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REFERAT GENERALNY DO REFERATÓW PODSEKCJI II.1 
AUTOMATYKA REGULACYJNA, ZABEZPIECZENIOWA  

I POMIAROWA. 

 

Piotr Kacejko 

Politechnika Lubelska  

 

1.   UWAGI WSTĘPNE 

Organizatorzy APE 2011 za pomocą zręcznego manewru stworzyli sekcję tematyczną 
złożoną z 11 referatów o tematyce stosunkowo odległej, ale w sumie silnie związanej z pracą 
systemu elektroenergetycznego. Najliczniejszą podgrupę (5) stanowią referaty, dotyczące 
automatyki regulacyjnej, przy czym tak się złożyło, że regulacja ta dotyczy napięcia i mocy 
biernej. Kolejna pod względem liczności podgrupa referatów (4) dotyczy automatyki 
zabezpieczeniowej (EAZ), przy czym aż trzy z nich stanowią monograficzny zestaw napisany 
przez dra inż. Adama Smolarczyka, dotyczący problematyki blokad przeciwkołysaniowych. 
Ostatnia podgrupa, to problematyka pomiarowa (nazwana trochę na wyrost przez 
Organizatorów automatyką pomiarową - 2 referaty). W koreferacie dokonano omówienia 
poszczególnych prac, przy zachowaniu tak przedstawionego podziału. Biorąc pod uwagę 
wysoki poziom wszystkich referatów gratuluję Autorom osiągnięć związanych z pracami, 
które legły u podstaw ich powstania.  

2.   AUTOMATYKA REGULACYJNA 

Koordynacja układu regulacji grupowej elektrowni systemowej i układu regulacji 
kompensatora statycznego mocy biernej (Zbigniew Szczerba – Politechnika Gdańska – 
2.1.7) 

Autor referatu, Nestor i Guru problematyki regulacyjnej w SEE podejmuje temat 
współpracy źródeł mocy biernej w węźle wytwórczym. Przyznaję, że pomimo wielu 
doświadczeń obliczeniowych nie zetknąłem się jeszcze z problemem deficytu mocy biernej na 
szynach elektrowni. Wydaje mi się, że częściej problemem jest wymuszenie na elektrowniach 
funkcji pobierania mocy biernej z sieci w warunkach słabego obciążenia, w celu opanowania 
wzrostu napięcia. Terminu „wymuszenie” używam świadomie, gdyż podejście elektrowni do 
pracy z ujemną mocą bierną jest bardzo zmienne i zróżnicowane. W takich przypadkach 
zastosowanie układu SVC z opcją pracy dławikowej można uznać za uzasadnione.  
W przypadkach skupiających uwagę Autora dyskusja – kondensatory MSC czy układy SVC 
wymaga faktycznie bardzo starannego rozważenia. Do tego dochodzi także opcja układów 
STATCOM – jeszcze bardziej kosztowna, ale też jeszcze bardziej zaawansowana 
technologicznie. Moim zdaniem dyskusja (a być może dedykowana metoda optymalizacyjna) 
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powinna obejmować także kwestie lokalizacji tych urządzeń – czy zadaniem Autora szyny 
rozdzielni elektrownianej można rozpatrywać jako jeden z możliwych wariantów, a inne 
lokalizacje rozpatrywać jednak w głębi sieci ?   

Koordynacja regulacji napięcia i mocy biernej w stacjach najwyższych napięć na 
przykładzie rozwiązań stosowanych w KSE (Dariusz Kołodziej, Jarosław Klucznik – 
2.1.8) 

