, stacjach sieci przesyłowej 

i w sieciach rozdzielczych w celu zmniejszenia ryzyka powstania awarii napięciowych w systemie 

elektroenergetycznym” realizowanej na zlecenie PSE w 2008 roku. W ramach tej pracy zajmowałem 

się analizą uprawnień OSP i OSD w zakresie regulacji napięcia i mocy biernej. Prowadziłem także 

badania dotyczące współdziałania kompensatora SVC z generatorem w stanach zachodzących zmian 

napięcia. 

W latach 2010 - 2011 brałem udział w realizacji pracy „Opracowanie wymagań 

funkcjonalnych i parametrów technicznych dla statycznych układów kompensacji mocy biernej 

i regulacji napięcia w aspekcie poprawy stabilności napięciowej w KSE w stanach normalnych 

i zakłóceniowych pracy sieci” realizowanych również na zlecenie PSE, jako prowadzący tę pracę [zał. 4 

poz. II.F.3, II.F.4, II.F.5]. Realizacja tej pracy była sporym dla mnie wyzwaniem. W jej ramach 

opracowałem całą koncepcję badań (zatwierdzoną przez zamawiającego) i nadzorowałem jej 

wykonanie. Brałem udział w seminariach, gdzie prezentowałem przedstawicielom zamawiającego 

uzyskiwane wyniki i wynikające z nich wnioski. Osobiście prowadziłem również część badań, 

związanych przede wszystkim z klasyfikacją stosowanych na świecie kompensatorów (w odniesieniu 

tylko do pracujących konstrukcji), opracowałem modele statyczne kompensatorów do analiz 

sieciowych, zaproponowałem metodę określania lokalizacji i doboru parametrów potencjalnych 
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kompensatorów w sieci przesyłowej KSE, która ostatecznie została dobrze oceniona przez cały zespół 

wykonujący pracę i zrealizowana w pracy, przeprowadziłem ocenę oddziaływania dobranych 

kompensatorów na sieć elektroenergetyczną w stanach normalnych i wybranych stanach awaryjnych, 

ocenę wpływu kompensatorów na powstawanie zjawisk rezonansowych oraz oceną negatywnych 

aspektów pracy kompensatorów typu SVC z punktu widzenia sieci. W odniesieniu do zastosowanej 

metody określania lokalizacji kompensatorów w sieci elektroenergetycznej uzyskano dużą zbieżność 

rozwiązań, w odniesieniu do prac prowadzonych dla tego samego zleceniodawcy przez inne grupy 

badaczy. 

Prowadzone w ramach powyższej pracy badania stały się inspiracją do zgłębiania zagadnienia 

funkcjonowania kompensatorów bocznikowych w systemie elektroenergetycznym. Doprowadziły 

one do opracowania zestawu modeli kompensatorów energoelektronicznych, zarówno do badania 

stanów statycznych, jak i dynamicznych. Pozwoliły także na wypracowanie klasyfikacji 

kompensatorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kompensatory energoelektroniczne [np. zał. 

4 poz. II.E.22]. Ciekawym wyzwaniem okazało się zagadnienie zjawisk rezonansowych w obwodach 

z kompensatorami. Prowadzone w tym kierunku badania natrafiły na przeszkodę w postaci bardzo 

nielicznych publikacji poruszających to zagadnienie, przy czym nie natrafiono na sposoby oceny 

zagrożenia zjawiskami rezonansowymi w odniesieniu do obwodów z kompensatorami 

energoelektronicznymi. Stało się to podstawą do prowadzenia prac w tym kierunku, które 

zaowocowały również publikacjami [np. zał. 4 poz. II.E.12, II.L.7]. Ta tematyka badań nadal jest przeze 

mnie kontynuowana. 

Kolejną pracą, powiązaną z tematyką napięć i mocy biernej, była realizowana w latach 2011 -

2014 „Optymalizacja gospodarki mocą bierną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym” na 

zlecenie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Praca realizowana była 

przez zespoły badaczy z kilku ośrodków, z których każdy zespół realizował swój zakres badań. 

Uzyskiwane wyniki konfrontowane były na roboczych seminariach. Zespół, w skład którego 

wchodziłem, zrealizował prace [zał. 4 poz. II.F.1, II.F.2]. W ramach prac zajmowałem się między 

innymi analizą przepływów mocy biernej i poziomów napięć w sieciach 110 kV w oparciu o dane 

pomiarowe, gdzie prowadziłem ocenę stanu tej sieci. Przeprowadzenie tej analizy wymusiło 

konieczność opracowania własnych algorytmów, pozwalających na analizę bardzo dużych ilości 

danych pomiarowych. Jako bazę do zastosowania tych algorytmów wykorzystałem dostępne arkusze 

kalkulacyjne, co pozwoliło na uzyskiwanie syntetycznych wyników w postaci zestawień i wykresów. 

To właśnie w trakcie prowadzenia tych prac pojawiła się potrzeba oceny systemu pod kątem miejsc 

stanowiących słabe punkty systemu, a więc także wymagających potencjalnej instalacji 

kompensatora, na podstawie danych rzeczywistych, a nie modelowania. Drugim z zagadnień było 

wykorzystanie technik AI (sztucznej inteligencji) do określania lokalizacji kompensatorów w sieci 

elektroenergetycznej, gdzie zajmowałem się zagadnieniem logiki rozmytej. Dzięki temu, oraz 

nabytym wcześniej doświadczeniom i wiedzy, zainteresowałem się zagadnieniem wiedzy eksperckiej 

i sposobom jej wykorzystania w doborze kompensatorów dla systemu elektroenergetycznego. 

Powyższe dwie prace stały się inspiracją do zgłębiania tematu określania lokalizacji i doboru 

parametrów kompensatora. Ich efektem stały się publikacje [np. zał. 4 poz. II.E.18, II.L.14], a także 

finalizacja rozprawy doktorskiej [zał. 4 poz. III.K.1], w której wystąpiłem w roli promotora 

pomocniczego. 
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Zajmowałem się także zagadnieniem współpracy kompensatorów z transformatorami [np. 

zał. 4 poz. II.L.8] oraz pracy kompensatorów jako regulatorów napięcia w sieci nN z dużą liczbą źródeł 

odnawialnych [np. zał. 4 poz. II.L.1]. 

Zagadnienie pracy kompensatorów, jak i ich doboru do pracy w systemie, opisałem 

w monografii mojego autorstwa. Wiodącą rolę w tej publikacji ma tematyka energoelektronicznych 

kompensatorów bocznikowych najnowszej generacji typu SVC i STATCOM, należących do grupy 

urządzeń określanych wspólnym mianem FACTS (ang. Flexible Alternating Current Transmission 

System). Monografia liczy 168 stron i podzielona jest na osiem rozdziałów. 

Celem badań było określenie czynników istotnych z punktu widzenia stabilności napięciowej, 

a powiązanych z pracą kompensatorów w sieci elektroenergetycznej. Bardzo ważnym zagadnieniem 

jest tu określanie lokalizacji i dobór parametrów kompensatora (w tym także wybór jego typu – stąd 

w pracy własna propozycja klasyfikacji kompensatorów), gdyż ma to kluczowe znaczenie z punktu 

widzenia pracy systemu elektroenergetycznego. Badania ostatecznie ukierunkowałem na próbie 

opracowania algorytmów pozwalających na wybór lokalizacji kompensatora w możliwie najprostszy 

sposób, ale z uwzględnieniem wiedzy eksperckiej dotyczącej analizowanej sieci elektroenergetycznej. 

Rozdział pierwszy w monografii jest wstępem do tematyki kompensatorów. Bardzo ogólnie 

przedstawiłem tu kompensatory i ich znaczenie na tle aktualnych zagadnień elektroenergetyki. 

Zamieściłem również skrótowy opis problemów poruszonych w monografii. 

W rozdziale drugim skoncentrowałem się na przybliżeniu oddziaływania mocy biernej na stan 

systemu elektroenergetycznego, w szczególności poziomów napięć. Rozdział ma charakter 

podręcznikowy, przybliża i systematyzuje najistotniejsze zagadnienia z omawianej tematyki. 

Pierwszym poruszonym zagadnieniem jest kwestia procesów regulacyjnych napięć 

odbywających się w sieci elektroenergetycznej. Ich celem jest utrzymanie napięć w węzłach systemu 

w określonych przedziałach. Regulacja napięć musi odbywać się w sposób ciągły, ze względu na ciągłe 

zmiany obciążenia w pracującym systemie.  

Moc bierna i napięcie tworzą w systemie elektroenergetycznym parę wielkości wzajemnie od 

siebie zależnych. Oznacza to, że wartość bilansu mocy biernej przekłada się na ogólny poziom napięć 

w systemie i równocześnie jest związana z procesem ich regulacji.  

Proces regulacji napięcia można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowi regulacja 

bezpośrednia, którą wykonują generatory i transformatory. Drugą jest regulacja pośrednia, 

uzyskiwana poprzez zmianę wartości strat i spadków napięcia. Można to uzyskać poprzez zmianę 

impedancji sieci lub wprowadzenie do sieci elementu generującego i/lub pobierającego moc bierną. 

Jednym ze sposobów wykonania zmiany impedancji sieci jest zastosowanie kompensatora 

szeregowego. Natomiast poziom mocy biernej możemy zmienić poprzez wprowadzenie 

kompensatora bocznikowego. Ten ostatni sposób sprowadza się fizycznie do zmiany wartości mocy 

biernej przepływającej przez elementy sieci, wynikającej z dostarczania/poboru tej mocy przez 

kompensator możliwie blisko miejsca, gdzie jest to potrzebne. 

Drugim z zagadnień w tym rozdziale jest podział elementów w sieci na źródła i odbiorniki 

mocy biernej. Niezbędne jest tu określenie stosowanych konwencji w oznaczaniu mocy biernej, gdzie 

z elementami indukcyjnymi kojarzona jest moc bierna indukcyjna, a z elementami pojemnościowymi 

- pojemnościowa. A w elektroenergetyce spotykamy dwie konwencje.  
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W pierwszej, rozpływowej, jeżeli znak mocy biernej jest zgodny ze znakiem mocy czynnej, to 

przyjmujemy, że ich przepływy następują w tę samą stronę, a więc moce mają identyczne znaki. Jeżeli 

nie, to traktujemy te przepływy jako przeciwne (znaki przeciwne). 

W drugiej, generacyjno-odbiorczej, przyjmujemy: 

- w odniesieniu do generatorów, jeżeli pracują z mocą bierną indukcyjną – przyjmujemy generację 

mocy biernej i jej znak dodatni, a z mocą bierną pojemnościową – pobór (znak ujemny), 

- w odniesieniu do odbiorów i innych elementów sieci, jeżeli pracują z mocą bierną indukcyjną – 

przyjmujemy pobór mocy biernej i znak dodatni, a jeżeli z mocą bierną pojemnościową – generację 

(znak ujemny). 

Podstawowym problemem okazało się zastosowanie odpowiedniej konwencji w odniesieniu 

do kompensatorów. W większości prowadzonych badań, w których brałem udział, znak mocy biernej 

kompensatora był przyjmowany w zależności od oddziaływania na wartość napięcia: dodatni, gdy 

napięcie w wyniku pracy kompensatora wzrastało (praca pojemnościowa – generacja mocy biernej) 

oraz ujemny, gdy napięcie malało (praca indukcyjna – pobór mocy biernej). Ostatecznie pozostałem 

przy takim sposobie oznaczania mocy biernej kompensatora. 

Uwzględniając powyższe, poszczególne elementy składowe systemu zostały sklasyfikowane 

jako źródła i/lub odbiorniki mocy biernej. 

Kolejnym poruszonym zagadnieniem jest powiązanie strat mocy czynnej z przepływającą 

w elementach sieci mocą bierną. Prąd płynący w sieci wynika z przepływającej mocy pozornej. Zależy 

więc zarówno od przesyłanej mocy czynnej, jak i biernej, zgodnie z zależnością 

2

22

33 U
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⋅
+=

⋅
= .    (1) 

Straty mocy czynnej są więc powodowane w części przez przepływ mocy czynnej (∆PP), 

a w części biernej (∆PQ). Te składowe można opisać jako  

2

2

P U
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P

⋅=∆ ,      (2) 

2

2

Q U

RQ
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⋅=∆ .      (3) 

O ilości mocy czynnej zawartej w mocy pozornej świadczy współczynnik mocy cosϕ. 

