
ELEKTRYKA  2015 
Zeszyt 2 (234)  Rok LXI 
 

Marcin NIEDOPYTALSKI  
Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Politechnika Śląska w Gliwicach 

OCENA ZDOLNOŚCI WYKRYWANIA ZWARĆ POŚREDNICH DLA 
RÓŻNYCH SPOSOBÓW PARAMETRYZACJI ZABEZPIECZEŃ 
ODLEGŁOŚCIOWYCH LINII WYSOKICH NAPIĘĆ  
O ZINTENSYFIKOWANYCH ZDOLNOŚCIACH PRZESYŁOWYCH –
CZĘŚĆ II (EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA) 

Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane sposoby określania zasięgów 
rezystancyjnych stref działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznych 
WN o zintensyfikowanych zdolnościach przesyłowych. Dla przykładowego układu 
sieciowego dobrano zasięgi stref działania zabezpieczenia odległościowego oraz 
określono efektywność jego działania pod kątem wartości rezystancji przejścia 
wykrywanych zwarć. 

Słowa kluczowe: zabezpieczenia odległościowe, parametryzacja, linie napowietrzne WN, 
intensyfikacja zdolności przesyłowych linii 

ASSESSMENT OF RESISTIVE FAULT DETECTION ABILITY FOR 
DIFFERENT DISTANCE PROTECTION PARAMETRIZATION OF HIGH 
VOLTAGE OVERHED LINE WITH INCREASED CAPACITY LIMIT –
PART II (WORKING EFFICIENCY) 

Summary. The article presents selected methods for determining the resistive ranges 
of operating zones of distance protection measures HV overhead lines with increased 
transmission capacity limit. The ranges of distance protection devices have been selected 
for a given network system. Efficiency of the device has been calculated from the 
viewpoint of transition resistance of detected faults. 

Keywords: distance protection, parameterization, HV overhead line, increased line transmission 
capacity limit 

1. WSTĘP  

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia związane z wyznaczaniem 
obszaru obciążeń dopuszczalnych w konwencjonalnych napowietrznych liniach WN oraz 
liniach o zintensyfikowanych zdolnościach przesyłowych. Zawarto także opis tradycyjnej 



116  M. Niedopytalski 

parametryzacji zasięgów reaktancyjnych stref działania zabezpieczeń odległościowych 
o kształtach poligonalnych. Główny nacisk położono na opis sposobów wyznaczania 
zasięgów rezystancyjnych stref: opracowanych i literaturowych, które mają największy 
wpływ na zdolność wykrywania zwarć pośrednich. W tej części artykułu opisano (dla 
przykładowego układu sieciowego) badania skuteczności wykrywania zwarć pośrednich 
działania zabezpieczenia odległościowego. Zabezpieczenie to sparametryzowano przy 
wykorzystaniu metod przedstawionych w pierwszej części artykułu dla linii o tradycyjnej 
obciążalności dopuszczalnej oraz dla linii o zintensyfikowanych zdolnościach przesyłowych. 

2. OKREŚLENIE ZDOLNOŚCI WYKRYWANIA ZWARĆ POŚREDNICH 
DLA  RÓŻNYCH SPOSOBÓW OKREŚLANIA ZASIĘGU REZYSTANCYJNEGO 
DLA LINII O ZINTENSYFIKOWANYCH ZDOLNOŚCIACH PRZESYŁOWYCH 

Przedstawione w I części artykułu sposoby (literaturowy i autorskie) wyznaczania 
parametrów charakterystyk pomiarowych wykorzystano do parametryzacji zabezpieczenia 
odległościowego linii LAB w punkcie zabezpieczeniowym PZ układu testowego z rysunku 1.  
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Rys. 1. Struktura układu testowego sieci WN 
Fig. 1. Schematic diagram of HV test grid 

