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Techniczne aspekty bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł
światła, stosowanych do użytku domowego, z uwzględnieniem
zagadnień medyczno-prawnych
Streszczenie. W pracy opisane zostały dyrektywy Unii Europejskiej, z których wynikają wymagania odnośnie rodzajów stosowanych współcześnie,
w gospodarstwach domowych, źródeł światła. Na tle historii rozwoju, stosowanych do celów oświetleniowych, lamp elektrycznych, przedstawiona
została analiza technicznych aspektów bezpieczeństwa fotobiologicznego. Uwzględnione zostały także zagadnienia wpływu światła na zdrowie
człowieka. Opisane zostały również dokumenty prawne dotyczące bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła i opraw oświetleniowych.
Abstract. The paper describes the European Union directive, which provided requirements for type and energy efficiency of light sources used in
modern households. An analysis of the impact of different kind of light sources on human health are also presented. In the paper legal documents
concerning photobiological safety of lamps and luminaries are taken under consideration. (Technical, medical and legal aspects of domestic
light sources photobiological safety)

Słowa kluczowe: źródła światła, bezpieczeństwo fotobiologiczne, akty prawne
Keywords: light sources, photobiological safety, legal acts
studies were also described. (Opportunities of detection of alcohol vapours in cars with unknown windows using cascade lasers).
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A low and medium frequency magnetic field measuring system
for assessment of human body exposure
Abstract. Assessment of human body exposure to magnetic fields has several uncertainty sources. One of them results from a spatial complexity of
a magnetic field. This paper presents a new measuring system that allows to perform assessment of exposure more precise and simpler for the
spatially complex magnetic fields. An advantage of a probe used in the measureing system is ability to measure both the magnetic flux density and
its gradient. Additionally, the measuring system hardware allows to cover the dynamic range corresponding to the ICNIRP guidelines for the
frequency of up to 5 MHz.
Streszczenie. Ocena ekspozycji człowieka na pole magnetyczne obarczone jest wieloma składnikami niepewno´sci. Jednym z nich jest
neijednorodnos ´c´ pola w przestrzeni. W artykule zaprezentowano nowy system pomiarowy umoz˙liwiaja˛cy precyzyjniejsza˛ i łatwiejsza˛ ocene˛
ekspozycji na niejednorodne pola magnetyczne. Zaleta˛ proponowanej sondy jest moz˙liwos´c´ mierzenia jednoczes´nie indukcji magnetycznej oraz
gradientu pola. Dodatkowo, zastosowane rozwia˛zania techniczne umoz˙liwiaja˛ pokrycie zakresu pomiarowego odpowiadaja˛cego limitom
okres´lonym przez ICNIRP do cz˛ estotliwo´sci 5 MHz. (System pomiarowy pól magnetycznych niskich i ´srednich cz˛estotliwo´sci do oceny
ekspozycji człowieka)
Keywords: exposure assessment, magnetic field, gradient, measuring system
Słowa kluczowe: ocena ekspozycji, pole magnetyczne, gradient, system pomiarowy
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Zmniejszanie niepewności oceny ekspozycji na niesinusoidalne
pola magnetyczne i elektryczne wykorzystując filtr cyfrowy o
zerowym przesunięciu fazowym
Streszczenie. Ocena ekspozycji człowieka na pole magnetyczne i elektryczne obarczona jest wieloma składnikami niepewno´sci. Jednym z nich
jest szacowanie całkowitej ekspozycji na pola niesinusoidalne. Metody opisywane w normach wykorzystuja˛ filtracje˛ analogowa˛ lub
cyfrowa˛wprowadzaja˛ca˛ przesunie˛cie fazowe sygnału wpływaja˛ce na wynik szacowania poziomu ekspozycji. W artykule zaprezentowano
nowa˛metode˛ filtracji, która umoz˙liwia dokładniejsza˛ ocene˛ ekspozycji poprzez zastosowanie filtra bez przesunie˛cia fazowego wyste˛puja˛cego w
standardowych metodach.

Abstract. Accuracy of assessment of human body exposure to magnetic and electric fields is affected by several uncertainty sources. One of them
is estimation of the total exposure to non-sinusoidal fields. Standard methods can be implemented using analogue or digital filters that introduce a
phase shift that affect the result of total exposure level estimation. The paper presents a new method that allows performing more precise
assessment of exposure. The method allows to reduce the filter phase shift that occurs in the standard methods. (Uncertainty reduction of
assessment of exposure to non-sinusoidal magnetic and electric fields using zero phase shift digital filtering)
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Zastosowanie teorii szarych systemów do prognozy
pozyskiwania energii pierwotnej w Polsce i UE.
Streszczenie. W publikacji poruszono zagadnienia dotyczące wykorzystania metody opartej na teorii szarych systemów (GST ang. Grey system
theory) do modelowania i prognozowania rosnącego zapotrzebowania w energię elektryczną. Omówiono teorię szarych systemów i możliwości jej
aplikacji do prognozowania pozyskiwania energii pierwotnej. Do badań wykorzystano dane statystyczne dotyczące Unii Europejskiej jak i Polski
opublikowane
w głównym urzędzie statystycznym oraz za zgodą Zastępcy Dyrektora Departamentu Produkcji. Efektem badań są wyniki symulacji całkowitego
pozyskania energii pierwotnej w UE oraz w Polsce.
Abstract. In the publication addressed issues concerning the use of the method based on the grey theory (GST. Grey system theory) to modelling
and forecasting demand in electricity. Discuss the theory of gray systems and its application to the prediction of primary energy. To research uses
statistical data on the European Union and Polish published in the main statistical office and with the consent of the Deputy Director of the
Department of production. The result of the study are the simulation results of the total acquisition of primary energy in the EU and in Poland.
(Application of the theory of gray systems to forecast acquisition of primary energy in Poland and the EU.).
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Analiza właściwości cewek w zastosowaniu do
bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej
ze względu na maksymalizację sprawności
Streszczenie. W artykule przeprowadzono analizę właściwości cewek sprzężonych magnetycznie stosowanych w bezprzewodowym przesyle
energii elektrycznej. Analiza ta dokonana została ze względu na maksymalizację całkowitej sprawności / minimalizację strat mocy rezonansowej
kaskady cewek. Przedmiotem rozważań jest analiza tzw. „problematyki kQ” – sprawność układu do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej
jest m.in. funkcją iloczynu współczynnika sprzężenia magnetycznego k oraz dobroci własnej cewki Q. Przeprowadzone badania pozwoliły określić
ogólny wpływ parametrów konstrukcyjnych kaskady (współczynnika wypełnienia uzwojeń cewki S oraz względnej średnicy zewnętrznej cewki d●out)
na współczynnik k oraz dobroć Q, a w konsekwencji na sprawność uzyskiwanej kaskady cewek. Badania zweryfikowano eksperymentalnie.
Abstract. The paper describes properties of magnetically coupled coils designed for wireless electrical energy transfer application. These properties
were analyzed for maximizing efficiency of the resonant cascade of coils for wireless electrical energy transfer. The efficiency of the system for
wireless electrical energy transfer is a function of the magnetic coupling coefficient k and the quality factor Q of the coil. The analysis determines the
winding fill factor S of the coil and the relative outer diameter d●out for maximizing wireless electrical energy transfer efficiency. Obtained results were
positively verified experimentally. (Analysis of the properties of magnetically coupled coils for maximizing wireless electrical energy transfer
efficiency).
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Jednofazowy energetyczny filtr aktywny z zasobnikiem energii
do kompensacji wahań mocy czynnej w linii zasilającej
- badania symulacyjne

