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Streszczenie
Celem niniejszej rozprawy jest opracowanie uniwersalnego narzędzia obliczeniowego, które pozwoliłoby jego użytkownikowi w sposób uniwersalny badać wpływ indywidualnych cech układu „piorun – linia elektroenergetyczna – ziemia” na zachodzące w nim przebiegi prądowo napięciowe wywoływane przez bezpośrednie i pobliskie wyładowania piorunowe.
W opracowaniu przedstawiono zarys poruszanej tematyki i związanych z nią metod
obliczeniowych oraz ich tendencje rozwojowe. Swoje odzwierciedlenie znalazła tu charakterystyka wyładowań piorunowych i narażonych na nie elementów systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem fizycznych i analitycznych aspektów tego zagadnienia. Analiza teoretyczna została oparta na modelu obwodowym wyodrębnionego fragmentu linii elektroenergetycznej (skrót l.e.), odwzorowanym programowo w środowisku MATLAB [47] z uwzględ-
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nieniem indywidualnych cech układu „piorun – linia elektroenergetyczna – ziemia”. Na podstawie teorii obwodów o parametrach rozproszonych, opracowano oryginalną zunifikowaną
metodę analizy wpływu różnych czynników (np. zmian temperatury, zabrudzenia, starzena się
przewodów i izolatorów, zmian konduktywności powietrza determinujących ulot) na kształtowanie się napięć i prądów nominalnych, zwarciowych oraz udarowych od wyładowań piorunowych w l.e.
Do wrażliwościowej analizy wpływu indywidualnych cech rozpatrywanego układu
na wynikowe przebiegi wprowadzono odpowiednie funkcje modelowe. Obejmują one
wszystkie istotne parametry obwodowe, do których należą: rezystancje, konduktancje, pojemności i indukcyjności wraz ze zjawiskami sprzężeniowymi i parametrami środowiskowymi. Rozłożone parametry analizowanego modelu zostały uznane za współczynniki ulegające
uzmiennieniu, w zależności od przyjętych do obliczeń warunków brzegowych. Natomiast wyrażeniom opisującym fizyczne zjawiska, wielkości i ich parametry takie, jak kształt prądu piorunowego, termiczne zmiany rezystancji przewodów, dyssypację napięcia w elementach
ochronnych oraz konduktancyjne i tłumieniowe efekty ulotowe występujące w analizowanym
fragmencie l.e., nadano z założenia charakter funkcji modelowych.
W kolejnych rozdziałach rozprawy starano się wyjaśnić przyczyny zmian i ich
wpływ na przebiegi funkcyjne opisujące indywidualne cechy układu, uwzględniając zwykłe
warunki eksploatacji i narażenia piorunowe. Skonstruowano specjalny algorytm, który pokazuje, jak można te cechy wprowadzić do programu obliczeniowego opracowanej w tym celu
metody analitycznej z wykorzystaniem środowiska MATLAB. W ten sposób utworzono zinte-
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growany pakiet komponentów obliczeniowych i uzyskano oryginale podejście do wyznaczania przebiegów prądowo napięciowych pochodzenia piorunowego w warunkach, w których
mogły być uwzględnione zachodzące w rozpatrywanym układzie zwykłe zmiany eksploatacyjne. Ilustruje to szereg poddanych wizualizacji przykładów obliczeniowych. Kod autorskiego programu realizującego główny algorytm obliczeń w MATLAB zamieszczono w załączniku Z.2.

1

Wstęp

1.1

Myśl przewodnia
Współczesne tendencje w rozwoju elektrotechniki, a w tym techniki przeciwprzepię-

ciowej są w dużym stopniu odzwierciedleniem prowadzonych od wielu lat badań i doświadczeń z zakresu minimalizacji wpływu wyładowań piorunowych na elementy systemu elek-
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troenergetycznego. Ze względu na bardzo złożoną naturę fizyczną omawianych zjawisk, ich
opis matematyczny nie jest w pełni jednoznaczny i na etapie poszukiwania coraz lepszych
rozwiązań, podlega on nieustannej weryfikacji i modyfikacji.
Oddziaływanie prądowe, bezpośrednie lub elektromagnetyczne, wyładowania piorunowego na badany element systemu elektroenergetycznego, prowadzi do powstawania w nim
odpowiednio przepięć o charakterze bezpośrednim lub pośrednim. Rozpatrując wpływ kanału
piorunowego na elementy systemu elektroenergetycznego znajdujące się w jego dalszej strefie oddziaływania, można dojść do wniosku, że większość zjawisk omawianych w rozprawie
wykazuje naturę falową. W związku z tym, do realizacji ich matematycznego opisu zostały
wykorzystane metody uwzględniające potencjały elektrodynamiczne, a w szczególności równania falowe. Uwzględniając natomiast przebieg prądu piorunowego wzdłuż przewodu l.e.,
dominującego znaczenia nabierają właściwości wynikające z dualności rozpatrywanego zjawiska w sensie jego interpretacji falowej i obwodowej. Podejście implikowane taką sugestią
może stać się jednak przedmiotem dyskusji, ponieważ w rzeczywistości topologia obszaru i
dynamika zmian analizowanych w nim wielkości fizycznych decyduje o kategorii kwalifikacji stosowanego opisu (falowy lub obwodowy). Opracowywana tu metoda analizy wpływu
różnych czynników na kształtowanie się napięć piorunowych w l.e., opiera się na teorii obwodów o parametrach rozproszonych, które w postulowanym modelu nazwano „parametrami rozłożonymi”.
Zunifikowana metoda obwodowa zastosowana do prowadzonych analiz i obliczeń,
spełnia pokładane w niej nadzieje. Podejście to w dużej mierze zostało podyktowane chęcią
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przeprowadzenia analizy, pod kątem odnalezienia w niej pewnych subtelności, dających szerszy pogląd na powstawanie oraz przebieg oddziaływań piorunowych bezpośrednich i indukowanych w wybranym miejscu systemu elektroenergetycznego.
Wymienione w tytule indywidualne cechy układu „piorun  linia elektroenergetyczna  ziemia”, to przede wszystkim właściwości takich wielkości jak: rozłożone pojemności
oraz indukcyjności własne i wzajemne, a także rozłożone rezystancje i konduktancje powiązanych ze sobą elementów, występujących w tych rodzajach środowisk  dalej postrzegane
jako pierwiastki analizy wrażliwościowej. Uwikłane w nich rozłożone parametry modelu l.e.
zostały zinterpretowane fizycznie jako współczynniki stałe, podlegające uzmiennieniu w zależności od przyjętych do obliczeń warunków brzegowych i stopnia złożoności rozważanego
problemu. Natomiast kształt prądu piorunowego, zmienność rezystancji urządzenia do ograniczania przepięć w l.e. oraz zjawisko ulotu elektrycznego występujące w analizowanym
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fragmencie l.e., zostały zinterpretowane za pomocą przebiegów funkcyjnych.
Głównym nurtem tematycznym eksponowanym w rozprawie jest analiza przebiegów
napięciowych, powstających w przewodach l.e., które znajdują się w strefie bezpośredniego
oddziaływania kanału piorunowego (napięcia indukowane dla przeprowadzonych analiz zostały potraktowane w sposób drugorzędny).
Myślą przewodnią tworzenia metody analitycznej było również szczególne zadbanie
o jej walory naukowe i oryginalność ujęcia, które mogłyby być uznane za pewien wkład lub
osiągnięcie naukowe. W tych kategoriach należy rozpatrywać:
 modyfikację metody pozwalającej możliwie wiernie odzwierciedlić kształt prądu piorunowego, inicjowanego i płynącego w dowolnie wybranym przewodzie fazowym l.e., wymuszającego na jej izolacji bezpośrednie falowe przebiegi napięciowe,
 odzwierciedlenie analityczne wpływu obecności elementów chroniących l.e. (np. charakterystyki napięciowo prądowej warystorowych ograniczników przepięć) na wartość i kształt
fali napięciowej, propagującej wzdłuż przewodu wiodącego prąd bezpośredniego wyładowania piorunowego, wraz z możliwością wyznaczania napięć indukowanych w przewodach
sąsiednich,
 uwzględnienie wpływu międzyprzewodowych sprzężeń elektromagnetycznych oraz nieliniowości elementu chroniącego wybrany przewód l.e. na wartość i kształt powstającego w
nim przebiegu napięciowego,
 odzwierciedlenie i uszczegółowienie wpływu obecności ulotu elektrycznego (zmiany konduktancji w obwodzie modelującym l.e. odwzorowywanej jako zjawisko ulotu międzyprze-
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wodowego lub izolatorowego) i przejściowej nieliniowości rezystancji elementów wiodących prąd piorunowy, spowodowanej wysoką temperaturą oraz szeregu zagadnień dalece
spójnych, związanych z genezą i mechanizmami przebiegu wyładowania piorunowego, jak
np. zwrócenie uwagi na analityczny aspekt wyznaczania współczynników rozłożonej pojemności oraz indukcyjności własnej i wzajemnej, które stanowią podstawowe wielkości fizyczne odzwierciedlające indywidualne cechy układu w analizowanym fragmencie l.e.
W kategoriach osiągnięć naukowych można postrzegać również innowacyjny sposób
analitycznego opisu przebiegów prądowo napięciowych w rozważanej l.e., polegający na implementacji przez program wszystkich zmiennych w postaci przebiegów funkcyjnych. Zastosowana metoda umożliwiła:
 uwzględnianie zjawiska ulotu międzyprzewodowego lub izolatorowego,
 sformułowanie wniosków dotyczących optymalizacji już istniejących rozwiązań z zakresu
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ochrony przeciwprzepięciowej, zarówno w l.e. jak i stacjach transformatorowych (w skrócie
s.t.).
Wprawdzie proponowana w rozprawie metoda obliczeniowa nie dotyczy bezpośrednio analizy i oceny przepięć oraz ich ograniczania, ale ma stanowić ważny element tej analizy
i oceny, a w istocie ma być narzędziem służącym ujmowaniu specyficznych i ekstremalnych
własciwosci komponentów rozpatrywanego układu „piorun  linia elektroenergetyczna 
ziemia”, mogących mieć wpływ na wzrost dokładności w ocenie rzeczywistych przebiegów
przepięciowych.
1.2

Aspekt historyczny w rozwoju techniki odgromowej i przeciwprzepięciowej
Podrozdział ten stanowi odzwierciedlenie poruszanych zagadnień w ujęciu histo-

rycznym, a w sensie opisowym jest dopełnieniem tematycznym niniejszej rozprawy. Zawarte
w nim informacje stanowią namiastkę syntezy problematyki wysokonapięciowej, widzianej
poprzez pryzmat przemyśleń autora, stąd zasygnalizowane zostaną jedynie wybrane wydarzenia, będące następstwem „ewolucji elektrotechnicznej” w dziedzinie techniki wysokich napięć:
 człowiek od zarania dziejów miał kontakt z wyładowaniami atmosferycznymi, obserwował,
podziwiał, a w konsekwencji próbował je zrozumieć,
 pierwsze w tej dziedzinie, udokumentowane doświadczenie odzwierciedlające ideę „wywoływania sztucznych piorunów” zostało przeprowadzone przez B. Franklina [15] i pochodzi
z połowy XVIII w.,
 w 1752 r. we Francji zainstalowano pierwszy piorunochron,
6

 pod koniec XIX w. C.T.R. Wilson [54] skupił swoje zainteresowania przyrodnicze na poszukiwaniu naukowego wyjaśniania przyczyn powstawania ładunku elektrycznego i jego
migracji w chmurach. Skonstruowana przez Wilsona „komora chmur” dała możliwość konfrontacji eksperymentu z jego teoretycznym opisem, co potwierdziło hipotezę, że jony są
zarodnikami kondensacji pary wodnej, czego naturalną konsekwencją jest tworzenie grudek
lodu w wyższych partiach chmur o lokalnie podwyższonej przewodności elektrycznej. Komora Wilsona znalazła również zastosowanie do badania składu i właściwości promieniowania kosmicznego.
 w XX w. zarysował się podział omawianych zagadnień na wyspecjalizowane dziedziny naukowe. Początkowo dostępna wiedza nie wykraczała poza ramy ogólnie pojmowanej techniki wysokich napięć. Stopniowo jednak zaczęto wykorzystywać zagadnienia ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej na skalę przemysłową, a postępująca industrializacja nau-
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ki przyczyniła się do lawinowego rozwoju ich technologii. Okres międzywojenny jest postrzegany z omawianej perspektywy jako bardzo burzliwy, szczególnie jeśli chodzi o wdrażanie zdobyczy techniki do użytku powszechnego. Ukształtowały się wówczas duże możliwości wynikające z popularyzacji elektrotechniki. W badaniach i rozwoju tej dyscypliny
dominowały wówczas europejskie ośrodki naukowe (Anglia, Francja, Niemcy). Warto
wspomnieć również o Polskiej Szkole Elektrotechników do której należeli m. in.: Michał
Doliwo  Dobrowolski (wybitny człowiek, pionier techniki prądu trójfazowego), Ignacy
Mościcki (prekursor w dziedzinie elektrotechniki wysokonapięciowej) oraz Kazimierz
Drewnowski (autor wielu opracowań naukowych odzwierciedlajacych ówczesny stan polskiej techniki wysokonapięciowej). Ciekawe opisy zjawisk i fascynujące spostrzeżenia
można znaleźć w jego monografii z 1922 r. [11].
W tamtym okresie konkurencyjne dla europejskich stają się jednostki badawcze z
USA. Szczególnie Floryda, ze względu na swoje geograficzne położenie warunkujące niespotykaną częstość występowania wyładowań atmosferycznych, dołączyła do czołówki najbardziej prężnych naukowo ośrodków wysokonapięciowych (Międzynarodowe Centrum Badania
i Testowania Piorunów ICLTR  International Center for Lightning Research and Testing) w
Camp Blanding na Florydzie).
Lata powojenne charakteryzują się dalszym rozwojem badań nad przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi oraz w szerszym zakresie obejmują analizę skutków ich przebiegu w l.e., s.t. i generatorach [24]. Równolegle rozwijane są zagadnienia z techniki odgromowej, techniki izolacji wysokonapięciowej oraz nadprzewodnictwa, a także techniki pro-
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bierczo  pomiarowej [36]. Znajduje to odzwierciedlenie w wielu publikacjach i coraz częściej organizowanych konferencjach z różnych, często pokrewnych dziedzin elektrotechniki
(przykładem może być Konferencja Wielkich Sieci CIGRE (Conférence Internationale de
Grands Réseaux Electriques à Haute Tension), organizowana w Paryżu od 1921 r.). Należy
wspomnieć jeszcze o dwóch kluczowych aspektach wzmagających zainteresowanie tematyką
wysokonapięciową. Pierwszym z nich było tworzenie w latach pięćdziesiątych ubiegłego
wieku koncepcji lotów kosmicznych, co zwróciło uwagę na zagrożenia związane z działalnością ognisk piorunowych w strefie okołoziemnskiej. Natomiast drugim aspektem, częściowo
wynikającym z poprzedniego, była ochrona urządzeń elektronicznych znajdujących się w polu elektromagnetycznym oddziaływania wyładowania atmosferycznego. Już w 1934 roku
utworzono Międzynarodowy Komitet Specjalny ds. Zakłóceń Radioelektrycznych, znany pod
francuskim skrótem CISPR (Comité Internationale Spécial des Perturbations Radioélectriqu-
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es). Była to pierwsza organizacja międzynarodowa zajmująca się problemami zakłóceń, początkowo w radiofonii, a później telewizji. Koncepcja pojęcia kompatybilności elektromagnetycznej powstała jednak w latach sześćdziesiątych w USA i miała rodowód wojskowy. W
1967 r. Departament Obrony USA przyjął szereg przepisów normalizacyjnych z zakresu
kompatybiności elektromagnetycznej.
Trudno jest w skrócie scharakteryzować dorobek intelektualno  naukowy z minionych lat.
Współczesna inżynieria wysokonapięciowa dotyka probrematyki z praktycznie
wszystkich dziedzin nauki, a jej dalszy rozwój pożądany jest przede wszystkim w elektroenergetyce. Skupiając się już tylko na układach przesyłowych i zawężając rozważania do analizy oddziaływań piorunowych należy wnioskować, że ciągle aktualne będą fundamentalne
dzieła z zakresu teorii antenowej przebiegów falowych Amerykanina C. F. Wagnera [52] oraz
Szwedów R. Lundholma i S. Ruscka [30], [42]. W opracowaniach tych oprócz teorii fal wędrownych zostały uwzględnione również inne analityczne podejścia do tych zagadnień pod
nazwą:
 napięcia obiegowego (Lundholm  1957 r.),
 kasowania pola (bazujące na teorii antenowej fal  C. F. Wagner  lata 1956  1959),
 średnich potencjałów (stanowiące praktyczną realizację metody kasowania pola  C. F.
Wagner  1959 r.).
Opisane metody rozpatrywane są w ujęciu klasycznym, natomiast wymienione dzieła
można zaliczyć do światowego dziedzictwa nauki.
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1.3

Trendy rozwojowe w analizie oddziaływania piorunowego
Problematyka związana z minimalizacją zagrożeń pochodzących od wyładowań at-

mosferycznych na przestrzeni kilkunastu lat urosła do rangi prężnie rozwijającej się dyscypliny elektrotechniki. Realizowane obecnie prace badawcze z zakresu teorii przepięć w systemach elektroenergetycznych, różnią się od prowadzonych w latach wcześniejszych, szczególnie w aspekcie wykorzystywania nowej techniki pomiarowej, obliczeniowej i wizualizacyjnej.
Z kolei znaczący rozwój w dziedzinie inżynierii materiałowej, doprowadził do innowacyjności w budowie aparatów elektrycznych oraz izolatorów wysokonapięciowych.
W nawiązaniu do tego, stało się możliwe kontynuowanie teoretycznych rozważań z
minionych lat, przy uwzględnieniu obecnie istniejących metod pomiarowych i obliczeniowych. W przypadku tych pierwszych, kładziony jest nacisk na szybkość i dokładność obróbki
sygnałów w przetwornikach pomiarowych, a także na ich jak najmniejszą inercję w dziedzinie
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czasu, temperatury, bądź innych zmiennych stanu wynikających z warunków pomiaru. Najważniejsze jest przy tym, aby układ pomiarowy nie wpływał w sposób znaczący na próbkowaną przez niego wielkość elektryczną. Przykładem w realizacji obliczeń matematycznych na
płaszczyźnie prowadzonych rozważań analitycznych, jest m.in. specjalizowany również w
kierunku polowym MATLAB i FEMLAB, a także dedykowany dla szeregu omawianych tu zagadnień związanych z wyładowaniami piorunowymi, program EMTP – ATP [3]. Z uwagi na
obecnie istniejące możliwości korzystania z programowej realizacji najbardziej złożonych obliczeń, znaczenia nadrzędnego nabiera matematyczny wyrafinowany opis analizowanego zagadnienia, uwzględniający pełny obraz występujących w nim zjawisk fizycznych.
W wielu krajach istnieją ośrodki zajmujące się badaniami nad wyładowaniami atmosferycznymi i ich skutkami wywieranymi na szeroko pojmowaną infrastrukturę elektroenergetyczną i teleinformatyczną, w tym także na organizmy żywe [43]. Powstają sieci ogólnoświatowego monitoringu i systemów wczesnego ostrzegania. Szczególnie intensywne badania prowadzone w celu wyjaśnienia omawianego zjawiska, motywowane są głównie chęcią
zapobieżenia uszkodzeniom statków kosmicznych, samolotów i czułych na zewnętrzne zakłócenia urządzeń cyfrowych. W odniesieniu do obiektów infrastruktury budowlanej, sieci elektroenergetycznych, aparatów energetyki przemysłowej, urządzeń radiolokacji satelitarnej i
naziemnej, telefonii tradycyjnej i najnowszej generacji, aż po domową instalację elektryczną i
sieć komputerową, stosuje coraz bardziej wyrafinowane sposoby ochrony przed przepięciami.
W odniesieniu do instalacji domowych, wymagania normalizacyjne stają się restrykcyjne, a
na znaczeniu coraz bardziej zyskują inteligentne instalacje przeciwprzepięciowe i przeciwpo-
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rażeniowe, które przystosowywane są do kompleksowej obsługi z poziomu internetu. Można
także nadmienić, że w przypadku znanej już od dawna dziedziny prognozowania w elektroenergetyce, wykorzystuje się do tego celu inteligencję programową zawartą w sieciach neuronowych [25].
Minione lata pokazują jak wiele poczyniono w dziedzinie układów przesyłowych, ale
też uświadamiają, ile jest jeszcze do zrealizowania, choćby w zakresie ochrony przed szkodliwym indukowanym i bezpośrednim oddziaływaniem kanału piorunowego. Prowadzone na
przestrzeni lat doświadczenia i badania nad naturą tego zjawiska, zdają się jednak wciąż potwierdzać potrzebę weryfikacji jego fizycznego opisu pod względem otrzymania zadowalającej uniwersalności, uwarunkowanej minimalizacją założeń upraszczających. Niewątpliwie za
takim właśnie podejściem przemawia możliwość stosowania własnych algorytmów obliczeniowych, służących do celów poznawczych rozważanych zjawisk.
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2

Cel, zakres i teza pracy
W zamierzeniu autora najważniejszym powodem dla którego niniejsze dzieło po-

wstało, było przedstawienie oryginalnej metody opisu matematycznego i jego realizacji programowej, w odniesieniu do inspiracji inicjacją i propagacją piorunowej fali napięciowej w
wybranym elemencie l.e. z uwzględnieniem rzeczywistych warunków tej propagacji. Z punktu widzenia prowadzonych analiz wybrany element l.e. jest utożsamiany z układem dwóch jej
przewodów (odgromowego i roboczego). W założeniach obliczeniowych uwzględniono
obecność zjawisk współtowarzyszących, takich jak np. ulot elektryczny, zmienność temperaturowa rezystancji przewodu i nieliniowość charakterystki ogranicznika przepieć. Wspomniane wcześniej, oryginalne w zamierzeniu podejście, polega na zastępowaniu klasycznego toru
falowego, jakim jest układ „piorun  linia elektroenergetyczna  ziemia”, sprzężonymi wzajemnie elementarnymi obwodami elektrycznymi o strukturze pojemnościowej, indukcyjnej i
rezystancyjno  konduktancyjnej, z rozłożonymi parametrami. W prowadzonej analizie
uwzględniono też wybrane charakterystyki, które bezpośrednio wpływają na wartość i dynamikę zmian napięcia w l.e. (opisującą przebieg w czasie prądu piorunowego wyładowania
głównego i określającą katalogową zmienność rezystancji warystorowego ogranicznika przepięć, chroniącego l.e.). Dla potrzeb prowadzonych rozważań można również do obliczeń zaimplementować dodatkowe charakterystyki, np. konduktancyjno  pojemnościową obrazującą
ulot elektryczny lub charakterystykę rezystancyjno  temperaturową, określającą zmienność
rezystancji przewodu w funkcji temperatury. Takie podejście nabiera, na przykład, istotnego
znaczenia w przypadku oceny parametrów związanych z ochroną przed przepięciami s.t.
10

znajdującej się w bliskim sąsiedztwie wyładowania piorunowego. Prowadzona w sposób wyczerpujący analiza jest poprzedzona opisem teoretycznym, który skupia się na podkreśleniu
znaczenia i obecności półprzewodnikowych elementów przeciwprzepięciowych, stosowanych
do ochrony l.e. i s.t. Znaczna część zagadnień poruszanych w rozprawie ma ścisły związek z
końcową analizą wrażliwościową, określającą wpływ indywidualnych cech rozpatrywanego
układu na wartość powstających w nim przepięć. Należy jednak wyraźnie tu stwierdzić, że
mimo posługiwania się w rozprawie pojęciem „przepięć”, nie dokonuje się oceny ich wartości, a jedynie poddaje się analizie specyficzne warunki układu i występujących w nim zjawisk, które mogą mieć istotny wpływ na przebieg i wartość zjawiających się w układzie przepięć bezpośrednich lub indukowanych. Podstawą tej analizy nie jest rzeczywisty rozpływ pradu piorunowego, lecz zakładane jego wartości i z tego względu uzyskiwane wyniki nie mogą
być postrzegane, jako ilościowe odzwierciedlenie poziomu powstających przepięć, a jedynie
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jako charakter przebiegu ich zmian.
Oprócz wymienionych już stałych parametrów rozłożonych, charakteryzujących
elementarne obwody, do cech indywidualnych omawianego układu autor zalicza również specyfikę kształtu prądu piorunowego wyładowania głównego i stopień odwzorowania rzeczywistej charakterystyki warystorowego ogranicznika przepięć, jako elementu chroniącego analizowany obiekt, a także wymienioną na wstępie konduktancję l.e., umożliwiającą odwzorowanie występującego na jej przewodach zjawiska ulotu. Ulot powstający na izolatorach lub w
innych elementach rozpatrywanego układu, został potraktowany, jako odrębny problem. Realizacja zamierzonych obliczeń wymagała sporządzenia specjalnego modelu l.e., opartego na
założeniach wynikających z teorii linii długich. Rozpatrywany sposób podejścia do omawianych zjawisk ma za zadanie odzwierciedlenie ich natury fizycznej w celu minimalizacji zagrożenia systemów elektroenergetycznych bezpośrednimi wyładowaniami piorunowymi i optymalizacji stosowanych środków ochrony. Zadanie to w dużej mierze jest wynikiem innego
narzuconego w rozprawie kryterium postrzegania złożoności zjawisk natury elektromagnetycznej, rozpatrywanych w oparciu o postulowany model obwodowy, złożony z elementów
rozłożonych i skupionych. Charakteryzuje się to doprecyzowanym ujęciem analitycznym,
które w konsekwencji prowadzi do realizacji dokładniejszego opisu, przy uwzględnianiu zjawisk specyficznych dla l.e. chronionej ogranicznikiem przepięć  elementem minimalizującym w niej napięciowe skutki wyładowań piorunowych. Poddano je szczegółowej analizie z
punktu widzenia zarówno doboru nowych urządzeń ochrony przed przepięciami, jak i przewidywanej optymalizacji rozwiązań już istniejących. Nie ulega wątpliwości, że istnieje nieustanna potrzeba tworzenia uniwersalnego podejścia w zakresie praktycznej realizacji ochrony
11

l.e. oraz s.t. przed takimi skutkami. Rozwijana w dalszych rozważaniach niniejszej rozprawy
metoda analizy wpływających na nie czynników, pozwala sprecyzować specyficzny ich zespół i uwidocznić ich indywidualny wpływ ilościowy na przebieg analizowanych napięć, a
przez to ustalić ich indywidualny wpływ jakościowy na przebiego rzeczywistych przepięć.
Ważnym zamierzeniem autora jest też analityczne odzwierciedlenie, w matematycznym opisie rozpatrywanego układu „piorun  linia elektroenergetyczna  ziemia”, jego cech istotnych z punktu widzenia zjawisk towarzyszących przepięciom, np. zjawiska tłumienia ulotowego. Ukierunkowanie rozważań analitycznych na te zamierzenia pozwala nadać tezie rozprawy następujące brzmienie:
Uzmiennienie parametrów rozpatrywanego układu i wprowadzenie odpowiadających
im zależności funkcyjnych do komputerowego programu MATLAB stwarza możliwość dokonywania w tym układzie analizy zjawisk napięciowych z uwzględnieniem aktualnych lub eks-

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

tremalnych warunków jego pracy przy zagrożeniu piorunowym.
Powyższe sformułowanie oznacza podjęcie programowej próby matematycznego
ujęcia piorunowych (bezpośrednich i indukowanych) zjawisk napięciowych, powstających i
propagujących w przewodach l.e. z uwzględnieniem uzmiennionych jej parametrów. Wprowadzenie do programu obliczeniowego piorunowych fal napięciowych, w wybranym odcinku
l.e. o parametrach w postaci przebiegów funkcyjnych, stanowi w analizie przepięć nowy element, który umożliwia wykazanie zależności ich przebiegu od stopnia zmienności parametrów.
W kolejnych rozdziałach starano się wyjaśnić, jakie są indywidualne cechy rozpatrywanego układu „piorun  linia elektroenergetyczna  ziemia”, od czego zależą i jakim
ulegają zmianom w eksploatacji i podczas wyładowań piorunowych. Starano się też pokazać
jak je można uwzględnić w specjalnie opracowanej w tym celu metodzie analitycznej z wykorzystaniem środowiska MATLAB. Adaptując ten program i elementy innych ujęć stwarzono
oryginale podejście do obliczeń przepięciowych, pozwalające na uwzględnienie zachodzących w rozpatrywanym układzie zwykłych zmian eksploatacyjnych i zmian wymuszanych
przez mechanizmy przepięciowe.

