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ABSTRAKT 

Táto bakalárska práca popisuje základy používania programu PSS SINCAL v oblasti 

chránenia distribučných sietí. Práca je rozdelená na 3 časti. Prvá časť je venovaná popisovaniu 

programu ako takého, jeho základné črty a funkcie. Druhá časť je venovaná zadaným modulom 

a ozrejmeniu práce s týmito modulmi formou manuálov. Posledná časť opisuje vytváranie 

testovacej siete a simulovanie jednopólovej-zemnej poruchy aby sa overila správnosť fungovania 

selektivity ochrán. 

 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  PSS SINCAL, distančná ochrana, simulácia, nadprúdová 

ochrana, výpočty, zemné spojenie, skrat, selektivita 
 

 



 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is describing the basics of using program PSS SINCAL for protection of 

distribution networks. The thesis is divided into 3 parts. The first part is describing basics and 

functions of the program. The second part is devoted to the moduls, work with moduls described 

in form of manuals. The last part is describing creation of test network and simulation of single-

phase to ground short-circuit to verify selectivity of the protection devices.  
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ZOZNAM SYMBOLOV A SKRATIEK 
 

Značka  Význam        Jednotka 

DI  distančná ochrana (distance protection device)   - 

DIFF  rozdielová ochrana (differential protection device)   - 

Dir.  smer pôsobenia ochrany      - 

N1  vedenie 1        - 

N2  vedenie 2        - 

N3  vedenie 3        - 

N4  vedenie 4        - 

OC  nadprúdová ochrana (overcurrent protection device)  - 

PTP  prístrojový transformátor prúdu     - 

PTN  prístrojový transformátor napätia     - 

SC  skrat (short circuit)       - 

Trip.  spôsob spínania ochrany       - 

Δsim  odchýlka nasimulovanej hodnoty prúdu od hodnoty teoretickej % 

φIr1  uhol, ktorý zviera prúd prechádzajúci ochranou s reálnou osou ° 

φVr  uhol, ktorý zviera zostatkové napätie s reálnou osou  ° 

φZ  uhol, ktorý zviera impedancia s reálnou osou   ° 

c  kapacitancia na kilometer      nF/km 

c0  kapacitancia proti zemi na kilometer     nF/km 

Ck  kapacitancia na 1km káblového vedenia    nF/km 

f  frekvencia siete       Hz 

fn  menovitá frekvencia káblu      Hz 

ik  hodnota prúdu na 1km káblového vedenia    A/km 

I >   fázový vypínací prúd prvej okamžitej spúšte   A 

I > >  fázový vypínací prúd druhej okamžitej spúšte   A 

I > > > fázový vypínací prúd tretej okamžitej spúšte   A 

Ie >   zemný vypínací prúd prvej okamžitej spúšte    A 

Ie > >  zemný vypínací prúd druhej okamžitej spúšte   A 

Ie > > > zemný vypínací prúd tretej okamžitej spúšte    A 

Iact  prúd impedančnej slučky      A 

IC  celkový kapacitný prúd sústavy     A 
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Značka  Význam        Jednotka 

Iep  zemný vypínací prúd charakteristickej krivky   A 

If  celkový teoretický prúd tečúci do poruchy    A 

Ik  skratový prúd zdroja       A 

In  menovitý prúd nadprúdovej ochrany     A 

IN  prúd odporníkom       A 

Ip  fázový vypínací prúd charakteristickej krivky   A 

Ir1  prúd prechádzajúci ochranou č.1     A 

IRf  prúd poruchovou slučkou       A 

Isim  celkový nasimulovaný prúd tečúci do poruchy   A 

Ith  ekvivalentný otepľovací skratový prúd    A 

l  dĺžka vedenia        km 

r  rezistancia na kilometer      Ω/km 

R  rezistancia         Ω 

Ra  odpor poruchy        Ω 

Rk  rezistancia na 1km káblového vedenia    Ω/km 

Rk“  hraničná hodnota rezistencie      Ω 

RN  odpor odporníku       Ω 

R0/X0  pomerná hodnota rezistencie a reaktancie netočivej zložky  pu 

sd  faktor klasifikácie radiálnych čiar     % 

Sk“  skratový výkon zdroja      VA 

Sn  menovitý združený výkon transformátora    MVA 

St  oblasť chránenia distančnou ochranou zohľadňujúca celkovú    

  neistotu         % 

t  čas         s 

tr1  vypínací čas ochrany č.1      s 

U1 (Vn1) napätie na primárnej strane transformátora    V 

U2 (Vn2) napätie na sekundárnej strane transformátora   V 

uk (vsc) pomerné napätie nakrátko transformátora v percentách  % 

Vn  menovité napätie káblu      V 

Vp  polarizované napätie       V 

Vr  zostatkové napätie       V 

x  reaktancia na kilometer      Ω/km 

X  reaktancia        Ω 
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Značka  Význam        Jednotka 

Xk  reaktancia na 1km káblového vedenia    Ω/km 

Xk“  hraničná hodnota reaktancie      Ω 

Z  impedancia        Ω 

Z0/Z1  pomerná hodnota impedancie netočivej zložky k súslednej  pu 

Zpor  celková impedancia poruchovej slučky    Ω 

Zpre  impedancia pri polarizácii napätia     Ω 

Zv  impedancia vedenia       Ω 
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1 ÚVOD 
PSS SINCAL je simulačný program určený na analýzu a návrh všetkých druhov sietí. 

V dnešnej dobe sa zavádza do čoraz viac štátov, čo zjednodušuje prístup k informáciám medzi 

jednotlivými spoločnosťami pre distribúciu a prenos elektrickej energie. Tento program využíva 

celá škála odborníkom či výskumných pracovníkov na uľahčenie činnosti. Jeho pracovné 

prostredie je veľmi flexibilné a ľahko upravitelné pre ľahšiu prácu a rýchlejšiu navigáciu. Ponúka 

širokú škálu funkcií, analýz, návrhu a riadenia silových systémov a veľa ďalších.  

Celý program sa skladá z viacerých modulov, ktoré majú rôzne využitia. Táto práca bude 

venovaná práci s modulom ochrán – Protection a konkrétnejšie tromi podmodulmi – Protection 

Simulation, Distance Protection a Overcurrent Time Protection.  

 Prvá kapitola práce sa venovaje popisu SINCALu ako takého, jeho základných funkcií, 

popisu grafické rozhrania a simulačných nástrojov pre zjednodušenie práce začiatočníka v tomto 

programe.  

 Ďalšia kapitola nadväzuje základným popisom jednotlivých podmodulov, ako aj popisom 

metód určených pre niektoré druhy analýz, výpočtov a simulácii. Ku každému podmodulu budú 

vypísané základné poznatky, ktoré boli dohľadané alebo zistené.  

 Nasledujúca kapitola bude venovaná detailnejšie každému z troch podmodulov, 

konkrétnejšie čo najjasnejšiemu popisu postupov na umiestenie ochranného prvku ako aj spustenie 

konkrétnych výpočtov a simulácii. Manuál k jednotlivým podmodulom bude vytvorený na základe 

práce s jednoduchou schémou, ktorá bude vytvorená a popísaná k tomuto účelu. 

 Posledná kapitola je venovaná navrhnutiu testovacej siete odporovo uzemnenej s rôznymi 

konfiguráciami celkového kapacitného prúdu sústavy do jednotlivých vývodov. Cieľom je 

otestovať správnosť fungovania selektivity ochrán použitých k chráneniu jednotlivých vývodov 

v rôznych variantoch.    

 Hlavnými cieľmi tejto práce bude objasniť používanie tohto programu pre úplných 

začiatočníkov, ktorým táto práca prinesie dôležité základy nevyhnutné pre prácu s programom PSS 

SINCAL v oblasti chránenia a taktiež realizácia testovacej siete s následnou kontrolou na 

správnosť fungovania selektivity.  
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2 ZÁKLADNÉ ROZHRANIE 

2.1 Popis funkcií 

Je to simulátor pre plánovanie, modelovanie a analyzovanie všetkých druhov sietí vrátane 

prenosu, distribúcie, industriálnych a železničných systémov. Používa sa vo viac než 90 krajinách 

sveta inžiniermi pre plánovanie prenosu a distribúcie, ľuďmi zaoberajúcimi sa ochranami, 

konzultantmi pre silové systémy, odborníkmi na kvalitu elektrickej energie, operátormi 

v elektrárňach , v IT sfére a výskumníkmi. [1] 

Pole aplikácii sprístupňuje inžinierom dostávať odpovede na stabilitu frekvencie 

a elektriny, správne nastavenie ochrán, obnovenie zdrojov alebo nastolené ekonomické 

rozhodnutia ohľadom dizajnu naprieč všetkými úrovňami napätia. Vďaka podpore pre obe, 

symetrické aj nesymetrické siete, môžu užívatelia PSS SINCAL študovať kombinované dopady na 

siete nízkeho napätia, siete vysokého napätia ako aj siete veľmi vysokého napätia súčasne. Je to 

vec, ktorá sa stáva čoraz viac dôležitá v požiadavkách priemyslu keďže prenos a distribúcia sa 

stávajú viac integrované. Pomáha vymieňať energiu medzi elektrickými sieťami a plynovými či 

výhrevnými sieťami na zníženie vysokej nestálosti pre naše budúce energetické systémy. [1] 

