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1. Opis programu

Program  MeLiNet  umożliwia  obliczenie  prądów  zwarciowych w  linkach  odgromowych
w każdym przęśle  linii  oraz  sprawdzenie  obciążalności  zwarciowej linek  odgromowych  dla
stanu istniejącego lub po wymianie linki (w zmienionych warunkach zwarciowych).  Możliwe
jest także obliczanie napięć i prądów uziomowych płynących przez każdy słup analizowanej
linii. 

W module obliczeniowym wyznacza się prądy zwarciowe, płynące w linkach odgromowych
w każdym przęśle linii.  W czasie obliczeń symulowane jest zwarcie na każdym słupie linii,
a następnie  dla każdego przęsła poszukiwana jest największa wartość prądu, jaka płynęła
przez dane przęsło dla poszczególnych zwarć na słupach. Wartość ta jest wyprowadzana do
tablicy z wynikami obliczeń. Na jej podstawie oblicza się również prąd zastępczy 1-sekundowy
dla przyjętego czasu trwania zwarcia, gęstość prądu zwarciowego oraz skutek cieplny. 

Dodatkowym modułem programu jest moduł wyznaczający parametry uziomowe, tj.: 
• prąd zwarcia 1-fazowego (3I0) na każdym słupie, 
• prądy zwarciowe płynące w przewodach odgromowych (zarówno w kierunku stacji  A,

jak i B), 
• lewo i prawostronny współczynnik redukcyjny,
• prąd uziomowy na danym słupie, 
• całkowity wypadkowy prąd uziomowy,
• napięcie uziomowe.

Tabela 1.1: Wymagania aplikacji MeLiNet 2.1

Parametr Wartości minimalne

System operacyjny
dowolny MS Windows 

(Vista, 7, 8, 10) 

Procesor Pentium 1 GHz Dual Core

Pamięć fizyczna RAM 256 MB

Liczba wolnych portów USB 1 (klucz sprzętowy indywidualny)

Mysz lub inne urządzenie 
wskazujące

standardowa

Klawiatura standardowa

Napęd CD-ROM do przeprowadzenia procesu instalacji

Wersja Microsoft .NET 
Framework 4.5

Aplikacja jest przystosowana do pracy na komputerze klasy PC o konfiguracji spełniającej
odpowiednie  wymagania  (Tabela  1.1).  Komunikacja  Użytkownika  z  aplikacją  odbywa  się
poprzez  graficzny  interfejs  użytkownika  (GUI  -  Graphical  User  Interface)  za  pomocą
klawiatury i myszy, przy wykorzystaniu standardowych funkcji systemu operacyjnego.

Kontrola dostępu do oprogramowania i autoryzacja Użytkownika odbywa się za pomocą
klucza sprzętowego HASP (Hardware Against Software Piracy). Brak klucza HASP w porcie
USB uniemożliwia uruchomienie lub powoduje zablokowanie działającej aplikacji.

2. Instalacja programu

Standardową instalację programu przeprowadza się w środowisku Windows za pomocą
płyty  instalacyjnej.  Po  włożeniu  płyty  CD  powinno  nastąpić  automatyczne  uruchomienie
instalatora oprogramowania, ew. ręczne wywołanie pliku autorun.exe.
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W  pierwszej  kolejności  należy  zainstalować  sterownik  klucza  sprzętowego  poprzez
naciśnięcie przycisku „HASP Key”. Bez tego sterownika oraz włożonego klucza do portu USB
nie będzie możliwe uruchomienie programu.

UWAGA! Nie należy wkładać klucza HASP do portu
USB  przed  zakończeniem  instalacji  sterowników
z załączonej płyty!

Po zakończeniu instalacji sterownika HASP (Rys. 2.1) można przejść do typowej instalacji
oprogramowania  MeLiNet,  zapoznając  się  z  warunkami  umowy  licencyjnej  i  wskazując
docelową lokalizację dla plików programu.

Po zakończeniu procesu instalacji pojawi się okno (Rys. 2.2):

3. Deinstalacja programu

Program MeLiNet posiada własny deinstalator, uruchamiany poprzez Panel sterowania >
Programy > Programy i funkcje (Rys. 3.1)
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 Rys. 2.1: Informacja o prawidłowym zainstalowaniu sterownika

Rys. 2.2: Okno informujące o zakończeniu procesu instalacji programu MeLiNet
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Deinstalator  usuwa wszystkie  pliki  utworzone  podczas  instalacji  aplikacji  MeLiNet  oraz
odpowiednie  wpisy  w  rejestrach  systemowych.  Nie  zostają  jednak  usunięte  z  systemu
sterowniki klucza HASP. 

W celu ich usunięcia konieczna jest dodatkowa interwencja Użytkownika posiadającego
uprawnienia administratora systemu.