Autorzy przedstawiają rozwiązanie koordynacji regulacji napięcia rekomendowane dla 
konfiguracji sieci NN i 110 kV spotykanych w KSE. Przedstawione przykłady są wybrane 
bardzo dobrze. Także dla sieci związanej z Lublinem, po wybudowaniu odcinka sieci 220 kV 
Abramowice – Lublin 400 będzie ono mogło znaleźć zastosowanie. Autorzy sami jednak 
dokonali oceny swojej propozycji pod koniec referatu. Faktycznie zaproponowane 
rozwiązanie ma charakter nieco prowizoryczny i tymczasowy, aczkolwiek cechuje go rzetelne 
inżynierskie podejście. Uwarunkowania sieciowe mogą znacząco zmienić sytuację 
rozpływową (np. dla Zamościa załączenie generatorów w stacji Dobrotwór), jak wtedy 
zachowa się układ koordynacyjny, czy utrzyma swoja skuteczność ? Jak uwzględnić 
zainstalowanie wewnątrz sieci układów kogeneracyjnych i ich możliwości wytwórczych  
w zakresie mocy biernej. Autorzy przedstawiają wizję układów ARST sterowanych na 
podstawie bardziej zaawansowanej i zbliżonej do optymalnej filozofii – jakie są szanse na jej 
wdrożenie w KSE ?  

Zastosowanie algorytmu optymalizacyjnego PSO do koordynacji działań przełączników 
zaczepów transformatorów i sterowanych źródeł mocy biernej w SEE - pewne 
doświadczenia (Krzysztof Błachnio 2.1.9) 

Praca Autora, młodego (jak mi się wydaje) pracownika Politechniki Warszawskiej 
stanowi pozytywny przykład wstępnych badań mających doprowadzić do realizacji rozprawy 
doktorskiej. Autor jest tak zafascynowany metodą PSO (jedna z metod heurystycznej 
optymalizacji nieliniowej), że jako trzeciorzędną traktuje kwestię, co właściwie 
optymalizujemy (teraz już wiem – minimalizuje się straty mocy). System testowy jest 
niewielki i on przyjmie każdą metodę. Z naszych (Katedry Sieci Elektrycznych  
i Zabezpieczeń Politechniki Lubelskiej) doświadczeń wynika, że najbardziej obciążającym 
ograniczeniem jest spełnienie wymagania N-1 w zakresie możliwości przesyłowych sieci. 
Może nie do końca zrozumiałem intencje Autora, ale wydaje mi się, że do szybkich układów 
regulacji należy włączyć także układy AVR generatorów synchronicznych – nie wiem czy  
w KSE jest chociaż jeden obiekt, który Autor określa jako kompensator. Z życzliwej troski  
o postęp w kolejnych publikacjach Autora zachęcam do dostosowania formy spisu literatury 
do wymagań standardowych.  

Analiza działania modułu podpowiedzi SUFLER zastosowanego w Systemie Obszarowej 
Regulacji Napięć na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych (Jacek Jemielity, 
Ksawery Opala, Łukasz Czapla – Instytut Energetyki – 2.1.10) 

Referat opisuje doświadczenia Autorów związane z wdrożeniem oryginalnego 
systemu, który zaliczyłbym do kategorii EMS, wdrożonego w ODM Bydgoszcz. To bardzo 
dobrze, że jednostka badawcza - Instytut Energetyki – ma szansę na zastosowanie nowych 
metod oceny stanu regulacji napięcia w kontrolowanym obszarze. System Sufler (pomimo 
dość pretensjonalnej i mało technicznej nazwy) jest de facto przykładem zastosowania nowej 
technologii w praktyce. Występuje tu bowiem logika rozmyta, jak też ciekawe formy 
prezentacji danych (z punktu widzenia techniki programowania i rozwiązań graficznych). Czy 
system ten mógłby zostać rozszerzony tak, by pełnił on funkcje zwiane z identyfikacją stanu 
zagrożenia lawiną napięcia – ten problem wydaje się być najistotniejszy w całym zestawie 
problemów związanych z regulacją napięcia. Inne pytanie dotyczy szansy, by z systemu 
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podpowiedzi przejść do systemu wykonawczego i utworzyć system o zamkniętej pętli 
regulacji (zamiast nazwy „sufler” proponuję wtedy „egzekutor”). Nawiązując do spisu 
literatury dodanego do referatu, zauważyć muszę z przekąsem, że autorami jedynej pozycji 
tematycznej są sami Autorzy referatu. Czy rzeczywiście problematyka monitorowania układu 
regulacji napięcia jest aż tak unikalna w skali energetyki światowej ? Będę wdzięczny za 
komentarz Autorów w tej kwestii. 

