
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN Ě 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKA ČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 

ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY 

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 
DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING 

 

 

 

 

 

 

CHRÁNĚNÍ GENERÁTORU PŘI 
NESYMETRICKÉM ZATÍŽENÍ 

 

 

 

 
 

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR‘S THESIS 
 

AUTOR PRÁCE PETR KUBA 
AUTHOR 
 

 

 

BRNO 2009  

 



VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií

Ústav elektroenergetiky

Bakalářská práce
bakalářský studijní obor

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Student: Petr Kuba ID: 98506
Ročník: 3 Akademický rok: 2008/2009

NÁZEV TÉMATU:

Chránění generátoru při nesymetrickém zatížení

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1.Teoretický rozbor nesymetrického chodu generátoru
2.Princip ochrany při nesymetrii generátoru 
3.Metodika pro nastavení a testování ochrany 
4.Praktická aplikace metody a výsledky měření

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Podle pokynů vedoucího.

Termín zadání: 9.2.2009 Termín odevzdání: 1.6.2009

Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D.

doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.
Předseda oborové rady

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práve třetích osob,
zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si
být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb.,
včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 trestního zákona č.
140/1961 Sb.



L ICENČNÍ SMLOUVA  
POSKYTOVANÁ K  VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO  

 
uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

1. Pan/paní 

Jméno a příjmení:      Petr Kuba 

Bytem:  Na Úbočí 17, 46605, Jablonec nad Nisou 

Narozen/a (datum a místo):  15.12.1986, Turnov 

(dále jen „autor“) 
a 

2. Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta  elektrotechniky a komunikačních technologií, 

se sídlem Údolní 244/53, 602 00 Brno, 

jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: 

doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. 

(dále jen „nabyvatel“) 

 

Čl. 1 
Specifikace školního díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): 

 disertační práce 
 diplomová práce 
 bakalářská práce 
 jiná práce, jejíž druh je specifikován jako....................................................... 

(dále jen VŠKP nebo dílo) 
 

Název VŠKP: Chránění generátoru při nesymetrickém zatížení 

  Vedoucí/ školitel VŠKP: Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. 

  Ústav: Ústav elektroenergetiky 

  Datum obhajoby VŠKP:  

 
VŠKP odevzdal autor nabyvateli v*: 

 tištěné formě  –  počet exemplářů 1 

 elektronické formě –  počet exemplářů 1 

                                                 
* hodící se zaškrtněte 

 



2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a 
specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu s 
autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 

3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 
4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. 

 
 

Článek 2 
Udělení licenčního oprávnění 

 
1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené dílo 

nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným účelům 
včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv 
k dílu. 

3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti   
 ihned po uzavření této smlouvy 
 1 rok po uzavření této smlouvy  
 3 roky po uzavření této smlouvy 
 5 let po uzavření této smlouvy 
 10 let po uzavření této smlouvy 

(z důvodu utajení v něm obsažených informací) 
4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/ 1998 

Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen a oprávněn ze zákona. 
 

 
Článek 3 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 

2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským 
zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, v 
platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným 
porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
V Brně dne: ……………………………………. 
 
 
 
………………………………………..   ………………………………………… 
Nabyvatel      Autor 
 



Bibliografická citace práce: 

KUBA, P. Chránění generátoru při nesymetrickém zatížení. Brno: Vysoké učení technické v 
Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 58 s. Vedoucí bakalářské 
práce Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci (bakalářskou práci) vypracoval samostatně a 
použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu. 

  

    

         ……………………………  

 

 

 

Za účinnou odbornou a pedagogickou pomoc a další cenné rady při zpracování této bakalářské 
práce bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Jaroslavě Orságové, Ph.D.



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN Ě 

 

 

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Ústav elektroenergetiky 

 

 

 

 

 

 

 
Bakalářská práce 

Chránění generátoru při 
nesymetrickém zatížení 

 
Petr Kuba 

 

 

 
 

vedoucí: Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. 