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję filtru aktywnego z zasobnikiem energii przystosowanego do kompensacji chwilowych dużych
obciążeń mocą czynną i bierna o nieciągłym okresowym lub prawie okresowym charakterze jej poboru (np. zgrzewarek punktowych). Zadaniem
układu, oprócz typowych możliwości filtracyjnych jest również realizacja ciągłości poboru energii z linii zasilającej - ograniczenie wahań mocy
czynnej. Przebiegi prądu otrzymane w wyniku zgrzewania umożliwiły analizę zjawisk towarzyszących pracy tego typu odbiorników, jak również
zwymiarowanie elementów w badanym układzie. Badania symulacyjne przeprowadzone w środowisku Matlab & Simulink potwierdziły wysoką
skuteczność prezentowanego rozwiązania.
Abstract. This paper presents a novel active power filter equipped with an energy storage system. Solution can be used for compensation of singlephase, high active and reactive momentary power loads. Characterized by non-periodic power flow (e.g. spot-welders). Apart from typical filtration
capabilities, the device is responsible for continuous energy flow from the mains and reduction of active power fluctuations. The current waveforms
which occurred during welding enabled the analysis of the phenomena associated with operation of such loads, as well as dimensioning of passive
elements in the structure. Simulation studies, carried out in Matlab & Simulink environment, confirmed high efficiency of presented solution. (Singlephase active filter with an energy storage system used for compensation of active-power fluctuations – simulation results).
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Badania taśm nadprzewodnikowych (2G HTS) bez stabilizatora
Streszczenie. Do budowy uzwojeń nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego stosowane są taśmy nadprzewodnikowe HTS 2G bez
stabilizatora. Do projektowania nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego i obliczeń modeli NOPZ metodą elementów skończonych
niezbędna jest dokładana charakterystyka R=f(T) taśmy HTS. W artykule przedstawiono eksperymentalnie wyznaczone charakterystyki R=f(T)
najnowszych taśm nadprzewodnikowych drugiej generacji. W pracy opisano sposób przygotowania próbek taśm nadprzewodnikowych HTS 2G
(SF12050 i SF12100) do badań, opisano metodę pomiarową oraz przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych.
Abstract. The second generation high temperature superconducting tapes 2G HTS without stabilizer are used for windings construction of
superconducting faults current limiters. The exact R=f(T) characteristic of HTS tape is necessary to design superconducting fault current limiters and
for calculation of FEM models of SFCL. The experimental characteristics R=f(T) of the newest second generation HTS tapes are presented in this
paper. The paper describes samples preparation of (SF12050 and SF12100) superconducting tapes, describes the measurement method and the
results of experimental studies.(Tests of superconducting tapes (2G HTS) without stabilizer).

Keywords: electric vehicle monitoring, EVDR, Event Data Recorder (EDR), Open Vehicle Monitoring System (OVMS).

5062

Szymon LIPIN´ SKI1, Krzystof GRUNT1, Jan ZAWILAK1
Wroclaw University of Technology (1)

2D steady-state thermal analysis of a line-start, permanent
magnet synchronous motor
Abstract. The presented paper contains an analysis of heat transfer in a low power electric motor. A numerical model is presented together with its
empirical verification. The model includes mixed convection as well as heat diffusion in motor’s frame. Steady-state conditions at constant rated load
were investigated. Frame surface temperature distribution obtained using CFD was compared with measurements conducted using thermocouples.
Comparison between measured and calculated temperatures allows for an assessment of accuracy of the presented numerical model.
Streszczenie. Artykuł zawiera analiz˛e wymiany ciepła w silniku synchronicznym wzbudzonym magnesami trwałymi i rozruchem bezpo´srednim
małej mocy. Zaprezentowano model numeryczny oraz jego weryfikacja˛ eksperymentalna˛. W obliczeniach uwzgle˛dniono konwekcje˛ mieszana˛
oraz dyfuzje˛ ciepła wewna˛trz maszyny. Wyniki obliczen´ temperatury na powierzchni silnika porównano z pomiarami wykonanymi przy pomocy
termopar. Porównanie wyników pomiarów i oblicze´n pozwala na ocen˛e dokładno´sci modelu numerycznego. (Dwuwymiarowa analiza
ustalonego stanu cieplnego silnika synchronicznego wzbudzonego magnesami trwałymi i rozruchu bezpo´srednim)
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Facial expressions as an artifact in EEG signal used in the
process of controlling a mobile robot with LabVIEW

Abstract. This paper describes the control of a mobile vehicle by means of LabVIEW environment and artifacts in the EEG signal. The solutions by
Emotiv and the LabVIEW environment were combined in order to conduct an electrophysiological data analysis as a function of time correlated with
a specific potential. Artifacts occurrence in a given area was analysed by means of the EEG signal, which was measured with electrodes. The input
signals processed were used in order to control a real object in the form of a mobile vehicle.
Streszczenie. W artykule opisano kwestię sterowania pojazdem mobilnym przy wykorzystaniu środowiska LabVIEW oraz artefaktów pojawiających
się w sygnale EEG. W pracy dokonano połączenia rozwiązań udostępnianych przez firmę Emotiv ze środowiskiem LabVIEW w celu
przeprowadzenia analizy danych elektrofizjologicznych w funkcji czasu, skorelowanych z konkretnym potencjałem. Występowanie artefaktów w
danym obszarze analizowane było w oparciu o sygnał EEG, który mierzony był za pomocą elektrod. Przetworzone sygnały wejściowe użyte zostały
na potrzeby sterowania obiektem rzeczywistym w postaci robota mobilnego.

