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Streszczenie: W artykule omówiono wpływ obciążenia i warunków 

atmosferycznych na obciążalność elektroenergetycznych linii 

napowietrznych, oraz metody wykorzystywane do wyznaczania 

dynamicznej obciążalności tych linii. Przedstawiono wybrane 

zagadnienia dotyczące Systemu Dynamicznego Zarządzania 

Przesyłem (SDZP), opracowanego w ramach projektu badawczo-

rozwojowego GEKON, a w szczególności algorytm wyznaczania 

obciążalności linii w zależności od warunków atmosferycznych oraz 

algorytm sterowania rozpływem mocy, wykorzystywany gdy 

obciążalność niektórych linii jest w danych warunkach 

niewystarczająca. Przedstawiono również aspekty ekonomiczne 

zastosowania SDZP. 

 
Słowa kluczowe: elektroenergetyczne linie napowietrzne, 

dynamiczna obciążalność linii, monitorowanie warunków pracy 

linii, sterowanie rozpływem mocy, 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Obciążalność elektroenergetycznych linii napowietrznych 

zależy m.in. od aktualnie panujących na danym terenie 

warunków atmosferycznych i dopuszczalnej temperatury 

przewodów. Warunki te zmieniają się w szerokim zakresie 

zarówno w czasie jak i przestrzeni. Do 1989 roku 

elektroenergetyczne linie przesyłowe były projektowane na 

temperaturę roboczą przewodów +40°C. Obecnie linie 

elektroenergetyczne są projektowane na dopuszczalną 

temperaturę przewodów +80°C. W praktyce wykorzystuje się 

obciążalność statyczną (np. letnią oraz zimową) określoną dla 

ściśle ustalonych warunków pogodowych. Takie podejście 

może powodować jednak ograniczenie wykorzystania 

zdolności przesyłowych linii, szczególnie zaprojektowanych 

na dopuszczalną temperaturę przewodów +40°C.  

W niesprzyjających warunkach atmosferycznych 

(temperatura otoczenia powyżej +30°C, duże nasłonecznie 

i brak wiatru), temperatura przewodów może przekroczyć 

temperaturę projektową linii, a zwis przewodów może 

przekroczyć wartość dopuszczalną i spowodować zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi i urządzeń znajdujących się pod linią 

lub w jej pobliżu. Powoduje to konieczność ograniczania 

mocy przesyłanej takimi liniami, a nawet ich wyłączania.  

Z drugiej strony ograniczanie obciążenia linii do 

obciążalności statycznej wynikającej z temperatury 

projektowej w bardziej sprzyjających warunkach 

atmosferycznych prowadzi do niepełnego wykorzystania 

obciążalności linii. W efekcie, w obu przypadkach, rosną 

koszty usuwania ograniczeń systemowych, a tym samym 

koszty energii elektrycznej.  

Z powyższych względów dąży się do określania 

dynamicznej obciążalności linii elektroenergetycznych 

zarówno bieżącej (na podstawie aktualnie panujących 

warunków atmosferycznych) jak i prognozowanej (na 

podstawie prognozowanych warunków atmosferycznych). 

Wymaga to jednak stosowania odpowiednich narzędzi. 

Poniżej omówiono wybrane sposoby monitorowania linii. 

 

2. METODY WYZNACZANIA DYNAMICZNEJ 

OBCIĄŻALNOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH 

 

Metody wykorzystywane do określania obciążalności 

linii można podzielić na dwie grupy: bezpośrednie, w których 

podstawą jest pomiar temperatury, zwisu lub naciągu 

przewodu oraz pośrednie na podstawie monitoringu 

warunków atmosferycznych. Najbardziej dokładną metodą 

jest pomiar naciągu przewodu przy pomocy czujników 

tensometrycznych instalowanych pomiędzy izolatorem 

odciągowym, a konstrukcją przewodu. Na podstawie naciągu 

można również określić średnią temperaturę przewodu. 