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně, 2009  

 

Brno 



  BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 
   

   Faculty of Electrical Engineering and Communication 

   Department of Electrical Power Engineering 

 

 

 

 

 

 
Bachelor’s Thesis 

Protection for generator unbalance   
 

by 

Petr Kuba 

 

 

 
Supervisor: Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. 

Brno University of Technology, 2009 

 

Brno 
 



 Abstrakt 

 

9

ABSTRAKT  
Tato práce se zabývá problematikou nesymetrického zatížení generátorů a ochranou při tomto 
abnormálním provozním stavu. 

V úvodu je popsáno, proč je důležité se touto problematikou zabývat. 

Teoretická část práce rozebírá postup při řešení nesymetrických stavů pomocí metody 
souměrných složek. Jsou popsány příčiny jejich vzniku, možnosti zmírnění a hlavně vliv zpětné 
složky proudu, vzniklé při nesymetrickém zatížení, na generátor a jeho jednotlivé části. Ke konci 
této části je popsán princip ochrany při nesymetrii generátoru.  

Praktická část se zabývá metodikou pro nastavení a testování ochrany. Použitá ochrana je 
součástí terminálu točivého stroje REM 543 od společnosti ABB. Pro testování ochrany bylo 
využito testovací zařízení elektrických ochran TZO3 od společnosti EGÚ Brno. 

V závěru práce jsou shrnuty nejpodstatnější informace a výsledky měření. 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :   

Abnormální provozní stav; ochrana; metoda souměrných složek; zpětná složka; 

testovací zařízení. 

 



 Abstract 

 

10

ABSTRACT 
The thesis deals with the problem of unbalance in generators and discusses various means of 
generator protection against the effects caused by this abnormal working condition.  

The general importance of the problem is described in the introductory part of this work.  

The theoretical section of the thesis contains an analysis of procedures applied to solve different 
types of unbalance by the help of the method of symmetrical components. As a central aspect of 
the topic, the causes of unbalance are examined. This investigation is realized together with a 
close insight into the diverse possibilities of unbalance reduction and, importantly, in respect the 
effects of negative sequence current on a generator and its components. The principles of 
generator protection against unbalance are described at the end of this section.  

In its practical part, this work deals with the procedure of protection setting and testing. The 
applied protection is an actual component of the REM 543 machine terminal as made by the ABB 
company. In order to facilitate the testing of the protection, we used the TZO3 electrical 
protection testing device provided by the EGÚ Brno, a. s. company. 
 

A summary of the most important information and measurement results can be found in the final 
part of the thesis.  

 

 

KEY WORDS:   

Abnormal working condition; protection; method of symmetrical components; 

negative-phase-sequence; testing device. 
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SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK  

Značka Veličina 

Značka 
jednotky 

 

C citlivost měřícího členu ochrany - 

f
I  budící proud alternátoru při nesouměrném zatížení A 

fn
I  jmenovitý budící proud alternátoru A 

n
I  jmenovitý proud alternátoru A 

( )TK  poměrné teplo akumulované v rotoru - 

max
K  poměrné teplo akumulované v rotoru na hranici bezpečného 

provozu 
- 

f
P  budící výkon alternátoru pro nesouměrné zatížení W 

fn
P  jmenovitý budící výkon alternátoru W 

fR  odpor budícího vinutí Ω 

k
R  odpor nakrátko Ω 

sR  odpor statorového vinutí Ω 

2R  celkový odporu alternátoru zpětné soustavy proudů Ω 

'

r2
R  celkový odpor elektrických obvodů rotoru pro proudy 

dvojnásobného kmitočtu, přepočtený ke statoru 
Ω 

K
S  zkratový výkon napájecího obvodu VA 

L
S  zdánlivý výkon zátěže VA 

T doba trvání nesouměrného zatížení s 

X velikost měřené veličiny A 

∞
X  trvale dovolená velikost měřené veličiny A 

a operátor natočení - 

fk  opravný koeficient - 

s 
skluz rotoru vůči točivému poli statorových proudů zpětné 
soustavy 

- 

t  doba působení ochrany s 

f2
∆P  ztráty v budícím vinutí způsobené indukcí proudů dvojnásobného 

kmitočtu 
W 
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r2∆P  celkové ztráty v elektrických obvodech rotoru W 

r2n∆P  
celkové přídavné ztráty v rotoru, které by byly způsobené 
protékáním proudů zpětné soustavy na statoru o velikosti 
jmenovitého proudu alternátoru 