3

Natura wyładowań atmosferycznych

3.1

Wprowadzenie
Zagadnienia poruszane w tej części opracowania mają z założenia charakter poglą-

dowy i w tym znaczeniu dodatkowo zarysowują przebieg analizowanego zjawiska od strony
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fizycznej. Jest to potrzebne z punktu widzenia dokonania prawidłowej weryfikacji i adaptacji
już istniejących rozwiązań, dostępnych dla opracowanych modeli kanału piorunowego, co
znajduje odzwierciedlenie przy analizie przebiegów napięciowych, wymuszonych w l.e. przez
prąd piorunowy bezpośrednio lub poprzez sprzężenie elektromagnetyczne. Omówienie problematyki związanej z naturą wyładowań atmosferycznych będzie skupiało się na uwzględnieniu obecności ładunków swobodnych w atmosferze okołoziemskiej i na pokazaniu procesów fizycznych warunkujących inicjację tych wyładowań i stymulujących ich rozwój.
3.2

Geneza i przebieg wyładowania atmosferycznego
Wyładowanie atmosferyczne z punktu widzenia fizyki jest nierozerwalnie związane

z fundamentalnym prawem przyrody głoszącym zasadę zachowania ładunku, a w ogólności
energii i masy. Owe prawo postuluje, że wszystkie procesy zachodzące w całym świecie materialnym, dążą w konsekwencji, na drodze określonych przemian energetycznych, do zapewPobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

nienia sobie minimum energii.
Mówiąc o wyładowaniu atmosferycznym trzeba mieć na uwadze dwa nierozerwalnie
związane ze sobą zjawiska, które jednak ciągle jeszcze nie są w pełni dobrze rozpoznane naukowo. Pierwsze z nich dotyczy określonych procesów prowadzących do powstawania w
chmurach burzowych wydzielonych obszarów tzw. centr, zawierających jednoimienne ładunki elektryczne. Drugie jest następstwem pierwszego i polega na wytwarzaniu pewnej krytycznej gęstości nagromadzonego w chmurze ładunku, który powoduje powstawanie wzmożonej
jonizacji oraz bezpośrednio przyczynia się do rozwoju wyładowania piorunowego. Jak
wspomniano, mechanizm rozkładu ładunku w chmurze nie został jeszcze dobrze poznany,
niemniej jednak przyrost tej wielkości fizycznej jest możliwy na drodze przemian elektrostatycznych w polu sił elektrodynamicznych, pochodzącym od przemieszczających się w chmurze i jej otoczeniu ładunków elektrycznych. Przy współudziale energii cieplnej powstającej w
wyniku dużej różnicy temperatur między napływającymi masami powietrza a ziemią (duży
gradient ciśnień w niejednorodnym polu temperatur), zawarte w chmurze cząsteczki wody,
ulegają elektryzacji bez względu na stan skupienia. Tworzą się wtedy tzw. dipole indukowane.
W dziedzinie elektryzacji chmur istnieje wiele teorii przyjmujących różne mechanizmy jej powstawania, a w szczególności obejmują one:
 ładowanie kropel deszczu podczas ocierania się i rozrywania w trakcie ich ruchu w polu o
dużym gradiencie ciśnień,
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 oddziaływanie selektywne ładunków na krople spolaryzowane w polu elektrycznym chmury
oraz atmosfery,
 ładowanie się wody przy jej parowaniu i kondensacji, a kryształków lodu podczas ich krystalizacji w ruchu chaotycznym.
Na przestrzeni lat podejmowano trud wyjaśnienia mechanizmu powstawania i przebiegu zjawisk związanych z elektryzacją chmur burzowych. Istnieje wiele wątków myślowych, które znalazły swój rozdźwięk podczas badań i doświadczeń prowadzonych z tego zakresu, ale postrzegane są w randze teorii i niektóre z nich wato tu przywołać.
Na wstępie można odnieść się do teorii influencyjnej, która została wykreowana
przez angielskiego fizyka C. T. R. Wilsona i do dziś jest uznawana za jedną z najbardziej
trafnych [55]. Doświadczenie, które przeprowadził Wilson dotyczyło kropel wody, ale jest
słuszne również dla kryształków lodu. Unoszona przez powietrze para wodna zamarza, two-
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rząc kryształki lodu. Pojedynczy kryształek może wędrować w górę i w dół kilkadziesiąt razy
zanim spadnie na ziemię, wskutek czego powstaje i narasta na nim nowa warstwa lodu. Wilson uwzględnił, że skoro w atmosferze istnieje pole elektryczne o natężeniu średnio stu kilkudziesięciu V/m, to spadająca kropla wody ma rozdzielony ładunek elektryczny, czyli indukowany moment dipolowy. W powietrzu znajduje się spora ilość jonów, zarówno dużych jak i
małych. Małe jony stanowią zjonizowane cząsteczki gazów atmosferycznych, duże zaś są
kryształkami soli (głównie nad morzami) lub unoszą się w postaci kurzu i pyłu (przede
wszystkim nad lądami). Z punktu widzenia omawianej teorii, istotne są duże i zarazem słabo
ruchliwe jony. Jeżeli spadająca kropla napotyka na swej drodze taki dodatni jon, to zostanie
on odchylony ze względu na istnienie wzajemnie działających sił elektrostatycznych, które
dla tych prędkości ruchu stają się niewystarczające do syntezy określonego wiązania cząsteczkowego. Podczas tworzenia chmur burzowych duże jony są tak słabo ruchliwe, że unosi
je ze sobą prąd powietrza wytworzony przez poruszające się krople. Jony ujemne ze względu
na swoją dużą ruchliwość i małą masę, od razu zostają przyciągane do kropli, oddając jej swój
ładunek. Kropla, która początkowo miała wypadkowy ładunek zerowy, ze względu na swoją
budowę dipolową, zmienia jego znak na ujemny podczas zbliżania się do podstawy chmury.
Jony dodatnie, których krople „nie schwytały”, unoszone są prądami powietrza do góry. W
ten sposób powstają wyraźne zaznaczające się centra ładunku ujemnego u podstawy chmury,
natomiast dodatniego w jej górnych warstwach.
Pewne znaczenie można przypisać również kilku pokrewnym ujęciom, występującym pod nazwami teorii:
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 rozrywanych kropel G. C. Simpsona [45],
 kondensacyjnej R. Gunna [16],
 elektryzacji kryształków lodu W. Findeisena [12],
 konwekcyjnej B. Vonneguta [51],
 indukcyjnej A. Puhringera [37], uszczegółowionej przez W. Naumanna [32].
Jednak żadna z nich nie uwzględnia całościowego i jednoznacznego opisu procesów powodujących elektryzację chmur burzowych. Wzajemne oddziaływanie różnych występujących w
rzeczywistości czynników sprawia, że w prowadzonych rozważaniach stosuje się zbliżone
podejścia. Dalszy rozwój badań, a szczególnie prac prowadzonych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej umożliwił uogólnienie pewnych znanych i postulowanych od dawna
spostrzeżeń. Na chwilę obecną przyjmuje się, że:
1. Za rozdział ładunku między dużymi i małymi drobinami lodu odpowiedzialny jest tzw.
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proces elektryzowania się „krupy lodowej”, przy czym:
 krople przechłodzonej wody zamarzają przy zetknięciu się z nią i wskutek powstających
wtedy naprężeń, dają mikroskopijne dodatnio naładowane odpryski lodu, z przewagą ładunku dodatniego w zewnętrznych warstwach kropli, z uwagi na silną zależność stopnia
jonizacji wody od temperatury,
 podczas zamarzania kropel wody występuje duży gradient temperatury, w związku z
czym, liczba par jonów H+ i OH jest w środku kropli większa niż na jej obrzeżach, a
lekkie jony H+ mają większą ruchliwość i wskutek dyfuzji szybciej wyrównują swoje stężenie w jej wnętrzu, co prowadzi do powstawania nadmiaru ładunku dodatniego w zewnętrznych warstwach kropli i sprawia, że jej odpryski lodowe zostają naładowane dodatnio,
 prądy konwekcyjne unoszą lekki pył lodowy do górnych warstw chmury burzowej, pozostawiając ciężkie i naładowane ujemnie „krupy lodowe” w jej dolnej części,
 rozdzielone przestrzennie ładunki dodatnie i ujemne tworzą wewnątrz chmury tzw. komory burzowe z tym, że komory z ładunkiem ujemnym znajdują się w dolnej części
chmury, powodując lokalną inwersję pola elektrycznego, a różnica potencjałów między
komorami może dochodzić nawet do 160 MV.
2. Chmura burzowa może składać się z szeregu tzw. komór czynnych o zasięgu kilku kilometrów i aktywności czasowej ok. 30 min., ze względu na to burza może trwać nawet kilka
godzin.
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3. Ładunek przestrzenny nagromadzony w komorze czynnej może osiągać wartość 1000 As i
jest on rozmieszczony w centrach o polaryzacji zarówno dodatniej jak i ujemnej.
4. Natężenie pola elektrycznego u podstawy komory czynnej może osiągnąć wartość rzędu
0,1 kV/cm.
Z punktu widzenia wyładowań atmosferycznych najistotniejsza jest troposfera, która
stanowi dolną warstwę atmosfery rozciągającą się od 8  10 km w okolicach podbiegunowych oraz od 16  18 km w okolicach równika. Skład procentowy gazów w całej troposferze
jest jednakowy za wyjątkiem pary wodnej, której zawartość zależy od warunków meterologicznych w sposób malejący ze wzrostem wysokości. Spadek temperatury jest na ogół stały i
wynosi średnio 6°C/km. Oczywiście zdarzają się inwersje temperatury i wilgotności. Wieloletnie badania z zakresu przyczyn powstawania chmur burzowych, doprowadziły do przekonania, że w przyrodzie istnieją dwa dobrze rozpoznane mechanizmy warunkujące tworzenie
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się obszarów mających nadmiarowy ładunek elektryczny. Pierwszy z nich, związany jest z
formowaniem się tzw. burz cieplnych (rys. 3.1a), które występują najczęściej w klimacie
równikowym. Procesy warunkujące ich powstawanie nasilają się pod wpływem mocnego nagrzewania i unoszenia zawirowanym ruchem konwekcyjnym dolnych mas wilgotnego i rozgrzanego powietrza ku górze. Prędkość przebiegu tego zjawiska może dochodzić do 100
km/h, a wysokość piętrzenia się chmur burzowych z reguły osiąga pułap kilkunastu kilometrów licząc od powierzchni ziemi. W czasie nieadiabatycznego schładzania, para wodna zawarta w powietrzu skrapla się wydzielając ciepło, co powoduje lokalnie podwyższenie jego
temperatury względem otoczenia. Ze wzrostem wysokości następuje stopniowe schładzanie
powietrza, a zawarta w nim para wodna, skraplając się zamarza. Na wysokości kilkunastu kilometrów od powierzchni ziemi panuje już temperatura około 40C. Proces unoszenia jest
przerywany, podczas gdy powstające drobiny lodu i zamarzającej wody stają się zbyt ciężkie i
zaczynają opadać. W niższych warstwach atmosfery stopniowo ogrzewają się i jako lżejsze,
zostają ponownie unoszone do góry przez prądy i zawirowania, ocierając się przy tym wzajemnie w powietrzu. W tej fazie, w chmurze burzowej następuje separacja ładunków ujemnych i dodatnich, a zatem tworzą się ujemne i dodatnie centra ładunków o średniej gęstości
rzędu 10 9 C/m 3 .
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a)

b)

Rys. 3.1 Formowanie się chmur burzowych typu cumulus i cumulonimbus, właściwe dla
burzy: a) cieplnej, b) frontowej.
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Inną odmianą burz są tzw. burze frontowe, które powstają w klimacie umiarkowanym na granicy zderzających się mas ciepłego i zimnego powietrza (rys. 3.1b). Burze takie
charakteryzują się w przeciwieństwie do burz cieplnych małą gęstością piorunów, natomiast
swoim zasięgiem działania obejmują bardziej rozległe tereny. Front burzowy przesuwa się z
prędkością zależną w dużym stopniu od różnicy temperatur między zderzającymi się masami
powietrza, ale z reguły jest to 50  100 km/h.
Elektryzacja chmury burzowej przebiega zgodnie z przywołanymi powyżej teoriami
i prowadzi do wzrostu natężenia pola elektrycznego w komorze czynnej. Gdy natężenie to
osiągnie lokalnie krytyczną wartość rzędu 1 kV/cm, to z kropel deszczu lub z kryształków lodu zaczynają się rozwijać tzw. wyładowania urywane strimerowe i liderowe (rys. 3.2a i c),
które zapoczątkowują rozwój kanału wyładowania piorunowego. W przypadku inicjacji wyładowania w kierunku ziemi, obszar jonizacji lawinowej (strimer z wyraźnie zaznaczającą się
główką lidera) powstaje w chmurze i wydłuża się ze średnią prędkością 0,1  2 m/s. Fizycznie oddziaływuje on jak ostrze, niosąc ze sobą ładunek przestrzenny, wokół którego panuje
bardzo duża wartości natężenia pola elektrycznego. Wyładowanie to, zwane też wyładowaniem pilotującym, charakteryzuje się małą wartością przepływającego prądu  rzędu kilku
amperów. Bezpośrednio po nim następuje kolejna faza wyładowania wstępnego, zwana liderem, i proces ten się powtarza. Ze względu na impulsowy charakter takiego wyładowania nazwane zostało ono wyładowaniem urywanym lub schodkowym. Podąża ono w kierunku ziemi
skokowo, od kilku do kilkunastu razy, w odstępach czasowych zawartych w granicach od kilkudziesięciu do ok. 100 s, wzdłuż drogi wyładowania pilotującego ze średnią prędkością
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mniejszą niż 10 m/s. Towarzyszy jemu przepływ prądu o wartości 100  200 A. Po dotarciu
wyładowania schodkowego do ziemi następuje wielkoprądowe wyładowanie główne. W czasie jego formowania, obszar aktywności strimerowej i liderowej wypełnia się ładunkami swobodnymi tego samego znaku jaki mają ładunki chmury.
Silnie zjonizowany i będący w stanie plazmy kanał piorunowy może rozwijać się w
kierunku ładunku przestrzennego o przeciwnej biegunowości, prowadząc do wyładowania
międzychmurowego (około 60% przypadków) lub w kierunku ziemi, tworząc wyładowanie
piorunowe odgórne doziemne (rys. 3.2b). W obu przypadkach prędkość posuwania się „główki” lub inaczej „prekursora” wyładowania wynosi średnio około 30 m/s. Natężenie pola
elektrycznego może osiągnąć wartość krytyczną nie tylko w komorze czynnej chmury, ale
również w pobliżu ziemi, np. przy wierzchołku metalowego słupa elektroenergetycznego.
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Wówczas następuje rozwój tzw. wyładowania oddolnego (rys. 3.2c i d).

a)

b)

c)

d)

Rys. 3.2 Rodzaje wyładowań atmosferycznych w naziemne obiekty elektroenergetyczne:
a) wyładowanie niezupełne/urywane (schodkowe) odgórne (WUG), b)
wyładowanie główne odgórne (WGG), c) wyładowanie niezupełne/urywane
(schodkowe) oddolne (WUD), d) wyładowanie główne oddolne (WGD).
Genealogia, przedstawionych schematycznie na rys. 3.2, mechanizmów przebiegu
wyładowań piorunowych w obiekty naziemne wymaga dodatkowego komentarza:
a) Strimer i głowka lidera poruszają się względem ziemi średnio z prędkością 0,03 c0. Czas
trwania WUG może dochodzić do 0,02 s. Po tym czasie, wyładowanie to może zaniknąć
lub doprowadzić do powstania głównego kanału piorunowego WGG (rys. 3.2b). Na
rysunku widoczny jest efekt polaryzacji słupa ładunkiem o przeciwnym znaku.
b) Wyładowanie

główne

odgórne

(WGG)

ma

przebieg

wysokoenergetyczny

(wielkoprądowy). Jest to wyładowanie zupełne, gdyż łączy naładowany obszar chmury
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(pojedyncze lub wybrane jednoimienne centra ładunku elektrycznego) z ziemią za pomocą
kanału plazmowego o średnicy ok. 1  5 cm.
c) Wyładowanie oddolne niezupełne (WUD) jest analogiczne, jak wyładowanie odgórne. W
obu przypadkach pewien wpływ odgrywa ich biegunowość. Wyładowania o polaryzacji
dodatniej zachodzą znacznie rzadziej, ale w większości przypadków są bardziej
energetyczne.
d) Wyładowanie główne oddolne (WGD) jest analogiczne, jak wyładowanie odgórne, będąc
konsekwencją urywanego wyładowania oddolnego jest podobnie zjawiskiem znacznie
rzadszym niż wyładowanie odgórne.
Jak widać, zarówno wyładowanie odgórne, jak i oddolne może być całkowite (zupełne) lub urwane (niezupełne). W pierwszym przypadku dochodzi do przepływu ładunku pomiędzy centrum burzowym a ziemią lub między różnymi centrami burzowymi podczas wyła-
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dowania międzychmurowego. W drugim przypadku mamy do czynienia z zahamowanym
rozwojem kanału piorunowego w pobliżu powierzchni ziemi. Wyładowanie odgórne nie wyklucza istnienia wyładowania oddolnego częściowego tzw. lidera oddolnego i odwrotnie, wyładowanie oddolne nie wyklucza możliwości powstawania liderów odgórnych. Prąd wyładowań niezupełnych zawiera się jak wspomniano w granicach (100  200) A, natomiast w przypadku wyładowań zupełnych daje się dostrzec pewne rozgraniczenie, uwarunkowane przebiegiem i stopniem nasilenia burzy. Statystycznie można założyć, że wyładowania atmosferyczne o natężeniu prądu piorunowego (3,5  5) kA występują w blisko 100% rozważanych
przypadków, natomiast dla prądów z zakresu (20  100) kA jest ich znacznie mniej, bo odpowiednio (50  5) %. Dla porównania, prąd o natężeniu (200  300) kA stanowi w dużym
przybliżeniu 1 % wszystkich omawianych przypadków. Istnienie wyładowań piorunowych o
wartości szczytowej około 500 kA należy do rzadkości. Liczba wyładowań głównych może
dochodzić do kilkudziesięciu, natomiast odstępy między nimi wynoszą typowo od 0,0005 
0,5 s (średnio 0,03 s.). Jednak największa długość całkowitego trwania uderzenia nie przekracza zwykle 1,5 s. W ocenie wydajności prądowej wyładowania atmosferycznego, przy
uwzględnieniu harmonicznych jego widma częstotliwościowego, można z pewnym przybliżeniem założyć, że maksimum prądu dla lidera tego wyładowania przypada w przedziale (30
 50) kHz, natomiast po uformowaniu się kanału piorunowego występuje dla około 10 kHz.
Podział wyładowań jest dokonywany nie tylko ze względu na kierunek ich rozwoju
(odgórne i oddolne) czy zasięg, ale również w zależności od biegunowości ładunku w chmurze burzowej. Zgodnie z podaną przez K. Bergera klasyfikacją [5], wyodrębnia się wyłado-
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wania odgórne i oddolne, które mogą być zarówno ujemne jak i dodatnie oraz urwane (niezupełne) lub wielkoprądowe (zupełne). Podana przez Bergera struktura podziału wyładowań
atmosferycznych rozróżnia przypadki przedstawione na rys. 3.2a i b, które mogą zachodzić
również przy odwrotnej polaryzacji (rys. 3.2c i d).
Historycznie rzecz biorąc, już dawno zauważono [41], że wyładowanie
atmosferyczne w zdecydowanej większości przypadków składa się z wielokrotnych
następujących po sobie impulsów prądowych. Dotyczy to zarówno wyładowania wstępnego
jak i głównego. Liczba wyładowań głównych może dochodzić do kilkudziesięciu, natomiast
odstępy czasowe między poszczególnymi z nich są nierównomierne i zawierają się na ogół w
przedziale 500 μs  0,5 s .
3.3

Fizyczne modelowanie udaru prądowego
Opierając się na przemyśleniach z zakresu genezy i przebiegu wyładowania atmosfe-
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rycznego oraz uwzględniając wnioski pochodzące z jego eksperymentalnych metod poznawczych, w tej części prowadzonych rozważań zostaną poddane weryfikacji sposoby modelowania przebiegu wyładowania głównego. Z uwagi na obszerność omawianego zagadnienia
niewspółmiernie korespondującego z głównym nurtem rozprawy, jego część analityczna została umieszczona w załączniku Z.1, gdzie odzwierciedlono i poddano weryfikacji istniejące
metody analizy, prowadzone w zakresie modelowania dynamiki zmienności ładunku elektrycznego, w aktywnym kanale piorunowym. Należy wspomnieć, że badania doświadczalne i
teoretyczne w tym zakresie, prowadzone są od dawna w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie. Kilka wiodących spośród nich wymieniono poniżej:
 Department of Electrical and Computer Engineering, University of Florida (Gainesville,
Florida, USA),
 University of Bologna. Department of Electrical Engineering (Bologna, Italy),
 Swiss Federal Institute of Technology. Power Systems Laboratory (Lausanne, Switzerland),
 Institute of Atmospheric Physics, The University of Arizona (Tucson, Arizona),
 Space and Remote Sensing Sciences Group, Los Alamos National Laboratory (Los Alamos,
New Mexico, USA),
 St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russia).
Z punktu widzenia uniwersalności matematycznego odwzorowania przebiegu wyładowania głównego w wybrany element systemu elektroenergetycznego ważne jest, aby na
obecnym etapie prowadzonych rozważań wyodrębnić spośród istniejących, odpowiedni jego
model, który będzie optymalny dla kolejno omawianych zagadnień.
20

W odniesieniu do tego, powinien on uwzględniać wyspecyfikowane poniżej składniki:
1. Wpływ parametrów stanu (temperatury, wilgotności, stopnia jonizacji obszaru kanału piorunowego i generacji w nim ładunku przestrzennego) na wartość i kształt przestrzennego
rozpływu prądu wyładowania głównego.
2. Przebieg zmienności impedancji kanału piorunowego oraz czynniki wpływające na dynamikę tych zmian, a w szczególności sposób jonizacji i dejonizacji obszaru wokół niego,
uwzględniający występowanie impulsów prądowych wyładowania wstępnego i głównego.
Tak uwarunkowane podejście, zostało nacechowane próbą odzwierciedlenia pewnej
klasy zjawisk zachodzących podczas wyładowania atmosferycznego za pomocą zbioru znormalizowanych równań i charakterystyk, które matematycznie w sposób modelowy odwzorowywałyby rzeczywisty przebieg wyładowania głównego. Przy ich kompleksowej analizie, należałoby uwzględnić również natężenie pola elektromagnetycznego w strefie bliskiej kanału
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piorunowego, głównie dla potrzeb wyznaczania przepięć indukowanych i rozpatrywania powstających zakłóceń elektromagnetycznych. W praktyce można się przekonać jak wielką barierę obliczeniową stanowi korzystanie wyłącznie z analitycznych metod opisu rozważanych
zagadnień. Niektóre z nich, jak chociażby jonizacja, mogą być rozpatrywane niejednokrotnie
wyłącznie w ujęciu stochastycznym. Innym podejściem do ich analizy, jest możliwość numerycznej interpolacji, bądź ekstrapolacji danych doświadczalnych lub dokonywanie ich aproksymacji w pewnym zakresie. Wszystkie wymienione metody są implementowane do opracowywanych w tym celu komputerowych programów obliczeniowych.
Biorąc pod uwagę rozważania zamieszczone w załączniku Z.1, można na ich podstawie sformułować następujące wnioski:
 w teorii wyładowań atmosferycznych funkcjonuje kilka fundamentalnych modeli wyładowania głównego, z których każdy cechuje indywidualne podejście do tej problematyki. W
konsekwencji wytyczają one pewien kierunek dla metod badawczych, eksponując tym samym wybrany aspekt poruszanego zagadnienia, również w połączniu z jego analitycznymi
niedoskonałościami,
 należy odnosić się z pewnym dystansem do najbardziej znanych, klasycznych modeli wyładowania głównego, co uwarunkowane jest stosowanym współczesnie podejściem, ukierunkowanym na metody doświadczalne i pomiarowe, wykorzystywane na wielką skalę w procesie adaptacji i metodyki ich opracowywania.
Dokonując przeglądu wybranych modeli wyładowania głównego, można zauważyć,
że na przesteni lat ulegały one innowacji i stawały się coraz bardziej rozbudowane. Modele
BG i TCS mają dzisiaj głównie znaczenie historyczne, natomiast dla całej rodziny modeli TL
21

można dostrzec pewną analogię do fali propagującej w linii długiej, w której przemieszczające się ładunki zostają częściowo zmagazynowane w jej rozłożonych pojemnościach. Trudno
jest w nich uwzględnić przebieg jonizacji wzdłużkanałowej, wywoływanej wyładowaniami
wstępnymi, które warunkują proces przestrzennej dyslokacji ładunku. Można jednak zgodzić
się ze stwierdzeniem, że ta niedogodność w większości przypadków nie odgrywa większego
znaczenia, ponieważ zmiany prądu wywoływane dość powolną fluktuacją ładunków nie powodują dużych przepięć indukowanych w analizowanych obiektach, w tym również przewodach l.e. (inaczej jest w odniesieniu do wyładowania głównego, dla którego z punktu widzenia omawianego zjawiska, dominującego znaczenia nabiera wartość i szybkość zmian prądu
w kanale piorunowym). W wyniku przebiegu wyładowania głównego, zobojętniana jest tylko
część pozostających w jego obszarze ładunków przeciwnego znaku, natomiast ich niewspółmiernie większa i niezbilansowana ilość, wytwarza szybkozmienne pole elektromagnetyczne,

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

wpływające na powstawanie przepięć indukowanych w rozważanych obiektach systemu elektroenergetycznego.
W podsumowaniu prowadzonych rozważań uwzględniających metody modelowania
wyładowania głównego wydaje się, że oczekiwany sposób podejścia do tak złożonego
zagadnienia, powinien w jeszcze szerszym stopniu odzwierciedlać jego doświadczalne
możliwości poznawcze, co przy wykorzystaniu współczesnych metod obliczeniowych 
wspomnianych w podrozdziale 1.3 sieci neuronowych  umożliwiałoby inicjowanie procesu
uczenia się adaptacyjnego oraz fizycznego przewidywania poszczególnych etapów rozwoju
kanału piorunowego (dysponując oczywiście odpowiednim zapleczem pomiarowo 
obliczeniowym). Możliwe staje się zatem opracowanie modelu wyładowania głównego, który
w wystarczająco dokładnym stopniu będzie odwzorowywał zachodzące w rzeczywistości
zjawiska fizyczne towarzyszące temu wyładowaniu oraz uwzględniał czynniki środowiskowe
wpływające na jego rozwój i przebieg.

4

Charakterystyki funkcyjne indywidualnych cech rozpatrywanego
układu obwodowo – modelowego

4.1

Cechy postulowane
Jak już niejednokrotnie wzmiankowano, rozpatrywany jest obwodowy model układu

„piorun  linia elektroenergetyczna  ziemia”, który w znacznej części charakteryzuje się parametrami rozłożonymi i zależnościami funkcyjnymi. Indywidualnym cechom poszczególnych części składowych tego układu można przyporządkować określone charakterystyki
funkcyjne, umożliwiające matematyczne jego modelowanie. Koncentrując się odpowiednio
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na zjawiskach związanych z kanałem piorunowym, na zjawiskach występujących w l.e. i na
zjawiskach towarzyszących odprowadzaniu prądu piorunowego z l.e. do ziemi, można podzielić charakterystyki tego modelowania na trzy grupy i wyodrębniać:
1. W grupie modelowania zjawisk kanału piorunowego:
 charakterystykę prądowo  czasową piorunowego wyładowania głównego, decydującą w
konsekwencji o przebiegach napięciowych w całym analizowanym układzie,
 charakterystykę czasowo  termiczno  przestrzenną zmian konduktywności wokół kanału piorunowego pod wpływem ulotu.
2. W grupie modelowania zjawisk liniowych:
 charakterystykę czasowo  termiczno  przestrzenną zmian pojemności własnych i wzajemnych między elementami rozpatrywanego układu l.e., z uwzględnieniem zmienności
warunków atmosferyczno  fizycznych i starzeniowych,
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 charakterystykę sprzężeń pojemnościowych między elementami l.e. i między nimi a słupem oraz ziemią lub posadowionymi na niej obiektami,
 charakterystykę czasowo  termiczno  przestrzenną zmian indukcyjności własnych i
wzajemnych między elementami rozpatrywanego układu l.e., z uwzględnieniem zmienności warunków atmosferyczno  fizycznych i starzeniowych,
 charakterystykę sprzężeń indukcyjnych między elementami l.e. i między nimi a słupem
oraz ziemią lub posadowionymi na niej obiektami,
 charakterystykę termiczno  środowiskową zmian rezystancji przewodów l.e. z uwzględnieniem wpływu ich zanieczyszczeń, impedancji obciążenia i jego nieliniowości,
 charakterystykę środowiskowo  ulotowych zmian konduktywności przestrzeni między
elementowej i doziemnej.
3. W grupie zjawisk towarzyszących odprowadzaniu prądu piorunowego z l.e. do ziemi:
 charakterystykę napięciowo  prądową i termiczną warystorowego elementu odgromnika
z uwzględnieniem wpływu zjawisk propagacji i odbicia falowego oraz zmienności i nieliniowości obciążenia l.e. (wpływu s.t.).
Wprowadzenie tych charakterystyk do metody analitycznej, pozwalającej uwzględnić ich obecność w ocenie przebiegu zjawisk zachodzących w l.e. pod wpływem wyładowań
piorunowych, wymaga sformułowania stosownych zależności oraz odpowiednich zasad i warunków kryterialnych do ich aplikacji w programie obliczeniowym MATLAB, stanowiącym
trzon opracowywanej w rozprawie metody analitycznej. Zależnościom tym i kryteriom poświęcono dalszą część niniejszego rozdziału.
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4.2

Matematyczne modelowanie zasadniczych parametrów udarów piorunowych

4.2.1

Wprowadzenie
Opierając się na przeprowadzonej w rozdziale 3 charakterystyce wyładowań pioru-

nowych, uwzględniającej kierunki rozwoju badań nad ich modelowaniem, zostanie obecnie
dokonana parametryzacja i normalizacja zbioru zunifikowanych pod tym kątem przebiegów
funkcyjnych. Do głównych parametrów wyładowania piorunowego i przebiegów funkcyjnych
jego modelu należy udar prądowy wyładowania głównego i WGn . Najczęściej rozpatrywany
jest udar pierwszego wyładowania głównego i WG1 i kolejnych  zwykle drugiego wyładowania głównego i WG2 . Z uwagi na większą wartość szczytową udaru pierwszego, przypisuje się
mu decydującą rolę w kreowaniu napięć przewodzonych i podobnie, z uwagi na większą
stromość narastania udarów następnych, przypisuje się im decydującą rolę w kreowaniu na-
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pięć indukowanych. W tej sytuacji, metoda analizy zjawisk piorunowych powinna uwzględniać nie tylko udary prądowe, lecz również  związane z nimi bezpośrednio  udary napięciowe, zwłaszcza przewodzone. Natomiast odrębną, chociaż mniej istotną sprawę w metodzie
analizy zjawisk piorunowych, zajmuje zjawisko zmiany konduktywności wokół kanału piorunowego pod wpływem ulotu i może być tu pominięte. A zatem w prowadzonych rozważaniach zostaną wzięte pod uwagę funkcje modelowe udarów prądowych i napięciowych w
kontekście modelu normatywnego.
W analizie zjawisk piorunowych występują udary o różnych kształtach, np. udary
prądowe o kształtach 0,25/100, 1/200, 10/350 i 10/700 (μs ) oraz udary normatywne: napięciowy 1,2/50 i prądowy 8/20 (μs ) . Fakt ten wzięto pod uwagę, wprowadzając do programu
obliczeniowego MATLAB zależności uogólnione, pozwalające uwzględnić parametry udarów
prądowych i napięciowych dowolnego kształtu i odwzorowywać je wg dowolnych modeli
matematycznych. Natomiast do obliczeń przykładowych przyjęto normatywne kształty napięcia i prądu oraz trzy modele matematyczne, tj. Heidlera [19], dwuwykładniczy [57] i CCITT
(Comité consultatif international téléphonique et télégraphique. Organizacja znana pod nazwą: International Telegraph and Telephone Consultative Committee  Międzynarodowy
Komitet Doradczy do spraw Telefonii i Telegrafii. Od 1 marca 1993 r. została zastąpiona
przez ITU  T) [20]. Zarówno te kształty, jak i modele zostały w następnych punktach dokładnie objaśnione i zilustrowane graficznie.
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4.2.2

Udary normatywne
Napięciowe i prądowe udary piorunowe, o znormalizowanych kształtach, są po-

wszechnie znane i stosowane. Kształt udaru  zgodnie z jego definicją  jest określany za
pomocą (wyrażonego w mikrosekundach) czasu T1 trwania czoła udaru i czasu T2 do półszczytu na grzbiecie udaru. O ile znaczenie czasu T2 nie budzi wątpliwości, gdyż jego jednoznaczność dla napięcia i prądu wynika wprost z nazwy, o tyle definicja czasu T1 , która jest
efektem umownym, odmiennym dla napięcia i prądu, wymaga dość precyzyjnego zróżnicowania.
Na rys. 4.1 zilustrowano graficznie przebieg piorunowego udaru prądowego, podając
parametry określające jego kształt T1/T2  8 / 20 μs i wartość szczytową I m  i wy ł (max) . Istotą
odróżniającą kształt tego udaru od kształtu udaru napięciowego stanowią nie tylko wartości

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

czasu T1 i czasu T2 , lecz przede wszystkim sposób określenia czasu trwania czoła. Prosta
czołowa w tym przypadku przechodzi również przez dwa punkty przebiegu, ale punkt niżej
położony odpowiada nie 30 % wartości szczytowej udaru, lecz wartości 10 %. Stąd pozioma
odległość T między tymi punktami stanowi 80 % czasu trwania czoła, czyli T1  1,25 T , a
czas T' 0,125 T . Dopuszczalne odchylenia czasów kształtujących udar są identyczne i wynoszą ± 20 %. Pozostałe właściwości nie różnią się od właściwości przebiegu napięciowego.