Keywords: artifacts analysis in EEG signal, LabVIEW environment, control, mobile robot
Słowa kluczowe: analiza artefaktów w sygnale EEG, środowisko LabVIEW, sterowanie, robot mobilny
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Electric Vehicle Battery Tester
Abstract. The paper presents the structure of the designed and built prototype of a device for testing the batteries in electric vehicles. The design
goal was to estimate the health of individual cells of the battery pack powering the electric powertrain. The article presents the capabilities and
functions of the device built with ATMEL ATmega32 microcontroller. The testing of the device operation was carried out on a battery pack of the Fiat
Panda EV car. The test results are presented in the final part of the paper. (Urządzenie do testowania akumulatorów w pojazdach z napędem
elektrycznym)

Słowa kluczowe: pojazdy elektryczne, tester akumulatorów, akumulatory trakcyjne, akumulatory litowe.
Keywords: electric vehicles, battery tester, rechargeable batteries, lithium batteries.

5072
1

1

Tadeusz SKOCZKOWSKI , Anna WRONKA

Politechnika Warszawska, Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii (1)

Analysis of EU ETS reforms from Poland’s power sector
perspective
Abstract. The main objective of this article is to present ongoing reform of the EU Emission Trading Scheme (EU ETS) from Poland’s power sector
perspective. Focus has been put on the one proposed by the European Commission (EC) (2014). The evolution of the methods of allocation of the
European Emission Allowances and the impact of different factors on their price formation has been discussed. Oversupplies of allowances and the
following price fluctuations have been recognized as main but not sufficiently clearly explained reasons of the allowance market instability. Some
weaknesses of the EC recently proposed purely administrative reform of the allocation rules and the market functioning have been pointed out.
Additionally the proposal of EU ETS reform elaborated by the Euro-CASE (2015) has been discussed as an alternative. In the Euro-CASE proposal
the “price-collar” has been proposed as the market based mechanism for better price stabilisation. These two proposals have been discussed from
the perspective of COP21’s conclusions. Some implications and potential advantages for Poland have been presented. The estimated increase of
costs in the current Poland’s power sector has been presented to illustrate the potential risk due to the expected allowance price rise till 2020. It has
been suggested to start public discussion on how Poland can in the most cost effective way exploit the recently EU ETS reform enabled options.
Streszczenie. Głównym celem artykułu jest przedstawienie reformy systemu handlu emisjami UE (EU ETS) zaproponowanego przez Komisję
Europejską (KE) (2014) z punktu widzenia polskiego sektora elektroenergetycznego. Opisano zmiany w sposobie przydzielania pozwoleń na emisję
w EU ETS i wpływ różnych czynników na cenę pozwoleń. Nadpodaż pozwoleń i następujące zmiany ich cen zostały uznane za główne, ale
niewystarczająco dokładnie wyjaśnione przyczyny niestabilności rynku pozwoleń. Zostały omówione słabe strony reformy KE opartej całkowicie na
rozwiązaniach administracyjnych. Jako alternatywę do reformy KE opisano rozwiązania zaproponowane przez Euro-CASE (2015) proponujące
wykorzystanie mechanizmu rynkowego „price collar” do stabilizacji cen uprawnień. Obie propozycje zostały przedyskutowane z perspektywy
zobowiązań podjętych na COP21. Pokazano oszacowanie przewidywanego wpływu wzrostu cen uprawnień na koszty funkcjonowania obecnego
polskiego sektora elektroenergetycznego do roku 2020. Zaproponowano rozpoczęcie dyskusji na temat sposobów wykorzystania w sposób jak
najbardziej efektywny możliwości, jakie powstały w wyniku reformy EU ETS.

(Analiza reform EU ETS z punku widzenia polskiego sektora elektroenergetycznego)
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Single-ended to differential converters based on operational
amplifiers: Performance analysis and design tips
Abstract. The paper presents a detailed analysis of the properties of selected single-ended to differential converters based on voltage-feedback
operational amplifiers. The key issues discussed in the work are: the identification of the equivalent circuit model, definition of the model
parameters, effect of resistor tolerances and operational amplifier’s parameters on circuit accuracy, frequency response analysis, conclusions
regarding the possibility of adjustment. The obtained results allow for a simple selection of converters with respect to their DC and AC performance.
Streszczenie. Artykuł prezentuje analizę działania wybranych układów symetryzatorów napięcia zrealizowanych w oparciu o napięciowe
wzmacniacze operacyjne. W pracy poruszono szereg zagadnień, takich jak identyfikacja modelu układu i jego parametrów, wpływ tolerancji
rezystorów i parametrów wzmacniaczy operacyjnych na dokładność przetwarzania, analiza częstotliwościowa, możliwość strojenia. Uzyskane wyniki
pozwalają na wybór najkorzystniejszego rozwiązania symetryzatora przy uwzględnieniu jego parametrów stało- i zmiennoprądowych.
(Symetryzatory napięcia zrealizowane na wzmacniaczach operacyjnych: Analiza działania i wskazówki projektowe ).

5078
1

Bogusław KAROLEWSKI , Paweł URBAŃSKI

2

Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej (1)
APATOR ELKOMTECH S.A, absolwent Wydziału Elektrycznego PWr (2)

Analiza pracy elektrowni odnawialnej z maszynami indukcyjnymi
Streszczenie. Badano współpracę elektrowni odnawialnej o małej mocy z wycinkiem systemu zasilającego. W elektrowni pracują 3 generatory
indukcyjne, napędzane turbinami wiatrowymi lub 3 silniki. Wybrane wyniki analizy pracy tego układu wykonane metodami statycznymi porównano z
uzyskanymi symulacyjnie z zastosowaniem programów do modelowania pracy systemu. Badano spadki napięcia na elementach układu w różnych
wariantach pracy maszyn. Porównywano również uzyskane wartości prądów zwarcia trójfazowego i jednofazowego. Wyniki uzyskane różnymi
metodami na ogół są zbliżone, ale występują również znaczące różnice pomiędzy nimi.
Abstract. Cooperation between small renewable power station and the supply system was studied. 3 induction generators, powered by wind
turbines or 3 induction motors are working in the power plant. Selected results of the analysis of the system operation made static methods were
compared with those obtained by simulation using programs for the system modeling. Voltage drops on the elements of the system in different
variants work of machines was studied. The obtained values of short-circuit currents of three-phase and single-phase were also compared. The
results obtained by various methods are generally similar, but there are also significant differences between them. (Work analysis of renewable
power plant with induction machines).

