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S u m m a r y  

  System eksploatacyjny, w którym realizowane są procesy użytkowe bloku energetycznego 
jest złożony z wielu współpracujących podsystemów. W celu wyznaczenia jakości realizowanych 
procesów użytkowych opracowano metodę TKE stosowaną obecnie w wielu elektrowniach krajo-
wego systemu elektroenergetycznego. Po wprowadzeniu komputerowej kontroli procesu eksplo-
atacji stało się możliwe zastosowanie tej metody do wyznaczania jakości procesów użytkowania  
w czasie rzeczywistym. Ponieważ metodą tą uzyskuje się wyniki, które dotyczą stanów w prze-
strzeni wielowymiarowej z pewnym przybliżeniem to porównanie dwóch stanów obiektu w prosty 
sposób jest niewłaściwe. Z tego względu w opracowaniu zaproponowano rozszerzenie metody 
TKE poprzez zastosowanie teorii zbiorów rozmytych uzyskując możliwość porównywania stanów 
obiektu w sposób automatyczny.  

1.   Użytkowanie bloków energetycznych 

Istotnym podsystemem systemu eksploatacyjnego elektrowni jest blok 
energetycznego. W ujęciu cybernetycznym, podobnie jak system eksploatacyjny 
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elektrowni podsystem bloku energetycznego można traktować jako wielki, zło-
żony i względnie odosobniony [1]. Złożoność tego podsystemu opisuje duża 
liczba parametrów niezbędnych do monitorowania on-line realizowanych proce-
sów celem ich optymalizacji [2]. Liczebność zbioru parametrów opisujących 
blok zależy od jego mocy i wynosi około kilkuset. Przekracza to znacznie moż-
liwości percepcyjne operatora [3]. W związku z tym wprowadzono wiele różno-
rodnych, automatycznych systemów sterowania i nadzoru przebiegu procesu 
produkcji energii elektrycznej, mających na celu monitoring wartości zmien-
nych opisujących stany procesu, ich archiwizację i analizę umożliwiającą opty-
malizację przebiegu procesu [4]. Niestety z powodu dużej złożoności podsyste-
mu oraz złożonych relacji zachodzących w podsystemie bloku energetycznego 
nie istnieje obecnie jednoznaczny algorytm optymalnego sterowania jego użyt-
kowaniem. Ponieważ sterowanie to świadome oddziaływanie na przebieg proce-
su przemysłowego w celu osiągnięcia ustalonych wyników [5], to celem takim 
wyznaczonym dla bloku energetycznego może być optymalizacja sprawności 
przemiany energii chemicznej paliwa na energię elektryczną. Poszczególne pa-
rametry procesu technologicznego są zmiennymi losowymi zależnymi, a ich 
wpływ na jakość przemiany jest zróżnicowana. Powoduje to znaczne problemy 
podczas wyznaczania jakości użytkowania bloku energetycznego w wielowy-
miarowej przestrzeni wartości parametrów eksploatacyjnych, gdzie jako jakość 
rozumie się zbiór cech systemu wyrażonych za pomocą ich wartości liczbo-
wych, wyznaczających stopień spełnienia stawianych wymagań.  

W celu zmniejszenia liczby czynników, niezbędnych do analizy procesu 
kontroli jakości użytkowania podsystemu bloku energetycznego, wprowadzono 
metodę Techniczno-Ekonomicznej Kontroli Eksploatacji (TKE). Metoda ta 
umożliwia wyodrębnienie podsystemów odpowiedzialnych za obniżenie spraw-
ności przemian energetycznych, realizowanych w systemie bloku energetyczne-
go. Mimo przybliżonych ocen uzyskiwanych tą metodą jest ona w dalszym cią-
gu stosowana z powodu łatwej analizy wskaźnikowej realizowanej na wyższym 
stopniu zarządzania.  

2. Implementacja metody TKE jako oceny jakości produkcji energii  
elektrycznej 

Do analizy jakości prowadzonych procesów użytkowych wykorzystano me-
todę TKE. W metodzie tej wyznacza się odchylenie wartości zużytej energii 
chemicznej paliwa, potrzebnej do wytworzenia jednostki energii elektrycznej 
qzer, od wartości odniesienia qze (1). Odchylenie to wyrażone jest w jednostkach 
ciepła.  

  pwzzezer qqqqq ∆∆∆ ±++=   (1) 
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gdzie:   
qzer – rzeczywiste jednostkowe zużycie ciepła,  
qze – jednostkowe zużycie ciepła, 
∆qz – odchyłka zużycia ciepła na wytworzenie 1 kWh określona z tytułu  

  przyczyn zewnętrznych, 
∆qw – odchyłka zużycia ciepła na wytworzenie 1 kWh określona z tytułu  

  przyczyn wewnętrznych, 
∆qp – odchyłka zużycia ciepła na wytworzenie 1 kWh określona z tytułu  

  przyczyn pozostałych.  
 
