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1. Dane bibliograficzne
Rozprawazawiera226 stron.Sktadasię z dziewięciurozdziałów,
spisuliteratury,
spisów rysunkówi
tabeIorazczterechzatqczników.
2. Charakterystyka rozprawy
opiniowanapracadotyczyfundamentówinżynierii
elektrycznej.
Próbyopisuzjawiskwystępujqcych
w
obwodache|ektrycznych
zasilanych
ze źrode|
o okresowozmiennychnapięciach
i prądachmajqjuż
ponadstuletniqhistorię.Dyskusjeciqgletrwajq,nada|wywołujqc
dużeemocje,a |iczbapub|ikacji
dotyczqcych
tejtematykiw każdym
rokujest znaczqca,Ty|ko
nieIiczne
z tychpractrwalezapisujqsięw
historiidziedziny,
stanowiqcoryginaIne
e|ementytworzonejod ki|kudziesięciu
lat tzw.teoriimocyW
obwodachelektrycznych.
Za głównycel swoichrozwaŻań
Doktorantprzyjqł
opracowanieopisumatematycznego
składowych
prqdu odbiornika|iniowegoniezrównoważonego
w układzietrójfazowymczteroprzewodowym
zasi|anego
napięciemsinusoidaInym
IubniesinusoidaInym
asymetrycznym.
Zadeklarował,
spetnienie
dwóchcelów.
- jest nim zaproponowanie
Pierwszegopoznawczego
takichsktadowychprqdu,d|a którychbędzie
moż|iwa
interpretacja
opartao zjawiskafizycznewystępujqce
w obwodzie- stqdodwołanie
do teorii
jako
Sktadowych
podstawyanalizy.
Fizycznych
Prqdu
Drugim ce|em jest wyznaczenieparametróWpasywnegokompensatorarównoważqcego,
który
umożliwikompensację
prqdu biernego(mocy biernej)i prqdu niezrównoważenia
i symetryzację
ko|ejności
zeroweji przeciwnej
odbiornika.
- zmierzenie
ocenianapracajestgtosemw ciqg|etrwajqcej
próbq- nie dziełem
dyskusji,
skończonyłn
sięz prob|emem
opisuzjawiskw obwodache|ektrycznych.
Zalety pracy
- bardzoistotnego
1. WybórtematurozpraWy
w aspekciepoznaWczym
i apIikacyjnym.
Tematyka
przezAutora,dotyczqca
rozważana
podstawe|ektrotechniki,
jest
nie
nowqpropozycjq,
a|eod
dłuższego
czasurzadkobywatematemwiodqcympracdoktorskich'

jest dowodemdużejwiedzyAutora i budzqcejuznanieciekawości
2' Dysertacja
badawczej.
po trudnytemat,prawiestu|etniahistoriabadańnad opisemzjawiskw
Doktorantsięgnqł.
obwodache|ektrycznych
sprawia,żeniejestłatwozaproponować
cośoryginaInego.
Sadzę,że
to się Autorowiudało,co nie wyk|uczawie|upytańi wqtp|iwości,
które zapewnezostanQ
podczasobrony.
wyrażone
poprawnejmetodybadawczej,rozumianejjako zbiór
3. Pracajest przykładem
zastosowania
prob|emutechnicznego.
czynności
niezbędnych
do rozwiqzywania
W tym łańcuchudziałań
problematyki
zawarto:(1) przedstawienie
i tematurozprawyw szerszejperspektywie,
(2)
prezentację
(4)badaniasymu|acyjne
stanuwiedzy,(3)rozważania
teoretyczne,
i laboratoryjne
oraz(5)podsumowanie
iwnioskikońcowe.
4. Na podkreś|enie
zastuguje
starannaformaedytorska
tekstu.
5. Pracajestciekawa,wnosinowee|ementy
do dyskusjinatematopisuzjawiskwystępujqcych
w
prowokujepytania,jest dobrym zaczynemdyskusji.Tak na|eży
obwodache|ektrycznych,
- jakogłosw naukowej
punkcierecenzjiuwagikrytyczne
traktowaćprzedstawione
w ko|ejnym
dyspuciez Autorem.