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, sieć niskiego napięcia, modelowanie i symulacja, spadki napięcia, prądy zwarciowe
Keywords: renewable energy sources, low-voltage supply network, modeling and simulation, voltage drops, short-circuit currents
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Rozruch silnika synchronicznego
z mikroprocesorowo sterowanym blokiem zasilania wzbudzenia
Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane metody rozruchu asynchronicznego silnika synchronicznego dużej mocy. Przedstawiono
podstawy działania silnika z biegunami jawnymi. Zaprezentowano model symulacyjny silnika z dławikiem rozruchowym przy zasilaniu z sieci o
skończonej mocy zwarciowej oraz tyrystorowym układzie zasilania uzwojenia wzbudzenia. Zamieszczono wybrane wyniki badań symulacyjnych.
Przedstawiono implementację wybranego algorytmu rozruchowego w mikroprocesorowym bloku zasilania wzbudzenia silnika. Zaprezentowano
przebiegi pomiarowe w układzie rzeczywistym.
Abstract. The article presents selected methods of asynchronous starting of large synchronous motor. The basics of salient pole motors are
described. Simulation model of synchronous motor with starting reactor in the stator winding supplied with the grid of finite short-circuit power and
with thyristors rectifier for excitation are presented. Selected results of simulation are contained. Selected starting algorithm implemented in
microprocessor controlled excitation supply unit is discussed. Waveforms measured during start of synchronous motor are shown. (Starting of
synchronous motor with a microprocessor controlled power supply unit for the excitation)
Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, rozruch asynchroniczny, symulacja komputerowa, sterowanie mikroprocesorowe
Keywords: synchronous motor, asynchronous starting, computer simulation, microprocessor control
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Rezonans w sieci 400 kV z trójfazowymi dławikami
kompensacyjnymi uziemionymi przez indukcyjność
Streszczenie. Artykuł przedstawia problematykę rezonansu pomiędzy pojemnością linii wysokiego napięcia a indukcyjnością dławika
kompensacyjnego, którego punkt neutralny jest uziemiony przez powietrzny dławik zerowy. Obecnie w Polsce nie są stosowane takie układy,
jednakże ich analiza jest istotna z punktu widzenia rozwoju sieci pod kątem uniknięcia rezonansowych stanów pracy, a także zapewniania
skutecznego gaszenia prądu zwarciowego podczas błędnego zadziałania wyłącznika liniowego (otwieranie jedno- lub dwu-biegunowe). Opisano
zjawiska uwzględniające wpływ dławika zachodzące w przykładowej sieci oraz metody ich analizy.
Abstract. This paper presents the topic of resonance between the high voltage overhead line capacitance and inductance of shunt reactor earthed
through neutral grounding reactor (NGR). Currently the NGR are not present in the national polish transmission grid, however it is likely that in the
future the grid development plans may need to include such solution as a must, mainly due to need for improvement of secondary arc current
extinguishing conditions (also during stuck breaker conditions). Critical configurations as well as methods of their analysis are presented in this
paper. Additionally examples of simulated voltage traces for various types of resonance are presented.
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Analiza polowo-obwodowa i badania doświadczalne przetwornika
energii do zasilania obrotowego tłumika MR
Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej elektromagnetycznego przetwornika energii przeznaczonego do zasilania
obrotowego tłumika magnetoreologicznego (MR). Opisano budowę i działanie przetwornika. Wyznaczono rozkład indukcji pola magnetycznego w
przetworniku i siłę elektromotoryczną indukowaną w jego uzwojeniu. Obliczono przebiegi czasowe napięcia, prądu i mocy chwilowej w obwodzie
zakładając, że cewka sterująca tłumika MR jest reprezentowana przez dwójnik RL. Wyznaczono zależności prądu i mocy przetwornika od prędkości
obrotowej. Wyniki analiz numerycznych potwierdzono przeprowadzając badania doświadczalne przetwornika.
Abstract. The article presents a numerical analysis of an electromagnetic energy converter designed to power a magnetorheological damper (MR).
It describes the construction and the operation of the converter. The distribution of the magnetic field in the transducer and the electromotive force
induced in its coil were determined. The time patterns of voltage, current and instantaneous power in the circuit were calculated assuming that the
control coil of the MR damper was represented by a two-terminal circuit RL. Moreover, the current and the power of the transducer were determined
versus the rotary speed. Numerical results were confirmed in the simulations the experimental tests.
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Analiza harmoniczna zespolonego sygnału stabilograficznego
Streszczenie. Test stabilografii nadążnej jest kliniczną metodą diagnostyczną pozwalającą na ocenę stanu układu utrzymywania równowagi
człowieka. W artykule zaproponowano metodę analizy danych stabilograficznych opartą na analizie fourierowskiej sygnału zespolonego. Parametr
zaproponowany w artykule umożliwia ocenę symetrii postawy osoby badanej. Podejście to może być wykorzystane od oceny postępów rehabilitacji
osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.
Abstract. The follow-up posturography test is a clinical assessment technique that provides quantitative information about a patient's functional
ability to maintain balance. The paper presents a method of stabilographic signal analysis which is based on Fourier analysis of complex-valued
data. The parameter proposed in the article enables postural symmetry assessment. This approach can be used to evaluate the rehabilitation
progress of the patients after total hip replacement surgery. (Harmonic analysis of a complex-valued stabilographic signal).

Słowa kluczowe: stabilografia nadążna, endoprotezoplastyka stawu biodrowego, analiza harmoniczna, przetwarzanie sygnałów.
Keywords: follow-up posturography, hip arthroplasty, harmonic analysis, signal processing.
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Quasi – rezonansowy przekształtnik podwyższający napięcie z
dławikiem sprzężonym
Streszczenie. Artykuł przedstawia quasi – rezonansowy przekształtnik podwyższający napięcie z dławikiem sprzężonym. Tranzystor przekształtnika
przełączany jest przy zerowym prądzie ze stałym czasem załączenia i ze zmienną częstotliwością. Wykorzystanie dławika sprzężonego umożliwiło
uzyskanie wysokiego współczynnika wzmocnienia napięciowego. Artykuł zawiera analizę matematyczną przekształtnika potwierdzoną badaniami
symulacyjnymi.
Abstract. This article presents boost ZCS quasi – resonant converter with tapped inductor. The control is done by pulse width modulation and
constant on-time of the transistor. In this paper theoretic analysis of converter have been presented. High voltage gain and soft switching transistor
has been achieved. In article are presented the regulation characteristics and method of selection the resonant elements. The paper includes a
simulation confirming properly constructed theoretical analysis. (Boost ZCS Quasi Resonant Converter with Tapped Inductor).