Nowy algorytm regulacji transformatorów zasilających siec rozdzielczą (Zbigniew 
Szczerba, Ryszard Małkowski – Politechnika Gdańska – 2.1.11) 

Faktycznie, zgodnie z uwagami zawartymi we wstępie zaproponowany algorytm 
realizuje postulaty dyskutowane na poprzednich konferencjach APE jak też w materiałach 
projektu zamawianego „Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju”. Sieć SN nie może być 
„oazą spokoju”, która w trudnych warunkach napięciowych sieci 110 kV, nie wspomaga 
systemu w „walce” o jego stabilizację i przetrwanie. Ta zasada przyświecała twórcom 
algorytmu i związanego z nim wniosku patentowego. Z analizy zamieszczonego schematu 
blokowego algorytmu wynika, że dla algorytmu istotne znaczenia ma wartość pochodnej 
mocy biernej odbiorów dQ/dU. Obawiam się, że w warunkach silnego obniżenia napięcia 
zależność wartości mocy biernej od napięcia może mieć charakter funkcji o niezbyt dobrych 
możliwościach różniczkowania (stany odpadania zwór styczników i skokowych ubytków 
mocy). Czy takie losowe „skoki” omawianej zależności nie wpłyną negatywnie na działanie 
algorytmu ? Inne pytanie wiąże się z ewentualna możliwością wprowadzenia do algorytmu 
jakiegoś wskaźnika jakości, który uczyniłby z procesu regulacji proces o charakterze 
zoptymalizowanym, nie ograniczajacy swojej „inteligencji” do sytuacji awaryjnych ?  

3.   PROBLEMATYKA ZBEZPIECZENIOWA 

Blokady przeciwkołysaniowe stosowane w zabezpieczeniach odległościowych (2.1.2), 
Sposoby nastawiania impedancyjnych blokad przeciwkołysaniowych stosowanych  
w zabezpieczeniach odległościowych (2.1.3), Czynniki mogące powodować 
nieprawidłowe działanie blokad przeciwkołysaniowych (2.1.4) (Adam Smolarczyk – 
Politechnika Warszawska) 

Autor przedstawił w trzech referatach monograficzną prezentację dotyczącą 
problematyki blokad, które paradoksalnie w technicznym języku polskim nazywa się 
przeciwkołysaniowymi, choć wcale kołysaniom się nie przeciwstawiają. Według mnie, 
urządzenie, które ma za zadanie blokować działanie zabezpieczenia odległościowego  
w warunkach kołysań jest raczej blokadą kołysaniową, a nie blokadą przeciwkołysaniową.  