W odniesieniu do elementów sieci przesyłowej, obserwujemy, że przy wyższych wartościach tego 

współczynnika niż 0,707 dominują straty mocy czynnej powodowane przepływem mocy czynnej, 

natomiast poniżej tej wartości większe znaczenie mają straty mocy czynnej powodowane 

przepływem mocy biernej. Wynika z tego, że jeżeli zawartość mocy czynnej w mocy pozornej jest 

niższa niż 70%, to przesyłowi mocy towarzyszą straty mocy czynnej powodowane w większości przez 

przepływającą w elemencie moc bierną. 

Następną z poruszonych kwestii był wpływ mocy biernej w generatorach na ich zdolności 

generacji mocy czynnej. Z powodu zjawisk cieplnych w generatorach, w pewnych przypadkach wzrost 

mocy biernej może wymuszać konieczność ograniczania generacji mocy czynnej, aby nie dopuścić do 

ich przegrzania. 
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Kolejną omówioną kwestią jest zależność poziomów napięć w sieci od mocy biernej. 

Zależność tę omówiono w oparciu o odwzorowanie gałęzi podłużnej elementu sieci, 

zaprezentowanego na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Odwzorowanie gałęzi podłużnej elementu sieci elektroenergetycznej (linia, transformator) łączącej 

węzły i i j 

O wartości napięć w poszczególnych węzłach systemu, oprócz prowadzonych procesów 

regulacyjnych, decydują również powstające w gałęziach podłużnych sieci spadki napięcia. Opisując 

spadek napięcia jako  

jiij UUU −=∆ ,      (4) 

możemy podzielić go na dwie składowe: powodowaną przepływem mocy czynnej (∆UijP) oraz 

powodowanej przepływem mocy biernej (∆UijQ), opisanych jako 

j

ijj
ijP U

RP
U

⋅
=∆ ,     (5) 

j

ijj
ijQ U

XQ
U

⋅
=∆ .     (6) 

Zobrazowaniem wpływu poszczególnych składowych na wartość spadku napięcia, dla 

elementów o różnym stosunku Xij/Rij, są wykresy zaprezentowane na rysunku 2. Przyjęto tu, że 

spadek napięcia równy 1 odpowiada największej wartości spadku napięcia dla danego przypadku. 

W miarę wzrostu wartości Xij/Rij elementu, można zauważyć, że o wartości spadku napięcia 

w coraz większym stopniu decyduje przepływająca przez gałąź moc bierna. To sprawia, że pracujące 

w systemie elektroenergetycznym kompensatory szeregowe mogą temu zjawisku przeciwdziałać 

poprzez zmianę wartości reaktancji gałęzi Xij. Kompensatory bocznikowe mogą natomiast zmieniać 

wartość przepływającej mocy biernej. 

Prowadzone rozważania prowadzą do ostatniego z poruszonych w tym rozdziale zagadnień, 

jakim jest stabilność napięciowa. Brak stabilności napięciowej prowadzi do obniżenia się napięć 

poniżej wartości dopuszczalnych, mimo prowadzonej regulacji. Innym możliwym jej objawem są 

oscylacje wartości napięć, które nie ulegają wytłumieniu. 

Brak stabilności napięciowej postrzegany jest jako zjawisko lokalne. Powiązania pomiędzy 

elementami systemu elektroenergetycznego sprawiają jednak, że problem może się rozszerzać, 

powodując problemy napięciowe na znacznym obszarze sieci. W skrajnym przypadku może to 

zjawisko doprowadzić nawet do lawiny napięciowej i wyłączenia systemu, lub jego części. 

Stabilność napięciowa węzłów systemu może zostać określona w oparciu o jego model 

statyczny (analiza statyczna stabilności) lub dynamiczny (analiza dynamiczna stabilności). 
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Rys. 2. Względne wartości spadku napięcia ∆Uij (▬) i jego składowych ∆UijP (▬) i ∆UijQ (▬) w funkcji mocy 

biernej: a) Xij/Rij= 0,5; b) Xij/Rij= 1; c) Xij/Rij= 3; d) Xij/Rij= 10 

Analiza statyczna stabilności napięciowej może zostać wykonana przy pomocy analizy 

modalnej, współczynników czułości, a także krzywych u(p) i u(q). Natomiast analizę dynamiczną 

stabilności napięciowej realizuje się badając odpowiedź sieci elektroenergetycznej, w dziedzinie 

czasu, na zaburzenie. 

Rozdział trzeci zawiera uzasadnienie stosowania kompensatorów w systemie 

elektroenergetycznym i koncentruje się tylko na tym zagadnieniu. Zaprezentowałem w nim cel 

stosowania kompensatorów, jakim jest przede wszystkim zmniejszenie negatywnych oddziaływań 

przepływu mocy biernej w systemie. W oparciu o rysunki i wykresy zaprezentowałem sposób 

oddziaływania na system kompensatorów szeregowych i równoległych. Pierwsze oddziałując na 

wartość reaktancji ciągu przesyłowego stosowane są rzadziej, przede wszystkim w długich ciągach 

przesyłowych. Natomiast kompensatory bocznikowe stosowane są zdecydowanie częściej, 

oddziałując bezpośrednio na poziom mocy biernej. Pracują albo z kryterium regulacji, jakim jest 

współczynnik mocy (zakłady przemysłowe), albo z kryterium regulacji napięcia (sieci 

elektroenergetyczne). 

Rozdział czwarty w całości poświęcony jest klasyfikacji i konstrukcjom stosowanych 

kompensatorów bocznikowych mocy biernej. Stosowane kompensatory dzielą się na dwie grupy 

główne: kompensatory elektromaszynowe i kompensatory statyczne. 

Kompensatory elektromaszynowe stanowią maszyny synchroniczne, a ich obecne 

zastosowanie w systemach elektroenergetycznych jest mocno ograniczone. 

W grupie kompensatorów statycznych można wyróżnić dwie podgrupy. Pierwszą stanowią 

kompensatory klasyczne, czyli dławiki (MSR - Mechanically Switched Reactor) i kondensatory (MSC - 

Mechanically Switched Capacitor). Przyłączane są one do sieci elektroenergetycznej za 
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pośrednictwem łączników mechanicznych. W monografii ogólnie przybliżyłem stosowane ich 

rozwiązania. 

Kompensatory energoelektroniczne stanowią najmłodszą grupę kompensatorów. W swojej 

strukturze zamiast łączników mechanicznych wykorzystują układy zawierające elementy 

półprzewodnikowe, takie jak tranzystory, czy tyrystory dużej mocy. Układy współpracujące z sieciami 

wysokiego (WN) i najwyższego (NN) napięcia przyłączane są do nich za pośrednictwem 

transformatorów, które są traktowane jak jeden z elementów składowych kompensatora. 

W monografii opisałem rozwiązania tych kompensatorów pracujące w systemach 

elektroenergetycznych. Na podstawie uzyskanych informacji od producentów tych urządzeń, a także 

w oparciu o własną wiedzę, dokonałem szczegółowej klasyfikacji tej grupy kompensatorów. 

Wśród tej grupy kompensatorów wyróżniłem trzy rozwiązania: SVC, STATCOM oraz 

urządzenia stanowiące hybrydę obu tych rozwiązań. 

Statyczne kompensatory mocy biernej SVC (Static Var Kompensator) są najstarszym z tych 

rozwiązań. Mają budowę modułową, co pozwala na dostosowanie ich struktury do potrzeb 

występujących w danym węźle. Ich struktura i działanie bazują na elementach biernych w postaci 

dławików i kondensatorów. Stosowane nazwy poszczególnych typów SVC związane są z nazwami 

zastosowanych w ich konstrukcjach modułów składowych. A tymi modułami mogą być: TSC (Thyristor 

Switched Capacitor) – kondensatory załączane tyrystorowo, TSR (Thyristor Switched Reactor) – 

dławiki załączane tyrystorowo, TCR (Thyristor Controlled Reactor) – dławiki o tyrystorowo 

regulowanej indukcyjności oraz FC (Fixed Capacitors) – kondensatory załączone na stałe, do których 

zalicza się także filtry wyższych harmonicznych z racji ich pojemnościowego charakteru. W praktyce 

spotykamy więc takie rozwiązania SVC jak: TSC, TSR, TCR-FC, TCR-TSC-FC oraz TSR-TSC. Te 

z konstrukcji kompensatorów, które w swojej strukturze zawierają element TCR, prowadzą regulację 

mocy biernej w sposób ciągły, pozostałe – dyskretny (skokowy). Do podanych rozwiązań mogą 

również być wprowadzane, jako dodatkowe moduły, również klasyczne baterie kondensatorów 

i dławiki. Na rysunku 3 przedstawiłem przykładową strukturę kompensatora SVC typu TCR-TSC-FC. 

Drugi typ rozwiązań stanowią układy STATCOM (Static Compensator). Jest to rozwiązanie 

nowsze, nie mające swojego odpowiednika wśród wcześniej stosowanych w systemie urządzeń. Ma 

budowę kompaktową. Kompensatory tego typu z punktu widzenia systemu są postrzegane jako 

regulowane źródła napięcia przemiennego. W zależności od zastosowanego rozwiązania 

przekształtnika, kompensatory te dzielimy na układy z przetwornicą napięcia VSC (Voltage Source 

Converter) i układy z przetwornicą prądu CSC (Current Source Converter). Strukturę tego pierwszego 

zaprezentowałem na rysunku 4. 

Układy STATCOM typu CSC nie znalazły jak dotąd szerszego zastosowania, natomiast układy 

typu VSC są spotykane jako kompensatory współpracujące z elektrowniami wiatrowymi, 

odbiornikami „niespokojnymi” oraz jako regulatory napięcia w węzłach systemu 

elektroenergetycznego. 

Ostatnim stosowanym typem rozwiązań kompensatorów energoelektronicznych są układy 

hybrydowe. Są rozwiązaniem powstałym na bazie układu SVC o regulacji ciągłej, z wprowadzonym 

w jego strukturę, w miejsce członu TCR, układem STATCOM. Stąd powstały takie rozwiązania, jak 

STATCOM-TSC, STATCOM-FC, czy STATCOM-TSC-FC. Oprócz tego spotykamy jeszcze układy typu 

STATCOM-MSC. 
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Rys. 3. Kompensator SVC typu TCR-TSC-FC: USS – układ sterowania susceptancją, RU – regulator napięcia,  

TR – transformator WN/SN 

 

Rys. 4. Kompensator STATCOM z przetwornicą VSC: TR – transformator WN/SN, RU – regulator napięcia,  

US – układ wysterowania tyrystorów, P – przekształtnik, Lf – indukcyjność filtrująca (sprzęgająca),  

U – wyznaczony moduł napięcia przekształtnika, ψ – wyznaczony kąt fazowy napięcia przekształtnika,  

s – sygnały sterujące przekształtnikiem 

Rozdział piąty poświęcony jest zagadnieniu modelowania kompensatorów, w szczególności 

energoelektronicznych. Stanowi on uzupełnienie rozdziału czwartego, ponieważ w celu 

zamodelowania kompensatora należy znać nie tylko jego strukturę, ale również prowadzony przez 



14 

 

niego sposób regulacji – jej algorytm. Modele podzielono na dwie kategorie: modele statyczne 

i dynamiczne. W obu kategoriach występuje jeszcze podział na modele kompensatorów o regulacji 

ciągłej i regulacji dyskretnej. 

Modele statyczne opracowywane są pod kątem analizy stanów ustalonych oraz quasi-

ustalonych. Są one z reguły proste, odzwierciedlające kompensatory w postaci zmiennej impedancji 

(Z) lub admitancji (Y), w postaci regulowanego źródła napięcia (U), regulowanego źródła napięcia 

i mocy czynnej (P, U), albo też regulowanego źródła mocy czynnej i biernej (P, Q).   

W przypadku kompensatorów o regulacji dyskretnej proces regulacji polega na utrzymywaniu 

regulowanego parametru w zadanym przedziale wartości. Zmiana np. susceptancji kompensatora 

zachodzi dopiero wtedy, gdy regulowany parametr wykroczył poza zadany przedział wartości. 

Przy modelowaniu kompensatorów prowadzących regulację w sposób ciągły dąży się do 

odzwierciedlenia ich charakterystyki statycznej UT=f(Ik). Przykładowe charakterystyki kompensatorów 

zaprezentowano na rysunkach 5 (układ SVC) i 6 (układ STATCOM). Jednym z ważniejszych 

parametrów jest nachylenie charakterystyki, statyzm, opisany jako 

βtgU =s ,     (7) 

gdzie β – kąt nachylenia charakterystyki statycznej (wyznaczony dla układu opisanego 

w jednostkach względnych). 