W 

η činitel nevyváženosti % 

ρ činitel nesouměrnosti % 
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1 ÚVOD 
 

Generátor je elektrický stroj, který slouží k přeměně mechanické energie na energii elektrickou. 
Elektrická energie je následně dodávána do elektrizační soustavy. Generátor se tedy nachází na 
úplném začátku elektrizační soustavy a tudíž je zřejmá jeho důležitost a potřeba ho patřičně 
ochránit před poruchami, které mohou vznikat jak na samotném generátoru (vnitřní poruchy), tak 
i v elektrizační soustavě a tím ovlivňovat správný chod generátoru (vnější poruchy). Poruchy na 
generátoru způsobují především zvýšené tepelné namáhání jednotlivých částí stroje, přičemž 
stoupá oteplení těchto částí. Jejich teplota je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících stav a 
životnost stroje. Poruchy v elektrizační soustavě mohou ohrožovat provoz jednotlivých prvků či 
provoz celé soustavy. Z těchto důvodů je generátor vybaven celou řadou ochran, které mají za 
úkol stroj buďto odstavit (při poruchách, které mohou stroj ohrozit nebo narušit stabilitu chodu 
elektrizační soustavy) nebo pouze signalizovat obsluze druh poruchy (v případě, kdy není 
ohrožen chod stroje ani soustavy). Mezi jednu z těchto ochran patří také ochrana generátoru při 
nesymetrickém zatížení.  
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2 CHARAKTERISTIKA SOU ČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ 

PROBLEMATIKY  
 

2.1 Úvod do nesymetrie 
 

V případě, že mají trojfázová napětí a proudy stejnou amplitudu a jsou navzájem posunuty o 
120°, jedná se o symetrický (souměrný) trojfázový systém. Pokud jedna z podmínek není 
splněna, je systém nazýván nesouměrným nebo nesymetrickým. Analýza souměrných systému je 
výrazně jednodušší než u nesouměrných systémů. Kromě toho nesouměrnost napětí a proudů 
snižuje kvalitu a hospodárnost přenosu elektrické energie a pro některé stroje, zejména točivé, 
může být i nebezpečná. Také proto jsou systémová napětí na straně generátorů vysoce 
symetrická. Je tomu tak díky konstrukci a principu činnosti synchronních generátorů, které se 
používají v systémových elektrárnách. Generátory tedy nepřispívají k nesymetrii. Při normální 
činnosti však nesymetrii nelze vyloučit, neboť ve většině praktických příkladů je hlavním 
důvodem nesymetrie nesouměrnost zátěží (nestejné úbytky napětí v jednotlivých fázích). A při 
havarijních stavech, jež zpravidla představují značné nesouměrnosti už vůbec ne. Nesymetrie je 
zpravidla kombinace amplitudové i fázové nesymetrie. Pro analýzu nesouměrných obvodů a k 
vyčíslení nesymetrie se využívá např. metody souměrných složek. Souměrné složky proudů nebo 
napětí jsou důležité stavové veličiny objektu, z nichž lze určit celou řadu poruch. 

