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ABSTRAKT 

Táto práca sa zaoberá problematikou pôsobenia nesymetrického zaťaţenia na generátor a 

princípom jeho chránenia. Najprv popisuje všeobecné rozdelenie prevádzkových porúch a 

abnormálnych stavov generátora. Následne za zaoberá analýzou nesymetrie v elektrizačnej 

sústave a jej vplyvom na generátor, konkrétne vplyvom spätnej zloţky prúdu na rotor 

alternátora. Záver teoretickej časti pojednáva o princípe chránenia pri nesymetrickom zaťaţení. 

V praktickej časti je predloţený podrobný rozbor pouţitých prístrojov, a to terminálu točivého 

stroja REM 543 a testovacieho zariadenia Omicron CMC 353. Ďalej sa praktická časť 

zameriava na postup ich nastavenia a samotného testovania vybranej ochrannej funkcie proti 

nesymetrickému zaťaţeniu.  

 

 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

nesymetria; nesymetrické zaťaţenie; generátor; spätná zloţka prúdu; časovo závislá ochrana; 

súmerné zloţky; testovacie zariadenie.  
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the effect of unbalanced load on a generator and principles of its 

protection. At first the characterization of operating failures and generator's abnormalities are 

described. Further the analysis of unbalance in electric system and its effect on the generator is 

presented, especially the effect of negative phase sequence on the armature. The end of the 

theoretical section deals with the principles of unbalanced load protection. In the practical part 

the punctual characterization of used apparatus is presented, namely the machine terminal REM 

543 and a tester Omicron CMC 353. Furthermore the individual settings of each apparatus are 

discussed along with the testing of chosen negative phase sequence protection. 

 

 

 

KEY WORDS:  

asymmetry; unbalanced load; generator; negative phase current; inverse time protection; 

symmetrical components; testing apparatus. 

 



 Obsah 

 

7 

OBSAH 

ZOZNAM OBRÁZKOV .............................................................................................................................. 9 

ZOZNAM TABULIEK .............................................................................................................................. 10 

ZOZNAM SYMBOLOV A SKRATIEK .................................................................................................. 11 

1 ÚVOD ....................................................................................................................................................... 13 

2 SYNCHRÓNNE GENERÁTORY ......................................................................................................... 14 

2.1 ÚVOD DO GENERÁTOROV ................................................................................................................ 14 

2.1.1 ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI A PRINCÍPY ...................................................................................... 14 

2.1.2 ROZDELENIE SYNCHRÓNNYCH GENERÁTOROV ...................................................................... 15 

2.2 PORUCHY GENERÁTOROV ............................................................................................................... 16 

2.2.1 IZOLAČNÉ PORUCHY STATORA ............................................................................................... 16 

2.2.2 IZOLAČNÉ PORUCHY ROTORA ................................................................................................. 17 

2.2.3 ZVLÁŠTNE PORUCHOVÉ STAVY GENERÁTORA........................................................................ 17 

3 NESYMETRIA ........................................................................................................................................ 18 

3.1 ÚVOD DO NESYMETRIE .................................................................................................................... 18 

3.2 ČO NESYMETRIU SPÔSOBUJE ........................................................................................................... 18 

3.3 METÓDA SÚMERNÝCH ZLOŢIEK ..................................................................................................... 19 

3.4 VPLYV NESYMETRIE NA GENERÁTOR ............................................................................................. 21 

3.4.1 ZVÝŠENIE TEPLOTY BUDIACEHO VINUTIA .............................................................................. 21 

3.4.2 ZVÝŠENIE TEPLOTY ČASTÍ ROTORA ........................................................................................ 23 

3.4.3 ZVÝŠENIE TEPLOTY STATORA ................................................................................................. 24 

3.4.4 ZVÝŠENÉ CHVENIE ALTERNÁTORA ......................................................................................... 24 

4 OCHRANA GENERÁTORA ................................................................................................................. 25 

4.1 OCHRANNÉ PRVKY VŠEOBECNE ...................................................................................................... 25 

4.2 POŢIADAVKY KLADENÉ NA OCHRANY ............................................................................................ 25 

4.3 OCHRANA GENERÁTORA PRI NESYMETRICKOM ZAŤAŢENÍ .......................................................... 26 

4.3.1 PRINCÍP ČASOVO-ZÁVISLEJ NADPRÚDOVEJ OCHRANY ........................................................... 26 

4.4 POPIS A NASTAVENIA OCHRANY ..................................................................................................... 29 

4.4.1 TERMINÁL TOČIVÉHO STROJA REM 543 ................................................................................ 29 

5 PRAKTICKÁ ČASŤ ............................................................................................................................... 34 

5.1 ZAPOJENIE A KONFIGURÁCIA ......................................................................................................... 34 

5.1.1 SILOVÁ ČASŤ ........................................................................................................................... 34 

5.1.2 KOMUNIKAČNÁ ČASŤ ............................................................................................................. 34 

5.1.3 TESTOVACIE ZARIADENIE OMICRON CMC 353 ...................................................................... 36 

5.1.4 KONFIGURÁCIA TERMINÁLU POMOCOU CAP 505 .................................................................. 40 

5.2 TESTOVANIE VYPÍNACEJ CHARAKTERISTIKY INVERSE TIME ...................................................... 45 

5.2.1 PREHĽAD NASTAVENÝCH PARAMETROV ................................................................................ 45 

5.2.2 NAMERANÉ A VYPOČÍTANÉ HODNOTY PRE ZVOLENÉ HODNOTY KONŠTANTY K ................... 46 

5.2.3 GRAF VYPÍNACEJ CHARAKTERISTIKY „INVERSE TIME“ ......................................................... 48 

5.2.4 ZHODNOTENIE PRESNOSTI MERANIA ...................................................................................... 49 



 Obsah 

 

8 

5.3 PRINCÍP FUNKČNOSTI PARAMETRU COOLING TIME ..................................................................... 51 

6 ZÁVER ..................................................................................................................................................... 52 

POUŢITÁ LITERATÚRA ........................................................................................................................ 54 

PRÍLOHA A – DIAGRAM TERMINÁLU REM 543 ............................................................................ 55 

PRÍLOHA B – RELAY CONFIGURATION TOOL ............................................................................. 56 

PRÍLOHA C – ZÁZNAM PORUCHOVEJ UDALOSTI ....................................................................... 57 

PRÍLOHA D – TECHNICKÉ PARAMETRE PRÚDOVÝCH VÝSTUPOV ...................................... 59 



 Zoznam obrázkov 

 

9 

ZOZNAM OBRÁZKOV 
 

Obr. 2.1. Princíp budenia synchrónneho generátora ................................................................. 15 

Obr. 2.2 Rotor synchrónneho stroja ............................................................................................ 16 

Obr. 2.3 Skrat na častiach statora .............................................................................................. 16 

Obr. 2.4 Skrat na častiach rotora ................................................................................................ 17 

Obr. 3.1 Pripojenie striedavej trakcie ako príklad pripojenia nesymetrickej záťaže ................. 18 

Obr. 3.2 Fázorový diagram rozloženia nesúmernej sústavy na súmerné zložky ......................... 19 

Obr. 3.3 Závislosť budiaceho prúdu na stupni nesymetrického zaťaženia ................................. 23 

Obr. 4.1. Charakteristika časovo závislej ochrany ..................................................................... 26 

Obr. 4.2 Teplotná krivka stroja ................................................................................................... 28 

Obr. 4.3 Časovo-nezávislá vypínacia charakteristika ................................................................. 31 

Obr. 4.2 Krivka vypínacej charakteristiky „Inverse time“ ......................................................... 33 

Obr. 5.1 Schéma zapojenia meracieho pracoviska ..................................................................... 35 

Obr. 5.2 Detaily konfigurácie prúdových a napäťových výstupov .............................................. 37 

Obr. 5.3 Zobrazenie skúšky modulu QuickCMC ......................................................................... 38 

Obr. 5.4 Ukážka výpisu z protokolu ............................................................................................ 39 

Obr. 5.5 Načítanie Relay Setting Tool ........................................................................................ 40 

Obr. 5.6 Relay Setting Tool ......................................................................................................... 41 

Obr. 5.7 Načítanie DR-Collector Tool ........................................................................................ 43 

Obr. 5.8 Načítanie poruchového záznamu .................................................................................. 43 

Obr. 5.9 Vypínacia charakteristika podľa nameraných hodnôt .................................................. 48 

Obr. 5.10 Vypínacia charakteristika podľa vypočítaných hodnôt .............................................. 48 

Obr. 5.11 Maximálna relatívna chyba merania pre K=5,20,40,80 ............................................ 49 

Obr. 5.12 Absolútna chyba merania pri maximálnom a minimálnom I2 .................................... 49 

Obr. 5.13 Grafická ukážka pôsobenia funkcie Block_out ........................................................... 51 

Príloha A-1 Diagram terminálu REM 543 ; podľa [6] ............................................................... 55 

Príloha B-1 Blokové zapojenie vstupov a výstupov ochrannej funkcie NPS3HIGH ................... 56 

Príloha C-1 Záznam prúdovej nesymetrie vo fázach tesne pred vypnutím ................................. 57 

Príloha C-2 Záznam napätí v jednotlivých fázach ...................................................................... 57 

Príloha C-3 Aktivovaný digitálny vstup pre zápis poruchovej udalosti ...................................... 58 

Príloha D-1 Parametre prúdových výstupov CMC 353 .............................................................. 59 

  



 Zoznam tabuliek 

 

10 

ZOZNAM TABULIEK 
 

Tab. 4-1- Prehľad meracích funkcií terminálu REM 543 ........................................................... 29 

Tab. 4-2- Prehľad ochranných funkcií terminálu REM 543 ....................................................... 30 

Tab. 5-1- Váhové faktory parametrov BI-enable a BI-mode ....................................................... 42 

Tab. 5-2- Nastavované parametre ochrany NPS3High ............................................................... 45 

Tab. 5-3- Nastavované hodnoty generovaných prúdov ............................................................... 45 

Tab. 5-4-Namerané a vypočítané hodnoty .................................................................................. 46 

Tab. 5-5- Vypočítané hodnoty pri maximálnej chybe CMC 353 ................................................. 50 

 

  



 Zoznam symbolov a skratiek 

 

11 

ZOZNAM SYMBOLOV A SKRATIEK 
 

Značka  Veličina  Jednotky 

 

K citlivosť meracieho člena ochrany - 

f frekvencia Hz 

If budiaci prúd alternátora pri nesymetrickom zaťaţení A 

Ifn menovitý budiaci prúd alternátora  A 

In menovitý prúd alternátora A 

K(T) pomerné teplo akumulované v rotore - 

Kmax maximálne dovolená hranica pomerného oteplenia v rotore - 

p počet pólových dvojíc - 

Pf budiaci výkon alternátora pre dané zaťaţenie W 

Pfn menovitý budiaci výkon  W 

Rf odpor budiaceho vinutia Ω 

Rk odpor nakrátko Ω 

Rs odpor statorového vinutia Ω 

R’r2 celkový odpor elektrických obvodov rotora pre prúdy dvojnásobného Ω 

 kmitočtu, prepočítaný k statoru 

T doba trvania nesymetrického zaťaţenia s 

n otáčavá rýchlosť rotora min
-1

  

i  veľkosť meraného prúdu A 

i     trvale dovolená hodnota prúdu A 

a  operátor natočenia - 

kf opravný koeficient - 

t doba pôsobenia ochrany s 

tvyp čas za ktorý ochrana vypla s 

ΔPf2 straty v budiacom vinutí spôsobené prúdmi dvojnásobného W 

 kmitočtu 

ΔPr2 celkové straty v elektrických obvodoch rotora W 

ΔPr2n celkové prídavné straty v rotore, spôsobené pretekaním prúdov W 

 spätnej sústavy na statore o veľkosti menovitého prúdu alternátora    

η činiteľ nevyváţenosti  - 
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ρ činiteľ nesúmernosti  - 

I1 súsledná zloţka prúdu  A 

I2 spätná zloţka prúdu A 

I0 netočivá zloţka prúdu A 
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1 ÚVOD 
 

Elektrická energia sa spravidla získava z energie mechanickej. Mechanická energia sa získava 

buď z energie tepelnej alebo z energie prúdiacej vody. Medzi zdroje tepelnej energie patria 

predovšetkým uhlie, zemný plyn, olej a jadrové palivá. V súčasnej dobe sa stále viac hľadajú i 

moţnosti vyuţitia obnoviteľných zdrojov (energia vetra, prílivu, geotermálna energia a taktieţ 

energia obsiahnutá v biomase). Premena mechanickej energie na elektrickú sa v drvivej väčšine 

prípadov realizuje prostredníctvom synchrónnych generátorov, iba pri konverzii energie vetra a 

vody sa pouţívajú aj generátory asynchrónne. Pretoţe sa nachádzajú na začiatku procesu 

výroby elektrickej energie a patria medzi najdrahšie zariadenia, je pochopiteľné, ţe sa kladie 

dôraz na správne dimenzovanie všetkých parametrov čo sa generátorov týka a samozrejme ich 

ochrán. 

