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Streszczenie: W artykule przedstawiono trzy metody lokalizacji 
zwarć: algorytm Takagi, algorytm wykorzystujący pomiary z 
dwóch końców linii oraz algorytm z siecią neuronową. Do lokali-
zacji zwarcia w algorytmach wykorzystano napięcia i prądy mie-
rzone z obu końców linii. Sieć neuronowa wspomagana była roz-
wiązaniem uzyskanym za pomocą algorytmu, który w celu określe-
nia miejsca zwarcia oprócz naturalnych sygnałów pętli zwarcio-
wych wykorzystywał również sygnały składowych symetrycznych. 

 
Słowa kluczowe: lokalizacja zwarć, sztuczna sieć neuronowa. 

 
 

1. WSTĘP 
 

Dla potrzeb automatyki zabezpieczeniowej opracowa-
nych zostało wiele szybkich algorytmów wykrywania i loka-
lizacji zwarć [1] w liniach przesyłowych. W przypadku 
wystąpienia awarii priorytetem staje się szybkie jej wykry-
cie, zlokalizowanie i usunięcie. 

Sztuczne sieci neuronowe są jedną z najszybciej rozwi-
jających się technik sztucznej inteligencji. Ze względu na 
zdolność uczenia się i adaptacji posiadają duży potencjał 
aplikacyjny. Zamiast programowania na podstawie wiedzy 
heurystycznej, sieci neuronowej w tzw. procesie uczenia 
przedstawia się szereg przykładów (wzorców zachowania). 
Na podstawie prezentowanych przykładów oczekiwanego 
działania sztuczna sieć neuronowa, poprawiając wagi, na-
bywa zdolności odpowiednich reakcji zawartych w bazie 
danych uczących. 

W artykule porównano trzy różne metody lokalizacji 
zwarć: algorytm Takagi [2] – jeden z pierwszych algoryt-
mów lokalizacji, algorytm wykorzystujący pomiary z dwóch 
końców linii i algorytm wspomagany jednokierunkową wie-
lowarstwową siecią neuronową.  

 
 

2. SYSTEM PRZESYŁOWY 
 
Badania omawianych algorytmów lokalizacji zwarć 

przeprowadzono z użyciem sygnałów zwarciowych uzyska-
nych z symulacji komputerowych w programie ATP-EMTP 
zwarć łukowych [3] w linii przesyłowej 400 kV (rys. 1) o 
długości 50 km. Pomiary prądów i napięć prowadzone były 

asynchronicznie w obu końcach linii. Badania przeprowa-
dzone zostały dla jednego rodzaju zwarć łukowych L1–E. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat systemu przesyłowego z pomiarem dwustronnym 
 
W tablicy 1 przedstawiono zakresy zmienności parame-

trów systemowych przyjętych do modelowania zwarć. Za-
równo miejsce zwarcia, rezystancja zwarcia, jak i moce 
zwarciowe systemów zasilających były zmieniane w sposób 
losowy. 

 
Tablica 1. Zmieniane losowo parametry systemu i zwarć dla 
generacji danych uczących i testujących 

 
Parametry Wartości 

miejsce zwarcia (%) 0 ÷ 100 
rezystancja zwarcia (Ω) 0 ÷ 10 

moce zwarciowe systemów 
zasilających (GVA) 3 ÷32 

 
 

3. ALGORYTM LOKALIZACJI ZWARĆ 
 
Rozważa się naturalne pętle zwarciowe, identycznie jak 

w przypadku zabezpieczenia odległościowego [1]. W tym 
celu stosownie do rodzaju zwarcia formowane są sygnały 
(napięcie i prąd) pętli zwarciowej. Tablica 2 określa te sy-
gnały dla przypadku rozważania pętli zwarciowej „widzia-
nej” z końca linii S. Sygnały pętli zwarciowej „widzianej” z 
końca R określa się analogicznie. 

 



 

104                                                       Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, ISSN 1425-5766, Nr 32/2013 

Tablica 2. Sygnały pętli zwarciowej rozpatrywanej z końca 
linii S 

 
Rodzaj zwarcia Napięcie pętli 

zwarciowej 
Prąd pętli  

zwarciowej 
L1–E S_L1V  S0S_L1 IkI 0+  

L2–E S_L2V  S0S_L2 IkI 0+  

L3–E S_L3V  S0S_L3 IkI 0+  

L1–L2, 
L1–L2–E, 

(L1–L2–L3, 
L1–L2–L3–E)* 

S_L2S_L1 VV −  S_L2S_L1 II −  

L2–L3, 
L2–L3–E S_L3S_L2 VV −  S_L3S_L2 II −  

L3–L1, 
L3–L1–E S_L1S_L3 VV −  S_L1S_L3 II −  

* – uwzględniono pętlę międzyfazową L1-L2, ale mogą być 
analizowane również pętle L2-L3, L3-L1 
Współczynnik kompensacji ze względu na składową zerową:  

1L

1L0L
Z

ZZ
k

−
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W przypadku pętli zwarciowych faza–ziemia, sygna-

łami pętli zwarciowej są napięcia i prądy z danej fazy, przy 
czym do prądu fazowego dodawany jest składnik związany 
ze składową zerową: prąd kolejności zerowej pomnożony 
przez współczynnik: k0=(Z0L–Z1L)/Z1L. 