Dodatkową zaletą tej metody jest to, że nie występuje 

bezpośredni kontakt czujników z elementami znajdującymi 

się pod napięciem. 
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Dokładność różnych metod wykorzystywanych do 

określania dynamicznej obciążalności linii zależy m.in. od 

prędkości wiatru i obciążenia linii. W tablicy 1 zestawiono 

zalety i wady różnych metod monitorowania dynamicznej 

obciążalności linii [1].  

Najczęściej do wyznaczania obciążalności linii 

stosowane systemy wykorzystujące stacje pogodowe do 

pomiaru warunków atmosferycznych oraz pomiar 

temperatury lub naciągu przewodów. Do najbardziej znanych 

systemów monitorowania linii można zaliczyć opracowany  

w USA system CAT-1 [1], a w Polsce system DOL [2]. 

 
Tablica 1. Zalety i wady różnych metod monitorowania dynamicznej obciążalności linii  

 
Metoda Zalety Wady 

Pomiar warunków 

atmosferycznych (stacja 

pogodowa) 

Łatwa do zastosowania 

Bardzo dobra dla linii o małej gęstości prądu (ok. 0.5 A/m2). 

Może wymagać intensywnej obsługi 

eksploatacyjnej 

Mała dokładność pomiaru przy małych 

prędkościach wiatru  

Replika przewodu Łatwa do zastosowania Zmierzona temperatura przewodu może nie 

być reprezentatywna dla całej długości linii 

Bezpośredni pomiar 

temperatury 

Efektywnie zapobiega przekroczeniu dopuszczalnej 

temperatury przewodu 

Zmierzona temperatura przewodu może nie 

być reprezentatywna dla całej długości linii 

Pomiar naciągu Bardzo dobra dla linii o gęstości prądu powyżej 1 A/mm2 

Duża dokładność w przypadku zastosowania w linii, w 

której występuje dużo sekcji naciągowych o podobnym 

naciągu przewodów 

Może wymagać intensywnej obsługi 

eksploatacyjnej. 

Pomiar zwisu przewodu Bardzo dobra dla linii o gęstości prądu powyżej 1 A/mm2 

Duża dokładność w przypadku zastosowania w linii, w 

której występuje dużo sekcji naciągowych o podobnym 

naprężeniu przewodów) 

Wiatr może wpływać na wartość zwisu 

przewodów.  

Metody kombinowane Bezpieczne i dokładne.  Wysokie koszty. 

 

3. SYSTEM DYNAMICZNEGO ZARZĄDZANIA 

ZDOLNOŚCIAMI PRZESYŁOWYMI 

 

System dynamicznego zarządzania zdolnościami 

przesyłowymi został opracowany w roku 2016 w ramach 

programu badawczego GEKON [3]. System jest 

przeznaczony do wspomagania operatorów sieci (OSP i OSD) 

w zakresie: 

 określania aktualnych (w danej chwili czasu) 

obciążalności elektroenergetycznych linii napowietrznych 

110kV, 220kV i 400kV, 

 określania obciążalności linii (110kV, 220kV i 400kV)  

w krótkim horyzoncie czasowym (do kilku dni naprzód), 

 możliwości niwelowania przeciążeń linii poprzez 

przełączenia, zmianę mocy generowanej przez źródła, 

 określania zagrożeń mechanicznych dla linii ze strony 

szadzi i lodu na podstawie odczytów i prognoz, 

 tworzenia raportów ze zbieranych przez system danych. 

 

SDZP ma strukturę modułową, na którą składają się: 

 Infrastruktura pomiarowa przęsła (IPP), składająca się  

z następujących elementów: 

 stacja bazowa (SB) składająca się z koncentratora 

danych pomiarowych z rejestratorów badawczych, stacji 

pogodowej, modułów komunikacji z rejestratorem oraz  

z serwerem, układu zasilania (akumulatory + moduł PV), 

 rejestrator badawczy (RB) składający się z czujników 

do pomiaru prądu płynącego w przewodzie, temperatury  

i nachylenia przewodu względem poziomu, modułu 

komunikacji ze stacją bazową oraz akumulatora 

zasilanego przez przekładni; 

 Moduł prognoz pogody (MPP) –udostępnia dane meteo 

bieżące i prognozowane i stanowi uzupełnienie dla IPP; 