 

2.2 Metoda souměrných složek 
 

V roce 1918 Charles LeGeyt Fortescue ukázal, že obecný systém složený z n nesouměrných 
fázorů lze vyjádřit jako součet n systému složených ze souměrných fázorů, tzv. „fortescue“ 
neboli souměrných složek. Konkrétně tedy nejpoužívanější trojfázovou soustavu reprezentovanou 
fázory 

A
U , 

B
U , 

C
U  lze v případě nesymetrie rozložit na tři trojfázové soustavy a to: 

 

- soustavu souslednou (synchronní) 
  

            
)1(A

U             
)1(A)1(B

UaU 2=         
)1(A)1(C

UaU =              (2.1)  

- soustavu zpětnou (inverzní) 
  

                    
)2(A

U             
)2(A)2(B

UaU =         
)2(A

2

)2(C
UaU =      (2.2)      

 
 
- soustavu netočivou 

                                            
)0(C)0(BA(0)

UUU ==  (2.3) 
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Použitý symbol a je tzv. operátor natočení, pomocí něhož se vyjadřuje fázový posun mezi 
jednotlivými napětími. Jednotlivé soustavy jsou zobrazeny na následujícím obrázku.  

 

 

 

               sousledná soustava               zpětná soustava           netočivá soustava 

 

Obr. 2-1 Grafické zobrazení souměrných složek 

 

 

Sousledná soustava se skládá ze tří fázorů stejné velikosti vzájemně posunutých o 120°. Má týž 
sled fází jako daná nesouměrná soustava. Zpětná soustava se také skládá ze tří fázorů stejné 
velikosti vzájemně posunutých o 120°. Má však opačný sled fází než daná nesouměrná soustava. 
U elektrických strojů odpovídá sousledná soustava kladnému směru točivého magnetického pole 
a zpětná soustava zápornému směru točivého magnetického pole. Netočivá soustava se skládá ze 
tří fázorů stejné velikosti a stejné fáze. Trojici trojfázových soustav nazýváme soustavou 
souměrných složek. Pokud platí tvrzení o rozkladu nesymetrické trojfázové soustavy do 
souměrných složek, musí platit i opačné tvrzení: 

 

Ze soustavy souměrných složek lze jednoznačně součtem fázorů odpovídajících si fází vytvořit 
trojfázovou soustavu, která je v obecném případě nesouměrná.  
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Druhé tvrzení lze matematicky zapsat jako: 

 

                                   

C)0(C)2(C)1(C

B)0(B)2(B)1(B

A)0(A)2(A)1(A

UUUU

UUUU

UUUU

=++

=++

=++

 (2.4) 

 

Dosazením rovnic (2.1) až (2.3) lze soustavu zapsat ve tvaru: 

 

                                

C)0(A)2(A)1(A

B)0(A)2(A)1(A

A)0(A)2(A)1(A

UUUaaU

UUaUUa

UUUU

2

2

=++

=++

=++

                                     (2.5) 

anebo přehledněji maticově: 

 

                               



















=



















×
















C

B

A

)0(A

)2(A

)1(A

1

1

111

U

U

U

U

U

U

aa

aa
2

2    (2.6) 

 

Řešením soustavy rovnic (2.5) dostáváme: 

 

                          

)(
3

1

)(
3

1

)(
3

1

CBA)0(A

CBA)2(A

CBA)1(A

UUUU

aUUaUU

UaaUUU

2

2

++=

++=

++=

     (2.7)                                                           

   

Podle rovnic (2.7) lze tedy rozložit nesouměrnou trojfázovou soustavu do soustavy souměrných 
složek a naopak pomocí rovnic (2.5) lze ze soustavy souměrných složek vyjádřit nesouměrnou 
trojfázovou soustavu. Obdobné rovnice bychom obdrželi i v případě nesymetrických proudů, 
protože nesymetrické proudy jsou způsobeny nesymetrickými napětími. Netočivé složky proudu 
nemohou téct v systému bez středního vodiče. [1] 
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V následujícím příkladu jsem se pokusil demonstrovat platnost uvedených rovnic, konkrétně 
vyčíslit jednotlivé souměrné složky a zobrazit je formou fázorového diagramu. 

 

Je zadána nesouměrná soustava (viz Obr. 2-2):  

                                                                                 

                                                         

V)457,07(V)5j5(

V)4514,14(V)10j10(

V)9010,00(V)10j0(

C

B

A

°∠=+=

°−∠=−=

°∠=+=

U

U

U

 

                                                      

Úkolem je tedy rozklad této soustavy do souměrných složek. 