Rys. 4.1 Graficzna ilustracja parametrów znormalizowanego udaru prądowego o kształcie
T1/T2  (8 μs  20 %) /( 20 μs  20 %) , przy czym T  0,8 T1 , T' 0,125 T i
T1  1,25 T .
Analogicznie jak poprzednio na rys. 4.2 zilustrowano graficznie przebieg piorunowego udaru napięciowego, podając parametry określające jego kształt T1 /T2 i wartość szczy25

tową U m  u wy ł (max) . Należy zwrócić uwagę na umowny i rzeczywisty początek udaru oraz na
prostą czołową przechodzącą przez dwa punkty jego przebiegu, z których niżej położony odpowiada 30 %, a wyższy 90 % wartości szczytowej udaru. Pozioma odległość T między tymi
punktami stanowi 60 % czasu trwania czoła T1 , wyznaczonego przez poziomą odległość między punktami krańcowymi odcinka prostej czołowej, znajdującymi się na poziomie zerowej i
szczytowej wartości udaru. Stąd czas T1  1,67 T jest właśnie interpretowany, jako czas trwania czoła udaru. Czasy normatywne w tym przypadku mają wartości T1  1,2 μs  30 % i

T2  50 μs  20 % . Należy jeszcze zwrócić uwagę na czas, po którym napięcie udaru uzyskuje
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30% wartości szczytowej, jest to czas T' 0,5 T .

Rys. 4.2 Graficzna ilustracja parametrów znormalizowanego udaru napięciowego o kształcie T1/T2  (1,2 μs  30 %) /(50 μs  20 %) , przy czym T  0,6 T1 , T' 0,5 T i
T1  1,67 T .
4.2.3

Modele matematyczne udarów prądowych
Abstrachując od złożoności procesów fizycznych determinujących wartości poznaw-

cze postulowanego modelu prądowego, podjęte rozważania zostaną sprowadzone do wyrażenia przebiegu prądowego w funkcji jednej zmiennej (czasu t) i zasadniczych parametrów tego
przebiegu u podstawy kanału piorunowego, jakimi  zgodnie z zaleceniami IEEE [13]  są:

i max  wartość szczytowa udaru prądowego wyładowania głównego,
di
 wartość maksymalna stromości narastania czoła udaru prądowego,
dt max
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di
dt 0,1/0,9

 wartość średnia stromości narastania udaru prądowego w przedziale jego zmienności od 0,1 do 0,9 i max ,

T1  normatywny czas trwania czoła udaru,
T2  normatywny czas do półszczytu na grzbiecie udaru.
Istnieje wiele funkcji aproksymujących rzeczywisty przebieg prądu wyładowania
głównego u podstawy kanału piorunowego. W teoretycznym ujęciu modelowym są one
uwzględniane na zasadzie kompromisu między danymi wynikającymi z doświadczenia, a
późniejszymi możliwościami odtwórczymi zapisu tego zjawiska w formie analitycznej.
Dokonywaniu analizy wrażliwościowej, w odniesieniu do rozpatrywanych w p. 4.2.2
parametrów udarów normatywnych, służy program autorski napisany w MATLAB, zamieszczony w załączniku Z.2. Realizuje on algorytm, umożliwiający uzyskiwanie rozwiązania bęPobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

dącego wynikiem stopnia dopasowania krzywej aproksymowanej do przebiegu rzeczywistego, przy zadanych parametrach udaru normatywnego (rys. 4.1 i 4.2).
Spośród kilku ujęć matematycznych, aproksymujących udar prądowy kolejnego wyładowania głównego i WGn (patrz, załącznik Z.1), za najbardziej przydatną do podjętej tu analizy, uznano wspomnianą w podrozdziale 4.2.1 funkcję prądową:
 Heidlera,
 dwuwykładniczą,
 CCITT.
Natomiast, jako reprezentatywny dla tych aproksymacji, przyjęto znormalizowany udar prądowy wyładowania głównego o kształcie 8 / 20 μs .
Na rys. 4.3 zestawiono wszystkie trzy przebiegi (wg funkcji Heidlera, dwuwykładniczej i CCITT), aproksymujące znormalizowany udar prądowy wyładowania głownego, w celu
ich porównania.
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Rys. 4.3 Porównanie krzywych aproksymujących normatywny udar prądowy wg funkcji
Heidlera (k. czerwony), dwuwykładniczej (k. zielony) i CCITT (k. niebieski).
Jak łatwo stwierdzić przebieg dwuwykładniczy jest najprostrzym zaproponowanym
modelem udaru prądowego wyładowania głównego, który z dość dobrym przybliżeniem od-
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twarza parametry przebiegu znormalizowanego. Do niewątpliwych jego zalet należy zaliczyć
istnienie prostej analitycznej transformaty Fouriera, co pozwala na łatwe prowadzenie obliczeń w dziedzinie częstotliwości. Przebieg CCITT chrakteryzuje się dużą liczbą parametrów
podlegających procesowi optymalizacji, dzięki czemu optymalnie lepiej aproksymuje narastanie czoła i opadanie grzbietu dla udaru prądowego wyładowania głównego. Z przeprowadzonych obliczeń wynika jednak, że funkcja prądowa Heidlera najlepiej aproksymuje znormalizowany udar prądowy wyładowania głównego.
4.2.4

Modele matematyczne udarów napięciowych
Analogicznie, jak w przypadku aproksymacji udaru prądowego, dokonywane są

aproksymacje znormalizowanego udaru napięciowego i tak samo, jak w przypadku aproksymacji udaru prądowego, zostały one sprowadzone do funkcji jednej zmiennej, jaką jest czas t.
Do zasadniczych parametrów rozpatrywanych przebiegów należą:

u max  wartość szczytowa piorunowego udaru napięciowego,
du
 wartość maksymalna stromości narastania czoła udaru napięciowego,
dt max

du
dt 0,3/0,9

 wartość średnia stromości narastania udaru napięciowego w przedziale jego zmienności od 0,3 do 0,9 u max ,

T1  normatywny czas trwania czoła udaru,
T2  normatywny czas do półszczytu na grzbiecie udaru.
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Tak jak w przypadku udaru prądowego, istnieje wiele funkcji aproksymujących rzeczywisty przebieg piorunowego udaru napięciowego i w teoretycznym ujęciu modelowym są
one uwzględniane na zasadzie kompromisu między danymi wynikającymi z doświadczenia, a
późniejszymi możliwościami odtwórczymi zapisu tego zjawiska w formie analitycznej.
Spośród kilku ujęć matematycznych, służących aproksymacji rozpatrywanego udaru,
za najbardziej przydatną, uznano tu również wspomnianą w podrozdziale 4.2.1 funkcję napięciową:
 Heidlera,
 dwuwykładniczą,
 CCITT.
Natomiast za reprezentatywny dla tej aproksymacji przyjęto znormalizowany napięciowy
udar piorunowy o kształcie 1,2/50 μs .
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Podobnie, jak w przypadku aproksymacji znormalizowanego udaru prądowego dokonano tu również porównania przebiegów aproksymujących znormalizowany udar napięciowy za pomocą funkcji Heidlera, dwuwykładniczej i CCITT. W tym celu przebiegi te zostały zestawione na rys. 4.4.

Rys. 4.4 Zestawienie przebiegów aproksymujących znormalizowany udar napięciowy za
pomocą funkcji Heidlera (k. czerwony), funkcji dwuwykładniczej (k. zielony) i
funkcji CCITT (k. niebieski).
Jak łatwo stwierdzić, różnica między analizowanymi aproksymacjami jest mało dostrzegalna. Jednak z uwagi na jego prostotę, preferowany jest przebieg dwuwykładniczy, który z dobrym przybliżeniem odtwarza parametry napięciowego przebiegu znormalizowanego.
Jak już wspomniano przy aproksymacji udaru prądowego, do niewątpliwych zalet przebiegi
dwuwykładniczego należy zaliczyć istnienie prostej analitycznej transformaty Fouriera, co
pozwala na łatwe prowadzenie obliczeń w dziedzinie częstotliwości. Pozostałe dwa przebiegi
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charakteryzują się dużą liczbą parametrów podlegających procesowi optymalizacji, jednak w
przypadku aproksymacji piorunowego udaru napięciowego, nie wpływa to w znaczący sposób
na jej dokładność i kształt otrzymywanej charakterystyki.
4.3

Matematyczne modelowanie parametrów układu „słup  przewody  ziemia”

4.3.1

Schemat zastępczy układu i własności modelowe jego parametrów
W celu określenia indywidualnych cech układu dla postulowanego modelu l.e., spo-

rządzono schematy zastępcze uwzględniające wybrany i rozpatrywany fragment systemu
elektroenergetycznego (słup, przewody, ziemia) pod kątem analizowanych w nim później piorunowych przebiegów prądowych i napięciowych. Jego najważniejsze elementy zostały odwzorowane w postaci obwodów o parametrach rozłożonych, które są niezbędne w dalszych
analizach, opartych na teorii linii długich.
Konfiguracje sprzężeń pojemnościowych i indukcyjnych w l.e., między słupem (SŁ)
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a przewodami fazowymi R, S, T zostały uwidocznienie za pomocą strzałek na rys. 4.5a, a
między przewodem odgromowym (PO) a przewodami fazowymi R, S, T – na rys. 4.5b.
Natomiast na rys. 4.5c i d rozpatrywane konfiguracje odzwierciedlono w schematach
zastępczych ekwiwalentnych obwodów o parametrach rozłożonych R, G, C, L, M,
analizowanych w topologii linii długiej (programowa realizacja w

MATLAB z

wykorzystaniem równań telegrafistów). Do wyróżnienia elementarnych odcinków l.e. służą
symbole: l R  lS  l T  lSŁ  l PO  l .
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a)

b)

c)

d)

Rys. 4.5 Ilustracja konstrukcji l.e. i sprzężeń między: a) słupem a przewodami R, S, T; b)
przewodem odgromowym a przewodami R, S, T oraz ilustracja zastępczych
schematów sprzężeniowych między elementami: c) słupa i przewodów R, S, T; d)
przewodu odgromowego i przewodów R, S, T.
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Analogiczne konfiguracje wzajemnych sprzężeń pojemnościowych i indukcyjnych
między przewodami fazowymi R, S, T uwidoczniono za pomocą strzałek na rys. 4.6a, oraz
między przewodami fazowymi R, S, T a ziemią – na rys. 4.6b. Konsekwentnie, na rys. 4.6c i d
konfiguracje te odzwierciedlono w analogicznych schematach zastępczych. Element
powierzchni ziemi oznaczono symbolem ΔS  Δl2 .
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a)

b)

Rys. 4.6 Opis do rysunku znajduje się na następnej stronie.
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c)

d)
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Rys. 4.6 Ilustracja konstrukcji l.e. i sprzężeń wzajemnych między: a) przewodami R, S, T;
b) przewodami R, S, T a powierzchnią ziemi oraz ilustracja zastępczych
schematów sprzężeniowych między wyodrębnionymi elementami: c) przewodów
R, S, T; d) przewodów R, S, T i ziemi.
Należy zauważyć, że opis analityczny różnych przebiegów prądowych i napięciowych, występujących w elementach rozpatrywanych układów został skomponowany tak, aby
nawiązywał bezpośrednio do modelu rozpatrywanego słupa i l.e. Należy tez mieć na uwadze,
że niniejsza praca nie uwzględnia problematyki związanej z polowym, bądź obwodowym
odwzorowywaniem geometrii słupów elektroenergetycznych WN, dlatego nie wchodząc w
szczegóły, w dalszym ciągu zostanie przedstawiony i będzie rozpatrywany uproszczony jednowymiarowy model takiego słupa. Postępowanie to może zostać uznane za próbę marginalizacji problemu, nie mniej jednak z punktu widzenia stosowalności analityki matematycznej
dla obiektów o strukturze kratownic, powstają ogromne trudności związane z ich wielowymiarowością, co przy szybkozmienności rozpatrywanych zjawisk, prowadzi do bardzo skomplikowanych rozważań teoretycznych. Wspomniane trudności przekładają się w sposób bezpośredni na brak możliwości określenia jednoznacznych i stabilnych warunków brzegowych,
a tym samym na poprawność formułowania równań różniczkowych dla opisywanych zagadnień. Stąd proponowane założenie upraszczające, które obecnie staje się bardzo zasadne, gdyż
– jak wiadomo powszechnie – odchodzi się od konstrukcji słupów w formie kratownic, zastępując je stopniowo konstrukcjami rurowymi. Mając na względzie chęć doprecyzowania omawianego zagadnienia, na rys. 4.7 zaproponowano podział wybranego słupa elektroenergetycznego WN na 6 elementów składowych.
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Rys. 4.7 Słup elektroenergetyczny WN, przedstawiony jako obiekt składający się z szeregu
elementów w formie kratownic (niewidoczne w tym rzucie jego punkty
posadowienia c i d pokrywają się z punktami a i b).

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

Konstrukcja słupa z rys. 4.7, łączy się w punktach a, b, c i d z jego stopą
fundamentową, która pełni rolę jego uziemienia. Analiza zjawisk towarzyszących
wyładowaniom piorunowym, dokonywana w oparciu o uproszczony (jednoelementowy)
model słupa, została podyktowana i wymuszona zbyt wielką złożonością problemu, co w
oparciu o rys. 4.5  4.7 nasunęło wnioski utwierdzające autora w przekonaniu, że:
 podczas wyładowania piorunowego w rzeczywisty układ elektroenergetyczny WN (słup –
przewody  ziemia), zachodzi zbyt złożona interakcja czasowo  przestrzenna między poszczególnymi elementami słupa, a przewodami l.e.; ponadto dla słupów WN o konstrukcji
stalowej, w obliczeniach powinien być brany pod uwagę nie jeden, lecz więcej punktów jego uziemienia (rys. 4.7, punkty a, b, c, d),
 w przypadku rozpatrywanego układu istnieje również trudność w dokładnym oszacowaniu
wartości parametrów rozłożonych, czyli wzajemnych sprzężeń indukcyjno  pojemnościowych i właściwości przewodnościowo  rezystancyjnych, które ściśle zależą od stopnia niejednorodności powstających w jego otoczeniu pól, spowodowanego znacznymi wartościami
ich natężeń.
A zatem, uwzględniając poruszaną w rozprawie tematykę, przy budowie
analitycznego modelu dla wybranego słupa elektroenergetycznego WN, zrodziła się pewna
koncepcja ujednolicenia tego zagadnienia. Postanowiono prowadzić dalsze obliczenia w
oparciu o wyidealizowany (ujednorodniony) model omawianego słupa, który przedstawiono
na rys. 4.8.
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b)
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a)

Rys. 4.8 Konstrukcja i schemat słupa: a) rzeczywistego układu elektroenergetycznego WN,
b) uproszczonego modelu, charakteryzującego się izotropowością, jednorodnością i
liniowością (oznakowanie elementów po obu stronach nie jest tożsame).
Sposób adaptacji przyjętego do dalszej analizy (rys. 4.9) jednorodnego modelu słupa
(MSŁ) został przedstawiony w oparciu o rys. 4.8 i jest następujący:
a) Ze względów analitycznych dokonywany jest podział rozpatrywanego układu na mniejsze
elementy. Można w nim wyróżnić (rys. 4.8b) trzy zasadnicze grupy definiujące
przynależność danego elementu wchodzącego w skład:
 konstrukcji nośnej słupa (el. 1, 2, 4, 7, 10, 13),
 l.e. (przewód odgromowy  el. 3, przewód fazy R  el. 6, przewód fazy S  el. 9 i
przewód fazy T  el. 12),
 izolacji elektrycznej w postaci zespołów izolatorowych (el. 5, 8, 11),
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 uziemienia słupa wraz z przyległym mu obszarem (el. 14  omówiony dodatkowo na rys.
4.9 i 4.12).
b) W następstwie podziału dokonanego w punkcie a), po przekształceniu wszystkich
wyodrębnionych elementów do jednego wymiaru liniowego, otrzymuje się najbardziej
uproszczony model rozpatrywanego słupa (MSŁ) o „analitycznie przejrzystej topologii”
(rys. 4.9).
Warto również nadmienić, że wybrany fragment układu elektroenergetycznego WN
(słup  przewody  ziemia) przedstawiony na rys. 4.8a oraz jego jednoelementowy model
MSŁ z rys. 4.9, łączy w sobie różne rodzaje środowisk:
1. Przewodzące, do tej grupy kwalifikują się:
 przewody elektroenergetyczne,
 stalowe elementy konstrukcyjne słupa,
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 warystorowe elementy w układzie ochrony l.e.
2. Dieelektryczne, w skład którego wchodzą:
 zespoły izolatorów,
 powietrze jako środowisko pracy l.e.
3. Mieszane, jest to środowisko uziemienia słupa wraz z przyległym mu obszarem. Jest ono
niewątpliwie najbardziej zawiłe w opisie matematycznym, ponieważ łączy w sobie wiele
cech wcześniej wymienionych środowisk (rys. 4.9 i 4.10).

Rys. 4.9 Schematycznie przedstawiony mechanizm odpływu prądu wyładowania
piorunowego ze słupa do ziemi. MSŁ  najprostrzy model słupa WN w postaci
pręta, LPPo  prąd powierzchniowy, LPP  prąd przesunięcia, LPB  prąd
błądzący.
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Podczas rozpatrywania odpływu prądu wyładowania głównego i WGn przez model
słupa (MSŁ) do ziemi (rys. 4.9) należy zwrócić uwagę na złożony charakter tego odpływu i
wyróżnić w nim trzy rodzaje prądów:
 prądy powierzchniowe (LPPo),
 prądy przesunięcia (LPP),
 prądy błądzące (LPB).
Analizując rozpatrywany mechanizm rozpływu prądu wyładowania piorunowego,
można się zastanawiać, czy istnieje pojęcie pojemności lub indukcyjności wzajemnej między
słupem a ziemią? Odpowiedź na to pytanie zależy od stopnia przewodności elektrycznej
gruntu, która jest pochodną jego właściwości fizyko  chemicznych, w tym wilgotności. W
rzeczywistości, nie można utożsamiać go z obszarem doskonale przewodzącym, ponieważ ze
względu na swoją niejednorodność, zarówno w sensie budowy chemicznej, jak i fizycznej,
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stanowi on obiekt bardzo złożony w analizie (rys. 4.10). W związku z tym kolejnym i
niezwykle zawiłym aspektem nasuwającym się przy kompleksowej analizie przebiegu
wyładowania piorunowego, jest określenie i uwzględnienie w prowadzonych obliczeniach
właściwości fizyko  chemicznych gruntu.
a)

b)

Rys. 4.10 Obraz modelowania właściwości fizyko  chemicznych gruntu: a) elementarne
sześciany, ujmujące w sposób dyskretny właściwości elektryczne i magnetyczne
gruntu, b) notacja tensorowa zmian współrzędnej uogólnionej , reprezentującej
konduktywność (), przenikalność elektryczną () i magnetyczną () ziemi.
Struktura wewnętrzna gruntu jest skomplikowana w sensie budowy elektrochemicznej. Inna jest fizyka zjawisk związana z przepływem przezeń prądu stałego, inna dla prądu
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przemiennego, a w szczególności szybkozmiennego, z którym mamy doczynienia przy analizie wyładowań piorunowych [17].
Dla prądów zmiennych można  z dość dobrym przybliżeniem  założyć, że przenikalność magnetyczna gruntu jest wielkością stałą równą μ 0 . W niektórych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z gruntem mającym dużą zawartość rud żelaza czy manganu, wartość
współczynnika μ 0 jest kilkakrotnie większa. Z kolei przenikalność elektryczna gruntu zmienia się w szerokim zakresie i wynosi (1  80) ε 0 . Jej wartość zależy w dużym stopniu od jego
wilgotności. Z punktu widzenia analizy przepływu doziemnych szybkozmiennych prądów
piorunowych, wielkość ta na skutek istnienia prądów przesunięcia odgrywa pierwszoplanowe
znaczenie. Kolejnym ważnym parametrem jest konduktywność gruntu zmieniająca się również w znaczący sposób od porowatości, wilgotności (odczynu pH), stopnia nasycenia gleby
pierwiastkami metalicznymi oraz półprzewodnikowymi. Typowo uwzględnia się zakres konPobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

duktywności od 10 4 do 1 S/m.
Prąd piorunowy docierając do powierzchni ziemi częściowo się od niej odbija, a częściowo wnika do jej wnętrza. Czysto teoretycznym podejściem jest przyjęcie założenia, że
powierzchnia ziemi jest idealnym przewodnikiem. W takim przypadku następowałoby od niej
całkowite odbicie fali prądowej lub propagującego ładunku.
Konsekwencją wprowadzenia schematu zastępczego i jego elementów jest analiza
charakteryzujących je parametrów, tj. możliwych do wystąpienia zmian pojemności i indukcyjności oraz rezystancji wzdłużnej i przewodności poprzecznej. Rozpatrywane są one w kolejnych podrozdziałach.
Obliczanie pojemności oraz indukcyjności własnej i wzajemnej jest ściśle związane z
obwodowym modelem l.e., przedstawionym na rys. 4.5 i 4.6. Czynności obliczeniowe rozpoczęto od wyznaczenia sprzężeń pojemnościowych i indukcyjnych między dwoma przewodami ułożonymi w różnych konfiguracjach przestrzennych, przy uwzględnieniu następujących
założeń:
 środowisko pracy elementów rozpatrywanych w modelu l.e. (rys. 4.8  4.10) ma charakter
liniowy, w którym pominięto wpływ jonizacji międzyprzewodowej i około izolatorowej,
 w analizie międzyprzewodowych sprzężeń pojemnościowych i indukcyjnych nie uwzględniono wpływu ziemi,
 przy wyznaczaniu pojemności wzajemnej założono, że rozkład ładunku na powierzchni
rozpatrywanych przewodów jest równomierny i nie zależy w znaczący sposób od ich wzajemnej odległości (założenie to nie prowadzi do dużego błędu w obliczeniach, ponieważ
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rozważany fragment l.e. jest długi w stosunku do występujących w nim odległości międzyprzewodowych),
 przy wyznaczaniu indukcyjności wzajemnej przyjęto jednakową gęstość prądów w rozpatrywanych przewodach, a zatem nie uwzględnia się wpływu zjawiska naskórkowości i zbliżenia.
4.3.2

Funkcje modelowe własnych i wzajemnych pojemności elementów układu
Punktem wyjścia do obliczenia pojemności własnych i wzajemnych obwodowego

modelu l.e. z rys. 4.5 i 4.6 jest układ dwóch przewodów rozmieszczonych w dowolnej konfiguracji przestrzennej, który został pokazany na rys. 4.11. W celu uproszczenia opisu matematycznego, układ współrzędnych został skojarzony z dowolnie wybranym przewodem (np. l1
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jak na rys. 4.11).

Rys. 4.11 Układ dwóch przewodów w przestrzeni, służący do wyznaczania współczynników
potencjałowych, przy czym: η1 i η 2  gęstość liniowa ładunku zgromadzonego
odpowiednio na przewodach l1 i l 2 , r12  wektor wskazujący wzajemne położenie
elementów dl1 i dl 2 , α  kąt nachylenia przewodnika l 2 względem płaszczyzny
xy, β  kąt nachylenia przewodnika l 2 względem płaszczyzny yz, R 1 i R 2 
promienie przewodów l1 i l 2 .
Wyznaczenie pojemności własnej i wzajemnej układu dwóch przewodów ułożonych
w różnej konfiguracji przestrzennej, będzie prowadzone przy użyciu metody współczynników
potencjałowych. W rozpatrywanym przypadku, kiedy elementy analizowanego fragmentu l.e.
można traktować jako zbiory przewodników połączonych lub izolowanych elektrycznie, jest
to bardzo dużym udogodnieniem. Współczynniki potencjałowe określają powiązania własne i
wzajemne w postaci sprzężeń pojemnościowych lub indukcyjnych, istniejacych między poszczególnymi przewodami. Ich wyznaczanie polega na określeniu potencjału poszczególnych
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odcinków przewodów przy uwzględnieniu w pierwszym przypadku, ładunku na nich zgromadzonego, a w drugim przypadku, gęstości prądu przez nie płynącego. W tym podrozdziale zostanie przedstawiony sposób analitycznego obliczania gęstości ładunku znajdującego się na
przewodach l1 i l 2 , a co za tym idzie ich pojemności własnych i wzajemnych.
W przypadku pól wytwarzanych przez naładowane przewody linii elektroenergetycznej, których średnice mogą być jak w rozpatrywanym zagadnieniu uznane za małe w porównaniu z ich wymiarami podłużnymi  optymalnym rozwiązaniem przy uwzględnieniu istniejącej równomierności w rozkładzie ładunku znajdującego się na ich powierzchni, jest odwołanie się w opisie do właściwości wynikających z liniowego rozkładu gęstości ładunku.
Przemawia za tym również fakt, że w czasie polaryzacji elektrycznej ładunek swobodny koncentruje się w zasadzie na powierzchni przewodnika. Chodzi tutaj o układy wysokonapięciowe, w których mogą występować duże niejednorodności pola, a tym samym rozkładu ładun-
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ku.
Po uwzględnieniu złożonych przekształceń matematycznych otrzymujemy końcową
wartość uśrednionego potencjału przewodu l 2 , który jest ściśle związany z ładunkiem skupionym na powierzchni sąsiedniego przewodu l1 :
l

 śr 
l2

2
η1
(A)dk
4π ε 0 ε r l 2 0

(4.1)

w której:

A  ln

(x l21  kcosαsinβ) 2  (l1  y l21  kcosαcosβ) 2  (z l21  ksinα) 2  (l1  y l21  kcosαcosβ)
(x l21  kcosαsinβ) 2  ( y l21  kcosαcosβ) 2  (z l21  ksinα) 2  ( y l21  kcosαcosβ)
W rozważanym przypadku obowiązuje warunek 0  k  l 2 , przy jednoczesnym po-

minięciu stałych całkowania (brak warunków zerowych). Zgodnie z wcześniejszą sugestią,
drugie całkowanie przebiegające wzdłuż przewodu l 2 , ze względu na występujące we wzorze
(4.1) nie elementarne funkcje podcałkowe, będzie przeprowadzone numerycznie. Stosowny
algorytm całkowania został napisany przez autora i wykorzystany w obliczeniach zrealizowanych w programie MATLAB. Wyniki w postaci graficznej będą poddane dalszej analizie i
dyskusji w trakcie prowadzonych rozważań na łamach niniejszej rozprawy. W sytuacji ogólnej, kiedy rozpatrujemy przewodniki o różnych długościach, dowolnie ułożone w przestrzeni,
powinno się równolegle wyznaczać wartość uśrednionego potencjału również dla przewodu

l1 . Stąd też uwzględniając występujące podobieństwa, można analogicznie wyznaczyć ten potencjał. Układ współrzędnych z rys. 4.11 zostaje wówczas skojarzony z przewodem l 2 , co w
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następstwie powoduje odpowiednią modyfikację indeksów. Pomijając zatem opis przekształceń algebraicznych, dochodzimy do końcowej postaci równania, które definiuje uśredniony
potencjał przewodu l1 :
l

śr

l1

1
η2

(A)dl
4π ε 0 ε r l1 0

(4.2)

gdzie:
A  ln

(x l11  lcosαsinβ) 2  (l 2  y l11  lcosαcosβ) 2  (z l11  lsinα) 2  (l 2  y l11  lcosαcosβ)
(x l11  lcosαsinβ) 2  ( y l11  lcosαcosβ) 2  (z l11  lsinα) 2  ( y l11  lcosαcosβ)

Istnieje wiele różnych przestrzennych konfiguracji ułożenia dwóch przewodów dla
których najlepiej jest korzystać ze wzorów (4.1) i (4.2), posługując się opracowanym w tym
celu programem komputerowym (autorski kod programu MATLAB realizujący główny algo-
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rytm obliczeń). Należy zauważyć, że ładunek zgromadzony na przewodach l1 i l 2 jest równy
co do wartości, lecz ma znak przeciwny:

Ql1  η1l1  Q oraz  Ql2  η 2 l 2  Q
Znając średnie potencjały przewodów l1 i l 2 opisane wzorami (4.1) i (4.2) można przy wykorzystaniu wzorów a12 

śr

l1

η 2l 2

i a 21 

śr

l2

η1l1

jednoznacznie opisać wartości sprzężeń pojemno-

ściowych między rozpatrywanymi przewodami i zdefiniować pojemność wzajemną dla
dwóch dowolnych przewodów ułożonych w dowolnej konfiguracji przestrzennej, zgodnie z
zależnością:
Q
1
1
(4.3)
C12  C 21 


 l1  l2 a 11  a 12  a 21  a 22 a 11  2a 12  a 22
w której: a 11 

 śrwł

l1

η1l1

i a 22 

 śrwł

l2

η 2l2

, a 12 i a 21 patrz wyżej.

gdzie średnie współczynniki potencjałowe własne wyrażają się następująco:
 dla przewodu l1 :

śrwł 
l1

η1
2
2
2
2
(r21  l1ln l1  l1  r21  l1  r21  l1ln r21 )
2π ε 0 ε r l1
r

,

21 R1

 dla przewodu l 2 :

śrwł 
l2

η2
2
2
2
2
(r12  l 2 ln l 2  l 2  r12  l 2  r12  l 2 ln r12 )
2π ε 0 ε r l 2
r

.