 

Rys. 5. Charakterystyka statyczna kompensatora nadążnego SVC: Umax – maksymalne dopuszczalne napięcie 

pracy, Umin – minimalne dopuszczalne napięcie pracy, Bmax – susceptancja członów pojemnościowych 

kompensatora, Bmin – susceptancja członów indukcyjnych kompensatora, IkLmax÷IkCmax – dopuszczalny zakres 

wartość prądu kompensatora, β – kąt nachylenia charakterystyki statycznej, C – część pojemnościowa, L – część 

indukcyjna 

 W odniesieniu do kompensatorów typu SVC jednym z częściej stosowanych sposobów 

modelowania jest odzwierciedlanie go za pomocą susceptancji, o wartości zmienianej w zależności od 

wysterowania modelowanego kompensatora. Natomiast układy STATCOM najczęściej modelowane 

są jako regulowane źródło napięcia, którego wartość jest również zależna od aktualnego 

wysterowania modelowanego układu. 
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Rys. 6. Charakterystyka statyczna kompensatora STATCOM: Umax – maksymalne dopuszczalne napięcie pracy, 

Umin – minimalne dopuszczalne napięcie pracy, IkLmax÷IkCmax – dopuszczalny zakres wartość prądu 

przekształtnika, β – kąt nachylenia charakterystyki statycznej, C – część pojemnościowa, L – część indukcyjna 

Niektóre z programów symulacyjnych posiadają wbudowany model statyczny kompensatora, 

który można wykorzystać do badań (np. w programie DIgSILENT PowerFactory mamy moduł SVS 

pozwalający na modelowanie statyczne układów SVC).  

Niestety wiele z programów, szczególnie ukierunkowanych tylko na obliczenia stanów 

statycznych, takiego modelu nie posiada (np. PLANS). W monografii zaproponowałem możliwe do 

zastosowania rozwiązanie, w postaci modelu generatorowego. Praktycznie każdy z programów 

symulacyjnych zawiera w swojej strukturze model generatora w postaci źródła napięcia 

z wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie generacji mocy biernej i zadawaną wartością mocy 

czynnej. Model takiego generatora można zastosować do modelowania kompensatora. 

Ideę modelu generatorowego kompensatora zaprezentowano na rysunku 7. Generator 

traktowany jest tu jako źródło mocy biernej, pozwalające na modelowanie mocy biernej 

kompensatora. Włączona w szereg z generatorem reaktancja służy natomiast do zamodelowania 

statyzmu charakterystyki statycznej kompensatora. Parametry takiego modelu można określić 

w oparciu o zależności 

kminGmin QQ =
,      (8) 

kmaxGmax QQ =
,         (9) 

TzGz UU =
,      (10) 

gdzie: Qkmin – znamionowa moc bierna indukcyjna kompensatora (minimalna),  

Qkmax – znamionowa moc bierna pojemnościowa kompensatora (maksymalna), 

nk

2
nkU

sU S

Us
X

⋅=
,     (11) 

gdzie: Unk – napięcie znamionowe kompensatora,  

Snk – moc znamionowa kompensatora. 
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Rys. 7. Idea modelowania kompensatora z wykorzystaniem modelu generatora: S1 – szyna przyłączeniowa 

kompensatora do systemu, S2 – szyna generatora, G – generator, XsU – reaktancja modelująca statyzm,  

UG – napięcie generatora 

Powyższy model jest dosyć prosty. Jednakże należy zaznaczyć, że poprawnie oddaje on 

zachowanie statycznego kompensatora o regulacji ciągłej SVC lub STATCOM tylko w zakresie 

regulacyjnym jego charakterystyki statycznej. Poza zakresem regulacyjnym model zachowuje się 

zupełnie inaczej, niż wspomniane kompensatory. Dlatego w monografii zaproponowano również jego 

modyfikacje, pozwalające na rozszerzenie zakresu jego stosowalności. 

Modele dynamiczne są stosowane do odzwierciedlania zachowania kompensatorów 

w stanach dynamicznych, czyli badania ich odpowiedzi na zakłócenie w dziedzinie czasu. W modelach 

tych można wydzielić modele „ogólne”, pozwalające na ogólne modelowanie zachowania 

kompensatora jako całości. Mamy też modele „szczegółowe”, w których modeluje się działanie 

poszczególnych elementów składowych znajdujących się w strukturze kompensatora. 

Przykładowy model „ogólny” kompensatora SVC zaprezentowano na rysunku 8. Model ten 

można „uszczegółowić”, co w monografii zostało zaprezentowane. 

 

Rys. 8. Ogólne przedstawienie struktury modelu dynamicznego SVC lub kompensatora klasycznego:  

RN – regulator napięcia; RU – regulator uchybu; RM – regulatory modułów kompensatora; Bz – wymagana 

susceptancja kompensatora wyrażona jako wielkość względna; Bk – susceptancja wyjściowa kompensatora 

wyrażona jako wielkość względna 

W podobny sposób można również modelować STATCOM, zastępując w tym modelu 

wyznaczaną susceptancję wartością prądu przekształtnika i wprowadzając ogranicznik tego prądu. 

Dosyć częstym stosowanym zabiegiem jest wykorzystanie w modelowaniu układu STATCOM 

przekształcenia Parka. Pozwala ono na odzwierciedlenie wielkości fazowych w układzie osi fazowych 

nieruchomych do postaci układu osi wirujących (d, q). Jest ono dość często stosowane 

w modelowaniu różnego rodzaju przekształtników. 

W zakresie prezentowanych modeli opisano w monografii ich struktury i działanie, a także 

podano ich parametry. 

Rozdział szósty monografii stanowi przegląd wyników badań dotyczących pracy 

kompensatorów w systemie elektroenergetycznym. Zaprezentowane wyniki pozwalają na ocenę 

wpływu kompensatorów na system elektroenergetyczny. Ocena tego wpływu jest istotna pod kątem 



17 

 

kolejnego zagadnienia, zaprezentowanego dalej w monografii, jakim jest dobór i typowanie lokalizacji 

kompensatorów w systemie elektroenergetycznym. 

Pierwszym z poruszonych zagadnień jest proces regulacji napięcia w czasie normalnej pracy 

sieci elektroenergetycznej. Zachodzące zmiany napięcia powodowane są zmianami spadków napięć 

powstających w gałęziach sieci, a te wynikają ze zmieniającego się obciążenia sieci. Zmiany te mogą 

niekiedy osiągać tak duże wartości, że może się zdarzyć wystąpienie w jakimś węźle wartości 

niedozwolonej napięcia. Jeżeli w węźle systemu takie zdarzenia mają miejsce, jest to jeden 

z potencjalnych wskaźników do umieszczenia tam kompensatora. W ramach przeprowadzonych 

badań  analizowałem wpływ, na proces regulacji, typu kompensatora oraz jego statyzmu. Na rysunku 

9 zaprezentowałem profile napięciowe uzyskane dla modelowanego węzła sieci z różnymi 

zastosowanymi kompensatorami o takiej samej dostępnej mocy biernej.  

t [godz.]
 

Rys. 9. Wpływ kompensatora na zmienność napięcia w węźle w czasie doby: ▬ bez kompensatora;  

▬ MSC / SVC TSC; ▬ SVC TCR-TSC-FC; ▬ STATCOM; odcinek między punktami P1 i K1 – praca kompensatora 

SVC TCR-TSC-FC z maksymalną dostępną mocą bierną pojemnościową; odcinek między punktami P2 i K2 – 

praca kompensatora STATCOM z maksymalną dostępną mocą bierną pojemnościową; odcinek między 

punktami P3 i K3 – praca kompensatora MSC/SVC TSC z maksymalną dostępną mocą bierną pojemnościową 

Przeprowadzone badania dotyczące znaczenia typu kompensatora w procesie regulacji 

napięcia wykazały, że najlepiej ze stabilizacją wartości napięcia radzą sobie kompensatory o regulacji 

ciągłej. Jakość tej regulacji jest zależna jednak m.in. od zadanego statyzmu. Dlatego przebadano także 

ten czynnik. W największym stopniu zmiany napięcia ogranicza kompensator o najmniejsze wartości 

statyzmu. Jednak ten sam kompensator przez najdłuższe przedziały czasu pracuje z największymi 

wartościami mocy. 

Ogólnie stwierdziłem, że o skuteczności kompensatora, w zakresie prowadzonej regulacji, 

decydują: osiągana moc bierna, statyzm, dynamika zamian napięcia oraz moc zwarciowa węzła.  

Analizując pracę kompensatorów w stanach normalnych systemu, zaproponowałem 

równocześnie prosty sposób na ocenę parametrów takiego urządzenia. Najprościej potrzebną moc 

bierną kompensatora można ocenić korzystając z ogólnej zależności, zaczerpniętej z literatury, 

uSQ ∆⋅= "
Kk ,      (12) 

gdzie Qk – moc bierna kompensatora, jaka spowoduje zmianę napięcia o pożądaną wartość Δu 

wyrażoną w jednostkach względnych. Sposób ten nie uwzględnia jednak statyzmu. Daje też 

zadowalające wyniki tylko w odniesieniu do sieci o małych wartościach rezystancji (400, 220, 110 kV). 

Proponowany przeze mnie sposób jest następujący. W celu określenia parametrów 

kompensatora należy najpierw określić minimalną i maksymalną wartość napięcia w węźle (uWmax, 
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uWmin). Następnie należy określić przedział, w jakim chcemy utrzymać jego wartość [uTmin, uTmax] 

mieszczący się w wymaganym dla węzła przedziale wartości [umin, umax]). Na tej podstawie wymaganą 

moc bierną kompensatora określimy w oparciu o zależności 
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Moc znamionową kompensatora określa zależność 

),max( kCkLnk QQS −= .     (15) 

a statyzm kompensatora zależność 
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Napięcie zadane dla kompensatora można wyznaczyć w oparciu o zależność 
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Drugie z zagadnień to ograniczanie przez kompensatory zmian napięcia powodowanych przez 

odbiorniki „niespokojne”. Z zadaniem tym mogą poradzić sobie tylko kompensatory nadążne 

(o regulacji ciągłej). Zobrazowaniem prowadzonych przeze mnie badań jest rysunek 10. 

Przedstawiłem na nim kształtowanie się poziomów napięcia w węźle zasilającym podstację trakcyjną, 

w którym zamodelowałem pracę różnych kompensatorów. 

Uzyskane wyniki wykazały, że o skuteczności kompensatora decydują te same czynniki, jak 

w przypadku regulacji napięcia w sieci w stanach normalnych. 

t [s]
 

Rys. 10. Przebiegi wartości napięcia na szynach SN stacji WN/SN zasilającej podstację trakcyjną w sytuacji:  

▬ brak kompensatora; ▬ kompensator STATCOM; ▬ kompensator SVC typu TCR-FC 
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Kolejnym analizowany zagadnieniem był wpływ kompensatorów na łagodzenie stanów 

przejściowych powodowanych procesami łączeniowymi. Analizę przeprowadziłem na przykładzie 

zwarć. 

W efekcie zmian wartości napięć towarzyszących stanom przejściowym stwierdziłem, że 

znaczne obniżenie napięcia na zaciskach kompensatora oznacza jego wyłączenie lub, w najlepszym 

przypadku, zablokowanie procesu regulacji. Jeżeli nawet kompensator mógłby w takich warunkach 

pracować, to jego wpływ na poprawę warunków napięciowych byłby pomijalny. Natomiast, gdy 

wartość napięcia umożliwia pracę kompensatora, to jego skuteczność jest tym większa, im mniejszą 

wartość ma zaburzenie. 

Następne zagadnienie został szeroko przeanalizowane. Jest nim wpływ kompensatorów na 

zjawisko lawiny napięciowej. Badania ukierunkowane zostały na określenie wpływu na to zjawisko 

typu kompensatora, jego zdolności generacji mocy biernej, a także lokalizacja względem miejsca 

awarii i elektrowni. Niezmiernie ważna jest w przypadku lawiny współpraca jednostek wytwórczych 

z kompensatorami. Współpraca ta polega na odciążeniu przez kompensatory jednostek wytwórczych 

w zakresie mocy biernej tak, aby nie dopuścić lub możliwie najbardziej opóźnić moment, w którym 

w generatorach zaczną działać ograniczniki prądu stojana i/lub wirnika. Przykładowe kształtowanie 

się wartości napięcia w węźle podczas lawiny napięcia prezentuje rysunek 11. 
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Rys. 11. Kształtowanie się wartości napięć w węźle 

z przyłączonym kompensatorem: a) SVC TSC; b) SVC 

TCR-TSC-FC; c) STATCOM; ▬ brak kompensatora,  

▬ kompensator o znamionowej generacji mocy 

biernej 100 Mvar, ▬ kompensator o znamionowej 

generacji mocy biernej 200 Mvar 

Wykonane badania wskazały na znacznie późniejsze przejście generatorów do pracy 

z działającymi ogranicznikami w przypadku obecności w układzie zasilania kompensatorów. Utrata 

zdolności pracy synchronicznej następowała też przy niższej wartości napięcia w miejscu awarii, niż 

w sieci bez kompensatorów. 