Používateľom nadefinované aplikácie môžu byť rozvinuté s ich dátovým modelom. Navyše 

sofistikovaný systém a dátový manažér napomáhajú zvládnuť súbor projektov vytváraných 

viacerými užívateľmi. PSS SINCAL môže byť integrovaný s ďalšími komponentami užitočného 

IT rozhrania zahrnujúc geografické systémy ( Geographic Information Systems – GIS), SCADA, 

riadenie distribučných systémov ( Distribution Management Systems – DMS) a systémy riadenia 

dátového merania ( Meter Data Management Systems MDMS). [1] 

Podľa [1] je PSS SINCAL navrhnutý tak, aby zvládol vývoj v energetike ako aj výzvy 

v budúcnosti priemyslu. Vďaka jeho životnosti a schopnosti adaptovať sa ponúka množstvo 

zreteľných výhod : 

• Dokázaný vysoký výkon, rýchly a presný simulačný prostriedok  

• Štandardné rozhrania zaručujúce ľahký import a export dát 

• Moderné užívateľské rozhranie s interaktívnymi internetovými vizualizáciami 

sieťových modelov v schémach, geografickom rozložení, alebo viacvrstvových 

diagramoch 

• Úzke spojenie s ostatnými aplikáciami v PSS portfóliu 

• Programovanie pomocou štandardných programovacích jazykov ako C++, .Net, 

Python, Java a ďalšie 

• Viacdimenzionálne modelovanie sietí vrátane možnosti úpravy parametrov 

2.2 Moduly pre ochranu – výzvy a ich riešenie 

Systémový operátori, plánovači a inžinieri pre ochrany čelia výzvam ohľadom ochrany 

silových systémov kvôli integrovaní rôznym druhom výroby elektrickej energie.  

Podľa [1] tieto výzvy zahŕňajú :   

• Maximalizovanie schopnosti detegovať a lokalizovať chyby 

• Zabezpečenie koordinácie systémov ochrany 

• Overená presnosť a dizajn ochranných schém  
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• Riadenie vyššieho množstva nastavení ochrán  

Podľa [1] sa tieto výzvy dajú zvládnuť vďaka týmto funkciám SINCALu : 

• Monitorovanie a študovanie riadenia ochranných zariadení a ich nastavení  

• Umožnenie zhodnotenia výkonu ochrany 

• Poskytnutie interaktívnej koordinácie ochrany s grafickou dokumentáciou 

• Overovanie nastavení priamo bez sieťového modelu 

2.3 Grafické rozhranie užívateľa 

Podľa [1] grafické rozhranie obsahuje tieto časti : 

• Zahŕňa schopnosť geografickej vizualizácie, ktorá odráža interakciu GIS aplikácie 

• Interaktívne pavučinové vrstvenie online a offline máp na pozadí  

• Integrované upravovanie sietí na zjednodušenie prezentácie dát a analýzy  

• Sieťové modely podporujú viacdimenzionálny pohľad ( schéma, geografické rozloženie) 

pre rôzne úlohy s porovnávaním možností 

2.4 Model siete 

Podľa [1] táto časť zahrňuje : 

• Od jednoduchej nerozvetvenej schémy až po zložitú rozvetvenú schému, PSS SINCAL 

môžeme použiť na chod rôznych simulácii jedného modelu siete  

• Modelovanie siete môže byť uskutočňované od jednoduchého až po štvorkáblové vedenie 

alebo úplne transponovaný systém 

• Rozsiahly model siete môže byť simulovaný v rôznych variantoch, scenároch, časoch 

a môže byť rozdelený do oddelených modelov pomocou možnosti „include network“  

2.5 Simulačný nástroj 

Podľa [1] tento nástroj obsahuje : 

• Vysoko-úrovňové algoritmy, ktoré sú optimalizované pre presnosť a výkon  

• Komplexnosť dát je adaptovaná na úlohu, program pracuje s vysokou rýchlosťou 

nahrnujúcou paralelné spracovanie 

• Možnosti modelovania nie sú limitované v sieťovej štruktúre, fázy alebo frekvencii  

• Plne integrovaná štruktúra modelovania dovoľuje užívateľom upravovať ich licenciu na 

základe ich potrieb 

2.6 Spravovanie projektu 

Podľa [1] charakterizujú spravovanie projektu tieto body : 

• Riadenie modelu je na základe štandardných databázý ( napr. Microsoft Access, 

ORACLE, SQL Server,...)  

• Užívatelia môžu vykonať a spojiť rôzne analýzy vytvorením jednej veľkej databázy 

použitím prihlásení s užívateľskými rolami  

• Zmeny môžu byť dohľadané späť a stavy siete môžu byť nastavené späť na základe 

štítkov 
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• Distribučné databázy môžu byť dočasne spojené spolu a prekonfigurované cez „include 

networks“  

2.7 Elektrické moduly  

Tieto moduly podporujú všetky druhy vedení od najnižších po najvyššie hodnoty napäťových 

hladín. Moduly ponúkajú širokú škálu schopností pre krátkodobé ako aj dlhodobé plánovanie úloh, 

analýzu chýb, kontrolu spoľahlivosti, stability, koordinácie ochrán a iných.  

Elektrické moduly sa delia na viacero kategórii podľa spôsobu využitia : 

▪ Basic (základné)  

o  Load Flow 

o  Short Circuit 

▪ Enhanced (rozšírené) 

o  Contingency Analysis/Restoration of Supply 

o  Multiple Faults 

o  Compensation Optimization 

o  Volt/Var Optimization 

o  Load Balancing 

o  Optimal Branching 

o  Load Allocation (Trim.) Transformer Tap Opt. 

o  Voltage profile, Multi Conductors 

o  Optimal Load Flow 

▪ Dynamics (dynamické) 

o  Motor Start 

o  Stability 

o  Electromagnetic Transients (EMT) 

▪ Enhanced Dynamics (dynamické rozšírené) 

o  Identification Optimization 

o  Eigenvalue Screening 

o  Eigenvalues/Modal Analysis 

o  Network Reduction (Static and Dynamic) 

o  Real Time 

o  Torsion 

▪ Frequency Domain (frekvenčná oblasť) 

o  Harmonics 

o  Ripple Control 

o  Frequency Domain and Resonances 

o  Flicker 

o  Grid Compliance Renewables Connection 

▪ PROTECTION (ochrany) 

o  Distance protection (distančná ochrana) 

o  Overcurrent-time Protection (nadprúdová ochrana) 

o  Protection Simulation (simulácia ochrán) 

o  Arc Flash Hazard 

o  Dimensioning of LV Networks 

o  Protection Security Assessment 

o  Protection Data Management System 
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▪ Strategy  

o  Probabilistic Reliability 

o  Cost Calculation 

o  Max Hosting Capacity 

o  Generation and Load Profiles 

o  Load Development 

o  Optimal Network Structures 

o  Transfer Capacity 

V práci s modul Protection je potrebné využiť aj moduly Basic a Enhanced, ktoré zabezpečujú 

simuláciu či výpočty. Teda sú potrebným základom pre prácu s každým ďalším modulom 

a k dosiahnutiu komplexnejších výsledkov simulácii či výpočtov. [1] 

2.8 Rozdiely a obmedzenia vo verziách programu 

Spoločnosť Siemens ponúka 2 varianty programu PSS Sincal a to verziu Education 

(vzdelávanie) a verziu Research (výskum). Hlavný rozdiel medzi týmito verziami je účel 

používania, nakoľko verzia Education nemôže byť použitá na komerčné využitie, keďže je určená 

pre školy/univerzity. Túto verziu môže získať škola/univerzita za veľmi zvýhodnenú cenu ale 

z jedným obmedzením. Tým obmedzením je maximálny počet použitých uzlov vo vytvorenej 

schéme, kde vo verzii Education ich môže byť maximálne 50, kdežto vo verzii Research nie je 

žiadne obmedzenie. Týmto obmedzením sa čiastočne zabraňuje komerčnému využitiu. Ďalším 

rozdielom vo verziách je ten, že verzia Education obsahuje 25 licencií (možnosť nainštalovať na 

25 počítačov), ale verzia Research obsahuje len jednu licenciu na jeden počítač ( v prípade záujmu 

o ďalšie licencie je možnosť dokúpiť za zvýhodnenú cenu). 

 Spoločnosť Siemens ponúka celkovo 9 modulových balíčkov z vyššie spomenutých verzií. 

Každý balíček obsahuje základný modul a k nemu ďalšie doplnkové podľa spôsobu uplatnenia. 

Podľa toho sa môže zákazník rozhodnúť, že ktoré moduly potrebuje pre svoju činnosť a zakúpiť 

len balíček, ktorý obsahuje potrebné moduly. 