 
W tabeli 1 zestawiono wyznaczone parametry stref dla opisanych sposobów parametry-

zacji przy założeniu tradycyjnej dopuszczalnej obciążalności linii, równej obciążalności 
dopuszczalnej dla sezonu zimowego przewodu AFL-6 240 (a tym samym i obszaru obciążeń 
dopuszczalnych). Następnie, wykorzystując oprogramowanie Netomac (symulacja układu)  
i Matlab (symulacja kryterium odległościowego), wyznaczono wartości maksymalnych 
rezystancji przejścia wykrywanych zwarć pośrednich w poszczególnych strefach o kształtach 
poligonalnych, dla zwarć występujących w charakterystycznych punktach układu,  
w przypadkach braku obciążenia linii LAB w stanie przedzwarciowym. Symulowanymi 
miejscami zwarcia były początki, środki i końce linii LAB, LBC, LC3 oraz miejsca na tych 
liniach w pobliżu końców poszczególnych stref działania zabezpieczenia. Przykładowe 
wyniki przedstawiono na rysunkach 2  4. Na rysunkach jako lPZ określono miejsce 
wystąpienia zwarcia, liczone od miejsca zainstalowania zabezpieczenia w PZ. 
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 Tabela 1 

Parametry zasięgów charakterystyk pomiarowych  
dla obciążalności dopuszczalnej sezonu zimowego (obciążalność standardowa)  

sposób 
parametryzacji 

XI  
[] 

RI 

[] 

RIE 

[] 

XII 

[] 

RII 

[] 

RIIE 

[] 

XIII 

[] 

RIII 

[] 

RIIIE 

[] 

a 5 27 5,6 27,6 6 28 
b 11,5 26,6 19,5 32,5 28 32,5 
c 14,3 14,3 23,7 23,7 32,5 32,5 
d 26,2 26,2 29,2 29,2 32,5 32,5 
e 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 
f 

22,1 

51,7 51,7 

44,6 

33,8 33,8 

58,1 

32,5 32,5 

Dla zabezpieczenia odległościowego w PZ, o parametrach charakterystyk pomiarowych 
zawartych w tabeli 1, określano maksymalną wartość rezystancji przejścia wykrytych zwarć, 
występujących w charakterystycznych punktach sieci: na początkach, w środkach, na końcach 
poszczególnych linii oraz w miejscach odpowiadających zasięgom działania stref.  

0
20

40
54

59
60

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

R
F
 [ W

]

l PZ  [km]

sposób "a" człon LL
sposób "b" człon LL
sposób "c" człon LL
sposób "d" człon LL
sposób "e" człon LL
sposób "f" człon LL

sposób "a" człon LE
sposób "b" człon LE
sposób "c" człon LE
sposób "d" człon LE
sposób "e" człon LE
sposób "f" człon LE

 

Rys. 2. Zdolności wykrywania zwarć pośrednich w funkcji miejsca zwarcia dla I stref międzyfazo-
wych (LL) i doziemnych (LE), parametryzacja dla obciążalności dopuszczalnej dla sezonu 
zimowego 

Fig. 2. Ability of resistive fault detection in function of fault location for I phase-to-phase and phase-
to-ground zones, parameterization for limited load area for winter season  
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Rys. 3. Zdolności wykrywania zwarć pośrednich w funkcji miejsca zwarcia dla II stref 
międzyfazowych (LL) i doziemnych (LE), parametryzacja dla obciążalności dopuszczalnej dla 
sezonu zimowego 

Fig. 3. Ability of resistive fault detection in function of fault location for II phase-to-phase and phase-
to-ground zones, parameterization for limited load area for winter season  

0 20 40 54 59 60 61 69 78 87 90 96 108 128

0

5

10

15

20

25

30

35

40

R
F
 [ W

]

l PZ  [km]

sposób "a" człon LL
sposób "b" człon LL
sposób "c" człon LL
sposób "d" człon LL
sposób "e" człon LL
sposób "f" człon LL

sposób "a" człon LE
sposób "b" człon LE
sposób "c" człon LE
sposób "d" człon LE
sposób "e" człon LE
sposób "f" człon LE

 

Rys. 4. Zdolności wykrywania zwarć pośrednich w funkcji miejsca zwarcia dla III stref 
międzyfazowych (LL) i doziemnych (LE), parametryzacja dla obciążalności dopuszczalnej dla 
sezonu zimowego 

Fig. 4. Ability of resistive fault detection in function of fault location for III phase-to-phase and phase-
to-ground zones, parameterization for limited load area for winter season  
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Kolejny etap badań obejmował określenie zdolności wykrywania zwarć pośrednich 
zabezpieczeń odległościowych dla przypadków obciążalności dopuszczalnej linii, równej 
obciążalności dopuszczalnej dla sezonu letniego przewodu AFL-6 240 dla tego samego 
układu sieciowego, przestawionego na rysunku 1. Zestawienie parametrów zasięgów stref dla 
różnych sposobów parametryzacji zestawiono w tabeli 2. Uzyskane wyniki obrazujące 
efektywność wykrywania zwarć pośrednich przedstawiono na rysunkach 57. 