Porównanie pracy różnych kompensatorów o tej samej mocy znamionowej w czasie lawiny 

napięcia wykazało, że kompensatory bazujące na kondensatorach (MSC, SVC) są lepszymi źródłami 

mocy biernej, jeżeli napięcie w ich punkcie przyłączenia jest nie niższe, niż 0,9 j.w. Gdy napięcie 
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osiąga wartości mniejsze, niż 0,85 j.w., lepszym źródłem mocy biernej są kompensatory STATCOM. 

W zakresie 0,85 – 0,9 p.u oba rodzaje kompensatorów można uznać za porównywalne źródła mocy 

biernej. 

W zakresie umiejscowienia kompensatora względem miejsca awarii i elektrowni wykazałem, 

że im bliżej „centrum” awarii znajduje się kompensator, tym w mniejszym stopniu zwiększenia 

margines bezpieczeństwa pracy elektrowni w czasie awarii napięciowej. Przesunięcie lokalizacji 

kompensatora bliżej elektrowni powoduje zwiększenie granicy bezpieczeństwa jej pracy. 

Umieszczenie kompensatora „za” elektrownią (licząc od miejsca awarii) prowadzi do zmniejszenia 

pozytywnego oddziaływania kompensatora  -  im dalej od elektrowni tym oddziaływanie słabsze. 

Kolejnym z poruszonych zagadnień jest wzajemne oddziaływanie pomiędzy kompensatorem, 

a transformatorem, pracujących w tej samej stacji elektroenergetycznej. Przeanalizowano różne 

przypadki, w których regulatory obu urządzeń prowadziły regulację na tych samych, jak i różnych 

szynach. Uwzględniono w tym również różne miejsca włączenia kompensatora względem 

transformatora (strona górna, strona dolna, trzecie uzwojenie transformatora).  

Przeprowadzone badania wskazały, że najkorzystniejsza lokalizacja kompensatora w stacji to 

taka, gdy jest on bezpośrednio podłączony do szyn, na których ma prowadzić regulację napięcia. 

Jeżeli kompensator zostanie podłączony do trzeciego uzwojenia transformatora, to jego 

oddziaływanie jest silniejsze na stronę dolnego napięcia transformatora, niż górnego. Gdy oba 

urządzenia prowadzą regulację na różnych szynach stacji, możliwa jest pomiędzy nimi interakcja, 

polegająca na wzajemnym „przeszkadzaniu” urządzeń w procesie regulacji – jest jednak mała i nie 

powinna stanowić większego problemu w przebiegu procesu regulacji. Gdy regulatory urządzeń 

prowadzą proces regulacji na tych samych szynach, to ich współdziałanie musi być odpowiednio 

dobrane. Najkorzystniej jest, kiedy ich charakterystyki regulacyjne nakładają się na siebie w sposób 

zaprezentowany na rysunku 12. 

a)  

 

b)  

 
Rys. 12. Zalecany sposób nakładania się na siebie charakterystyk regulacyjnych transformatora 

i kompensatora: a) układ z kompensatorem SVC; b) układ z kompensatorem STATCOM 

Następną poruszoną kwestią była potencjalna praca kompensatora przyłączonego do szyn 

elektrowni. Jest ona stosunkowo mało prawdopodobna, ze względu na to, że podstawowym źródłem 

mocy biernej w systemie są właśnie generatory elektrowni. Jednakże, teoretycznie jest możliwa. 

Przeprowadzone rozważania wskazały, że oddziaływanie kompensatora na przebieg procesów 

regulacyjnych w węźle elektrownianym jest korzystne, szczególnie w stanach zagrożenia awarią 

napięciową. 

Praca kompensatora powinna przede wszystkim wpływać na poprawę warunków 

napięciowych, czyli na poprawianie jakości energii. Niestety kompensatory energoelektroniczne 

prowadzące regulację w sposób ciągły mogą wprowadzać do sieci zakłócenia w postaci wyższych 

harmonicznych. 
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Układy STATCOM uznawane są powszechnie za nie wprowadzające tego typu zaburzeń. Nie 

jest to do końca prawdą. Częstotliwości wprowadzanych harmonicznych zależną od częstotliwości 

pracy elementów półprzewodnikowych, a te są dość wysokie. To sprawia, że są po prostu poza 

zakresem podlegającym ocenie. Ponieważ nie są obserwowane ich negatywne skutki, to ich wpływu 

się nie bada. 

W układach SVC elementem wprowadzającym zakłócenia w postaci harmonicznych jest 

dławik TCR. Wprowadza on do sieci harmoniczne nieparzyste niebędące krotnością 3. Ponieważ 

aktualnie nie zdefiniowano wymogów dotyczących harmonicznych wprowadzanych przez 

kompensatory, to należy odnosić się w tym zakresie do ogólnych wymagań podanych 

w Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 z późniejszymi 

zmianami). Jednym z elementów składowych układów SVC są filtry wyższych harmonicznych, które te 

harmoniczne mają ograniczać. W trakcie prac, w których brałem udział, wystąpiła kwestia poziomu 

wyższych harmonicznych w napięciu z układami kompensatorów tego typu, oraz kwestia, czy 

obecność filtrów jest konieczna. Stąd przeprowadzono badania porównawcze, dla układów z filtrami 

i bez. Wyniki wykazały, że zarówno w jednym przypadku, jak i w drugim, wymagania podane we 

wspomnianym rozporządzeniu dotyczącym jakości energii są dotrzymane. Aczkolwiek w układach bez 

filtrów zawartość harmonicznych, jak należało oczekiwać, była wyższa. Potrzeba minimalizacji 

negatywnego oddziaływania tych urządzeń na jakość energii skłania do stosowania układów z filtrami 

tym bardziej, że w wielu przypadkach są one wykorzystywane w kompensatorze jako dodatkowe 

źródło mocy biernej. 

Pracy kompensatorów w systemie elektroenergetycznym mogą towarzyszyć zjawiska 

rezonansowe. Kompensatory, zawierające w swoich strukturach elementy pojemnościowe, mogą 

przyczyniać się do powstawania obwodów rezonansowych w sieci, która ma ogólny charakter 

indukcyjny. Rezonans może zaistnieć w układach elektrycznych, w których mogą się wzbudzić drgania 

swobodne (układy, w których występują równocześnie pojemności i indukcyjności) oraz istnieje 

źródło drgań wymuszonych (np. pracujący przekształtnik). Dlatego badania ukierunkowałem na 

układy SVC. Czynnikami, które mogą decydować o wzbudzeniu rezonansu, są: struktura 

kompensatora, wysterowanie kompensatora, miejsce zainstalowania, cechy i konfiguracja systemu 

zasilania.  

Przeprowadzone, w zakresie wpływu na warunki rezonansowe struktury i wysterowania 

kompensatora, badania wykazały, że warunki sprzyjające powstaniu rezonansu występowały tylko 

wtedy, gdy w kompensatorze pracował co najmniej jeden element o charakterze pojemnościowym 

(filtry FC lub co najmniej jedna sekcja TSC). Obserwowana była wówczas para częstotliwości 

rezonansowych położonych blisko siebie, gdzie niższa częstotliwość odpowiadała warunkom 

korzystnym dla rezonansu równoległego, a wyższa szeregowego. W zależności od konfiguracji układu 

takich par częstotliwości występowało nawet kilka. Zmiana wysterowania dławika TCR sprawia, że 

w miarę zwiększania jego indukcyjności (a tym samym mocy) wartości częstotliwości rezonansowych 

są „przesuwane” w kierunku wyższych wartości, ale tylko w zakresie pojedynczych Hz. Natomiast 

załączanie kolejnych elementów z pojemnościami (np. kolejnych sekcji TSC) powoduje, że 

poszczególne „punkty rezonansowe” przesuwają się skokowo w kierunku coraz to niższych 

częstotliwości, a ich liczba może wzrastać. Nakładanie się w kompensatorze SVC pracy dławika TCR 

i załączenia kolejnych elementów pojemnościowych sprawiają, że występuje wiele stosunkowo 
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wąskich pasm częstotliwości rezonansowych. Zilustrowaniem omawianego zagadnienia jest rysunek 

13. 

Z
[
]

 

Rys. 13. Charakterystyki impedancyjne węzła z przyłączonym kompensatorem SVC o konfiguracji: 

TCR = –20 Mvar, TSC = 2 × 10 Mvar, FC = 2,5 Mvar (5h) + 2,5 Mvar (7h);  

A – TSC wyłączony, B – załączona 1 sekcja TSC, C – załączone 2 sekcje TSC; 

1 – największa wartość indukcyjności TCR (BTCR = max lub BTCR = –BTSC), 2 – TCR wyłączony (BTCR = 0) 

Aby powstał rezonans musi zaistnieć interakcja pomiędzy elementami kompensatora i sieci. 

Na przykładzie modelu KSE zbadałem wpływ zmiany konfiguracji sieci na zjawiska rezonansowe 

w węźle z kompensatorem SVC. Stwierdziłem, że zmiana konfiguracji sieci prowadzi do 

indywidualnych, dla każdego węzła, zmian częstotliwości rezonansowych. W oparciu o ten sam model 

sieci zbadałem także wpływ na częstotliwości rezonansowe w danym węźle z kompensatorem 

obecności innego kompensatora w sąsiedztwie. Uzyskane rezultaty wykazały niewielkie (rzędu do 

2 Hz) przesuwanie częstotliwości rezonansowych w stosunku do układu sieci bez drugiego 

kompensatora w pobliżu.  

Ostatnim rozpatrywanym zagadnieniem była regulacja napięcia w sieci nN z istniejącą w niej 

dużą liczbą odnawialnych źródeł energii (OZE). Wśród potencjalnych elementów, które taką regulację 

mogą prowadzić są: transformator SN/nN zasilający taką sieć, kompensator bocznikowy, czy samo 

źródło.  

W celu oceny konkretnego rozwiązania wprowadziłem dwa wyznaczniki: pierwszy w postaci 

maksymalnej obserwowanej zmiany napięcia uzyskiwanej dla konkretnego węzła w sieci, opisany 

jako 

)()()( minmaxmax iuiuiu −=∆  ,    (19) 

gdzie: i – i-ty węzeł sieci, 

umax(i) – maksymalna wartość napięcia wyznaczona dla węzła dla danego wariantu regulacji, 

umin(i) – minimalna wartość napięcia wyznaczona dla węzła dla danego wariantu regulacji. 

oraz drugi w postaci maksymalnej obserwowanej zmiany napięcia uzyskiwanej w całej sieci, 

opisany jako 

MINMAXMAX uuu −=∆ ,     (20) 

gdzie: 
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))W54();...;W00(max( maxmax uuuMAX = ,    (21) 

))W54();...;W00(min( minmin uuuMIN = .    (22) 

Analiza pracy sieci nN z OZE wskazała na konieczność obserwowania skrajnych punktów tej 

sieci, ze względu na potencjalnie największe zmiany napięcia zachodzące właśnie tam (W00 – węzeł 

zasilający, W52 i W54 – węzły końcowe sieci). Te węzły były więc rozpatrywane, jako węzły 

regulacyjne dla kompensatorów i transformatora. 

Najlepsze i porównywalne wyniki regulacji napięcia w sieci nN uzyskałem dla dwóch 

przypadków: regulacji prowadzonej przez kompensatory zainstalowane w krańcowych węzłach sieci 

oraz regulacji prowadzonej z wykorzystaniem przełącznika zaczepów transformatora SN/nN przy 

węźle regulacyjnym w W52. Jednak regulacja z wykorzystaniem kompensatorów może być uznana za 

nieco gorszą ze względu na dodatkowe przepływy mocy biernej, jakie są przez nie wymuszane. 