Uwagikrytyczne
1. Brak spisu używanych
W pracyoznaczeńi symboli.Uwagama charakteredytorski,a|e w
pracyjestbardzoważna.
kontekście
treści
Autorzałożyt,
żestosowaneprzezniegooznaczenia
sq powszechnie
zrozumiałe
i nieobjaśnia
ich znaczenia
takżew tekście.
Szkoda.
2. Rozważaniadotyczqce doboru parametrów kompensatora prowadzone sq pr7v
niewypowiedzianym
założeniuo pominięciuimpedancjiwewnętrznejźrodtazasi|ania
anaIizowanych
obwodów.Równocześnie
na wszystkich
rysunkachprezentujqcych
te obwody
znajdujq się impedancjeźródłowe,co wprowadza czyteInikaW błąd. Przyłqczenie
kompensatorapołqczonego
W gwiazdęzmieniawartościnapięćzasi|ajqcych
dla ana|izy
kompensatorapołqczonego
W trójkqt i vice versa,a Autor załozytw swoich rozważaniach
niezmienniczość
wartości
napięć,
czy|iideaIneźrodła
napięcia.
3. Z tym wiążesiędrugauwaga'Ce|emproponowanych
teoriimocyjest opiszjawiskfizycznych
zachodzqcych
(ce|poznawczy)oraz uzyskaniewiedzyo tym jak
w obwodziee|ektrycznym
możnapoprawićwarunkidostawyenergiie|ektrycznej
do odbiorcy,czy|iinnymisłowyco
na|eżykompensować
(ce|ap|ikacyjny).
Na|eży
więc postawićpytanie:co mamy uzyskaćw
efekcie kompensacjiw układzieczteroprzewodowym
w przypadkuniesymetriinapięći
niesymetriiimpedancjizastępczychodbiornika- jakie wartościprądów i/|ub mocy w
poszczegó|nych
fazach? Autor proponujemaksymaIizację
współczynnikamocy, co W
przypadkurzeczywistych
źródełzasi|aniaz Wewnętrznymi
(rzeczywista
impedancjami
sieć
zasi|ającaIub energoelektroniczne
źródłozasi|aniao ograniczeniachwartościprqdów
fazowych)
nie zawszebędziestanempożqdanym.
jest koncepcjako|ejności
4. Nie do końca zrozumiała
trzech pierwszychrozdziatów'Rozdział1.
zawierawie|ehistorycznych
informacji(wstępna miaręmonografii),
następniepojawiają
się
ogólne stwierdzeniaftezy,
które zostanapotwierdzonedopierow ko|ejnychrozdziałach
sformułowane
Wtym miejscubudzqwie|epytańi wątpliwości,
choćbyfundamentaIny
prob|em
jak Autor rozumiepojęcie,,mocbierna,,w obwodachniesymetrycznych
z rliesinusoidaInymi
przebiegami
napięći prqdów.
W rozdzialedrugimpojawiasię przeg|qd
wybranychteoriimocymającygłówniehistoryczny
zwiqzekz tematempracyi będqcywytqczhie
dowodemerudycjiAutora.Jakiekryteriumprzyjqł
Autor przywyborzeteoriimocyomawianych
w rozdzialedrugim?W historiirozwojuistnieje
ki|kakoncepcjiproponujqcych
podejście
optyma|izacyjne,
które Wartobyłoprzedstawić
w

zbiorczejanaIizieporównawczej
różnychkoncepcjiopisuzjawiskw obwodache|ektrycznych,
np.jakoreferencja
d|auzyskanych
wyników.Braktakżekomentarza
do normyIEEE1459-2010.
jako kryteriumich przydatność
oceniającposzczegó|ne
teorieAutorpodkreśla
szczególnie
do
parametrów
wyznaczenie
kompensatorów
reaktancyjnych.