Dla pętli zwarciowych faza1–faza2 jako sygnały pętli 
zwarciowej przyjmuje się różnice napięć oraz prądów z faz 
biorących udział w zwarciu.  

Na rysunku 2 przedstawiono zagregowany model pętli 
zwarciowych. 
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Rys. 2. Zagregowany model naturalnych pętli zwarciowych 
 

Rozważa się zastosowanie do lokalizacji miejsca zwar-
cia niezsynchronizowane pomiary z obu końców linii [4], 
przy czym jako bazę odniesienia przyjmuje się pomiary 
z końca R (napięcie i prąd pętli zwarciowej: VRp, IRp). Nato-
miast pomiary z końca S (napięcie i prąd pętli zwarciowej: 
VSp, ISp) są „dosynchronizowane” z użyciem operatora syn-
chronizującego ejδ, gdzie δ jest nieznanym kątem synchroni-
zacji. Synchronizacja jest realizowana przez pomnożenie 
oryginalnych fazorów dla sygnałów pętli zwarciowej przez 
operator synchronizujący. 

Agregując modele obu pętli zwarciowych z rysunku 1 
uzyskuje się model jak na rysunku 2 [1]. Występuje w nim 
fikcyjna gałąź poprzeczna, przez którą płynie sumaryczny 
prąd (ISpejδ + IRp), inny niż rzeczywisty prąd zwarcia IF. 
Z tego względu impedancja tej fikcyjnej gałęzi nie jest 
w ogólnym przypadku równa rezystancji w miejscu zwarcia 
(Rarc). 

Przyrównując do siebie spadki napięć na gałęzi po-
przecznej w miejscu zwarcia (F) (rys. 2), wyznaczone od-
powiednio od końców S oraz R, uzyskuje się: 

 
 ( ) Rp1LRp

jδ
Sp1L

jδ
Sp ee IZdVIZdV −−=− 1  (1) 

Równanie (1) po zapisaniu oddzielnie dla części rze-
czywistej oraz urojonej daje układ dwóch równań z dwiema 
niewiadomymi: d – odległość do zwarcia (p.u.), δ – kąt syn-
chronizacji. Układ ten można rozwiązać stosując procedury 
numeryczne. 

W celu uniknięcia obliczeń iteracyjnych, korzysta się ze 
znajomości modułu operatora synchronizującego ejδ, co daje 
z (1) następującą zależność: 
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Ponieważ moduł ten jest równy 1 otrzymuje się nastę-

pujące równanie 
 

 Sp1LSpRp1LRp1LRp IZdVIZdIZV −=+−  (3) 

 
Rozwiązanie równanie (3) ze względu na odległość do 

miejsca zwarcia prowadzi do następującego równania kwa-
dratowego: 

 
 001

2
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gdzie: d – odległość do zwarcia [p.u.], A2, A1, A0 – współczynniki 

(liczby rzeczywiste) określone przez sygnały (fazory) pętli 
zwarciowych: (VSp, ISp) i (VRp, IRp), uformowane z użyciem 
asynchronicznych pomiarów z obu końców linii oraz przez 
impedancję linii dla składowej zgodnej (Z1L). 

 
Zaproponowany algorytm lokalizacji zwarć wykorzy-

stuje napięcia i prądy fazowych pętli zwarciowych, które 
określone są stosownie do rodzaju zwarcia (tab. 2). 

 
 

4. SZTUCZNA SIEĆ NEURONOWA 
 
Siec neuronowa wykorzystana w badaniach składała się 

z warstwy wejściowej, dwóch warstw ukrytych złożonych z 
20 neuronów i warstwy wyjściowej 1-no neuronowej 
(rys. 3). Wektor sygnałów wejściowych (zasilających 
sztuczną sieć neuronową) stanowiły odpowiednio: wynik 
algorytmu lokalizacyjnego wykorzystującego pomiary z 
dwóch końców linii, część rzeczywista oraz urojona ilorazu 
IL1/UL1, gdzie IL1, UL1 są wartościami prądu i napięcia wybie-
ranymi losowo z okresu 60-80 ms po wystąpieniu zwarcia. 

