[Strona głów na]

Instrukcja obsługi programów z serii
"Selektywność 2001".
1.1. Wstę p
Programy serii "Selektyw ność 2001" zostały opracow ane z przeznaczeniem do nauki zasad
praw idłow ego doboru zabezpieczeń przetężeniow ych w instalacjach układów sieciow ych TN z
punktu w idzenia selektyw ności ich działań w przypadku zw arć 1-fazow ych przew odu fazow ego z
częścią przew odzącą dostępną ołączoną z przew odem ochronnym PE. Metodą w ykorzystyw aną i
prezentow aną w programach serii "Selektyw ność 2001" do badania selektyw ności jest
porów nyw anie charakterystyk oi2dt=f(Ik) poszczególnych zabezpieczeń.
W skład serii "Selektyw ność 2001" w chodzą następujące programy: "Selektyw ność 2001 domek jednorodzinny" oraz "Selektyw ność 2001 - budynek w ielomieszkaniow y".

1.2. Obsługa programu "Se le ktywność 2001 - dome k je dnorodzinny"
1.2.1. Uruchamianie programu
Aby uruchomić program należy w ykonać jedną z dw óch czynności:
1. Kliknąć na przycisk Start, w ybrać przez kliknięcie folder Programy, następnie folder
Selektyw ność 2001, a następnie w ybrać program Selektyw ność 2001 - domek jednorodzinny.
2. Na pulpicie kliknąć na ikonę zatytułow aną Selektyw ność 2001 - domek jednorodzinny
1.2.2. Jak zamknąć program.
Aby zamknąć program z menu Plik należy w ybrać polecenie Koniec.
1.2.3. Okno Głów ne.
Po uruchomieniu programu zostaje otw arte Okno Głów ne (patrz Rys. 1.1) W górnej części okna
znajduje się pasek tytułow y (1) z nazw ą programu. Poniżej, pasek menu (2) daje możliw ość w yboru
odpow iedniego polecenia.
Po kliknięciu na w ybrane polecenie otw iera się menu rozw ijane proponujące następne polecenie.
Obszar schematu (3) służy do w ybierania poszczególnych elementów instalacji w celu ich edycji,
w yboru punktu zw arcia do symulacji oraz śledzenia aktualnych parametrów układu.
Poniżej obszaru schematu znajduje się suw ak przew ijania (4) służący do przew ijania zaw artości
okna w którym w yśw ietlany jest fragment schematu instalacji.

Rys. 1.1 Okno Główne programu

1.2.4. Edycja parametrów elementów instalacji
Edycji parametrów poszczególnych elementów instalacji - układu zasilania Q, transformatora TR ,
linii L i zabezpieczeń F dokonuje się za pomocą omów ionych poniżej formularzy, do których dostęp
uzyskać można na dw a sposoby:
Pierw szym z nich jest w ybranie odpow iedniej pozycji w rozw ijanym menu Parametry obw odu
znajdującym się w Menu Głów nym. Po rozw inięciu należy kliknąć na nazw ę w ybranego elementu
(patrz rys.).

Rys. 1.2 Menu Parametry obwodu

Drugi sposób polega na kliknięciu myszką na symbolu konkretnego elementu na schemacie
instalacji przedstaw ionym w oknie głów nym programu. Poniżej przedstaw ione są fragmenty
schematu przedstaw iające schematy poszczególnych elementów instalacji.

układ zasilania

transformator rozdzielczy

linia

zabezpieczenie

Rys. 1.3 Symbole elementów instalacji stosowane w programie

1.2.5. Edycja parametrów układu zasilania
Po w ybraniu polecenia edycji parametrów układu zasilania (z menu głów nego lub ze schematu)
zostaje otw arty formularz umożliw iający edycję parametrów tego elementu.

Rys. 1.4 Formularz "Parametry układu zasilania"

Odpow iednie w artości poszczególnych parametrów w prow adzać należy w pola edycyjne. Po
w prow adzeniu w artości w celu potw ierdzenia zmiany należy kliknąć przycisk Zatw ierdź. Parametry
zostaną zapamiętane, a formularz zamknięty. W przypadku decyzji zamknięcia okna bez zapamiętania
w prow adzonych zmian należy użyć przycisku Wyjdź.
1.2.6. Edycja parametrów transformatora
Po w ybraniu polecenia edycji parametrów transformatora (z menu głów nego lub ze schematu)
zostaje otw arty formularz umożliw iający edycję parametrów tego elementu.