Ponieważ Autor kolejno omówił problematykę budowy, nastawiania i działania 
blokad, ustosunkowałem się do Jego prac łącznie. Z pewnością najbardziej utartym 
spojrzeniem na kwestie blokad zabezpieczeń jest podejście impedancyjne związane  
z szybkością przejścia impedancji „widzianej” przez dwie charakterystyki: przejście szybkie – 
zwarcie (zabezpieczenie bez blokady), przejście wolne – kołysanie (blokowanie 
zabezpieczenia). Czy Autor mógłby wyraźnie określić wady podejścia impedancyjnego  
i powody poszukiwania nowych metod pozyskiwania sygnału do blokowania ? Z pewnością 
słuszna jest opinia, że problematyka blokowania powinna dotyczyć także zabezpieczeń 
odległościowych transformatorów sprzęgających i bloków. Według mojej wiedzy obecnie  
w KSE tak nie jest, i dla tych elementów blokowania nie ma. Czy ta opinia i wiedza jest 
słuszna ?  Co do nastawień blokad, to wydaje się, że najwięcej emocji wzbudza kwestia 
nastawania czasy deblokady. Algorytm pomiarowy powinien być tak skonstruowany, aby  
w sytuacji gdy blokada działa i jednocześnie wystąpi zwarcie, przekaźnik sam umożliwił 
powrót do trybu aktywnego działania. Czy w związku z tym ustawienie czasu deblokady na 
nieskończoność wydaje się opcją perspektywiczną ? Idea blokowania ma sens w przypadku 
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kołysań synchronicznych, ale z drugiej strony wraz z rozwojem algorytmów pomiarowych 
możliwe staje się łatwe uzyskanie informacji o asynchronicznym charakterze kołysania. Czy 
działanie układu blokującego powinno być w tym przypadku istotnie inne ? Bardzo ważnym 
problemem są zjawiska kołysań związane ze stanami niesymetrycznymi, w szczególności dla 
najczęściej spotykanych zwarć doziemnych i przerw jednofazowych w cyklach JSPZ. 
Trajektoria impedancji w układzie (R,X) ma zaskakujący kształt (charakterystyczne pętelki). 
Czy Autor mógłby szerzej naświetlić i omówić te kwestie.  

Nowa metoda wykrywania zwarć wysokooporowych na przesyłowych liniach 
elektroenergetycznych (Mirosław Łukowicz – Politechnika Wrocławska – 2.1.5) 

Przyznaję, że na moje wyobrażenie o zabezpieczeniach odcinkowych oraz zwarciach 
wysokooporowych rzutowały do tej pory, dwa, jak się okazuje niezbyt prawdziwe utarte 
poglądy: 

• po pierwsze, że zabezpieczenie odcinkowe jest tak wielkim skokiem technologicznym 
(dla linii o znacznych długościach), ze nawet nie wypada pytać o jego zdolności do 
detekcji i eliminowanie wszystkich rodzajów zwarć; 

• po drugie, że pomimo wprowadzenia zabezpieczeń odcinkowych na liniach 400 kV jako 
standardu, w dalszym ciągu za wykrywanie zwarć wysokooporowych będą 
odpowiedzialne zabezpieczenia odległościowe o charakterystyce (R,X) odpowiednio 
wyprofilowanej w kierunku osi rzeczywistej. 

Lektura omawianego referatu modyfikuje te poglądy. Analiza znanych algorytmów 
wykrywania zwarć wysokooporowych przedstawiona jest w sposób nieco skrótowy, ale jest 
to uzasadnione ramami publikacji konferencyjnej. Algorytm imponuje prostotą i odejściem od 
tak modnych, lecz mimo wszystko czasem niezbyt przekonywujących nowoczesnych metod 
pomiarowo – decyzyjnych (sieci neuronowe, metody falkowe itp.) Metoda admitancyjna  
z kompensacją (tak ją można nazwać) została poddana weryfikacji na modelu symulacyjnym 
bazującym na oprogramowaniu EMTP. Nie zauważyłem jednak w opisie testów 
symulacyjnych oceny wpływu błędów w przesyle sygnałów z drugiego końca linii – czy takie 
błędy były brane pod uwagę ? Pragnę także zwrócić uwagę, że w polskim systemie 
elektroenergetycznym (w europejskim chyba podobnie) rzadko występują „czyste” układy 
linii dwutorowych typu „tor – tor”. Na ogół układy te mają jedno lub kilka odgałęzień 
realizowanych jako (także dwutorowe) nacięcie np. linia Tucznawa – Rzeszów (z nacięciem 
do Tarnowa). Czy w takim przypadku można osiągnąć tak samo poprawne działanie 
algorytmu admitancyjnego ?  