Cieľom bakalárskej práce je teoreticky preskúmať zvláštne prevádzkové stavy alternátora, ktoré 

môţu nastať behom prevádzky (konkrétne nesymetrické zaťaţenie generátora) a popísať 

zmeny, ktoré nastávajú behom pôsobenia nesymetrického zaťaţenia (oteplenie, straty, chvenie 

atď.). Ďalej práca popisuje princíp ochrany generátora pri nesymetrickom zaťaţení a jej 

pôsobenie pri tejto poruche. Praktickú časť práce tvoria dva bloky, a to časť, ktorá popisuje 

nastavenia pouţitých prístrojov (terminál točivého stroja REM 543 a testovacie zariadenie 

Omicron CMC 353) z hľadiska ich konfigurácie a prípravy na testovanie. Druhá časť pojednáva 

o samotnom testovaní funkcií ochranného bloku s následným spracovaním a vyhodnotením 

výsledkov. Teoretická časť práce vyuţíva metódu literárnej rešerše prevaţne českých 

publikácií. Praktická časť je tvorená výlučne pomocou technických manuálov v angličtine od 

firmy ABB a Omicron.   
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2 SYNCHRÓNNE GENERÁTORY 
 

2.1 Úvod do generátorov 

 

Generátory sú elektrické točivé stroje, ktoré na princípe elektromagnetickej indukcie 

premieňajú mechanickú energiu na elektrickú, ktorá cez transformátory a distribučné vedenie 

napája konečných spotrebiteľov. Patria medzi najvýznamnejšie,  najdôleţitejšie a najdrahšie 

zariadenia v elektrárňach. Podľa princípu činnosti a konštrukcie ich môţeme rozdeliť na 

synchrónne a asynchrónne.  

Striedavé synchrónne generátory, inak nazývané aj alternátory, sú najčastejšie pouţívané 

generátory pri výrobe striedavej elektrickej energie. Vyrábajú sa vo výkonových radoch od 

zlomkov wattov u krokových mikrofónov, aţ po najväčšie konštruované alternátory s výkonom 

dosahujúcim 1500 MVA (v ČR napr. v jadrovej elektrárni Temelín pracujú  dva 1000MW 

turbogenerátory). V súčasnej dobe sa tieţ pouţívajú ako zdroje elektrickej energie 

v automobiloch, lietadlách, špeciálnych ţenijných strojoch a elektrocentrálach. [3] 

 

2.1.1 Základné vlastnosti a princípy 

Základné funkčné časti všetkých synchrónnych strojov sú zhodné. Jednotlivé typy sa od seba 

odlišujú iba vlastnou konštrukciou, ktorá je určená veľkosťou alebo účelom, ktorému stroj 

slúţi. Vonkajší tvar alternátora je daný do značnej miery poţiadavkami poháňacieho stroja. 

Synchrónny generátor sa skladá zo statora a rotora. Trojfázové vinutie býva obvykle na statore, 

budiace vinutie napájané jednosmerným prúdom na rotore. Pri menších strojoch môţe byť 

usporiadanie opačné.  

Stator  

Je tvorený trojfázovým (striedavým) vinutím. Svorky vinutia prvej fázy sú U1,U2, svorky 

vinutia druhej fázy sú V1,V2 a svorky vinutia tretej fázy sú W1,W2 (obrázok 2.1). Vinutie je 

rozloţené do dráţok statorových plechov a je zapojené do trojuholníka alebo do hviezdy. 

Vinutie sa nachádza v premenlivom rotorovom magnetickom poli a preto sa na jeho svorkách 

indukuje napätie. Elektrická energia je do siete dodávaná zo statora.  

 

Rotor 

Je vytvorený rozloţeným jednofázovým (budivým) vinutím prevlečeným cez póly v rotorových 

dráţkach. V niektorých prípadoch sa v rotore umiestňuje tieţ tlmivé alebo rozbehové vinutie. 

Do rotorového vinutia je privádzaný budiaci prúd Ib z budiča. Rotor je zároveň otáčaný 

synchrónnymi otáčkami n (sklz = 0)  pomocou turbíny, s ktorou je mechanickou spojkou pevne 

spojený. Budiaci prúd na cievkach a zároveň otáčanie cievkami má za následok 

vznik premenlivého rotorového magnetického poľa. V tomto poli sa nachádza stator v podobe 

cievok, čím vzniká na statore indukované napätie. 
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Obr. 2.1. Princíp budenia synchrónneho generátora 

 

2.1.2 Rozdelenie synchrónnych generátorov 

 

Z konštrukčného hľadiska existujú dva typy synchrónnych generátorov:  

 

s vyjadrenými pólmi (Obr. 2.2a) - rotor je zloţený z rotorového kolesa, na ktorom je upevnený 

určitý počet pólov. Počet pólových dvojíc je dosť veľký a všeobecne sa tento typ rotora 

vyjadruje vzťahom pre počet pólových dvojíc: 2p > 4. Tento rotor sa pouţíva ako 

hydroalternátor, lebo voda nevytvorí aţ taký veľký krútiaci moment a na hriadeľ nepôsobí taká 

veľká odstredivá sila, aká by bola v prípade pary. Vyznačuje sa väčším priemerom a menšou 

osovou dĺţkou.  

 

s hladkým rotorom (Obr. 2.2b) - rotor je podlhovastý valec z jedného kusa kvalitnej legovanej 

ocele (3% Ni, 0,3% C), na obvode ktorého sú vyfrézované dráţky. V nich je izolovane uloţené 

budiace vinutie tvorené rozloţenými cievkami a uchytené kovovými klinmi. Počet pólových 

dvojíc je dosť malý (2p=2, 2p=4). Tento rotor sa pouţíva ako turboalternátor pre dvojpólové 

a veľké štvorpólové stroje, lebo para vytvorí veľký krútiaci moment a na hriadeľ pôsobí veľká 

odstredivá sila, akú by rotor s vyjadrenými pólmi nevydrţal. Napr. pre dvojpólový stroj a 

kmitočet 50 Hz je podľa vzťahu (2.1) otáčavá rýchlosť 3000 min
-1

. 

 

Vzťah medzi kmitočtom f, počtom pólových dvojíc p a otáčavou rýchlosťou n je daný v tvare: 

                                                                                    (2.1) 

Rotor 

Stator 

Turbína 

Budič 

n 

T 

B 

L1 

L2 

L3 

U1 

U2 W2 

V2 

W1 V1 

Ib 
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                                        Obr. 2.2 Rotor synchrónneho stroja 

a) s vyjadrenými pólmi    b)   s hladkým rotorom   

 

 

2.2 Poruchy generátorov 

 

Ţiadny systém nie je celkom spoľahlivý a môţe byť poškodený vnútornou či vonkajšou 

poruchou. Poškodený prvok by mal byť okamţite vyradený z prevádzky, inak môţe dôjsť k 

jeho úplnému zničeniu. Okrem toho by poškodený prvok mohol negatívne ovplyvňovať ďalšie 

prvky (najmä blízke) a vo svojich dôsledkoch prevádzku celého systému. Poruchy, ktoré môţu 

nastať na generátore, sa delia na poruchy statora (Obr. 2.3; [4]) a rotora (Obr. 2.4; [4]). 

 

2.2.1 Izolačné poruchy statora 

1) Vnútorný skrat  

2) Vonkajší skrat  

3) Závitový skrat  

4) Zemné spojenie  

5) Druhé zemné spojenie  

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Skrat na častiach statora  
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2.2.2 Izolačné poruchy rotora 

6) Závitový skrat  

7) Zemné spojenie  

8) Druhé zemné spojenie  

9) Ložiskové prúdy 

 

                                                              

 

 

 

Obr. 2.4 Skrat na častiach rotora  

        

Existujú ešte tzv. zvláštne prevádzkové stavy alternátora, ktoré priamo nebránia prevádzke 

zariadenia, ale priamo zhoršujú účinnosť výroby alebo postupne poškodzujú generátor a jeho 

časti. 

2.2.3 Zvláštne poruchové stavy generátora 

1) Prúdové preťaženie  

2) Prepätie  

3) Podpätie  

4) Spätný tok výkonu  

5) Nesymetrické zaťaženie  

6) Strata budenia (asynchrónny chod)  

7) Podsynchrónny (nadsynchrónny chod)  

8) Samobudenie  

I keď existuje viacero porúch a zvláštnych stavov generátora, ktoré boli uvedené vyššie, v tejto 

práci bude v ďalšej kapitole pozornosť zameraná na nesymetriu,  nesymetrické  zaťaţenie 

alternátora a chránenie generátora proti nesymetrii.  
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3 NESYMETRIA 
 

3.1 Úvod do nesymetrie  

 

Trojfázový elektrický systém môţeme povaţovať za súmerný alebo symetrický ak platí, ţe 

trojfázové napätia a prúdy majú rovnakú amplitúdu a sú navzájom fázovo posunuté o 120°. Ak 

jedna z týchto podmienok neplatí je takýto systém nazývaný ako nesúmerný, nesymetrický. 

Negatívne účinky nesymetrie na vedenie majú prinajmenšom za následok pokles kvality 

elektrickej energie. V prípade alternátorov, ktoré pracujú výlučne v symetrickom reţime, môţe 

dôjsť pri veľkom nesymetrickom zaťaţení k poškodeniu generátora, alebo jeho časti. Takéto 

nesymetrické zaťaţenie môţe nastať dôsledkom poruchy napr. v elektrárni. Samotný generátor 

ale neprispieva k nesymetrii. V normálnych prevádzkových podmienkach nesymetria vzniká 

zaťaţovaním jednotlivých fáz rôznymi impedanciami. [2] 

 

3.2 Čo nesymetriu spôsobuje  

 

Ako uţ bolo spomenuté, hlavným dôvodom je nesúmernosť záťaţí. Vo vysokom a veľmi 

vysokom napätí sú záťaţe väčšinou trojfázové a symetrické. I keď môţu byť pripojené aj veľké 

jedno alebo dvojfázové záťaţe napr. striedavé vlakové trakcie (Obr. 3.1), veľké jednofázové 

spotrebiče, ako oblúkové a indukčné pece, zváracie agregáty a pod.  

 

Obr. 3.1 Pripojenie striedavej trakcie ako príklad pripojenia nesymetrickej záťaže 

Nízkonapäťové záťaţe sú obvykle jednofázové, ako napr. výpočtová technika, svetelná 

technika, a preto je ťaţké garantovať symetriu medzi fázami. Nezvyčajné stavy systému taktieţ 

spôsobujú nesymetriu fáz. Typickými príkladmi býva skrat medzi fázou a zemou, medzi fázami 

alebo prerušením vodiča. Tieto poruchy spôsobujú poklesy napätia v jednej alebo viacerých 

fázach alebo naopak môţu spôsobiť prepätie ďalších fáz.  