 Moduł przęsła opomiarowanego (MPO) – na podstawie 

pochodzących z IPP pomiarów oblicza: 

 prąd dopuszczalny oraz zapas obciążalności dla 

przęsła w danej chwili, 

 prognozę krótkoterminową wielkości jak wyżej (do 

kilku godzin naprzód), 

 prognozę średnioterminową prądu dopuszczalnego  

(horyzont do kilku dni), 

 nadmierne obciążenie mechaniczne przewodu (np.  

w wyniku oblodzenia), 

 prognozę krótko- i średnioterminową warunków 

sprzyjających oblodzeniu (horyzont do kilku godzin), 

 szereg wielkości pośrednich (m.in. kształt krzywej 

łańcuchowej, temperaturę krytyczną, zwis przewodu 

margines izolacyjny),  

informuje o niezgodnościach w danych pomiarowych 

(rodzaj weryfikacji i wniosek np.: urwany przewód, błąd 

odczytu temp. przewodu) dla pojedynczego przęsła. 

 Moduł przęsła nieopomiarowanego (MPN) – oblicza 

analogiczne wielkości jak MPO dla przęsła lub sekcji 

naciągowej; 

 Moduł Estymacji Sieci (MES) (PolLub) - wyznacza 

najbardziej prawdopodobny stan sieci na podstawie 

bieżących pomiarów i stanów łączników pochodzących 

głównie z systemu SCADA. Wyniki są aktualne na 

moment, w którym zostały przeprowadzone pomiary. 

 Moduł Optymalizacji Sieci (MOS) - za pomocą procedur 

optymalizacyjnych wyznacza taki stan sieci, przy którym 

nie ma przeciążeń elementów sieci. 

System współpracuje z następującymi systemami 

zewnętrznymi: 

 ICM - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania 

Matematycznego i Komputerowego UW - dostarcza 

prognoz meteorologicznych z modeli numerycznych dla 

poszczególnych punktów geograficznych wokół linii; 

 SCADA - dostarcza dla modułu MES danych do 

określenia bieżącego stanu sieci oraz prezentuje niektóre 

wielkości wyznaczone przez SDZP 

Na rysunku 1 pokazano zdjęcie rejestratora badawczego 

na przewodzie, oraz stacji bazowej na słupie linii 400 kV. 
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Rys. 1. Zdjęcie rejestratora badawczego na przewodzie 

i stacji bazowej na słupie linii 400 kV 

 

4. MODEL CIEPLNY PRZEWODU 

 

Dla wyznaczenia dopuszczalnej wartości prądu, który 

może płynąć przewodem lub zwisu przewodu, oprócz 

parametrów elektrycznych i mechanicznych przewodu, 

konieczna jest znajomość jego temperatury. Temperatura 

przewodu zależy od warunków atmosferycznych oraz prądu 

płynącego tym przewodem. Temperaturę przewodu można 

zmierzyć lub obliczyć rozwiązując równanie bilansu 

cieplnego przewodu. Na bilans cieplny przewodu składają się: 

moc wydzielona w przewodzie w wyniku prądu płynącego 

przewodem PAC, moc zaabsorbowana przez przewód  

w wyniku promieniowania słonecznego PS oraz moc 

oddawana do otoczenia w wyniku konwekcji PC, oraz 

promieniowania (radiacji) PR. Poszczególne składniki bilansu 

cieplnego przewodu zależą wielu zmiennych i parametrów. W 

modelu cieplnym przewodu można wyróżnić 9 zmiennych i 

23 parametry:  

 

 
   

   

1 15 16 17 18 19 20

16 21 22 17 16 23 0

AC p s S S

C s a , w R s a ,

P c , ,c ,I ,T P N ,T ,c ,c ,c , N ,F ,c ,c

P T ,T ,c ,c ,c , ,V ,c P T ,T ,c ,c

 

   

 (1) 