To dyskusyjne
kryterium,
bowiem
wie|e z tych teorii sprawdzasię znakomiciejako podstawa a|gorytmówsterowania
kompensatorówenergoe|ektronicznych
w ocenianejpracy nazywanychniezbytfortunnie
mi k|uczujqcym
i,,.
,,kompensatora
TakjakpraceBudeanu,
pewnetrendybadańw dziedzinie
czyFryzegorozpoczęły
częstot|iwości
i czasu,tak praceAkagibytypoczqtkiem
wie|ukoncepcji
opartychna transformacji
wie|kości
z
naturalnego
układu
współrzędnych
do stacjonarnego
iwirujqcegouktadu.Wartobytopokusić
się o pewnq syntezętej grupy propozycji,przedstawienie
ich e|ementówwspó|nychi
wskazanieza|eti wad.Teoriete powstatyw ce|usterowaniaenergoe|ektronicznych
układów
kompensujqco.symetryzujqcych,
podkreś|ać
trudnowobecnichciqg|e
zarzut,żeniesq dobrym
narzędziem
do projektowania
pasywnych.
kompensatorów
To niejestichce|emgłównym.
Warto byłow krótkimzbiorczymrozdzia|e
porównaćomawianeteoriemocy,np. przyjmujqc
za kryteriumłatwość
ap|ikacjia|gorytmóww obwodach sterowaniakompensatorów,
moż|iwościzastosowania W systemach rozliczeniowychmocy/energii, moż|iwość
Wykorzystania
do |oka|izacji
dominujqcego
źrodła
zaburzeń,itp. Takaautorskaocenateorii
mocy byłabyz pewnościq
znacznieciekawszaniżpowszechniewystępujqca
w |iteraturze
prezentacja
historyczna.
Autordo dalszejana|izywybrałmetodęskładowych
fizycznychprądu(SFP),podkreś|ajqc,
że
ważnqza|etqtej koncepcjijest moż|iwość
skojarzeniafizycznychzjawiskWystępujqcych
w
obwodziee|ektrycznym
z wyróżnionymiskładowymi
prądu.A|erównocześnie
prqd
rozktadajqc
niezrównoważenia
na da|szesktadowezwiqzaneze składowymi
pozbawia
symetrycznymi
swojqpropozycję
tej podkreś|onej
wcześniej
za|etyteoriiSFP- zaproponowane
sktadowenie
majqfizykaInejinterpretacji.
5. W rozdziale3: Cel, teza i zakrespracy Autor dek|arujekorzystnq,,modyfikację
parametrów
reaktancyjnych
kompensatorarównoważqcego
o strukturzetrójkąta,która pozwoli na
kompensację
prqdów niezrównoważenia
i symetryzację
ko|ejności
zgodneji przeciwnej,,.
Proszęo wskazanie,na czym po|eganowa Wartość
propozycjiAutora w stosunkudo
istniejqcego
stanuwiedzyi praktykiw tym obszarze.
6. W mojej ocenie k|uczowydla pracyjest rozdział4. To w nim Autor przedstawiaswojq
koncepcję,
któraw ko|ejnych
rozdziałach
zostanierozszerzona
o dodatkowewarunki.
prezentowanew rozdzia|epiqtymsq rep|ikqana|izprzedstawionych
l tak rozważania
w
rozdzia|epoprzednimdotyczqcymharmonicznejpodstawowej- tym razem ana|izajest
prowadzonaw dziedziniekażdejWystępujacej
harmonicznej.
Bardzoproszęo szczegółowe
przedstawienie
strukturyodbiornikaz narysowanieme|ementów RLC oraz takiej samej
połqczonego
strukturykompensatora
W gwiazdęiw trójkqt,który byłrozwaŻany
w rozdziale
7.