4. Uruchomienie programu

Do prawidłowego działania programu wymagane jest umieszczenie klucza sprzętowego
w porcie  USB.  Prawidłowe  działanie  klucza  sygnalizowane  jest  świeceniem  diody  w  jego
obudowie.  Przed uruchomieniem programu należy w porcie USB umieścić  klucz sprzętowy
HASP. Próba uruchomienia programu bez prawidłowo podłączonego i zainstalowanego klucza
spowoduje wystąpienie błędu. 

Jedną  z  możliwości  uruchomienia  programu  w  przypadku  problemów  jest  kliknięcie
prawym przyciskiem myszy na skrót programu i wybranie „Uruchom jako Administrator”.

Program MeLiNet można uruchomić na jeden z następujących sposobów:
•wybierając  pozycję  MeLiNet  z  Menu  Start lub  Menu  Start >  Aplikacje

(Rys. 4.2),
•klikając  ikonę  skrótu  znajdującego  się  na  pulpicie  lub  pasku  Szybkie  uruchamianie  

(Rys. 4.3).
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Rys. 4.1: Błąd uruchamiania aplikacji bez klucz HASP

Rys. 3.1: Deinstalator MeLiNet w oknie systemowym Programy i funkcje
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Jeśli  ze  względu  na  specyficzną  konfigurację  systemu  nie  jest  możliwe  skorzystanie
z wyżej  wymienionych  skrótów,  należy  spróbować  bezpośredniego  wywołanie  pliku
MeLiNet.exe za pomocą:

• eksploratora Windows (skrót klawiaturowy [Win] + [E]) lub innego programu pełniącego
funkcje menedżera plików (Rys. 4.4), 

• wiersza polecenia (Rys. 4.5),
• polecenia  Uruchom  (Menu  Start >  Uruchom lub  skrót  klawiaturowy  [Win]  +  [R],

(Rys. 4.6).
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Rys. 4.2: Skrót do MeLiNet w Menu Start (Windows 8)

Rys. 4.3: Skrót do MeLiNet na pulpicie i pasku Szybkie uruchamianie
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Usunięcie klucza HASP w trakcie działania aplikacji również wygeneruje błędy zgłaszane
przez system ochrony  HASP SRM (Rys. 4.1). W przypadku wystąpienia tego rodzaju błędu
należy sprawdzić prawidłowe działanie klucza (świecąca się czerwona dioda) lub włożyć go
ponownie do portu USB i zamknąć komunikat błędu. Następnie  należy zamknąć i ponownie
uruchomić aplikację MeLiNet. 

W przypadku braku możliwości przywrócenia klucza, z którym aplikacja MeLiNet została
uruchomiona, należy zakończyć proces MeLiNet.exe korzystając z Menedżera zadań Windows
(skrót klawiaturowy [Ctrl] + [Shift] + [Esc]), (Rys. 4.7).
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Rys. 4.4: Start programu przez Menedżer plików

Rys. 4.5: Start programu przez Wiersz polecenia

Rys. 4.6: Start aplikacji przez polecenie Uruchom
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5. Metodyka obliczeń

Metodykę obliczeń aplikacji MeLiNet oparto na na następujących publikacjach:
• Kurt Żmuda, Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia

z przykładami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014, ISBN 978-83-7880-233-4,
• Jan  Popczyk,  Kurt  Żmuda,  Sieci  elektroenergetyczne.  Ocena  stanu  i optymalizacja

według podejścia probabilistycznego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1991, PL ISSN 0434-
0825.

Obliczanie  rozpływu  prądów  w  układzie  uziemiającym  linii  WN  i  NN  przy  zwarciach
jednofazowych jest  złożonym zagadnieniem.  Wykorzystywany  w obliczeniach praktycznych
model  linii  napowietrznej  składa się  z  n+1 przęseł  (dla  n słupów), przy czym do przęseł
zaliczane są również podejścia linii, czyli krótkie przęsła od bramki stacyjnej do pierwszego
i od ostatniego słupa w linii. W przypadku wystąpienia zwarcia jednofazowego doziemnego
miejsce  zwarcia  w linii  jest  zasilane  prądowo,  przy  czym  wartości  prądów  zwarciowych

(początkowych) 3 I0 ( A) i 3 I0 (B ) są  wyznaczane  w  oparciu  o  powszechnie  stosowaną

metodę normatywną. W obliczeniach uwzględnia się wszystkie istotne parametry linii: liczba
torów oraz liczba i rodzaj przewodów odgromowych, sylwetki słupów wraz z rozmieszczeniem
przestrzennym  przewodów  na  danym  odcinku  linii,  długości  poszczególnych  przęseł,
rezystancję uziemienia w stacjach oraz przy słupach itp. Przykładowy schemat modelu linii
przedstawiono na Rys. 5.1.
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Rys. 4.7: Kończenie procesu programu MeLiNet przez Menedżer zadań (Windows 8).
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Aby uniknąć konieczności modelowania całej krajowej sieci zamkniętej, układ rzeczywisty
można sprowadzić do układu zastępczego o dwóch węzłach, do których przyłączony jest dany
odcinek linii jednotorowej lub dany tor linii dwutorowej (Rys. 5.2). Odpowiednie (zastępcze)
admitancje (oraz reaktancje linii) kolejności zgodnej, przeciwnej i zerowej można wyznaczyć
na  podstawie  następujących  wielkości  wejściowych,  dostępnych  dla  rzeczywistych  sieci
w dyspozycjach mocy jako wyniki standardowych obliczeń zwarciowych:

• prądy zwarć trójfazowych i jednofazowych w węzłach, które łączy linia;
• udział  rozpatrywanej  linii  w  całkowitych  prądach  zwarć  trójfazowych  w  węzłach

ograniczających linie;
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Rys. 5.2: Ilustracja sposobu wyznaczania admitancji węzłowych zastępczych
i schematu zastępczego (zwarciowego) sieci 2-węzłowej

Rys. 5.1: Model linii napowietrznej do określania napięcia uziomowego i prądu
w przewodach odgromowych
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• udział  rozpatrywanej  linii  w całkowitych potrojonych prądach kolejności  zerowej  przy
zwarciach jednofazowych w węzłach ograniczających linię.

Z  równania  macierzowego  dla  sieci  2-węzłowej  przy  zwarciu  trójfazowym w  węźle  1

(Rys. 5.1) oraz dla  U 1,1 = −U = −1,1⋅
U n

√3 można uzyskać następujące zależności:

Z12 = U
I pu 1− I pu 2

I pu 1⋅I p 2 − I pu 2⋅I p1
,

X1 = U
I p2− I p 1

I pu 1⋅I p 2 − I pu 2⋅I p1
.

Elementy  macierzy  admitancji  węzłowych  oraz  reaktancję  linii  dla  składowej  zerowej
określa  się ze wzorów analogicznych do równań na  Z12  i  X1, w których w miejsce prądów
początkowych Ip należy podstawić prądy kolejności zerowej I'0 (przy zwarciach jednofazowych)
sprowadzone uprzednio do napięcia U, tj. przykładowo:

I '01 = I 01
U

U 01
,

gdzie U01 jest napięciem kolejności zerowej w węźle 1 przy zwarciu jednofazowym w tym
węźle, równym:

U 01 = U (1 −
2 I 01

I p1
) .

Uzyskuje się więc:

Z 0 = U 01

I '0u 1 − I '0u2

I '0u 1⋅I '02 − I '0 u2⋅I '01
,

X0 = U 01

I '02− I '01

I '0u1⋅I '02 − I '0u 2⋅I ' 01
,

W przypadku projektowania nowej linii dokładne wyznaczenie relacji pomiędzy reaktancją
linii i reaktancją jej otoczenia sieciowego nie jest możliwe (nie są zazwyczaj dostępne wyniki
obliczeń zwarciowych dla całego systemu z włączoną nowo projektowaną linią). Podaje się
w tym  przypadku  wprost  reaktancję  linii  wyznaczoną  na  podstawie  długości  linii  i  jej
parametrów jednostkowych. Dane otoczenia sieciowego linii  są podawane w postaci relacji
Xab/X dla składowej zgodnej i zerowej. Zalecaną wartością współczynników jest  Xab/X = 10.
Wartości  te  zapewniają,  że  wyznaczone  w  konsekwencji  prądy  zwarciowe  w  linkach
odgromowych nie odbiegają istotnie od wartości rzeczywistych i znajdują się po bezpiecznej
stronie (są nie mniejsze od wartości rzeczywistych).

Przedstawione  na  Rys.  5.1 napięcia  źródłowe E0 , .. , En są  spowodowane
oddziaływaniem  pętli  ziemnopowrotnych  przewodów  roboczych  na  pętlę  ziemnopowrotną
z przewodami  odgromowymi  (lub  z  pojedynczym  przewodem odgromowym).  Indukowane
SEM w przewodach odgromowych wynoszą:

E j = 3 I 0(A)⋅a j⋅Zm dla j < i,

E j = 3 I 0(B)⋅a j⋅Z m dla j ≥ i,
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gdzie:
• aj jest rozpiętością danego przęsła (km), zaś Zm jest jednostkową impedancją wzajemną

pomiędzy przewodami fazowymi i przewodami odgromowymi w linii (Ω/km). 

Poza tym na schemacie występują:

• Z s0 = a0 Zo , ... ,Z sn = an Z o  – impedancje własne przewodów odgromowych
w poszczególnych przęsłach linii,

• RET1 , ... ,RETn – rezystancje uziemienia słupów,

• Z ES(A) , ... ,ZES(B) –  wypadkowe  impedancje  uziemienia  w  stacji  A  i  B  (bez
rozpatrywanej linii),

• I 0(A)  ,  I0(B) – składowe zerowe prądu zwarciowego, dopływające ze stacji A i B (są
możliwe do obliczenia po utworzeniu ekwiwalentu zwarciowego sieci).