 Tabela 2 
Parametry zasięgów charakterystyk pomiarowych  
dla obciążalności dopuszczalnej sezonu letniego  

sposób 
parametryzacji 

XI  
[] 

RI 

[] 

RIE 

[] 

XII 

[] 

RII 

[] 

RIIE 

[] 

XIII 

[] 

RIII 

[] 

RIIIE 

[] 

a 5 27 5,6 27,6 6 28 
b 11,5 26,6 19,5 37 28 37 
c 18,6 18,6 30,6 30,6 37 37 
d 29,9 29,9 33,3 33,3 37 37 
e 37 37 37 37 37 37 
f 

22,1 

60,9 60,9 

44,6 

42,4 42,4 

58,1 

37 37 

Tak wyznaczone zasięgi stref I, II i III różnią się zakresem ich zmienności dla różnych 
sposobów parametryzacji. Największe zmiany obserwuje się dla strefy I, dla której zakres 
zmienności sięga 50 . Natomiast praktycznie we wszystkich sposobach parametryzacji 
zasięgi strefy III są takie same. 
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Rys. 5. Zdolności wykrywania zwarć pośrednich w funkcji miejsca zwarcia dla I stref między-
fazowych (LL) i doziemnych (LE), parametryzacja dla obciążalności dopuszczalnej dla sezonu 
letniego 

Fig. 5. Ability of resistive fault detection in function of fault location for I phase-to-phase and phase-
to-ground zones, parameterization for limited load area for summer season 
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Rys. 6. Zdolności wykrywania zwarć pośrednich w funkcji miejsca zwarcia dla II stref 
międzyfazowych (LL) i doziemnych (LE), parametryzacja dla obciążalności dopuszczalnej dla 
sezonu letniego 

Fig. 6. Ability of resistive fault detection in function of fault location for II phase-to-phase and phase-
to-ground zones, parameterization for limited load area for summer season 
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Rys. 7. Zdolności wykrywania zwarć pośrednich w funkcji miejsca zwarcia dla III stref 
międzyfazowych (LL) i doziemnych (LE), parametryzacja dla obciążalności dopuszczalnej dla 
sezonu letniego 

Fig. 7. Ability of resistive fault detection in function of fault location for III phase-to-phase and phase-
to-ground zones, parameterization for limited load area for summer season 

Ostatnia część badań obejmowała określenie zdolności wykrywania zwarć pośrednich 
zabezpieczeń odległościowych dla układu sieciowego z rysunku 1 dla linii LAB 
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o zintensyfikowanych zdolnościach przesyłowych dla obciążalności dopuszczalnej Idop_max, 
którą przyjęto za dwukrotność obciążalności dopuszczalnej klasycznych przewodów dla 
sezonu zimowego [1], [2]. Obliczone dla takiego przypadku parametry stref działania dla 
różnych sposobów parametryzacji zestawiono w tabeli 3. Wyniki prezentujące skuteczność 
wykrywania zwarć pośrednich przez poszczególne strefy przedstawiono na rysunkach 810. 

 Tabela 3 
Parametry zasięgów charakterystyk pomiarowych  

dla obciążalności dopuszczalnej 2  Idop_z 
sposób 

parametryzacji 
XI  

[] 

RI 

[] 

RIE 

[] 

XII 

[] 

RII 

[] 

RIIE 

[] 

XIII 

[] 

RIII 

[] 

RIIIE 

[] 

a 5 20,2 5,6 20,2 6 20,2 

b 11,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

c 8,3 8,3 13,1 13,1 16,5 16,5 

d 13,3 13,3 14,8 14,8 16,5 16,5 

e 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

f 

22,1 

16,5 16,5 

44,6 

16,5 16,5 

58,1 

16,5 16,5 
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Rys. 8. Zdolności wykrywania zwarć pośrednich w funkcji miejsca zwarcia dla I stref doziemnych 
(LE) i międzyfazowych (LL), parametryzacja dla obciążalności dopuszczalnej Idop_max  

Fig. 8. Ability of resistive fault detection in function of fault location for I phase-to-ground (LE) and 
phase-to-phase (LL) zones, parameterization for maximum increased line capacity limit  