Zobrazowaniem uzyskanych rezultatów są rysunki 14 i 15, przedstawiające wartości napięć w sieci nN 

przy tych dwóch sposobach regulacji. 
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Rys. 14. Poziomy napięć w sieci w analizowanym wariancie z pracującymi kompensatorami: ▬ maksymalne 

obciążenie sieci, generacja 0%, ▬ minimalne obciążenie sieci, generacja 0%, ▬ maksymalne obciążenie sieci, 

generacja 100%, ▬ minimalne obciążenie sieci, generacja 100% 
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Rys. 15. Poziomy napięć w sieci w analizowanym wariancie z regulacją transformatorową, węzeł regulacyjny 

W52: ▬ maksymalne obciążenie sieci, generacja 0%, ▬ minimalne obciążenie sieci, generacja 0%, 

▬ maksymalne obciążenie sieci, generacja 100%, ▬ minimalne obciążenie sieci, generacja 100% 
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Rozdział siódmy monografii poświęcony jest zagadnieniu wyznaczania lokalizacji 

kompensatorów w sieci elektroenergetycznej. 

 W niektórych przypadkach wskazanie lokalizacji kompensatora jest proste, ale w większości 

przypadków niestety wymaga złożonego procesu analizy sieci. W takich przypadkach w celu dobrego 

doboru lokalizacji trzeba wykorzystać narzędzia komputerowe. W procesie analizy wykorzystuje się 

złożone metody matematyczne, wiedzę ekspercką, a wszystko to dodatkowo wspierane jest 

metodami sztucznej inteligencji (AI - artificial intelligence). 

Zaprezentowane we wcześniejszych rozdziałach analizy pracy i oddziaływania 

kompensatorów na system elektroenergetyczny, powiązane z danymi zaczerpniętymi z literatury 

przedmiotu, pozwoliły na wstępne wyznaczenie czynników mogących być istotnymi przy wyborze 

lokalizacji kompensatora. Zakwalifikowałem do tej grupy takie czynniki techniczne, jak: wartość 

napięcia, zmienność napięcia, straty mocy, wartość współczynnika mocy, kierunki przepływu mocy – 

w szczególności biernej oraz stopień obciążenia gałęzi sieci. Oprócz nich uwzględniłem także czynniki 

ekonomiczne: koszty zainstalowania kompensatora oraz koszty jego pracy. 

Przeprowadzona analiza powiązań i znaczenia tych czynników pozwoliła na ostateczne 

wskazanie, jako ważnych z punktu widzenia typowania lokalizacji kompensatora, następujących 

czynników technicznych: wartość i zmienność napięcia oraz wartość współczynnika mocy (oba 

odpowiadają stosowanym w kompensatorach kryteriach regulacji). Natomiast czynniki ekonomiczne 

zakwalifikowałem jako elementy istotne przy wyborze samego kompensatora, a nie jego lokalizacji. 

Jako wskaźnik ekonomiczny służący wsparciu procesu wyboru lokalizacji uznałem jedynie straty mocy 

czynnej powstające w układzie sieci. Mając do wyboru kilka możliwych punktów podłączenia 

kompensatora, można wybrać taki, przy którym straty mocy czynnej w układzie będą najmniejsze, 

a więc i koszty przesyłania energii się zmniejszą. 

W pierwszej kolejności zająłem się analizą doboru lokalizacji kompensatorów do regulacji 

współczynnika mocy. To kryterium dotyczy przede wszystkim zakładów przemysłowych. Związane 

jest z wymogiem utrzymania współczynnika tgϕ, wykorzystywanego do rozliczeń za energię bierną, 

w przedziale <0; 0,4> lub w zakresie wynikającym z zawartej z dostawcą energii umowy. Wymóg ten 

dotyczy również całych obszarów sieci dystrybucyjnej.  

W przypadku małych zakładów przemysłowych, gdzie wszystkie odbiorniki są podłączone do 

jednej rozdzielnicy, naturalnym miejscem podłączenia kompensatora jest właśnie ten punkt. Moc 

kompensacji możemy też określić w dość prosty sposób, korzystając z zależności 

)tgtg( 21sk ϕϕ −⋅= PQ ,     (23) 

gdzie: φ1 – wartość kąta mocy przed kompensacją (aktualnego), 

 φ2 – wartość kąta mocy po kompensacji (pożądanego), 

 Ps – wartość szczytowa mocy czynnej obciążenia. 

W przypadku większych zakładów, szczególnie tych posiadających rozległą sieć wewnętrzną, 

sprawa wskazania lokalizacji kompensatora już prosta nie jest. W praktyce wyróżnia się trzy sposoby 

podłączenia kompensatorów w takiej sieci: kompensację centralną, grupową i indywidualną. Wybór 

lokalizacji i parametrów kompensatorów w sieci zakładu przemysłowego komplikuje się tym bardziej, 

im bardziej rozległa i złożona jest sieć zakładu. Konieczne jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej, 

uwzględniającej cechy każdego z podanych sposobów kompensacji i związanych z tym kosztów, 

zarówno sprzętowych, jak i wynikających z eksploatacji sieci. W procesie tym należy uwzględnić 
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ograniczenia wynikające z konieczności zachowania określonych parametrów energii elektrycznej 

w sieci zasilającej. Wymaga to niekiedy wykorzystania zaawansowanych technik, w tym AI. 

Problem rozmieszczenia kompensatorów w przypadku elektroenergetycznych sieci otwartych 

nN i SN jest bardzo podobny do tego, jaki mamy w sieciach przemysłowych, z racji podobieństw obu 

sieci. 

Następnie w monografii przeszedłem to zagadnienia lokalizacji kompensatorów 

wykonujących regulację napięcia. Czynnikami wskazującymi na potencjalną potrzebę zainstalowania 

w danym węźle kompensatora regulującego napięcie są: pojawianie się w tym węźle zbyt wysokich 

i/lub niskich wartości napięcia w porównaniu z wymaganym przedziałem wartości, intensywna 

eksploatacja przełączników zaczepów transformatorów współpracujących z określonym węzłem sieci, 

nawet mimo braku przekroczeń dopuszczalnych poziomów napięcia, a także obecność w węźle 

odbiornika „niespokojnego” pobierającego znaczną moc. 

Określanie lokalizacji kompensatora nie sprowadza się tylko do wskazania węzła 

zainstalowania, ale także zawiera w sobie wskazanie typu, mocy, a także innych parametrów tego 

kompensatora. W zakresie wyszukiwania lokalizacji kompensatorów wykonujących regulację napięcia 

wyróżniłem trzy grupy problemowe. Pierwsza dotyczy kompensatorów mających ograniczać 

oddziaływania odbiornika „niespokojnego”. Druga dotyczy regulacji napięcia w sieciach 

promieniowych. Trzecia natomiast regulacji napięcia w sieciach zamkniętych. 

W odniesieniu do pierwszej grupy problemowej wskazanie lokalizacji jest bardzo proste – 

kompensator powinien być podłączony do tych samych szyn, z których zasilamy odbiornik 

„zakłócający”.  Ze względu na dynamikę zmian napięcia należy zastosować tu kompensator nadążny, 

czyli SVC o regulacji ciągłej lub STATCOM. 

W odniesieniu do drugiej grupy problemowej, wskazywanie lokalizacji kompensatorów jest 

bardzo zbliżone do sposobów wyszukiwania lokalizacji kompensatorów dokonujących regulacji 

współczynnika mocy. 

Trzecia grupa problemowa jest tą, gdzie z określeniem lokalizacji kompensatora w sieci 

występują największe kłopoty. W dużej mierze wynika to ze złożoności i specyfiki samej sieci.  

Określanie lokalizacji w drugiej i trzeciej grupie problemowej wymaga wsparcia ze strony 

narzędzi komputerowych wyposażonych w złożone metody matematyczne. W celu uzyskania jak 

najlepszego rozwiązania problemu wskazane jest wykorzystanie wiedzy eksperckiej i metod sztucznej 

inteligencji. 

W metodach wyszukiwania lokalizacji kompensatorów prezentowanych w literaturze 

przedmiotu podstawowym ocenianym parametrem jest wartość napięcia. Dąży się w nich również do 

minimalizacji kosztów związanych z kompensatorem i pracą sieci elektroenergetycznej. 

W klasycznym podejściu do doboru kompensatora skupiamy się na wskazaniu tych węzłów, 

w których uzyskamy największą poprawę stabilności napięciowej, największe ograniczenie strat mocy 

i energii, a także inne pożądane efekty. W tym celu wykorzystuje się: 

- informacje pochodzące od ekspertów, czyli inżynierów mających wiedzę o pracy 

analizowanej sieci, 

- metody wrażliwości napięciowej, 

- analizę modalną sieci, 
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- określenie krzywych u(p) lub q(u). 

Przy stosowaniu nowoczesnych metod wyszukiwania lokalizacji kompensatorów, powyższe 

metody są niejednokrotnie łączone z technikami sztucznej inteligencji, takimi jak: 

- symulowane wyżarzanie (simulated annealing), 

 - metoda roju cząstek (particle swarm), 

- algorytmy genetyczne (genetic algorithms), 

- metoda przeszukiwania tabu (tabu serach), 

- logika rozmyta (fuzzy logic). 

Metody literaturowe oparte o metody sztucznej inteligencji przybliżyłem w monografii nieco 

szerzej. Najwięcej uwagi skupiłem na metodach bazujących na logice rozmytej, z racji 

skoncentrowania się właśnie na tej technice AI i również zaproponowanie własnej metody opartej 

o tę technikę. 

Należy tu wspomnieć, że metody przedstawione w literaturze charakteryzują się często tym, 

że wykazano ich skuteczność na przykładzie tylko prostych układów sieci. Nieliczne z nich 

przetestowano na większych układach sieciowych. Ponadto większość z nich dotyczy tylko sieci 

promieniowych.  

Te cechy sprawiły, że opracowałem własne metody wyszukiwania kompensatorów. Pierwsza 

nawiązuje do klasycznego podejścia wyszukiwania lokalizacji (metoda zastosowana w realizacji pracy 

dla PSE w latach 2010 – 2011), natomiast druga opiera się o logikę zbiorów rozmytych. 

Pierwszą z metod określiłem jako metodę obciążeniową. Podstawowym analizowanym 

parametrem w niej są poziomy napięć w węzłach sieci. W celu wymuszenia zmian napięcia 

w systemie, niezbędnych do jego analizy, stopniowo zwiększa się lub zmniejsza obciążenie sieci 

i określa współczynnik kobc, przy którym dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych wartości napięcia 

w węzłach. Stosowane są dwa sposoby zmiany obciążenia: zmiana tylko mocy biernej odbiorów lub 

zmiana mocy pozornej, przy zachowaniu stałej wartości współczynnika mocy każdego odbioru. Przed 

przystąpieniem do dociążania/odciążania sieci należy, w miarę możliwości, usunąć wszelkie 

występujące przekroczenia. 

Ważnym elementem jest opracowanie mapy synoptycznej obrazujących geograficzne 

rozmieszczenie węzłów systemu. Węzły należące do sieci o różnych napięciach umieszczamy 

na różnych warstwach, co sprawia, że w razie potrzeby możemy je ukryć i pozostawić widoczne węzły 

tylko tej sieci, która nas interesuje. Mapa pozwala zobaczyć obszary zagrożone awarią napięciową. 

Pierwszy etap badań polega na określenie obszarów mających węzły o największych 

wartościach podatności napięciowej. W tym celu przeprowadzamy dociążanie lub odciążanie sieci, aż 

do uzyskania albo rozbieżnego procesu numerycznego uniemożliwiającego dalsze obliczenia, albo 

skrajnych wartości przeciążenia lub odciążenia systemu (przyjętych przez użytkownika za graniczne). 

Uzyskane wartości współczynnika kobc nanosi się na mapę. Mapy uzyskane dla różnych wariantów 

pracy sieci porównuje się ze sobą. Przykładowy widok takiej mapy prezentuje rysunek 16. 

W drugim etapie na podstawie zestawionych map wybiera się węzły do potencjalnej 

lokalizacji kompensatora. Wybiera się węzły, w których przekroczenia napięciowe występowały przy 

dociążaniu lub odciążaniu najszybciej, a do tego najlepiej, aby położone były w środku wyznaczonego 

obszaru zagrożonego napięciowo. Wstępnie typuje się jeden węzeł na jeden obszar. 
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Rys. 16. Widok mapy synoptycznej – wartości współczynników kobc przy dociążaniu systemu 

elektroenergetycznego dla wybranego wariantu jego pracy 

W etapie trzecim określana jest moc bierna kompensacji dla każdego wybranego węzła. 

Wykorzystuje się w tym celu dwa kryteria: 

- pierwsze, w którym wyznacza się moc bierną, jaką należy dostarczyć do węzła, aby przy 10% 

zmianie obciążenia napięcie w węźle nie zmieniło wartości w stosunku do stanu wyjściowego, 

- drugie, w którym wyznacza się moc bierną, jaką należy dostarczyć do węzła w stanach N-1 

tak, aby również tu napięcie nie uległo zmianie w stosunku do stanu wyjściowego. 