Rozpływ  prądu  w  obwodzie  aktywnym  z  Rys.  5.1 określa  się  metodą  węzłową,
wykorzystując  m.  in.  twierdzenie  o  zastępczym  źródle  energii.  Każdą  gałąź  ze  źródłem
napięcia  zastępuje  się  równoważnym źródłem prądu oraz gałęzią  pasywną o odpowiedniej
impedancji.  Równoważne  prądy  źródłowe (prądy  indukowane)  płynące  przewodami
odgromowymi od miejsca zwarcia wynoszą:

I EW(i-1) =
E i-1

Zs(i-1)

= 3 I 0(A) μ i-1 = 3 I 0(A)(1−rE(i-1)) ,

I EWi =
E i

Z si

= 3 I0(B) μ i = 3 I0(B) (1−rEi) .

Współczynnik  redukcyjny  rE linii  napowietrznej  określa  jaka  część  prądu  zwarciowego
łącznie przedostaje się do ziemi przez układ uziemiający linii.  Korzystne są małe wartości
współczynnika redukcyjnego, ponieważ napięcie uziomowe osiąga wtedy mniejsze wartości.
Taką sytuację zapewniają np. dwa przewody odgromowe w linii o dużym przekroju.

Największy wpływ na wartość współczynnika redukcyjnego ma średnia odległość między
przewodami roboczymi i  przewodami odgromowymi, rezystywność gruntu oraz rezystancja
przewodu  odgromowego.  Można  więc  zauważyć,  że  wartość  współczynnika  redukcyjnego
zależy  od  sylwetki  słupów  linii  (układu  i  odległości  przewodów),  typu  przewodów
odgromowych  oraz  od  rezystywności  gruntu.  W  przypadku  polskich  linii  (110÷400) kV
zawierają  się  one  w granicach  0,55  ÷ 0,75.  Wartość  współczynnika  redukcyjnego można
wyznaczyć z zależności:

rE = 1 −
Zm

Zo
' 

gdzie:
• Zm  -  impedancja  wzajemna  pętli  ziemnopowrotnej  przewodu  roboczego  i  przewodów

odgromowych,
• Zo - impedancja własna pętli ziemnopowrotnej przewodów odgromowych. 

W linii z pojedynczym przewodem odgromowym impedancje jednostkowe Zo  i Zm (Ω/km)
wynoszą:

Z o = R j + 0,05 + j0,0628⋅(ln
93 √ ρ prz

rprz

+
μ prz

4 ) ,
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Z m = 0,05 + j0,0628⋅(ln
93√ ρ prz

Dmax
) ,

gdzie:
• Rj - rezystancja jednostkowa przewodu odgromowego (Ω/km),
• rprz - promień przewodu odgromowego (m),
• μprz - przenikalność magnetyczna względna przewodu odgromowego (dla przewodów AFL

zawierających  jedną  warstwę  drutów  aluminiowych  μprz = 2,  dla  pozostałych  przewodów
μprz = 1, zaś dla przewodów O/FL μprz = 25),

• Dmax - odległość przewodu roboczego (zwartego) od przewodu odgromowego (m),
• ρprz - rezystywność ziemi (Ωm),

Dwa  przewody  odgromowe  można  traktować  jako  przewód  wiązkowy,  przy  czym  we
wzorze na Zo zamiast μprz/4 będzie μprz/8. 

Współczynnik  redukcyjny  rE  wynosi  zwykle  0,6  ÷  0,7  przy  jednym  przewodzie
odgromowym AFL oraz 0,4 ÷ 0,6 przy dwóch przewodach odgromowych AFL.

W praktyce  często  posługuje  się  zastępczym (stałym)  współczynnikiem redukcyjnym  
rE przewodów odgromowych przyjmowanym dla całej linii.

Całkowity  wypadkowy prąd  uziomowy przy  zwarciu  na  słupie  linii  WN lub  NN można
wyrazić następującym równaniem (Rys. 5.1):

I E = 3⋅I 0(A)⋅rE(i-1) + 3⋅I 0(B)⋅rEi = IET(A) + I ET(B) + I ET .

Całkowity  wypadkowy  prąd  uziomowy,  powracający  do stacji  zasilających  przez  układ
uziemiający,  jest  także  nazywany  zredukowanym  prądem  zwarcia.  Prąd  ten  powoduje
pojawienie się na słupie ze zwarciem napięcia uziomowego UE. W efekcie tego pojawiają się
niebezpieczne potencjały względem ziemi na wszystkich słupach, tj.  w całym galwanicznie
połączonym układzie uziemiającym linii 110 kV, 220 kV lub 400 kV.