12  R 2
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W przypadku współczynników potencjałowych własnych, między potencjałami analizowanych przewodów, a zgromadzonymi na nich ładunkami zachodzą związki: 11  a11Ql1 i

 22  a 22Ql2 . Są one interpretowane również, jako odwrotności pojemności własnych dla odosobnionych przewodów l1 i l 2 , co wynika bezpośrednio z poniższej zależności:

C11 

Q l1

11

, C 22 

Q l2

 22

Powyższe zależności pozwalające wyznaczyć pojemności własne i wzajemne przewodów l1 i l 2 ułożonych w określonej konfiguracji przestrzennej (rys. 4.12a i b), można zobrazować graficznie wykorzystując autorski kod programu MATLAB realizujący główny algorytm obliczeń (rys. 4.13). Dokonano tego poniżej wzorując się na rys. 4.11 i uwzględniając
zależność (4.3). W analizie uwzględniono następujące założenia obliczeniowe:
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 początek przewodu stacjonarnego l1 został umieszczony w punkcie o współrzędnych

x l11 , y l11 , z l11  0 , a jego koniec w punkcie o współrzędnych x l1n , z l1n  0, y l1n  l1 ,
 początek i koniec przewodu l 2 obracającego się równolegle oraz współśrodkowo względem
przewodu l1 zmienia swoje współrzędne cyklicznie w granicach x l21   500  500 [m],

x l2n  500  500 [m], y l21  0  l 2 [m], y l2n  l 2  0 [m], z l21 , z l2n  z [m], a ponadto
α = 0, β  0  360 [] ,
 długości rozpatrywanych przewodów l1 i l 2 = 1000 [m], ich promienie R 1 i R 2 = 0,01 [m],
 z [m]  odległość między współrzędnymi z l11 i z l1n oraz z l21 i z l2n .
a)
z

y
Rys. 4.12 Opis do rysunku znajduje się na następnej stronie.
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x

b)
z

y

x

Rys. 4.12 Układy przewodów: a) równoległych, b) prostopadłych, o rosnącej do 1000 m długości l1 i l 2 , o promieniu R 1 i R 2 = 0,01 m i o odległości między nimi z = 1 m.
C l1l2 – pojemność wzajemna, M12 – indukcyjność wzajemna.
Rezultatem dokonanych obliczeń są przedstawione na rys. 4.13a przebiegi krzywych
ujmujących zmiany pojemności wzajemnych C l1l2 dla układu przewodów z rys. 4.12a, tj.
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przewodem stacjonarnym l1 oraz ułożonym równolegle w odległości z i odchylonym względem niego współśrodkowo o kąt  przewodem l 2 (kolory krzywych odpowiadają różnym
wartościom współrzędnej z). Natomiast na rysunku 4.13b przedstawiono sposób zmienności
pojemności wzajemnej przewodów l1 i l 2 pozostających w konfiguracji równoległej, dla której przyrost pojemności spowodowany jest replikacją gromadzącego się na nich ładunku powierzchniowego Q i  Q . Na rysunku 4.13c uwidoczniono sposób zmienności pojemności
wzajemnej przewodów ułożonych w konfiguracji prostopadłej, jak pokazano na rys. 4.12b.
Dla l.e. jest to przypadek osobliwy, który dotyczy lokalnie występujących między nimi skrzyżowań. Został on ponadto uwzględniony również z tego powodu, że mogą zaistnieć sytuacje,
w których przez elementy umiejscowione prostopadle do l.e. (słup i izolatory), przepływa
prąd piorunowy. Wtedy z pewnym przybliżeniem można rozważać ich konfigurację autonomicznie, jako układ dwóch prostopadłych przewodników. Zjawiska fizyczne związane z ładunkiem powierzchniowym zgromadzonym na przewodach l1 i l 2 są identyczne z uwzględnianymi w konfiguracji równoległej.

43

a)
z = 1,
z = 2,
z = 4,
z = 8, [m]
z = 16,
z = 32,
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z = 64.

b)

Rys. 4.13 Opis do rysunków znajduje się na następnej stronie.
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c)

Rys. 4.13 Przebieg zmian pojemności wzajemnej C l1l2 : a) między przewodem stacjonarnym
l1 i równolegle oraz współśrodkowo obracającym się względem niego przewodem
l 2 ; b) między równoległymi przewodami l1 || l 2 (rys. 4.12a); c) między prostopadłymi przewodami l1  l 2 (4.12b) – w funkcji przyrostu gromadzącego się na nich
ładunku Q i  Q .
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Przedstawione wykresy pozwalają wyrobić pogląd na znaczenie sprzężeń pojemnościowych między przewodami występującymi w dwu charakterystycznych konfiguracjach.
Jak wynika z obliczeń, przykładowy układ, który składa się z dwóch równoległych przewodów o promieniach 0,01 m, oddalonych od siebie o 1 m i rozwieszonych w przęsłach między
słupami na długości 1000 m, ma pojemność około 6 nF/km. Należy przypomnieć, że w przeprowadzonej analizie, zgodnie z przyjętymi uprzednio założeniami, zaniedbano wpływ
ukształtowania konstrukcji słupów. Z obliczeń wynika, że wzajemne ułożenie przewodów ma
wpływ na ich wzajemną pojemność, która – ze względu na specyfikę krzywizn linii pola –
występuje przy każdej ich konfiguracji, osiągając ekstremum dla przewodów w konfiguracji
równoległej.
W oparciu o pokazane wykresy można wskazać na pewne subtelności, które wynikają bezpośrednio z przepływu prądu wyładowania piorunowego przez przewody ułożone w
różnych konfiguracjach. Adekwatnie do tego stwierdzenia, dokonana została analiza właśnie
dla tych zróżnicowanych topologicznie konfiguracji, aby wykazać złożoność samego zjawiska propagacji fali piorunowej w linii o parametrach rozłożonych. Ocenie została poddana
dynamika zmienności pojemności wzajemnej przewodów l1 i l 2 w funkcji przyrostu długości
fali przepływającego przez nie ładunku. Jak widać w przypadku przewodów ułożonych równolegle (rys. 4.12a) są to zależności przebiegające liniowo (rys. 4.13b), natomiast w przypadku przewodów skonfigurowanych prostopadle (rys. 4.12b) można dostrzec pewną osobliwą
nieliniowość (rys. 4.13c).
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4.3.3

Funkcje modelowe własnych i wzajemnych indukcyjności elementów układu
Podobnie, jak w przypadku pojemności własnych i wzajemnych, punktem wyjścia do

obliczenia indukcyjności własnych i wzajemnych obwodowego modelu linii elektroenerge-
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tycznej z rys. 4.5 i 4.6 jest konfiguracja przestrzenna dwóch przewodów, jak na rys. 4.14.

Rys. 4.14 Konfiguracja dwóch przewodów umieszczonych w przestrzeni, służąca do
wyznaczania ich indukcyjności własnej i wzajemnej, przy czym: i1 (t) , i 2 (t) 
wartości prądów płynących odpowiednio w przewodach l1 i l 2 , α  kąt nachylenia
przewodnika l 2 względem płaszczyzny xy, β  kąt nachylenia przewodnika l 2
względem płaszczyzny yz, r12  wektor wskazujący wzajemne położenie
elementów dl1 i dl 2 , R 1 , R 2  promienie przewodów l1 i l 2 .
Wyznaczanie indukcyjności wzajemnej między dwoma dowolnie ułożonymi w przestrzeni przewodami l1 i l 2 , uwarunkowane jest znajomością całkowitego strumienia magnetycznego je przenikającego oraz gęstością prądu w nich płynącego. W przypadku strumienia
wzajemnego ψ 21 sprzężonego z przewodem l 2 i wytwarzanego przez prąd i1 (t) płynący w
przewodzie l1 , jego wartość należy podzielić przez ten prąd. W ten sposób otrzymuje się indukcyjność wzajemną M 21 

ψ 21
. Uwzględniając z kolei strumień ψ12 sprzężony z przewoi1

dem l1 , należy jego wartość podzielić przez prąd i 2 (t) płynący w przewodzie l 2 , który wytwarza ten strumień. Analogicznie więc zostaje zdefiniowana indukcyjnośc wzajemna

M12 

ψ12
. W środowiskach izotropowych, jednorodnych i liniowych okazuje się, że opisane
i2

indukcyjności wzajemne są sobie tożsamościowo równe:
M12  M 21 
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ψ12 ψ 21

i2
i1

(4.4)

W opracowaniu będzie brana pod uwagę zależność (4.4) ze względu na topologię
obwodów tworzących model linii elektroenergetycznej. Na rysunku 4.14 umyślnie zamknięto
obwody elektryczne przewodów l1 i l 2 dla zapewnienia w nich ciągłości przepływu prądu.
Pojęcie krawędzi przewodów bywa zazwyczaj utożsamiane z przyjęciem określonej ich długości, z równoczesnym zaniedbaniem doprowadzeń do pozostałej części obwodu elektrycznego. Końcowym etapem będzie komputerowa interpretacja współczynnika indukcyjności
wzajemnej, który po uwzględnieniu stosownych przekształceń przyjmie ostateczną postać:
l

μ μ 2
M12  M 21  0 r   (A)dk
4π 0

(4.5)

w której:
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A  ln

(x l21  kcosαsinβ) 2  (l1  y l21  kcosαcosβ) 2  (z l21  ksinα) 2  (l1  y l21  kcosαcosβ)
(x l21  kcosαsinβ) 2  ( y l21  kcosαcosβ) 2  (z l21  ksinα) 2  ( y l21  kcosαcosβ)

gdzie: μ r  względny współczynnik przenikalności magnetycznej, μ 0  4π 10 7
Indukcyjność własna jest związane z indukcyjnością wewnętrzną i zewnętrzną przewodu w
następujący sposób:
L w  L wew  L zew ,

przy czym:
Lw 

ψw
, ψ w  całkowity strumień pola magnetycznego związany z przewodem l1 i jego
i1

otoczeniem,
L wew 

ψ wew
, ψ wew  wewnętrzny strumień sprzężony (przenika wnętrze przewodu l1 ),
i1

L zew 

ψ zew
, ψ zew  zewnętrzny strumień sprzężony (obejmuje przewód l1 nie wnikając do
i1

jego wnętrza).
Indukcyjność wewnętrzna przewodu l1 jest równa:
L wew 

μ r μ 0 l1
8π

Indukcyjność zewnętrzna przewodu przyjmie postać:

L zew 

μ 0μ r
2
2
(R1  l1ln l1  l12  R 1  l12  R 1  l1ln R 1 ) ,
2π
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gdzie: R 1 jest promieniem przewodu l1
Analogicznie, jak w przypadku pojemności, tak i tutaj przy podobnych założeniach i
parametrach można graficznie zinterpretować indukcyjności rozpatrywanego układu. W tym
celu, przeprowadzono stosowne obliczenia, nawiązując do rys. 4.14 do wyznaczonych powyżej zależności, oraz adaptując autorski kod programu MATLAB realizujący główny algorytm
obliczeń wraz z następującym sformułowaniem założeń i parametrów wyjściowych:
 początek przewodu stacjonarnego l1 został umieszczony w punkcie o współrzędnych

x l11 , y l11 , z l11  0 , a jego koniec w punkcie o współrzędnych x l1n , z l1n  0, y l1n  l1 ,
 początek i koniec przewodu l 2 obracającego się równolegle oraz współśrodkowo względem
przewodu l1 zmienia swoje współrzędne cyklicznie w granicach x l21   500  500 [m],

x l2n  500  500 [m], y l21  0  l 2 [m], y l2n  l 2  0 [m], z l21 , z l2n  z [m], a ponadto
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α = 0, β  0  360 [] ,
 długości rozpatrywanych przewodów l1 i l 2 = 1000 [m], ich promienie R 1 i R 2 = 0,01 [m],
 z [m]  odległość między współrzędnymi z l11 i z l1n oraz z l21 i z l2n .
W wyniku przeprowadzonych obliczeń na rys. 4.15a przedstawiono rodzinę krzywych ujmujących zmiany indukcyjności wzajemnych M l1l2 dla układu przewodów z rys.
4.12a, tj. przewodem stacjonarnym l1 oraz ułożonym równolegle w odległości z i odchylonym względem niego współśrodkowo o kąt  przewodem l 2 (kolory krzywych odpowiadają
różnym wartościom współrzędnej z). Natomiast na rysunku 4.15b przedstawiono sposób
zmienności indukcyjności wzajemnej przewodów l1 i l 2 pozostających w konfiguracji równoległej l1 || l 2 , dla której przyrost indukcyjności spowodowany jest replikacją przepływających przez nie prądów i1(t)i i2(t). Na rysunku 4.15c uwidoczniono sposób zmienności indukcyjności wzajemnej przewodów ułożonych w konfiguracji prostopadłej l1  l 2 , jak pokazano
na rys. 4.12b.
We wszystkich omawianych przypadkach w obliczeniach uwzględniany jest aktualny przyrost długości przewodów, zaznacznony na rys. 4.12 kolorem czerwonym.
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a)

z = 1,
z = 2,
z = 4,
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z = 8, [m]
z = 16,
z = 32,
z = 64.
Rys. 4.15 Opis do rysunku znajduje się na następnej stronie.
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b)
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c)

Rys. 4.15 Przebieg zmian indukcyjności wzajemnej M l1l2 : a) między przewodem stacjonarnym l1 i równolegle oraz współśrodkowo obracającym się względem niego przewodem l 2 ; b) między równoległymi przewodami l1 || l 2 (rys. 4.12a); c) między prostopadłymi przewodami l1  l 2 (4.12b) – w funkcji przyrostu ich długości.
Należy zauważyć, że zmiany indukcyjności wzajemnej w układzie równoległym i
prostopadłym rozpatrywanych przewodów, są ściśle uwarunkowane ich długością i przestrzennym ułożeniem. Podobnie jak w przypadku pojemności również i tu układ prostopadły
stanowi przypadek osobliwy, który dotyczy lokalnie występujących skrzyżowań między
przewodami. Został on uwzględniony dlatego, że mogą zaistnieć sytuacje, w których przez
elementy umiejscowione prostopadle do linii przesyłowej (słup i izolatory), przepływa prąd
piorunowy. Wtedy z pewnym przybliżeniem można rozważać ich konfigurację autonomicznie, jako układ dwóch prostopadłych przewodników. Zjawiska fizyczne związane z ładunkiem przepływającym przez przewody l1 i l 2 są identyczne jak w konfiguracji równoległej.
Przedstawione wykresy dają właściwy pogląd co do oceny sprzeżeń indukcyjnych
przewodów ułożonych w dwóch charakterystycznych konfiguracjach. Jak wynika z obliczeń,
przykładowy układ, który składa się z dwóch równoległych przewodów o promieniach 0,01
m, oddalonych od siebie o 1 m i rozwieszonych w przęsłach między słupami na długości 1000

50

m, może mieć indukcyjność większą niż 1 mH/km. W przeprowadzonej analizie, zgodnie z
przyjętymi uprzednio założeniami, zaniedbano wpływ ukształtowania konstrukcji słupów. Z
obliczeń wynika, że wzajemne ułożenie przewodów ma wpływ na ich wzajemną indukcyjność, która utożsamia tę cechę, a ponadto przyjmuje wartości zerowe dla prostopadłej konfiguracji przewodów.
W oparciu o pokazane wykresy można wskazać na pewne subtelności, które wynikają bezpośrednio z przepływu prądu wyładowania piorunowego przez przewody ułożone w
różnych konfiguracjach. Adekwatnie do tego stwierdzenia, dokonana została analiza właśnie
dla tych zróżnicowanych topologicznie konfiguracji, aby wykazać złożoność samego zjawiska propagacji fali piorunowej w linii o parametrach rozłożonych. Ocenie została poddana
dynamika zmienności indukcyjności wzajemnej przewodów l1 i l 2 w funkcji przyrostu długości fali ładunku przez nie przepływającego. Dla przewodów ułożonych równolegle (rys.
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4.15b) są to zależności przebiegające liniowo, natomiast w przypadku przewodów skonfigurowanych prostopadle (rys. 4.15c) można dostrzec dużą nieliniowość zmian indukcyjności
wzajemnej. Cecha ta uwydatnia się szczególnie przy niewielkich odległościach między przewodami l1 i l 2 (rys. 4.15a i c).
4.3.4

Funkcje modelowe rezystywności elementów układu
Przyjmowanie parametrów o stałych wartościach, do analizy układu „piorun  linia

elektroenergetyczna  ziemia”, jest dużym uproszczeniem i może prowadzić do wniosków
znacznie zniekształcających stan rzeczywisty. Jak już wspomniano, rozpatrywany układ jest
w rzeczywistości bardzo dynamiczny i to nie tylko ze względu na zjawiska piorunowe, ale
również ze względu na stan chwilowy wymuszony oddziaływaniem różnych zmiennych w
czasie warunków środowiskowych (temperatura otoczenia, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, zanieczyszczenie), eksploatacyjnych (zmiany wartości i biegunowości napięcia, charakter i wartość obciążenia), a nawet strukturalnych (rodzaj, układ, stan i wymiary elementów
składowych, rodzaj, układ i stan izolacji). W związku z tym wielkość charakteryzująca dowolny element układu może w każdej chwili przyjmować wartości z dość rozległego zakresu,
co powinno być w analizie wpływu indywidualnych cech właściwie uwzględnione.
Rezystywność elementów przewodzących jest uzależniona od różnych czynników, z
których najistotniejszym wydaje się być stan powierzchni i zmiany obciążenia oraz związane
z nimi zmiany temperatury.
Chwilowe straty mocy czynnej w napowietrznej l.e., rozpatrywane przy pominięciu
zjawiska ulotu elektrycznego, zależne są w uproszczeniu od iloczynu kwadratu obciążenia
51

prądowego każdego z jej przewodów fazowych, ich rezystancji i temperatury. Temperatura
pracy wszystkich przewodów zostaje ustalona na podstawie bilansu źródeł i strat ciepła, realizującego się zawsze w zmiennych warunkach otoczenia. Algorytm obliczeń temperatury
przewodów, najczęściej stosowany w l.e., opiera się na mierzonych w czasie rzeczywistym
wartościach prędkości i kierunku wiatru, temperatury powietrza, promieniowania słonecznego
oraz prądu obciążenia linii. Na jego podstawie powstał tzw. europejski model obliczeniowy
dla przewodów nieizolowanych i bimateriałowych (złożonych z oplotu i rdzenia). Opisano go
szerzej w raporcie CIGRE [48]. Odpowiednik modelu europejskiego jest stosowany również
w USA (IEEE Standard 738  1993) [22].
W elektroenergetycznych przewodach bimateriałowych własności związane z rozszerzalnością mechaniczną i termiczną są różne dla oplotu i rdzenia. Istotny z punktu widzenia prowadzonych analiz może być również gradient temperatury wewnątrz przewodu. Przy
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dużych gęstościach prądu przewodzenia w zależności od warunków chłodzenia, a nawet od
występującego naprężenia w przewodzie, temperatura oplotu może się znacznie różnić w stosunku do temperatury rdzenia tego przewodu.
W ogólności przyrost temperatury danego przewodu elektroenergetycznego uzależniony jest od kwadratu jego obciążenia prądowego, rezystancji i czasu trwania prowadzonej
analizy oraz w dość złożony sposób od warunków atmosferycznych panujących w jego otoczeniu. W danej chwili, dla zadanej dopuszczalnej temperatury granicznej przewodów fazowych można określić ich dopuszczalną obciążalność prądową. Zarówno prąd obciążenia, jak i
warunki pogodowe (w tym zwłaszcza wiatr i ruchy konwekcyjne powietrza) są wielkościami
nieustannie zmieniającymi się w czasie. Z tego względu straty energii w trójfazowej jednotorowej linii przesyłowej można opisać wg przybliżonej zależności:
Tr

E  3  I 2 t   R 20 1  α R Tt   20dt ,

(4.6)

0

gdzie:

Tr  okres trwania pomiaru, w którym uwzględniane są straty,
R 20  wypadkowa rezystancja przewodów w temperaturze 20C,

α R  współczynnik temperaturowy,
Tt   uwzględniana temperatura pomiaru.
Natomiast zmiana rezystancji dla każdego z wymienionych przewodów z dobrym przybliżeniem wyraża się następująco:
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R(T)  R 20 1  α R Tt   20

(4.7)

Wyznaczanie strat energii z zależności (4.6) może być w praktyce uciążliwe. Wymaga ono przeprowadzenia symulacji pracy l.e. przy zmiennym obciążeniu i w zmiennych warunkach atmosferycznych. Można się też posłużyć parametrami statystycznymi, ale konieczna
jest w tym przypadku znajomość wartości średniej prądu obciążenia przewodu I sr i jego
współczynnika zmienności statystycznej ν I oraz wartości średniej rzeczywistej temperatury
przewodu Tsr , uzyskanej pośrednio z opomiarowania tej linii. Wspomniane straty energii są
wtedy określone zależnością:





E  3  I sr2 1  ν 2I  R 20 1  α R Tsr  20

Należy podkreślić, że często przy obliczaniu strat energii w liniach elektroenergetycznych korzysta się ze średniej wartości obciążenia i katalogowej wartości rezystancji
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przewodów, co prowadzi do otrzymywania przybliżonych wyników.
Podwyższenie natężenia prądu przesyłanego l.e. przy wykorzystaniu tradycyjnych
przewodów aluminiowo  stalowych napotyka na następujące ograniczenia:
 niebezpieczeństwo degradacji właściwości wytrzymałościowych drutów aluminiowych oraz
utraty własności antykorozyjnych warstwy cynkowej, oddzielającej je od drutów stalowych,
 zmianę właściwości fizycznych materiałów składowych przewodu (rezystancji, współczynnika rozszerzalności mechanicznej i cieplnej),
 wzrost masy właściwej przewodu wynikający z ilości i kształtu drutów oraz przekrojów
oplotu i rdzenia,
 pogorszenie warunków montażu i eksploatacji (rozpiętość przęsła, naprężenia i obciążenia
eksploatacyjne).
W polskich l.e. stosowane są przewody fazowe: AFL6 185, AFL6 240 oraz
AFL10 240 (110 kV), AAAL 400, AFL8 350, AFL8 400, AFL8 525 (220 kV i 400 kV)
i AFL10 525 (400 kV). Często wymienione konstrukcje wykorzystują przewody pojedyncze
lub wiązkowe o konfiguracji 2 x AFL8 525 lub w nowo budowanych liniach 400 kV 3 x
AFL8 350. Uzasadnieniem stosowania przewodów wiązkowych jest zmniejszenie strat
związanych z ulotem oraz zwiększeniem ich obciążalności prądowej. Wadą tych przewodów
jest ich stosunkowo duża masa.
Długotrwała temperatura pracy dla przewodów o konstrukcji aluminiowo  stalowej
nie powinna przekraczać 80C. W przypadku budowy nowoczesnych wysokoobciążalnych
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prądowo l.e. stosuje się przewody o nazwie HTLS (High Temperature Low Sag), charakteryzujące się krytyczną temperaturą pracy do 230C. W tego typu zagadnieniach problemem staje się opracowanie metodyki szacowania dopuszczalnych temperatur dla długoczasowej eksploatacji takich przewodów, ograniczającej ryzyko niekontrolowanej degradacji ich mechanicznych właściwości wytrzymałościowych. Temperatura załamania dla charakterystyki zwisu przewodów aluminiowo  stalowych leży o wiele powyżej dopuszczalnej temperatury pracy umocnionego aluminium. A ponadto stal charakteryzuje się dwukrotnie niższym od aluminium współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, co nie zapewnia odpowiednio niskiego zwisu przy wyższych temperaturach pracy. Zastosowanie odpornych cieplnie przewodowych stopów aluminium  cyrkon oraz niskorozszerzalnych cieplnie rdzeni nośnych, pozwala na opracowanie koncepcji nowej generacji przewodów napowietrznych, znamiennych występowaniem załamania charakterystyki zwis  temperatura. Należy jednak podkreślić, że nie jest
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możliwe pełne wykorzystanie katalogowej obciążalności przewodu HTLS ze względu na
ograniczenia związane z dopuszczalnym zwisem dla tych przewodów. Dotyczy to zwłaszcza
niektórych krytycznych przęseł istniejących w l.e.
Proces selekcji i optymalizacji konstrukcji przewodów elektroenergetycznych nadających się do modernizacji termicznej l.e. jest zróżnicowany dla każdej z nich, przy czym na
ogół ważną rolę odgrywa w nim zwis, zależny od temperatury przewodu. Optymalny dobór
przewodu polega na wyborze technologii, w jakiej będzie wykonany dobierany przewód
HTLS, a następnie na określeniu jego parametrów konstrukcyjnych. Dla przewodów bimateriałowych dobiera się parametry rdzenia i oplotu  przy określonej średnicy przewodu istotna
jest relacja pomiędzy przekrojem rdzenia i oplotu, decydująca z jednej strony o wytrzymałości mechanicznej, a z drugiej o przewodności elektrycznej tego przewodu. Biorąc powyższe
pod uwagę, składowe zmiennych decyzyjnych w problemie optymalizacji można rozgraniczyć w następujących kierunkach:
 technologii budowy przewodu,
 rodzaju przewodu w danej technologii (sektorowy, z drutami okrągłymi),
 klasy wytrzymałości termicznej materiału oplotu,
 klasy wytrzymałości mechanicznej rdzenia (dla rdzeni stalowych),
 średnicy zewnętrznej przewodu,
 relacji pomiędzy przekrojem rdzenia i oplotu.
W tym znaczeniu, podstawowym kryterium przyjmowanym do optymalizacji konstrukcji przewodu w modernizowanej l.e. jest kryterium sumarycznych kosztów związanych z
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całym cyklem życia pozostałych elementów tej linii. Koncepcja szacowania kosztu cyklu życia LCC (Life Cicle Costing) jest obecnie przedmiotem zainteresowania energetyki systemowej.
Odporność cieplna materiałów przewodowych stanowi naturalną barierę wzrostu ich
obciążalności prądowej, której przekroczenie jest niedopuszczalne z uwagi na niebezpieczeństwo utraty mechanicznych właściwości wytrzymałościowych przewodów l.e., prowadzące do
jej awarii i długotrwałego wyłączenia. Aby temu zapobiegać montowane są zabezpieczenia
przeciążeniowe, których efektem działania mogą być skoordynowane wyłączenia systemowe,
uzgadniane z dyspozycją ruchu. W tym aspekcie, wśród operatorów systemów dystrybucyjnych (110 kV) i operatora sieci przesyłowej (220 kV i 440 kV) można zaobserwować dążenie
do elastyczności w pozyskiwaniu parametrów odczytywanych bezpośrednio z l.e., polegające
na:

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

 bezpośredniej komunikacji ze stacjami pogodowymi,
 akwizycji danych i aktualizacji baz danych pomiarowych dla istniejących l.e.,
 współpracy z systemami dyspozytorskimi w zakresie pobierania danych o aktualnym obciążeniu danej l.e. oraz przekazywaniu doń wyznaczonych wartości jej dopuszczalnego obciążenia, przy istniejących warunkach pogodowych (pomiar prędkości wiatru i temperatury,
rozlokowany wzdłuż l.e.),
 obliczaniu i monitorowaniu aktualnej wielkości zwisu, bazującej na pomiarach meteorologicznych, uwzględniających również czynnik oblodzenia przewodów l.e. (poprawność wyznaczania tego parametru może być weryfikowana za pomocą dalmierza).
Omówione w podrozdziale 4.3.1 schematy zastępcze słupa i przyległego mu fragmentu l.e. przedstawione na rys. 4.5 i 4.6, uwzględniają opisany wyżej parametr rezystancji
rdzenia i oplotu przewodów elektroenergetycznych, uzmienniony w funkcji ich temperatury
(wzór 4.7). Kompleksowym rozwiązaniem problemu zapewnienia większej przewodności
elektrycznej i wytrzymałości mechanicznej przewodów elektroenergetycznych WN w funkcji
przyrostu ich temperatury, jest wykorzystanie dynamicznie rozwijającej się inżynierii materiałowej, powiązanej z fizyką ciała stałego. W nieodległej perspektywie możliwe będzie zatem znaczne podwyższanie obciążalności prądowej przewodów elektroenergetycznych WN, a
zarazem ich temperatury pracy, przy wzroście gradientu występujących w nich naprężeń mechanicznych.
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Zmienność rezystancji każdego z przewodów elektroenergetycznych, została wyrażona w funkcji przyrostu ich temperatury  wzór (4.7) i uwzględniona w głównym algorytmie
obliczeniowym.
4.3.5.