7. W ki|kumiejscach
pracyAutorstwierdza,
jestw jednej
żekompensacja
mocybiernejrnoż|iwa
bqdźdrugiejstrukturzekompensatora,
gwiazdyIubtrójkqta,Teoretycznie
tzw' w układzie
to
jest prawdziwe'
stwierdzenie
A|ew praktyceistniejejeszczewarunekkosztówkompensatora.
Kompensacja
składowej
symetrycznej
ko|ejności
zerowejmożebyć wykonanaza pomoca
dwóch e|ementów pasywnych,jeże|ido tego dodamy trzy e|ementykompensatora
połqczonegoW trójkqt, otrzymujemykompensatorpięcioeIementowy.
Kompensujqc
natomiastmoc biernqw uktadziegwiazdyw ogó|nymprzypadkuotrzymamykompensator
sześcioelementowy,
a więcdroższy.

8. Nie budziwiększych
wqtpliwości
koncepcja
badaniapoprawnościwyprowadzonych
za|eżności
poprzezich powtórzeniemw mode|usymu|acyjnym.
jednak
analitycznych
postawić
Można,
jest
pytanie,czynie
to e|ementWarsztatu
pracy.Trudniej
badawczego,
a niesamoistna
wartość
zrozumieć
czemumiatystużyć
badania|aboratoryjne
w formiezaprezentowanej
w pracy?Jakq
poznawczą
nowqWartość
w kontekście
tematupracymożnauzyskać
za ich pomocq?
9. W rozdzia|e5.3 Autor rozważadobór parametróww kontekście
moż|iwych
wzmocnień
jest niesymetryczny
rezonansowych.
Rozważany
uktadniesinusoidaInych
napięćzasi|ajqcych
do którego dobieranyjest kompensator/symetryzator.
W obwodzie utworzonymprzez
impedancje zastępcze sieci zasilającej, równo|egłe połqczenie odbiornika i
kompensatora/symetryzatora
występujqliczne częstot|iwości
rezonansówrówno|egtych
i
szeregowych,
w którychuczestniczq
zarównoe|ementy
siecijaki e|ementyodbiornika.
gałąź
powinnamiećcharakter
kompensatora
,,Abyzapobiectakiemuzjawisku(rezonansowi),
potqczona
czystoindukcyjnyIubteżbyć
szeregowoz kondensatorem
tworzącga|qź
LC.,,_fakt
połqczeniaukładulC w gałęzikompensatoranie e|iminujerezonansu(szeregowego,
równo|egtego?)
natomiastdobór parametróWindukcyjności
i pojemności
oraz znajomość
częstotIiwości
występujqcychharmonicznychpozwaIaIokaIizować
go W bezpiecznych
przedziatach
częstot|iwości.
Proszęo obszerniejsze
wyjaśnienia
treścirozdziału
5.3 w części
przedstawionej
na stronach94 i95.
10. W pracyjestwieleniezręcznych
sformułowa
ć orazw ki|kumiejscach
stosowana
termino|ogia
i
pojęciasq nieprecyzyjne.
W uwagachszczegółowych
wskazanoprzykładowo
kilka takich
przypadków.
ocena ogó|na iwniosek końcowy
Stwierdzam,ze rozprawadoktorskamgr inż.ZbigniewaSołjanastanowiopracowaniedotyczqce
aktuaInegozagadnienianaukowo-technicznego
i dowodzi zadawaIajqcego
opanowania przez
Doktoranta
dyscyp|in
naukowych,
z którymijestzwiązana.
Przedtożona
rozprawaspełniawymaganiastawianeprzezUstawęz L4 marca2003 r. o stopniach
naukowychi tytule naukowymoraz o stopniachi tytule w zakresiesztuki (dz. U. nr 65) oraz
rozporzqdzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2oo4 r. w sprawie
szczegółowego
trybu przeprowadzenia
czynności
w przewodziedoktorskimi habiIitacyjnym'
przvstaoienie
przewidzianvch
Wnioskuieo
do ko|einvch
w/w Ustawieetapówprocedurv.