W przypadku każdego słupa linii napowietrznej, położonego w pewnej odległości od stacji,
wypadkową impedancję układu uziemiającego określa wzór:

Z E =
1

1
RET

+
1

Zeq(A)

+
1

Z eq(B)

 ,

gdzie:
• Zeq - jednostronna impedancja wejściowa układu przewód odgromowy - uziomy slupów

linii (dla schematu drabinkowego),
• RET - rezystancja uziemienia słupa linii napowietrznej.

Długiemu  odcinkowi  linii  (zawierającemu  ponad  10  słupów)  odpowiada  drabinkowy
schemat zastępczy, o wielu, powtarzających się „ogniwach”. Impedancję wejściową takiego
długiego odcinka określa wzór:

Z eq =
1
2
⋅(Z o + √Zo(Zo + 4 RET ) )  ,

gdzie:

• Z o = a1 Z 'o - impedancja własna przewodu odgromowego w przęśle o rozpiętości
średniej  a1 (km).  Dla  typowych  polskich  linii  110  kV  wartość  impedancji  Zeq zawiera  się
w granicach (1,2 ÷ 1,8) Ω.
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Wyznaczony  maksymalny  prąd  zwarciowy  płynący  w  przewodzie  odgromowym  jest
podstawą do określenia cieplnej wytrzymałości zwarciowej istniejącego lub projektowanego
przewodu  odgromowego.  Dla  nowych  przewodów  wytrzymałość  ta  jest  podawana
w katalogach  w  postaci  dopuszczalnego  1-sekundowego  prądu  zwarciowego  Ith1 (kA)  lub

w postaci  dopuszczalnego  skutku  cieplnego  prądu  zwarciowego  Q=I 2
th

⋅ t k (kA2s).

Dawniej, dla tradycyjnych przewodów AFL, była ona podawana często w postaci dopuszczalnej
1-sekundowej  gęstości  prądu  zwarciowego  Sth1 =  109  A/mm2 (przyjmowano  wartość  dla
dopuszczalnej temperatury końcowej przy zwarciu) Θe = 200 0C.

Przy  doborze  nowego  przewodu  wyznaczony  maksymalny  prąd  zwarciowy  należy
przeliczyć na prąd 1-sekundowy przy danym czasie trwania zwarcia tk z zależności:

I 1 s = Imax √t k ,

gdzie:
• Imax - jest maksymalną wartością prądu jaki płynie w danym przęśle w lince odgromowej,

lub obliczyć skutek cieplny jako:

Q = I max
2 t k .

Wielkości te porównuje się z danymi katalogowymi. Jeżeli wykorzystywana jest wartość
dopuszczalnej 1-sekundowej gęstości prądu zwarciowego jako kryterium doboru (tak przyjęto
w programie MeLiNet), dla nowych przewodów należy je wyznaczyć z zależności:
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Rys. 5.3: Rozpływ prądu początkowego zwarcia jednofazowego przy zwarciu
na słupie linii napowietrznej: a) szkic sytuacyjny, b) schemat zastępczy
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 S1 s =
I 1 s

q
lub 

S1 s =
√ I th

2 t k

q
dla tk = 1s,

gdzie:
• q - jest przyjętym do obliczeń przekrojem przewodu odgromowego. 

Dodatkową funkcją obliczeniową programu jest wyznaczanie napięć i prądów uziomowych.
Określa się je dla każdego k-tego słupa według zależności:

U E = r E⋅3⋅ I0⋅ ZE ,

I ET =
rE⋅3⋅I 0⋅ZE

RET

,

gdzie:
• UE – potencjał k-tego słupa,
• IET – prąd w k-tym słupie (wynosi na ogół 4÷5% wartości prądu zwarciowego 3I0).

6. Funkcje programu

Na  rysunku  6.1 przedstawiono  główne  okno  programu,  w  którym  wprowadza  się
podstawowe  parametry  analizowanej  linii  napowietrznej.  Wyróżniono  w  nim  trzy  główne
obszary:
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Rys. 6.1: Główne okno programu MeLiNet
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1. Klawisze funkcyjne do obsługi poszczególnych opcji programu.
Z poziomu tej sekcji możliwy jest dostęp do:

• utworzenia nowego projektu,
• odczytu danych z pliku zewnętrznego,
• zapisu danych do pliku zewnętrznego,
• wydruku danych wejściowych,
• bazy danych przewodów odgromowych,
• okna edycji danych przęseł,
• okna edycji danych słupów,
• wykonywania obliczeń.

2. Sekcja przeznaczona do uzupełniania głównych danych linii napowietrznej.
Wprowadza się w niej następujące dane wejściowe:

• nazwa linii,
• liczba słupów,
• napięcie znamionowe linii,
• obliczeniowy czas trwania zwarcia,
• rezystywność gruntu.
Wybiera się również postać danych wejściowych charakteryzujących wielkości zwarciowe

(prądy lub reaktancje) wprowadzane w sekcji 3.
Poza tym, w dolnej części sekcji wyświetlana jest sumaryczna długość analizowanej linii,

wyznaczona na podstawie danych zawartych w oknie „Dane przęseł” (rozdział 8).
Typową  wartością  rezystywności  gruntu  jest  100  Ωm.  Wartość  ta  określa  rezystancję

gruntu  dla  głęboko  wnikających  strug  prądowych.  Zależy  więc  w  niewielkim  stopniu  od
rodzaju  gruntu  przy  powierzchni,  na  jakim  stawiana  jest  linia.  Wartość  100  Ωm
w praktycznych przypadkach można w przybliżeniu przyjmować zawsze jako prawidłową.