 

 
 

Rys. 3. Architektura sieci neuronowej 
 

Przed rozpoczęciem procesu uczenia wejścia i wyjścia 
sieci zostały znormalizowane przy pomocy funkcji skalującej 
tak, by zawsze należały do przedziału (–1, 1). Cały zbiór 
danych podzielono na dane uczące, testujące i walidacyjne 
odpowiednio w proporcji 70–15–15. Wyjście sieci odpowia-
dało bezpośrednio wartościom docelowym, jak pokazano na 
rysunku 3. 
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5. ANALIZA LOKALIZACJI ZWARĆ ŁUKOWYCH 
 

Ponieważ celem badań było opracowanie lokalizatora 
zwarć łukowych, należało wprowadzić do modelu systemu 
ze zwarciem odpowiedni model łuku zwarciowego. Przyjęto 
dynamiczny model łuku pierwotnego w postać równania 
różniczkowego: 

 

 ( )pp
p

p gG
Tdt

dg
−=

1  (5) 

 
gdzie: gp – dynamiczna przewodność łuku, Gp – statyczna prze-

wodność łuku, Tp – stała czasowa. 
 

Natomiast statyczna przewodność łuku definiowana jest 
wzorem: 

 

 ( ) pp
p liRV

i
G

+
=  (6) 

 
gdzie: i – prąd łuku, Vp – średni gradient napięcia, R – rezystancja 

statyczna, lp – długość łuku. 
 

W badanych przypadkach zwarciowych łuk (rys. 4) 
modelowano rezystorem o zmiennej rezystancji. Na bieżąco 
mierzony był prąd łuku i rozwiązywane równanie różnicz-
kowe (1) ze względu na chwilową rezystancję łuku, która 
była podawana jako sterowanie na element o zmiennej rezy-
stancji. 

 

 
 

Rys. 4.  Prąd łuku (i) i spadek napięcia na łuku (v) 
 

W rozważanych algorytmach lokalizacji wstępnie za-
stosowano standardową filtrację z użyciem pełno-okresowej 
filtracji Fouriera. Stwierdzono, że w niektórych przypadkach 
wskutek dużego zniekształcenia przetwarzanych sygnałów, 
taka filtracja okazuje się niewystarczająca. 

Uśredniania rezultatów lokalizacji w czwartym okresie 
po zwarciu, zamiast w trzecim okresie, wydatnie poprawia 
dokładność ostatecznej lokalizacji zwarcia. Taki zabieg jest 
możliwy do zastosowania tylko wtedy, gdy wyłączenie 
zwarcia nie nastąpi wcześniej. Alternatywnym podejściem 
do tego problemu jest wprowadzenie dodatkowej filtracji 
wstępnej, pozostawiając uśrednianie dla 3-go okresu, jak to 
przyjęto na wstępie tych badań. Dodatkową filtrację wstępną 
zrealizowano z użyciem półokresowego filtru sinusowego, 
co znacząco poprawiło dokładność lokalizacji. 

 

 
 

Rys. 5. Błędy średnie badanych metod lokalizacji bez dodatkowej 
filtracji 

 
Porównanie trzech różnych metod lokalizacji zwarć 

przedstawiono na rysunku 5. We wszystkich trzech przypad-
kach wykorzystano tylko standardowe filtrowanie pełnookre-
sowym filtrem Fouriera. 

Błędy średnie lokalizacji dla wszystkich trzech metod 
przedstawione na rysunku 6 uwzględniają uprzednią filtrację 
sygnałów standardowym pełnookresowym filtrem Fouriera 
w połączeniu ze wstępną filtracją w postaci półokresowego 
filtru sinusoidalnego. 
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Rys. 6. Błędy średnie badanych metod lokalizacji z dodatkową 
filtracją 

 
Wybór poprawnego rozwiązania spośród dwóch uzy-

skanych z rozwiązania równania kwadratowego (4) przepro-
wadzono następująco: 

•  tylko jedno z rozwiązań dla odległości do zwarcia 
wskazuje na zwarcie w linii i jest ono, w naturalny sposób, 
przyjmowane jako rozwiązanie poprawne. 

Lepszą dokładność uzyskano w przypadku zastosowa-
nia do lokalizacji sygnałów pętli zwarciowych i jest ona 
nieco wyższa niż w przypadku lokalizacji z użyciem danych 
pomiarowych z jednego końca linii (algorytm Takagi).  