Słowa kluczowe: przekształtnik DC – DC, przekształtnik quasi – rezonansowy, przełączanie przy zerowym prądzie, dławik sprzężony.
Keywords: DC/DC converters, quasi - resonant(QR), zero current switching (ZCS), tapped inductor.
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Analiza częstotliwościowa pracy polarymetrycznego czujnika
natężenia prądu z cewką pomiarową wykonaną ze światłowodu
telekomunikacyjnego nieodpornego na zginanie
Streszczenie. W pracy krótko scharakteryzowano ideę pomiaru natężenia prądu przy użyciu czujnika polarymetrycznego ze światłowodową cewką
pomiarową. Zaprezentowano definicję oraz podstawowe właściwości dyskretnego przekształcenia Fouriera. Omówiono technikę wyznaczania
wartości poszczególnych harmonicznych sygnału na wejściu i wyjściu polarymetrycznego czujnika natężenia prądu. Wyznaczono wartości błędów
pomiaru oraz współczynnika zawartości harmonicznych – THD, a następnie sformułowano ogólne wnioski dotyczące wprowadzania zniekształceń
towarzyszących procesowi przetwarzania realizowanemu w polarymetrycznym czujniku natężenia prądu. Dodatkowo określono wpływ stężenia
molowego domieszki GeO2 w rdzeniu światłowodu (na przykładzie trzech standardów jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych wg ITU-T
G.652, G.653 i G.655) oraz wpływ liczby zwojów pomiarowej cewki światłowodowej na zniekształcenia towarzyszące procesowi przetwarzania.
Abstract. In this paper briefly characterised the idea of measure of current using polarimetric current sensor with optical fiber coil. It shows the
definition and basic properties of the Discrete Fourier Transform. It discusses the technique of determining the value of each harmonic of signal
at the input and output polarimetric sensor current. Calculated the value of measurement errors and total harmonic distortion – THD, and formulated
a general request for placing a distortion accompanying of processing realized in polarimetric current sensor. In addition, the impact of the molar
concentration of the dopant GeO2 in the core of fiber (for example, three standards of single mode optical fiber ITU-T G.652, G.653 and G.655) and
the impact of the number of turns of the measuring coil on the distortion accompanying the process of processing, have been determined.
(Frequency analysis of work of polarimetric current sensor with measurement coil made with the single mode optical fiber not resistant
to bending)
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Input impedance of multi-drive traction vehicle
Abstract. The tractions vehicle's input impedance Zin is an important parameter from the point of view of compatibility in electric traction system. The
article presents a simulation analysis and comparison of input impedance of two types of traction drive systems: a drive system with a single inverter
and a drive system with two parallel inverters cooperating with one input filter. The analysis was carried out for 50 Hz impedance, which acceptable
minimum level is defined in the relevant regulations.
Streszczenie. Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego Zin jest ważnym parametrem z punktu widzenia kompatybilności w trakcji
elektrycznej. W artykule przedstawiono symulacyjną analizę i porównanie impedancji wejściowej dwóch trakcyjnych układów napędowych: układu z
pojedynczym falownikiem oraz układu z dwoma falownikami współpracującym z jednym filtrem wejściowym. Analizę przeprowadzono dla impedancji
50 Hz, której dopuszczalny minimalny poziom jest określony w odpowiednich przepisach.
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Input impedance of multi-drive traction vehicle
Abstract. The tractions vehicle's input impedance Zin is an important parameter from the point of view of compatibility in electric traction system. The
article presents a simulation analysis and comparison of input impedance of two types of traction drive systems: a drive system with a single inverter
and a drive system with two parallel inverters cooperating with one input filter. The analysis was carried out for 50 Hz impedance, which acceptable
minimum level is defined in the relevant regulations.
Streszczenie. Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego Zin jest ważnym parametrem z punktu widzenia kompatybilności w trakcji
elektrycznej. W artykule przedstawiono symulacyjną analizę i porównanie impedancji wejściowej dwóch trakcyjnych układów napędowych: układu z
pojedynczym falownikiem oraz układu z dwoma falownikami współpracującym z jednym filtrem wejściowym. Analizę przeprowadzono dla impedancji
50 Hz, której dopuszczalny minimalny poziom jest określony w odpowiednich przepisach.
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Regulacja jakościowa – sposób na poprawę niezawodności sieci
dystrybucyjnych
Streszczenie. W artykule zostały przedstawione założenia wdrożonego od 2016 roku w Polsce nowego modelu regulacji Operatorów Systemów
Dystrybucyjnych, zawierającego elementy regulacji jakościowej. Omówiono podstawowe wskaźniki opisujące niezawodność sieci
elektroenergetycznych oraz przedstawiono aktualne i historyczne poziomy tych wskaźników wśród polskich OSD. Przedstawione zostały założenia
nowego modelu regulacji oraz potencjalne skutki jego wdrożenia. Krótko scharakteryzowano istniejące modele regulacji jakościowych w Europie.
Abstract. The article presents the assumptions implemented since 2016 in Poland, in the new regulation model of Distribution System Operators,
which includes the quality regulation elements. The key indicators describing the reliability of power grids have been discussed, and current and
historical levels of these indicators among Polish DSO have been presented. The assumption to establish a new regulatory model and the potential
impact of the implementation have been shown. The existing regulating quality models in Europe have been shortly characterized. (Quality
regulation – way to improve distribution networks reliability).