 

Obrázok 1- Rozdelenie verzií a balíčkov PSS Sincal 
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Veľkou nevýhodou pre univerzity je, že táto verzia nezahŕňa podporu pri vzniknutých 

problémoch či komplikáciách s programom, ale univerzita si musí zaplatiť túto podporu za plnú 

cenu. Toto platí aj pre údržbu/update programu na zariadeniach, teda ak to pracovník univerzity 

nezvládne sám, musí si škola zaplatiť za túto službu navyše.  
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3 ZÁKLADNÝ POPIS MODULOV 
Každý z modulov popisovaných v tejto kapitole je charakterizovaný určitými funkciami a 

vlastnosťami. Modul Protection Simulation je zameraný na výpočty a simulácie rôznych stavov 

v sieti, ale moduly Distance Protection a Overcurrent-time protection sú zamerané na simuláciu 

reálneho ochranného prvku v určenej časti siete. Z tohoto sa dá povedať, že Protection Simulation 

je okrem iného aj nadstavba pre zvyšné 2 moduly. V nasledujúcich častiach budú popísané 

jednotlivé charakteristické črty každého modulu, modul Distance Protection v kapitole 3.1, 

Overcurrent-time protection v kapitole 3.2 a Protection simulation v kapitole 3.3 . 

3.1 Distance protection 

Podľa  [2] je tento podmodul charakterizovaný týmito funkciami :  

• Automatická kalkulácia nastavení až pre 6 zón plus opätovné zapnutie   

• Žiadne limity pre konfigurácie siete  

• Detailná knižnica ochrán špecifických pre dodávateľa  

• Viacero užívateľom upravitelných nastavení stratégii zahrnujúce jednu metódu, 

ktorá je selektívna pre všetky konfigurácie siete 

• Kalkulácia primárnych a sekundárnych nastavení  

• Rozmanité diagramy zahrnujúce R-X alebo Zt charakteristiky 

 

Impedančné oblasti popisujú zariadenia distančnej ochrany. Zariadenia distančnej ochrany 

vypnú, keď je zaznamenaná impedancia, ktorá sa nachádza vnútri zadanej impedančnej oblasti. 

PSS SINCAL dokáže rozoznať viacero impedančných oblastí, od jednoduchých bežne známych až 

po voľne definovateľné, takže všetky používané ochranné prvky môžu byť odsimulované.  

3.2 Overcurrent-time protection 

Podľa  [2] je tento podmodul charakterizovaný týmito funkciami :  

• Simulácia stupňovitých javov a koordinácia a dokumentácia „overcurrent-time 

protection“ v radiálnych a mriežkových systémoch  

• Automatické stupňovanie cesty a vytváranie diagramu  

• Interaktívny stupňovitý jav/sekvencia analýzy zahrnujúca grafické zobrazenie 

koordinácii  

• Simulácia hlavnej a záložnej ochrany  

• Podpora ANSI kódov 27, 47, 49, 50, 51, 59, 67, 79, 81, 87, a ďalších, 

zahrňujúcich spätnú zložku, nadpätie a podpätie, nadfrekvenciu a podfrekvenciu 

• Ustálený skrat, viacero chýb a simulácia dynamického javu s užívateľom 

definované komplexné impedancie porúch   

• Chyby v uzloch a vetvách zahrňujúc poruchy  

• Prenos signálu medzi vypínacím relé, blokovacím alebo diaľkovým vypnutím 

• Knižnica ochrán s niekoľkými tisíckami relé   

• Užívateľom definované zariadenia na báze predefinovaných blokov 

• Koordinácia skrz rôzne hladiny napätia 

• Prispôsobiteľné nastavenia diagramu  

• Viacosý diagram 
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• Časová kalkulačka a skúšač 

• Krivky poškodenia kábla a generátora, motoru (statoru a rotoru) a transformátora 

• Štartovacie krivky motoru taktiež s NEMA modelom zahrňujúcim rôzne napäťové 

podmienky  

• Riadiace prvky  

• Bežný a individuálny časovač pre zapínanie a vypínanie 

• Stupňovité kódovanie farieb stavov zariadení v sieťovom diagrame 

• Zobrazenie všetkých nastavení a stavov v sieťovom diagrame 

• Hlásanie pre nastavenia zariadenia a kontrola koordinácii  

3.3 Protection simulation 

Podľa  [2] je tento podmodul charakterizovaný týmito funkciami :  

• Automatická simulácia porúch v chránenej oblasti  

• Sada výsledných diagramov ako Z-t, X-t, R-X  

• Lokalizátor chýb 

Tento modul môže byť použitý pre simuláciu elektrických sietí so sériovou a paralelnou 

admitanciou, zdrojmi napätia pre generátory, vypínacou charakteristikou pre ochranné prvky, 

a dovolených skratových prúdov zariadenia. Tieto zariadenia určujú maximálne skratové prúdy. 

PSS SINCAL počíta nadprúdy so zmienenou impedanciou (referovanú k 1 MVA) a používa 

symetrické komponenty pre výpočet 1-fázových porúch.  

PSS SINCAL Protection Simulation skúma nasledujúce druhy porúch :  

• 1-fázový zemný skrat 

• 2-fázový zemný skrat  

• 2-fázový skrat 

• 3-fázový skrat  

• Dvojité a viacnásobné poruchy  

• Prúdy s a bez počiatočného zaťaženia 

PSS SINCAL Protection Simulation dodržuje rôznorodosť druhov ochranných zariadení 

(nadprúdová ochrana, distančná ochrana,...) Taktiež dokáže identifikovať poruchy kdekoľvek 

v uzloch či trasách. Pri výbere jednotlivých prvkov do elektrickej siete môžeme použiť rozšírený 

katalóg ochranných prvkov vhodných pre naše potreby. Zohľadňuje smerové prvky s voľne 

definovateľnými rozsahmi vo svojich výpočtoch a taktiež zohľadňuje poruchovú impedanciu.  Pri 

simulácii je možno zobraziť vypínacie charakteristiky pre ochranné prvky v dvojitom 

logaritmickom prúdovo-časovom diagrame. Tento diagram môžeme prispôsobiť tak, že sa tam 

zobrazí viac než jedna krivka a teda je možné zobraziť vypínacie charakteristiky určitých častí siete 

ako aj celej siete dohromady.  

PSS SINCAL Protection Simulation môže byť použitý na zistenie časov trvania poruchy pre 

hociktorú oblasť porúch. Dá sa ním monitorovať selektivita ochranných zariadení a skontrolovať 

selektivitu ochranných prvkov. Dajú sa overiť tepelné zaťaženie zariadenia a vyšetriť chyby 

vypnutia vyskytujúce sa pri bežnej prevádzke.[2] 

Postup výpočtov v Protection simulation module :  
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Obrázok 2 – Algoritmus výpočtov v module protection simulation 
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4 MANUÁL K SPUSTENIU A PRÁCI S JEDNOTLIVÝMI 

MODULMI  
Základom pre správne nastavenie a spustenie týchto modulov musí byť správne 

nadefinovaná a zostavená schéme sústavy. Je potrebné mať správne zadefinované napäťové 

hladiny ako aj docieliť správneho prepojenia prvkov sústavy, bez ktorých by nebolo možné docieliť 

správnej analýzy možných chýb či porúch.  

 Pre spustenie modulov Protection je potrebné ich zapnúť v položke Calculate -> Methods... 

-> zaškrtnúť Protection... Po tomto kroku sa pridá výber prvkov ochrany do položky Insert -> 

Insert Modes -> Protection Device. Teraz je nastavené pracovné rozhranie a môžu sa do sústavy 

vložiť prvky ochrany. Vkladajú sa zvolením prvku Protection Device a kliknutím na zvolené 

miesto v sieti. Po kliknutí sa v sieti zobrazí schematická značka prvku ochrany a v menu je 

možnosť zvoliť aký prvok ochrany (poprípade prístrojový transformátor) bude vložený. Jedna 

značka prvku ochrany môže reprezentovať väčšie množstvo druhov ochrán kvôli úspore miesta. 

Program ponúka tieto druhy ochrán :  

• Prístrojový transformátor (Instrument transformers) 

• Nadprúdová ochrana (OC Settings) 

• Distančná ochrana (DI Settings) 

• Prepäťové a podpäťové ochrany (Voltage Protection Settings) 

• Ochrana voči kolísaniu frekvencie ( Frequency Protecion Settings) 

• Nastavenia vypínania – bežné ( Tripping Settings – Common ) 

• Nastavenia vypínania – Siemens ( Tripping Settings – Siemens ) 

 

V tejto kapitole sú bližšie popísané prvky OC Settings a DI Settings, teda nadprúdové 

a distančné ochrany ako aj modul Protection Simulation, ktorý slúži na simulovanie porúch vo 

vedení a kontrole správnosti nastavenia prvkov ochrany. Všetky tieto postupy sú vytvorené na 

základe jednoduchej vytvorenej schémy popísanej v nasledujúcej podkapitole 4.1. 

4.1 Vytvorenie pomocnej schémy pre zostavenie manuálov 

Pre názornú ukážku ako tieto moduly fungujú bola vytvorená jednoduchá schéma obsahujúca 

zdroj, impedanciu vedenia, ochranný prvok zastupujúci distančnú ako aj nadprúdovú ochranu 

a koniec vedenia. Do sústavy bol vložený prvok fault observation, ktorý reprezentuje miesto vzniku 

poruchy. 
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Obrázok 3 - Schéma zapojenia použitá k popisu základných funkcií 

 

Všetky prvky sa v programe vkladajú pomocou menu Insert -> ..., na začiatku bol vložený 

zdrojom, ktorý v tomto prípade reprezentuje Infeeder  

 

Obrázok 4 - Nastavenie parametrov zdroja pomocnej schémy 

Po vložení zdroja nasledovalo vloženie vedenia, ktoré sa vkladá pomocou prvku Line, ktorý 

sa nachádza v menu Insert -> Branch Elements -> Line. Klikom na uzol zdroja (treba počkať až 

sa ukáže štvorec, ktorý indikuje, že tieto prvky budú spojené) a na ľubovoľné miesto na ploche.  
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Obrázok 5 - Vloženie prvku Line reprezentujúceho vedenie do obvodu 

Do vytvorenej sústavy s dvomi prvkami je potrebné nadefinovať hodnoty impedancie pre 

vedenie. Je potreba kliknúť na vedenie a následne na modrý štvorec, ktorý zobrazí okno nastavení.  