zAŁĄczNlK:Uwagiszczegółowe(wybrane)
Rozdział7: Wstep
pradudo domu,,- niezręczne
Str.7 drugiakapit,,,doprowadzenie
sformutowanie
ostatniakapit,
sformułowanie
,,...orazmocybiernejQ"którapowiazuiesie.'.,,-niezręczne
jestz mocqczynnq,zatemgdymocczynnajestniższa
Str.8, ,,Energia
dostarczana
odbiorcypowiqzana
(mniejsza)
przesyłowy
(???)takichurzqdzeń(jakich?)
od mocypozornejto potencjał
niejestw
- niezręcznesformułowania.Co to jest ,,potencjałprzesyłowy
pełni wykorzystywany,,
odbiornika,,?
Powinniśmy
przezodbiornikpotencjału
raczejmówić o stopniuwykorzystania
przesyłowego
sieci.
Drugiakapitod końca,,,Spośród
wieIu''.,teoriimocyichkoncepcji
i mode|imatematycznych
...,'
-???
-????
z odbiornikami
liniowyminiezrównoważonvmi,,
,,Teoriata opisujeobwodviednofazowe
Jakzdefiniowano
..niezrównoważenie,,?
ostatniakapit- oczywiście
teoriaSEPmożebyćniety|kopodstawaWyznaczania
,,parametrów
reaktancyjnychkompensatorówrównoważących,,'
Str. 9, Czym różnisię treść
wyróżnienia
drugiegoi trzeciego?Całkowita
kompensacja
to graniczny
przypadek,,
minimaIizacji,,
prqdu.
wyróżnio
nychskładowych
W każdymz wyróżnionych
na stronieprzypadkówjest mowao mocy biernej(poszczegó|nych
harmonicznych)
i składowychprqdu czynnego,niezrównoważenia
i rozrzutu.Warto być
- pisaćtylkoo składowych
konsekwentnym
prqduIubty|koo zwiqzanych
z nimimocach.
ostatniakapit- d|aczego
symetryzator
ma miećstrukturę
trójkqta,możebyćtakżepołqczenie
w
gwiazdębez przewoduneutraInego.
Str.].0,Pierwszyakapit,nie,,i|ość
e|ementówpasywnych,,,
|eczich |iczba.Elementjest rzeczownikiem
policzalnym
poszczegó|nych
prądóww uktadach
minimalizację
trójprzewodowych
,,Wykorzystując
zasiIanych
ze źrodtanapięcia niesinusoidalnego,
kosztem niepełnejkompensacjirównoważqcej
poszczegó|nych
składowych,
ograniczaiIośćpotrzebnychelementów reaktancyjnych
do
maksyma|nie
dwóch w jednejgałęzi(kondensator
i dławik)lub do jednego,jeże|ima byćto
- ????W tym miejscutekstjestmałoczyte|ny.
dławik.,,
Rozdziat2: Przeąlqdwvbranvchteorii mocv
Str. 13, Pierwszyakapit- sadzę,żece|emdziałańbadaczykontynuujących
rozważania
Budeanu,nie
byłoposzukiwanie
bardziej
wyszukanego
zapisu
pewnościq
matematycznego,,.
Z
,,corazto
ce|e
te bytybardziejambitne.
W zbiorzeprac,które kwestionowaĘ
poprawność
teoriiBudeanuWartowymienićtakżeprace
LyonW.:Reactivepowerandunbalanced
circuits,Electrical
World,vol.75,no.25 (1920),
L4L7L42O.(pozycja
73 w spisieliteratury).
Str.14,czyw równaniu(2.9)nie powinnabyćsuma,,i(t)=ią(t)+i,(t),,?