Uwzględniając tylko odchyłki wewnętrzne podawane w literaturze [2] jako 

najistotniejsze otrzymano równanie (2): 

 87654321 qqqqqqqqqq zezer ++++++++=   (2) 

gdzie:   
q1 – odchyłka wartości zużycia ciepła na wytworzenie 1 kWh określona  

  z tytułu temperatury pary świeżej, 
q2 – odchyłka wartości zużycia ciepła na wytworzenie 1 kWh określona  

  z tytułu ciśnienia pary świeżej, 
q3 – odchyłka wartości zużycia ciepła na wytworzenie 1 kWh określona  

  z tytułu temperatury pary wtórnie przegrzanej, 
q4 – odchyłka wartości zużycia ciepła na wytworzenie 1 kWh określona  

  z tytułu dławienia pary w przegrzewaczu wtórnym, 
q5 – odchyłka wartości zużycia ciepła na wytworzenie 1 kWh określona  

  z tytułu wtrysków wody do pary wtórnie przegrzanej, 
q6 – odchyłka wartości zużycia ciepła na wytworzenie 1 kWh określona  

  z tytułu rzeczywistej temperatury wody zasilającej, 
q7 – odchyłka wartości zużycia ciepła na wytworzenie 1 kWh określona  

  z tytułu rzeczywistego ciśnienia w skraplaczu,  
q8 – odchyłka wartości zużycia ciepła na wytworzenie 1 kWh określona  

  z tytułu obniżonej sprawności kotła. 
W celu wyznaczenia wartości rzeczywistego jednostkowego zużycia ciepła 

ustala się, w trakcie prób rozruchowych bloku, charakterystyki wykresów służą-
cych do wyznaczania wartości odchyłek. Wartość qze, jako jednostkowe zużycie 
energii chemicznej, podawana jest w postaci zależnej od mocy bloku i tempera-
tury wody chłodzącej. Wartości służące do wyliczania poszczególnych odchyłek 
są wyznaczane z wykresów empirycznych. Aby umożliwi ć automatyczne prze-
prowadzanie analizy, zastosowano metodę interpolacji wielomianowej. Zasto-
sowanie, otrzymanych jako wynik interpolacji, równań analitycznych wymaga 
dosyć znacznego nakładu obliczeniowego. Przykładem otrzymanych równań 
może być formuła (3) umożliwiająca obliczenie wartości odchyłki uwzględnia-
jącej rzeczywiste ciśnienie w skraplaczu [7]. 
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Twch  – temperatura wody chłodzącej, 
qu  – kaloryczność paliwa umownego. 
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Powyższe równania (3) – (8) uzyskano jako wynik działania oprogramowa-
nia autorskiego zaprogramowanego w języku C++ obliczającego współczynniki 
interpolacyjne metodą iteracyjną. 

Konieczne nakłady obliczeniowe, niezbędne do wyznaczenia jakości proce-
sów użytkowych, przeprowadzanych w podsystemie bloku energetycznego, 
spowodowały ograniczenia w stosowaniu metody, tylko w trybie off-line po-
przez obliczanie ilości zużytej energii chemicznej za okres qzerokr (9) 

 
∑

∑ ⋅
=

koń

pocz

koń

pocz

t

t

t

t
zer

zerokr

E

Eq

q   (9) 

gdzie:   
qzerokr  – ilość zuzytej energii chemicznej paliwa w okresie (tpocz, tkon), 
E    – energia. 
W literaturze [3] dokładność obliczania poszczególnych odchyłek wartości 

zużycia ciepła na wytworzenie 1 kWh od wartości odniesienia określana jest 
jako 10% dla odchyleń małych i 3% dla odchyleń najistotniejszych, a sumę 
odchyleń można określić z dokładnością 4–6%, co w stosunku do wskaźnika 
jednostkowego zużycia energii przez blok powoduje błąd 0,5–0,8%. 