Rys. 1.5 Formularz "Wybór transformatora"

Ustalenie parametrów transformatora rozdzielczego polega na w ybraniu konkretnego modelu z
bazy transformatorów jaka istnieje w programie. Wyboru dokonuje się przez w skazanie symbolu
transformatora z listy. W momencie w skazania modelu w pozostałych polach tego formularza zostają
przedstaw ione jego dane. W celu w prow adzenia i zapisania parametrów należy następnie kliknąć
przycisk Zatw ierdź. Parametry zostaną zapamiętane, a formularz zamknięty. W przypadku chęci
zamknięcia okna bez zapamiętania w prow adzonych zmian należy użyć przycisku Wyjdź.
1.2.7. Edycja parametrów linii.
Po w ybraniu polecenia edycji parametrów linii (z menu głów nego lub ze schematu) zostaje
otw arty formularz umożliw iający edycję parametrów tego elementu.

Rys. 1.6 Formularz "Wybór parametrów linii"

W przypadku, kiedy formularz zostaje otw arty za pomocą menu głów nego domyślnie
przygotow aną do edycji linią jest linia oznaczona jako L1. W przypadku kliknięciu symbolu konkretnej
linii na schemacie instalacji w Oknie Głów nym formularz zostaje otw arty jako przygotow any do edycji
parametrów tego w łaśnie konkretnego odcinka.
Niezależnie od tego, jaką drogą otw arty został formularz edycję innych odcinków możemy
przeprow adzić bez ponow nego jego otw ierania. Do naw igacji należy użyć przycisków : Dalej przejście do edycji kolejnego w g numeracji odcinka - oraz Wstecz, co pow oduje przejście do karty
odcinka w cześniejszego.
Edycja parametrów linii polega na w ybraniu z bazy typu kabla oraz w prow adzenia w polu
edycyjnym długości odcinka.
W momencie w skazania typu kabla na liście w pozostałych polach tego formularza zostają
przedstaw ione jego dane.
W celu w prow adzenia i zapisania parametrów należy kliknąć przycisk Zatw ierdź. Parametry
zostaną zapamiętane, a formularz zamknięty. W przypadku chęci zamknięcia okna bez zapamiętania
w prow adzonych zmian należy użyć przycisku Wyjdź.
1.2.8. Wybór zabezpieczeń.
Po w ybraniu polecenia w yboru zabezpieczeń (z menu głów nego lub ze schematu) zostaje
otw arty formularz umożliw iający edycję parametrów tego elementu.

Rys. 1.7 Formularz Wybór zabezpieczenia

W przypadku, kiedy formularz zostaje otw arty za pomocą menu głów nego domyślnie otw arta
zostaje karta w yboru zabezpieczenia F1. W przypadku kliknięciu symbolu konkretnego
zabezpieczenia na schemacie instalacji - w Oknie Głów nym - formularz zostaje otw arty jako
przygotow any do edycji parametrów tego w łaśnie konkretnego zabezpieczenia.
Niezależnie od tego, jaką drogą otw arty został formularz - w yboru typu innych zabezpieczeń
możemy przeprow adzić bez ponow nego jego otw ierania. Do naw igacji należy użyć przycisków :
Dalej - pow oduje przejście do edycji kolejnego w g numeracji zabezpieczenia - oraz Wstecz, pow oduje przejście do karty zabezpieczenia w cześniejszego.
Po w ybraniu typu zabezpieczenia z listy w oknie w ykresu zostają w yrysow ane charakterystyki
całek Joule�a tego zabezpieczenia. W tym samym oknie w ykresu przedstaw ione zostają rów nież
analogiczne charakterystyki zabezpieczenia niższego stopnia. Umożliw ia to kontrolę popraw ności
doboru zabezpieczenia pod kątem selektyw ności.
W celu w prow adzenia i zapisania parametrów należy kliknąć przycisk Zatw ierdź. Parametry
zostaną zapamiętane, a formularz zamknięty. W przypadku decyzji zamknięcia okna bez zapamiętania
w prow adzonych zmian należy użyć przycisku Wyjdź.
1.2.9. Symulow anie zw arcia.
Po w prow adzeniu w szystkich parametrów linii można przystąpić do symulow ania zw arć. W tym
celu należy otw orzyć formularz Zw arcia.