 

L2 

L1 

L3 
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3.3 Metóda súmerných zloţiek 

 

Riešenie viacfázových nesúmerných sústav podľa [1], [10], môţeme zjednodušiť pouţitím 

súmerných zloţiek. Prvý, kto ukázal rozklad nesúmerných sústav, bol Stockvis (1914) a metódu 

zovšeobecnil Fortescue (1918). Podstatou je transformácia nesúmernej trojfázovej sústavy 

(napätí a prúdov) na tri trojfázové sústavy zloţkové. Pomocou týchto zloţkových sústav 

môţeme obvod analyzovať a z vypočítaných výsledkov prejsť späť k nesúmerným sústavám 

vyjadrujúcim hľadané riešenie. Základ tejto metódy spočíva v tom, ţe kaţdá nesúmerná 

trojfázová sústava je reprezentovaná fázormi IU, IV, IW, ktoré  vieme jednoznačne rozloţiť na tri 

trojfázové sústavy: 

 

- Súsledná (synchrónna) 

                                      (3.1) 

 

    

- Spätná (inverzná) 

                                        (3.2) 

 

 

- Nulová (netočivá) 

               (3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

     Nesúmerná                     Súsledná             Spätná              Netočivá 

Obr. 3.2 Fázorový diagram rozloženia nesúmernej sústavy na súmerné zložky 

 

Pretoţe v teórii trojfázových obvodov často pracujeme s výrazom       , pouţíva sa preňho 

jednoduchšie označenie – a tzv. operátor natočenia. Keď definujeme komplexnú jednotku 

a ako otočenie o 120° v kladnom zmysle dostaneme vzťah (3.4).  

IU 

IV IW 

IU1 

IW1 IV1 

IU2 

IW2 

IV2 

IU0, IV0, IW0 
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 (3.4) 

 

        °          
 

 
  

  

 
 (3.5) 

 

Trojfázová nesúmerná sústava, aj kaţdá z jej troch súmerných zloţiek, je v Gaussovej rovine 

zobrazená fázormi, ktorým prislúchajú vektory, ktoré sa otáčajú v matematicky kladnom 

zmysle uhlovou rýchlosťou ω okolo začiatku. Súsledná a spätná zloţka ma vektory pootočené o 

120°, pričom súsledná má sled fáz ako daná nesúmerná sústava. Spätná zloţka má opačný sled 

fáz. Nulová zloţka je tvorená tromi rovnakými fázormi. Môţeme teda povedať, ţe nesúmerná  

trojfázová sústava je jednoznačne definovaná súčtom fázorov odpovedajúcich fáz. Podľa tohto 

tvrdenia môţeme formulovať dôkaz [10]: 

               

               

                 

(3.6) 

 

Pomocou rovníc (3.1) aţ (3.3) môţeme túto sústavu zapísať v tvare 

                       

                 

                 

(3.7) 

 

Riešením sústavy rovníc dostaneme 

   
 

 
                       

   
 

 
                 

   
 

 
                 

(3.8) 

Ukázali sme si, ţe podľa rovnice (3.8) sa dá rozloţiť nesúmerná trojfázová sústava na sústavu 

súmerných zloţiek. Naproti tomu pomocou rovníc (3.7) sa dá vyjadriť zo sústavy súmerných 

zloţiek  sústava nesúmerná. Vzťahy vyššie uvedené platia taktieţ pre nesúmerné napätie.  

Pre posúdenie kvality prenosu elektrickej energie slúţi činiteľ nesúmernosti, ktorý je 

definovaný ako pomer spätnej zloţky k súslednej 
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           (3.9) 

 

a činiteľ nevyváženosti, definovaný ako pomer nulovej zloţky k súslednej zloţke. 

  
  
  

           (3.10) 

3.4 Vplyv nesymetrie na generátor 

 

Nesymetrické zaťaţenie alternátora v podstate spôsobujú joulove straty, ktoré predstavujú 

ohrev budiaceho vinutia, častí rotora a statora tým, ţe vo vinutí statora existujú okrem prúdov 

súslednej zloţky aj prúdy spätnej zloţky, čo spôsobí vznik magnetického poľa otáčajúceho sa 

voči rotoru dvojnásobnou uhlovou rýchlosťou. Vzniknuté magnetické pole indukuje 

v elektrických obvodoch rotora alternátora prúdy o kmitočte rovnému dvojnásobku kmitočtu 

elektrizačnej sústavy. [5] 

 

3.4.1 Zvýšenie teploty budiaceho vinutia 

Chod alternátora so zvýšenou teplotou budiaceho vinutia oproti teplote pri prevádzke 

alternátora s menovitým zaťaţením nie je moţné. Preto platí, ţe o koľko vzrastie ohrev 

budiaceho vinutia prúdmi dvojnásobného kmitočtu, o toľko sa musí zníţiť teplota vinutia 

zmenšením budiaceho prúdu. Veľkosť budiaceho vinutia je úmerná budiacemu výkonu. Preto 

môţeme túto podmienku vyjadriť rovnicou (3.11).  

Platí, ţe veľkosť oteplenia je úmerné budiacemu výkonu [9] 

            (3.11) 

-       je menovitý budiaci výkon 

-     budiaci výkon pri danom zaťažení  

-        straty v budiacom vinutí vyvolané pretekajúcimi prúdmi dvojnásobného kmitočtu  

Straty v budiacom vinutí      tvoria iba časť celkových strát v rotore generátora, ktoré vznikajú 

v dôsledku pretekania spätnej zloţky prúdu vo vinutí statora. Celkové straty v rotore označíme 

ako       a platí ţe 

             (3.12) 

U turboalternátorov normálnych konštrukcií býva zvyčajne k  0,3. Dosadením z rovnice 

(3.11) do rovnice (3.12) dostaneme: 

               (3.13) 

Budiaci výkon Pf  môţeme vyjadriť pomocou budiaceho prúdu: 
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 (3.14) 

Celkové prídavné straty v rotore      môţeme vyjadriť pomocou prúdu spätnej zloţkovej 

sústavy    : 

         
      

      
     

  
  
  

 
 

         
   (3.15) 

-     je odpor budiaceho vinutia  

-       menovitý budiaci prúd  

-      menovitý prúd alternátora 

-    
   celkový odpor elektrických obvodov rotora pre prúdy dvojnásobného kmitočtu, 

prepočítaný k statoru 

-        sú celkové prídavné straty v rotore, spôsobené pretekaním prúdov v statore 

spätnej sústavy o veľkosti menovitého prúdu v statore 

Dosadením z rovnice (3.14) a (3.15) do rovnice (3.13) dostávame vzťah: 

        
  
   

 
 

           
  (3.16) 

 

Prúd pre maximálnu dovolenú hodnotu prúdu spätnej sústavy je 

    
   

       

     
  
   

 
 

  (3.17) 

Keďţe výraz 
   

       
 je konštantný zavedieme pre neho označenie Kmax (viď. kapitola 4.3), z 

ktorého dokáţeme veľmi jednoducho určiť o koľko je potrebné zmenšiť budenie, aby alternátor 

mohol pracovať s poţadovaným stupňom nesymetrického zaťaţenia  
  

  
 . Závislosť pre 

charakteristické hodnoty výrazu  Kmax = (2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20) je uvedená na obrázku 3.3. 

Pre stanovenie strát       je nutné vedieť veľkosť odporu    . Ten sa dá spočítať zo 

zmeraného celkového odporu alternátora spätnej sústavy prúdov   : 

      
    

 
    

    

 
 (3.18) 

potom 

               (3.19) 

-     je odpor statorového vinutia  
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Obr. 3.3 Závislosť budiaceho prúdu na stupni nesymetrického zaťaženia  

 

Môţe ale nastať prípad, kedy odpor R2 nepoznáme. Odpor       teda zistíme meraním. Meranie 

sa robí pri stojacom alternátore, budiace vinutie je zapojené nakrátko. Na svorky alternátora sa 

privedie trojfázové napätie (120, 300, 500V) a z nameraných hodnôt P a I sa vypočíta odpor 

nakrátko: 

   
    

        
 
 (3.20) 

Pre hľadaný odpor      potom platí: 

                (3.21) 

- kf je opravný koeficient, pretože ak sa Rk zmeralo pri 50Hz, potom sa pre 

turboalternátory volí približne kf =1,41, podľa [9]. 

  

3.4.2 Zvýšenie teploty častí rotora  

 

Prúdy indukované v telese rotora sa spätným točivým magnetickým poľom statora uzatvárajú 

v dôsledku vyššieho kmitočtu v tenkej povrchovej vrstve telesa rotora. Tieto prúdy sa 

uzatvárajú cez mnohé miesta styku niektorých časti rotora napr. styk klinov s obručami. 

V prípade, ţe je niektorý z týchto stykov horší ako tie ostatné, vznikajú na ňom väčšie straty, čo 

vedie k vysokému ohrevu. Tieto ohrevy sú obzvlášť nebezpečné a alternátor sa nesmie za 

0
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týchto podmienok prevádzkovať. Preto pri nesymetrickom zaťaţení alternátora nie je 

nebezpečný celkový ohrev ale tieto miestne ohrevy. Miestne ohrevy nie je moţné určiť 

dopredu. Preto sa otázka o prípustnosti poţadovaného nesymetrického zaťaţenia s ohľadom na 

miestne ohrevy musí riešiť v kaţdom konkrétnom prípade špeciálnymi skúškami. Tieto skúšky 

sú časovo i prevádzkovo veľmi náročné, napr. nutnosť kontroly miestnych ohrevov na povrchu 

rotora tzn., ţe pri takýchto skúškach sa musí rotor viac krát vybrať. Ale k takýmto typom 

skúšok sa pristupuje iba v najnutnejších prípadoch, v ktorých elektrizačná sústava vyţaduje 

prevádzku alternátora s veľkou prúdovou nesymetriou. [9]    

 

3.4.3 Zvýšenie teploty statora  

 

Pre posúdenie prípustnosti daného nesymetrického zaťaţenia z hľadiska statora alternátora 

pouţívame jednoduché kritérium: prúd ani jednej z fáz statora nesmie byť väčší ako menovitý 

prúd alternátora.  

 

3.4.4 Zvýšené chvenie alternátora 

 

Okrem zvýšeného ohrevu spôsobuje nesymetrické zaťaţenie tieţ chvenie alternátora. 

Vzájomným pôsobením súsledných a spätných magnetických polí vznikajú striedavé momenty, 

ktoré zvyšujú chvenie alternátora. Najvýraznejšie sa prejavuje zvýšené chvenie pri kmitočte 

100Hz. Pri zisťovaní chvenia pri nesymetrickom zaťaţení alternátora je potrebné brať v úvahu 

to, ţe zvýšené chvenie u niektorých alternátorov je i v normálnej prevádzke. Napríklad 

u turboalternátorov je chvenie nepatrné, naproti tomu zvýšené chvenie u hydroalternátorov je 

spôsobené vyjadrenými pólmi.  
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4    OCHRANA GENERÁTORA  
 

4.1 Ochranné prvky všeobecne 

 

Elektrické zariadenia, ako v elektrárňach tak i v sieťach, predstavujú veľmi nákladné a dôleţité 

investície. Neustále sa zväčšujú inštalované výkony a rozširujú siete. Tím vzrastajú nároky na 

spoľahlivosť celého energetického systému. Podstatnú úlohu pri zväčšovaní spoľahlivosti 

a vyuţiteľnosti energetických zariadení majú ochrany. Ochranné prvky v obvode musia 

detekovať akúkoľvek závaţnejšiu poruchu (niekedy i väčšiu odchýlku od štandardného chodu) 

a príslušný prvok odpojiť. Prevádzka elektrizačnej sústavy kladie na ochrany určité poţiadavky. 