 Obliczeniowy czas zwarcia zależy od szybkości działania zabezpieczeń w linii. Typowymi
zabezpieczeniami zwarciowymi w liniach napowietrznych 110, 220 i 400 kV są zabezpieczenia
odległościowe  działające  w  cyklu  SPZ.  Zabezpieczenia  reagują  bezzwłocznie  w  pierwszej
strefie (obejmującej zwykle ok. 80 % długości linii)  oraz ze zwłoką czasową dla zwarć na
końcowym odcinku  linii  (poziom  prądu  zwarciowego  jest  wtedy  jednak  znacznie  niższy).
Szybkość  działania  współczesnych  zabezpieczeń  i  wyłączników  pozwala  przyjąć,  że  czas
trwania  pojedynczego  zwarcia  nie  przekracza  0,2  s  dla  linii  110  kV  i  0,1  s  dla  linii
przesyłowych 220 i  400 kV. Sumaryczny czas trwania zwarcia  w cyklu SPZ (będący daną
wejściową do obliczeń) nie przekracza więc 0,4 s dla linii 110 kV i 0,2 s dla linii przesyłowych.

3. Dane charakteryzujące parametry zwarciowe linii i jej otoczenia. 
Można  je  wprowadzać  w  postaci  samych  prądów  zwarciowych  lub  w  postaci  prądów
i reaktancji linii oraz jej otoczenia. W przypadku, gdy wprowadza się same prądy zwarciowe,
danymi wejściowymi są:

• prąd zwarcia 3-fazowego na początku linii (stacja A),
• prąd zwarcia 3-fazowego na końcu linii (stacja B),
• wartość  prądu  3I0 (I0 –  składowa  zerowa  prądu  zwarciowego)  na  początku

linii (stacja A),
• wartość prądu 3I0 na końcu linii (stacja B),
• procentowe udziały analizowanej linii w podanych wyżej prądach.

W praktyce ta wersja danych wejściowych powinna służyć do sprawdzania obciążalności
zwarciowej  linek  odgromowych dla stanu istniejącego,  ewentualnie  przy  sprawdzaniu  linki
odgromowej  po  jej  wymianie  na  aktualnie  panujące  warunki  zwarciowe.  W  przypadku
projektowania  nowych  linii  należy  raczej  korzystać  z  drugiej  wersji  danych  wejściowych
w postaci prądów i reaktancji. Danymi wejściowymi są tutaj:

• prąd zwarcia 3-fazowego na początku linii (stacja A),
• prąd zwarcia 3-fazowego na końcu linii (stacja B),
• stosunek reaktancji zerowej do zgodnej X0/X1 na początku linii (stacja A),
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• stosunek reaktancji zerowej do zgodnej X0/X1 na początku linii (stacja B),
• reaktancja zgodna X1 linii wyznaczana jako iloczyn sumarycznej długości linii i reaktancji

jednostkowej, której typowa wartość wynosi 0,4 Ω/km dla linii 110 i 220 kV oraz 0,33 Ω/km
dla linii 400 kV,

• stosunek  reaktancji  zgodnej  systemu zastępczego  (otoczenia  linii)  do  reaktancji  linii
(typowa wartość tego stosunku jaką można przyjmować do obliczeń wynosi 10),

• reaktancja  zerowa  X0 linii,  podobnie  jak  reaktancja  zgodna wyznaczana jako iloczyn
sumarycznej  długości  linii  i  reaktancji  jednostkowej,  przy czym typowa wartość reaktancji
zerowej jest ok. 2,5-krotnie większa od wartości reaktancji zgodnej dla linii 110 i 220 kV oraz
2,2-krotnie większa dla linii 400 kV,

• stosunek  reaktancji  zerowej  systemu zastępczego  (otoczenia  linii)  do  reaktancji  linii
(podobnie jak dla reaktancji zgodnej typowa wartość tego stosunku jaką można przyjmować
do obliczeń wynosi 10).

7. Baza danych przewodów odgromowych

Bazę  danych  przewodów  odgromowych  (Rys.  7.1)  można  wywołać  z  poziomu  okna
głównego programu na dwa sposoby:

• poprzez kliknięcie na ikonkę ,
• wybór „Baza danych...” z poziomu menu „Opcje”.

Wygląd okna bazy danych pokazano na rysunku 7.1. W jego górnej części umieszczono
przyciski  z  poziomu  których  możliwe  jest  dodawanie,  edytowanie  oraz  usuwanie
poszczególnych pozycji.