Słowa kluczowe: sieci dystrybucyjne, regulacja jakościowa, niezawodność sieci elektroenergetycznych,.
Keywords: distribution networks, quality regulation, power grids reliability.
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Modelowanie systemów dynamicznych z wykorzystaniem
transmitancji hybrydowych niecałkowitego rzędu
Streszczenie. W pracy zaproponowano nowe modele transmitancyjne niecałkowitego rze˛du w postaci transmitancji hybrydowych, zawieraja˛cych
zarówno cz˛e´s´c całkowitego, jak i niecałkowitego rz˛edu. Rozwa˙zono modele z opó´znieniem i bez opó´znienia. Jako przykłady rozwa˙zono
do´swiadczalny obiekt cieplny oraz silnik indukcyjny pra˛du przemiennego, sterowany cze˛stotliwos´ciowo. Wyniki eksperymentów potwierdziły
przydatnos´c´ proponowanych modeli do opisu rozwa˙zanych systemów dynamicznych.
Abstract. IN the paper new, transfer function, non integer order models are proposed. The considered models have a form of hybrid transfer
functions containing both integer order and non integer order parts. Models with and without delay were discussed. As examples an experimental
heat plant and AC motor were tested. Results of experiments show that the proposed hybrid models are useful tool to modeling of dynamic systems.
(Modeling of dynamic systems with the use of non integer order, hybrid transfer functions)
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Badanie jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych
pod kątem możliwości ich wykorzystania w rozłożonych
czujnikach temperatury z rozproszeniem Rayleigha
Streszczenie. W części teoretycznej niniejszej pracy przedstawiono definicję, budowę, zasadę działania, parametry oraz obszary zastosowań
światłowodowego rozłożonego czujnika temperatury wykorzystującego w swym działaniu wymuszone rozproszenie Rayleigha. Praktyczna część
pracy zawiera wyniki eksperymentów polegających na badaniu wpływu temperatury na wartość tłumienia jednomodowego światłowodu
telekomunikacyjnego, w zależności od jego standardu oraz długości fali świetlnej – okna pomiarowego. Zawiera ona również analizę uzyskanych
wyników i wynikające z niej wnioski.
Abstract. In the theoretical part of this work are presented the definition, design, operation, parameters and application areas of fiber optic
distributed temperature sensor uses in its operation forced Rayleigh scattering. The practical part of the work contains the results of experiments
involving the study of the effect of temperature on attenuation value of single mode optical fiber depending on the standard and the wavelength –
measurement window. It also includes an analysis of the results and conclusions. (The study of the single mode optical fiber for the possibility
of their use in the distributed temperature sensors with Rayleigh scattering)
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Analiza stabilności estymatora prędkości MRASCC
podczas osłabiania strumienia w generatorowym
trybie pracy napędu indukcyjnego
Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę stabilności estymatora prędkości silnika indukcyjnego MRAS CC w zakresie pracy silnikowej
i generatorowej. Szczególną uwagę poświęcono badaniu właściwości tego estymatora w zakresie osłabiania strumienia silnika. Przeprowadzono
szczegółową analizę położenia niestabilnych punktów pracy estymatora MRASCC oraz zaproponowano dwie metody poprawy jego stabilności.
Wyniki analizy teoretycznej zilustrowano badaniami symulacyjnymi.
Abstract. In the article the stability analysis of the MRASCC speed estimator for induction motor in motoring and regenerating modes is presented.
Particular attention is allocated to the estimator behavior in a flux weakening range. A detailed analysis of unstable operating points of the MRASCC
estimator performed and two stabilization methods are proposed. The results of theoretical analysis are confirmed by simulation test (Stability
analysis of the MRASCC speed estimator under field weakening and regenerating mode of the induction motor drive).
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Sieć zasilania źródłem emisji wrażliwych pochodzących od
drukarek laserowych
Streszczenie: Drukarki laserowe jako urządzenia elektroniczne stają się źródłem emisji elektromagnetycznych. Najczęściej mamy na uwadze
emisje promieniowane, które mogą być wykorzystane w bezinwazyjnym pozyskiwaniu informacji przetwarzanych (drukowanych) przez te
urządzenia. Urządzenia drukujące są również źródłem emisji przewodzonych, które posiadają cechy drukowanych danych. Podobnie jak emisje
promieniowane mogą być one wykorzystane do przechwytu informacji.
Abstract: A laser printer as a electronic device is a source of a electromagnetic emissions. Very often we think about a radiated emissions which we
could use in a non-invasive acquisition of a classified information. Unfortunately the device is the source of a conducted emissions. The emissions
have a characteristics correlated with the data printing. The conducted emissions could be used to reconstruct of the sensitive information in the
same way as the radiated emissions. (A power line as a source of sensitive emissions from laser printers)

5113

Piotr PAPLICKI
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Bariery magnetyczne w wirniku silnika synchronicznego
z magnesami zagnieżdżanymi
Streszczenie. Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych maszyny synchronicznej wzbudzanej magnesami trwałymi do napędu pojazdów
elektrycznych. Pokazano etapy tworzenia barier magnetycznych w strukturze wirnika z magnesami zagnieżdżanymi. Na podstawie analizy polowej
w przestrzeni 2D, pokazano rezultaty symulacji rozkładu pola magnetycznego, wyniki obliczeń indukcyjności oraz przebiegi momentu
elektromagnetycznego otrzymane dla trzech badanych struktur wirnika. Ponadto wyznaczono charakterystykę mechaniczną projektu silnika o mocy
50 kW.
Abstract. The paper presents simulation results of a permanent magnet synchronous machine for EV applications. The steps of forming flux barriers
in rotor structure with embedded permanent magnets have been presented. Based on 2D finite element results the magnetic field distribution,
inductances and electromagnetic torque of the machine for three rotor structure design are shown. Moreover, torque characteristic of 50 kW
machine design was estimated. (PM synchronous machine with flux barriers and embedded magnets in the rotor structure).

Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, magnesy trwałe, napęd samochodów elektrycznych, napęd o regulowanej prędkości.
Keywords: electrical machines, permanent magnets, electric vehicle drive, variable speed application.
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Analiza wpływu zmiennej rezystywności elektrycznej na pole
termiczne szynoprzewodu cylindrycznego metodą
funkcji Greena
Streszczenie. W pracy zbadano wpływ zmiennej rezystywności elektrycznej na nieustalone pole termiczne szynoprzewodu cylindrycznego. Analizę
przeprowadzono metodą funkcji Greena. Na tej podstawie wyznaczono długotrwałe prądy dopuszczalne, krzywe rozgrzewu oraz termiczne stałe
czasowe modeli układu ze zmiennym i stałym oporem właściwym. Wyniki pozytywnie zweryfikowano metodą elementów skończonych za pomocą
modułu matematycznego modelowania programu Comsol Multiphysics.
Abstract. The influence of the variable electric resistivity on the transient thermal field of a cylindrical bus bar has been analysed in this paper. The
Green’s function was used for this purpose. On this basis, the steady state current rating, the heating curves and the thermal time constants of the
model of the system with variable and state resistivity were determined. Results were verified with the finite elements method. A mathematical
modeling module of the Comsol Multiphysics software was applied for this purpose.(Analysis of the variable electric resistivity influence on the
thermal field of a cylindrical bus bar with the use of the Green’s function).
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Praca silnika PM BLDC z wykorzystaniem trybu pracy przy
maksymalnym prądzie dla pracy okresowej przerywanej S3
Streszczenie. Przedstawione rozwiązanie pokazuje wykorzystanie bezszczotkowego silnika prądu stałego PM BLDC do pracy przerywanej
okresowej S3. Zastosowane rozwiązanie zastępuje wcześniej wykorzystywane oparte na silniku asynchronicznym, potwierdzając większe
możliwości w kilku aspektach, głównie w zakresie wysokiego momentu i bezpieczeństwa pracy obsługi. Prezentowane rozwiązanie posiadając
własny magazyn energii w postaci akumulatora zapewnia ciągłość pracy po zaniku napięcia zasilania tam gdzie ze względów bezpieczeństwa jest to
warunkiem koniecznym.
Abstract. The solution shows the use of a brushless DC motor (PM BLDC) for intermittent periodic work S3. The solution replaces the previously
used one which was based on asynchronous motor, confirming greater opportunities in several aspects, mainly in the field of high torque and safety
service. This solution having its own energy storage in the form of a battery which ensures continuous work after power failure where for safety
reasons this is a necessary condition.
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Analiza wpływu temperatury na pracę różnych rodzajów źródeł
światła z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej
Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu zmian temperatury otoczenia na pracę różnych typów źródeł światła z zakresu
profesjonalnej techniki świetlnej. W ramach przeprowadzonych badań dokonano analizy zmian całkowitego strumienia świetlnego, mocy czynnej
oraz skuteczności świetlnej dla źródła żarowego, lamp LED, fluorescencyjnych, sodowych oraz lampy metalohalogenkowej. Zebrane wyniki
pozwoliły na określenie jaki zakres temperatur jest optymalny dla maksymalnej wydajności oraz sprawności energetycznej rozważanych źródeł
światła.
Abstract. The purpose of this article is to present the impact of changes in ambient temperature on the operation of different types of light sources in
the field of professional lighting technology. In the framework of the study the following indicators were tested: the total lumen output, active power
and the efficiency of incandescent lighting source, LED lamps, fluorescent, sodium and metal halide lamps. The collected results allowed to
determine which temperature range is optimal for maximum productivity and energy efficiency of the considered light sources
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Frequency Response Patterns of Transformer Windings
with Mechanical Faults
Streszczenie. W artykule przedstawiono podsumowanie badań deformacyjnych z wykorzystaniem metody FRA, które przeprowadzone zostały na
kilku transformatorach. Ich celem było określenie wspólnego wpływu deformacji uzwojeń na krzywe FRA. Różne konstrukcje transformatorów
charakteryzują się innymi kształtami krzywej odpowiedzi częstotliwościowej, jednak pewne zakresy częstotliwości i wzorce zmian w krzywych mogą
być uogólnione na potrzeby przyszłej oceny wyników (Wzorce odpowiedzi częstotliwościowej uzwojeń transformatorów z defektami
mechanicznymi).
Abstract. The paper presents summary of FRA deformational tests results conducted on several transformers in order to find universal influence of
windings deformations on FR curve. Different transformer constructions have various frequency response curve shape, but some frequency ranges
and curve change patterns can be generalized for future assessment of such results.