 

 

Obr. 2-2 Nesouměrná soustava 

 

Řešení: 

 

Podle rovnic (2.1) a (2.7) spočítáme sousledné složky jako:  

 

 

= 
3

1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]V4507,71201V4514,141201V9010 °∠⋅°−∠+°−∠⋅°∠+°∠  = 

=++= )(
3

1
CBA)1(A

UaaUUU 2
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= ( ) ( ) V9,7190,5Vj61,583,1 °∠=+  

 

)1(A)1(B
UaU 2= = ( ) ( ) ( ) ( ) V1,4890,5Vj39,494,3V9,7190,51201 °−∠=−=°∠⋅°−∠  

)1(A)1(C
UaU = = ( ) ( ) ( ) ( ) V1,16890,5Vj22,177,5V9,7190,51201 °−∠=−−=°∠⋅°∠  

                                                          

zpětné složky podle rovnic (2.2) a (2.7) jako: 

)(
3

1
CBA)2(A

aUUaUU 2 ++=   =  

= 
3

1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]V4507,71201V4514,141201V9010 °∠⋅°∠+°−∠⋅°−∠+°∠  = 

= ( ) ( ) V3,15835,7Vj72,283,6 °∠=+−  

 

)2(A)2(B
UaU = = ( ) ( ) ( ) ( ) V7,8135,7Vj27,706,1V3,15835,71201 °−∠=−=°∠⋅°∠  

)2(A

2

)2(C
UaU = = ( ) ( ) ( ) ( ) V3,3835,7Vj55,477,5V3,15835,71201 °∠=+=°∠⋅°−∠  

   

a netočivé složky podle rovnic (2.3) a (2.7) jako: 

)(
3

1
CBA)0(A

UUUU ++= = 

= 
3

1 ( ) ( ) ( )[ ]V4507,7V4514,14V9010 °∠+°−∠+°∠  = ( ) ( ) V5,1827,5Vj67,100,5 °∠=+  

 

)0(C)0(BA(0)
UUU == = ( ) ( ) V5,1827,5Vj67,100,5 °∠=+  

 

Na Obr. 2-3 je vidět rozložená soustava a její souměrné složky. 
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Obr. 2-3 Fázorový diagram nesouměrné soustavy a její souměrné složky 

 

 

Měření jednotlivých složek není v praxi jednoduché, zvláště pro sousledné a zpětné složky. 
Digitální měřící přístroje pracují na základě zmíněných vztahů pro vzorky napětí a proudů.  

 

Pro posouzení kvality přenosu elektrické energie slouží činitel nevyváženosti η [%], jenž je 
definován jako poměr amplitudy netočivé a sousledné složky 

 

                                        [ ]%100η

)1(

)0(

U
⋅=

U

U
                          (2.8) 
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a činitel nesouměrnosti ρ [%], definovaný jako poměr amplitudy zpětné a sousledné složky: 

 

                                                             [ ]%100ρ

)1(

)2(

U
⋅=

U

U
               (2.9) 

 

U činitele nesouměrnosti se ještě používá jednodušší, přibližný vztah pro výpočet: 

 

                                          [ ]%100ρ
U

⋅=
K

L

S

S
                  (2.10)                                                     

 

Tento vztah využívá pouze zdánlivý výkon zátěže 
L

S  a zkratový výkon napájecího obvodu 

K
S [2]. 