Dzięki wprowadzeniu komputeryzacji procesów kontroli procesu eksplo-
atacji możliwe stało się zastosowanie metody TKE do określania jakości proce-
sów użytkowych w czasie rzeczywistym. Jednak zależności wartości poszcze-
gólnych odchyłek od wartości parametrów użytkowych powodują, że zmiana 
wartości parametrów, powodująca wzrost sprawności przemiany energetycznej 
w zakresie jednej odchyłki, może spowodować zmniejszenie sprawności w za-
kresie innej odchyłki. Konieczna zatem staje się budowa metody porównywania 
jakościowych stanów układu. Stan jakościowy podsystemu jest określony  
w przestrzeni odchyłek. Najistotniejszych odchyłek jest osiem (2), więc przestrzeń 
odchyłek jest przestrzenią ośmiowymiarową. Należy zaznaczyć, że pojawia się tu 
konieczność uwzględnienia dokładności wyznaczenia wartości odchyleń.  

3. Porównanie stanów jakościowych podsystemu bloku energetycznego 

Rozwiązując zagadnienie wyznaczania jakości realizowanego procesu użyt-
kowania wartości poszczególnych odchyłek zinterpretowano jako zmienne sys-
temu eksploatacyjnego bloku energetycznego, a jakość jako odchylenie od war-
tości odniesienia qze zbiór zmiennych przyjętych do opisu jakości działania 
 (q1, q2, …, q8) wyznacza 8 – wymiarową przestrzeń oceny (zgodnie z opisem 
zamieszczonym w poprzednim punkcie). Jeżeli na poszczególnych osiach 
współrzędnych tej przestrzeni, odwzoruje się wartości obliczonych odchyłek  
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w danej chwili t, to na tej podstawie można wyznaczyć punkt M’. W przestrzeni 
wielowymiarowej punkt M’ stanowi koniec wektora, którego początkiem jest 
początek układu współrzędnych. Wyznaczony wektor, opisujący jakość działa-
nia systemu w chwili t, oznacza się symbolem WWJ. Następnie w rozpatrywa-
nej przestrzeni, na każdej z przyjętych osi współrzędnych, odwzorowując wzor-
cowe wartości odchyłek, można wyznaczyć punkt M. Punkt M jest końcem wek-
tora KWJ wzorcowego stanu jakości działania systemu. Odległość między koń-
cami wektorów KWJ a WWJ, w przyjętej przestrzeni 8 – wymiarowej, wyzna-
cza ocenę jakości działania systemu [8]. W przypadku metody TKE wektor 
KWJ jest wektorem zerowym, ponieważ jego koniec jest punktem odniesienia, 
zatem jakość działania systemu eksploatacyjnego bloku energetycznego jest 
odległością końca wektora WWJ od początku układu współrzędnych. Położenie 
końca wektora WWJ jest zmienne, ponieważ wyznaczone jest w przestrzeni 
cechy systemu (odchyłek) przez ich wartości chwilowe [8]. 

 

 
Rys. 1. Geometryczna interpretacja jakości działania systemu w przestrzeni R3 

Fig. 1. Graphical interpretation of the system operation quality in R3 space 
 
 
Rozwiązanie problemu dotyczącego uwzględniania niedokładności wyzna-

czania wartości odchyłek zrealizowano wprowadzając do rozważań elementy 
teorii zbiorów rozmytych. Każdą z odchyłek, traktowaną jako zmienną losową, 
zamodelowano w postaci trójkątnego symetrycznego zbioru rozmytego typu Λ 
[9]. Za wartość modalną zbioru przyjęto ostrą wartość analizowanej odchyłki, 
natomiast nośnik zbioru został określony jako równy 10% wartości modalnej.  
W ten sposób w procesie obliczeń jakości procesu użytkowego uwzględniono 
niedokładność wyznaczonej wartości odchyłki jednostkowego zużycia ciepła na 
wyprodukowanie 1 kWh energii. Przedstawiono to zależnością (10). 
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gdzie:   
qi  – wartość i-tej odchyłki. 
Odwzorowanie wartości odchyłek w postaci zbiorów rozmytych powoduje 

transformację końca wektora WWJ do obszaru powstałego poprzez relację wie-
lowymiarowych projekcji cylindrycznych, płaskich zbiorów rozmytych [10]. 
Podobnie przetransformowano punkt odniesienia metody. W tym celu wykona-
no projekcję cylindryczną symetrycznych zbiorów rozmytych typu Λ o wartości 
modalnej równej 0 i nośniku równym 10% zakresu zmienności poszczególnych 
odchyłek. Projekcja cylindryczna zbiorów rozmytych typu Λ wykonana przy 
użyciu operatora minimum jako operatora T-normy tworzy w przestrzeni obszar 
w postaci hiperostrosłupa Rn. 