Funkcje modelowe zjawisk ulotowych w elementach układu
Podobnie, jak rezystancja przewodów, tak i ulot elektryczny może stwarzać specy-

ficzne i różne w każdej chwili warunki dla powstawania i redukcji przebiegów przepięciowych, które powinny być postrzegane w opracowywanej metodzie analizy. Dlatego należy
bliżej się przyjrzeć zagadnieniom związanym z jego występowaniem w l.e., nie tylko pod
wpływem przepięć piorunowych, lecz również w zwykłych warunkach eksploatacyjnych.
Ulot elektryczny jest etymologicznie skomplikowanym zjawiskiem fizycznym, powstającym w obszarze wszystkich elementów przewodzących systemu elektroenergetycznego, znajdujących się pod napięciem w izolacji powietrznej. Wyeliminowanie jego obecności
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w napowietrznym przesyle energii elektrycznej WN nie jest możliwe z uwagi na skład i zanieczyszczenie powietrza, które stanowi osłonę dielektryczną w tym środowisku. Z punktu
widzenia długotrwałego utrzymywania właściwości eksploatacyjnych poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego, intensyfikacja i czas trwania ulotu wywiera niekorzystny wpływ na stopniowe obniżanie ich funkcjonalności, co w głównej mierze dotyczy
układów izolacyjnych. Badania z zakresu inżynierii wysokonapięciowej i materiałowej na
przestrzeni minionych lat, doprowadziły do stopniowego ograniczania mechanizmów procesu
jego inicjacji i minimalizowania wpływu oddziaływania na konstrukcyjne elementy systemu
elektroenergetycznego, w tym układy izolacyjne. W aspekcie omawianych przejściowych
procesów nieustalonych  przepięć bezpośrednich i indukowanych, ulot wpływa pozytywnie
na obniżanie narażeń przepięciowych w l.e.  powoduje zmniejszenie wartości szczytowych
oraz stromości narastania fal przepięciowych propagujących w przewodach l.e. [23]. Intensywność tego oddziaływania zależy od możliwości generowania ładunków przestrzennych w
pobliżu przewodów fazowych i wokół napowietrznej l.e., która w swoim otoczeniu wytwarza
zmienne pulsacyjne pole elektryczne [14]. Zjawisko ulotu, występujące w obszarze wyładowania piorunowego, wpływa bezpośrednio na rozkład towarzyszącego mu natężenia pola
elektrycznego. Zmiana kształtu oraz zmniejszanie wartości szczytowych fal przepięciowych
propagujących wzdłuż przewodów l.e. jest wynikiem interakcji dwóch ważnych zjawisk:
a) dyssypacji energii w obwodach ziemnopowrotnych, które stanowią przewody linii elektroenergetycznej wraz ziemią, w połączeniu z oddziaływaniem prądu wyładowania piorunowego.
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b) ulotu elektrycznego powodującego dodatkowe straty energii czynnej.
Te dwa aspekty warunkują właściwie wybór takiego modelu linii długiej, jaki w dalszej analizie napięć atmosferycznych (bezpośrednich i indukowanych), może odzwierciedlać
indywidualne cechy układu „piorun  linia elektroenergetyczna  ziemia”.
Ulot należy do zjawisk występujących w l.e., ale i do zjawisk towarzyszących wyładowaniom piorunowym. Jest wyładowaniem niezupełnym przejściowym lub ustalonym, również strimerowym, powodującym dodatkowe straty mocy czynnej oraz zakłócenia elektromagnetyczne i akustyczne. Powstaje w silnym polu elektrycznym, którego natężenie w powietrzu, przy danych warunkach atmosferycznych, przekracza wartość natężenia początkowego
jonizacji. Odznacza się zmiennymi w czasie charakterystykami nieliniowymi opisującymi jego przebieg. Przy intensyfikacji ulotu, napięcia atmosferyczne propagujące wzdłuż przewodów l.e. ulegają odkształceniom, połączonym z redukcją ich amplitudy. Tego typu odkształ-
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cenia są superpozycją tłumienia fal napięciowych, wynikającego z efektu naskórkowości w
przewodach oraz rozproszenia energii, będącego skutkiem formowania się ładunku przestrzennego wokół tych przewodów. Rozproszenie to występuje w czasie, kiedy nieustalone
napięcie analizowanego przewodu przekracza wartość napięcia początkowego ulotu. Minimalizacja czynników decydujących o powstawaniu tego zjawiska jest trudna w realizacji i w zasadzie opiera się na innowacyjnych rozwiązaniach konstrukcyjnych słupów i przewodów fazowych l.e. [59].
Dla oceny skutków oddziaływania ulotu istotna jest znajomość natężenia pola elektrycznego na powierzchni przewodów analizowanej l.e. Obrazy takich pól ujawniają szczególny przypadek, jakim jest zmiana natężenia pola elektrycznego, będącego sinusoidalną
funkcją konta biegunowego. W przypadku l.e. o napięciu większym niż 220 kV, na etapie ich
projektowania wprowadzane są odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne przewodów fazowych dla zmniejszenia natężenia pola elektrycznego i eliminowania ulotu w warunkach ich
pracy znamionowej.
Z uwagi na istotny wpływ efektu biegunowości przy analizie zjawisk ulotowych, decydującą rolę odgrywa obecność ładunku przestrzennego zmiennego w czasie i umiejscowionego w otoczeniu przewodów l.e. Przy napięciu przemiennym i zmianach biegunowości elektrody ulotowej występują na niej wyładowania odpowiadające na przemian dodatniej i ujemnej biegunowości. Po każdym półokresie napięcia pozostaje w otoczeniu elektrody ulotowej
ładunek przestrzenny, wpływający na rozkład natężenia pola w tym układzie. Zjawisko to
prowadzi do inicjowania wyładowań niezupełnych przy niższym napięciu niż ma to miejsce
w układzie o stałej wartości napięcia. Dla układów elektrod spotykanych w praktyce (prze57

wody fazowe l.e.), pomimo różnych mechanizmów zjawisk jonizacyjnych zachodzących podczas wyładowań o biegunowości ujemnej i dodatniej, biegunowość elektrod ma niewielki
wpływ na napięcie początkowe ulotu. Jest to spowodowane głównie nierównościami oraz zabrudzeniami powierzchni przewodów, a także kroplami wody zbierającymi się na ich powierzchni podczas opadów atmosferycznych. Wartości szczytowej napięcia przemiennego
odpowiada największa wartość ładunku przestrzennego tej samej biegunowości. W części
okresu, gdy wartość napięcia zmniejsza się zdążając do zera, procesy jonizacyjne zostają zahamowane. Wartość ładunku przestrzennego w otoczeniu elektrody ulotowej nie zmienia się,
lecz pod wpływem pola elektrycznego „oddala się” od przewodu do chwili, w której napięcie
zmieni biegunowość. Wówczas ładunek przestrzenny zaczyna przemieszczać się w przeciwnym kierunku. Obecność ładunku przestrzennego po zmianie biegunowości napięcia na ujemną, wywołuje wzrost natężenia pola elektrycznego na powierzchni przewodu i dlatego war-
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tość natężenia początkowego ulotu wystąpi przed osiągnięciem przez napięcie wartości chwilowej, odpowiadającej napięciu początkowemu bez tego ładunku. Wyprzedzenie to zależy od
wartości ładunku przestrzennego zgromadzonego w przestrzeni międzyelektrodowej.
Efektem zjawiska ulotu są też dodatkowe straty cieplne w l.e. Przemiany energetyczne zachodzące w obszarze wyładowania ulotowego przyczyniają się do powstawania strat
mocy czynnej w przesyle i rozdziale energii elektrycznej. Z uwagi na ciągły rozwój elektroenergetyki wysokonapięciowej i postęp metod doświadczalnych, istnieją sposoby empirycznego szacowania strat ulotowych lub wyznaczania ich na podstawie metod pomiarowych. Celem badań i analizy jest właściwy wybór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych l.e. ze
względu na minimalizację strat ulotowych.
Wzrosty napięć w rozdzielniach i s.t. zależą od wartości szczytowej i kształtu fal docierających do nich z przewodów l.e., jak również od zjawisk falowych zachodzących wewnątrz samej rozdzielni lub stacji. Potwierdza to norma [34], według której, dla stacji całkowicie lub częściowo pozbawionych ograniczników przepięć, najważniejszym parametrem
określającym poziom narażeń napięciowych jest ich wartość szczytowa. W przypadku stacji
chronionych ogranicznikami przepięć, najważniejszymi parametrami są stromości narastania
napięć i odległości między ogranicznikami, a chronionymi urządzeniami. Stromość nadchodzącej fali napięciowej jest ograniczana głównie przez tłumienie ulotowe w linii napowietrznej. Do jej szacowania podano w wymienionej normie następujący wzór:
S

w którym:
58

1
,
nK co X

S  stromość narastania fali napięciowej w [kV/μs] ,
n  liczba linii napowietrznych dołączonych do stacji (w przypadku słupów wielotorowych,
biorąc pod uwagę jednoczesne przeskoki odwrotne, zalecane jest podzielenie tej liczby
przez dwa),

K co  stała tłumienia ulotowego w [μs /(kV  m)] przyjmująca następujące wartości w przypadku:
pojedynczego przewodu

1,510-6

wiązki dwuprzewodowej

1,010-6

wiązki trzy  lub czteroprzewodowej

0,610-6

wiązki sześcio  lub ośmioprzewodowej

0,410-6

X  odległość między miejscem uderzenia pioruna a stacją w [m] .
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Wzór wynikający z normy [34] opiera się na założeniu, że czas przebiegu fali między chronionym urządzeniem, a miejscem dołączenia l.e. do stacji, jest mniejszy niż połowa
czasu trwania fali nadchodzącej.
Do teoretycznego opisu zjawiska ulotu powstającego przy przepięciach szybkozmiennych w l.e., stosowane są najczęściej dynamiczne charakterystyki wypadkowego ładunku przewodu w funkcji napięcia lub jego potencjału, przekraczającego wartość początkową
dla ulotu. Zależność wypadkowego ładunku powierzchniowego i przestrzennego odniesionego do rozpatrywanego przewodu ma charakter pętlicowy w funkcji zmiany jego potencjału.
Obecność przebiegu z histerezą związana jest z opóźnieniem formowania ładunku przestrzennego względem zmiany napięcia. Poniżej pewnej wartości napięcia początkowego, wypadkowy ładunek jest wyłącznie ładunkiem powierzchniowym, określonym przez pojemność
geometryczną analizowanej l.e. Wynika to z założenia, że ładunek przestrzenny w otoczeniu
przewodu zwiększa pozornie jego promień, co przyczynia się do wzrostu pojemności własnych i wzajemnych linii. Z uwagi na rozpatrywane właściwości ulotu, staje się on również
przedmiotem badań mających na celu opracowanie modelu, który w systemie elektroenergetycznym mógłby być przydatny do analizy procesu obniżania i tłumienia stromości omawianych napięć piorunowych bezpośrednich i indukowanych.
Podobnie jak w przypadku  rezystywności, również i tu schematy zastępcze z rys.
4.5 i 4.6 uwzględniają i odwzorowują specyfikę występującego w tym obszarze ulotu. Jego
model otrzymano bazując na makroskopowym opisie zjawiska i uzmienniając pojemności
C R , CS i CT pod wpływem ładunków powierzchniowych i przestrzennych, znajdujących się w
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polu wyładowania piorunowego zainicjowanego w dowolnym przewodzie R, S lub T. Model
linii elektroenergetycznej jest modelem o parametrach rozłożonych, które w przypadku ulotu
zostały

zastąpione

w

wybranych

węzłach

obwodami

o

stałych

skupionych

CR i G R , CS i G S , CT i G T . Dokładność prowadzonych obliczeń zależna jest od przyjętej dłu-

gości elementarnego odcinka podziału linii elektroenergetycznej l , a zatem zależy od liczby
elementarnych obwodów reprezentujących ulot. Jak już wspomniano, mechanizm ulotu zależy od wielu czynników, w tym również od rozkładu natężenia pola elektrycznego w sąsiedztwie przewodów fazowych, jego biegunowości, a także chwilowych warunków atmosferycznych, panujących wzdłuż l.e.
Charakterystyczną cechą postulowanego modelu jest to, że wartości jego parametrów
obliczeniowych CR i G R , CS i G S , CT i G T można dowolnie uzmienniać i formułować na podstawie wyników badań doświadczalnych, bądź też uwględniając inne opracowania o charakte-
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rze propabilistycznym i empirycznym, kierując się wcześniej przyjętymi założeniami upraszczającymi.
Jednym z wielu możliwych rozwiązań spotykanym w praktyce, jest uzależnienie
wspomnianych pojemności i upływności od wartości chwilowej napięcia u t  rozpatrywanego przewodu l.e., wg zależności [28]:

U 
r
F
10 11 l   ,
Cu   k C 1  0  , k C  ζ C
2h
m
 u t  

(4.8)

2


U 
r
S
10 11 l   ,
Gu   k G 1  0  , k G  ζ G
2h
m
 u t  

(4.9)

w których:

k C , k G  stałe charakterystyczne dla konstrukcji linii przesyłowej,

 C ,  G  parametry modelu ulotu elektrycznego, charakterystyczne dla konstrukcji przewodu fazowego oraz jego polaryzacji i wartości szczytowej napięcia u t  ,
r  promień przewodu fazowego,
h  wysokość przewodu fazowego nad ziemią,

U 0  napięcie początkowe ulotu elektrycznego,
l  długość elementarnego odcinka postulowanego modelu linii elektroenergetycznej.

Analiza propagacji fal przepięciowych w l.e. z uwzględnieniem ulotu elektrycznego
jest problemem złożonym zarówno pod względem matematycznym, jak i numerycznym. Pro-
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gram komputerowy CORONA [1] stanowi rozszerzenie obszaru zastosowań pakietu EMTP –
ATP w zakresie analizy przepięć atmosferycznych w układach elektroenergetycznych, dlatego
można w nim zaimplementować model ulotu elektrycznego wykorzystujący koncepcję skupionej zmiennej pojemności i konduktywności.
Modelując dla celów obliczeniowych rozpatrywaną rozdzielnię 110/15 kV wyodrębniono w niej urządzenia i aparaty stanowiące węzły nieciągłości na drodze fal napięciowych,
odcinki szyn zbiorczych i połączenia międzyaparatowe oraz beziskiernikowe ograniczniki
przepięć. Analizę przeprowadzono przyjmując krytyczną wartość szczytową prądu pioruna,
powyżej której  w myśl teorii elektrogeometrycznej [26]  nie jest możliwe uderzenie pioruna w przewód fazowy l.e. Obszar prowadzonych rozważań pokazuje zarówno złożone efekty
falowe występujące w układzie, jak i oporowe tłumienie fali wynikające ze zmiany impedancji wzdłużnych pętli ziemnopowrotnych w zmienno częstotliwościowym modelu linii. Efek-
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tywność tłumienia ulotowego zależna jest od wielu czynników, takich jak promień przewodu,
jego wysokość, czy stosunek wartości szczytowej fali przepięciowej w miejscu jej powstania
do wartości napięcia początkowego ulotu. Istotnym z nich jest również miejsce uderzenia pioruna, przy czym tłumienie jest wtedy tym większe im większa jest droga propagacji fali przepięciowej. O kształcie napięć i ich wartościach wewnątrz rozdzielni decyduje zastosowana
ochrona odgromnikowa. Największe wartości napięć występują przy uderzeniu pioruna w
pierwszy słup linii od strony rozdzielni. W tym przypadku brak jest praktycznie tłumienia
ulotowego, a o poziomie napięć decyduje jedynie sposób rozwiązania ochrony ogranicznikowej rozdzielni. Dla dalszych odległości jego uderzenia, poziom napięć ulega zmniejszeniu, a
ich wartości szczytowe zależne są wówczas zarówno od sposobu ochrony, jak i dodatkowo od
tłumienia ulotowego. A zatem ulot elektryczny występujący w l.e. ma wpływ na kształt napięć docierających do s.t. Ze względu na duże wartości powstających fal napięciowych wywołanych bezpośrednim uderzeniem pioruna w przewód fazowy, na ogół występuje znaczne
przekroczenie napięcia początkowego ulotu elektrycznego, a tym samym powstające wyładowanie ulotowe łagodzi narażenia napięciowe mogące przedostawać się do s.t.
Podsumowując, w poniższej tabeli zebrano poglądowe informacje o wielkości strat
mocy czynnej, związanych z istnieniem zjawiska ulotu elektrycznego dla różnych rodzajów
l.e.
Linie elektroenerJednostkowa moc
Jednostkowa moc
getyczne WN
pobrana na ulot przy pobrana na ulot przy
L.p.
dobrej pogodzie
złej pogodzie
Napięcie
Rodzaj
[kW/km]
[kW/km]
[kV]
1. 110 kV
110
0,021
0,087

Średnioroczna jednostkowa moc pobrana na ulot
[kW/km]
0,035
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

220 kV

400 kV

118
125
220
235
250
400
415
430

0,034
0,055
0,238
0,407
0,921
2,798
4,788
8,352

0,175
0,421
2,851
7,594
12,890
48,121
58,050
70,670

0,063
0,131
0,779
1,894
3,397
12,175
15,808
21,245

4.4

Matematyczne modelowanie parametrów stosowanego w układzie ogranicznika

4.4.1

Wprowadzenie
W l.e. element ograniczający przepięcia spełnia najważniejszą rolę ochronną z uwagi

na rodzaj mogących wystąpić w niej przepięć. W aspekcie zagadnień poruszanych w rozprawie, na szczególną uwagę zasługują stosowane w elektroenergetyce wysokonapięciowej 
półprzewodnikowe elementy ograniczające przepięcia, wytwarzane i eksploatowane od połoPobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

wy lat 70  tych ubiegłego wieku.
W odniesieniu do kolejno omawianych zagadnień związanych z ochroną przeciwprzepięciową i odgromową l.e., należy uwzględnić w nich kryterium podziału warunkujące
stosowanie:
 ograniczników, które mają za zadanie ograniczać wpływ przepięć, bądź przetężeń przenoszonych poprzez przewody l.e.,
 urządzeń osłonowych (przewodów odgromowych), w dużym stopniu zapobiegających
przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym w l.e.
Do ograniczników można zaliczyć iskierniki, ograniczniki wydmuchowe i zaworowe
a także współcześnie stosowane ograniczniki warystorowe. Pewną ich odmianą są kondensatory, dławiki i rezystory lub ich kombinacje połączeń. Z kolei do urządzeń osłonowych należą
układy piorunoochronowe (zwody, przewody odprowadzające, uziemienia), a także ekrany
elektromagnetyczne.
Spośród różnych rodzajów ograniczników przepięć, coraz częściej stosowane są warystorowe, dlatego im właśnie poświęcono niniejszy podrodział. Opis pozostałych ograniczników można znaleźć m. in. w opracowaniu [35].
Najstarszą odmianą ograniczników warystorowych są ograniczniki zaworowe. Pod
względem zasady działania można je sklasyfikować, jako:
 iskiernikowe (rys. 4.16a) składające się z minimum jednego iskiernika zbocznikowanego
warystorem sterującym, zrealizowanym fizycznie w oparciu o strukturę SiC (węglik krzemu). Elementy te są połączone szeregowo ze stosem zmiennooporowym (też warystorami).
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Przy większej liczbie takich segmentów stosuje się dodatkowo pierścienie warunkujące
prawidłowy rozkład napięcia na całym ograniczniku,
 beziskrowe (rys. 4.16b) składające się z pojedynczej lub kilku kolumn stosu zmiennooporowego. Warystory w tym przpadku są wykonane na bazie ZnO lub w ogólności MO (M 
Metal, O  Oxide).
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a)

b)

Rys. 4.16 Szkic porównawczy ogranicznika warystorowego: a) iskiernikowego, b) beziskiernikowego (i  iskiernik, ws  warystory sterujące, sw  stos warystorów, linią
przerywaną zaznaczono obudowę warystora).
Zaletą klasycznych iskiernikowych ograniczników zaworowych jest uzyskiwanie
stanu bezprądowego podczas ich pracy w zakresie napięć roboczych, dzięki wystarczającej
wytrzymałości elektrycznej na poszczególnych iskiernikach. Stabilny zapłon jest uwarunkowany odpowiednio małą stromością charakterystyki udarowej, a także zależy od stopnia równomierności rozkładu pola elektrycznego w układach elektrod ogranicznika. Przy wyższych
napięciach jego pracy, istotnego znaczenia nabiera właściwa korekcja wpływu ujawniających
się pasożytniczych pojemności doziemnych (indukcyjności zwykle się ignoruje). Przy zastosowaniu bocznikujących rezystorów korekcyjnych, otrzymuje się wyrównanie rozkładu potencjału na poszczególnych elementach ogranicznika, ale powoduje to w nim dodatkowy
przepływ prądu podczas jałowego stanu pracy. Innym rozwiązaniem jest kompensacja pojemnościowa z dodatkowym pierścieniem ekranującym, ale jego wadą jest uzależnienie się od
poszczególnych harmonicznych przebiegu wyładowania piorunowego  istotnego znaczenia
nabiera wtedy kształt analizowanego udaru.
Ograniczniki beziskrowe stanowią obecnie najbardziej znaczącą grupę zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych stosowanych w elektroenergetyce, w całym zakresie napięć. Powodem tego są lepsze efekty ich działania, wykorzystujące zalety półprzewodnika i wyższa jakość elektryczna ochronności zabezpieczanej l.e., która w sensie pozytywnym znacznie od63

biega od rozwiązań klasycznych. Pewne istniejące jeszcze ograniczenia i uwarunkowania fizyczne decydujące o ich wyborze, wynikają m. in. z ciągłego udoskonalania technologii materiałowej na bazie fizyki ciała stałego.
Niewątpliwie do zalet ograniczników beziskrowych należą:
 prostrza matematyczna aproksymacja kształtu krzywej ograniczania przepięcia, uzyskiwana
w całym zakresie charakterystyki u  f(i) , parametryzowana podczas pracy dynamicznej,
 beziskrowa praca w całym zakresie napięciowo  prądowym gwarantowanym przez producenta,
 hermetyczność obudowy wpływająca na wielokrotną powtarzalność parametrów w różnych
warunkach pracy (np. zmienna wilgotność, silny ulot międzyprzewodowy),
 brak efektów akustycznych podczas ograniczania przepięć,
 brak podstawowej konserwacji.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

4.4.2

Funkcje modelowe ogranicznika
Ograniczniki warystorowe nie przechodzą nigdy w bezprądowy stan pracy. Zjawie-

nie się przepięcia powoduje natychmiastowe i co ważne płynne (bez ząbków zapłonowych,
jak to bywa w układach iskiernikowych) przejście w stan prądowy, co jest niezwykle pożądane. Ich rezystancja dynamiczna zmienia się w szerokim zakresie, od kilku omów w szczycie
udaru, do setek megaomów w jałowym stanie pracy. Wynika to z samej struktury półprzewodnika, dla którego przybliżona dynamiczna zależność napięciowo  prądowa jest ciągle
przedmiotem analitycznych badań wielu autorów, np. [44]. Niewątpliwie rozwój techniki obliczeniowej skłania do szukania nie tylko modeli jednowymiarowych (które są już dobrze
rozpoznane), ale również dwu i więcej wymiarowych (opis w tekście). Chodzi o to, aby dany
schemat zastępczy konkretnego ogranicznika warystorowego uwzględniał dynamikę zmian
napięcia fali przepięciowej i prawidłowo odwzorowywał ją prądowo, uwzględniając dodatkowo nieliniowość wywołaną zmianami temperatury pracy jego złącza.
Najprostszą i często stosowaną aproksymacją charakterystyki statycznej warystora
jest poniższa zależność, wiążąca prąd przez niego przewodzony z jego napięciem na zaciskach:
u(i)  ki α ,

(4.10)

gdzie: k jest stałą materiałową, a α  współczynnikiem nieliniowości charakterystyki, wyrau
żonym wzorem: ln   ln i  .
k
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Na rys. 4.17 przedstawiono wykres zależności (4.10) odwzorowującej napięcie w
funkcji prądu na zaciskach ogranicznika warystorowego, dla jego określonej stałej materiałowej k i odpowiednio dobranego współczynnika potęgowego . Rysunek ma formę poglądową, stąd zrezygnowano z reprezentacji liczbowej dla jego układu współrzędnych. Kolejno zaznaczone numery α (od 1 do 6) odwzorowują m.in. skład chemiczny stopu, z jakiego został
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wykonany warystor. Przyjmują one zawsze wartości liczbowe mniejsze od jedności.

Rys. 4.17 Typowa rodzina krzywych u(i)  ki α wykorzystywana dla potrzeb zgrubnej aproksymacji charakterystyki ograniczników warystorowych.
W dalszej części opisu poddanie zostana krótkiej analizie tematyka związana z matematycznym odwzorowywaniem przebiegów napięciowo  prądowych ograniczników warystorowych wykorzystywanych w elektroenergetyce. Pewne dość wyrafinowane i zbieżne tematycznie podejście można odnaleźć w publikacji [58].
Na rys. 4.18 przedstawiono zaczerpnięty z niej model warystora wykonanego z tlenku metalu (MO), którego charakterystykę u  f(i) matematycznie odwzorowano za pomocą
następującej zależności:
u(i)  10B1 B2log(i)B3exp(log(i))B4exp(log(i))

(4.11)

Współczynniki B1 , B2 , B3 , B4 występujące w równaniu (4.11) modelują charakterystykę u  f(i) idealnego warystora R I . Pozostałe elementy (rezystory korekcyjne R B i R L
oraz obwód LC), wchodzące w skład zaprezentowanego modelu ogranicznika warystorowego
MO opisano poniżej. Wartość każdego z tych parametrów jest przeliczana w odniesieniu do
konkretnego ogranicznika warystorowego. W obliczeniach uwzględniono także katalogowe
pojemności i indukcyjności własne danego elementu, wynikające z technologii jego wytwarzania. W zamierzeniu autorów modelowe rozwiązanie z rys. 4.18 ma odzwierciedlać również
nieliniowość i niektóre właściowości częstotliwościowe rzeczywistego ogranicznika warystorowego.
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Rys. 4.18 Model ogranicznika warystorowego MO (Metal  Oxide).
Znaczenie poszczególnych składników schematu zastępczego z rys. 4.18 wyjaśniono poniżej:

R I  wyidealizowany warystor,
R L  rezystor odwzorowywujący niskoprądowego stan obciążenia elementu R I ,
R B  rezystor imitujący wpływ niejednorodności i zanieczyszczenia struktury Metal  Oxide
dla wysokoprądowego stanu obciążenia elementu R I ,
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C  pojemność wzajemna między obudową warystora a jego strukturą MO,
L  indukcyjność doprowadzeń przewodów zasilających w obszarze złącza półprzewodnikowego.
Możliwość przeprowadzenia symulacji uwzględniającej w obliczeniach wszystkie
w/w stałe, daje pełny obraz zachowania się rzeczywistego ogranicznika warystorowego podczas pracy ze zródłami znormalizowanych przebiegów napięć piorunowych. Impedancja zastępcza modelu ogranicznika warystorowego z rys. 4.18 matematycznie wyraża się następującą zależnością:
Z WAR (s)  sL  R B 

R IR L
sCR I R L  R I  R L

Przy założeniu, że prąd modelowanego warystora oznaczymy I WAR (s) , a napięcie istniejące
na jego zaciskach jako U WAR (s) , można w postaci symbolicznej zapisać jego charakterystykę
napięciowo  prądową w postaci:


R IR L
I WAR (s)
U WAR (s)  f I WAR (s)   sL  R B 
sCR
R

R

R
I L
I
L 


(4.12)

Uwzględniając, że R I  R I I I (s) , gdzie I I (s) płynie przez wyidealizowany warystor R I i
jest nieliniową funkcją napięcia U I (s) istniejącego na jego zaciskach, to dla rozważanego
przypadku wspomniane napięcie zostanie opisane poniższą zależnością:
U I (s)  10B1 B2log(II (s)) B3exp(log(II (s))) B4exp(log(II (s)))
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Stąd, rezystancję wyidealizowanego warystora R I należy analizować, uwzgledniając stałą
uzmiennioną w postaci:
10 B1 B2log(II (s)) B3exp( log(II (s))) B4exp(log(II (s)))
R I I I (s) 
I I (s)

Rozwiązywalność tego typu zagadnień znajduje odzwierciedlenie w odpowiednio
uwarunkowanych metodach iteracyjnych, wynikających ze złożonego kształtu charakterystyki
prądu piorunowego I I (s) . W odniesieniu do równania (4.12) posługując się metodą symboliczną należy w pierwszym rzędzie dokonać rozkładu Fouriera, a w końcowej fazie prąd
i WAR (t) i napięcie u WAR (t) odwzorować algebraicznie w dziedzinie czasu.

Obecnie dąży się do tego, aby model matematyczny ogranicznika warystorowego nie
sprowadzał się jedynie do jego własności zaworowych (zmienność rezystancji w funkcji napięcia polaryzacji). W warunkach rzeczywistych oprócz nieliniowej rezystancji, powinno się
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uwzględniać wszystko co ma wpływ na przebieg zjawiska przewodnictwa elektrycznego w
strukturze warystora [2]. Pewne odzwierciedlenie tej problematyki można znaleźć w pracach
wyspecyfikowanych Grup Roboczych Komitetu IEEE, których sugestie zawarto m. in. w
[21]. Na rys. 4.19 przedstawiono wypracowany przez wspomniane GRK IEEE schemat zastępczy ogranicznika warystorowego (MO), który obliczeniowo wchodzi w zakres zagadnień
analizy dwuwymiarowej (uzależnienie się nie tylko od prądu, ale i od harmonicznych wejściowego przebiegu udarowego).