 

gdzie: Ip – prąd płynący w przewodzie, F – albedo N – kolejny 

dzień roku, Ns – przeźroczystość atmosfery, T – 
godzina (czas uniwersalny), Ta – temperatura 

otoczenia Ts – temperatura przewodu, V – prędkość 

wiatru, w – kąt pomiędzy kierunkiem wiatru, a osią 

przewodu, c1 ÷ c15 – dane materiałowe i parametry 

konstrukcyjne przewodu, c16 – średnica zewnętrzna 

przewodu, c17 – wysokość przewodu nad poziomem 

morza, c18 – szerokość geograficzna, c19 – 

współczynnik absorpcyjności powierzchni przewodu, 

c20 – azymut przewodu, c21 – średnica pojedynczego 

drutu warstwy zewnętrznej przewodu, c22 – kąt 

nachylenia przewodu, c23 – współczynnik emisyjności 

przewodu.  

Numeryczne rozwiązanie równania (1) umożliwia 

wyznaczenie, w zadanych warunkach atmosferycznych  

i środowiskowych, zarówno temperatury przewodu przy 

znanej wartości prądu płynącego w przewodzie, jak  

i dopuszczalnej wartości prądu przy zadanej temperaturze 

dopuszczalnej przewodu. 

 

5. EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWANIA SDZP 

 

Dla oceny efektywności zastosowania SDZP konieczna 

jest znajomość nakładów na instalację i kosztów eksploatacji 

systemu oraz wymiernych korzyści wynikających z jego 

zastosowania. Nakłady inwestycyjne na instalację SZDP dla 

jednego klienta można obliczyć z zależności: 

 SDZP SB SB RB RB p pg SK n C n C n K K        (2) 

gdzie: CSB – cena stacji bazowej, zł/szt., CRB – cena 

rejestratora, zł/szt, Kpg – koszt pomiarów 

geodezyjnych, zł/przęsło, KS – koszt instalacji 

software, zł/klienta, np – liczba przęseł 

opomiarowanych, szt., nSB – liczba stacji bazowych, 

nRB – liczba rejestratorów, szt. 

 

Zależność jednostkowych kosztów instalacji od liczby 

lokalizacji pokazano na rysunku 2.  

 

 
Rys. 2. Jednostkowe nakłady inwestycyjne w zależności od 

liczby lokalizacji 

 

Z rysunku 6 wynika, że przy większej od 5 liczbie 

lokalizacji u jednego klienta, koszty instalacji SDZP mieszczą 

się w przedziale 76 - 80 tys. zł/lokalizację. 

Dla określenia efektywności zastosowania SDZP 

porównano koszty modernizacji 4 linii 110 kV (w celu ich 

dostosowania do wyższej temperatury roboczej przewodów) 

z kosztami systemu SDZP. Założono dwa warianty 

opomiarowania a) opomiarowanie wszystkich sekcji 

naciągowych, b) – opomiarowanie tylko wybranych sekcji 

naciągowych. Założono, że każda stacja bazowa obsługuje 

dwie sekcje naciągowe, a w każdej sekcji zainstalowane są 

dwa rejestratory. Obliczono tez okres po którym 

zdyskontowane koszty SDZP zrównają się oszczędnościami 

wynikającymi z odsunięcia w czasie modernizacji linii. 

Sumę zdyskontowanych kosztów instalacji i 10-letniej 

eksploatacji systemu SDZP obliczono z zależności: 
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gdzie: Na – okres analizy, lat. 

 

Oszczędności wynikające z odroczenia modernizacji 

linii obliczono z zależności: 
 

  1 1 100
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LO K p
       (4) 

 

gdzie KL – nakłady inwestycyjne na modernizację linii, zł,  

No – okres odroczenia modernizacji linii, lat. 
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Dane dotyczące analizowanych linii oraz wyniki 

obliczeń zestawiono w tablicy 2. Dla każdej linii podano 

długość odcinka wymagającego modernizacji, nakłady 

inwestycyjne na dostosowanie tego odcinka do temperatury 

+80°C i/lub +60°C, liczbę sekcji naciągowych, liczbę stacji 

bazowych nSB, liczbę rejestratorów badawczych nRB, nakłady 

na instalację SDZP, sumę zdyskontowanych kosztów systemu 

SDZP za okres 10 lat, oraz okres, po którym oszczędności 

wynikające z odroczenia modernizacji linii zrównają się  

z sumą zdyskontowanych kosztów systemu. 

