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Diplomová práce je zpracována na téma „ Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené        
z transformovny Sokolnice“. 
 
Teoretická část práce řeší v prvním z hlavních bodů výpočet ustáleného chodu sítě a popisuje zpracování 
výpočtů iteračními metodami Gauss-Seidlova a Newtonova. Druhým hlavním bodem teoretické části se 
zabývá popisem přechodových jevů a způsoby výpočtu zkratových poměrů. 
 
Praktická část práce řeší ověření možnosti budoucího provozování můstkového zapojení transformátorů 
T402 aT403 Sokolnice s vyhodnocením jeho vlivu na hlavní elektrické parametry a na zkratové poměry v 
DS 110 kV E.ON a srovnání se stávajícím můstkovým  zapojením T202 a T203 v R 220/110 kV Sokolnice . 
 S využitím dispečerského řídícího systému Sinaut Spectrum diplomant zpracoval výpočty chodu sítě a 
výpočty zkratových poměrů pro zapojení transformátorů T202 a T203 Sokolnice provozovaných  v 
můstkovém zapojení a dále pro můstkové zapojení transformátorů T402 a T403 Sokolnice. Výpočty chodu 
sítě byly dále zpracovány s respektováním provozu významného zdroje elektrárny Hodonín pro můstkové  
zapojení uzlové oblasti Sokolnice. Nadále byla provedena kontrola vlivu vybraných závažných poruchových 
stavů při můstkovém zapojení transformátorů T402 a T403 Sokolnice. 
 Rozsah provedených kontrolních výpočtů potřebných pro ověření možnosti můstkového  provozu 
transformátorů T402 a T403 Sokolnice odpovídá zadání a požadovanému rozsahu práce. 
 
 Otázky k obhajobě: 
1. Je vhodný budoucí můstkový provoz dvou transformátorů T402 a T402 pro rozvodnu Sokolnice? 

Výjmenujte  případné výhody i nevýhody můstkového zapojení T402 a T403 Sokolnice.  
2. Jsou potřebná nějaká předběžná opatření pro budoucí  můstkový provoz transformátorů T402 a T403  

Sokolnice? 
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