Rys. 4.19 Schemat zastępczy ogranicznika warystorowego MO preferowany przez IEEE.
Charakterystyczne jest to, że przedstawiony schemat zawiera dwa wyidealizowane
warystory A 0 i A1 współpracujące ze sobą poprzez dwójnik R 1L1 , który przy dużych stromościach zmian prądu w obwodzie wejściowym wprowadza opóźnienie fazowe między nieliniowymi elementami A 0 i A1 . Stąd, transmitancja układu będzie inna w przypadku różnych
źródeł imitujących poszczególne rodzaje napięć piorunowych. Przy ogólnym stosowaniu opisywanego modelu i znamiennym przypadku impulsu wejściowego charakterystycznego dla
przepięć dorywczych, filtr R 1L1 ma małą impedancję, można go zatem pominąć i uwzględniać wypadkową charakterystykę zrównoleglonych warystorów A 0 i A1 . Pojemność od-
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gromnika zaznaczona jest na schemacie 4.19 jako C, natomiast jego indukcyjność poprzez
L 0 . Rezystancja R 0 w zamyśle autorów ma jedynie warunkować stabilność prowadzonych

przez nich obliczeń numerycznych, natomiast charakterystyki u  f(i) dla wyidealizowanych
warystorów A 0 i A1 zostały uwzględnione w postaci empirycznej:

u  kbi i n ,

(4.13)

gdzie: k, b, n są pewnymi stałymi.
Impedancja zastępcza układu z rys. 4.19 wyraża się następującą zależnością:
Z WAR 

sR 0 L 0
A 0 (sR1L1  A1 (R 1  sL1 ))

R 0  sL0 A 0 (R 1  sL1 )  (1  sCA 0 )(sR1L1  A1 (R 1  sL1 ))

Podobnie jak poprzednio i tutaj w obliczeniach występuje problem nieliniowości, dotyczący tym razem dwóch warystorów, na których napięcie opisywane jest zależnością (4.13).
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Innym, równie ciekawym podejściem do analizy zagadnień wielowymiarowych jest
propozycja modelu odgromnika [6] w postaci następującego schematu zastępczego:

Rys. 4.20 Czteroelementowy model ogranicznika warystorowego.
Przedstawiony na tym schemacie model uwzględnia w wyrafinowany sposób wpływ
częstotliwości przebiegu wejściowego na wypadkową impedancję widzianą od strony zacisków modelowanego warystora. Dodatkowym atutem prezentowanego podejścia jest uzależnienie charakterystyki warystora u  f(i) od temperatury jego obudowy. Jest to kolejny krok
do analizy zagadnień wielowymiarowych. Parametry elektrotermiczne pokazane na schemacie zastępczym (rys. 4.20) aproksymowane są następującymi zależnościami:
R T (υ)  D1  e D2/υ , υ  temp. w [ K] ,

R P (i rp )  D3  i Drp4 ,
R S (f , i rs )  D5  f D6  i Drs7 ,
CS (f )  D8  f D9 ,

w których parametr R T  odwzorowuje temperaturową zmianę rezystancji ogranicznika warystorowego, R P  jego charakterystykę przejściową, R S i C S  stanowi dwójnik częstotli-

68

wościowy, którego opis znajduje się w tekście). Współczynniki D1  D9 zostały wyznaczone
w oparciu o dowolnie wybraną metodę optymalizacji.
Specyficzną funkcję w omawianym modelu pełni gałąź impedancji szeregowej złożona z elementów R SCS , której wartość wyraża się równaniem (4.14).
Z RSCS (f , I rs )  R S (f , I rs ) 

1
jωCS (f)

(4.14)

Rezystancja R S (f , I rs ) jest funkcją dwuwymiarową (dwóch zmiennych), a więc występuje
dodatkowo jej uzależnienie od częstotliwości. Dwójnik szeregowy R SCS nie jest w stanie
modelować zmian pojemności C S i rezystancji R S w dziedzinie częstotliwości, przy równoczesnym uwzględnianiu funkcji zmienności prądu i rs . Stąd zrodził się pomysł, by dwójnik ten
zastąpić kombinacją liniową elementów z rys. 4.21. W układzie dwuelementowym, zmiana
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częstotliwości f w pewnym zadanym zakresie pociąga za sobą również zmianę impedancji
dwójnika R SCS , co z kolei wpływa na wartość prądu i rs w tym obwodzie. Z założenia istnieje
zbiór wartości elementów  zwany wektorem rozwiązań, w oparciu o który możliwa jest synteza struktury łańcucha impedancji z rys. 4.21. Powstała w ten sposób impedancja zastępcza
dwójnika R SCS z dobrym przybliżeniem oddaje charakterystykę wypadkową poszczególnych
jego elementów. Trzeba pamiętać, że dobór tych elementów jest również uzależniony od wartości prądu i rs . A zatem symulacja w dziedzinie czasu, będzie polegać na wyodrębnieniu stałych czasowych poszczególnych ogniw łańcucha tak, aby impedancja dwójnika Z RSCS (f , I rs )
została zastąpiona impedancją wynikającą z kombinacji liniowej elementów RC o topologii z
rys. 4.21.

Rys. 4.21 Schemat zmodyfikowanego dwójnika Z RSCS (f , I rs ) .
Impedancja dwójnika przedstawionego na rys. 4.21 matematycznie opisuje się następującą zależnością:
Z RSCS (f , I rs )  R 

N
R  R 2 jωC
1
 n 2n 2 2n
jωC n 1 1  R n ω C n

(4.15)

69

Utworzony w ten sposób wieloczęstotliwościowy dwójnik składający się z N  elementów
RC, został zaimplementowany w środowisku programu MATLAB za pomocą procedury
FMINS. Jej zakończenie oznacza wygenerowanie wektora współczynników [ R , C , R 1 , C1 ,

R 2 , C 2 ...i kolejnych], będących rozwiązaniem równania (4.15). Zgodnie z przyjętym założeniem, postulowany schemat zastępczy ogranicznika warystorowego przedstawiony na rys.
4.20, powinien dokładniej odzwierciedlać parametry rzeczywistego elementu, szczególnie w
szerszym zakresie temperatury jego pracy.
Podsumowując, ciągle trwają badania nad zunifikowaniem modelu odgromnika warystorowego. Rozszerzając ich zakres, obecnie podąża się w kierunku matematycznego zapisu
jego charakterystyk dla analizowanych przebiegów funkcyjnych z uwzględnieniem pętli histerezy, która uwidacznia się podczas dynamicznej pracy ogranicznika warystorowego. Jest ona
wynikiem zarysowującej się różnicy podczas narastania i opadania napięcia dla takiej samej
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wartości prądu przez niego przepływającego. Warto również wspomnieć, że warystory z tlenkiem cynku mają bardziej płaską charakterystykę pętlicową, niż te zbudowane na bazie węglika krzemu.
4.4.3

Kryteria doboru ogranicznika
Ograniczniki przepięć są stosowane równolegle z innymi konwencjonalnymi rozwią-

zaniami zmniejszającymi wpływ wyładowań piorunowych na obiekty systemu elektroenergetycznego WN. W związku z tym, przy ich doborze należy uwzględniać [27]:
 stosowanie przewodów odgromowych działających osłonowo na pozostałe elementy sieci
elektroenergetycznej, w tym także od wpływu pobliskich wyładowań piorunowych, poprzez
zmniejszanie wartości przepięć indukowanych,
 projektowanie izolacji o możliwie największym napięciu przeskoku (w oparciu o rachunek
ekonomiczny),
 uzyskiwanie odpowiednio małej wartości rezystancji (impedancji) uziomów słupów.
Najważniejszym kryterium doboru w aspekcie warystorowej ochrony przeciwprzepięciowej powinna być analiza wytrzymałości elektrycznej przerw izolacyjnych występujących w systemie elektroenergetycznym WN. W przypadku prawidłowo zaprojektowanych i
dobrze działających urządzeń ochronnych, mogą wystąpić ewentualne przeskoki na izolatorach i w układach aparatów elektrycznych, które jednak nie powinny prowadzać do powstawania kanałów prądów zwarciowych, mogących negatywnie wpływać na pracę l.e. W tym
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miejscu trzeba wspomnieć, że stosownie ograniczników przepięć na przestrzeni minionych lat
radykalnie zmniejszyło częstość wyłączeń l.e.
Oceniając odporność przerw izolacyjnych na przepięcia wywoływane przepływem
prądu piorunowego, należy brać pod uwagę:
 dopuszczalny poziom prądu udarowego i d ,
 dopuszczalna stromość prądu udarowego s d .
W pierwszym przypadku definiuje się największą wartość szczytową prądu (w drugim  największą stromość prądu) wyładowania atmosferycznego, która nie powoduje jeszcze
przeskoków w obszarze izolacji.
Przy doborze ogranicznika przepięć WN, duży wpływ mają następujące czynniki
techniczne:
1. Parametry l.e. w której będzie on zainstalowany, czyli:
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 najwyższe napięcie rozpatrywanej linii U s i zawartość w niej harmonicznych,
 prąd zwarciowy w miejscu przyłączenia ogranicznika,
 współczynnik zwarcia doziemnego i maksymalny czas trwania tego zwarcia,
 maksymalna wartość i czas trwania przepięć wolnozmiennych.
2. Aparaty elektryczne lub inne urządzenia pracujące w otoczeniu ogranicznika, uwzględniając ich:
 rodzaj i mogące wystąpić niespecyficzne warunki pracy (stany przejściowe w maszynach
elektrycznych, czy układach łączeniowych),
 znamionowe napięcie probiercze izolacji,
 współpracę z ewentualnymi liniami kablowymi,
 odległość zainstalowania od ogranicznika.
3. Warunki pracy w miejscu jego instalacji, tzn.:
 wysokość n.p.m.,
 sposób odprowadzaniu ciepła (wahania temperatury otoczenia),
 przewidywane obciążenie mechaniczne (moment gnący i skręcający),
 agresywność środowiska otoczenia.
W końcowej części opracowania została dokonana symulacja fali przepięciowej,
propagującej w l.e. zabezpieczonej ogranicznikiem warystorowym, przy bezpośrednim wyładowaniu piorunowym w tę linię. Na podstawie sformułowanych powyżej wniosków i w oparciu o uzyskane badania doświadczalne z tego zakresu, a także przeprowadzone obliczenia,
uwydatniona została potrzeba stosowania ograniczników przepięć w l.e. jako elementu koor71

dynującego jej stabilną pracę, szczególnie w przypadku przebiegu bezpośrednich wyładowań
piorunowych.
4.4.4

Adaptacja do obliczeń funkcji modelującej ogranicznik
W odniesieniu do rozpatrywanych kryteriów i zasad doboru ogranicznika jako urzą-

dzenia chroniącego l.e. od przepięć piorunowych, został poddany aproksymacji rzeczywisty
przebieg prądowo  napięciowy elementu ograniczającego przepięcia pod kątem doboru
współczynników występujących w równaniu (4.16). Przebieg funkcyjny i odgr  f u odgr  został
zoptymalizowany za pomocą wielomianu 24 rzędu w programie MATLAB, wg poniżej opisanej zależności:
n
n -1
n -2
i odgr  λ n u odgr
 λ n-1u odgr
 λ n-2 u odgr
...  λ 0 u 0odgr

(4.16)

Współczynniki λ występujące w równaniu (4.16) zostały wygenerowane przez op-
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cjonalny podprogram autorskiego programu głównego:
λ 24  3,6088 10-143 ,

λ 23  2,9208 10-136 ,

λ 22  2,124 10-129 ,

λ 21  1,004 10-122 ,

λ 20  2,1819 10-116 ,

λ19  8,6378 10-111 ,

λ18  3,7275 10-104 ,

λ17  1,8715 10-98 ,

λ16  1,1394 10-91 ,

λ15  1,4608 10-85 ,

λ14  5,6857 10-80 ,

λ13  1,5895 10-73 ,

λ12  1,1166 10-67 ,

λ11  4,6655 10-61 ,

λ10  6,009110-55 ,

λ 9  5,998 10-49 ,

λ 8  5,5413 10-43 ,

λ 7  4,1649 10-37 ,

λ 6  2,2019 10-31 ,

λ 5  7,7666 10-26 ,

λ 4  1,6858 10-20 ,

λ 3  2,362 10-15 ,

λ 2  9,0546 10-11 ,
λ 0  2,3967 .

λ1  2,0586 10-5 ,

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że dla zdecydowanej większości rzeczywistych
przebiegów prądowo  napięciowych elementów ograniczających przepięcia w l.e., nie jest
konieczne dokonywanie ich aproksymacji wielomianem tak wielkiego rzędu. Abstrachując od
tego, zgodnie z zależnością (4.16) i wyznaczonymi dla niej współczynnikami λ , na rys. 4.22
przedstawiono charakterystykę prądowo  napięciową zoptymalizowaną dla wybranego elementu ograniczającego przepięcia w analizowanej l.e. Opisana charakterystka została zaimplementowana do dalszych obliczeń.
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Rys. 4.22 Uwzględniona w dalszych obliczeniach (algorytm główny) charakterystyka
prądowo  napięciowa elementu ograniczającego przepięcia w analizowanej l.e.

5.

Zjawiska prądowo – napięciowe w stanach awaryjnych układu „piorun – linia – ziemia”

5.1

Zakres ujęć analitycznych
Zgodnie z tytułem rozprawy jest ona poświęcona opracowaniu metody analitycznej,

która pozwoli dokonywać oceny wpływu istotnych cech układu „piorun – linia elektroenergetyczna – ziemia” na zachodzące w nim – pod wpływem wyładowań piorunowych – zjawiska prądowo napięciowe, które w konkretnych warunkach mogą być zaliczane do przepięć. W
ogólnym przypadku pojawienie się w układzie, w sposób awaryjny, prądów lub napięć jest
traktowane, jako zjawisko, którego przebieg i skutki mogą być ujmowane w zależności od aktualnych potrzeb, do jakich najczęściej należy niedopuszczenie do uszkodzeń izolacji lub
urządzeń elektroenergetycznych. W danym przypadku nie chodzi jednak ani o ocenę przepięć,
ani o warunki ochrony izolacji i elementów ropatrywanego układu, lecz jedynie o stworzenie
narzędzi ujmujących zachodzące relacje między jego analizowanymi parametrami, a zachowaniem się w nim awaryjnych prądów i napięć, w tym zjawisk przepięciowych. Mówiąc o
przepięciach należy wyraźnie wyodrębnić dwa ich rodzaje:
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– przepięcia, będące konsekwencją oddziaływania piorunowego na układ elektroenergetyczny,
– przepięcia powstające w układzie elektroenergetycznym niezależnie od wyładowań piorunowych.
Skoncentrowanie w rozprawie uwagi na układzie „piorun – linia elektroenergetyczna – ziemia” i na ujęciu wpływu indywidualnych cech tego układu na przepięcia atmosferyczne nie oznacza ograniczenia zastosowania opracowywanej metody do analizy piorunowych przebiegów napięciowych. Metoda ta ma cechy uniwersalności i może mieć zastosowanie w każdym przypadku awaryjnych przebiegów napięciowych i przepięciowych.
5.2

Rodzaje i właściwości przebiegów przepięciowych
Przystępując do analizy awaryjnych przebiegów prądowo napięciowych w l.e., nale-

ży w pierwszej kolejności odnieść się do mechanizmów warunkujących powstawanie i rozwój
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piorunowych zdarzeń przepięciowych. Czynniki te są ściśle związane m. in. z chwilowymi
warunkami atmosferycznymi panującymi w miejscu inicjacji zdarzenia, jak również zależą od
geometrii i właściwości przewodnościowo  izolacyjnych, a także od chwilowych warunków
eksploatacyjnych analizowanego fragmentu l.e. [46].
Zagadnienia związane z wpływem warunków atmosferycznych na tworzenie się
chmur burzowych i powstawanie wyładowań piorunowych zostały już wcześniej szerzej
omówione. Obecnie zostanie podana krótka charakterystyka wyspecyfikowanych zdarzeń
przepięciowych, z uwzględnieniem towarzyszącego im i ważnego z punktu widzenia prowadzonych analiz opisu matematycznego przebiegów prądowo napięciowych w aspekcie indywidualnych cech rozpatrywanego układu.
Przechodząc do metodologii powstawania piorunowych zdarzeń przepięciowych, nie
sposób nie poddać analizie kilku fundamentalnych modeli kanału piorunowego, pod kątem
możliwości uzyskania matematycznego odwzorowania przebiegów normalizujących napięcie
i prąd wyładowania piorunowego. Odwzorowanie to pozwala przejść do końcowego etapu
opracowania algorytmu obliczeniowego, umożliwiającego wyznaczanie przebiegów napięciowych i uwzględnienie przywoływanych już wielokrotnie, indywidualnych cech układu
„piorun  linia elektroenergetyczna  ziemia”. Należy zaznaczyć, że układ ten – pomyślany,
jako model o parametrach rozłożonych, lecz zawierający elementy skupione  został zaimplementowany do obliczeń numerycznych, umożliwiających wyznaczenie fali napięciowej,
powstającej przy bezpośrednim wyładowaniu piorunowym i propagującej w wybranym fragmencie l.e. Napięcia indukowane niewnoszące do analizy istotnych elementów, a znacznie ją
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komplikujące zostały potraktowane tu drugorzędnie. W aspekcie złożonego analitycznie zagadnienia przepięć piorunowych, podejście takie jest uwarunkowane wieloma czynnikami natury fizycznej i wydaje się być racjonalne w odniesieniu do właściwej interpretacji zjawisk
uwidaczniających się przy dogłębnej analizie napięć indukowanych i ich skomplikowanym
procesie obliczeniowym.
Mówiąc o przepięciach należy pamiętać o ich definicji, zgodnie z którą każdy wzrost
napięcia w l.e. powyżej wartości jej najwyższego napięcia roboczego, jest przepięciem. Powszechnie przyjęty i akceptowany podział przepięć, został przedstawiony w tablicy 5.1. Nawiązując do wyszczególnionych w podrozdziale 5.1 rodzajów przepięć należy stwierdzić, że
konsekwencją oddziaływania piorunowego na linię są nie tylko przepięcia bezpośrednie i indukowane, lecz również powodowane przez nie awaryjne przepięcia łączeniowe powstające
w ich wyniku przeskoków iskrowych na izolatorach. Natomiast do przepięć całkowicie nieza-
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leżnych od wyładowań piorunowych są zaliczone przepięcia dorywcze, chociaż i tu efektem
awarii piorunowych mogą być przepięcia dynamiczne.
Tabela 5.1 Typowe rodzaje przepięć w liniach przesyłowych.
Rodzaj przepięcia
Piorunowe
kp  5

Bezpośrednie

Piorunowe
k p  1,2

Indukowane

Zewnętrzne

Łączeniowe
(szybkozmienne)
kp  2  4
Wewnętrzne
Dorywcze
(wolnozmienne)
k p  1,1  1,5

Awaryjne
Manewrowe
Ziemnozwarciowe
Dynamiczne
Rezonansowe

Przyczyna
Uderzenie pioruna w
słup, linię lub aparat
elektryczny
Oddziaływanie elektromagnetyczne kanału pioruna
Przerywanie zwarcia z
ziemią
Czynności łączeniowe
Galwaniczne i trwałe
zwarcie z ziemią
Nagłe odłączenie obciążenia
Ferrorezonans

Piorunowa fala przepięciowa propagująca przewodem l.e. ulega tłumieniu, wskutek
czego zmienia się jej kształt i maleje wartość.
Dzieje się to przy współudziale:
– tłumienia oporowego, istniejącego w każdym przewodzie roboczym rozpatrywanej linii,
– zjawiska ulotu, pełniącego rolę czynnika dyssypacyjnego, pod warunkiem, że wartość szczytowa fali przepięciowej jest większa niż wartość napięcia początkowego wyładowań ulotowych.
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Względną miarą wartości przepięć jest ich współczynnik k p , wyrażający iloraz maksymalnej wartości danego przepięcia i najwyższego napięcia roboczego, rozpatrywanej części
systemu elektroenergetycznego. W energetyce wartości przepięć są odnoszone do potencjału
ziemi lub punktów uziemionych, a najwyższe napięcie robocze U S jest utożsamiane z wartością napięcia międzyprzewodowego. Wartość współczynnika przepięć zależy od ich rodzaju i
miejsca występowania oraz w ogólności od topologii rozważanego układu. Na kształt i amplitudę badanego przepięcia wpływa wiele czynników i nie udaje się rozgraniczyć ich wzajemnych interakcji. Na ogół wartość współczynnika k p określana jest dla danego obiektu rozważań.
Przepięcia piorunowe bezpośrednie są inicjowane w miejscu wnikania prądu piorunowego z jego kanału do analizowanego elementu układu elektroenergetycznego. Ze względu
na swoją bezpośredniość, ma ono charakter wielkoprądowy. W przypadku, gdy rozważanym
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elementem jest przewód linii przesyłowej, analizie podlega wartość i kształt prądu udarowego
przepływającego w tym przewodzie. W ocenie zagrożenia linii przepięcia te miały początkowo znaczenie priorytetowe, gdyż uwagę przyciągała ich wartość, a nie częstość występowania. Miało to miejsce w okresie poprzedzającym ekspansywny rozwój mikroprocesorowej
techniki pomiarowo  obliczeniowej, wykorzystywanej do sterowania i diagnostyki w systemie elektroenergetycznym. W związku z tym, wraz z rozwojem elektrotechniki, a szczególnie
w późniejszej jej fazie dominacji energoelektroniki, dużego znaczenia nabrała analiza przepięć indukowanych, które mają charakter pośredni, ponieważ są związane z oddziaływaniem
pola elektromagnetycznego kanału piorunowego na elementy infrastruktury elektroenergetycznej i na sąsiednie obiekty zlokalizowane w strefie wyładowania piorunowego [31].
Jak łatwo stwierdzić, dominujące znaczenie  przy eliminacji tych przepięć – zaczyna odgrywać współczesna technika łączeniowa, oparta o półprzewodnikowe elementy w
układzie źródeł sterowanych (controlled switching) [9].
Warto tutaj nadmienić, że przepięcia rezonansowe i ferrorezonansowe przyczyniają
się w znacznym stopniu do zmniejszenia czasu eksploatacji ograniczników przepięć z tlenków
metali [53].
5.3

Potencjały elektrodynamiczne i natężenia pola wymuszone przez fale ładunku
Obecnie zostanie dokonana głębsza analiza zjawisk polowych towarzyszących pro-

pagacji fali ładunku piorunowego w kanale, w słupie elektroenergetycznym i wybranym
przewodzie l.e. Omawiane zagadnienie poglądowo zobrazowano na rys. 5.1, gdzie zaznaczo-
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no potencjał skalarny i wektorowy obserwowany w punkcie P (omawiany przypadek dotyczy
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fali, która nie dotarła jeszcze do wierzchołka słupa).
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 5.1 Ilustracja: a) rozwoju wyładowania nad słupem, b) odpowiadający temu rozwojowi
rozkład ładunku, c) obraz zaburzenia elektromagnetycznego; d), e), f) jak a), b), c)
lecz w chwili zapoczątkowania wyładowania głównego; PW  główka
wyładowania; SWJ, SMJ  strefa silnie i słabo zjonizowana; SOP  strefa
oddziaływania pola EM, generowanego przez prąd i pol ( t) oraz i wył ( t) z elementu
z’;   gęstość przestrzenna ładunku; pozostałe objaśnienia zostały podane w
tekście i na kolejnych rysunkach.
Zagadnienie analizy przepięć atmosferycznych dotyczy przypadku, kiedy czoło kanału piorunowego dotrze do powierzchni ziemi. W przypadku l.e. następuje to w chwili uderzenia pioruna w wierzchołek słupa lub w przewód odgromowy, a znacznie rzadziej przy ude-
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rzeniu pioruna w przewód fazowy, bądź w inny będący pod napięciem element systemu elektroenergetycznego. W następstwie wzmorzonego ruchu elektronów swobodnych w polu elektrycznym między chmurą a ziemią, intensyfikuje się również zmienne pole magnetyczne, które początkowo tworzy się wokół kanału piorunowego, a następnie wokół słupa lub przewodu
l.e. Metodyka opisu matematycznego tego zjawiska polega na użyciu zmodyfikowanych równań Maxwella, pozwalających wyznaczyć opóźnione potencjały elektrodynamiczne. Są one
ujęte wzorami (5.1) oraz (5.2), opisującymi kolejno potencjał skalarny i wektorowy w analizowanym punkcie P, zlokalizowanym w obszarze l.e. Omawiane potencjały pochodzą z elementarnego odcinka kanału piorunowego z' , początkowo stanowiącego prąd polaryzacji 

i pol ( t) , a następnie po dojściu czoła fali ładunku piorunowego do wierzchołka słupa lub przewodu l.e. prąd wyładowania  i wył ( t) (rys. 5.1). Takie podejście wynika z przeświadczenia,
że w chwili pojawienia się oznak inicjacji wyładowania piorunowego od podstawy chmury w
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kierunku wybranego elementu l.e., zarówno prędkość propagacji fali ładunku, jak i związana
z nim wartość przepływającego prądu, jest dużo mniejsza niż w przypadku, kiedy prekursor
tego wyładowania dotrze do wierzchołka omawianego słupa lub przewodu l.e. Prądy polaryzacji i wyładowania są rozpatrywane w umyślonym przedziale czasu t  t 0  t n (rys. 5.1b i
e). Należy przy tym zwrócić uwagę na uwzględnienie występującej w rzeczywistości dużej
stromości zmian kształtu prądu wyładowania piorunowego w funkcji czasu. Wysokość słupa
elektroenergetycznego jest nieporównywalnie mniejsza niż długość fali prądowej. Z punktu
widzenia analizy składowych harmonicznych prądu wyładowania piorunowego, obecnych w
rozkładzie Fouriera, najistotniejsze są te, które przenoszą największy ładunek elektryczny.
Uwidaczniające się przy tej okazji zjawisko naskórkowości nie nastręcza dużych trudności od
strony analizowanego zagadnienia, ponieważ prąd i wył ( t) płynie wierzchnią warstwą wybranego elementu systemu elektroenergetycznego, przez co związany z nim ładunek elektryczny
skupia się głównie na powierzchni tego przewodnika. Zatem można mówić wymiennie o
przepływającym prądzie i wył ( t) lub o propagującej z prędkością c fali gęstości ładunku

ρ wył (z', t i ) , gdzie z' ct 0  ct n . Zgodnie z powyższymi sugestiami, dokonywany podział
kanału piorunowego na elementarne odcinki z' , pozwoli traktować wartość skończenie małego ładunku q i zgromadzonego na każdym z tych elementów, jako niezmienną w czasie
(rys. 5.2a  c).
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a)
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b)

c)

Rys. 5.2 Graficzne przedstawienie propagacji fali ładunku wyładowania piorunowego w
kierunku ziemi, w kolejnych cyklach jej przemieszczania: a) po czasie Δη ; b) po
czasie Δt  z'/ c  (t i1  t i ) ; c) po czasie λ/c  t n  t 0 ; przy czym: Δq i 
zakreskowane pole reprezentujące zbiór elementarnych ładunków elektrycznych,
Δη  początkowa wartość czasu przemieszczenia się fali piorunowej, r  r1  rn 
zbiór odległości punktu obserwacji P od elementarnych zdyskretyzowanych
odcinków kanału piorunowego lub strugi prądu piorunowego z' .
W umyślonym punkcie P(x, y, z, t i ) zjawia się wypadkowy potencjał skalarny i
wektorowy, zdefiniowany matematycznie za pomocą zależności (5.1 i 5.2). Potencjały te są
generowane dookólnie z wszystkich dyskretyzowanych odcinków kanału piorunowego z' ,
w przedziale czasu t  t i  t i1 . Przepływ prądu piorunowego, czyli propagacja fali jego ładunku z prędkością grupową c powoduje, że proces superpozycji poszczególnych przyczynków omawianych potencjałów, jest każdorazowo powtarzany przy przemieszczeniu się fali
ładunku o odległość z' . Zatem sumowanie odbywa się cyklicznie w przedziale czasu wyno-
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szącym t  t 0  t n , z krokiem z' (rys. 5.2a  c). Założono przy tym, że odległość punktu P
będzie odmierzana promieniem wodzącym r  r1  rn

od środka elementarnego przedziału

z' , czyli punktu c(t i1  t i ) / 2 .
W trakcie przepływu prądu od kanału piorunowego formującego się u podstawy
chmury do wierzchołka słupa lub przewodu l.e., mamy do czynienia z wielokrotnie mniejszą
prędkością przesuwania się czoła fali, niż w przypadku, kiedy strimer i lider osiągnie, dla tych
obiektów, wysokość graniczną (proces inicjacji głównego wyładowania wielkoprądowego).
Podobnie jest z ładunkiem przenoszonym przez „główkę” wyładowania wstępnego, ponieważ
w fazie początkowej, aż do chwili silnego zjonizowania i przeskoku do wierzchołka słupa lub
przewodu linii, jego gęstość przepływu jest nieporównywalnie mniejsza niż podczas wyładowania głównego. Propagująca fala wyładowania wstępnego sprawia, że powstające od niej
pole elektromagnetyczne obejmuje swoim zasięgiem coraz większy obszar „SOP” (rys. 5.1c i
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f). Stan taki utrzymuje się do chwili całkowitej neutralizacji kanału piorunowego.
Wzór (5.1) stanowi wyjściową zależność funkcyjną, umożliwiającą obliczanie potencjału skalarnego, wytwarzanego w punkcie P(x, y, z) przez propagującą falę ładunku o
długości λ .
t i 1

1 n
V(x, y, z, t, η) 

4πε i0

t i 1


ti

i

index

( t)dt

ti
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(5.1)

Zawiera ona wszystkie, już wcześniej objaśnione, oznaczenia i indeksy za wyjątkiem parametru η , który reprezentuje elementarne przemieszczenia fali ładunku „widzianej jako całość”.
W odniesieniu do rys. 5.2a, b i c, parametr η może być ujęty analitycznie, jako η j1  η j ,
gdzie j = 1,2,3...m  liczba elementarnych odcinków całkowitego przemieszczenia fali ładunku o długości λ . Jak łatwo wywnioskować, dokładność prowadzonych obliczeń będzie zależała od przyjętych wartości t i η .
Tytułem uzupełnienia prowadzonych rozważań, należy wyznaczyć jeszcze potencjał
wektorowy, wytwarzany w punkcie P(x, y, z) przez propagującą falę ładunku o długości λ .
Ze względu na istniejące podobieństwo analityczne tego potencjału do potencjału skalarnego i
słuszność wszystkich wcześniej przyjętych założeń, można napisać, że:
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(5.2)

gdzie:
c  prędkość propagacji fali ładunku (w przypadku analizy fali biegnącej w powietrzu

c  c 0 ),

μ  przenikalność magnetyczna ośrodka,
ε  przenikalność elektryczna ośrodka,
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x, y, z  współrzędne punktu P.
Rozwiązanie równań (5.1) i (5.2) jest realizowane przy wykorzystaniu autorskiego
kodu programu MATLAB realizującego główny algorytm w programie MATLAB, przy użyciu
specjalnie stworzonych do tego procedur sumowania i całkowania numerycznego.
Na rys. 5.3 przedstawiono fragment l.e. w którą uderza piorun o prądzie i wył t  .
Przyjęto teoretycznie i nieco fikcyjnie, że trafienie to następuje w izolowany przewód odgromowy (PO) i powoduje w nim rozpływ prądu piorunowego, zwykle w podziale na jego dwie
równe wartości.

Rys. 5.3 Poglądowe przedstawienie rozpływu prądu piorunu i wył t  w trafionym przez piorun i z założenia izolowanym przewodzie odgromowym (PO) l.e.  punkt
P(x, y, z) oznaczono kolorem czerwonym.
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W celu wyznaczenia rozkładu potencjału skalarnego i wektorowego wokół l.e. w
którą trafił piorun (przewodem odgromowym dwukierunkowo rozpływa się połowa jego prądu), został sporządzony specjalny algorytm obliczeniowy, który został przedstawiony na rys.
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5.4.