Rys. 1.8 Formularz Zwarcia

Dostęp do formularza uzyskuje się albo przez w ybranie pozycji Zw arcia z Menu Głów nego, albo
przez kliknięcie symbolu konkretnego punktu zw arcia na schemacie instalacji. W pierw szym
przypadku w rozw ijanym polu Punkt Zw arcia należy następnie w ybrać punkt, w którym zw arcie
chcemy symulow ać.
Po otw arciu formularza (i - jeżeli jest to konieczne - w yborze punktu zw arcia) automatycznie
przeprow adzone zostają w szystkie niezbędne do oceny selektyw ności obliczenia. Jeżeli
zakończone zostaną pomyślnie w formularzu przedstaw ione zostaną informacje o w ielkości prądu
zw arcia w danym punkcie, o tym, którego zabezpieczenia zadziałanie jest w ymagane, oraz - co
najw ażniejsze - czy selektyw ność jest zapew niona, czy nie. Jednocześnie w oknie w ykresu
w rysow ane zostają charakterystyki całek Joule�a w szystkich zabezpieczeń na drodze od punktu
zw arcia do zasilania oraz w artość prądu zw arcia.
Może się zdarzyć, że w ielkość prądu zw arcia przekracza znany zakres charakterystyki któregoś
zabezpieczenia (jednego, lub w ięcej). Wów czas zostaje w yśw ietlony komunikat (patrz Rys. 1.9) i
obliczenia zostają przerw ane. W polu komunikatu o w yniku analizy zostaje w pisana informacja "Brak
danych".

Rys. 1.9 Formularz Zwarcia - przekroczenie zakresu.

1.2.10. Raport
Zarów no w yniki symulacji, jak i parametry w szystkich elementów instalacji można zapisać w
raporcie tekstow ym. W tym celu z Menu Głów nego należy w ybrać pozycję Raport. Zostanie
w ów czas otw arte okno dialogow e w którym należy określić nazw ę pliku do którego raport ma być
zapisany.

Rys. 1.10 Okno dialogowe generowania raportu.

Należy pamiętać, że w raporcie znajdą się w yniki ostatnio przeprow adzonej symulacji - jeżeli w

w yniku przeprow adzonej symulacji istnieć będzie potrzeba skorygow ania doboru zabezpieczenia
należy ponow nie przeprow adzić symulację i dopiero potem zapisać raport. W przeciw nym w ypadku
zapisane zostaną w yniki symulacji dokonanej przed skorygow aniem doboru zabezpieczenia.

1.3. Obsługa programu "Se le ktywność 2001 - budyne k
wie lomie szkaniowy".
Poniew aż interfejs tego programu oparty jest na programie "Selektyw ność 2001 - domek
jednorodzinny" omów ione zostaną jedynie elementy, które w poprzednich punktach nie zostały
w ymienione z racji tego, że nie w ystępow ały w pierw szym programie lub te, które różne są od tych
w ystępujących w module dot. domku jednorodzinnego.
1.3.1. Uruchamianie programu
Aby uruchomić program należy w ykonać jedną z dw óch czynności:
1.

Kliknąć na przycisk Start, w ybrać przez kliknięcie folder Programy, następnie folder
Selektyw ność 2001, a następnie w ybrać program Selektyw ność 2001 - budynek
w ielomieszkaniow y.
2.
Na pulpicie kliknąć na ikonę zatytułow aną Selektyw ność 2001 - budynek
w ielomieszkaniow y.
1.3.2. Schemat poglądow y.
Jak w idać na rysunku w tym module pojaw ia się now y element - Schemat poglądow y. Po jego
w ybraniu zostaje otw arte now e okno ze schematem poglądow ym. Przedstaw iono na nim obw ód
zasilania od układu zasilania Q i transformatora rozdzielczego TR do tablic rozdzielczych
mieszkaniow ych TM w budynku 11-to kondygnacyjnym.
Na schemacie przedstaw ionym w Głów nym Oknie programu przedstaw iono dla przejrzystości
układ instalacji w mieszkaniach na pojedynczej kondygnacji jednej klatki schodow ej. Układy instalacji
na każdej pojedynczej kondygnacji są identyczne - co w idać na schemacie poglądow ym. Różnią się
tylko długościami w ew nętrznych linii zasilających ułożonych w pionach klatki schodow ej (ozn. na
schemacie w Głów nym Oknie jako L4).
Jak w ięc w idać zmieniając każdorazow o długość w lz o pew ną w artość można przeprow adzać
obliczenia tak, jak gdyby dotyczyły one innych kondygnacji i/lub klatek schodow ych.