Z tablicy 2 wynika, że nakłady inwestycyjne na 

instalację SDZP są wielokrotnie mniejsze od nakładów na 

dostosowanie linii do wyższej temperatury, a okres 

odroczenia modernizacji linii, po którym oszczędności  

z odroczenia zrównają się z sumą zdyskontowanych kosztów 

SDZP mieści się w przedziale od 1 do 4 lat. 

 
Tablica 2. Porównanie kosztów modernizacji linii z kosztami systemu SDZP 

 

Linia 

Długość 

opomiaro-

wanego 

odcinka 

Wariant  Liczba Nakłady inwestycyjne  

Zaktualizowane 

koszty SDZP za 

okres 10 lat, KD 

Okres 

odroczenia 

modernizacji 

linii, 

No 

modernizacji 

linii – dostos. 

do temp. 

opomia-

rowania 

sekcji 

naciągo-

wych 

nSB nRB 
modernizację 

linii KL 

instalację 

systemu 

KSDZP 

[km] [szt.] [szt.] [szt.] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [lat] 

I 38,4 +80°C a) 27 14 54 16 931 1 060 1250 1,00 

II 
20,5 

+80°C 
a) 14 7 28 2 689 557 658 3,64 

10,5 b) 7 4 14 2 689 300 356 1,85 

III 

13,4 +80°C a) 9 5 18 1 927 376 446 3,42 

8,6 
+80°C 

b) 6 3 12 
1 927 

253 310 
2,28 

+60°C 1 648 2,70 

IV 

18,7 +80°C a) 13 7 26 2 918 528 624 3,13 

1,7 + 2,4 
+80°C 

b)  3 2 6 
2 918 148 201 0,93 

+60°C 2 731   1,00 

 

6. PODSUMOWANIE 

 

System SDZP może być wykorzystany zarówno w procesie 

prowadzenia ruchu sieci, jak i w procesie planowania jej 

pracy np. dla potrzeb rynku bilansującego. 

Wykorzystanie SDZP przez dyspozytorów prowadzących 

ruch sieci może przyczynić się do poprawy ciągłości 

zasilania, oraz uniknięcia zagrożeń wynikających ze zbliżenia 

się przewodów do ziemi lub krzyżowanych obiektów. 

Zastosowanie systemu SDZP w procesie planowania może 

być skutecznym sposobem na wyeliminowanie części 

ograniczeń systemowych, a tym samym obniżenie kosztów 

ich usuwania na Rynku Bilansującym.  

Wykorzystanie SDZP może się również przyczynić do 

odsunięcia w czasie lub uniknięcia nakładów na dostosowanie 

linii do wyższej temperatury pracy. Dotyczy to  

w szczególności linii zaprojektowanych na dopuszczalną 

temperaturę przewodów +40⁰C i +60⁰C. 
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DYNAMIC MANAGEMENT OF TRANSMISSION CAPACITY IN POWER SYSTEMS  

 

Abstract: The capacity of overhead power lines depends on, among others, the currently prevailing in the area weather 

conditions. These conditions may vary over a wide range in both time and space. In practice, often uses static load (eg. summer 

and winter) specified for the fixed weather conditions. Such an approach may result, however, limit the use of transmission 

lines capacity, especially designed for the allowable wire temperature + 40°C. The actual line load is the basis for optimization 

of the SEE and determining the participation of generating sources. When the capacity of some lines is not sufficient, it is 

necessary to change the distribution of power generation between power plants. This causes additional costs on the balancing 

market (costs of congestion management). For these reasons, the aim is to determine the dynamic allowable load of power line, 

which determines both the load current (at the time) based on current weather conditions and forecast in based on forecasted 

weather conditions. The article presents selected issues of Dynamic Power Flow Management System (SDZP), developed in 

the research project GECKON. It also presents the economic aspects of the use SDZP. 

 

Keywords: overhead transmission lines, dynamic transmission line rating, monitoring of transmission line, power flow control. 
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