 

Obrázok 6 - Nastavenie parametrov vedenia 
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Ďalším krokom je pridanie konca vedenia, ktorý v tomto prípade reprezentuje prvok Load. 

Nachádza sa v menu Insert -> Node Elements -> Load. 

 

Obrázok 7 - Vloženie prvku Load reprezentujúceho záťaž 

 Po vložení tohto prvku nasleduje vloženie ochranných prvkov. Tie sa vkladajú skrz menu 

Insert -> Insert Modes -> Protection device. Jeden takýto prvok môže reprezentovať viacero 

ochrán zároveň, aby sa docielilo zmenšenia počtu prvkov v sústave. Ak program nezobrazuje 

možnosť pridať ochranné prvky, je potrebné túto funkciu zapnúť, toto je popísané na začiatku 

kapitoly 4. Viac k nastaveniam ochrán sa dozviete v nasledujúcich kapitolách.  

Po splnení týchto krokov je potrebné vložiť prvok Fault Observation, ktorý reprezentuje 

poruchy alebo preťaženia v sieti. Viac k tomuto sa dočítate v kapitole 4.2.  
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Obrázok 8 - Vloženie prvkov Fault Observation a Protection Device 

Po splnení všetkých krokov je potrebné ešte vložiť PTP a PTN (prístrojový transformátor 

prúdu a napätia). Viac k vloženiu v kapitole 4.5.  

 K otestovaniu funkčnosti ochrán bola použitá jednoduchá situácia a to vznik trojfázového 

skratu. Program túto situáciu nasimuloval a zobrazil výsledné hodnoty.  

 

 

Obrázok 9 - Schéma obvodu po dokončení simulácie so zobrazenými výsledkami 
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Obrázok 10 - Detailnejšie zobrazenie výsledkov simulácie reakcie ochranných prvkov 

Na obrázok č.10 sa nachádzajú výsledné hodnoty simulácie poruchy s následnou reakciou 

ochrany. Tieto výsledky je potrebné zobraziť cez menu, nakoľko program zobrazí len časť 

výsledkov ako môžete vidieť na obrázku č.9 . K tejto rozšírenej škále výsledkov sa možno dostať 

takto, viď obrázok č.11 . 
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Obrázok 11 - Zobrazenie detailnejších výsledkov simulácie 

4.2 Protection simulation 

Tento modul je určený na simulovanie rôznych poruchových stavov vo vedení a ku kontrole 

nastavení ochranných prvkov. Pri simulácii porúch je potrebné ako prvé vložiť prvok Fault 

Observation, ktorý sa nachádza v menu  Insert -> Insert Modes -> Fault Observation. Tento prvok 

reprezentuje skrat, ktorý je kliknutím na  zvolené miesto umiestnený. Ak by bolo potrebné tento 

prvok premiestniť, stačí naň kliknúť a za modrý štvorec potiahnuť kam je potreba. Po umiestnení 

prvku je možno zvoliť druh simulovaného skratu, na výber je z viacerých možností :  

• 3-fázový skrat ( 3-phase short circuit ) 

• 3-fázový skrat zemný ( 3-phase ground fault ) 

• 2-fázový skrat ( 2-phase short circuit ) 

• 2-fázový skrat zemný ( 2-phase ground fault ) 

• 1-fázový skrat zemný ( 1-phase ground fault ) 

Po stlačení tlačidla OK sa spustí simulácia a po jej dokončení sa vypíšu výsledné hodnoty 

k prvkom v schéme. Tieto hodnoty obsahujú veľkosť skratového prúdu ako aj dobu po ktorú 

pretekal obvodom, čas zareagovania prvku ochrany.  

Okrem skratov sa v tomto module dá spustiť aj rozsiahla škála simulácii a to :  

• Stabilita ( Stability...) 

• Fault Event 
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• Nastavenia distančnej ochrany ( DI Device – Settings ) 

• Diagramy distančnej ochrany ( DI Device – Charts ) 

• Určenie miesta poruchy ( Determining Fault Locations ) 

• Protection Route... 

• Analýza ochrany ( Protection Analysis...) 

• Kontrola nastavení nadprúdovej ochrany ( Check OC Settings...) 

Všetky tieto druhy výpočtov a analýz sa nachádzajú v menu Calculate -> Protection Device 

Coordination -> ... 

V časti Data je možno zobraziť rôzne výsledky ako aj diagramy či tabuľky. Dostať sa sem 

dá touto cestou Data -> Protection Device Coordination -> ... . Je potrebné mať správne nastavené 

ochrany ako aj správne nadimenzované vedenie aby boli výpočty správne.  

4.2.1 Protection Analysis 

Táto simulácia zlučuje viacero skratových porúch do jednej výslednej správy. Taktiež je tu 

možnosť nastaviť viacero parametrov simulácie, ktoré sú potrebné pre analýzu. Všetky tieto 

nastavenia sa zobrazia vo výslednej správe, ktorú je možné exportovať napríklad do súboru .pdf 

pomocou tlačidla Export, ktoré sa nachádza vo výslednej správe.  

 

Obrázok 12 - Protection analysis nastavenia 
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Popis obrázku a vyznačených častí : 

1. Simulácia : 

o počet metód – udáva koľko druhov skratov má simulácia počítať 
o druhy metód – udáva konkrétny druh skratu, ktorý bude realizovaný  

o dosah – udáva v akej vzdialenosti od začiatku vedenia sa nachádza skrat 

o postihnuté fázy – udáva možnosť vybrať postihnuté fázy ( napríklad pri 

jednopólovej poruche je možnosť vybrať konkrétnu postihnutú fázu, napr. L2)  

o dodatočné dáta poruchy  - v tomto okne je možné nakonfigurovať odpor 

poruchy 

2. Vymedzenie kontrolovaných oblastí – táto je možnosť je využívaná pri rozsiahlejších 

elektrických sústavách k vymedzeniu len určitej oblasti, ktorá má byť testovaná  

3. Prídavné kontroly – je tu možnosť pridať kontrolu selektivity a iné prídavné kontroly 

v závislosti od používaných modulov ( v tomto prípade sa jedná výlučne len 

o selektivitu ) 

4. Nastavenia – doplnkové nastavenia k spôsobu simulácie pre rôzne stavy a 

konfigurácie 

4.2.2 Protection Route 

Táto funkcia je využívaná pri distančnej ochrane a to konkrétne pri vymedzení oblasti 

pôsobenia tejto ochrany. Kontroluje či sa impedancia chráneného vedenia zhoduje s hodnotou 

nastavenou v ochrane. Zamedzuje teda nesprávnemu fungovaniu distančnej ochrany. Ak táto 

funkcia zistí rozdiely medzi hodnotami je potrebné tieto hodnoty znova prepočítať až pokým 

program nevyhodnotí nastavenie ako správne.  

4.2.3 Stability 

Táto funkcia je určená na výpočet prúdu a napätia prechádzajúcich ochranou pri rôznych 

druhoch porúch. Využívaná je pri simuláciách všetkých druhov skratov, či už fázových alebo 

zemných spojeniach.  

4.2.4 Fault event 

Je to funkcia, ktorá zgrupuje rôzne druhy porúch na jedno miesto, teda v sieti zgrupuje prvky 

fault observation  a je možné vykonať simulácie viacerých porúch naraz. Funkcia je užitočná z toho 

pohľadu, že užívateľ ušetrí čas simulovaním každej poruchy zvlášť, namiesto toho môže spustiť 

všetky naraz.  

 

4.3 Distance protection 

Tento modul slúži k simulácii distančných ochrán v obvodoch. Tento ochranný prvok sa 

vkladá do obvodu týmto spôsobom -  Insert -> Insert Modes -> Protection Device -> zaškrtnúť DI 

Settings. Po vložení prvku sa zobrazí okno s nastaveniami ochrany, kde je možno nastaviť rôzne 

parametre.  
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Obrázok 13 - Distance protection nastavenia 

 

Popis obrázku a vyznačených častí : 

1. Výber druhu distančnej ochrany  

- výber konkrétneho typu distančnej ochrany z knižnice programu  

- zvolenie typu charakteristiky 

- určenie, či sú uvažované vstupné údaje brané ako sieťové (primary) alebo 

ako údaje, ktoré berú do úvahy hodnoty z prístrojového transformátora 

(secondary) 

- vymedzenie oblasti pôsobenia  pre ochranu, kde je možno vybrať z troch 

variant :  

• Phase – vytvorenie impedančnej zóny pre spínanie fázových 

porúch 

• Ground - vytvorenie impedančnej zóny pre spínanie zemných 

spojení  

• Phase+Ground – vytvorenie impedančnej zóny pre spínanie 

fázových porúch ako aj zemných spojení   

2. Nastavenie počtu zón distančnej ochrany 

3. Pre každú zónu je možno nastaviť :  

o Smerovosť ochrany – možnosť výberu medzi Forward(dopredu) 

a Backward (dozadu) 
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o Spínanie – možnosť výberu medzi Common a Individual, kde jediný 

rozdiel medzi týmto možnosťami je čas oneskorovacieho člena ďalšej 

ochrany. Pri možnosti Common  má oneskorovací člen menšiu hodnotu. 

o Čas vypnutia – nastavenie presnej hodnoty času, v ktorom má ochrana 

vypnúť pri prekročení nastavenej hodnoty impedancie  

o Rezistenciu R  

o Reaktanciu X  

 

 

Toto nastavenie je základné, dá sa však vybrať aj zo širšej škály iných vstupných 

parametrov, viď foto nižšie.  