Podľa toho ako ich ochrana spĺňa môţeme zhodnotiť jej akosť, a tým i vhodnosť pouţitia pre 

daný objekt. Všeobecne sa nedá určiť, ktorá z poţiadaviek je dôleţitejšia. Všetko záleţí na 

druhu chráneného objektu, spôsobe prevádzky a okolitej sústave. [1]  

 

4.2 Poţiadavky kladené na ochrany  

Úlohou ochrán je rýchla likvidácia porúch v elektrizačnej sústave. Musia rozlíšiť o aký typ 

poruchy sa jedná napr. skrat, preťaţenie alebo normálny prípustný stav. V prípade poruchy vo 

vnútri chráneného objektu musia zaistiť jej odstránenie napr. vypnutie, zníţenie zaťaţenia, 

odbudenie synchrónneho stroja a pod. 

Poţiadavky na systémy chránenia môţeme rozdeliť nasledovne [9]: 

Spoľahlivosť 

Nesmie dôjsť k samovoľnému pôsobeniu ochrany kým sa porucha neobjaví. Naopak, pri 

poruche nesmie ochrana zlyhať. So spoľahlivosťou úzko súvisí jednoduchosť ochrany, 

odolnosť proti prevádzkovým vplyvom, ľahká údrţba a ţivotnosť ochrany. 

Selektívnosť  

Je schopnosť ochrany nereagovať na poruchy sústavy, ktoré sú mimo chránený objekt alebo sa 

týkajú stavovej veličiny objektu, na ktorú ochrana nemá pôsobiť. Zmysel selektívnosti spočíva 

v tom, ţe vypínaný úsek postihnutý poruchou je čo najmenší, pričom ostatok sústavy ostane 

v prevádzke. 

Rýchlosť 

Rýchlosť pôsobenia je dôleţitá hlavne pri skratoch, aby sa obmedzili nepriaznivé tepelné  

a silové účinky skratových prúdov na energetické zariadenia. Na druhej strane, napr. pri 

prúdovom preťaţení vyvolanom záberovým prúdom asynchrónnych motorov, je rýchle 

pôsobenie neţiaduce [4].    

Citlivosť 

Je veľkosť stavovej veličiny na akú je ochrana nastavená a podľa ktorej určuje poruchu. 

Funkcia ochrany je v prevádzke nastavená na menej nebezpečnú hodnotu stavovej veličiny ako 

odpovedá poruche. Pomerná chyba citlivosti ochrany vyjadrená v percentách sa nazýva 

presnosť. Akosť ochrany stúpa s presnosťou. 
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Objektívnosť 

Z hľadiska objektívnosti rozdeľujeme ochrany na autonómne a objektívne. Autonómne ochrany 

sú nastavené optimálne iba z úzkeho hľadiska chráneného objektu. Algoritmus objektívnej 

ochrany rieši poruchovú situáciu z hľadiska celej sústavy, čiţe môţe pripustiť i čiastočné 

poškodenie chráneného objektu.   

 

4.3  Ochrana generátora pri nesymetrickom zaťaţení 

 

Generátory sa vybavujú súborom ochrán, ktoré majú za úlohu stroj buďto odstaviť (pri 

poruchách, ktoré môţu stroj ohroziť alebo narušiť stabilitu chodu el. sústavy) alebo len 

signalizovať obsluhe druh poruchy (keď nie je ohrozený chod stroja alebo el. sústavy). 

V prípade nesúmernosti alebo preťaţenia, kde meraná veličina poškodzuje chránený objekt 

nepriamo, a to akumuláciou energie behom trvania poruchy, sa pouţíva časovo-závislá ochrana.    

4.3.1 Princíp časovo-závislej nadprúdovej ochrany 

 

Výhoda časovo závislých ochrán spočíva v ich jednoduchosti a v tom, ţe skracujú dobu 

vypnutia na začiatku vedenia. U generátorov sa zväčša pouţívajú ako ochrany záloţné. Princíp 

jej pôsobenia je daný tým, ţe pri preťaţení alebo skrate sa zväčšuje prúd zariadenia. Časovo 

závislá ochrana má charakteristiku definovanú takto [1] :  

 

 
 

Obr. 4.1. Charakteristika časovo závislej ochrany 

  
 

       
                               

                                                 

(4.1) 

  
-  K  je citlivosť meracieho člena ochrany 

-      je trvale dovolená veľkosť meranej veličiny (v našom prípade prúdu) 
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Podľa podmienky (4.1) platí, ţe ochrana nesmie zapôsobiť pri hodnotách menších alebo 

rovných trvale dovolenej hodnote a pri väčších hodnotách vypína podľa veľkosti meraného 

prúdu, teda nastavenej citlivosti ochrany. 

 

Pri súmernom zaťaţení generátora vytvárajú trojfázové prúdy vo vinutí statora kruhové točivé 

pole, ktoré sa otáča rovnakou rýchlosťou a v rovnakom zmysle ako rotor a jeho magnetické 

pole. Nesúmerné zaťaţenie sa líši od súmerného tým, ţe vo vinutí statora existujú okrem 

prúdov súslednej zloţkovej sústavy aj prúdy spätnej zloţkovej sústavy. Prúdy spätnej zloţkovej 

sústavy zapríčinia vznik magnetického poľa, ktoré sa otáča rovnakou rýchlosťou, ale 

v opačnom smere ako rotor a jeho magnetické pole (spätné točivé pole), tj. voči rotoru 

dvojnásobnou uhlovou rýchlosťou. Vzniknuté magnetické pole indukuje v el. obvodoch rotora 

alternátora prúdy dvojnásobného kmitočtu ako je kmitočet el. sústavy. Prúdy nulovej zloţkovej 

sústavy vinutím alternátora nepretekajú. Ich vznik je podmienený prítomnosťou spätného 

vodiča (aby došlo k uzavretiu prúdového okruhu). Vznik spätného poľa a indukcia prúdov 

dvojnásobného kmitočtu so sebou prinášajú nepriaznivé účinky na alternátor (viď kapitola 3). 

Najviac sa ale prejavuje nadmerné ohrievanie jednak budiaceho vinutia a jednak samotného 

telesa rotora [5]. Toto oteplenie môţeme vyjadriť v pomerných jednotkách ako:     

 

        
      

 

 

 (4.2) 

- T  je doba nesúmernej prevádzky 
- i2  pomerný spätný prúd v statore 

- K(T)  pomerné teplo akumulované v rotore 

 

Podľa [3] pre kaţdý točivý stroj existuje charakteristická veličina Kmax (maximálne pomerné 

akumulované teplo v rotore obr. 3.3), ktorá závisí na konštrukcii rotora a vyjadruje hranicu 

bezpečnej prevádzky, ktorá nesmie byť prekročená. Väčšinou sa vyrábajú: 

- hydroalternátory Kmax= 10, 20, 30 

- turboalternátory  Kmax= 40 

 

Pre bezpečnú prevádzku musí platiť: 

   
      

 

 

      (4.3) 

 

Za zjednodušujúceho predpokladu                  dostaneme: 

  
    

  
  (4.4) 
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Hranicou bezpečnosti prevádzky je polytropa (krivka ha na obr. 4.2) s rovnicou  

    
       (4.5) 

 

Ochrana proti nesymetrii je preto časovo závislá nadprúdová ochrana, ktorá vyhodnocuje 

spätnú zloţku prúdu v statore. Z tohto dôvodu je potreba, aby ochrana bola pripojená na PTP 

(prístrojový transformátor prúdu) vo všetkých troch fázach generátora. V tomto prípade je 

moţné rozlíšiť vznik nesúmernosti nielen ochranou pre prúdovú nesúmernosť, ale aj ochranou 

pre napäťovú  nesúmernosť. Charakteristika závislej ochrany sa volí tak, aby odpovedala 

teplotnej krivke stroja ha. Druhou moţnosťou je náhrada teplotnej krivky stupňovou 

charakteristikou hb (obe charakteristiky zobrazuje obrázok 4.2). [1] 

 

 

Obr. 4.2 Teplotná krivka stroja 
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4.4 Popis a nastavenia ochrany 

Pre testovanie sme vybrali terminál točivého stroja REM 543, ktorý obsahuje mnoţstvo funkcií 

(ochranné, meracie, kontrolné a iné). V našom prípade nám postačí modul s ochrannými 

funkciami, presnejšie funkcia určená na meranie nesymetrie NPS3High alebo NPS3Low (majú 

identické nastavenia).      

4.4.1 Terminál točivého stroja REM 543   

Terminál REM 543 sa vyuţíva ako ochranný systém generátorov, synchrónnych 

a asynchrónnych motorov v rôznych zariadeniach. Jeho funkčnosť je zaistená širokými 

moţnosťami hardwarovej konfigurácie, vďaka ktorým je moţné aktivovať ochranné, kontrolné, 

výkon monitorujúce, merajúce a komunikačné funkcie. Vďaka kombinovateľnosti funkcií 

a nízkej nákladovosti je tento terminál ľahko adaptovateľný na rozličné aplikácie. Pomocou 

grafického displeja a tlačidiel na prednom paneli je umoţnená konfigurácia nastavení terminálu 

lokálne, avšak zaistená je i diaľková komunikácia cez optické rozhranie situované taktieţ na 

prednom paneli. Konfiguráciu cez počítač umoţňuje program CAP 505. 

4.4.1.1 Popis funkcií REM 543 

Meracie funkcie 

Terminál pomocou nich meria fázové prúdy, úbytky napätia, neutrálny prúd a zdruţené 

a fázové napätie, frekvenciu a účinník. Namerané hodnoty je moţné zobraziť miestne aj 

diaľkovo v mierke pôvodných hodnôt. Niektoré meracie funkcie uvádza tabuľka 4-1. Z nich 

budeme vyuţívať iba funkciu MEDREC16 popísanú bliţšie v kapitole 5.2.4 

 

Tab. 4-1- Prehľad meracích funkcií terminálu REM 543 

Funkcia Popis 

MEAI 
1 Diferenčná ochrana založená na veľkej impedancii a vyváženosti toku pre motory a 

generátory 

MEAO Stabilizovaná trojfázová diferenčná ochrana generátoru 

MECU  Meranie nulového prúdu 

MEDREC1 Poruchový zapisovač prechodných javov 

MEFR1 Meranie systémovej frekvencie 

MEPE7 Meranie trojfázového výkonu a meranie elektrickej energie / práce 

MEVO Meranie nulovej zložky napätia 

 

Kontrolné funkcie 

Indikujú lokálny stav vypínacích zariadení (napr. odpojovača a ističa) a zapínacie a vypínacie 

príkazy pre spínač. Patria tu aj doplnkové funkcie pre účely riadiacej logiky (zap/vyp spínača, 

alarm LED signalizácia a iné). Kontrolné funkcie sú konfigurovateľné pomocou Relay 

configuration tool.  
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Ochranné funkcie  

Tvoria najdôleţitejšiu súčasť terminálu a sú radené do navzájom nezávislých blokov, ktoré 

majú vlastné skupiny nastavení, záznam dát, atď. Napríklad ochrana proti nesymetrii obsahuje 2 

funkcie NPS3High a NPS3Low, ktoré sú identické avšak kaţdá má nezávislé nastavenie. To 

znamená, ţe môţu obe súbeţne pracovať za predpokladu odlišnej konfigurácie. Prehľad 

ponúkaných funkcií ukazuje tabuľka 4-2. (preklad z angličtiny podľa [6]) 

 

Tab. 4-2- Prehľad ochranných funkcií terminálu REM 543 

Funkcia Popis 

DEF2 Smerová zemná ochrana 

Diff6G Stabilizovaná trojfázová diferenčná ochrana generátora  

Freq1 Podfrekvenčná alebo nadfrekvenčná ochrana 

Inrush3 Trojfázový prúdový detektor zapínacieho prúdu transformátora a štartu motora 