Rys. 5.4 Ogólny algorytm postępowania przy obliczaniu potencjału skalarnego i wektorowego wokół wybranego elementu układu elektroenergetycznego, w którym przepływa prąd wyładowania piorunowego.
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Zazwyczaj korzysta się z uproszczonego prostokątnego modelu fali piorunowej, propagującej w wybranym elemencie układu elektroenergetycznego. Autorski kodu programu
MATLAB realizującego główny algorytm w programie MATLAB dopuszcza jej dowolny
kształt.
Analizując potencjały elektrodynamiczne, powstające w obszarze l.e. pod wpływem
propagacji fali ładunku piorunowego, nie można pozostawić tych analiz bez graficznej interpretacji uzyskiwanych wyników. Uwagę przyciąga zmienność kształtu krzywej rozkładu potencjałów w bliskim sąsiedztwie  z założenia izolowanego  przewodu odgromowego, w
którym rozpływa się prąd wyładowania piorunowego i wył t  . Należy przy tym pamiętać, że w
dokonywanej analizie wartości potencjału w punkcie P (rys. 5.3) został pominięty wpływ strefy silnie zjonizowanej, rozpościerającej się wokół kanału piorunowego. Oznacza to, że założony prąd i wył t  wnika do izolowanego przewodu odgromowego (PO) poprzez umyślony
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obszar o znikomo małej średnicy i dopiero od tej chwili uwzględniany jest jego wpływ na
powstawanie omawianych potencjałów elektrodynamicznych.
W obliczeniach został wykorzystany kształt udaru prądowego oparty na modelu Heidlera, wyrażony wzorem (4.1):
10

 t 
 t
I 0  η1 
η2
i wy ł (t) 
e
η  t 10
 η  1
 1
w którym przyjęto:

I 0  10 kA  maksymalna wartość prądu dla omawianego przebiegu,
η  2  współczynnik rozpływu prądu i wył t  w dwóch kierunkach,

η1  6,27 10 7 [s] oraz , η 2  7,025 10 5 [s] .
Stałe η1 i η 2 zostały wyznaczone analogicznie, jak podczas aproksymacji kształtu
prądu wyładowania piorunowego, dokonanej pod kątem jego programowej optymalizacji.
Dodatkowo przyjęto, że długość fali ładunku płynącego przewodem PO jest równa iloczynowi czasu jego trwania do półszczytu ( 50 μs ) i jego prędkości przemieszczania ( c  c 0 ). Stąd
jej teoretyczna długość λ  14990 m . Współrzędne punktu P, dla którego dokonano stosownej

analizy

omawianych

potencjałów

elektrodynamicznych,

są

następujące:

Px, y, z   1, 1, λm. Przebiegi analizowanych potencjałów, przy założeniu prostokątnego
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kształtu udaru przedstawiono na rys. 5.5, a przy założeniu kształtu udaru wg funkcji Heidlera
na rys. 5.6.
a) VP z 
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b) A P z 

c) Przebieg prostokątnego modelowego udaru prądowego i wył t 

Rys. 5.5 Graficzny obraz a) potencjału skalarnego i b) potencjału wektorowego w punkcie P
dla wyładowania atmosferycznego w izolowany z założenia przewód odgromowy
PO, oraz c) kształt udaru prądowego i wył t  doświadczalnie zamodelowanego
przebiegiem prostokątnym 1 i 2.
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a) VP z 
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b) A P z 

c) Przebieg udaru prądowego zamodelowanego wg Heidlera i wył t 

Rys. 5.6 Graficzny obraz a) potencjału skalarnego i b) potencjału wektorowego w punkcie P
dla wyładowania atmosferycznego w izolowany z założenia przewód odgromowy
PO oraz c) kształt udaru prądowego i wył t  zamodelowanego przebiegiem Heidlera
1 i 2.
Analizując rozkład potencjału VP z  i A P z  w otoczeniu wybranego elementu linii
elektroenergetycznej można przejść do porządku nad rozkładem występującego tam natężenia
pola elektrycznego. Koncentrując się obecnie na wyznaczaniu tego natężenia, należy zwrócić
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uwagę na fakt, iż opisując jego wypadkową wartość, w rzeczywistości mamy do czynienia z
superpozycją natężeń dwóch pól wynikowych wyrażonych wzorami:


E st  gradV ,

(5.3a)

oraz:


E in  

A z
t

(5.3b)

W równaniach tych indeks „st” oznacza pole statyczne, związane z ładunkiem nieruchomym, a indeks „in”  pole zmienne, związane z ruchem tego ładunku. Pole statyczne bywa również zwane skalarnym, ponieważ związane jest z istnieniem potencjału w przestrzeni,
natomiast pole zmienne wynika z dynamiki zmian potencjału wektorowego w czasie i jest
utożsamiane z polem wirowym. Podobnie rzecz się ma z natężeniem pola magnetycznego.
Zastosowanie mają tu wzory (5.1) i (5.2), opisujące potencjały pola skalarnego i wektorowePobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

go. Potencjał skalarny jest związany fizycznie z natężeniem pola elektrycznego zależnością
(5.3a). Składowe tego pola wynikają z cząstkowych pochodnych potencjału, obliczanych w






kierunku każdego z wersorów 1 x , 1 y , 1 z przy ustalonym położeniu punktu P:
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1 y
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Uwzględniając wzór (5.1) w zależności (5.3a) otrzymuje się wyrażenia określające składowe


wektora natężenia pola elektrycznego E st w punkcie P(x, y, z) odpowiednio w kierunku x, y,
z, jak następuje:
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Uwzględniając własności pola skalarnego dla geometrii obiektu przedstawionego na
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rys. 5.3, można zredukować liczbę niewiadomych w równaniach E stx i E sty wprowadzając


zastępczy wersor 1 r . Jest to możliwe po zastosowaniu następującego przekształcenia:


E str

2

V 
 V   V  
 1 r

1r  
  
r
 x   y 
2

Pozostało jeszcze wyznaczenie składowych natężenia pola elektrycznego, związanych z potencjałem wektorowym. Zgodnie z przyjętym założeniem, traktującym wybrany
element układu elektroenergetycznego, jako obiekt jednowymiarowy, można dopuścić istnienie jedynie składowej osiowej potencjału wektorowego. Jej zwrot jest zgodny z przepływem
prądu piorunowego i wył t  jak na rys. 5.3, natomiast jej wartość wyraża się wzorem:


E in  

i index (t)
A z  μ m n


 4π j0 i0 x 2  y 2  (z  c( t  η)) 2
t
i


 
1 z



Występujący w powyższych wzorach parametr η jest ujęty analitycznie, jako η j1  η j ,
gdzie j = 1,2,3...m  liczba elementarnych odcinków całkowitego przemieszczenia fali ładunku o długości λ .
Dysponując rozkładem natężenia pola elektrycznego, odpowiadającego potencjałom
skalarnym i wektorowym, można w rozpatrywanym układzie odpowiednio kształtować fale
napięciowe i obserwować zarówno ich propagację w tym układzie, jak i wpływ na nie indywidualnych jego cech.
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5.4

Przebiegi prądowo – napięciowe w elementach rozpatrywanego układu i założenia obliczeniowe
Integralną częścią prowadzonych tu rozważań jest postulowany w rozdziale 4, ob-

wodowy model układu „piorun  linia elektroenergetyczna  ziemia” o parametrach rozłożonych, w którym l.e. chroniona jest ogranicznikiem przepięć o zadanej charakterystyce prądowo napięciowej. Matematyczny opis tego modelu jest dokonywany z uwzględnieniem wyodrębnionych funkcji, które pozwalają odzwierciedlić indywidualne cechy rozpatrywanego
układu, przy czym dla prowadzonych rozważań istotne jest zamknięcie analizowanego obwodu ELD, realizowane z chwilą dotarcia ładunku wyładowania piorunowego do powierzchni
ziemi (rys. 5.7). W odniesieniu do rozłożonych parametrów własnych (R i L) i wzajemnych
(C, G, i M), określających omawiane indywidualne cechy modelu obwodowego, ważne jest
uwzględnienie analizy wrażliwościowej i wpływu tych parametrów na przebieg przepięć bez-
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pośrednich, powstających w wybranym elemencie l.e. Rezystancja własna słupa i przewodów
linii oraz konduktywność strefy zjonizowanej powietrza determinuje ilość energii cieplnej
wydzielanej w elementach przewodzących, bądź akumulowanej w obszarze wystąpienia ulotu
elektrycznego. Indukcyjność i pojemność własna lub wzajemna ujawnia zdolność wyodrębnionego obszaru układu elektroenergetycznego do magazynowania w nim energii pola magnetycznego i elektrycznego. Wymienione wielkości są więc traktowane jako parametry nadrzędne z punktu widzenia zjawiska inicjacji i propagacji wyładowania piorunowego w wybranym elemencie rozpatrywanego układu. W przypadku prowadzonych obliczeń, istotnego znaczenia nabiera możliwość uwzględniania w nich ulotu elektrycznego, jako czynnika mającego
duży wpływ na tłumienie przepięć bezpośrednich. Postulowany wcześniej model obwodowy
o parametrach rozłożonych, jest brany pod uwagę przy wyznaczaniu przepięć, związanych z
wyładowaniem piorunowym w wybrany przewód l.e., np. w przewód odgromowy, jak w
układzie z rys. 5.7.
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Rys. 5.7 Graficzne ujęcie zjawiska propagacji fali wyładowania piorunowego w przewodach
l.e. oraz pola elektromagnetycznego powstałego od uderzenia pioruna w
wierzchołek słupa elektroenergetycznego.
Użyte na rys. 5.7 symbole mają następujące znaczenie: PO, R, S, T – przewody
odpowiednio odgromowy i fazowe; ELD  element linii długiej, zawierający przewody PO i
R o długości l ; SOP  strefa oddziaływania pola elektromagnetycznego; u PO , u PO ' , u R , u R '
 wartości doziemne napięć na wejściu i wyjściu elementu ELD ; VSŁ , VR , VS , VT , VZ 
zmienne w czasie potencjały (napięcia) części słupa oraz przewodów: i POI = i POII  wartości
prądu w PO, wynikające z podziału prądu i wy ł w wierzchołku słupa; i POII ' , i R '  prądy


analizowane w ELD ; E dq


 składowa elektryczna (promieniowa) natężenia pola



elektrycznego; E , H  składowe pola elektromagnetycznego; n  wektor określający


kierunek propagacji pola elektromagnetycznego (określony zależnością n 









E B

, w której

E B


B jest wektorem indukcji magnetycznej).
Dla l.e. zlokalizowanych na terenach słabo zurbanizowanych, występują specyficzne
uwarunkowania wpływające na rozwój wyładowań piorunowych. Zdecydowana większość
przepięć powstających w przewodach fazowych pochodzi od wyładowań bezpośrednich w
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słup lub przewód odgromowy. Trafienia pioruna w przewody robocze występują bardzo rzadko, co jest wynikiem działania osłonowego przewodu odgromowego. Z drugiej jednak strony,
wokół l.e. są tzw. strefy bezpieczeństwa, zapewniające minimalny odstęp od szeroko rozumianej infrastruktury znajdującej się w jej otoczeniu.
Przy analizie wpływu indywidualnych cech rozpatrywanego układu na wartość, powstających w nim pod wpływem wyładowań piorunowych napięć i prądów, można rozpatrywać przypadek odizolowania przewodu odgromowego od słupa. Należy więc przyjrzeć się
bliżej analizie ich wyznaczania w przewodach l.e., przy uderzeniu pioruna nad wierzchołkiem
słupa w izolowany od niego przewód odgromowy (rys. 5.7), a następnie rozważyć możliwość
wyznaczania napięć i prądów, powstających przy uderzeniu pioruna w nieizolowany przewód
odgromowy. Nurt główny prowadzonych rozważań w pierwszym przypadku, realizowany jest
przy założeniu, że do przewodu odgromowego, sprzężonego z przewodem roboczym, wpływa
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określona część i POII prądu piorunowego. Wszystkie napięcia występujące w tej części linii są
odnoszone do potencjału ziemi. Analiza wstępna rozpoczyna się od sporządzenia schematu
zastępczego, uwidocznionego na rys. 5.8.

Rys. 5.8 Elementarny obwód, będący liniową kombinacją parametrów fragmentu linii
długiej ( ELD ).
Schemat z rys. 5.8 odzwierciedla warunki propagacji fali prądowej i napięciowej w
przewodzie odgromowym i fazowym elementu linii długiej ELD , z wydzielonymi
elementarnymi obwodami, zawierającymi fragmenty przewodu fazowego (np. R) i przewodu
odgromowego (PO). Obwody te, ze względu na swoją topologię, traktowane są, jako ogniwa
linii długiej, tworzące liniową kombinację jej parametrów. W nawiązaniu do tego schematu
należy
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zwrócić

uwagę,

że

przyrost

wartości

parametrów

rozłożonych

R R , R PO , L R , L PO , M R PO , CR PO , G R PO , elementarnego obwodu linii długiej ma z założenia 
przy wzroście długości linii  charakter liniowy. Oznacza to, że w dokonywanych tu
obliczeniach nie są uwzględniane doziemne sprzężenia przewodu fazowego (R) i
odgromowego (PO).
W odniesieniu do rozpatrywanych przewodów (R i PO), na podstawie praw Kirchhoffa i teorii linii długich, można wyprowadzić wyjściowy dla dalszych obliczeń układ
równań matematycznie odwzorowujący zjawiska fizyczne zachodzące w wydzielonym elemencie ELD (rys. 5.8):

i (l, t) 

u PO (l, t)  u R (l, t)  R PO  R R i PO (l, t)  L PO  L R  2M R PO  PO
l 
t 


 u PO (l  l, t)  u R (l  l, t)

(5.13a)
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u PO (l  l, t)  u R (l  l, t)

i PO (l, t)  G R PO u PO (l  l, t)  u R (l  l, t)  C R PO
 l 
t



 i PO l  l, t 

(5.13b)

Istotną sprawą jest wyznaczenie rzeczywistych przebiegów napięciowo  prądowych
w obwodzie z rys. 5.8 dla przypadku, kiedy jest on zasilany ze źródła o impedancji
wewnętrznej Z ŹR (s) , dającego złożone wymuszenia napięciowe lub prądowe, i jest
obciążony impedancją Z WY (s) , rys. 5.9.

Rys. 5.9 Implementacja obwodu z rys. 5.8 ze źródłem zasilania e ŹR (t) o impedancji
wewnętrznej Z ŹR oraz obciążeniem o wypadkowej impedancji Z WY .
Dla obwodu z rys. 5.9 ważne są równania napięciowo  prądowe w stanie
nieustalonym, tj. tuż po jego zamknięciu. Zgodnie z założeniami dotyczącymi warunków
brzegowych linia przed załączeniem jest w stanie jałowym (nieenergetycznym), a impedancje

Z ŹR i Z WY  są pozbawione pola elektrycznego i magnetycznego.
Wprowadzając do dalszych złożonych obliczeń metodę symboliczną i pomijając
obecnie szereg złożonych i skomplikowanych przekształceń algebraicznych w ciele liczb
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zespolonych, otrzymujemy końcowe wnioski w postaci zapisu operatorowego przebiegu
zmian napięcia mierzonego na przewodzie fazowym (R) względem przewodu odgromowego
(PO), w odległości l od początku rozpatrywanego fragmentu l.e., który wyraża się
następująco:
 e γ(s)(l 0 l)  e  γ(s)(l 0 l)
Z (s) e γ(s)(l 0 l)  e  γ(s)(l 0 l) 
E ŹR (s)
 F

2
Z WY (s)
2


U WE (l, s)  γ(s)l
 γ(s)l 0
γ(s)l 0
 γ(s)l 0
0
Z
(s)
Z
(s)




Z (s)
e
e
e
e
 ŹR  F
 
 ŹR
 1
2
2
 Z F (s) Z WY (s) 
 Z WY (s) 

(5.4a)

Zapis analogiczny jak (5.4a) uzyskuje się dla przebiegu zmian prądu mierzonego w
przewodzie fazowym (R) lub odgromowym (PO), w odległości

l

od początku

rozpatrywanego fragmentu l.e. Przybiera on następującą postać:
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I WE (l, s) 

E ŹR (s)
Z WY (s) e γ(s)l 0

e γ(s)(l 0 l)  e  γ(s)(l 0 l) Z WY (s) e γ(s)(l 0 l)  e  γ(s)(l 0 l)

2
Z F (s)
2
(5.4b)
 γ(s)l 0
γ(s)l 0
 γ(s)l 0
 Z ŹR (s) Z F (s)  e
 Z ŹR (s) 
e
e

 


 1
2
2
 Z F (s) Z WY (s) 
 Z WY (s) 

Prowadząc rozważania nad zjawiskami falowymi towarzyszącymi wyładowaniom
piorunowym w słupy i przewody l.e. dochodzi się do wniosku, że powstającym w nich
bezpośrednim przebiegom napięciowym mogą towarzyszyć przebiegi napięć indukowanych.
Powstaje też pytanie, w jaki sposób można uwzględnić, wpływ superpozycji fal odbitych przy
obu rodzajach napięć. Należy przy tym pamiętać o istnieniu dwu przypadków prowadzących
do zachwiania bilansu ładunku w układzie l.e.:
 indukowanie się ładunku elektrycznego w sąsiednim przewodzie linii w wyniku
elektromagnetycznego jego sprzężenia z trafionym przez piorun elementem układu,
 bezpośredni przepływ ładunku elektrycznego z kanału piorunowego do trafionego przez
piorun przewodu l.e.
Sygnalizując istnienie wymienionych czynników, należy starać się stopniowo
uwzględniać je w prowadzonych obliczeniach. Przede wszystkim, na podstawie wzorów (5.4a
i b) należy uwzględnić zjawisko odbicia fal napięciowych i prądowych od początku i od
końca l.e. (rys. 5.8 i 5.9), stąd otrzymujemy:
 współczynnik odbicia fali propagującej l.e. od jej początku:

β WE 

Z F (s)  Z ŹR (s)
Z F (s)  Z ŹR (s)

 współczynnik odbicia fali propagującej l.e. od jej końca:
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(5.5a)

β WY 

Z F (s)  Z WY (s)
Z F (s)  Z WY (s)

(5.5b)

Wzory (5.4a i b) po uwzględnieniu w nich współczynników „padania i odbicia” wyrażonych
zależnościami (5.5a i b), przyjmą następującą postać końcową:



 β



 

 E ŹR (s)ZF (s)  γ (s)l
e
 β WYe γ(s) l2l0 

 U WE (l, s)
Z F (s)  Z ŹR (s)
 I (l, s)   
E ŹR (s)
 γ (s)l
 WE
 
 β WYe γ(s) l2l0 
 Z (s)  Z (s) e
ŹR
 F



i
β WYe 2 γ (s)l 0 
i 0


 2 γ (s)l 0 i 
β WEβ WYe


i 0



WE




 E ŹR (s)ZF (s)  
i  γ (s)  2il0  l 
i  γ (s)  2il0  2l0 l   
(β
β
)
e

β


WE WY
WY  (β WEβ WY ) e


Z (s)  Z ŹR (s)  i0
i 0
 ,
 F


E
(s)



i  γ (s)  2il0  l 
ŹR
 β WY  (β WEβ WY ) i e  γ (s) 2il0  2l0 l   
 Z (s)  Z (s)  (β WEβ WY ) e
i 0
 i 0

ŹR
 F

(5.6)
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gdzie: „i” jest indeksem oznaczającym liczbę powstałych odbić w l.e.
Wzór (5.6) został uwzględniony w autorskim kodzie programu MATLAB
realizującym główny algorytm obliczeń do analizy prowadzonej w oparciu o metodę tzw. fal
wędrownych, które propagują wzdłuż l.e. w wyniku kolejnych, na ogół wielokrotnych odbić
od jej początku i końca.
5.5

Efekty sprzężeń elektromagnetycznych
Opis matematyczny wyładowań piorunowych w aspekcie ich elektromagnetycznego

oddziaływania na elementy systemu elektroenergetycznego, od strony analitycznej jest trudny
w realizacji. Z przeprowadzonych do tej pory rozważań wynika, że istota rozwiązywalności
poruszanego problemu, zależy od sposobu jego interpretacji fizycznej w oparciu o postulowany model [7]. Z uwagi na problematykę poruszaną w rozprawie i jej zamierzony cel, należy
odnieść się również do określenia stopnia wpływu pola elektromagnetycznego powstałego w
wyniku pobliskiego wyładowania piorunowego, na wartość napięcia indukowanego w linii
przesyłowej WN [4]. Jak już wspomniano, w liniach tych napięcia indukowane mają drugorzędne znaczenie, a dodatkowo wzdłuż tych linii rozpościera się strefa ochronna. Jest to obszar pozbawiony infrastruktury przyrodniczej i architektonicznej (znikomy stopień zurbanizowania). Nie marginalizując jednak tego problemu, sprowadzimy omawiane zagadnienie do
najczęściej spotykanej w praktyce sytuacji, czyli do wystąpienia wyładowania piorunowego w
wierzchołek pobliskiego słupa lub innego znajdującego się w pobliżu obiektu. Należy też zaznaczyć, że w odróżnieniu do problematyki wcześniej poruszanej, rozważania obecnie prowadzone dotyczyć będą linii dwutorowej, wyposażonej w dwa przewody odgromowe, z któ-
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rych jeden jest odizolowany galwanicznie od drugiego. Taki zabieg ma na celu eliminację
zjawiska powstawania prądów indukowanych w polu własnym linii przesyłowej WN, gdzie w
przypadku połączonych przewodów odgromowych następowałby przepływ w nich prądów,
nagrzewanie przewodów i straty przesyłanej energii. Rozpatrywany fragment układu przesyłowej linii dwutorowej wraz ze schematem wyodrębnionego jej elementu został przedstawio-
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ny na rys. 5.10.

Rys. 5.10 Fragment l.e. znajdującej się w polu elektromagnetycznym wyładowania
piorunowego; przy czym: E ŹR l  siła elektromotoryczna indukowana w każdym
elemencie l l.e.; PO I  przewód odgromowy izolowany; PO N  przewód




odgromowy nieizolowany; E i H  wektory opisujące pole elektromagnetyczne w
otoczeniu przewodów linii.
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Wartość prądu i napięcia indukowanego w przewodach l.e. zależy od odległości kanału piorunowego od tych przewodów. Im mniejsza jest wzmiankowana odległość tym większe są prądy i napięcia. W krańcowym przypadku piorun uderza w wierzchołek słupa, a więc
tuż przy przewodach i chociaż przypadek taki jest traktowany, jako zdarzenie wywołujące
przepięcia bezpośrednie, to nie można zaprzeczyć występowaniu w nim znaczących efektów
indukcyjnych i sprzężeniowych. Wprawdzie są one zdecydowanie mniejsze niż bezpośrednie,
ale ich istnienie nie może być negowane i pomijane.
W rozpatrywanym przypadku prąd wyładowania piorunowego dzieli się na składową
płynącą w słupie elektroenergetycznym i w przewodzie odgromowym. W związku z tym należy stwierdzić, że wartość wyznaczanych napięć indukowanych będzie zależeć od tego podziału i fizycznie może mieć różne składowe. Stąd wniosek, że analizą powinny być objęte
wszystkie elementy układu, a w szczególności wszystkie przewody fazowe, znajdujące się we

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

wzajemnej interakcji czasowo  przestrzennej, a uzyskiwane jej wyniki powinny umożliwiać
ocenę tych składowych. Główną płaszczyzną prowadzonych rozważań, będzie więc określenie skutecznego sposobu wyznaczania przebiegów napięciowych w rozpatrywanych przewodach fazowych, powstających w wyniku prądu przepływającego w elemencie układu znajdującym się w otoczeniu linii [49].
Jeżeli założymy, że piorun uderza w przewód odgromowy nad odizolowanym od
niego wierzchołkiem słupa (rys. 5.10), to prąd płynący w tym przewodzie wywołuje w pozostałych przewodach potencjały, które są ściśle zależne od występującego między tymi przewodami współczynnika sprzężenia elektrycznego i magnetycznego. Pewien wpływ na badane
zjawisko wywiera również obecność ładunku przestrzennego umiejscowionego wokół kanału
piorunowego dla rozpatrywanego wyładowania, który stanowi tzw. strefę ulotową. Jeżeli założymy, że trafienie pioruna w rozważany przewód odgromowy nie prowadzi do przeskoku
iskrowego i do przepływu ładunku elektrycznego z kanału pioruna do pozostałych elementów
linii, to mamy do czynienia z klasycznym przypadkiem, w którym l.e. znajduje się w polu
elektromagnetycznym wytwarzanym przez kanał piorunowy i przewód odgromowy. Dokonując analizy tego przypadku w aspekcie teorii linii długich dla zmodyfikowanego elementu
ELD w układzie z rys. 5.10, należy w oparciu o metodę symboliczną sformułować równania
napięciowe i prądowe, które w formie końcowej przyjmą następującą – bardzo złożoną postać:

U WE  U PO  U R ,
I WE  I PO  I R .
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I WE (l)  C1e γ(s)l  C 2 e γ(s)l 

Y(s)
2 γ(s)


  γ(s) l l

γ(s) ξ
γ(s) l
 γ(s) ξ
e
E
(ξ
)
e
dξ

e
E ŹR (ξ)e
dξ  (5.35)

ŹR



l



gdzie: stałe całkowania C1 i C 2 są zapisane w następującej postaci:

 γ(s) γ(s) l 2 l0
Y(s)
γ(s) ξ
 γ(s) γ(s) l0 2
 γ(s) ξ
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e
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Wyznaczone stałe C1 i C 2 dotyczyły zależności prądowych w rozpatrywanym
obwodzie. Analogicznie mogą być potraktowane w nim również zależności napięciowe:
U WE (l)  

1 dI WE (l)

Y(s) dl

l


C3 γ(s)e  γ(s)l  C 4 γ(s)e γ(s)l 1   γ(s) l
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γ(s) l
 γ(s) ξ

 e
E
(ξ
)
e
dξ

e
E
(ξ
)
e
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 (5.36)
 ŹR
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gdzie: stałe całkowania C 3 i C 4 są następujące:
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Realizując niezbędne obliczenia dochodzi się do wniosku, że otrzymane rozwiązania
są trudne w interpretacji liczbowej. W najprostszym przypadku można przyjąć, że rozważany
fragment l.e. znajduje się w jednorodnym polu elektromagnetycznym wyładowania piorunowego. W praktyce taka sytuacja może zaistnieć, kiedy analizowany odcinek l.e. jest stosun-
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kowo krótki – wtedy pole magnetyczne, przenikające przez powierzchnię przechodzącą przez
granice całkowania i przeciwległe przewody o długości l , ma prawie jednakową wartość na
rozważanej płaszczyźnie.

6

Zjawiska prądowo – napięciowe i funkcje modelowe w programie
obliczeniowym

6.1

Informacje wstępne
Z dokonanego w rozdziale 4 przeglądu indywidualnych cech układu l.e. wynika, że

w tym układzie odgrywają one zasadniczą rolę w kształtowaniu i przebiegu fal
przepięciowych oraz zależą od wielu często mało stabilnych w czasie czynników
zewnętrznych i wewnętrznych. Stwarza to trudności w doborze parametrów analizowanego
układu i  z uwagi na losowość jego piorunowego zagrożenia  wskazuje na potrzebę
korzystania z ekstremalnych wartości tych parametrów. W dokonywanej tu analizie
wspomniane parametry reprezentowane są przez przykładowe ich wartości. Natomiast,
przechodząc do analizy konkretnego przypadku, w praktyce należy zastąpić je wartościami
ekstremalnymi.
W dalszym ciągu jest tu aktualne podejście do analizy przebiegu fal napięciowych i
prądowych, przedstawione na rys. 5.7. Jednak specyficzny sposób jego wykorzystania
wymaga szczegółowych wyjaśnień. Przede wszystkim należy wyraźnie zaznaczyć, że celem
dokonywanej tu analizy nie jest wyznaczanie przepięć piorunowych, lecz ujęcie wpływu
indywidualnych cech układu „piorun  linia elektroenergetyczna  ziemia” na propagujące w
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nim fale przepięciowe. Dlatego, w trosce o niepogłębianie złożoności ujęcia rozpatrywanych
zjawisk, sięgnięto po założenia upraszczające nawet z pogranicza fikcji, by możliwie
maksymalnie wyselekcjonować wpływ tylko badanych cech analizowanego układu. Wśród
założeń tych należy wymienić:
 uderzenie pioruna w przewód odgromowy nad wierzchołkiem odizolowanego od niego
słupa, by wyeliminować z analizy prąd piorunowy wnikający do słupa,
 analizowany element linii długiej (ELD) został wyselekcjonowany w pobliżu słupa i jest
utworzy przez równoległe odcinki przewodu odgromowego (PO) i roboczego (R).
Oczywiście uwzględnienie wpływu rozpatrywanych cech układu „piorun  linia
elektroenergetyczna  ziemia” na kształtowanie się przepięć w l.e. powinno być poprzedzone
klasyczną analizą rozpływu w niej prądu piorunowego i ustaleniem wartości jego części zjawiających się w poszczególnych elementach tego układu. Dopiero wyznaczone w ten sposób
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prądy w przewodzie odgromowym i w słupie powinny być wprowadzone do programu obliczeniowego, do którego powinny być wprowadzone również funkcje modelowe odzwierciedlające zmienność parametrów analizowanego układu i występujących w nim zjawisk z
uwzględnieniem warunków kryterialnych.
6.2

Algorytm i program obliczeniowy
W celu przeprowadzenia niezbędnych analiz w wyselekcjonowanym elemencie linii

długiej (ELD) uwidocznionym na rys. 5.7, opracowany został  na podstawie modelowej
topologii układu z rys. 4.5 i 4.6  główny algorytm obliczeń zamieszczony na rys. 6.1. Jego
odnośniki wymagają następującego opisu i komentarza, który został poniżej zamieszczony.
(1)

Parametry linii elektroenergetycznej są wielkościami ustalonymi, odniesionymi do jej
jednostkowej długości.
Rezystancja (R) przyjmowana do obliczeń jest sumaryczną jednostkową rezystancją
przewodu odgromowego i przewodu fazowego ( R  R Odgr  R Faz ), w którym
analizowane jest napięcie.
Konduktancja (G) fizycznie odzwierciedla ulot międzyprzewodowy, który zazwyczaj
występuje przy wysokiej wilgotności i zanieczyszczeniu powietrza. Modelowanie tego
zjawiska jest trudne, ze względu na dynamikę i złożoność przebiegu procesu jonizacji
prowadzącej do jego powstawania. Ulot elektryczny w przybliżeniu traktuje się jako
parametr jednostkowy z uwagi na jego quasi równomierny rozkład wzdłuż
rozpatrywanego odcinka linii ( G  G OdgrFaz ). W przypadku większej intensyfikacji tego
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zjawiska, parametr G ulega uzmiennieniu i może on zostać wyrażony za pomocą
odpowiedniej zależności funkcyjnej.
Pojemność własna i wzajemna (C) istniejąca między przewodem odgromowym i fazowym

C  COdgrFaz , jest jako parametr jednostkowy, niezmienna na całej długości linii,
pomijając lokalny obszar strefy wpływu słupa. W przypadku podwyższonej wilgotności
i zanieczyszczenia powietrza, na skutek inicjowanych samoistnie ognisk jonizacji, mogą
występować zniekształcenia obrazu pola elektrycznego między rozpatrywanymi
przewodami.