 

Obrázok 14 - Distance protection výber vstupných parametrov 

Popis jednotlivých druhov charakteristík distančnej ochrany z obrázka č.14 : 

▪ Impedance – jedná sa o zónu klasického kruhového tvaru so stredom kružnice v počiatku 

súradnicovej sústavy. 
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Obrázok 15 - Impedance zóna 

▪ Modified Impedance – jedná sa o zónu kruhového tvaru so stredom posunutým od stredu 

súradnicovej sústavy po ose R. 

 

Obrázok 16 - Modified impedance zóna 

▪ Conductance – jedná sa o zónu kruhového tvaru, kde je stred kružnice posunutý od stredu 

súradnicovej sústavy po ose R tak, že os X je dotyčnicou ku kružnici.  

 

Obrázok 17 - Conductance zóna 

▪ Quadrilateral – jedná sa o zónu štvoruholníkového tvaru s uhlom φ, ktorý určuje naklonenie 

zvislej strany štvoruholníka. 

 

Obrázok 18 - Quadrilateral zóna 
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▪ Reactance – jedná sa o zónu štvoruholníkového tvaru, kde je hodnota R vždy väčšia než hodnota 

X. Hodnota reaktancie je vždy preddefinovaná, hodnota rezistencie nemá žiadne limity.   

 

Obrázok 19 - Reactance zóna 

▪ MHO - jedná sa o zónu kruhového tvaru, kde kružnica pretína počiatok súradnicovej sústavy a jej 

priemer leží na priamke, ktorá prechádza počiatkom súradnicovej sústavy a je určená uhlom φ. 

 

Obrázok 20 - MHO zóna pri nastavení smeru a) Forward b) Backward 

 

▪ MHO polarized – jedná sa o rovnakú charakteristiku ako pri klasickom MHO avšak túto 

charakteristiku ovplyvňuje polarizácia napätia ( na obrázku vektor Zpre )      

    

�̅�𝑝𝑟𝑒 =
�̅�𝑝

𝐼�̅�𝑐𝑡
   

        ( 1 ) 

 

Obrázok 21 - MHO polarized zóna pri nastavení a) Forward fault b) Backward fault 

▪ MHO limited – jedná sa o kruhovú MHO zónu, ktorá je v prvom kvadrante horizontálne aj 

vertikálne limitovaná. 
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Obrázok 22 - MHO limited zóna pri nastavení smeru a) Forward b) Backward 

 

▪ MHO polarized and limited – jedná sa o kombináciu MHO polarized a MHO limited zóny. 

 

Obrázok 23 - MHO polarized and limited zóna pri nastavení a) Forward fault b) Backward fault 

▪ Combined – pri tomto type je zóna definovaná jednou kružnicou a niekoľkými rovnými čiarami. 

Táto zóna je definovaná uhlami α, β a γ ako aj rezistenciou R a impedanciou Z.  

 

Obrázok 24 - Combined zóna 

▪ Impedance and blinder – jedná sa o štvoruholníkovú zónu, kde uhol φ určuje náklon tohto 

štvoruholníka. Program vidí túto zónu ako zjednodušený obdĺžnik.  

 

Obrázok 25 - Impedance and blinder zóna 



  4 Manuál k spusteniu a práci s jednotlivými modulmi 

 

 

37 

Všetky vyššie popísané zóny patria do kategórie bežných zón, okrem tejto kategórie je možné 

využiť aj ďalšie dve. Podľa programového manuálu PSS SINCAL delí tieto zóny podľa tvaru do 

týchto základných skupín :  

• Bežné zóny – obdĺžnikové alebo kruhové  

- Toto je najjednoduchší tvar, na definovanie obdĺžnikovej oblasti musíme zadať 

nasledovné :  

o  rezistancia 

o  induktívna reaktancia 

o  vstupy kvadrantu : 

▪ I – prvý kvadrant 

▪ A – všetky kvadranty  

- Podľa druhu ochrany môže byť daná oblasť obdĺžnik alebo kruh. 

 

 

Obrázok 26 - Príklad zón pre bežné oblasti 

• SIEMENS zóna  

- Impedančný štvoruholník má typický tvar pre SIEMENS pre zariadenia distančnej 

ochrany, na definovanie oblasti musíme zadať nasledovné : 

o  X + A ( induktívna reaktancia ) 

o  X – A ( induktívna reaktancia ) 

o  RA1 ( rezistancia ) 

o  RA2 ( rezistancia ) 

o  ϕ ( uhol ) 

- Impedančný štvoruholník má vždy nasledujúci tvar :  

 

Obrázok 27 - Zóna pre SIEMENS oblasť 
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• Voľne definovateľné zóny  

- Tu môže užívateľ simulovať hocijaký druh oblasti 

- Oblasť je definovaná 10 rovnými čiarami a 4 kruhmi, všetky tieto vstupy môžu 

byť voľne definované 

- 10 rovných čiar prechádza priamo cez bod, ktorý bol definovaný a sú pod uhlom 

ku kladnej osy R, kde tieto čiary sú definované nasledovným : 

o  R ( rezistancia ) 

o  X ( induktívna reaktancia ) 

o  ϕ ( uhol ) 

- 3 body definujú kruhy, počiatočný, oblúkový a koncový bod. Kruhy vždy začínajú 

v počiatku, pokračujú oblúkom a koncovým bod, a potom späť k počiatočnému 

bodu. Táto procedúra je dôležitá pretože vytvára limitujúcu čiaru. Kruhy môžu byť 

predlžované alebo skracované v smere osy R a X alebo otočené pod uhlom voči 

kladnej osy R. Preto sú tieto kruhy definované nasledovnými : 

o  Ra ( rezistancia počiatočného bodu ) 

o  Xa ( induktívna reaktancia počiatočného bodu ) 

o  Rb ( rezistancia bodu oblúku ) 

o  Xb ( induktívna reaktancia bodu oblúku ) 

o  Re (rezistancia koncového bodu ) 

o  Xe ( induktívna reaktancia koncového bodu ) 

o  fR ( faktor skreslenia v smere osy R ) 

o  fX ( faktor skreslenia v smere osy X ) 

o  ϕ ( uhol natočenia ) 

 

 

 

Obrázok 28 - Príklad zóny pre voľne definovateľnú oblasť 

Po nastavení všetkých vstupných parametrov  je treba potvrdiť tlačidlom OK a distančná 

ochrana je nastavená. Aby táto ochrana fungovala správne a program neposlal hlásenie o chybe pri 

výpočte je potrebné vložiť napäťový a prúdový transformátor. Postup vloženia viď kapitola 4.5.  
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4.4 Overcurrent-time protection 

Tento modul slúži k simulácii nadprúdových ochrán v obvodoch. Tento ochranný prvok sa 

vkladá do obvodu týmto spôsobom - Insert -> Insert Modes -> Protection Device -> zaškrtnúť OC 

Settings. Po vložení prvku sa zobrazí okno s nastaveniami ochrany, kde je možno nastaviť rôzne 

parametre. 

 

Obrázok 29 - Nastavenia nadprúdovej ochrany (Overcurrent protection) 

Popis obrázku :  

1. Výber typu nadprúdovej ochrany z rozsiahlej knižnice – táto knižnica obsahuje 

ochrany od spoločnosti Siemens ale aj zopár ochrán od iných spoločností. 

2. Nastavenie základných parametrov ochrany -táto možnosť je uzamknutá pokiaľ 

užívateľ zvolí konkrétny typ ochrany z knižnice, pretože tieto hodnoty sú pre každú 

ochranu v knižnici preddefinované. Ak chce užívateľ nadefinovať tieto hodnoty je 

potrebné nechať prvé pole prázdne, teda nevybrať žiadnu ochranu z knižnice. 

3. Nastavenia pre rôzne druhy ochrán ako vypnutie, smerovosť, časová závislosť a ďalšie 

– v tomto poly sa nastavujú jednotlivé parametre vypínacej charakteristiky ochrany. 

Každá ochrana má preddefinované, ktoré polia budú uzamknuté, a ktoré naopak 

odomknuté k možnosti nastavenia. Vo väčšine ochrán je možno nadefinovať iba 

hodnoty prúdu a času.  