MotStart Trojfázová kontrolná funkcia štartu motora 

NEF1 Nesmerová zemná ochrana 

NOC3 Trojfázová nesmerová nadprúdová ochrana 

NPS3 Ochrana vyhodnocujúca spätnú zložku 

NUC3 Trojfázová nesmerová podprúdová ochrana 

OPOW6 Trojfázová výkonová ochrana 

OV3 Trojfázová prepäťová ochrana 

PREV3 
1
 Ochrana proti reverzácií fáz 

PSV3 
1
 Ochrana pre súmerné napätie 

ROV1 Prepäťová ochrana / nulová zložka 

SCVC 
2
 Funkcia pre kontrolu synchrónnosti 

TOL3Dev Trojfázová ochrana na tepelné preťaženie chráneného objektu 

UE6 Trojfázová ochrana proti podbudeniu 

UPOW6 Trojfázová ochrana na pokles výkonu alebo spätná wattová ochrana 

UV3 Trojfázová podpäťová ochrana 

VOC Napäťovo  závislá nadprúdová  ochrana 

 

                                                 

1 Funkcie sú podporované iba terminálom s revíziou 2.0 a viac 
2 Funkcie sú podporované iba terminálom s revíziou 2.5 a viac 
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4.4.1.2 Parametre funkcie NPS3 

Jednou z ochranných funkcií je NPS3 - Negative-Phase-Sequence protection alebo ochrana 

pred nesymetrickým zaťaţením. Chráni generátory a synchrónne motory pred tepelným 

namáhaním a poškodením. Má dva stupne Low, pre nízku nastaviteľnosť (low-set stage) 

a High, pre vysokú nastaviteľnosť (high-set stage). Pre účely praktickej časti bakalárskej práce 

bude vyuţívaná funkcia NPS3High. Funkcia obsahuje dve vypínacie charakteristiky, ktoré 

môţeme nastavovať pomocou parametra „Operation Mode“ a to časovo závislú a časovo 

nezávislú charakteristiku. Pouţité manuály k ochrane vrátane všetkých funkcií boli v angličtine 

preto sme jednotlivé názvy parametrov ponechali v pôvodnom znení.  

Definite time operation 

Je časovo nezávislá vypínacia charakteristika (obrázok 4.3). Obsahuje niekoľko nastaviteľných 

parametrov podľa ktorých ochrana reaguje na poruchu.  

Start Value – je v podstate štartovná hodnota prúdu, pri ktorej funkčný blok začína pracovať. 

Pôvodné nastavenie je 20% nominálnej hodnoty menovitého prúdu, čo je beţné pre motory. 

Generátory sú na prúdovú nesymetriu a spätnú zloţku prúdu citlivejšie, a preto je bezpečnejšia 

hodnota medzi 5% aţ 10% [8].  

Operate Time – ochrana vybavuje hneď ako nameraná hodnota spätnej zloţky presiahne 

nastavenú dovolenú hodnotu, ale taktieţ po prekročení nastaveného (vypínacieho) času pri 

ktorom ostáva hodnota spätnej zloţky prúdu nad stanoveným limitom. Parameter operate time 

môţeme nastavovať v rozmedzí 0,5 – 120s.   

Cooling Time – keď funkčný blok vypne spustí sa funkcia tzv. Block_out čo zamedzuje 

opätovnému zapnutiu. Cooling time parameter je čas ktorým môţeme nastaviť ako dlho bude 

blokovanie aktivované aby nedošlo k prehriatiu chráneného objektu.  

 

Obr. 4.3 Časovo-nezávislá vypínacia charakteristika 
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Infinite time operation 

Ako uţ bolo spomenuté, jedná sa o časovo-závislú charakteristiku. Má obdobné parametre ako 

definite time operation.   

Start value – tento parameter má rovnakú funkciu ako v predošlej charakteristike. 

 

Operate time – u pracovného reţimu „Inverse time“ je vypínací čas (Operate time) daný pevne 

vypínacou charakteristikou, preto nie je moţné parameter Operate time nastaviť. Vypínací čas 

sa dá vypočítať podľa  vzťahu:  

 

  
 

 
  
  

 
 

             

 
(4.7) 

 

- t je vypínací čas v sekundách 

- I2  je spätná zložka prúdu 

- In  je menovitý prúd stroja 

- StartValue je nastaviteľný parameter korešpondujúci so spätnou zložkou prúdu; 

predvolená pozícia, pri ktorej funkčný blok začína pracovať 

Keď meraná spätná zloţka prúdu I2 prekročí štartovnú hodnotu, funkčný blok začína 

akumulovať sumu rozdielu aktuálnej hodnoty   
  a parametra StartValue

2
. Rýchlosť akumulácie 

závisí na veľkosti spätnej zloţky. Keď suma presiahne hodnotu konštanty K, funkčný blok 

vybavuje. Po vybavení ochrany sa hodnota (  
  – StartValue

2
) stáva zápornou a začína klesať. 

Zniţovanie sumy indikuje ochladzovanie stroja a rýchlosť chladenia závisí na veľkosti spätnej 

zloţky prúdu I2. Keď suma dosiahne nulu, akumulácia je zastavená. [8]  

 

Parameter K – odpovedá maximálnej otepľovacej konštante stroja vysvetlenej v kapitole 4.3.1 

 

Minimum time – tento parameter udáva čas, po ktorý môţeme tolerovať ľubovoľnú veľkosť 

nesymetrického zaťaţenia (viď obr. 4.2; [8]). Prostredníctvom parametra Minimum time 

môţeme obmedziť vypnutie, pri ktorom stroj nie je skutočne ohrozený (napr. krátkodobé 

prechodné deje). Dá sa voliť v rozsahu 0,1-120s. 

 

Maximum time – pokiaľ je nesymetrické zaťaţenie malé ale dlhotrvajúce, môţeme 

prostredníctvom funkcie Maximum time nastaviť maximálny vypínací čas. Činí sa tak v 

prípadoch, keď vypínacia charakteristika pre malé nesymetrie neodpovedá poţadovanému času 

vypnutia. Maximum time môţeme voliť v rozsahu 500-10000s.  

 

Cooling Time –  čas potrebný k ochladeniu stroja, nastavovať môţeme v rozmedzí 5-10000s. 
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Obr. 4.2 Krivka vypínacej charakteristiky „Inverse time“  
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5 PRAKTICKÁ ČASŤ 
 

Táto kapitola sa zameriava na aplikáciu doposiaľ ozrejmených teoretických poznatkov 

o nesymetrickom zaťaţení. V prvej časti rozoberá jednotlivé nastavenia pouţitých prístrojov a 

ich konfiguráciu pred meraním. Druhú časť tvorí samotné testovanie ochranného bloku 

a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov.   

5.1 Zapojenie a konfigurácia  

Na otestovanie ochrannej funkcie NPS3 budeme vyuţívať testovacie zariadenie Omicron CMC 

353, ktoré nám poslúţi ako generátor nesymetrických prúdov. Schému zapojenia pracoviska 

ukazuje obrázok 5.1. Pracovisko je z hľadiska elektrického zapojenia rozdelené na dve časti: 

komunikačnú a silovú. 

5.1.1  Silová časť 

Silová časť je tvorená napájaním všetkých prístrojov zo siete 230/400V a tieţ prepojením 

ochrany a testera. Z testovacieho zariadenia sú privádzané generované prúdy na svorkovnicu 

ochrany X1.1. V prípade skutočného generátora by sme museli ochranu oddeliť istiacim 

transformátorom prúdu. Menovitý prúd privádzaný na svorkovnicu býva obvykle 1 alebo 5A. 

Pri meraní boli pouţité 1 A vstupy. Presné zapojenie vodičov do svorkovnice ukazuje diagram 

v prílohe A. Binárne výstupy z ochrany určené k odpojení pri poruche sú zapojené na 

svorkovnici X4.1.  

5.1.2 Komunikačná časť 

Podľa obrázka 5.1 môţeme vidieť, ţe všetky zariadenia sú navzájom prepojené kvôli vzájomnej 

komunikácii. Terminál REM 543 je spojený s počítačom - port COM1 cez optické rozhranie – 

výstup RS232 na prednom paneli. Testovacie zariadenie Omicron je spojené s počítačom cez 

sieťový UTP kábel. Konektor na pripojenie je na zadnej časti testera ETH1 alebo ETH2. Obe 

zariadenia majú vlastný software určený na ich nastavenie. Pre terminál REM 543 je to 

program CAP 505. Pre Omicron CMC 353 program TEST Universe v2.40.  
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Obr. 5.1 Schéma zapojenia meracieho pracoviska 
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5.1.3 Testovacie zariadenie Omicron CMC 353 

 

Omicron CMC 353 je prenosné testovacie zariadenie určené na testovanie ochranných relé, 

prevodníkov, elektromerov, prístrojov na analýzu kvality elektrickej energie. Je zdrojom 

nastaviteľných prúdov a napätí s moţnosťou zmeny frekvencie alebo fázového posunu. Má 3 

prúdové (3x32A, 1x64A striedavých) a 4 napäťové výstupy (4x300V). Nastavenie fázového 

rozsahu (-360° aţ 360°) s presnosťou 0,001°. Generovanie je pre kaţdú fázu samostatné. Okrem 

testovacích funkcií obsahuje taktieţ meracie funkcie, a to pomocou 10 analógových vstupov v 5 

galvanicky oddelených skupinách (0Hz...10kHz).  

Na testovanie ochrán a ďalších zariadení má CMC 353 vyčlenené rôzne testovacie moduly, 

ktoré môţeme ďalej nastavovať podľa toho, čo potrebujeme. Na naše meranie postačí modul 

QuickCMC, ktorý umoţňuje manuálne nastavovanie potrebných veličín. Veľkou výhodou je 

vlastný software TEST Universe, ktorý obsahuje uţ spomínané testovacie moduly, ďalej 

skúšobné nástroje a hlavne všetky potrebné dokumentácie ku všetkým funkciám (manuály, tipy 

a triky a ďalšie aplikácie pre uţívateľskú podporu). Zobrazenie „vysvetlivky“ k jednotlivým 

aplikáciám zobrazíme pravým tlačidlom myši na konkrétny odkaz v základnom menu 

programu. 

 

Prehľad testovacích modulov 

- QuickCMC (ovládanie z virtuálneho predného panelu) 

- State Sequencer (sekvencie za sebou idúcich stavov)  

- Advance Transplay (prehráva poruchové záznamy a testuje reakciu) 

- Overcurrent (skúšanie nadprúdových a časovo nadprúdových ochrán ) 

- OZ (test opätovného zapnutia v spojení s ochranou vedenia) 

- Synchronizer (skúšanie synchronizačných ochranných zariadení) 

- Meter (testuje všetky typy elektromerov)  

- PQ Signal Generator (generovanie signálov s premenlivým tvarom na skúšanie 

analyzátorov PQ) 

- Vypínač (príprava a ovládanie simulácie kontaktu vypínača) 

Prehľad skúšobných nástrojov: 

- Transplay (nástroj pre jednoduché prehratie záznamu ) 

- Enerlyzer (multimeter, elektromer, analýza harmonických a zapisovač priebehov)  

- Transview (zobrazenie a analýza analógových signálov) 

- Harmonics (nástroj na generovanie definovaného spektra vyšších harmonických) 

- Binary I/O Monitor (zobrazenie stavu vybraných binárnych vstupov/výstupov) 

- Polarity checker (nástroj na generovanie špecifického signálu na kontrolu zapojenia 

sekundárnych obvodov pomocou príslušenstva CPOL, vrátane protokolovania) 

- O/C Characteristics Grabber (digitalizačná pomôcka na vytvorenie popudovej 

charakteristiky nadprúdovej ochrany) 

- AuxDC (nastavenie napätia výstupu AuxDC) 
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5.1.3.1 Nastavenie pouţívaných portov 

Aby sme mohli začať nastavovať parametre generovaných prúdov, musíme najprv nastaviť 

ktoré vstupy a výstupy budeme pri meraní pouţívať. Po spustení programu TEST Universe v 

2.40 sa nám objaví ponuka spomínaných modulov. Po otvorení konkrétneho modulu sa objaví 

nové okno kde je uţ moţné editovať konkrétne parametre. Pomocou tlačidla    sa dostaneme 

do hardwarovej konfigurácie. Pod poloţkou Binárne/Analógové vstupy sa nastavuje počet 

aktivovaných vstupov (v našom prípade postačí č. 1). A ako výstupný signál testovacieho 

modulu môţeme nastaviť vypnutie jednej fázy, troch fáz, konkrétnej fázy alebo všetkých. 