Dodatkowa filtracja w znaczny sposób poprawia do-
kładność uzyskiwanych rozwiązań. Błąd średni estymacji 
miejsca zwarcia z dodatkową filtracją sygnałów w trzecim 
okresie po zwarciu jest mniejszy niż 0,5%, a ponad dwukrot-
nie większy niż w przypadku standardowego filtrowania. 
Tablica 3 przedstawia wyniki dla trzech omawianych metod 
lokalizacji zwarcia. 
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Tablica 3. Wyniki lokalizacji przebadanych algorytmów 
 

błąd [%] sieć neuro-
nowa (rys. 2) 

algorytm 
lokalizacji 

(4) 

algorytm 
Takagi [2] 

max 0,1230 0,2068 4,5601 
średni 0,0275 0,0411 1,7357 

odchylenie 
standardowe 0,5522 0,5404 1,2519 

 
 

6. PODSUMOWANIE 
 

Rozpatrzono lokalizację zwarć łukowych w liniach 
przesyłowych z użyciem wyników asynchronicznych pomia-
rów napięć i prądów z obu końców linii. Wyprowadzono 
algorytm, dla którego sygnały pętli zwarciowych rozpatry-
wanych z obu końców linii są sygnałami wejściowymi. Uzy-
skano kwadratowe równanie na poszukiwaną odległość do 
zwarcia, którego współczynniki są wyrażone w możliwie 
najbardziej zwartej formie. Wyboru poprawnego rozwiąza-
nia (spośród dwóch) uzyskuje się w oparciu o rezystancję 
(impedancję) łuku, wyznaczoną dla podstawowej harmo-
nicznej. 

Wyprowadzony algorytm może być również zastoso-
wany do lokalizacji miejsca zwarcia przez wykorzystanie 
składowych symetrycznych mierzonych napięć i prądów . 
Należy wtedy użyć: składowych kolejności zgodnej i prze-
ciwnej dla zwarć niesymetrycznych oraz składowych kolej-
ności zgodnej – wielkości zwarciowe i przyrostowe dla 
zwarć trójfazowych symetrycznych. Dla rozwiązania po-
prawnego, zachodzi koincydencja rezultatów uzyskanych dla 
dwóch różnych składowych, co w praktyce oznacza, że są 
one bardzo do siebie zbliżone. Dla rozwiązania drugiego 
(odrzuconego) występują znaczne różnice. 

Przedstawione rezultaty badań wskazują na ważną rolę 
filtracji cyfrowej przetwarzanych sygnałów. Sygnały te są 
bowiem znacznie zniekształcone podczas zwarć łukowych. 
Zasadne jest bezpośrednie korzystanie z rezultatu obliczeń 
lub wyniku uśrednionego z możliwie najpóźniejszego czasu 
po wystąpieniu zwarcia, lecz jeszcze przed jego eliminacją. 

Pokazano, że zastosowanie złożonej formy filtracji, np. 
w postaci standardowej, pełnookresowej filtracji Fouriera 
wraz z filtracją wstępną z użyciem półokresowego filtru 
sinusowego znacznie poprawia dokładność uzyskanych re-
zultatów obliczeń. Szczególnie dotyczy to wyznaczania kąta 
synchronizacji. 

Innym środkiem poprawy dokładności lokalizacji może 
być opracowanie skuteczniejszej filtracji cyfrowej znie-
kształconych sygnałów, a zadanie to może przejąć odpo-
wiednio zaprojektowana sieć neuronowa. Będzie to przed-
miotem dalszych badań. 

Sieć neuronowa tylko nieznacznie poprawia wyniki 
otrzymywane na drodze analitycznej. Porównywanie oma-
wianych algorytmów lokalizacji zwarć przeprowadzono 
w oparciu o analizę błędów średnich, maksymalnych i od-
chyleń standardowych otrzymywanych wyników bezpośred-
nich. Prezentowane zbieżności błędów średnich wskazują 
algorytm wspomagany sztuczną sieć neuronową jako metodę 
charakteryzującą się mniejszymi błędami niż algorytm Taka-
gi i porównywalnymi błędami lokalizacji z zaprezentowa-
nym algorytmem, wykorzystującym pomiary z dwóch koń-
ców linii. 
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ARCING FAULTS LOCATION METHODS FOR POWER TRANSMISSION LINES LOGIC – 
CONFERENCE PAPER 

 
 

Key-words: fault location, artificial neural network, arcing fault. 
 

This paper presents a three different fault location approaches: one-end Takagi algorithm, two-end algorithm consider-
ing natural fault loops and neural network. It is assumed that three-phase voltages and currents from both ends of the line 
measured asynchronously are the input signals of the fault locator. In addition to natural fault loop signals also the use of 
symmetrical components (positive and negative or incremental positive sequence components) for fault location were consid-
ered. Results of evaluation study have been included, analyzed and discussed. Impact of filtration has been considered as 
well.  