 



  4 Manuál k spusteniu a práci s jednotlivými modulmi 

 

 

40 

4.4.1 Nastavenie charakteristiky nadprúdovej ochrany 

Program PSS Sincal povoľuje nastavenie typu charakteristiky, ale len prvej krivky 

Characteristic curve , ktorá je časovo závislá a ďalšie krivky First, Second a Third Instantaneous 

Tripping sú realizovateľné ako časovo nezávislé. Program povoľuje rôznu kombináciu týchto 

kriviek aby bolo možné dosiahnuť potrebnú vypínaciu charakteristiku.  

4.4.1.1 Popis jednotlivých kriviek  

• Characteristic curve – je to vypínacia charakteristika definovaná krivkou s dvojitou 

logaritmickou osou závislosti prúd-čas. Táto krivka sa aktivuje cez okno Tripping Ip . 

• First Instantaneous Tripping – táto krivka je aktivovaná cez okno Tripping I>. Je tu 

možnosť použiť funkciu Lim, ktorá obmedzí čas Characteristic curve na čas nastavený pri 

First Instantaneous. 

• Second Instantaneous Tripping – táto krivka je aktivovaná pomocou okna Tripping I>>. 

Ak je aktivovaná s funkciou Lim, tak čas Characteristic curve je obmedzený na čas 

nastavený pri Second Instantaneous.  

• Third Instantaneous Tripping - táto krivka je aktivovaná cez okno Tripping I>>>. Ak je 

aktivovaná s funkciou Lim, tak čas Characteristic curve je obmedzený na čas nastavený 

pri Third Instantaneous. 

 

Obrázok 30 – Segmenty vypínacej charakteristiky ochrany :Čierna krivka - Characteristic curve; 

Červená krivka - First Instantaneous Tripping; Zelená krivka - Second Instantaneous Tripping; 

Modrá krivka - Third Instantaneous Tripping 
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Tieto krivky sú popísané aj ANSI kódmi, ktoré môžete vidieť v tabuľke nižšie.  

Tabuľka 1- ANSI kódy nastavení charakteristiky nadprúdovej ochrany 

  

Fázová ochrana (Phase) Zemná ochrana (Ground) 

ANSI 

Ip/Iep 51 51N 

I>/Ie> 50 (Instantaneous) 50N (Instantaneous) 

I>>/Ie>> 67 (Instantaneous) 67N (Instantaneous) 

I>>>/Ie>>> 50HS (Instantaneous) 50NS (Instantaneous) 

 

4.4.1.2 Úprava parametrov nadprúdovej ochrany 

 

Program PSS SINCAL umožňuje upraviť parametre konkrétnej ochrany podľa potrieb 

užívateľa. Na obrázku nižšie môžete vidieť akou cestou sa možno dostať k otvoreniu okna pre 

zmenu parametrov nadprúdovej ochrany, avšak je potrebné mať zapnuté Protection methods viď 

začiatok kapitoly č.4 . 

 

 

Obrázok 31 - Navigácia k otvoreniu zmeny nastavení charakteristiky nadprúdovej ochrany 
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Po otvorení tohto okna je potrebné vybrať zo zoznamu ochranu, ktorá bude upravovaná 

a zakliknúť ju. Následne sa zobrazí okno ako na obrázku nižšie kde možno realizovať rôzne 

nastavenia. Vyberať sa dá z rôznych druhov ochrán s rôznymi predpísanými charakteristikami. 

Význam skratiek za typom ochrany môžete nájsť v  manuáli programu na stranách 43 a 44, kapitola 

2.2.5 (cesta ako sa dopracovať k manuálu je popísaná v prílohe). 

 

Obrázok 32 - Úvodné okno pri zmene nastavení charakteristiky nadprúdovej ochrany 

 

Na obrázku možno vidieť v hornej časti typ zvolenej ochrany. V strednej časti sa 

nastavujú/povoľujú jednotlivé krivky. Možnosť vybrať si z 3 možností a to : 

• None - teda žiadna, táto možnosť zamkne možnosť pracovania s krivkou v okne 

konfigurácie ochrany (obrázok č.29) 

• x In –  násobok menovitého prúdu 

• A – zadávame konkrétnu hodnotu prúdu v ampéroch 

 

V spodnej časti je možno vidieť nastavenia samotnej vypínacej charakteristiky. Po dvojitom 

kliknutí na názov charakteristiky sa zobrazí okno, viď obrázok č. 34. 



  4 Manuál k spusteniu a práci s jednotlivými modulmi 

 

 

43 

 

Obrázok 33 - Nastavenie parametrov funkcie opisujúcej vypínaciu charakteristiku 

 

 

Obrázok 34 - Nastavenie typu funkcie vypínacej charakteristiky 
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Program ponúka výber z viacero funkcií, ktoré popisujú vypínaciu charakteristiku. Je tu 

možnosť vybrať funkciu s vopred definovanými parametrami alebo funkciu, ktorej používateľ 

nadefinuje jednotlivé parametre ako je vidieť na obrázku č.33. Viac informácii k jednotlivým 

funkciám ako je ich tvar či hodnoty parametrov nájdete v manuáli k programu kapitola 2.2.5 strany 

50-53 ( návod ako sa dostať k offline verzii tohto manuálu je popísaný v prílohe). 

4.5 Vloženie prístrojového transformátoru prúdu alebo napätia 

Pre správnu fungovanie ochranných prvkov v moduloch Protection je potrebné vložiť 

prúdový a napäťový prístrojový transformátor. V inom prípade by program vyzval k ich vloženiu, 

pretože by pri spustení simulácii došlo k chybe. Vloženie je ukázané na nasledujúcom obrázku. 

 

 

Obrázok 35 - Vloženie prístrojového transformátoru prúdu alebo napätia 

Zelené pole označuje vloženie PTP a PTN fázové, následne červenou farbou je označená cesta 

ako umiestniť PTP do nami zvoleného uzla. Rovnaký postup platí aj pre vkladanie PTN. Modré 

pole označuje vloženie PTP a PTN zemných a postup ich  umiestnenia je rovnaký ako u fázových.  

4.6 Kontrola správnosti nastavenia sústavy pre realizáciu simulácie 

Pri spúšťaní jednotlivých simulácii, výpočtov či analýz môže dôjsť k viacerým chybám, 

ktoré zabránia realizácii simulácie a docielenia výsledku. Program dokáže tieto chyby 

identifikovať a upozorniť na ne. Vypíše označenie prvku sústavy a heslovite v čom vznikol 

problém aby mohol byť opravený. Chyby môžu často vznikať pri zadávaní hodnôt do prvkov 

sústavy ako aj zlé nastavenie ochrany, čo môže viesť k nesprávnym výsledkom simulácie.  

Po spustení simulácie program vyhodnotí počet chýb, ak sa tam nejaké nachádzajú, 

poprípade ich označí ako nie príliš závažné pre daný druh operácie a sú umiestnené medzi výstrahy. 

Program dokáže spustiť simuláciu aj s menšími chybami, čo je možné postrehnúť pri načítavaní, 

ale výsledky budú nekompletné.  
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5 SIMULÁCIA NA TESTOVACEJ SIETI  
V tejto kapitole bude popísaná simulácia na vytvorenej sieti reálneho vedenia. Celý priebeh 

vytvorenia a nastavenia jednotlivých prvkov, nastavenie zadaných parametrov ako aj výsledky 

simulácií.  

Je zadaná kompenzovaná sústava, ktorá prechádza na uzlový odporník. Základom je zdroj, 

ktorý reprezentuje prvok Infeeder, jedná sa o zdroj, ktorý je definovaný skratovým výkonom 

a napäťovou hladinou. Nasleduje transformátor s uzemneným uzlom primárnej strany a uzlom 

sekundárnej strany uzemneným cez odporník. Za transformátorom sa nachádzajú štyri vývody, kde 

tri z nich sú chránené nadprúdovými ochranami s doporučenými vypínacími charakteristikami, 

viď. obrázok č.36 a č.37. 

Hlavným cieľom tejto simulácie je otestovať správnosť fungovania selektivity ochrán pri 

vzniku jednofázovej-zemnej poruchy v prvom vývode (N1). Testovanie má byť urobené pre rôzne 

prevádzkové stavy v kombinácii s rôznymi hodnotami odporu poruchy. 

Výsledkom celej simulácie bude overenie funkčnosti selektivity ochrán a tabuľky s hodnotami 

poruchových prúdov pre každú variantu ako aj hodnoty vypínacích časov ochrany, za predpokladu, 

že selektivita ochrán bude fungovať.  
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Obrázok 36 - Zadaná vypínacia charakteristika zemnej ochrany 

Takto zadaná charakteristika bola použitá pri každom vývode (N1-N3) s parametrami 

odpovedajúcimi obrázku. Nastavenie týchto parametrov je popísané v kapitole 5.2 – Nastavenie 

parametrov nadprúdových ochrán a zvolenie samotných kriviek je popísané v kapitole 4.4.1 – 

Nastavenie charakteristiky nadprúdovej ochrany. Jedná sa o kombináciu časovo závislej 
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charakteristiky (Iep) s časovo nezávislou charakteristikou (Ie>), kde časovo závislú charakteristiku 

popisuje funkcia, ktorá je súčasťou obrázka.   

 

Obrázok 37 - Zadaná charakteristika fázovej ochrany 

Rovnako ako aj  predchádzajúca charakteristika, tak aj táto bola použitá pre všetky tri chránené 

vývody (N1-N3) s parametrami odpovedajúcimi obrázku. Nastavené parametre je možno vidieť 
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v kapitole 5.2 – Nastavenie parametrov nadprúdových ochrán. Použité boli programom 

preddefinované krivky nakonfigurované podľa zadaných parametrov.  