Výstupy na generovanie prúdov nastavíme v poloţke Všeobecne, ako skúšobnú súpravu 

nastavíme CMC 353 a v detailoch ako vidíme na obrázku 5.2 vypneme napäťové výstupy 

a povolíme prúdové. 

 

 

Obr. 5.2 Detaily konfigurácie prúdových a napäťových výstupov 

 

5.1.3.2 Modul QuickCMC 

Modul QuickCMC je asi najjednoduchší na nastavovanie a pouţívanie zo všetkých dostupných 

modulov. Je určený skôr na manuálne testovanie postupným dosadzovaním generovaných 

veličín. Pouţíva sa hlavne na rýchle manuálne kontroly, ak nie je nevyhnutné pouţiť zloţitejší 

modul. Nemá ţiaden obmedzujúci limit v počte výstupov (generátorov), ktoré môţe ovládať.   
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Nastavovanie jednotlivých prúdov vo fázach je ukázané na obrázku 5.3. Veľkou výhodou je 

zobrazovací mód, ktorým je moţné nastaviť aktuálne nastavenie prúdov vo viacerých 

zobrazeniach. Napríklad rovno prevedené nesymetrické zloţky prúdov do súmerných zloţiek, 

čo nám pomohlo v zadávaní hodnôt pre lepšie vykreslenie zmeraných veličín. Ďalšie nastavenia 

ako zobrazovanie jednotiek v relatívnych a absolútnych hodnotách, primárne a sekundárne 

hodnoty v pomere napr. 1000:1, moţnosť zobrazovania času v cykloch alebo v sekundách 

nájdeme na vrchnej lište modulu. Súčasťou je taktieţ automatické vykresľovanie nastavených 

prúdov a napätí do vektorového diagramu. Spustenie alebo zastavenie testu ovládame klávesou 

F5 na klávesnici alebo tlačidlom  . Pri meraní nesmieme zabudnúť na zaškrtnutie poloţky 

vypnúť pri aktivácii zápisu (on trigger - switch off). V opačnom prípade ochrana síce dá povel 

k vypnutiu, testovacie zariadenie zaznamená vypínací čas, ale ostane v prevádzke.   

 

 

Obr. 5.3 Zobrazenie skúšky modulu QuickCMC 

 

5.1.3.3 Zápis udalostí  

Poruchové udalosti umoţňuje zaznamenávať funkcia protokolovanie, ktorá je súčasťou kaţdého 

testovacieho modulu. Na výber máme z dvoch moţností, a to ručného ukladania pomocou 

tlačidla  (tieţ klávesou F10), ktorý pridá aktuálne zmerané a nastavené hodnoty do 

protokolu. Tým pádom môţeme kontrolovať čo do protokolu uloţiť chceme a čo nie. Druhou 

moţnosťou je aktivovanie funkcie automatického protokolovania, ktorá pridá kaţdé ukončené 

spustenie testu do protokolu. Nevýhodou je moţno okamţité resetovanie vypínacieho času, 

takţe vypínací čas môţeme odčítať len z vygenerovaného protokolu. Výhodou je zasa moţnosť 
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nahliadať do protokolu kedykoľvek počas merania tlačidlom zobraziť protokol (obr. 5.4) . 

Ďalej program ponúka exportovanie a tlačenie zmeraných a nastavených údajov, tieţ uloţenie 

alebo odoslanie celej skúšky QuickCMC pre neskoršie vyuţitie. Funkcie na export nájdeme 

v menu napr. /súbor/exportovať protokol. Výstupným súborom môţe byť text file alebo rich 

text file (*.txt; *.rtf).  

 

 

Obr. 5.4 Ukážka výpisu z protokolu 
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5.1.4 Konfigurácia terminálu pomocou CAP 505 

Ako uţ bolo spomenuté, na parametrizáciu REM 543 vyuţívame program CAP 505. Existuje 

ešte moţnosť nastaviť ochranu manuálne pomocou šípok a tlačidla Enter na prednom paneli 

terminálu v prípade, keď nemáme k dispozícií počítač. Po zapnutí programu sa objaví ponuka 

kde môţeme vytvárať alebo editovať uţ vytvorené projekty. Pod projektom REM 543 sa 

zobrazia nasledujúce moţnosti nástrojov: Relay Download Tool, Relay Setting Tool, Relay 

Mimic Editor, Relay Configuration Tool viď obrázok 5.5. 

  

Obr. 5.5 Načítanie Relay Setting Tool 

Relay Download Tool slúţi na komunikovanie ochrany s počítačom tj. nahrávanie alebo 

sťahovanie dát z ochrany resp. z počítača do ochrany. 

Relay Mimic Editor umoţňuje grafické nastavenie displeja, LED signalizáciu a alarmové 

hlásenia. 

Relay Configuration Tool slúţi na nastavenie funkcií obsiahnutých v logickej kategórií 

funkčných blokov. Program je napísaný vo forme blokových diagramov, v ktorých môţeme 

vstupom a výstupom prideľovať ochranné, kontrolné, meracie a monitorovacie funkcie. 

Bloková konfigurácia vstupov a výstupov ochranného bloku NPS3 je prezentovaná v prílohe B. 

Relay Setting Tool nám umoţňuje nastavovať ochranné, kontrolné, meracie a komunikačné 

kniţnice obsahujúce rôzne funkčné bloky. Kaţdý blok potom obsahuje vlastný zoznam 

parametrov, ktoré môţeme podrobnejšie nastavovať. Z ochranných blokov budeme vyuţívať 

iba funkčný blok NPS3High (obr. 5.6). Ostatné sme pred meraním deaktivovali, aby nedošlo 

k chybnému pôsobení iného bloku. Medzi najdôleţitejšie nastavenia NPS3 patrí skupina 

[59]Setting group1, [60]Setting group2  kde vidíme parametre (Operation Mode, Start Value, 

Operate Time, konstanta K a iné), ktorých význam sme ozrejmili v kapitole 4.4. Významnou je 

aj skupina [61]Control Setting, kde sa nastavuje počet pripojených fáz, smer prúdov a ktoré 

z nastavení Setting group 1 alebo 2 sa má pouţívať. Z meracích blokov budeme vyuţívať 
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funkciu Medrec16 objasnenú niţšie. Nastavené hodnoty sa do ochrany musia načítať manuálne, 

a to pomocou tlačítka   (download) alebo naopak z ochrany do počítača  (upload). 

 

Obr. 5.6 Relay Setting Tool 

 

5.1.4.1 MEDREC16 – poruchový zapisovač prechodných javov 

Tak ako testovacie zariadenie Omicron aj terminál REM 543 má moţnosť zápisu poruchovej 

udalosti. Vyuţiť k tomu môţeme funkciu MEDREC16, ktorá je súčasťou meracej kniţnice 

(measurements library). Poruchový zapisovač je schopný nahrávať dáta z 16 analógových 

kanálov a stavových hodnôt 16 digitálnych vstupných signálov pripojených na vstupy 

BI1...BI16. Hodnoty z analógových vstupov sú nahrávané ako okamţité a prevádzané na 

primárne jednotky maximálnej hodnoty [7]. Parametre funkcie nastavujeme v [149]Control 

Setting a [150]Trg Settings. Sú to nasledovné parametre: 

Operation Mode – Obsahuje tri pracovné reţimy: Saturation mode, Overwrite mode a 

Extension mode. V reţime saturácia (Saturation mode) nemôţu byť dáta prepísané novými 

nahrávkami a nahrávanie sa zastaví, keď je pamäť pre zápis plná alebo je dosiahnutý 

maximálny počet nahrávok. Reţim je vhodný v prípadoch, kedy sú dôleţitejšie staršie 

nahrávky. V prepisovacom reţime (Overwrite mode) sú najstaršie nahrávky prepisované 

novšími. V rozšírenom reţime (Extension mode) sa pri novom spustení preruší prebiehajúce 

nahrávanie a začne nové. [7] Pri meraní sme vyuţili reţim Saturation mode. 
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Record length – Určuje dĺţku záznamu. Funkčný blok vypočíta na základe dostupnej pamäti 

a počte pouţitých vstupov moţnú dĺţku nahrávky. Ochrana má vymedzenú pamäť na uchovanie 

nahrávok asi 100kB čo odpovedá asi 50000 vzorkám. Napríklad pri vyuţití 10 vstupov má 

kaţdý z nich nárok na 2,5 sekundy dlhý záznam.   

Pre-Trigger time – nastavuje sa v percentách. Pretoţe nahrávanie prebieha neustále do 

pamäťovej histórie, tak na vyfiltrovanie potrebnej časti záznamu pouţívame parameter pre-

trigger time. V podstate ide o nastavenie dĺţky záznamu pred spustením ochrannej funkcie. 

Napríklad pri nastavení pre-trigger time na 10% bude mať nahrávka začiatok 10% z dĺţky 

záznamu (record length) pred zachytením poruchy a 90% po nej.  

BI enable a BI mode – Kaţdý zo 16 digitálnych vstupov (BI1-BI16) má svoj váhový faktor 

podľa tabuľky 5-1. Pomocou parametrov BI enable a BI mode môţeme ukladať presne tie 

vstupy, ktoré nás zaujímajú. Váhový faktor pre funkciu NPS3High je 16 takţe keď nastavíme 

BI enable a BI mode na hodnotu 16, budeme zapisovať záznamy týkajúce sa len ochrany 

NPS3High. 

 

Tab. 5-1- Váhové faktory parametrov BI-enable a BI-mode 

Digitálne vstupy 
       Váhový faktor     
BI enabled a BI mode 

BI1 1 

BI2 2 

BI3 4 

BI4 8 

BI5 16 

BI6 32 

BI7 64 

BI8 128 

BI9 256 

BI10 512 

BI11 1024 

BI12 2048 

BI13 4096 

BI14 8192 

BI15 16384 

BI16 32768 

 

Na stiahnutie zaznamenanej nahrávky z ochrany do počítača vyuţívame nástroj DR-Collector 

Tool ktorý je súčasťou programu CAP 505. Nájdeme ho v základnom menu System Tools/DR-

collector tool, ako ukazuje obrázok 5.7. Po spustení sa nám objaví okno obsahujúce 

zaznamenané (staršie) nahrávky funkciou Medrec. Pomocou transfer/upload recording 

načítame poţadovaný záznam z REM 543 (obrázok 5.8). Po uloţení na disk je moţné zobraziť 

poruchový záznam v programe Sigra 4.2.  
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Obr. 5.7 Načítanie DR-Collector Tool 

 

 

 

 

Obr. 5.8 Načítanie poruchového záznamu   
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5.1.4.2 Princíp merania spätnej zloţky prúdu 

Spätná zloţka prúdu môţe byť spočítaná z dvoch alebo troch fázových prúdov. Počet fáz sa 

nastavuje cez nastavenie v [61]Control Setting parametrom „Num. of phases“. Keď sú 

pripojené len dva fázové prúdy musí byť vţdy nastavený počet fáz na dva a nesmie byť 

menený. Spočítavanie spätnej zloţky prúdu ochranou môţeme vyjadriť vzťahmi: 

 

V prípade pripojenia 3 fázových prúdov  

                       
 

 
      240    120   (5.1) 

V prípade pripojenia 2 fázových prúdov  

    
  

 
      60   (5.2) 

kde IR, IS, IT sú fázové prúdy [8]. 