l
Str. 1.8i da|sze czy nie jest korzystniejszym
w przypadkuteoriimocychwi|owejmówićo mocach:
rzeczywisteji urojonej,a nie o mocach:czynneji biernej?Uniknie się.w ten sposób
nieporozumienia
występujqcego
w języku po|skimi będzie to zgodne z pierwotnym
brzmieniem
teoriiAkagi,gdzietakieterminywystępujq'
Str.24,,,Wzwiqzkuz tym,żew pewnymetapiewirujqcyukładd-q przenoszony
jestdo stacjonarnego
układu ą-p, to na podstawie pub|ikacji,jest on źródłemprqdu odkształconego,

Wprowadzanegodo sieci.,,
układ wirujqcy źródłemharmonicznych?Niezręczne
Rozumiem,że chodzi o energoelektroniczny
sformułowanie.
układdziałajqcy
zgodniez
a|gorytmem
opartymo rozważanq
w tym miejscuteorię,który stajesię źródłem
przeptywu
prqdu.
odksztatconego
jest kobietq.
Str.27,drugiakapit,nie,, ...B. Bak-Je-nsena
...,,.
ProfesorB. Bak.Jensen
(nieobciqżonq)
Str.29,,,...bezstronną
całkęnapięćfazowych...,,- ?
Str' 39, za|eżność
zerowej w napięciachfazowychd|a
|2.137),a co ze składowqko|ejności
potrójnych,,
niesymetrycznych
harmonicznych,,
?
Str. 42, akapit nad rozdziałem
2'16, tu i w ki|kuinnychmiejscachw tekściepracy - ,,...Prqd
niezrównoważenia
powodującq
natomiast,jest wie|kościq
asymetrięprqdu zasilania...,,niezręczne
sformułowanie,
raczejasymetriaprqduzasilania
ujawniasię poprzezróżnqod zera
prqduniezrównoważenia.
wartość
Str. 43, drugi akapit,,Dlategoteż,poprzezteorie Fryzego,nie jest moż|iwapoprawawarunków
- stosujqcenergoe|ektroniczne
zasi|ania,,.
Jestmoż|iwa
układy
kompensacji.
Rozdział3: Cel. Tezai zakres pracv
jawniepowiedzieć,
Należało
ze rozwazanebędqukładyzasi|anez idea|negoźrod|a
napięcia,czemu
przeczYobecność
impedancjiWewnętrznej
na rysunkach'Autor jej nie uwzg|ędnia,
dlaczegowięc
przewoduneutraInego?
wyróżnitimpedancję
Rozdzioł4: Teoria składowvchfizvcznvch pradu w tróifazowvch czteroprzewodowvchsieciach
elektroeneraetvcznvch
zasilanvchnapięciemsinusoidalnvmosvmetrvcznym
Str. 49, pierwszyakapit:,,Wspomnieć
na|eżyrównież,żew przypadkuzasi|anianiesymetrycznego
na|eży
uwzg|ędnić
impedancję
wewnętrzna
żródła
zasi|ajqcego
, a co za tym idzie,nie korzystać
- warunek ten powinien dotyczyćnie ty|ko asymetrii,także
ze Źródta ideaInego.,,
harmonicznych
w warunkachsymetrycznych.
(4.8)i (4.9)- znaksumyd|aposzczegó|nych
Str.51,Za|eżności
mocyfazowych?
(4.13)i (4.1.5)-brakwektorau
Str.52,za|eżność
Str. 53, (takze str. 74),,Prqd czynnyl. zwiqzanyjest z trwa.&m_ppep|vwem
enereii ze źródtado
-?
odbiornika."
,,Prąd niezrównoważenialu jest skutkiem asymetrii prqdów, powodowanej
- stwierdzenie
niezrównoważeniem
odbiornikaoraz asymetriqnapięciazasiIajqcego.,,
prawdziwe,
ty|kojakijest,,udział
źródła,
a jakiodbiornika
prqdzie?
w tym
ostatniakapit- jakq
ampIitudę
ma napięciesymetryczne?
- niezbytfortunnanazwa,kojarzysięz odkształceniem
Str.54,,,admitancja
odkształcenia,,
wzg|ędem
przebiegu
jejobecność
sinusoidaInego,
przypadku
a W rozważanym
wynikaz asymetriinapięcia
zasilającego
i/lubodbiornika'
Czyza|eżnoś
ć (4.23)nie powinnamiećinnqpostać?Yo=Yu-Y"?