 

 

2.3 Čím je nesymetrie způsobena 
 

V úvodu již bylo řečeno, že hlavním důvodem nesymetrie je nesouměrnost zátěží. 
Nerovnoměrným zatížením některé fáze ovlivňujeme napětí na fázích ostatních. Ve velmi 
vysokém a vysokém napětí jsou zátěže převážně trojfázové a symetrické. Ale mohou být 
připojeny i nesymetrické trojfázové zátěže nebo velké jednofázové či dvoufázové zátěže. 
Typickým příkladem je střídavá trakce (Obr. 2-4), obloukové a indukční pece, svařovací agregáty 
a další. Nízkonapěťové zátěže jsou obvykle jednofázové (světelná technika, výpočetní technika) a 
proto je obtížné garantovat symetrii mezi fázemi. [2] 

 

 

Obr. 2-4 Připojení střídavé trakce jako příklad připojení nesymetrické zátěže 
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Nesouměrné zatížení má nepříznivé důsledky v podstatě na celé elektroenergetické zařízení od 
generátoru až po spotřebiče. Zmenšení účinků nesymetrického zatížení trojfázové sítě může být 
zmírněno např. následujícími opatřeními: 

- připojení do vyšší napěťové hladiny (s větším zkratovým výkonem) 
např. napájení střídavé trakční soustavy je proto realizováno ze sítí 110kV a odebíraný 
výkon může být max. 2% zkratového výkonu sítě 

- rovnoměrným rozdělením mezi fázové vodiče (prostřídání fází) 
- zapojení transformátoru do Dy (elektrické obloukové pece) 
- použitím symetrizačního zařízení 
 
 

2.4 Vliv nesymetrie na generátor 
 

Při souměrném zatížení generátoru vytváří trojfázové proudy ve vinutí statoru kruhové točivé 
pole, které se otáčí stejnou rychlostí a ve stejném smyslu jako rotor a jeho magnetické pole. 
Nesouměrné zatížení se liší od souměrného tím, že ve vinutí statoru existují kromě proudů 
sousledné složkové soustavy i proudy zpětné složkové soustavy. Proudy zpětné složkové 
soustavy dají vznik magnetickému poli, které se otáčí stejnou rychlostí, ale v opačném smyslu 
než rotor a jeho magnetické pole (zpětné točivé pole), tj. vůči rotoru dvojnásobnou úhlovou 
rychlostí. Vzniklé magnetické pole indukuje v elektrických obvodech rotoru alternátoru proudy 
dvojnásobného kmitočtu než je kmitočet elektrizační soustavy. Proudy netočivé složkové 
soustavy vinutím alternátoru neprotékají. Jejich vznik je podmíněn přítomností zpětného vodiče 
(aby došlo k uzavření proudového okruhu). 

Vznik zpětného pole a indukce proudů dvojnásobného kmitočtu s sebou přináší nepříznivé 
účinky na alternátor. Patří mezi ně brzdící točivý moment, vibrace, zvýšený hluk a nadměrné 
oteplování vlivem dodatečných ztrát. Ze zmíněných nepříznivých účinků se nejvýrazněji 
projevuje nadměrné oteplování (především rotoru) a to jednak co se týče budícího vinutí a jednak 
co se týče samotného tělesa rotoru. [3] 

 

Podle konstrukce rotoru rozlišujeme dva typy generátorů: 

                           - s hladkým rotorem 

 - s vyniklými póly 

Stroje s hladkým rotorem pracují nejčastěji ve spojení s parními turbínami (turboalternátory), 
kdežto stroje s vyniklými póly s vodními turbínami (hydroalternátory). Následující odstavce se 
týkají turboalternátorů s nemagnetickými, kovanými obručemi. U starších alternátorů s rotory 
s drátěnými bandážemi je provoz s nesymetrickou zátěží zakázán. [3] 
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2.4.1 Zvýšený ohřev budícího vinutí 
 

Pokud vlivem protékání proudů dvojnásobného kmitočtu vzroste ohřev budícího vinutí, alternátor 
nelze provozovat. Proto o kolik vzroste ohřev budícího vinutí, o tolik musíme snížit teplotu vinutí 
zmenšením budícího proudu. Jelikož velikost oteplení budícího vinutí je úměrná budícímu 
výkonu, lze psát:                  

                                            
f2ffn

∆PPP +≥                         (2.11) 

kde    

            
fn

P        - jmenovitý budící výkon  

        
f

P       -    budící výkon pro nesouměrné zatížení 

           
f2

∆P     -  ztráty v budícím vinutí způsobené indukcí 

      proudů dvojnásobného kmitočtu 

                               

f2∆P  jsou pouze částí celkových ztrát v elektrických obvodech rotoru r2∆P , způsobených 

protékáním proudů dvojnásobného kmitočtu. 