Słowa kluczowe: analiza odpowiedzi częstotliwościowej, transformator, uzwojenie, deformacja.
Keywords: Frequency Response Analysis, transformer, winding, deformation.
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High frequency test measurements on physical model of power
transformer with use of FRAX analyzer
Streszczenie. W niniejszym artykule przedstawiono pomiary testowe SFRA wykonane na modelu fizycznym transformatora elektroenergetycznego
15/0,4 kV. Model fizyczny został wykonany w oparciu o transformator typu TRIHAL o mocy 250 kVA i, zbudowane na potrzeby eksperymentu, cewki
z taśmy miedzianej, które symulowały uzwojenia wysokiego napięcia. Do pomiarów wykorzystano analizator FRAX 101 firmy Megger. Wykonano
pomiary kalibracyjne model i testowe na w pełni sprawnym urządzeniu.
Abstract. In this paper some SFRA test measurements carried out on physical model of power transformer 15/0,4 kV are shown. The physical
model of power transformer was constructed based on TRIHAL transformer with rated power 250 kVA and with build special for the experiment of
copper tape coils, for simulating high voltage windings. For measurement FRAX 101 produced by Megger was used. Calibrating and test
measurements were presented on fully operational device.
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Temperature, Overcharge and Short-Circuit Studies of Batteries
Used in Electric Vehicles
Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań temperaturowych oraz zwarciowych dla najczęściej stosowanych typów akumulatorów w
pojazdach elektrycznych. W oparciu o przeprowadzone badania, przedstawiono przebiegi zmian rezystancji wewnętrznej akumulatorów kwasowych
oraz litowych w zależności od temperatury. Na podstawie przeprowadzonych badań zwarciowych wybranych typów akumulatorów litowych
stosowanych w pojazdach z napędem elektrycznym, dokonano oceny możliwości pojawienia się pożaru.
Abstract. The paper presents the results of temperature and short-circuit research of battery types most commonly used in electric vehicles. Basing
on performed tests, the plots of changing internal resistance of lead-acid and lithium batteries are shown. On the basis of conducted short-circuit
experiments of selected lithium based batteries of types used in electric vehicles, the risk of fire occurrence is made. (Badania termiczne,
przeładowania oraz zwarciowe akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych).
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Impact of static and alternating magnetic field on warming up of
components fixing the electric wires
Abstract. Electrical devices and their components designed for operation in potentially explosive atmosphere should be tested before
commercialization as regards maximum temperature of their surface. Operational conditions (including power supply) of the tested device should be
set in a way ensuring operation at the rated parameters. Results of tests aiming at determination of impact of alternating magnetic field around
conductor on the temperature of fixing components made of ferromagnetic materials, diamagnetic materials or paramagnetic materials are
presented.
Streszczenie. Urządzenia elektryczne lub ich części składowe przeznaczone do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej, przed
wyprowadzeniem na rynek powinny zostać zbadane pod kątem określenia maksymalnej temperatury powierzchni. Warunki pracy
(w tym zasilania) urządzenia poddawanego badaniom nagrzewania powinny zostać dobrane tak, aby zapewnić pracę przy parametrach
znamionowych. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań, których celem jest określenie wpływu zmiennego pola magnetycznego wokół
przewodnika z prądem na temperaturę elementów mocujących wykonanych zarówno z materiałów ferromagnetycznych jak i diamagnetyków lub
paramagnetyków. (Ocena wpływu stałego oraz zmiennego pola magnetycznego na nagrzewanie elementów mocujących
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Asymetria obwodowa szczeliny powietrznej w tarczowym silniku
indukcyjnym
Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych modelowego silnika tarczowego indukcyjnego pracującego w różnych
warunkach symetrii obwodowej szczeliny powietrznej. Dokonano analizy wpływu asymetrii szczeliny powietrznej na przebiegi sił osiowych naciągu
magnetycznego, drgań silnika oraz parametrów eksploatacyjnych. Przebiegi czasowe poddano analizie harmonicznej, dzięki czemu określono
charakterystyczne częstotliwości sił osiowych oraz drgań pojawiające się w różnych warunkach symetrii szczeliny. Zaprezentowane wyniki powinny
posłużyć zarówno na etapie konstrukcji tego rodzaju maszyn, jak również do diagnostyki symetryczności szczeliny powietrznej.
Abstract. The article presents the lab-test results of model of axial-flux induction motor operating in different conditions of symmetry of air gap. The
analysis of air gap asymmetry impact on the magnetic pull forces, vibrations and parameters were done. The time courses of axial force and
vibrations were recorded. Harmonic analysis of these waveforms were conducted and then the characteristic frequency was determined. The
presented results should be used both during design of this type of motor as well as diagnostic of symmetrical air gap.
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Wyznaczanie parametrów relaksacyjnych z zastosowaniem metod
inteligencji obliczeniowej
Streszczenie: Na podstawie pomiarów prądów termicznie stymulowanej depolaryzacji (TSDC) można określać właściwości materiałów
elektrotechnicznych. Złożone spektrum prądu depolaryzacji czyni analizę trudną ze względu na konieczność separacji nakładających się zjawisk
relaksacyjnych. Parametry poszczególnych procesów można wyznaczyć stosując metody inteligencji obliczeniowej. W pracy przedstawiono
algorytmy ewolucyjne i rojowe jako efektywne metody analizy złożonych widm TSDC. (Wyznaczanie parametrów relaksacyjnych z zastosowaniem
metod inteligencji obliczeniowej)
Abstract: Summary: Based on TSDC analysis it's possible to determine the properties of electrotechnical materials. The complex spectrum of
depolarization current makes this analysis difficult, considering the necessity of separating the overlapping relaxation sets. The parameters of
individual processes can be determined by using computational intelligence methods. In this thesis, evolutionary algorithms and particle swarm
algorithms are proposed as effective methods of analyzing complex TSDC spectrums. (Determination relaxation parameters by using
computational intelligence methods)
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Niejednoznaczności i ograniczenia w określaniu jakości
oddawania barw źródeł światła wskaźnikiem Ra (CIE CRI)
Streszczenie: Bardzo istotnym parametrem opisującym jakość oświetlenia jest poprawność oddawania barwy oświetlanych obiektów. Współcześnie
jako miara tej poprawności stosowany jest wskaźnik Ra (CRI) opracowany przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową CIE. W pracy wskazano,
że miara ta posiada wiele niejednoznaczności w interpretacji swojej wartości w przypadku źródeł światła różniących się parametrami świetlnymi. W
artykule została przedstawiona także analiza procesu percepcji barwy oraz omówiono czynniki mające wpływ na postrzeganie barwy obiektów.
Abstract. Lighting is describing by very important parameter which is ability to proper color rendering of illuminated objects. Nowadays for this is
used CIE CRI which is developed by the International Commission on Illumination. In this paper indicated, that this measure has a number of
ambiguities in the interpretation of this index for different light parameters of light sources. This article presents the analysis of the process of
perception of color and discusses the factors affecting the perception of the color of objects. (Ambiguity and limitations in determining the
quality of the color rendering of light sources by index Ra (CIE CRI))
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Site selection for wind and solar parks based on resources
temporal and spatial complementarity – mathematical modelling
approach
Abstract. The aim of this paper was the assessment of spatial and temporal complementarity of wind and solar resources based on selected
locations in Poland. More specifically, we asked the following questions: a) does the spatial distribution of photovoltaic systems and wind farms own
the property of smoothing the energy generation curve? b) is it possible as a result of renewable energy sources distribution over several locations
to decrease instances of outliers in terms of energy production? c) to what extent depending on time step exists complementarity of sun and wind
energy?. Conducted calculations were based on daily measurements of wind speed and insolation for the period 1984-2004 which were acquired
from Institute of Meteorology and Water Management (IMGW) and www.soda-is.com. Obtained results are encouraging since the positive impact of
spatial distribution on smoothing the energy generation curve was observed. From the power system point of view an expedient correlation between
available wind and solar radiation in yearly time scale exists in analyzed locations.
Streszczenie. Celem przeprowadzonych badań było zbadanie czasowej oraz przestrzennej komplementarności energii promieniowania
słonecznego oraz wiatru w wybranych lokalizacjach na terenie Polski. W pracy podjęto się odpowiedzi na następujące pytania: a) czy dystrybucja
przestrzenna instalacji fotowoltaicznych oraz parków wiatrowych prowadzi do wygładzenia krzywej uzysku energii elektrycznej? b) czy jest możliwym
by na skutek rozmieszczenia źródeł energii na kilka lokalizacji zminimalizować występowanie skrajnych wartości uzyskiwanego wolumenu energii c)

w zależności od kroku czasowego, jak kształtuje się komplementarność zasobów wiatru oraz energii promieniowania słonecznego. Przeprowadzone
analizy operały się na szeregach czasowych średniej dobowej prędkości wiatru oraz sumie nasłonecznienia, które obejmowały lata 1984-2004 i
zostały pozyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy oraz platformy www.soda-is.com. Uzyskane wyniki
są zachęcające, ponieważ wykazano istnienie pozytywnego wpływu dystrybucji przestrzennej na wygładzenie krzywej uzysku energii. Co więcej
zaobserwowano istnienie silnej ujemnej korelacji pomiędzy zasobami energii wiatru i promieniowania słonecznego w ujęciu rocznym. (Wybór
lokalizacji pod elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne w oparciu o czasową i przestrzenną komplementarność zasobów – podejście:
modelowanie matematyczne).