WówczasYobyłaby
sumqdwóch
przypadku
składowych:
symetriinapięćprzy niesymetriiodbiornikai Yo która
Ę dotyczqcej
pojawiasię,jeżeIi
dodatkowonapięciebędzieniesymetryczne.
- brzmiegzotycznie
Str.59,admitancja
odkształcenia
ko|ejności
mieszanej
Rozdział5. Teorio składowvchfizvcznych pradu w tróifazowvch czteroprzewodowychsieciach
elektroeneraetvcznvch
zasilonvchnapieciemniesinusoidalnvmasvmetrvcznvm
(5'5)i (5.6)nie powinnobyćsumowaniepo fazach?
Str.71,Czyw za|eżnościach

(5.12)- powinnobyćG..
Str.72,zależność
w załqczniku
z-z) ....- w zatqczniku7-I,
Str.83,drugiakapit,....(wyprowadzenie
.?
Str.95,ujemnaindukcyjność
Rozdział6. obliczenia teoretvczne i svmulacvine w tróifazowvch czteroprzewodowvchsieciach
eIektroeneraetvcznvchzasiIanvchnapieciem sinusoidaInvm asvmetrvcznvm
zatożeniu
|iniowości
i nie zmienności
...,,- niezmienności
Str.97,pierwszyakapit:,,...przY
ostatniakapit odbiornika(5.1);,,...napięćfazowych...
,,
wieIkości
...,,
Str.98, ,,Wektoryposzczegó|nych
Str.99,tytułtabe|i6.2- prqdy|inioweczyprzewodowe?
Str.105,pierwszyakapit:rysunek6J6?
zostałna rysunkua10." - ?
Str.109,akapitnadrysunkiem.
,,...przedstawiony
Rozdział 7: obliczenia teoretvczne i svmulacvine w tróifazowvch czteroprzewodowvchsieciach
elektroeneroetvcznvch
zasilanvchnapieciemniesinusoidalnvmosvmetrvcznvm
Str.129,jakieprzyjętokryteriumwyboruzastępczych
impedancji
fazowychodbiornika?
Str.131,pierwszezdanie(5.11)?
Rozdział8: Badania laboratorvinekompensatorarównoważaceaow uktadziezasilanvm napieciem
sinusoidaInvm asvmetrvcznvm
petniło
Str.173,jakieurządzenie
ro|ęźródła
napięcia
w opisanymeksperymencie?
parametrówodbiornikaniezrównoważonego
Akapitpod rysunkiem:
ob|iczonazostatana
,,Wartość
- d|aczego
podstawiepomiaruwartości
mocyczynnejP i mocybiernejQ w poszczegó|nych
|iniach.,,
w
pojemności
pewnościq
ten sposób?Wartości
kondensatorów
i indukcyjności
podane
dławikówbytyz
(rys.8.6).
przezproducenta
|ubmożnaje zmierzyć
przedstawionych
Str.175,akapitpodTabe|q8.4- podłqczono
kompensatory
o parametrach
w Tabeli
prqdówpo dołqczeniu
8.4?W TabeIi8.5przedstawiono
ob|iczone
wartości
zespo|one
kompensatora
o
parametrach
podanychw Tabeli8.3 (obliczone)
(zmierzone)?
czyw Tabeli8.4
Przebiegina rys.8.4to
wynikob|iczeń,powstajewięc pytanie,d|aczegonie zamieszczono
zarejestrowanych
rzeczywistych
prqdów?Co ten eksperyment
miałudowodnić?
Str.179,akapitna rys.8.6- dlaczegotakdługipomiar,po co oknouśredniania,
naj|epszym
narzędziem
jesttu oscyloskop.
ZałqcznikZ.3
Str.2].1,

przebiegówbraknapięć.
W zbiorzeprzedstawionych
D|aczegobraktrzeciegoprqduW na rys.z.3-I0?