W etapie czwartym dokonywana jest ocena stanu systemu po wprowadzeniu do niego 

dobranych kompensatorów w stosunku do sytuacji wcześniejszej. Do tego również wykorzystuje się 

mapy synoptyczne. Umieszcza się na nich procentową zmianę współczynnika obciążenia, dla której 

dochodzi do pojawienia się przekroczenia napięciowego po wprowadzeniu kompensatorów, 

w odniesieniu do sytuacji bez nich. 

Jeżeli w tym ostatnim etapie użytkownik uzna, że uzyskany efekt jest niewystarczający (co 

może mieć miejsce w przypadku rozległego obszaru zagrożonego awarią napięciową), to algorytm 

powtarza się, ale z uwzględnieniem już wprowadzonych kompensatorów i w razie konieczności 

dodania nowych kompensatorów, należy uwzględnić ich wzajemne oddziaływania i skorygować moce 

wszystkich jednostek. 

Metoda bazuje na wyszukiwaniu zagrożonych napięciowo obszarów i wskazaniu ich 

najsłabszych węzłów. Metoda nie uwzględnia kosztów związanych z instalacją i eksploatacją 

kompensatorów, nie określa też typu kompensatora. Jest pracochłonna i w procesie analizy wymaga 
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dużego udziału człowieka. Została jednak przetestowana na dużej sieci (KSE) z wynikiem 

pozytywnym. Dodatkową zaletą tej metody jest brak pełnej automatyzacji, co pozwala na ingerencję 

użytkownika w dowolnym momencie procesu analizy i tym samym pozwala na uwzględnianie 

przypadków, które mogą zostać pominięte przy zastosowaniu metod zdeterminowanych 

i zautomatyzowanych. 

Dalsze badania w tematyce lokalizacji kompensatorów w sieci elektroenergetycznej pokazały, 

że należy poszukiwać metody, gdzie udział człowieka zostanie ograniczony, liczba analizowanych 

wielkości będzie możliwie mała i zostanie skupiona tylko do najistotniejszych czynników, a sam 

algorytm będzie w miarę przejrzysty i pozwalający na wprowadzanie korekt przez eksperta. Cel ten 

można było osiągnąć z zastosowaniem metody sztucznej inteligencji, spełniającej dwa kryteria. 

Pierwszym jest wykorzystanie wiedzy eksperckiej, zarówno w zakresie danych wejściowych, jak 

i w ocenie uzyskanych rezultatów analizy. Drugim jest możliwość wykonania prostego algorytmu, 

który można by wprowadzić do wielu dostępnych programów komputerowych, umożliwiających 

obróbkę danych liczbowych. Spełnienie obu tych kryteriów zapewnia logika rozmyta. 

Logika rozmyta jest stosowana w rozwiązywaniu różnego rodzaju zagadnień związanych 

z  pracą systemu elektroenergetycznego. Jednakże nie jest metodą optymalizacyjną. Można ją 

wykorzystać do oceny otrzymanych wyników, czy też oceny stanu systemu elektroenergetycznego, 

i na podstawie tej oceny wyciągnąć odpowiednie wnioski dotyczące badanego zagadnienia. Wszelkie 

procesy optymalizacyjne muszą być jednak przeprowadzone przy wykorzystaniu innej techniki. 

Ostatecznie prowadzone badania pozwoliły na zaproponowanie własnej metody 

wyszukiwania lokalizacji kompensatorów w oparciu o logikę zbiorów rozmytych. 

W metodach tego typu, proponowanych w literaturze przedmiotu, w większości przypadków 

z góry określany jest typ kompensatora (najczęściej bateria kondensatorów) oraz koncentrują się one 

tylko na analizie sieci otwartej (promieniowej). Zaproponowana w monografii metoda może być 

zastosowana do dowolnej sieci, a ponadto pozwala na wykorzystanie wiedzy eksperckiej dotyczącej 

tej sieci. 

Proponowana metoda składa się z trzech etapów analizy.  

Pierwszy z nich dotyczy określenia potencjalnej lokalizacji kompensatorów w analizowanej 

sieci. Ocena przeprowadzana jest w oparciu o parametry napięciowe. Do tego celu stosowana jest 

funkcja przyporządkowania wartości napięć w węzłach opisana jako 
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gdzie r – wariant rozpływowy (zestaw danych), 

i przedstawiona na rysunku 17. 
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Rys. 17. Funkcja rozmywająca dla oceny napięć w węzłach sieci 

Drugim z elementów stosowanych do oceny węzłów jest wskaźnik podatności napięciowej 

węzła K = ΔU/ΔQ, dla którego przypisano funkcję przyporządkowania w postaci  
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przedstawioną na rysunku 18. 

 

Rys. 18. Funkcja rozmywająca dla oceny podatności napięciowej węzłów sieci 

Każdy z węzłów sieci oceniany jest na podstawie wartości współczynnika przyporządkowania 

zdefiniowanego jako 

))(())(())(( ui ririri Kµµµ ⋅= .    (26) 

Proces wnioskowania wykonywany jest w oparciu o dwa współczynniki: oceny całościowej 

węzła oraz oceny największej odchyłki wartości napięcia, opisanych odpowiednio jako: 

))}(({min)( iimin rii
r

µµ = ,    (27) 

))}(({min)( uumin rii
r

µµ = .    (28) 

Pierwszy z nich służy do wskazania węzła, w którym pożądane jest wstawienie kompensatora. 

Drugi natomiast pozwala na ocenę odchyleń napięcia obserwowanych w tym węźle. 

Działanie algorytmu tego etapu analizy prezentuje rysunek 19. 

W celu zobrazowania przebiegu procesu oceny węzła, jako przykładowy wynik przedstawiono 

na rysunku 20 kształtowanie się współczynnika μi(i(r)) uzyskany dla węzłów sieci testowej. 

Po wytypowaniu węzłów do lokalizacji w nich kompensatorów przechodzi się do etapu 

drugiego, którym jest wybór typu kompensatora. Ponieważ różne rozwiązania kompensatorów 

posiadają różne cechy, to koniecznym okazało się pozostawienie wyboru typu kompensatora dla 

konkretnego węzła ekspertowi na podstawie posiadanej przez niego wiedzy dotyczącej zarówno sieci, 
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jak i samych kompensatorów. Podjęte próby zautomatyzowania tego procesu nie dawały 

zadowalających rezultatów, a ponadto wymagały szeregu informacji, które należało pozyskać 

w odniesieniu do każdego węzła sieci. 

 

Rys. 19. Graficzna prezentacja opracowanego algorytmu wyszukiwania lokalizacji i doboru mocy minimalnej 

kompensatora 
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Rys. 20. Wartości współczynników μi(i(r)) wyznaczonych dla węzłów sieci przesyłowej: a) dla układu 

wyjściowego, b) po uwzględnieniu kompensatorów 

Proces doboru kompensatora zamykany jest przez etap trzeci. W tym etapie można dokonać 

optymalizacji parametrów kompensatora. W tym celu określa się funkcję celu jako 

KQKPKK ⋅−∆⋅= K
c

P
,    (29) 

gdzie K
P
 – koszty jednostkowe strat mocy czynnej, 

 ΔPc – straty całkowite mocy czynnej w układzie, 

K
K
 – koszty przypadające na moc jednostkową kompensatora, 

Q
K
 – moc bierna kompensatora. 

Za punkt startowy optymalizacji przyjmuje się taki zakres mocy biernej kompensatora, który 

zapewnia minimalny wymagany zakres mocy biernej. Następnie moc bierna kompensatora jest 

modyfikowana z zadanym krokiem ∆Q, kolejno dla każdego analizowanego stanu sieci, w taki sposób, 

aby poszukiwać minimum funkcji celu przy równoczesnym zapewnieniu braku przekroczeń 

parametrów sieci. Pojawienie się przekroczeń lub brak zmniejszania kosztów w kolejnych krokach 

zatrzymują proces optymalizacji. Następnie spośród wyznaczonych wartości mocy biernych dla 

każdego kompensatora wyszukiwane są wartości minimalne i maksymalne, i w ten sposób 

ostatecznie określany jest wymagany zakres wartość mocy biernych kompensatora. 

Kolejnym, poruszonym w tym rozdziale monografii, zagadnieniem, jest ocena stanu systemu 

na podstawie danych pomiarowych, z potencjalnym wskazaniem miejsc wymagających 

zainstalowania kompensatora. W takim przypadku do dyspozycji ma się wielkości zmierzone 

w układzie, a więc najczęściej: wartości napięć na szynach stacji, wartości prądów i/lub mocy 

czynnych i biernych w gałęziach sieci (na ich obu końcach). Jeżeli do analizy mamy mały system 

o niedużej liczbie danych, to przeprowadzić taką analizę można bez wspierania się metodami 

komputerowymi. Jeżeli jednak dane dotyczą dużego systemu, a do tego obejmują znaczny przedział 

czasu, niezbędne jest wsparcie się odpowiednimi narzędziami komputerowymi. Celem ich 

zastosowania jest analiza dostarczonych danych i wskazanie dla użytkownika tych elementów sieci, 

na których należy się skupić (czyli tych, miejsc, gdzie występują jakieś problemy w czasie pracy sieci). 

W literaturze przedmiotu opisane są metody, które stosowane są w różnych badaniach pracy 

systemu i służą przynajmniej do częściowej oceny jego stanu. Nabyte doświadczenia skłoniły mnie do 

opracowania własnej metody, dedykowanej tylko ocenie stanu systemu przeprowadzanej na 

podstawie danych pomiarowych, wykorzystującej zalety logiki zbiorów rozmytych. Zastosowanie 

logiki rozmytej pozwala na sprawdzenie nie tylko tego, czy dana wielkość mieści się w dopuszczalnym 

przedziale wartości, ale również jak daleko jest od ograniczenia. Podstawowym celem, jaki 
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postawiłem, było opracowanie algorytmu, który da się wykorzystać w dowolnym oprogramowaniu, 

pozwalającym na analizę danych liczbowych (np. Microsoft Office Excel). 

W proponowanej metodzie ocenę stanu systemu elektroenergetycznego przeprowadza się 

z podziałem na dwie kategorie: ocenę stanu węzłów i ocenę stanu gałęzi. Metoda pozwala na 

kompleksową ocenę stanu systemu dla różnych przedziałów czasowych (godziny, doby, roku) 

z pomiarami wykonywanymi w określonych odstępach czasowych (minuty, godziny). 

Ocena węzłów wykonywana jest w oparciu o parametry napięciowe. Do oceny wartości 

napięć w węzłach wykorzystywana jest funkcja przyporządkowania zaprezentowana w zależności 

(24). Wyznaczone współczynniki przyporządkowania napięcia służą do wyznaczenia dwóch innych 

współczynników, pozwalających scharakteryzować dany węzeł. Pierwszy z nich, μumin(i), służy do 

określenia największego odchylenia napięcia od wartości pożądanych, jakie wystąpiło w węźle 

i opisany jest zależnością (28). Drugi, μu(i), pozwala na ogólną ocenę poziomu napięcia w danym 

węźle i ma postać 

max
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==µ .     (30) 

Dodatkowo ocenie poddawana jest zmienność napięcia w węźle, do czego służy współczynnik 

przyporządkowania zmienności napięcia μΔu(i), opisany funkcją 
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zaprezentowaną na rysunku 21. 

∆u1

1

0
∆u2 u(i)  

Rys. 21. Funkcja rozmywająca dla oceny zmienności napięcia w węzłach sieci 

Ogólny stan węzła oceniany jest na podstawie współczynnika μi(i) opisanego jako 

)()()( ∆uui iii µµµ ⋅= .     (32) 

Wnioskowanie i oparta o nie klasyfikacja węzłów wykonywane są w oparciu o wartości 

współczynników μi(i) oraz μumin(i). Pierwszy pozwala na ogólną ocenę stanu napięcia w węźle, 

natomiast drugi pozwala na ocenę potencjalnych przekroczeń dopuszczalnej wartości napięcia w tym 

węźle. 

Klasyfikacja węzłów sprowadza się do przyporządkowania ich do jednej z czterech grup 

przynależności: 



33 

 

- Grupa 1 – węzły o najwyższym stopniu zagrożenia napięciowego z występującymi przekroczeniami 

wartości dopuszczalnych napięcia, dla których μi(i) < 0,375, 

- Grupa 2 – węzły zagrożone, z pojawiającymi się okresowo przekroczeniami wartości dopuszczalnych 

napięcia, dla których μi(i) ≥ 0,375 i μumin(i) < 0,5, 

- Grupa 3 – węzły wymagające uwagi, ale bez występowania przekroczeń dopuszczalnych wartości 

napięcia, dla których 0,375 ≤ μi(i) ≤ 0,563 i μumin(i) ≥ 0,5, 

- Grupa 4 – węzły nie wymagające uwagi (węzły pozostałe, nie zakwalifikowane do żadnej 

z powyższych grup). 