Dla linii o obciążalności dopuszczalnej dynamicznie równej dwukrotności obciążalności 
dopuszczalnej dla sezonu zimowego, ze względu na znaczne poszerzenie obszaru obciążeń 
dopuszczalnych, parametry zasięgów rezystancyjnych są znacznie mniejsze niż przy poprze-
dnich sposobach parametryzacji. Dodatkowo ograniczenie wynikające ze zwiększonego 
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obszaru obciążeń dopuszczalnych sprawia, że większa część parametrów rezystancyjnych 
stref jest równa sobie i maksymalnej nastawie zasięgu rezystancyjnego Rmax. 
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Rys. 9. Zdolności wykrywania zwarć pośrednich w funkcji miejsca zwarcia dla II stref doziemnych 
(LE) i międzyfazowych (LL), parametryzacja dla obciążalności dopuszczalnej Idop_max  

Fig. 9. Ability of resistive fault detection in function of fault location for II phase-to-ground (LE) and 
phase-to-phase (LL) zones, parameterization for maximum increased line capacity limit  
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Rys. 10. Zdolności wykrywania zwarć pośrednich w funkcji miejsca zwarcia dla III stref doziemnych 
(LE) i międzyfazowych (LL), parametryzacja dla obciążalności dopuszczalnej Idop_max  

Fig. 10. Ability of resistive fault detection in function of fault location for III phase-to-ground (LE) 
and phase-to-phase (LL) zones, parameterization for maximum increased line capacity limit  
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3. PODSUMOWANIE 

Obserwowana zdolność wykrywania zwarć pośrednich dla różnych obciążeń do-
puszczalnych linii zależna jest od sposobu określania zasięgów rezystancyjnych. Stosowany 
przez OSP sposób parametryzacji dla sezonów letniego i zimowego jest niezmienny. 
Natomiast dla sposobów określania zasięgów rezystancyjnych, uwzględniających zwiększoną 
wartość Rmax dla sezonu letniego, wzrasta zdolność wykrywania zwarć pośrednich średnio  
o 20%.  

Przedstawione rozwiązania można zastosować dla linii zarówno o obciążalnościach 
dopuszczalnych określanych w klasyczny sposób, jak i dla linii wykorzystującej zintensy-
fikowaną zdolność przesyłową. 

Efektywność wykrywania zwarć pośrednich dla sposobów parametryzacji „a” i „b”  
w większości przypadków, ze względu na szeroki obszar między charakterystykami 
pomiarowymi a strefą obciążeń dopuszczalnych, w porównaniu z innymi sposobami 
parametryzacji, jest niewielka.  

Dla podstawowej strefy działania zabezpieczenia (strefa I) parametryzacja zasięgu 
rezystancyjnego sposobem „f” pozwala na znaczne zwiększenie zdolności wykrywania zwarć. 
Wartość rezystancji przejścia wykrywanych wówczas zwarć pośrednich, zarówno 
międzyfazowych, jak i jednofazowych, jest nawet kilkunastokrotnie większa niż w innych 
sposobach określania zasięgu rezystancyjnego. Jednak zastosowanie tego sposobu 
parametryzacji wymaga zwiększenia czasu, podczas którego koniec wektora impedancji musi 
cały czas znajdować się wewnątrz strefy I, a nie jest objęty obszarami innych stref 
(proponowany czas 10 ms). Uniemożliwi to nieselektywne wyłączenia związane ze znaczną 
(możliwą) dynamiką zmian wektora impedancji w stanach przejściowych oraz praktycznie 
brakiem opóźnienia czasowego działania tej strefy. 

Dla zabezpieczenia odległościowego linii o zintensyfikowanych zdolnościach 
przesyłowych (wynikającej z wykorzystania obciążalności dynamicznej lub przewodów 
niskozwisowych) nawet zastosowanie sposobu parametryzacji o największej zdolności 
wykrywania zwarć pośrednich ograniczy się do niezmiennych wartości parametrów, 
wynikających z przyjętego maksymalnego obciążenia dopuszczalnego. Znaczne zbliżenie się 
obszaru obciążeń dopuszczalnych do początku układu współrzędnych, dla linii o zintensyfi-
kowanych zdolnościach przesyłowych, przyczynia się do ograniczenia obszaru możliwych 
wyłączeń, a tym samym do zmniejszenia się zdolności wykrywania zwarć pośrednich. 
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