 

                                                                 
r2f2

PkP ∆=∆               (2.12) 

   

U turboalternátorů normálních konstrukcí bývá  0,3k = .      

   

Dosazením z rovnice (2.12) do rovnice (2.11) dostáváme: 

            

                                                         
r2ffn

PkPP ∆+≥                (2.13) 

 

Budící výkon fP  lze vyjádřit pomocí budícího proudu 
f

I : 

 

                                       

2

fn

f
fn

2

fn

f2

fnf

2

fff I

I
P

I

I
IRIRP














=














==               (2.14) 

 

kde 

 fR      -    odpor budícího vinutí 

 fnI        -   jmenovitý budící proud 
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Celkové přídavné ztráty v rotoru r2∆P  lze vyjádřit pomocí proudu zpětné složkové soustavy na 

statoru
2

I : 

                                      2

2r2n

2

n

2

r2

2

n

2

2r2r2
i∆P

I

I
R3IIR3∆P =














′=′=               (2.15) 

kde  

 nI     -   jmenovitý proud alternátoru 

 r2R′     -   celkový odpor elektrických obvodů rotoru pro proudy dvojnásobného kmitočtu, 

přepočtený ke statoru 

 r2n∆P   -   celkové přídavné ztráty v rotoru, které by byly způsobené protékáním proudů 

zpětné soustavy na statoru o velikosti jmenovitého proudu alternátoru 

 

Po dosazení z rovnice (2.15) a (2.14) do rovnice (2.13) dostáváme:    

                                                2

2r2n

2

fn

f

fnfn
iPk

I

I
PP ∆+














≥               (2.16) 

Odtud pro maximální dovolenou poměrnou hodnotu proudu zpětné soustavy plyne: 

                                                



























−

∆
=

2

fn

f

r2n

fn

2 I

I
1

Pk

P
i               (2.17) 

Výraz  
r2n

fn

Pk

P

∆
 je pro daný alternátor konstantní. Lze tedy lehko zjistit, o kolik zmenšit budící 

proud, aby mohl alternátor pracovat s požadovaným stupněm nesymetrického zatížení 
2

n

2 i
I

I
=  

Závislost je pro charakteristické hodnoty výrazu 
r2n

fn

Pk

P

∆
 uvedena na Obr. 2-5. 
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Obr. 2-5 Závislost budícího proudu na stupni nesymetrického zatížení 

 

                                                                                           

Pro stanovení ztrát r2n∆P  potřebujeme znát velikost odporu 
r2

R′ . Tu lze buď vypočítat ze 

změřeného celkového odporu alternátoru zpětné soustavy proudů 2R : 

                                     
2

R
R

s

R
RR r2

s
r2

s2

′
+=

′
+=   (2.18) 

Odtud                                            

                                             ( )
s2r2

RR2R −⋅=′   (2.19) 

kde    

 sR   -   odpor statorového vinutí 

       s    -   skluz rotoru vůči točivému poli statorových proudů zpětné soustavy 

 

 

Nebo pokud odpor 2R  není znám, zjistíme r2R ′  měřením obdobným měření nakrátko 

asynchronního motoru. Měření se provádí při stojícím alternátoru, budící vinutí je spojeno 
nakrátko. Na svorky alternátoru se přivede trojfázové napětí (120, 300, 500V) a z naměřených 
středních hodnot P a I se vypočte odpor nakrátko: 
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2

stř

stř

k I3

P
R

⋅
=              (2.20) 

Pro hledaný odpor r2R ′  pak dostáváme: 

                                                       ( ) fskr2 kRRR ⋅−=′               (2.21) 

Protože kR  bylo změřeno při 50 Hz, používá se opravný koeficient fk  na kmitočet 100 Hz. Pro 

turboalternátory se volí fk = 1,41                                              

 