W obrębie danej grupy, pozycja węzła w rankingu, jest zależna od wartości współczynnika 

μi(i) – im niższa jego wartość, tym wyższa pozycja w rankingu. 

Ocena gałęzi wykonywana jest w podobny sposób. Podstawowym wyznacznikiem oceny jest 

tu stopień obciążenia gałęzi o. Służący do tej oceny współczynnik przyporządkowania zapisany jest 

w postaci funkcji 
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przedstawionej na rysunku 22. 

Drugim ocenianym parametrem jest współczynnik mocy gałęzi. Pozwala on na ocenę, w jakim 

stopniu o wartości obciążenia gałęzi decyduje przepływ mocy czynnej, a więc pośrednio można też 

ocenić wpływ mocy biernej. Dla każdej gałęzi określane są dwa takie współczynniki (dla każdego jej 

końca), a do dalszych analiz brana jest wartość niższa z tych dwóch, jako ta niekorzystna. Ponieważ  

współczynnik mocy mieści się w przedziale wartości [0,1], to jest bezpośrednio przyrównany do 

współczynnika przyporządkowania obciążenia mocą czynną 

))((cos))((P rjrj ϕµ = .     (34) 

 

Rys. 22. Funkcja rozmywająca dla oceny stopnia obciążenia gałęzi sieci 

Ostatecznie do oceny stanu gałęzi wykorzystywany jest współczynnik przyporządkowania 

μj(j(r)) wyznaczany jako 
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Wnioskowanie i klasyfikacja gałęzi odbywa się w oparciu o dwa współczynniki. Pierwszy 

wskazuje najgorszy stan gałęzi, jaki miał miejsce w analizowanym przedziale danych, i opisuje go 

funkcja 
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Drugi natomiast opisuje wypadkowy (ogólny) stan gałęzi 
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Ostatecznie gałęzie, podobnie jak węzły, są klasyfikowane do jednej z czterech grup ryzyka: 

- Grupa 1 – gałęzie o największym stopniu zagrożenia, z występującymi przekroczeniami 

dopuszczalnej obciążalności, dla których μj(j) < 0,5, 

- Grupa 2 – gałęzie zagrożone przeciążeniem, z występującymi okresowo przekroczeniami 

dopuszczalnej obciążalności, dla których μj(j) ≥ 0,5 i μjmin(j) < 0,5, 

- Grupa 3 – gałęzie wymagające uwagi, ale bez przekroczeń dopuszczalnej wartości obciążenia, dla 

których 0,5 ≤ μj(j) ≤ 0,75 i μjmin(j) ≥ 0,5, 

- Grupa 4 – gałęzie nie wymagające uwagi (gałęzie nie zakwalifikowane do żadnej z powyższych grup). 

W monografii zaprezentowałem działanie metody w oparciu o dane systemu testowego. 

Wykazałem, że metoda wskazała najsłabsze miejsca systemu, pokazując nie tylko te elementy, 

w których wystąpiły przekroczenia, ale również wskazując na te elementy systemu, które były bliskie 

osiągniecia parametrów granicznych. 

Metoda ta ma stanowić wsparcie użytkownika w procesie analizy stanu dużego systemu. 

Pozwala na wskazanie zagrożonych elementów, podpowiadając równocześnie z jakim typem 

zagrożenia mamy do czynienia. Na przykład, duża różnica pomiędzy wartościami współczynników 

μumin(i) oraz μi(i) sugeruje duże jednostkowe odchylenie napięcia w węźle, natomiast mała sugeruje 

w miarę stabilną wartość napięcia. Same wartości również stanowią wyznacznik, czy stan węzła 

wskazuje na zagrożenie, czy nie. 

Ostatnim poruszonym zagadnieniem w tym rozdziale jest kwestia lokalizacji kompensatora ze 

względu na możliwość przeciwdziałania zjawiskom rezonansowym powodowanym normalną pracą 

sieci. Ponieważ problem dotyczy raczej specyficznych sieci elektroenergetycznych, to poprzestałem 

tylko na przybliżeniu kompensatora, który taką funkcję realizuje. Oceniam, że na tę chwilę nie ma 

potrzeby zajmować się zagadnieniem lokalizacji kompensatora pod tym kątem. Natomiast wskazane 

jest włączenie oceny ryzyka związanego ze zjawiskami rezonansowymi do samego procesu doboru 

kompensatora. 

Ostatni, ósmy rozdział monografii, stanowi jej krótkie podsumowanie.  

Moja monografia porusza zagadnienia dotyczące pracy i lokalizacji kompensatorów 

bocznikowych w sieci elektroenergetycznej. Badania prowadziłem przede wszystkim pod kątem 

najnowocześniejszych odmian kompensatorów, ale większość spostrzeżeń może być stosowana także 

w odniesieniu do pozostałych ich grup. W monografii przedstawiłem stosowane rozwiązania 

kompensatorów oraz ich modele wykorzystane do badań. Przedstawiłem wyniki analizy pracy 

kompensatorów w sieci elektroenergetycznej. Przeanalizowałem istniejące sposoby określania 

lokalizacji kompensatorów w sieci elektroenergetycznej, a także zaproponowałem własne 

rozwiązania w tym zakresie. Zasygnalizowałem także potrzebę nie tylko wyboru samej lokalizacji, ale 

także oceny pracy i zagrożeń, jakie mogą dotyczyć kompensatora, po jego wprowadzeniu do danej 

sieci. 
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Za najważniejsze moje osiągnięcia opisane w monografii uważam: 

- uporządkowanie zagadnień teoretycznych związanych ze stosowaniem przede wszystkim 

kompensatorów bocznikowych w dużych systemach elektroenergetycznych, ukierunkowanych 

głównie na proces regulacji napięcia, 

- przeprowadzenie klasyfikacji stosowanych kompensatorów, w oparciu tylko o konstrukcje 

spotykane w praktyce, 

- przeprowadzone analizy dotyczące pracy kompensatorów w różnych stanach pracy systemu 

elektroenergetycznego i na różnych poziomach napięć, odniesione do występujących tam 

problemów, 

- zidentyfikowanie i analizę negatywnych aspektów pracy kompensatorów w sieci 

elektroenergetycznej – wprowadzanie wyższych harmonicznych oraz zjawiska rezonansowe, 

- przeprowadzenie omówienia i oceny prezentowanych w literaturze przedmiotu metod 

wyznaczania lokalizacji kompensatorów, wraz z ich aspektami technicznymi i ekonomicznymi, 

- propozycje dwóch metod wyszukiwania lokalizacji kompensatorów w sieci, których 

założenia zostały opracowane w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie zdobyte przy współpracy 

z innymi uczonymi w ramach realizacji badań naukowych, 

- propozycję metody do szacunkowej oceny stanu systemu w oparciu o dane pomiarowe 

pochodzące z rzeczywistego systemu, na bazie której można również wskazać potencjalne miejsca, 

gdzie wskazane byłoby zainstalowanie kompensatorów. 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem artykułu opisującego właśnie zaprezentowaną 

w monografii metodę szacunkowej oceny stanu systemu. 
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4. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych wnioskodawcy, świadczących 

o istotnej aktywności naukowej habilitanta 

 

Prace badawcze, w których brałem dotychczas udział, koncentrowały się na współczesnych 

problemach występujących w systemach elektroenergetycznych dotyczących kompensacji mocy 

biernej i stabilności napięciowej, co znalazło odzwierciedlenie w napisanej monografii. Oprócz tego 

realizowałem prace dotyczące innych zagadnień, jak: współdziałanie sieci trakcyjnej 

i elektroenergetycznej, analizę stanów przejściowych w układach wzbudzenia elektrowni, 

oddziaływanie na system farm elektrowni wiatrowych, ocenę możliwości sterowania pracą 

przekształtników łączy prądu stałego w aspekcie regulacji mocy biernej, tematyką zakłóceń 

w układach z zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi, analizą odtwarzania pracy systemu po dużej 

awarii napięciowej, a także zagadnieniami związanymi z pracą sieci przesyłowych. Realizowane prace 

badawcze opierały się w dużej mierze o modelowanie komputerowe elementów systemu 

elektroenergetycznego i analizy wykonywane z wykorzystaniem programów komputerowych. Do 

tego celu wykorzystywałem zarówno dedykowane oprogramowanie komercyjne (Plans, DIgSILENT 

PowerFactory, Matlab, PSpice) oraz własne narzędzia obliczeniowe tworzone w środowisku Visual 

Basic. 

Pełną listę opracowanych publikacji i zrealizowanych prac badawczych oraz mój szczegółowy 

wkład w realizację tych prac przedstawiłem w załączniku nr 4 Wykaz opublikowanych prac 

naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, 

współpracy naukowej i o popularyzacji nauki, natomiast poniżej syntetycznie prezentuję 

problematykę jaką zajmowałem się, poza zagadnieniami omówionymi w części 3 autoreferatu, oraz 

moje najistotniejsze dokonania w tym zakresie. 

Tematyka mojej rozprawy doktorskiej dotyczyła oddziaływania stanów zwarciowych w sieci 

trakcyjnej na zasilającą ją sieć elektroenergetyczną. Analizowane zagadnienie koncentrowało się na 

współpracy tych sieci w czasie zwarć i powstające w związku z tym zaburzenia napięcia w sieci 

elektroenergetycznej. Dokonałem oceny tych zaburzeń na przykładzie badań modelowych różnych 

wariantów układów zasilania sieci trakcyjnej. W czasie realizacji rozprawy modelowałem nie tylko 

układ zasilania, ale również aparaty dokonujące wyłączenia prądu zwarciowego. Opracowałem 

modele bezpiecznika i wyłącznika trakcyjnego, oraz wyłącznika SN, z uwzględnieniem w nich 

charakterystyki palącego się łuku elektrycznego. W ramach pracy doktorskiej realizowałem grant 

promotorski KBN o nr 4 T10B 079 25 pt. „Analiza wpływu zwarć występujących w sieci trakcyjnej na 

pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej”, realizacja w latach 2003 – 2005. Następstwem tych 

badań, oprócz pracy doktorskiej, były m.in. publikacje [zał. 4 poz. II.E.27, II.E.29], które powstały i 

ukazały się już po jej obronie. 

Tematyka współpracy trakcji elektrycznej i sieci elektroenergetycznej była realizowana przeze 

mnie także w aspekcie zaburzeń wprowadzanych do sieci zasilającej przez podstacje trakcyjne. Są 

nimi harmoniczne prądu i związane z nimi zaburzenia krzywej napięcia (harmoniczne napięcia). 

W czasie prowadzenia związanych z tym badań, wykonywałem zarówno pomiary w obiektach 

rzeczywistych (stacje elektroenergetyczne, podstacje trakcyjne), jak też opracowywałem modele 

komputerowe. Na ich podstawie przeprowadzałem ocenę wpływu pracy podstacji trakcyjnych na 

jakość energii w sieci je zasilającej. Uzyskane rezultaty wskazały, że w kilku przypadkach za ogólny zły 

poziomo jakości napięcia w stacjach SN odpowiadały nie podstacje, ale inne odbiory zasilane z tych 
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samych punktów. Badania prowadzono przy współpracy z firmą ENERGA. W ich następstwie 

powstało kilka publikacji, m. in. [zał. 4 poz. II.E.25, II.L.4]. 

W roku 2005 zostałem zaangażowany do prac dotyczących układów wzbudzenia 

w elektrociepłowni Siekierki realizowanych na zlecenie firmy ELTRONEX Sp. z o.o. Analizowanym 

problemem była kosztowna awaria w układzie wzbudzenia, spowodowana generowanymi w nim 

przepięciami. Praca skupiona została na zaproponowaniu układu odwzbudzania dla generatora, wraz 

z określeniem potencjalnej przyczyny awarii. W ramach tych prac, na podstawie danych obiektu, 

opracowałem model układu wzbudzenia wraz modelem wyłącznika prądu stałego (w tym model łuku 

w wyłączniku) oraz układów przeciwprzepięciowych (z dokładnym oddawaniem ich charakterystyk 

pracy), i przeprowadziłem serię badań modelowych. Efektem pracy było określenie przyczyn awarii 

i zalecenia, pozwalające wyeliminować zagrożenie, jak również propozycja układu odwzbudzania 

generatora [zał. 4 poz. II.F.12].  