Wpływa

to

bezpośrednio

na

niestabilność

liniowego

rozkładu

analizowanej w tym obszarze pojemności C, którą wówczas daje się wyrazić za pomocą
odpowiedniej zależności funkcyjnej.
Indukcyjność własna i wzajemna (L), istniejąca między przewodem odgromowym i
fazowym L  L OdgrFaz , jest również  jako parametr jednostkowy  niezmienna na całej
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długości linii, pomijając lokalny obszar strefy wpływu słupa.
Dzielnik szerokości impulsu sondującego (d) jest jednym z najważniejszych parametrów
występujących w programie, ponieważ decyduje o precyzji realizacji wszystkich
algorytmów opartych na autorskiej procedurze całkowania. Zbiór impulsów
sondujących jest wykorzystywany podczas odwzorowywania złożonego kształtu prądu
udarowego w wyładowaniu piorunowym. Stanowi on „paczkę”, dla której amplituda
elementarnego prostokątnego impulsu Fouriera, odwzorowuje wartość współrzędnej
odczytywanej z charakterystyki przebiegu prądowej lub napięciowej fali piorunowej.
Rząd harmonicznej impulsu sondującego (h) decyduje o wierności odwzorowania
przebiegu prostokątnego z wykorzystaniem rozkładu Fouriera.
Współczynnik krotności fali ( η ) definiuje długość linii elektroenergetycznej, jako η 
krotnej długości prądowej lub napięciowej fali piorunowej.
Błąd padania ( δ pad ) jest założoną niedokładnością programową, jaka może być popełniana
podczas

inicjacji

procesu

odbicia

fali

prądowej

lub

napięciowej

od

PEP

(półprzewodnikowy element przeciwprzepięciowy, nazwany w rozprawie elementem
ograniczającym przepięcia).
Błąd odbicia ( δ odb ) jest założoną niedokładnością programową, jaka może być popełniana
podczas finalizacji procesu odbicia prądowej lub napięciowej fali piorunowej od PEP.
Błąd graniczny równań telegrafistów ( δ telegraf ) stanowi ustaloną dokładność numerycznego
rozwiązania równania telegrafistów.
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Błąd przecięcia charakterystyki ochrony linii z wykresem jej tomografii impedancji
obciążenia ( δ x ) jest zgrubną dokładnością poszukiwania wyniku komparacji
charakterystyki
obciążalności

PEP
linii

(odgromnika
(nazwanym

warystorowego)
tu

tomografią

z

wykresem

impedancji

próbkowania

obciążenia

linii

elektroenergetycznej).
Błąd korekcji przecięcia ( δ xmin ) określa dokładność minimalizacji błędu δ x finalizującej
działanie podprogramu tomografii impedancji obciążenia linii elektroenergetycznej.
Komparacja w tym zakresie odbywa się w otoczeniu wcześniej zgrubnie oszacowanego
punktu przecięcia i jest dokonywana na wycinku charakterystyk PEP i SEC (odcinek
krzywej tomografii impedancji obciążenia linii elektroenergetycznej).
Współrzędna początkowa Z0obc (s) i końcowa Zobc (s) oraz stała dyskretyzacji  obc (s) ze
zbioru tomografii impedancji obciążenia linii elektroenergetycznej są to zmienne,
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którym nadaje się początkowe wartości. W procesie obliczeniowym są one wielokrotnie
modyfikowane. Współrzędne te decydują o długości i kwantylizacji wektora
utworzonego ze zbioru tych wielkości.
Próg zaszumienia impulsu sondującego (F) jest parametrem ściśle związanym z
wielkościami d i h oraz pośrednio z obciążeniem Zobc (s) . Jego wartość powinna być
minimalizowana przy uwzględnieniu szybkości realizacji obliczeń.
(2)

Charakterystyka napięciowo  prądowa udaru w kanale piorunowym (KP). Przystępując
do tworzenia programu, pozostawiono możliwość implementacji dowolnego kształtu
funkcyjnego prądu w kanale piorunowym. Dążono do tego, aby nie był to model
teoretyczny, lecz model opracowany na drodze badań, czyli pomiaru i eksperymentu
doświadczalnego. Należy zauważyć, że program został tak skonstruowany, aby można
było w nim bazować na dowolnych dwuwymiarowych przebiegach funkcyjnych prądu w
KP. Badania prowadzone przez ostatnie kilkanaście lat rzuciły nowe światło na dziedzinę
analizy procesów wysokonapięciowych. Grupa naukowców m.in z centrum na Florydzie,
prowadzi badania nad stworzeniem informatycznej bazy parametrów udarów prądowych w
wyładowaniach piorunowych, trafiających w obiekty o dużym stopniu zróżnicowania i
przeznaczenia.

(3)

Charakterystyka napięciowo  prądowa PEP w ogólnym przypadku dotyczy
charakterystyki odgromnika warystorowego. Jej kształt można wprowadzić do programu w
formie algebraicznej lub jeżeli dysponujemy danymi pomiarowymi/katalogowymi, to w
postaci stabelaryzowanej. Wybranie tej ostatniej opcji powoduje aktywację podprogramu
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do aproksymacji wielomianowej lub wykładniczej dla zainicjowanego przebiegu
funkcyjnego.
(4)

Statystyczna charakterystyka napięciowo  prądowa udaru w KP. Pomiary doświadczalne
i statystyczne metody ich obróbki pozwalają zbliżyć się do budowy już nie tylko
uniwersalnego modelu, lecz modelu kanału piorunowego dedykowanego dla konkretnego
obiektu. Ewentualna uniwersalność mogłaby istnieć tylko na poziomie danej klasy
obiektów. Ze względu na lawinowy rozwój techniki mikroprocesorowej można
zaobserwować postęp w dziedzinie pomiarów szybkozmiennych pól elektrycznych i
magnetycznych. Zatem uzasadnione i coraz łatwiejsze staje się tworzenie bazy modeli KP,
które zawierałyby wystarczającą ilość informacji o miejscu i czasie występowania
(szerokość geograficzna, kraj, miejscowość, data, czas), o warunkach przebiegu
wyładowania

(ciśnienie,

temperatura

otoczenia,

wilgotność,

prędkość

ruchu
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konwekcyjnego powietrza) oraz o rozkładach czasowo  przestrzennych pola
elektrycznego i magnetycznego wokół kanału piorunowego, od chwili inicjacji
wyładowania do jego finalizacji.
(5)

Kształt udaru w wyładowaniu piorunowym zmienia się radykalnie w chwili, gdy dociera on
do powierzchni elementu przewodzącego. Jest to spowodowane w dużej mierze gwałtownym wzrostem gęstości prądu w KP. Z punktu widzenia analizy napięć w przewodach fazowych, znajomość właśnie tej wartości jest bardzo istotna.
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Rys. 6.1 Główny algorytm obliczeń.
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(6)

Filtracja szumu oraz aproksymacja algebraiczna charakterystyki. Każda z charakterystyk
wprowadzanych do programu podlega weryfikacji. Głównym kryterium jest sprawdzenie,
czy na podstawie danych pomiarowych można sporządzić przebieg funkcyjny. W następnej kolejności prowadzona jest weryfikacja punktów niespójnych z wykresem (zakłócenia
lub szum). Ostatnim etapem jest algebraiczna aproksymacja wielomianowa, bądź wykładnicza tej charakterystyki.

(7)

Weryfikacja wprowadzonej charakterystyki. Dane do programu można wprowadzić w
postaci funkcyjnej lub liczbowej. W pierwszym przypadku chodzi o wyrażenia
algebraiczne opisujące badany obiekt, istniejące w literaturze i uznawane za ogólnie
przyjęte i stosowane. Druga forma jest obecnie bardziej preferowana, ponieważ wynika
bezpośrednio z pomiarów.

(8)

Szerokość impulsu sondującego powinna być jak najmniejsza, jednak ze względu na
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topologię rozłożonych parametrów linii elektroenergetycznej i jej otoczenia, należy
optymalizować ją w indywidualny sposób.
(9)

Programowa weryfikacja kształtu impulsu sondującego jest dostępna z poziomu okna
dialogowego. Na etapie prowadzonych obliczeń zrezygnowano z niej na korzyść
przyspieszenia ich realizacji.

(10)

Optymalizuj parametry d i h. Parametry te decydują o kształcie impulsu sondującego. W
przypadku zmiany któregoś z nich, są one optymalizowane równocześnie za pomocą
odpowiedniego podprogramu.

(11)

Optymalizacja punktu przecięcia charakterystyki PEP i SEC. Aby zobrazować metodę
tomografii impedancji obciążenia linii elektroenergetycznej, postanowiono wprowadzić
podgląd komparacji charakterystyk PEP i SEC (powiększony wycinek krzywej
próbkowanej obciążalności impedancyjnej linii).

(12)

Odwzorowanie udaru wyładowania piorunowego w metodzie symbolicznej. Matematycznie
opisany algorytmem proces obliczeniowy, realizowany jest programowo przy użyciu
metody symbolicznej opartej na „ciele” liczb zespolonych. Zbiory wynikowe w końcowej
fazie obliczeń są interpretowane w dziedzinie czasu.

(13 i 14)

Pomimo błędu załamania charakterystyki tomografii impedancji obciążenia linii

elektroenergetycznej, możliwa jest kontynuacja prowadzonej iteracji przy zadanej
dokładności obliczeń. Błąd jest wynikiem inicjalizacji procesu całkowania przy zbyt małej
wartości parametru d. Ma to oczywiście wpływ na końcowy wynik przeprowadzonej
tomografii impedancji obciążenia linii elektroenergetycznej, ale w niektórych przypadkach
daje oszczędność czasu i pozwala otrzymać przybliżone rozwiązanie.
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(15)

Algorytm identyfikacji przez prądową falę piorunową elementu PEP. W programie
dokonano wizualizacji przebiegu piorunowego udaru napięciowego, którego czoło
detekuje zmianę impedancji obciążenia linii po dojściu do węzła przyłączenia elementu
ograniczającego przepięcia. W chwili detekcji uruchamiany jest podprogram główny.

(16)

Algorytm całkowania „paczki” impulsów sondujących. Algorytm ten obejmuje
wyznaczanie

przebiegów

napięciowych

na

ograniczającym

je

elemencie,

z

wykorzystaniem precyzyjnego opisu matematycznego propagacji napięciowego udaru
piorunowego od chwili inicjacji wyładowania w przewód analizowanej linii, do jej
całkowitego odbicia od elementu ograniczającego przepięcia, przy uwzględnieniu
zachodzącego w nim zjawiska dyssypacji.
Na podstawie głównego algorytmu obliczeń i na bazie środowiska MATLAB, został
opracowany i przedstawiony w załączniku Z.2 specjalny autorski program obliczeniowy.
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Program ten, wraz z głównym jego algorytmem, stanowi istotę opracowanej w niniejszej
rozprawie metody analitycznej, a także umożliwia wizualizację omówionych wcześniej
zagadnień, teoretycznie odzwierciedlających ogólny mechanizm powstawania i przebiegu
napięć, wywoływanych przez bezpośrednie wyładowania piorunowe, w dwóch wybranych
przewodach (odgromowym i fazowym) l.e. z przewodem odgromowym. Celem
przeprowadzonej wizualizacji było uzyskanie graficznego odwzorowania zmienności kształtu
napięcia piorunowego (propagującego przewodem fazowym i odgromowym w l.e.),
analitycznie opisanego za pomocą przebiegów funkcyjnych określonych wzorami (5.4a i b).
Jak wcześniej wspomniano, podczas wyznaczania rzeczywistych przepięć bezpośrednich w
l.e., w zdecydowanej większości przypadków rozważa się trafienia pioruna w wierzchołek
słupa elektroenergetycznego lub przewód odgromowy  wynika to bezpośrednio z jego
funkcji osłonowej. Nie mniej jednak, istnieje możliwość wyładowania bezpośredniego w
dowolny przewód fazowy linii, znajdujący się w otoczeniu silnego oddziaływania aktywnego
kanału burzowego i ulegający wzajemnym sprzężeniom z innymi przewodami.
Przystępując do analizy ilościowej rozpatrywanych przebiegów i uwzględniając 
zawarte w rozdziale 4  wnioski wynikające z indywidualnych cech układu „piorun  linia
elektroenergetyczna  ziemia”, wprowadzono do głównego algorytmu obliczeń następujące
parametry i dane wejściowe:
 długość rozpatrywanego odcinka linii elektroenergetycznej WN zabezpieczonej elementem
ograniczającym przepięcia: l  1000 [m] ,
 rezystancję przewodów elektroenergetycznych: R Odgr i R Faz  5 10 5 [/m] ,
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 przewodność międzyprzewodowego ulotu: G OdgrFaz  10 10 7 [1/m] ,
 pojemność wzajemną przewodów elektroenergetycznych: COdgrFaz  4 10 9 [F/m] ,
 indukcyjność wzajemną przewodów elektroenergetycznych: M OdgrFaz  0,8 10 3 [H/m] ,
 charakterystykę udaru napięciowego, zgodną z przebiegiem Heidlera:
10

 t 
 t
U 0  η1 
η2
u wy ł (t) 
e
10
η  t 
 η  1
 1
i następującymi jego wartościami: U 0  1414,200 kV , η  0,93904 , η1  2,336 10 6 s ,

η 2  6,8453 10 5 s .
W wyniku wprowadzenia tych danych do autorskiego programu obliczeniowego oraz
w wyniku zastosowania stosownej procedury obliczeniowej i symulacyjnej, realizującej
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główny algorytm obliczeń w programie MATLAB, zostały wygenerowane i poniżej zamieszczone wykresy badanych przebiegów wraz z ich niezbędnym opisem.
Wizualizacja propagacji piorunowej fali przepięciowej w przewodzie fazowym
chronionym elementem ograniczającym przepięcia, wykonana dla kilometrowego odcinka
l.e., została wyeksponowana graficznie na rysunkach 6.3, 6.4 i 6.5. Synteza programowa
głównego algorytmu obliczeń odwzorowuje współrzędne punktów dla przebiegu piorunowej
fali przepięciowej, w przewodzie fazowym (R) i odgromowym (PO) l.e., z dokładnością do
pojedynczego impulsu sondującego, według następującego schematu:
1.
2.
3.
4.

Przebieg pierwotny
Inicjacja odbicia
Finalizacja odbicia
Przebieg wtórny

W oparciu o powyższy diagram, przy pomocy otrzymanych wykresów można dokonać
dokładnej analizy zmian kształtu piorunowej fali napięciowej dla kolejnych etapów jej
propagacji.
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a)

b)
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Rys. 6.2 Kształty udaru napięciowego: a) kształt uzyskany za pomocą autorskiego programu
optymalizującego wg charakterystyki Heidlera, b) wykorzystana do obliczeń obwiednia udaru u wy ł  f t wy ł  z ujednoliconym rozkładem punktów.

Rys.6.3
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Propagacja fali piorunowej utworzonej z obwiedni amplitud „paczek” impulsów
sondujących w przewodzie fazowym (R) i odgromowym (PO), przedstawiona w
trzech jej etapach przebiegu, przed dotarciem do węzła zawierającego element
ograniczający przepięcia.
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Rys.6.4

Propagacja fali piorunowej utworzonej z obwiedni amplitud „paczek” impulsów
sondujących w przewodzie fazowym (R) i odgromowym (PO), przemieszczających
się po jej dotarciu do węzła zawierającego element ograniczający przepięcia.

Kolory wyróżniające krzywe na rysunkach 6.5  6.7 mają następujące znaczenie:
Kolor niebieski oznacza falę padającą
Kolor zielony
oznacza falą odbitą
Kolor czerwony oznacza superpozycję obydwu fal
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Rys. 6.5 Otrzymany z obwiedni amplitud „paczek” impulsów sondujących przebieg padania
i odbicia fali piorunowej oraz ich superpozycji w przewodzie fazowym (R) i
odgromowym (PO), przedstawiony po dotarciu fali piorunowej do węzła
zawierającego element ograniczający przepięcia (1 km odcinek długości linii).

Rys. 6.6 Odbicie fali piorunowej propagującej w przewodzie fazowym (R) i odgromowym
(PO), uwidocznione po jej dotarciu do węzła zawierającego element ograniczający
przepięcia (1 km odcinek długości linii).
Na rys. 6.7 uwidocznione zostało zjawisko dyssypacji, zachodzące podczas
przepływu prądu wyładowania piorunowego przez element ograniczający przepięcia
(odgromnik warystorowy posiadający charakterystykę prądowo  napięciową przedstawioną
na rys. 4.22). W rozważanym przypadku daje się zaobserwować oczekiwane zmniejszenie
amplitudy propagującej w linii piorunowej fali przepięciowej w stosunku do jej przebiegu w
linii niechronionej, zaznaczone na wykresie linią przerywaną.
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Dyssypacja fali
odbitej

Rys. 6.7 Całkowite odbicie fali piorunowej propagującej w przewodzie fazowym (R) i
odgromowym (PO), uwidocznione po opuszczeniu przez nią węzła zawierającego
element ograniczający przepięcia (1 km odcinek długości linii).

7

Podsumowanie i wnioski

7.1

Wyniki przeprowadzonych obliczeń i graficznych analiz
Analiza napięć wywoływanych w elementach l.e.  przewodzie fazowym R i odgro-

mowym PO  bezpośrednimi wyładowaniami piorunowymi została przeprowadzona programowo w oparciu o postulowany model z rys. 4.5 i 4.6. Na jej podstawie sformułowane zostały następujące wnioski:
 w wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano graficzną interpretację przebiegu propagacji
fali piorunowej w przewodach l.e. o jej rzeczywistych parametrach jednostkowych, przyjętych do obliczeń w programie MATLAB. Parametry zostały określone w rozdziale 6.2,
 przebiegi napięciowe przedstawione na rysunkach 6.3  6.5 obrazują niezauważalną zmianę
kształtu fali piorunowej podczas jej propagacji odcinkiem linii o długości 1 km w przewodzie fazowym R i odgromowym PO,
 z wykresów wynika, zgodnie zresztą z oczekiwaniami, że przyjęte do analizy parametry
jednostkowe są w przybliżeniu reprezentatywne dla linii bezstratnej,
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 w obliczeniach uwzględniono przedstawioną na rys. 4.28 charakterystykę prądowo  napięciową odgromnika warystorowego chroniącego linię oraz charakterystykę przebiegu impulsu wyładowania w funkcji czasu z rys. 6.2,
 na rysunku 6.7 uwidoczniono kształt fali odbitej od końca wspomnianej linii, chronionej
odgromnikiem warystorowym. Widoczna jest dyssypacja jej przebiegu napięciowego (k.
zielony) odniesiona do linii bezstratnej (krzywa przerywana).
W obliczeniach zostały uwzględnione typowe dla l.e. parametry jednostkowe. Należy jednak podkreślić, że w celu analizy pracy l.e. uwzględnia się parametry i przebiegi funkcyjne nie tylko ściśle dopasowane do jej charakteru pracy, ale również charakterystyczne dla
jej stanu nieustalonego (efekty przepięciowe, zwarcia).
Mając na względzie całokształt poruszanej problematyki napięciowo  przepięciowej
w tym zakresie, największą uwagę należało skupić na jej analizie teoretycznej i oprzeć się na
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dość rozbudowanym z założenia modelu układu „piorun  linia elektroenergetyczna  ziemia”. Pozwoliło to wykreować analityczny algorytm i tak skonstruowany komputerowy program obliczeniowy, by można w nim było uwzględnić zmienność rozpatrywanych parametrów i zjawisk, a przez to umożliwić jego użytkownikom wierne odzwierciedlanie warunków
rzeczywistych. W tym celu program obliczeniowy został wzbogacony całym szeregiem niuansów, do których można zaliczyć: precyzję realizacji algorytmów, wierność odwzorowania
analizowanych przebiegów, posługiwanie się współczynnikiem krotności fali, korekcję błędów, wpływ obciążenia układu, jakość wprowadzanych do programu charakterystyk, ich sondowanie, filtracja, weryfikacja i optymalizacja, a także szczegółowe algorytmy obliczeniowe,
identyfikacyjne i służące wizualizacji. Potwierdzenie tego można stwierdzić zarówno na rys.
6.1, jak i w samym programie, którego kod został zamieszczony w załączniku Z.2. Natomiast
wyniki przeprowadzonych obliczeń i graficznych analiz znajdują odzwierciedlenie w przebiegach zilustrowanych na rysunkach 6.3 – 6.7.
7.2

Wnioski końcowe
Głównym nurtem tematycznym eksponowanym w rozprawie jest analiza przebiegów

przepięć powstających w przewodach l.e., które znajdują się w strefie bezpośredniego oddziaływania kanału piorunowego. W odniesieniu do przeprowadzonych analiz, przepięcia indukowane zostały potraktowane w sposób czysto teoretyczny. Ze względu na możliwość pełnej
kontynuacji rozważań oraz dodatkowo dla uzyskania przejrzystości opisu, w opracowaniu odzwierciedlono również szereg zagadnień dalece spójnych, związanych z genezą i mechani-
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zmami przebiegu wyładowania piorunowego, a także adaptacją samego układu „piorun  linia
 ziemia” dla potrzeb zastosowanej metody obliczeniowej.
Najważniejszą cechą opracowanej metody jest to, że każdy z parametrów indywidualnych cech przedmiotowego układu może zostać dowolnie uzmienniony funkcyjnie i automatycznie zaimplementowany do programu. W szczególności dotyczy to:
 zmienności rezystancji przewodów elektroenergetycznych, która jest wyrażona uogólnioną
funkcją uwzględniającą wpływ temperatury, naprężenia, zabrudzenia i proces starzenia
przewodów, (zwykle stosowana jest tutaj najbardziej podstawowa zależność 4.7),
 zmienności przewodności elektrycznej powietrza wyrażonej uogólnionymi funkcjami obrazującymi model ulotu elektrycznego, uzależnionymi od temperatury, wilgotności, zanieczyszczenia powietrza (możliwe stosowane zależności 4.8 i 4.9),
 zmienności pojemności i indukcyjności wzajemnej przewodów w funkcji ich odległości
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wzajemnej, naprężenia, temperatury,
 nieliniowości charakterystyki elementu ograniczającego przepięcia, uzależnionej dodatkowo od temperatury,
 dowolności w wyborze charakterystyki rozpływu prądu wyładowania piorunowego (rys.
6.2).
Rozpatrując selektywnie wpływ wyładowania piorunowego na wybrane elementy
l.e., znajdujące się w jego dalszej strefie oddziaływania, można potwierdzić, że fizyka zachodzących w nich zjawisk wykazuje naturę falową. Dzięki temu, do realizacji ich matematycznego opisu mogła być wykorzystana teoria uwzględniająca potencjały elektrodynamiczne, a w
ogólności równania falowe. Analizując z kolei przebieg propagacji fali przepięciowej wyładowania piorunowego wzdłuż przewodu l.e., dominującego znaczenia nabierają właściwości
wynikające z dualności rozpatrywanych zjawisk w sensie ich interpretacji falowej i obwodowej. Podejście implikowane taką sugestią, może stać się jednak przedmiotem dyskusji, ponieważ w rzeczywistości topologia obszaru i dynamika zmian analizowanych w nim wielkości fizycznych, decyduje o kategorii kwalifikacji stosowanego opisu (falowy lub obwodowy).
Oddziaływanie kanału wyładowania piorunowego na badany fragment l.e., prowadzi
do powstawania w nim omówionych w rozdziale 5 napięć awaryjnych. Mogą one powstawać
przy oddziaływaniu bezpośrednim lub zdalnym (elektromagnetycznym). Matematyczne odwzorowanie towarzyszących tym oddziaływaniom zjawisk jest zagadnieniem czysto analitycznym, realizowanym fizycznie w oparciu o postulowany model, który uwzględnia badane
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w rozprawie, a wywierające dominujący wpływ  na powstawanie i przebieg rozważanych
napięć  czynniki.
7.3

Osiągnięcia własne autora
Można wyrazić przekonanie, że wkładem naukowym autora w dziedzinie analizy

piorunowych przebiegów napięciowych i sposobu ich ograniczania w l.e., było opracowanie
metody uwzględniającej w obliczaniu tych przebiegów, indywidualnych cech układu „piorun

 linia elektroenergetyczna  ziemia”, wyznaczonych dla autorskiego modelu fragmentu l.e.
W tym kontekście staje się możliwe zaimplementowanie tej metody również do dowolnie
wybranego fragmentu systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo w kategorii pewnego osiągnięcia można postrzegać również:
 możliwość analitycznego uwzględnienia zjawiska ulotu międzyprzewodowego w przeprowadzonych obliczeniach,
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 innowacyjny sposób analitycznego opisu przebiegu napięć i prądów udarowych w rozważanej l.e., polegający na implementacji przez program zmiennych w postaci przebiegów funkcyjnych. Uzmiennieniu podlega także każdy ze współczynników odwzorowujących wartości własne i wzajemne dla l.e.,
 perspektywiczne stało się również uwzględnianie zjawiska ulotu międzyprzewodowego, dla
którego pewne ograniczenia wynikają z właściwej koncepcji topologicznej modelu l.e.,
 efekt w postaci szerokiego spektrum możliwości obliczeniowych i wizualizacyjnych.
 zaletą opracowanej metody jest również to, że z jej użyciem można przeprowadzać analizę
stanów nieustalonych (zwarcia, udary, przepięcia) w dowolnie skonfigurowanym obiekcie
systemu elektroenergetycznego. Oczywiście przedstawiona metoda sama w sobie jest analitycznie rozbudowana, ale z uwagi na to, że została zaimportowana do opracowanego w tym
celu programu komputerowego MATLAB, daje szerokie spektrum możliwości, jeżeli chodzi
o rozważaną problematykę (np. dobór urządzeń ochronnych do założonych parametrów l.e.,
uwzględniając występujący w niej ulot, a także dla pewnych krytycznym parametrów, np.
chwilowych wartości rozpływów prądu piorunowego, zmiany rezystancji przewodów (ich
zabrudzenie, nagrzewanie), intensyfikacji ulotu (duża wilgotność i zanieczyszczenie powietrza, itp.). Z założenia przedstawiona metoda jest bardziej ogólna i może stanowić autonomiczne narzędzie programowe (np. po zaimplementowaniu jej do Visual C++) dla różnych
elementów i ich konfiguracji  ogólnie rzecz biorąc  znajdujących się w systemie elektroenergetycznym, a także dla różnych warunków pracy wybranego fragmentu systemu
elektroenergetycznego poddanego analizie. Z punktu widzenia jej uniwersalności ważne jest
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również to, że jądro tej metody oparte jest na uogólnionej teorii obwodów elektrycznych i w
tym względzie realizowane w niej programowo obliczenia, stanowią odsłonę do realizacji
zunifikowanego pakietu obliczeń gotowego do bezpośredniego wykorzystania w kompleksowej analizie dla rozpatrywanego fragmentu systemu elektroenergetycznego. W ocenie
analitycznej umożliwiło to również wykorzystywanie w obliczeniach zbliżonego do rzeczywistych parametrów i charakterystyk stosowanych dla wybranego fragmentu systemu
elektroenergetycznego.
Opracowanie metody pozwalającej na analizę wpływu indywidualnych cech rozpatrywanego układu na występujące w nim przebiegi prądowe i napięciowe wymagało od autora
innowacyjnego podejścia do szeregu powstających kwestii. Dzięki temu udało się wykreować
szereg oryginalnych ujęć, które zasługują chyba na miano osiągnięć naukowych w reprezentowanej przez autora dziedzinie. Wśród nich można wymienić:
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 opracowanie koncepcji pozwalającej uwzględnić indywidualne cechy układu „piorun  linia elektroenergetyczna  ziemia” w obliczaniach badanych przebiegów,
 opracowanie metody analizy piorunowych przebiegów napięciowych w elektroenergetycznych l.e. pozwalającej uwzględnić zmienność ich indywidualnych cech,
 określenie indywidualnych cech układu „piorun  linia elektroenergetyczna  ziemia”, ich
uzmiennienie i opracowanie ujmujących je funkcji modelowych,
 opracowanie autorskiego modelu i schematów zastępczych rozpatrywanego fragmentu l.e.,
 analitycznego ujęcia zjawiska ulotu międzyprzewodowego w przeprowadzonych obliczeniach z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z topologicznej koncepcji modelu rozpatrywanej l.e.,
 innowacyjny sposób analitycznego opisu napięć i prądów w rozważanej linii, polegający na
implementacji przez program zmiennych w postaci przebiegów funkcyjnych,
 zwrócenie uwagi na subtelności wynikające z dualności falowego i obwodowego opisu
przebiegów napięciowych, które z natury rzeczy są odmienne i wykazanie, że do złożonej
analizy powstawania i propagacji przebiegów napięciowych oraz uchwycenia występujących w nich subtelności, bardziej odpowiednia jest metoda obwodowa,
 dokonanie interpretacji kształtów prądu piorunowego, zmienności rezystancji odgromnika
warystorowego i zjawiska ulotu za pomocą dwuparametrycznych przebiegów funkcyjnych,
występujących w analizowanym fragmencie l.e.,
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 opracowanie koncepcji analitycznej przebiegów prądowych i napięciowych w l.e. z wykorzystaniem programu MATLAB i dokonanie adaptacji modelowej układu „piorun – linia
elektroenergetyczna – ziemia” do potrzeb opracowanej metody obliczeniowej,
 dokonanie oryginalnej modyfikacji opisu zjawisk związanych z inicjacją wyładowania atmosferycznego i przebiegiem fali piorunowej w wybranym przewodzie lub elemencie l.e.,
ze szczególnym uwzględnieniem powstających w niej przebiegów napięciowych pod
wpływem oddziaływania piorunowego,
 wprowadzenie do klasycznego toru falowego, jakim jest układ „piorun  linia elektroenergetyczna  ziemia”, sprzężonych ze sobą indukcyjnie, pojemnościowo, rezystancyjnie i
konduktancyjnie elementarnych obwodów elektrycznych o rozłożonych parametrach,
 uwzględnienie w metodzie analitycznej wpływu kształtu prądowego udaru piorunowego na
wartość i dynamikę przebiegów napięciowych w rozpatrywanych przewodach linii.
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 opracowanie i wizualizacja autorskich programów analitycznych na bazie środowiska
programu MATLAB.
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