W  przypadku  wyboru  opcji  Dodaj lub  Edytuj wyświetli  się  okno  umożliwiające
wprowadzenie danych przewodu (Rys. 7.2). 

Przycisk  Zapisz  zmiany znajdujący  się  w  dolnej  części  okna  (Rys.  7.1) pozwala  na
zapisanie wprowadzonych zmian w bazie danych.
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Rys. 7.1: Baza danych przewodów odgromowych
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8. Dane przęseł

Tabelę  parametryzacji  danych  przęseł  (Rys.  8.1) można  wywołać  z  poziomu  okna
głównego programu na dwa sposoby:

• poprzez kliknięcie na ikonkę ,
• wybór Dane przęseł... z poziomu menu Opcje.

W oknie Dane przęseł wprowadza się następujące wielkości:
• typ i liczbę przewodów odgromowych (1 lub 2),
• rozpiętość przęsła,
• przekrój przewodu (przekrój równoważny lub przekrój części aluminiowej przewodu),
• średnica przewodu,
• rezystancję jednostkową przewodu,
• przenikalność magnetyczną przewodu (można przyjąć wartość 2, jeżeli przewód posiada

elementy stalowe, jeżeli takich nie ma przyjmuje się 1),
• odległość  przewodu odgromowego od  najbardziej  oddalonego przewodu roboczego w

przypadku  stosowania  pojedynczego  przewodu  odgromowego  lub  odległości  obydwu
przewodów  odgromowych  od  najbardziej  oddalonego  przewodu  roboczego  i odległość
pomiędzy  przewodami  odgromowymi  w  przypadku  stosowania  dwóch  przewodów
odgromowych (Rys. 8.2).
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Rys. 7.2: Okno edycji danych przewodu

Rys. 8.1: Okno parametryzacji danych przęseł
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Przekrój równoważny przewodu można obliczać dla przewodów światłowodowych (a także
innych). Umożliwia on bezpośrednie porównanie obciążalności zwarciowej takiego przewodu
z tradycyjnie stosowanymi linkami AFL. Przekrój równoważny wyznacza się z zależności:

qrówn =
I thr

S AFL

,

gdzie:
• SAFL –  dopuszczalna  jednosekundowa  gęstość  prądu  zwarciowego  dla  linek  AFL,

SAFL=109 A/mm2
,

• Ithr - dopuszczalny dla przewodu jednosekundowy prąd zwarcia (A).

Wyznaczony przekrój równoważny określa przekrój linki AFL, która byłaby odpowiednikiem
zastosowanego  przewodu  światłowodowego.  Przy  wprowadzaniu  podstawowych  danych
przewodów  odgromowych  używanych  w  obliczeniach  można  korzystać  z  bazy  danych
przewodów.  Dostęp  do  bazy  danych  jest  możliwy  także  z  okna  dialogowego,  w  którym
wprowadza się dane przęseł.

Dane przęseł można także wyeksportować do pliku CSV w celu ich wygodnej  obróbki
w arkuszu kalkulacyjnym. W takim przypadku należy wybrać opcję  Eksport CSV znajdującą
się w dolnej części okna (Rys. 8.1). Wyświetli się okno umożliwiające wybór lokalizacji  do
zapisu pliku. By poprawnie otworzyć plik w arkuszu kalkulacyjnym należy ustawić kodowanie
Unicode UTF-8, przecinek jako separator kolumn oraz cudzysłów jako separator tekstu.

W  prawej  dolnej  części  okna  danych  przęseł  znajdują  się  dodatkowe  przyciski
umożliwiające łatwe i szybkie uzupełnianie tabeli:

• Kopiuj w dół - kopiuje wskazany wiersz do końca całej linii,
• Kopiuj  wiersz (także  jako  [Ctrl]  +  [C])  –  kopiuje  wskazany  wiersz  do  schowka

systemowego,
• Wklej  wiersz (także jako [Ctrl]  + [V])  –  pobiera ze schowka i  wkleja  we wskazaną

pozycję wcześniej skopiowany wiersz.
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Rys. 8.2: Odległości między przewodami wprowadzane jako dane wejściowe
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9. Dane słupów

Okno „Dane słupów” (Rys. 9.1) można wywołać z poziomu okna głównego programu na
dwa sposoby:

• poprzez kliknięcie na ikonkę ,
• wybór Dane słupów... z poziomu menu Opcje.

W przypadku danych słupów jako daną wejściową wprowadza się rezystancję uziemienia
słupa. Typową wartością jest tutaj 10 Ω dla linii 110 kV oraz 15 Ω dla linii 220 i 400 kV,
natomiast rezystancje  uziemienia bramek (stacji)  są zwykle  znacznie  niższe i  wynoszą od
0,1 Ω dla bardzo dużych stacji do 0,5 Ω dla GPZ-ów.