W latach 2005 – 2008 brałem udział w realizacji grantu własnego nr 3 T10A 062 29 pt. 

„Analiza wpływu przebiegów przejściowych i odkształcenia prądu różnicowego na skuteczność 

ochrony przeciwporażeniowej wykorzystującej wyłączniki różnicowoprądowe”. W ramach projektu 

realizowałem badania symulacyjne kształtowania się prądu ziemnozwarciowego przy zwarciach 

modelowanych w wybranych układach zasilania, zawierających prostowniki. Zwarcia modelowałem 

po stronie napięcia wyprostowanego przy założeniu, że rezystancja miejsca zwarcia osiąga znaczące 

wartości (rzędu 1kΩ) i dokonywałem obserwacji kształtowania się przebiegu prądu zwarciowego 

w różnych układach. Podstawowym celem pracy, oprócz obserwacji kształtowania się przebiegów 

prądu ziemnozwarciowego, było opracowanie modeli obliczeniowych, w oparciu o które można było 

wykonać badania symulacyjne zwarć w układach z prostownikami. W ramach grantu powstało 

opracowanie mojego autorstwa [zał. 4 poz. II.F.8]. 

W latach 2006 – 2010 podjąłem współpracę z firmą EPS Research w zakresie badań 

dotyczących oddziaływania dużych farm elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny oraz 

innych obiektów, przyłączanych do sieci 110, 220 lub 400 kV. W ramach współpracy brałem udział 

w badaniach naukowych oraz w opracowywaniu ekspertyz przyłączeniowych konkretnych obiektów 

(część z tych obiektów została zrealizowana i pracuje w rejonach Polski północnej). Mój udział w tych 

pracach sprowadzał się do przygotowywania modeli do badań i analiz, przygotowywania 

samodzielnie oprogramowania realizowanego w języku Visual Basic, wspierającego pracę i obróbkę 

wyników, analizy sieciowe w zakresie rozpływów mocy i poziomów napięć, włącznie z oceną 

oddziaływania analizowanego obiektu na sieć, jak również przygotowywanie dokumentacji w ramach 

ekspertyz. W wyniku współpracy zostałem współautorem dwudziestu ekspertyz dotyczących farm 

elektrowni wiatrowych oraz jednej dotyczącej zakładu przemysłowego. Zdobyłem też dodatkowe 

doświadczenia i rozszerzyłem swoja wiedzę w tej dziedzinie. 

W latach 2007 – 2010 brałem udział w realizacji grantu zamawianego PBZ-MEiN-1/2/2006 

pt.: „Bezpieczeństwo Elektroenergetyczne Kraju”, wymienionego w części 3 autoreferatu. Oprócz 

podanych wcześniej prac, w ramach tego grantu uczestniczyłem także w badaniach dotyczących 

oceny wykorzystania pracy stacji przekształtnikowych łączy prądu stałego jako kompensatorów mocy 

biernej. Prace skupione zostały na jedynym dostępnym takim obiekcie w Polsce, jakim jest połączenie 

SwePol. W ramach pracy uczestniczyłem w opracowaniu założeń teoretycznych zagadnienia. 

Następnie opracowałem model łącza, w oparciu o pozyskane od PSE dane. W oparciu o ten model 

wykonałem cały szereg badań, uwzględniających różne aspekty pracy łącza i sposobu jego 
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sterowania. Prowadzone badania potwierdziły możliwości teoretycznej pracy łącza z możliwością 

równoczesnego przesyłania mocy czynnej i regulacji mocy biernej przez stację. Jednakże realizacja 

samego algorytmu sterowania wymagałaby uwzględnienia całego szeregu ograniczeń technicznych 

związanych z pracą tego obiektu, co znacznie mogłoby ograniczyć możliwości regulacyjne mocy 

biernej. Następstwem tych prac były opracowania [zał. 4 poz. II.E.3, II.E.24]. 

W latach 2008 i 2010-2011 uczestniczyłem w pracach zleconych przez PSE, a w latach 2011 – 

2014 w badaniach zleconych przez PTPiREE, opisanych w punkcie 3 autoreferatu, które stały się 

punktem wyjściowym do zrealizowania badań, których wyniki przybliżono w monografii.  

W nieco mniejszym stopniu zaangażowany byłem także w prowadzenie innych badań. Brałem 

udział w badaniach dotyczących pracy wyłączników różnicowo-prądowych i zagadnień związanych 

z oddziaływaniem na te wyłączniki prądów o wysokich częstotliwościach, czego następstwem był 

artykuł [zał. 4 poz. II.L.12]. Tematyka ochrony różnicowo-prądowej kontynuowana była również 

w dalszych badaniach, co zaowocowało publikacjami [zał. 4 poz. II.E.9, II.L.5]. Uczestniczyłem też 

w analizach związanych z potencjalnym odtwarzaniem pracy systemu po awarii napięciowej typu 

„black out”, co znalazło swoje odzwierciedlenie w publikacjach [zał. 4 poz. II.A.2, II.L.6]. 

Współuczestniczyłem także w analizie zjawisk związanych z przesyłem mocy w liniach dwutorowych 

i problemach z pomiarami mocy i energii występującymi w tych układach, gdzie obserwowane było 

zjawisko „ujemnych” strat mocy, czego następstwem była m.in. publikacja [zał. 4 poz. II.A.1]. 

W ostatnim czasie współpracuję z doktorantem, który podjął się tematyki łączy prądu 

stałego, czego efektem jest publikacja [zał. 4 poz. II.E.7]. Doktorant ten zrealizował pod moją opieką 

zarówno swoją pracę inżynierską, jak i magisterską. 

W ramach dalszych badań naukowych, oprócz kontynuowania zagadnień związanych z pracą 

kompensatorów bocznikowych, planuję zająć się wpływem i pracą zasobników energii na pracę 

systemu elektroenergetycznego. Ten kierunek wynika z możliwości realizowania przez te układy 

również kompensacji mocy biernej i regulacji napięć, ale również innych możliwości regulacji pracy 

systemu, jakie te układy dają. 
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5. Omówienie osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych wnioskodawcy. 

 

W latach 2005 – 2019 moja działalność dydaktyczna na uczelni dotyczyła realizacji 

następujących przedmiotów prowadzonych na specjalnościach elektrotechnika oraz energetyka, na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia: 

• Układy FACTS w systemie elektroenergetycznym (wykłady, laboratoria), 

• Układy energoelektroniczne w elektroenergetyce (wykłady), 

• Systemy Elektroenergetyczne (laboratoria), 

• Elektroenergetyka (laboratoria), 

• Przesyłanie energii elektrycznej (ćwiczenia), 

• Podstawy Elektroenergetyki (ćwiczenia, laboratoria), 

• Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (laboratoria), 

• Sieci i Systemy Elektroenergetyczne (laboratoria), 

• Pracownia dyplomowa (projekt), 

• Praca przejściowa (projekt). 

Zakres przedmiotów „Układy FACTS w systemie elektroenergetycznym” oraz „Układy 

energoelektroniczne w elektroenergetyce” zostały przygotowane i zaproponowane przeze mnie, po 

czym po zatwierdzeniu dopuszczone do realizacji jako przedmioty obieralne. 

W zakresie przedmiotów Systemy Elektroenergetyczne, Elektroenergetyka, Podstawy 

Elektroenergetyki opracowałem instrukcje ćwiczeniowe do laboratoriów. 

W latach 2005 – 2019 pełniłem funkcje opiekuna prac dyplomowych, przy czym: 

- łączna liczba wypromowanych prac magisterskich 24, 

- łączna liczba wypromowanych prac inżynierskich 33. 

Wykonałem ponadto recenzje 42 prac inżynierskich i 19 magisterskich. 

Pełniłem funkcję opiekuna roku dla kierunku Elektrotechnika: 

- pierwszego roku studiów w latach akademickich 2004/2005 i 2005/2006,  

- drugiego roku studiów na w roku akademickim 2006/2007,  

- trzeciego roku studiów w roku akademickim 2007/2008; 

Pełniłem również funkcję promotora pomocniczego w rozprawie doktorskiej A. Zbrońskiego  

pt. Metoda lokalizacji układów kompensatorów statycznych w systemie elektroenergetycznym,  

zakończonej obroną w 2017 i nadaniem stopnia doktora nauk technicznych. 

Uczestniczyłem w akcji promocyjnej Wydziału „Indeks wcześniej” w latach akademickich 

2005/2006 i 2006/2007. 

W 2016 roku zostałem powołany do Zespołu pełnomocników Katedr ds. programów studiów. 

W ramach działalności organizacyjnej związanej z pracą na Wydziale Elektrotechniki 

i Automatyki PG jestem opiekunem laboratorium Modelowania Systemów Elektroenergetycznych.  

W latach 2012 oraz 2016 z ramienia Katedry wystąpiłem o środki na rozwój laboratoriów 

Katedry w ramach Funduszu Rozwoju. W obu przypadkach udało mi się pozyskać środki, których 
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rozdysponowanie potem nadzorowałem (30.000 zł w roku 2012 i 110.000 zł w roku 2016). 

Modernizowane było w głównej mierze laboratorium, nad którym sprawuję opiekę, ale zakupiono 

również wyposażenie do innych sal. W roku 2012 dokonałem modernizacji laboratorium w postaci 

zmiany starego laboratorium sprzętowego na nowo utworzone laboratorium Modelowania 

Systemów Elektroenergetycznych, odpowiadałem za zakup sprzętu i oprogramowania. W ramach 

starania się o środki przedstawiłem także koncepcję rozbudowy laboratorium w taki sposób, aby 

oprócz samego modelowania pracy systemów elektroenergetycznych, można było także symulować 

warunki pracy w sterowni stacji elektroenergetycznej, oraz sterowni Dyspozycji Mocy, wraz 

z dostępem do podglądu aktualnej sytuacji w KSE poprzez uzyskiwanie danych z systemu SCADA. 

Niestety, ze względu na duże wymagania zarówno sprzętowe, programowe, jak i finansowe, 

ostatecznie ten projekt nie doczekał się realizacji. Natomiast w roku 2016 pozyskane w ramach 

funduszu rozwoju środki zostały wykorzystane do zmodernizowania oprogramowania, a także zakup 

dodatkowego sprzętu na wyposażenie nie tylko mojego laboratorium, ale również innych 

laboratoriów Katedry. 

W roku 2008 - 2010 brałem udział w modernizacji laboratorium sprzętowego E-16 

wykonywanego w ramach pozyskanego przez Katedrę Elektroenergetyki grantu sprzętowego 

o wartości 700.000 zł. Mój udział polegał na przygotowaniu założeń i wymagań dotyczących urządzeń 

FACTS, takich jak SVC i STATCOM. W skład tych założeń wchodziły: struktury układów, zakresy 

regulacyjne, wymagania dotyczące parametrów napięcia zasilającego, w zakresie którego 

kompensator miał zachować zdolność do pracy ze względu na zakładane możliwości prowadzenia 

badań, konfiguracje urządzeń, jakie miały być do uzyskania w celach badawczych, struktury 

regulatorów urządzeń. Urządzenia wykonała firma zewnętrzna, w większości dotrzymując założeń 

projektowych. Urządzenia te obecnie nadal działają w laboratorium, a na nich prowadzone są m.in. 

zajęcia laboratoryjne, pozwalające zapoznać studentów z nowoczesnymi kompensatorami, 

z prowadzonego przeze mnie przedmiotu Układy FACTS w elektroenergetyce. W czasie 

konstruowania urządzeń firma wykonująca konsultowała ze mną struktury regulatorów i wszelkie 

modyfikacje, jakie wprowadzała do urządzeń.  

W latach 2012 - 2014 brałem udział, w formie konsultanta, w przygotowywaniu założeń 

dotyczących urządzeń FACTS, które miały być wykonane i zainstalowane w budowanym laboratorium 

Linte^2. Konsultowałem założenia projektowe układów SVC, STATCOM, a także UPFC. W zakresie 

dwóch pierwszych wykorzystałem doświadczenia nabyte w czasie modernizacji laboratorium 

katedralnego E-16. Mój udział polegał na przygotowaniu założeń i wymagań dotyczących 

wymienionych urządzeń FACTS: struktury układów, zakresy regulacyjne, wymagania dotyczące 

parametrów napięcia zasilającego i obciążenia, struktury regulatorów urządzeń. Wyjaśniałem też 

kwestie niejasne dla wykonawców. Z tytułu wykonania tych prac nie pobierałem dodatkowego 

wynagrodzenia. 
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