Właściwości testera mikroprocesorowego CMC ujawniające się podczas specyficznych 
testów funkcji różnicowej (Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Kamil Gontarz 
Politechnika Warszawska – 1.2-6) , recenzent: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny 

W referacie ujawniono problem związany z nieprawidłową generacją sygnału 
zawierającego wyższe harmoniczne (w omawianym przypadku dotyczyło to drugiej 
harmonicznej) przez tester mikroprocesorowy CMC 256+ z modułem Advanced Differential  
i oprogramowaniem Test Universe, służącego do testowania przekaźników różnicowych. 
Autorzy pokazali, że wartość progu blokowania przekaźnika różnicowego drugą harmoniczną 
jest o kilka procent różna od wartości zadanej w testerze, co wynika ze sposobu tworzenia 
sygnału testującego w module Advanced Differential.  

Artykuł jest interesujący i ma istotne znaczenie praktyczne. Pokazuje bowiem, że 
bezkrytyczne podejście nie tylko do urządzeń testowanych ale również do testujących 
(dedykowanych do realizacji tego typu zadań) może prowadzić do niepożądanych sytuacji  
w systemie elektroenergetycznym. 
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Producent zabezpieczenia T60 podaje, że zabezpieczenie wyposażone jest w algorytm 
adaptacyjny obliczania zawartości drugiej harmonicznej. Czy autorom jest on znany? Jeżeli 
tak to czy i ewentualnie jaką ma on przewagę nad innymi cyfrowymi algorytmami pomiaru 
harmonicznych. 

 
4.   PROBLEMATYKA POMIAROWA 

Falowa lokalizacja miejsca zwarcia w linii WN (Krzysztof Glik, Desire 
Rasolomampionona, Ryszard Kowalik – Politechnika Warszawska – 2.1.1) 

Lokalizacja miejsca zwarcia jest ważną procedurą eksploatacyjną SEE. Metod jej 
realizacji jest wiele i zazwyczaj autorzy poszczególnych prac uważają, że właśnie ta 
prezentowana eliminuje wszystkie wady metod istniejących. W prezentowanym artykule 
Autorzy opisują metodę falową. Dla mnie najważniejszym testem lokalizatorów jest ich praca 
na liniach dwutorowych, z zastrzeżeniem że drugi tor posiada odgałęzienia. Lokalizatory 
impedancyjne realizowane wg algorytmów wykonanych w Politechnice Wrocławskiej (prof. 
J. Iżykowski) takie zadanie wykonują. Jak się przedstawia to wyzwanie dla lokalizatorów 
falowych ? Ciekawy byłby także komentarz dotyczący zbiorczego zestawienia czynników 
zagrażających ich dokładności.  

Rezystancyjny dzielnik napięcia do pomiarów wyższych harmonicznych w sieciach 400 
kV (Grzegorz Błajszczak, Jan Olak – PSE-Operator – 2.1.12) 

Udokumentowane w referacie realne osiągnięcie konstrukcyjne polegające na budowie 
prototypowego dzielnika napięcia, zasługuje na uwagę. Podkreślić należy konsekwentne 
działanie przedsiębiorstwa PSE - Operator S.A. w obszarze badania jakości energii, nie 
ograniczające się jak widać do sfery teorii i ustalania wytycznych i standardów. Czy Autorom 
znane są dalsze plany OSP w zakresie budowy podobnych urządzeń i ich rozmieszczenia  
w KSE ? Czy będą one tworzyły kompleksowy system punktów kontrolnych? A swoją drogą 
to mam jednak wątpliwość czy istnieją przekonujące dowody o nieprzydatności  
i niedokładności metod symulacyjnych, które nawet w bardzo zaawansowanej postaci są 
jednak, w rozpatrywanym obszarze tematycznym, o wiele tańsze i łatwiejsze do stosowania 
od metod pomiarowych wykorzystujących opisywane dzielniki rezystancyjne.   

 

 

 

 

 

 

 

 