5.1 Zadaná schéma a parametre 

Simulácia jednofázovej zemnej poruchy bude realizovaná na jednoduchom vedení, ktoré 

pozostáva zo zdroja, ktorý je zadaný pomocou skratovej impedancie a nachádza sa na hladine 

110kV, ďalej z transformátoru 110/23kV, ktorý má primárnu stranu priamo spojenú so zemou 

a sekundárnu stranu spojenú so zemou cez odporník. Z transformátoru pokračujeme na štyri 3-

fázové vedenia z čoho tri tieto vedenia sú chránené nadprúdovými ochranami zemnými aj 

fázovými.  

 

 

Obrázok 38 - Schéma simulovaného vedenia 

 

Každý prvok v sústave je označený pre lepšiu prácu s touto sieťou. Vedenia majú označenia 

N1-N4, transformátor je označený ako „trafo“ a zdroj je označený ako I25. Ochrany jednotlivých 

vedení sú označené číslami 1-3.   

5.1.1 Parametre zdroja 

Zadanými parametrami zdroja sú skratový prúd Ik=6kA a napäťová hladina U1=110kV. Keďže 

program potrebuje ako vstupný údaj skratový výkon Sk“, tak je potrebné ho dopočítať. Výpočet 

skratového výkonu : 

𝑆𝑘
" = √3 ∙ 𝑈1 ∙ 𝐼𝑘 = √3 ∙ 110000 ∙ 6000 ≅ 1140 𝑀𝑉𝐴 

( 2 ) 

Výsledná hodnota Sk“ bola zadaná do zdroja, ktorý reprezentuje prvok Infeeder, viď obrázok 

č.39. Hodnota Sk“ bola zadaná do zvýraznenej oblasti a ostatné parametre boli ponechané ako ich 

program preddefinoval. Šípky na obrázku ukazujú na pole, kde sa nastavuje napäťová hladina 

zdroja, v tomto prípade zvolená na 110kV.  
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Obrázok 39 - Parametre zdroja 

5.1.2 Parametre a nastavenie transformátora 

V simulácii je použitý dvojvinuťový transformátor hviezda-hviezda, kde uzol primárnej strany 

je priamo uzemnený a uzol sekundárnej strany je uzemnený cez odporník. Transformátor má 

prevod 110kV/23kV s výkonom stanoveným na 25 MVA a hodnotou pomerného napätia nakrátko 

transformátora uk=11%, zapojenie YNYN6. Pre zapnutie možnosti uzemnenia uzlov 

transformátoru je potrebné zakliknúť možnosť Zero-Phase Sequence. Pomery Z0/Z1 a R0/X0 boli 

nastavené podľa odporúčaní vedúceho práce na Z0/Z1=1 a R0/X0=0.01. Uzol primárnej strany je 

priamo spojený so zemou a uzol sekundárnej strany je spojený so zemou cez odporník, ktorého 

hodnota je zadaná prúdom a to v prvej variante IN=600A a v druhej variante IN=1kA. Keďže 

odporník sa v programe nastavuje pomocou impedancie, je potrebné tieto hodnoty vypočítať. 

Výpočet hodnôt odporu odporníku RN : 

𝑅𝑁 =

𝑈2

√3
𝐼𝑁

=

23 000

√3
600

≅ 22.13 Ω 

( 3 ) 

 

𝑅𝑁 =

𝑈2

√3
𝐼𝑁

=

23 000

√3
1000

≅ 13.28 Ω 

( 4 ) 
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Tieto výsledné hodnoty boli vložené do odporníku podľa toho aká varianta bola simulovaná. 

Nastavenie transformátoru a odporníku môžete vidieť na obrázku nižšie.  

 

Obrázok 40 - Parametre transformátora a nastavenie hodnoty odporníku 

Pomocou zobrazenej cesty na obrázku je možno nastaviť parametre použitého odporníku. 

V okne nastavenia je možno vizuálne zobraziť alebo skryť odporník zo schémy vedenia ako aj 

zvoliť, či má program počítať prúd odporníkom alebo nie. Do zvýrazneného okna sa zadáva 

hodnota rezistencie odporníku, poprípade aj hodnota reaktancie a pole nižšie.  

5.1.3 Parametre vedenia 

V schéme sú použité štyri totožné 3-fázové vedenia s rozdielnou dĺžkou, ktorú definuje ich 

zemný kapacitný prúd. Zadané sú 2 stavy prevádzky, teda pri celkovom kapacitnom prúde sústavy 

IC=800 A a IC=400A. Prúd je percentuálne rozdelený do každého vedenia podľa zadania. Variant 

A je pri nízkej hodnote kapacitného prúdu postihnutým vývodom a variant B je pri vysokej hodnote 

kapacitného prúdu postihnutým vývodom.  

 

Obrázok 41 - Percentuálne rozloženie kapacitného prúdu vo variante A 
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Obrázok 42 - Percentuálne rozloženie kapacitného prúdu vo variante B 

Rezistancia, reaktancia a kapacitancia na kilometer bola zvolená po konzultácii s vedúcim 

práce na Rk= 0.226 Ω/km, Xk=0.071Ω/km a Ck= 297nF/km. Ostatné hodnoty boli zvolené 

v programe výberom kábla s hodnotami najbližšími káblu 22-AXEKCY, keďže tento kábel sa v 

knižnici priamo nenachádzal. Všetky parametre káblového vedenia je možno vidieť na obrázku 

č.43. 

 

Obrázok 43 - Parametre káblového vedenia použitého pri simulácii 

K výpočtu jednotlivých dĺžok vývodov je potrebné najprv určiť hodnotu prúdu na 1km káblového 

vedenia ik. Túto veličinu charakterizuje rovnica ( 5 ). Výpočet ik a príklad výpočtu pre vedenie N1 

variantu A : 
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𝑖𝑘 =
𝑈2

√3
∙ 3 ∙ 𝜔 ∙ 𝐶𝑘 ∙ 𝑙1𝑘𝑚 =

𝑈2

√3
∙ 3 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐶𝑘 ∙ 𝑙1𝑘𝑚  

𝑖𝑘 =
23 000

√3
∙ 3 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 297 ∙ 10−9 ∙ 1 = 3.71 𝐴/𝑘𝑚 

( 5 ) 

𝑙1 =  
0.1 ∙ 𝐼𝐶

𝑖𝑘
=

0.1 ∙ 800

3.71
≅ 21.56 𝑘𝑚 

( 6 ) 

Tabuľka 2 - Vypočítané dĺžky vedení pre obe varianty 

Variant A 

  10% 50% 10% 30% 

Ic [A] l [km] 

800 21,56 107,82 21,56 64,69 

400 10,78 53,91 10,78 32,34 

Variant B 

  40% 50% 10% 0% 

Ic [A] l [km] 

800 96,25 107,82 21,56 0,00 

400 43,13 53,91 10,78 0,00 

 

5.1.4 Parametre poruchy 

V tejto simulácii je realizovaná porucha jednofázová-zemná (L1-N) pri rôznych hodnotách 

odporu poruchy. Simulácia je realizovaná pre hodnoty odporu poruchy 0Ω, 2Ω, 5Ω, 10Ω, 50Ω, 

200Ω, 500Ω, 1000Ω. 

 

Obrázok 44 - Nastavovanie hodnôt odporu poruchy L1-N 
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Na obrázku je vidieť cesta (červená farba) ako nastaviť veľkosť odporu poruchy. Dôležité je 

zadávať hodnoty do poľa pre poruchu, ktorá je simulovaná, poprípade pri simulácii všetkých 

porúch je potrebné zadať hodnoty odporov poruchy ku každej poruche. Odpor poruchy je možno 

zadať pomocou rezistancie a reaktancie. 

Vzdialenosť poruchy od začiatku vedenia je možné zadať v percentách z celkovej dĺžky 

daného vývodu. Simulácia je realizovaná v 10% dĺžky vývodu N1. Pri zostavovaní siete sa môže 

stať, že program berie ako začiatok opačný koniec vývodu a preto je potrebné namiesto 10% použiť 

90% (celková dĺžka 100% mínus požadovaná dĺžka 10%).  

5.2 Nastavenie parametrov nadprúdových ochrán 

V zadanej sieti sú využité tri nadprúdové ochrany, kde každá zastupuje ochranu zemnú aj 

fázovú. V poslednom vedení N4 sa ochrana nenachádza. Na obrázkoch nižšie môžete vidieť 

nastavenia vypínacích charakteristík pre fázové a zemné ochrany. Všetky tri nadprúdové ochrany 

majú nastavené rovnaké charakteristiky. Nadefinovanie charakteristiky fázovej ochrany : 

 

 

Obrázok 45 - Nastavenie charakteristiky fázovej ochrany 
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Rovnako ako u fázovej ochrany je potrebné nadefinovať hodnoty aj pre ochranu zemnú. Podľa 

pokynov vedúceho práce bol zvolený  normálny typ charakteristiky pre fázovú ochranu a inverzný 

typ charakteristiky pre ochranu zemnú. Nastavenie zemnej ochrany môžete vidieť na obrázku č.46. 