Z poziomu okna (Rys. 9.1) można na takiej zasadzie, jak w przypadku danych przęseł,
wyeksportować parametry słupów do pliku CSV. 

Przyciski Kopiuj w dół, Kopiuj wiersz oraz Wklej wiersz znajdujące się w dolnej części okna
(Rys. 8.2), również pełnią tą samą funkcję jak w oknie z Rys. 8.1.

Uwaga:

W oknie Dane słupów możliwa jest zmiana nazwy wybranych slupów poprzez
dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy w daną komórkę. Zmiana ta jest
widoczna w oknie edycji parametrów przęseł, wynikach oraz na wydrukach. 

10. Wyniki obliczeń

Okno  Wyniki  obliczeń można  wywołać  z  poziomu  okna  głównego  programu  na  dwa
sposoby:

• poprzez kliknięcie na ikonkę ,
• wybór Obliczenia... z poziomu menu Opcje. 
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Rys. 9.1: Okno "Dane słupów"
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Okno to składa się z dwóch zakładek:

• Ogólne
Zestawienie  podstawowych  danych  wejściowych,  niezbędnych  do  wykonania  obliczeń.

Poza tym wyświetlane są zarówno całkowita jak i jednostkowa reaktancja zgodna i zerowa
linii.

• Dobór linek odgromowych
Wyznaczane są prądy zwarciowe płynące w linkach odgromowych w każdym przęśle linii.

W czasie obliczeń symulowane jest zwarcie na każdym słupie linii, a następnie dla każdego
przęsła  poszukiwana  jest  największą  wartość  prądu,  jaka  płynęła  przez  dane  przęsło  dla
poszczególnych  zwarć  na  słupach.  Wartość  ta  jest  wyprowadzana  do  tablicy  z  wynikami
obliczeń. Na jej podstawie oblicza się również prąd zastępczy 1-sekundowy dla przyjętego
czasu trwania zwarcia, gęstość prądu zwarciowego oraz skutek cieplny. Dodatkowo w górnej
części okna została wprowadzona możliwość wyboru kryterium przekroczenia, według którego
ustala  się  czy  w  danym przęśle  wystąpiło  przekroczenie  zadanej  wartości  dopuszczalnej.
Możliwe opcje wyboru kryterium przekroczenia to:

• Maksymalny prąd zwarciowy 1-sekundowy – Ithr (kA),
• Gęstość prądu zwarciowego –  S1S (A/mm2)  - W przypadku stosowania  linek AFL lub

przekrojów równoważnych  dla  innych  rodzajów przewodów odgromowych  powinna  to  być
wartość nie większa niż 109 A/mm2.

• Skutek cieplny – I2t (kA2s).

• Uziomy
Dla każdego słupa analizowanej linii wyznaczane są takie wielkości jak: 
• Prąd zwarcia 1-fazowego – 3I0 (kA),
• Współczynnik redukcyjny lewostronny – KrA,
• Prąd płynący w przewodzie odgromowym w kierunku stacji A - IA (kA),
• Współczynnik redukcyjny prawostronny – KrB,
• Prąd płynący w przewodzie odgromowym w kierunku stacji B - IB (kA),
• Prąd uziomowy danego słupa – IET (kA),
• Całkowity wypadkowy prąd uziomowy – IE (kA),
• Napięcie uziomowe – UE (kV).
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Rys. 10.2: Okno wyników obliczeń - dobór linek odgromowych

Rys. 10.1: Okno wyników obliczeń - dane ogólne
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W lewej dolnej części  okna wyników obliczeń znajdują się przyciski  odpowiedzialne za
eksport danych. Można go wykonać zarówno do pliku CSV - tak jak w przypadku danych
przęseł i słupów, jak i w formie przejrzystego wydruku, szerzej opisanego w punkcie 11.

11. Wydruki

Program  MeLiNet  umożliwia  wygenerowanie  wydruków,  zawierających  zarówno  dane
wejściowe, jak i wyniki obliczeń. 

Wydruku danych wejściowych można dokonać na trzy sposoby:

• poprzez kliknięcie na ikonkę ,
• wybór opcji Drukuj... z poziomu menu Plik,
• kombinacją klawiszy [Ctrl] + [P].
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Rys. 10.3: Okno wyników obliczeń - uziomy



MeLiNet 2.1 Podręcznik Użytkownika

Wydruku wyników dokonuje  się  z  poziomu okna z  wynikami  obliczeń (Rys.  10.2) lub
(Rys. 10.3) poprzez wybór przycisku Drukuj, znajdującego się w dolnej części okna.
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Rys. 11.1: Wydruk danych wejściowych w programie MeLiNet



Podręcznik Użytkownika MeLiNet 2.1
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Rys. 11.2: Wydruk wyników obliczeń - zakładka "Dobór linek odgromowych"

Rys. 11.3: Wydruk wyników obliczeń - zakładka "Uziomy"