 

Príklad výpočtu spätnej zloţky prúdu z nameraných hodnôt: 

Pri meraní sme zvolili zapojenie 3 fázových prúdov preto hodnotu spätnej zloţky spočítame 

podľa rovnice (5.1). Dosadené a spočítané hodnoty odpovedajú prvému riadku v tabuľke 5-3.  

 

    
 

 
      240    120   

 

      
 

 
      31,56      )24007,138(        )12026,8(    

 

             9,89      90     

 

 

 

 

  



  Praktická časť 

 

45 

5.2 Testovanie vypínacej charakteristiky Inverse Time 

Podstatou práce je testovanie časovo – závislej charakteristiky „Inverse Time“. V prvom meraní 

sme sa zamerali na otepľovaciu konštantu K, ktorú sme zmerali v celom rozsahu. V tabuľke 5-2 

sú nastavené parametre ochrany NPS3High, kde sme menili hodnotu K pri rôznom 

nesymetrickom prúdovom zaťaţení. Na testovacom zariadení sme postupne nastavovali 

hodnoty z tabuľky 5-3. Pre testovanie sme zvolili prúdovú nesymetriu vo všetkých troch fázach. 

Hodnotu generovaných prúdov sme postupne zvyšovali tak aby sa spätná zloţka viditeľne 

menila (Súsledná bola vţdy 1 0°A, netočivá 0 0°A) a mohli sme tak premerať 

charakteristiku s väčšou presnosťou. Namerané vypínacie časy sú uvedené spolu 

z nastavovanými hodnotami v tabuľke 5-4. Pomocou vzťahu (5.1) sme spočítali spätnú zloţku 

prúdu ktorú sme dosadili do vzťahu (4.7) a overili tak výpočtom správnosť vypínacích časov. 

Podľa nameraných a vypočítaných vypínacích časov môţeme vidieť, ţe sa líšia aţ na drobnú 

odchýlku, ktorá sa zniţovaním nesymetrie mierne zvyšuje.  

5.2.1 Prehľad nastavených parametrov 

 

Tab. 5-2- Nastavované parametre ochrany NPS3High 

In StartValue K Minimum 
Time 

Maximum 
Time 

Cooling 
Time 

[A] [-] [-] [s] [s] [s] 

1 0,2 5, 20, 40, 80 0,1 10000 10 

 

Tab. 5-3- Nastavované hodnoty generovaných prúdov 

Nesúmerné zložky Súmerné zložky 

IL1 IL2 IL3 ϕL1 ϕL2 ϕL3 I1 I2 I0 ϕI1 ϕI2 ϕI0 

[mA] [mA] [mA] [°] [°] [°] [mA] [mA] [mA] [°] [°] [°] 

1803,0 2418,0 807,4 56,31 -138,07 8,260 1000 1500 0 0 90 0 

1720,0 2321,0 731,5 54,46 -137,56 13,12 1000 1400 0 0 90 0 

1640,0 2223,0 662,1 52,43 -137,00 19,04 1000 1300 0 0 90 0 

1562,0 2126,0 601,3 50,19 -136,00 26,26 1000 1200 0 0 90 0 

1487,0 2029,0 552,0 47,73 -135,73 34,92 1000 1100 0 0 90 0 

1414,0 1932,0 517,6 45,00 -135,00 45,00 1000 1000 0 0 90 0 

1345,0 1835,0 501,2 42,00 -134,19 56,11 1000 900 0 0 90 0 

1281,0 1739,0 504,3 38,66 -133,30 67,52 1000 800 0 0 90 0 

1221,0 1644,0 526,8 34,99 -132,29 78,37 1000 700 0 0 90 0 

1166,0 1549,0 566,4 30,96 -131,17 88,02 1000 600 0 0 90 0 

1118,0 1455,0 619,7 26,57 -129,90 96,20 1000 500 0 0 90 0 

1077,0 1361,0 683,5 21,80 -128,45 102,9 1000 400 0 0 90 0 

1044,0 1269,0 755,2 16,70 -126,79 108,5 1000 300 0 0 90 0 
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5.2.2 Namerané a vypočítané hodnoty pre zvolené hodnoty konštanty K 

Tab. 5-4-Namerané a vypočítané hodnoty 

K IL1 IL2 IL3 ϕL1 ϕL2 ϕL3 t I2/In tvyp Δt δt 

[-] [mA] [mA] [mA] [°] [°] [°] [s] [-] [s] [s] [%] 

5 

1803,0 2418,0 807,4 56,31 -138,07 8,26 2,269 1,5 2,2624 0,007 0,29 

1720,0 2321,0 731,5 54,46 -137,56 13,12 2,61 1,4 2,6042 0,006 0,22 

1640,0 2223,0 662,1 52,43 -137 19,04 3,033 1,3 3,0303 0,003 0,09 

1562,0 2126,0 601,3 50,19 -136 26,26 3,571 1,2 3,572 0,001 0,01 

1487,0 2029,0 552,0 47,73 -135,73 34,92 4,266 1,1 4,274 0,008 0,18 

1414,0 1932,0 517,6 45,0 -135 45 5,198 1,0 5,208 0,01 0,19 

1345,0 1835,0 501,2 42,0 -134,19 56,11 6,463 0,9 6,494 0,031 0,47 

1281,0 1739,0 504,3 38,66 -133,3 67,52 8,289 0,8 8,333 0,044 0,53 

1221,0 1644,0 526,8 34,99 -132,29 78,37 11,02 0,7 11,111 0,091 0,83 

1166,0 1549,0 566,4 30,96 -131,17 88,02 15,52 0,6 15,625 0,105 0,68 

1118,0 1455,0 619,7 26,57 -129,9 96,2 23,64 0,5 23,81 0,169 0,72 

1077,0 1361,0 683,5 21,8 -128,45 102,9 41,33 0,4 41,667 0,337 0,81 

1044,0 1269,0 755,2 16,7 -126,79 108,5 99,07 0,3 100 0,93 0,94 

20 

1803,0 2418,0 807,4 56,31 -138,07 8,26 8,983 1,5 9,05 0,067 0,74 

1720,0 2321,0 731,5 54,46 -137,56 13,12 10,343 1,4 10,42 0,074 0,71 

1640,0 2223,0 662,1 52,43 -137 19,04 12,03 1,3 12,12 0,091 0,76 

1562,0 2126,0 601,3 50,19 -136 26,26 14,18 1,2 14,29 1,106 0,75 

1487,0 2029,0 552,0 47,73 -135,73 34,92 16,99 1,1 17,09 0,104 0,61 

1414,0 1932,0 517,6 45 -135 45 20,68 1,0 20,83 0,153 0,74 

1345,0 1835,0 501,2 42 -134,19 56,11 25,78 0,9 25,97 0,194 0,75 

1281,0 1739,0 504,3 38,66 -133,3 67,52 33,05 0,8 33,33 0,283 0,86 

1221,0 1644,0 526,8 34,99 -132,29 78,37 44,02 0,7 44,44 0,424 0,96 

1166,0 1549,0 566,4 30,96 -131,17 88,02 61,98 0,6 62,5 0,52 0,83 

1118,0 1455,0 619,7 26,57 -129,9 96,2 94,45 0,5 95,24 0,788 0,83 

1077,0 1361,0 683,5 21,8 -128,45 102,9 165,3 0,4 166,67 1,367 0,83 

1044,0 1269,0 755,2 16,7 -126,79 108,5 396,5 0,3 400 3,50 0,88 

40 

1803,0 2418,0 807,4 56,31 -138,07 8,26 17,95 1,5 18,1 0,15 0,83 

1720,0 2321,0 731,5 54,46 -137,56 13,12 20,66 1,4 20,83 0,173 0,84 

1640,0 2223,0 662,1 52,43 -137 19,04 24,04 1,3 24,24 0,202 0,84 

1562,0 2126,0 601,3 50,19 -136 26,26 28,33 1,2 28,57 0,241 0,85 

1487,0 2029,0 552,0 47,73 -135,73 34,92 33,94 1,1 34,19 0,248 0,73 

1414,0 1932,0 517,6 45 -135 45 41,35 1,0 41,67 0,316 0,77 

1345,0 1835,0 501,2 42 -134,19 56,11 51,52 0,9 51,95 0,428 0,83 

1281,0 1739,0 504,3 38,66 -133,3 67,52 66,08 0,8 66,67 0,587 0,89 

1221,0 1644,0 526,8 34,99 -132,29 78,37 88,02 0,7 88,89 0,869 0,99 

1166,0 1549,0 566,4 30,96 -131,17 88,02 124 0,6 125 1,00 0,81 

1118,0 1455,0 619,7 26,57 -129,9 96,2 188,9 0,5 190,48 1,58 0,83 

1077,0 1361,0 683,5 21,8 -128,45 102,9 330,7 0,4 333,3 2,63 0,79 

1044,0 1269,0 755,2 16,7 -126,79 108,5 794 0,3 800 6,00 0,76 
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K IL1 IL2 IL3 ϕL1 ϕL2 ϕL3 t I2/In tvyp Δt δt 

[-] [mA] [mA] [mA] [°] [°] [°] [s] [-] [s] [s] [%] 

80 

1803,0 2418,0 807,4 56,31 -138,07 8,26 35,85 1,5 36,2 0,35 0,97 

1720,0 2321,0 731,5 54,46 -137,56 13,12 41,27 1,4 41,67 0,40 0,96 

1640,0 2223,0 662,1 52,43 -137 19,04 48,02 1,3 48,48 0,46 0,97 

1562,0 2126,0 601,3 50,19 -136 26,26 56,59 1,2 57,14 0,55 0,98 

1487,0 2029,0 552,0 47,73 -135,73 34,92 67,81 1,1 63,38 0,56 0,83 

1414,0 1932,0 517,6 45 -135 45 82,61 1,0 83,3 0,72 0,88 

1345,0 1835,0 501,2 42 -134,19 56,11 103 0,9 103,9 0,89 0,87 

1281,0 1739,0 504,3 38,66 -133,3 67,52 132,1 0,8 133,33 1,23 0,93 

1221,0 1644,0 526,8 34,99 -132,29 78,37 176 0,7 177,8 1,78 1,01 

1166,0 1549,0 566,4 30,96 -131,17 88,02 247,9 0,6 250 2,10 0,85 

1118,0 1455,0 619,7 26,57 -129,9 96,2 378 0,5 381 2,95 0,78 

1077,0 1361,0 683,5 21,8 -128,45 102,9 662,1 0,4 666,7 4,57 0,69 

1044,0 1269,0 755,2 16,7 -126,79 108,5 1590 0,3 1600 10,0 0,63 

 

 

Namerané a vypočítané vypínacie časy sme vyniesli v závislosti na pomere veľkosti spätnej 

zloţky k menovitému prúdu do grafov, ako ukazujú obrázky 5.9 a 5.10. Pretoţe z grafov nie je 

moţné presne rozpoznať výchylky, ktoré mohli byť spôsobené dovolenou chybou testovacieho 

zariadenia alebo ochrany, zostrojili sme grafy relatívnej a absolútnej chyby vypínacích časov. 

Podľa grafu na  obrázku 5.11 vidíme ţe maximálna relatívna chyba sa pohybovala okolo 1% 

v celom rozsahu merania konštanty K. Na obrázku 5.12 je znázornené porovnanie absolútnej 

chyby pri minimálnej a maximálnej hodnote spätnej zloţky prúdu. Pri veľkom prúde I2 tzn. 

veľkej nesymetrii sa vypínací čas menil pomerne málo. Naproti tomu pri malom prúde I2 čiţe 

menšej nesymetrii sa vypínacie časy začali predlţovať výraznejšie, s rastúcou konštantou K. 