 

Obrázok 46 - Nastavenie charakteristiky zemnej ochrany 

5.3 Výsledky simulácie 

Táto simulácia bola realizovaná aby sa overila správnosť fungovania selektivity ochrán pri 

vzniku jednofázovej-zemnej poruchy za ochranou č.1 približne v 10% dĺžky vedenia. Výsledkom 

simulácie sú hodnoty prúdov, ktoré tiekli do miesta poruchy ako aj čas vypnutia ochrany a číslo 

ochrany pre prípad, že by zareagovala iná ochrana.  
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Tabuľka 3 - Výsledné hodnoty vypínacieho času ochrany 

Odpor 
poruchy 

[Ω] 

RN - 600 A RN - 1 kA 

IC = 800 A IC = 400 A IC = 800 A IC = 400 A 

0,1xIC (V1) 0,4xIC (V1) 0,1xIC (V1) 0,4xIC (V1) 0,1xIC (V1) 0,4xIC (V1) 0,1xIC (V1) 0,4xIC (V1) 

Číslo ochrany, ktorá zareagovala + čas vypnutia (Tvyp) 

0 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 

2 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 

5 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 

10 1 - 0,50s 1 - 0,50s 1 - 0,50s 1 - 0,50s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 1 - 0,05s 

50 1 - 0,50s 1 - 0,50s 1 - 0,50s 1 - 0,50s 1 - 0,50s 1 - 0,50s 1 - 0,50s 1 - 0,50s 

200 1 - 2,22s 1 - 2,27s 1 - 2,22s 1 - 2,22s 1 - 2,19s 1 - 2,20s 1 - 2,19s 1 - 2,19s 

500 1 - 3,43s 1 - 3,60s 1 - 3,41s 1 - 3,43s 1 - 3,37s 1 - 3,42s 1 - 3,36s 1 - 3,35s 

1000 1 - 6,77s 1 - 7,39s 1 - 6,68s 1 - 6,75s 1 - 6,60s 1 - 6,81s 1 - 6,57s 1 - 6,55s 

 

 

Tabuľka 4 - Výsledné hodnoty prúdu do poruchy 

Odpor 
poruchy 

[Ω] 

RN - 600 A RN - 1 kA 

IC = 800 A IC = 400 A IC = 800 A IC = 400 A 

0,1xIC (V1) 0,4xIC (V1) 0,1xIC (V1) 0,4xIC (V1) 0,1xIC (V1) 0,4xIC (V1) 0,1xIC (V1) 0,4xIC (V1) 

Prúd do poruchy [A] 

0 667,610 671,65 628,81 629,21 1045,990 1050,48 1018,54 1018,82 

2 609,390 612,75 576,93 577,26 910,320 913,71 890,09 890,30 

5 538,890 541,52 513,38 513,64 761,900 764,27 748,17 748,31 

10 451,780 453,63 433,74 433,93 598,960 600,42 590,78 590,87 

50 197,020 197,37 193,53 193,56 220,740 220,94 219,73 219,75 

200 63,270 63,31 62,91 62,91 65,530 65,55 65,45 65,45 

500 26,850 26,86 26,78 26,78 27,250 27,25 27,23 27,23 

1000 13,710 13,72 13,70 13,70 13,820 13,82 13,81 13,81 

 

Simulácia  dokázala, že selektivita ochrán funguje správne a vždy zapôsobí len ochrana vo 

vedení N1 a žiadna iná. Vypínacie časy ochrany č.1 sú uvedené v tabuľke č.3. Výsledný prúd, ktorý 

tečie do poruchy je o niečo nižší ako sme predpokladali avšak toto je spôsobené parametrami 

vedenia, kde boli niektoré parametre odhadnuté alebo prispôsobené podľa potreby. Najväčší vplyv 

na túto chybu má kapacitancia, kde k dosiahnutiu lepších výsledkov musí byť zvolená väčšia 

hodnota. Taktiež bolo zistené, že program PSS Sincal nepracuje správne s kapacitami a preto sú 

výsledky mimo očakávaných. Pre porovnanie je urobený výpočet teoretickej hodnoty prúdu 

poruchou pre vyznačený prúd v tabuľke č.4. 
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�̅�𝑝𝑜𝑟 = 𝑅𝑁 + �̅�𝑣 = 𝑅𝑁 + (𝑙1 ∙ 𝑅𝑘) + 𝑗(𝑙1 ∙ 𝑋𝑘) = 22.13 + (21.56 ∙ 0.226) + 𝑗(21.56 ∙ 0.071) 

�̅�𝑝𝑜𝑟 = 27.003 + 𝑗1.531 Ω 

( 7 ) 

|�̅�𝑝𝑜𝑟| = √(𝑅𝑁 + 𝑙1 ∙ 𝑅𝑘)2 + (𝑙1 ∙ 𝑋𝑘)2 = √(22.13 + 21.56 ∙ 0.226)2 + (21.56 ∙ 0.071)2 

|�̅�𝑝𝑜𝑟| = 27.046 Ω 

( 8 ) 

𝐼𝑅𝑓 =
𝑈2

√3 ∙ |�̅�𝑝𝑜𝑟|
=

23 000

√3 ∙ 27.046
= 490.98 𝐴 

( 9 ) 

𝐼𝑓 = √𝐼𝑅𝑓
2 + 𝐼𝑐

2 = √490.982 + 8002 = 938.65 𝐴 

( 10 ) 

∆𝑠𝑖𝑚= (1 −
𝐼𝑠𝑖𝑚

𝐼𝑓
) ∙ 100 = (1 −

667.61

938.65
) ∙ 100 = 28.88 % 

( 11 ) 

 

Z porovnania vypočítanej teoretickej hodnoty a hodnoty nasimulovanej program vyplýva, že 

nepresnosť parametrov a vplyv nesprávneho pracovania programu s jednotlivými druhmi kapacít 

pri odporovo uzemnenej sieti spôsobuje chybu okolo 29%. Túto chybu je možno redukovať 

použitím striktne definovaných parametrov pre každý prvok sústavy, avšak spôsob 

vyhodnocovania kapacít programom nemožno zmeniť. Keďže program dostáva aktualizácie 

v pravidelných intervaloch, tak je možné, že tento problém bude odstránený.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 Záver 

 

 

57 

6 ZÁVER 
Táto bakalárska práca bola venovaná vytvoreniu čo najprehľadnejšieho a najstručnejšieho 

návodu na používanie programu PSS SINCAL v oblasti chránenia distribučných sietí. Pre 

jednoduchšiu prácu s týmto programom bola v krátkosti popísaná základná charakteristika, 

vlastnosti tohto programu a jeho užívateľské prostredie. Po tejto všeobecnejšej časti pokračuje 

práca s popisom jednotlivých modulov z pohľadu funkcií.  

Vytvorenie pomocnej schémy pomohlo lepšie pochopiť niektoré funkcie programu a spôsoby 

vkladania prvkov do sústavy. Toto viedlo k vytvoreniu čo najprehľadnejších manuálov, ktorým by 

mal porozumieť aj človek, ktorý program otvorí po prvýkrát, čo bolo hlavným cieľom realizácie 

tejto práce. Následne bola práca doplnená o ďalšie dôležité veci pri práci s programom ako je 

nastavenie tvaru krivky ochrany, čo je dôležitá vec nakoľko PSS SINCAL má preddefinované 

krivky, ktoré neboli vhodné k realizácii zadanej simulácie.  

Posledná časť práce je venovaná navrhnutiu testovacej siete vedenia, tak aby boli overené rôzne 

konfigurácie rozloženia celkového kapacitného prúdu sústavy na vývody. Hlavnou úlohou 

simulácie bolo otestovať ochranu na správnosť fungovania selektivity pri vzniku jednofázového-

zemného skratu v prvom vývode (N1) približne v 10% dĺžky vývodu v rôznych prevádzkových 

variantoch. Výsledkom týchto simulácii bolo potvrdenie správnosti fungovania selektivity ochrán. 

Výsledné hodnoty sú zapísané v tabuľkách č.3 a č.4.  

Pre kontrolu bolo spravené porovnanie nasimulovanej hodnoty poruchového prúdu s hodnotou 

teoretickou pre jednu hodnotu poruchového prúdu (zvýraznená hodnota v tabuľke č.4). Výsledkom 

je vysoká odchýlka približne 29% čo je hlavne spôsobené nesprávnou prácou programu 

s kapacitnými prúdmi pri odporovo uzemnenej sústave. Tento problém je potrebné hlbšie 

analyzovať aby nedochádzalo k takýmto odchýlkam, na čo už nezostal čas v tejto práci. Preto je 

doporučené zaoberať sa problematikou kapacitných prúdov odporovo uzemnenej sieti v tomto 

programe. Keďže spoločnosť Siemens vydáva rôzne aktualizácie, tak je možné, že bude tento 

problém odstránený.    
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PRÍLOHY  
 

Cesta k otovoreniu offline manuálu Protection Coordination : 

V prvom rade je potrebné otvoriť inštalačnú zložku, ktorá by mala mať názov „PSS SINCAL 

14.5“, poprípade novšia verzia programu. Následná cesta k manuálu je popísaná tu : 

PSS SINCAL 14.5/Sincalns_14.5/Doc/English/Sincal/Protection.pdf 