Dla tak powstałych obszarów oblicza się odległość w zależności od wza-
jemnego ich usytuowania w przestrzeni wielowymiarowej. Dla obszarów roz-
łącznych wyznacza się, dla każdego z nich, punkt charakterystyczny metodą 
środka ciężkości oraz oblicza odległość w metryce Euklidesowej. 

 

 
Rys. 2. Określanie wzajemnej odległości rozłącznych stanów jakościowych  

w przestrzeni odchyłek 
Fig. 2. The definition of the quality of the power unit operation in the deviations space  

in case of separated areas 
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Dla obszarów posiadających część wspólną wyznaczoną przy zastosowaniu 
operatora minimum [11] oblicza się moc otrzymanego zbioru rozmytego jako 
całkę po nośniku zbioru rozmytego (11) [12] 

 ∫=
)(sup

),....,,()(
FS

FS
ISp

nnISFS dqdqdqqqqIScard L2121µ  (11) 

gdzie:  
)( FSIScard  –  moc zbioru rozmytego części wspólnej obszarów rozmy- 

  tych, 
)(sup FSISp  – nośnik zbioru rozmytego części wspólnej obszarów rozmy- 

  tych. 
 

 
Rys. 3. Określanie wzajemnej odległości stanów jakościowych posiadających  

część wspólną w przestrzeni odchyłek 
Fig. 3. The definition of the quality of the power unit operation in the deviations space  

in case of non separated areas 
 
 
Porównując otrzymane odległości można określić, który ze stanów użytko-

wych obiektu jest bliższy wartości odniesienia. Dzięki temu możliwe jest zasto-
sowanie metody TKE do procesu sterowania przebiegiem procesów użytkowych 
bloku energetycznego.  

4. Wnioski  

Na podstawie przeprowadzonych rozważań sformułowano następujące 
wnioski:  
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– wpływ wartości poszczególnych parametrów użytkowych podsystemu bloku 
energetycznego na jakość zachodzących w nim przemian energetycznych jest 
zróżnicowany i współzależny, co przy przemieszczaniu się punktu znamio-
nowej sprawności w przestrzeni wielowymiarowej powoduje znaczne pro-
blemy przy próbie wyznaczenia jakości jego użytkowania, 

– zastosowanie metody TKE umożliwia wyodrębnienie podsystemów techno-
logicznych odpowiedzialnych za obniżenie sprawności przemian energetycz-
nych realizowanych w obrębie bloku energetycznego, 

– dzięki wprowadzeniu komputeryzacji procesów kontroli eksploatacji możli-
we jest zastosowanie metody TKE do opisania jakości procesów użytkowych 
w czasie rzeczywistym, 

– zastosowanie metody TKE do wyznaczenia w czasie rzeczywistym jakości 
działania bloku energetycznego wymaga określenia sposobu porównania sta-
nów jakościowych obiektu w przestrzeni wielowymiarowej uwzględniające-
go przybliżony charakter obliczeń wartości odchyłek, 

– interpretacja wartości odchyłek jako zmiennych systemu oraz jakości działa-
nia jako odchylenia od wartości jednostkowego zużycia ciepła pozwala na 
zastosowanie metody Wielowymiarowego Wektora Jakości do określenia ja-
kości przebiegającego procesu użytkowania, 

– uwzględnienie niedokładności określenia wartości odchyłek w prowadzonej 
analizie można wykonać wprowadzając do rozważań elementy teorii zbiorów 
rozmytych. 

Praca wpłynęła do Redakcji 16.04.2007 r. 
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Fuzzy extension of the power units operation quality assessment according to the TKE 
method 

S u m m a r y  

The exploitation system of the power unit consists of great amount of power industry de-
vices. To assess the quality of power unit operation the TKE method was elaborated. The method 
is now applied in a lot of power plants in our country. Thanks to the computerised exploitation 
control it is possible to use the method as a tool of the power unit operation quality assessment 
carried out in real time. Unfortunately the results of the TKE method are estimate with approxima-
tion. Additionally the method describes the object state in multidimensional space. Because of all 
that reasons the comparison of two different states of the power unit is not a simple calculation. In 
the paper the fuzzy extension of the deviation method is presented. Thanks to it the automatic 
comparison of two operation points of the power unit becomes to be possible. 

 
 