Z grafu je vidieť ţe pri hodnote K=80 uţ rozdiel nameranej a vypočítanej hodnoty činí 10 

sekúnd, čo je ale pomerne malá chyba vo vypínacom čase 1600 sekúnd. 
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5.2.3 Graf vypínacej charakteristiky „Inverse Time“ 

 

 

Obr. 5.9 Vypínacia charakteristika podľa nameraných hodnôt 

 

 

Obr. 5.10 Vypínacia charakteristika podľa vypočítaných hodnôt 
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5.2.4 Zhodnotenie presnosti merania  

 

 

Obr. 5.11 Maximálna relatívna chyba merania pre K=5,20,40,80 

 

 

 

Obr. 5.12 Absolútna chyba merania pri maximálnom a minimálnom I2  
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Technický manuál CMC 353 udáva garantovanú presnosť prúdových výstupov podľa tabuľky 

D-1 (viď príloha D). Podľa ktorej musí platiť: 

                                              (5.3) 

 

– rd. (reading) generovaná hodnota prúdu 

– rg. (range) možný rozsah generovaného prúdu  (tj. 32 A) 

– Rload odporová záťaž 

– ΔI dovolená chyba 

Podľa vzťahu (5.3) sme spočítali maximálnu moţnú chybu testovacieho zariadenia pre súslednú 

ΔI1 a spätnú zloţku ΔI2 generovaných prúdov. Pouţili sme hodnoty z tabuľky 5-4 pre konštantu 

K=80, pretoţe tam boli rozdiely v časoch najväčšie. Na základe vypočítaného vypínacieho času 

sme určili maximálnu relatívnu chybu δtmax, ktorú by spôsobila maximálna odchýlka 

generovaných prúdov. Podľa tabuľky 5-5 môţeme povedať ţe ani maximálna chyba 

testovacieho zariadenia nemala skoro ţiaden vplyv na výsledky merania. Najväčšia chyba bola 

δtmax =±0,0134%. Týmto by sme mohli povedať ţe Omicron CMC 353 je testovacie zariadenie 

s veľmi veľkou presnosťou.   

  

Tab. 5-5- Vypočítané hodnoty pri maximálnej chybe CMC 353 

I1 I2 ΔI1 ΔI2 I1+ I2+ I2+/In tvyp tvyp+ δtmax 

[mA] [mA] [mA] [mA] [mA] mA [-] [s] [s] [%] 

1000,0 1500,0 ±1,516 ±2,266 1001,5 1502,3 1,499992 36,1991 36,19949 ±0,0011 

1000,0 1400,0 ±1,516 ±2,116 1001,5 1402,1 1,399994 41,66667 41,66705 ±0,0009 

1000,0 1300,0 ±1,516 ±1,966 1001,5 1302,0 1,299995 48,48485 48,48521 ±0,0008 

1000,0 1200,0 ±1,516 ±1,816 1001,5 1201,8 1,199997 57,14286 57,14317 ±0,0006 

1000,0 1100,0 ±1,516 ±1,666 1001,5 1101,7 1,099998 68,37607 68,37627 ±0,0003 

1000,0 1000,0 ±1,516 ±1,516 1001,5 1001,5 1 83,33333 83,33333 ±0 

1000,0 900,0 ±1,516 ±1,366 1001,5 901,4 0,900002 103,8961 103,8957 ±0,0004 

1000,0 800,0 ±1,516 ±1,216 1001,5 801,2 0,800003 133,3333 133,3322 ±0,0009 

1000,0 700,0 ±1,516 ±1,066 1001,5 701,1 0,700005 177,7778 177,7751 ±0,0015 

1000,0 600,0 ±1,516 ±0,916 1001,5 600,9 0,600006 250 249,994 ±0,0024 

1000,0 500,0 ±1,516 ±0,766 1001,5 500,8 0,500008 380,9524 380,9379 ±0,0038 

1000,0 400,0 ±1,516 ±0,616 1001,5 400,6 0,40001 666,6667 666,6241 ±0,0064 

1000,0 300,0 ±1,516 ±0,466 1001,5 300,5 0,300011 1600 1599,785 ±0,0134 
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5.3 Princíp funkčnosti parametru Cooling Time 

 

Vzhľadom k tomu, ţe pri kompilácií novej konfigurácie terminálu REM 543, ktorú sme upravili 

pre otestovanie funkčnosti parametru cooling time došlo ku viacerým chybám, ktoré sa nám 

nepodarilo včas odstrániť, vysvetlíme jeho funkciu len v teoretickej rovine.  

Parameter Cooling Time (viď parametre ochranného bloku NPS3 str.31) nastavíme povedzme 

na 3600 sekúnd. Tento čas je potrebný k ochladeniu daného zariadenia ktoré chránime. Ochrana 

zapôsobí v dobe keď nesymetrické zaťaţenie spôsobí také oteplenie rotora, ktoré prekročilo 

nastavenú konštantu K. Po vypnutí ochrany sa aktivuje blokovacia funkcia (tzv. block_out) na 

dobu 1 hodiny. Behom tejto doby by ochrana mala v krátkom čase vypnúť všetky pokusy 

o opätovné zapnutie i pri minimálnej hodnote nesymetrie. Aj keď vypnutie trvá nejaký čas, 

nastavená hodnota cooling time sa uţ ďalej nepredlţuje.   

Podľa obrázka 5.13 vidíme, ţe prvé vypnutie ochrany v čase t0 aktivovalo blokovaciu funkciu. 

Po určitom čase nastalo opätovné zapnutie obsluhou. Pretoţe bola ešte stále aktivovaná funkcia 

block_out v čase t1 nastáva ďalšie vypnutie. Po uplynutí nastaveného času v parametri cooling 

time ochrana znovu zapla v ľubovoľnom čase. Keďţe zariadenie uţ za dobu jednej hodiny 

ochladlo celý proces sa opakuje aţ do ďalšieho vypnutia v čase t2 pretoţe nesymetrické 

zaťaţenie stále trvá. A opäť nastane aktivácia blokovacej funkcie. 

 

 

    

 

 

Obr. 5.13 Grafická ukážka pôsobenia funkcie Block_out   
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6 ZÁVER 
 

Generátor je jedno z najdrahších a najdôleţitejších zariadení, ktoré sa podieľa na výrobe 

elektrickej energie. Pri prevádzke generátora vznikajú rôzne poruchové stavy, ktorým je 

generátor vystavený. Jednou z týchto porúch je aj nesymetrické zaťaţenie generátora. Na 

analýzu nesymetrických systémov sa pouţíva najčastejšie metóda súmerných zloţiek, pomocou 

ktorej dokáţeme hocijakú nesymetrickú sústavu rozloţiť do troch zloţkových sústav: súslednej, 

spätnej a netočivej. Pomocou týchto zloţkových sústav môţeme obvod analyzovať 

a z vypočítaných výsledkov prejsť späť k nesúmerným sústavám vyjadrujúcim hľadané 

riešenie. Nesymetrické zaťaţenie spôsobuje vznik prúdov spätnej zloţky, ktoré zapríčinia vznik 

magnetického poľa otáčajúceho sa voči rotoru dvojnásobnou uhlovou rýchlosťou. Následkom 

toho je zvýšený ohrev budiaceho vinutia, častí rotora alebo statora, pri ktorom nie je moţné 

alternátor prevádzkovať. Preto je generátor vybavený súborom ochrán, ktoré ho pred takýmito 

neţiaducimi účinkami musia ochrániť. Vo štvrtej kapitole sme uviedli dva typy časovo 

závislých ochrán, ktoré sa  pouţívajú v prípade nesymetrického zaťaţenia, a to ochranu pre 

prúdovú nesúmernosť a ochranu pre napäťovú nesúmernosť. Charakteristika závislej ochrany sa 

volí tak, aby odpovedala teplotnej krivke stroja ha. Druhou moţnosťou je náhrada teplotnej 

krivky stupňovou charakteristikou hb (obrázok 4.2).  

Praktická časť spočívala v zapojení meracieho pracoviska a zoznámení sa s terminálom 

točivého stroja REM 543 od firmy ABB a testovacím zariadením CMC 353 od firmy Omicron. 

Koniec štvrtej kapitoly podáva podrobný popis vyuţívaného ochranného bloku NPS3 a jeho 

ďalších pomocných aplikácií a nástrojov rozobratých bliţšie v kapitole 5. Ďalej piata kapitola 

popisuje postup a moţnosti pri nastavení testovacieho zariadenia a jeho funkcií. Medzi 

základné testovacie moduly patrí QuickCMC. Je relatívne ľahko nastaviteľný a pre naše účely 

slúţil ako generátor nesymetrických prúdov konštantnej veľkosti. Výhodou bola moţnosť 

nastavenia prúdov v polárnom tvare nesúmerných aj súmerných zloţkách. Záverečnou časťou 

bolo samotné meranie, ktoré tvorí dve časti.  

V prvej bola otestovaná správna funkčnosť časovo závislej charakteristiky „Inverse Time“ a jej 

závislosti na zmene parametru K. Pri zvolenom rôznom nesymetrickom zaťaţení vo všetkých 

troch fázach. Z obrázkov 5.9 a 5.10 je vidieť, ţe namerané hodnoty sa zhodujú s vypočítanými 

aţ na menšie odchýlky. Z týchto rozdielov sme určili maximálnu relatívnu a absolútnu chybu 

merania ako ukazuje obrázok 5.11 a 5.12. Podľa grafu 5.11 môţeme povedať, ţe chyba δt sa 

pohybovala okolo 1% v celom rozsahu merania konštanty K, čo je s celkového hľadiska 

zanedbateľné. Najväčšie rozdiely vo vypínacích časoch nastali v krajných hodnotách (dlhé 

vypínacie časy). Podľa technických parametrov prúdových výstupov udávaných technickým 

manuálom CMC 353 (príloha D-1) sme vypočítali podiel testovacieho zariadenia na spôsobenej 

chybe. Avšak maximálna chyba spôsobená testerom vyšla δtmax =±0,0134%. Takţe Omicron 

CMC 353 v porovnaní s celkovou maximálnou chybou nespôsobil ţiadne odchýlky a vyhovuje 

tak garantovaným podmienkam udávaným výrobcom. Priebeh poruchovej udalosti 

zaznamenaný funkciou Medrec16 viď príloha C1-C3.  

V druhej časti merania sme teoreticky popísali priebeh pôsobenia blokovacej funkcie 

(block_out) po nastavení parametru Cooling time. Po prekročení nastavenej maximálnej 

otepľovacej konštanty stroja Kmax (viď kapitola 4.3.1) ochrana vypína a zároveň aktivuje 

blokovaciu funkciu aby zabránila prehriatiu chráneného objektu. Opätovné zapnutie je moţné, 
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ale ochrana po dobu nastavenú v Cooling Time vybavuje v krátkom čase i pri minimálnej 

nesymetrii a umoţňuje tak ochladnutie stroja.  

Táto bakalárska práca podrobne popisuje moţnosti a postupy nastavenia terminálu REM 543 

a testovacieho zariadenia Omicron CMC 353 pri meraní nesymetrického zaťaţenia preto by 

mohla v budúcnosti poslúţiť ako vhodný materiál napríklad pri príprave laboratórnej úlohy. 
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PRÍLOHA A – DIAGRAM TERMINÁLU REM 543 

Príloha A-1 Diagram terminálu REM 543 ; podľa [6] 
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PRÍLOHA B – RELAY CONFIGURATION TOOL 
 

 
Príloha B-1 Blokové zapojenie vstupov a výstupov ochrannej funkcie NPS3HIGH  
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PRÍLOHA C – ZÁZNAM PORUCHOVEJ UDALOSTI 

Príloha C-1 Záznam prúdovej nesymetrie vo fázach tesne pred vypnutím  

Príloha C-2 Záznam napätí v jednotlivých fázach 

 



 Príloha C – záznam poruchovej udalosti 

 

58 

 

Príloha C-3 Aktivovaný digitálny vstup pre zápis poruchovej udalosti  
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PRÍLOHA D – TECHNICKÉ PARAMETRE PRÚDOVÝCH 

VÝSTUPOV 
 

 

Príloha D-1 Parametre prúdových výstupov CMC 353  

 