2.4.2 Zvýšený ohřev tělesa rotoru 
 

V důsledku vyššího kmitočtu se proudy indukované v tělese rotoru uzavírají přes mnohá místa 
styku některých částí rotoru (styk klínu s obručemi apod.). Pokud je některý z těchto styků horší 
než ostatní, vznikají v něm větší ztráty, což vede k jeho vysokému ohřevu. Tyto místní ohřevy 
jsou velmi nebezpečné a alternátor s nimi nelze provozovat. Při nesymetrickém zatížení 
alternátoru tedy není nebezpečný celkový zvýšený ohřev tělesa rotoru, ale místní ohřevy. Místní 
ohřevy se nedají předem určit. Otázka o přípustnosti nesymetrického zatížení s ohledem na místní 
ohřevy se musí řešit v každém konkrétním případě speciálními zkouškami. Zkoušky jsou časově i 
provozně velmi náročné (nutno kontrolovat, zda na povrchu rotoru nevznikají místní ohřevy, tzn. 
že při zkouškách se musí několikrát vyjmout rotor). K takovýmto zkouškám se přikročuje pouze 
v nejnutnějších případech, ve kterých provoz elektrizační soustavy vyžaduje provoz alternátoru 
s velkou proudovou nesymetrií.  

Kromě zvýšeného ohřevu rotoru způsobuje nesymetrické zatížení také zvýšené chvění 
alternátoru. Vzájemnou interakcí sousledných a zpětných magnetických polí vznikají střídavé 
momenty, zvyšující chvění alternátoru. Nejvýrazněji se projevuje zvýšené chvění o kmitočtu 100 
Hz. U turboalternátorů je zvýšené chvění zpravidla nepatrné, značných hodnot dosahuje u 
alternátorů s vyniklými póly (hydroalternátorů). Velikost dovolené nesymetrie zatížení 
alternátorů je závislá na mnoha okolnostech, zvláště na konstrukčním uspořádání alternátoru. 
Proto je pro různé alternátory různá. [3] 

 

2.4.3 Zvýšený ohřev statoru 
 

Pro posouzení přípustnosti nesymetrického zatížení z hlediska statoru alternátoru se používá 
jednoduchého kritéria: proud ani jedné fáze statoru nesmí být větší, než jmenovitý proud 
alternátoru. [3] 
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2.5 Princip ochrany při nesymetrii 
 

Text této kapitoly byl vytvořen podle [4] [5] [6] [7]. 

V případech, kdy měřená veličina nepoškozuje chráněný objekt přímo svou velikostí ale 
akumulací energie během trvání poruchy (nesouměrnost, přetížení aj.) se používá časově závislá 
ochrana. Doba působení takovéto ochrany je závislá na velikosti měřené veličiny. Charakteristika 
časově závislé ochrany je na Obr. 2-6. 

 

 

 

Obr. 2-6 Charakteristika časově závislé ochrany 

 

Doba působení ochrany se dá zapsat takto: 

 

                                 ( )nX-X

C
t

∞

=           pro 
∞

> XX      

                                        ∞=t              pro 
∞

≤ XX                (3.1) 

kde 

   C        -     nastavená citlivost měřícího členu ochrany 

  
∞

X   -     trvale dovolená velikost měřené veličiny 

což je polytropa n-tého stupně. Stručně řečeno ochrana nesmí zapůsobit při hodnotách menších 
nebo rovných trvale dovolené hodnotě a při větších hodnotách vypíná podle velikosti měřené 
veličiny, tedy nastavené citlivosti. 
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Pro svoji jednoduchost a možnost použití jako ochrany záložní se jako ochrana při 
nesymetrickém zatížení používá časově závislá nadproudová ochrana. Při návrhu ochrany se 
vychází z toho, že teplo akumulované v rotoru vlivem protékání proudů zpětné soustavy nesmí 
přesáhnout hranici bezpečného provozu. Akumulovaná energie závisí na druhé mocnině proudu. 
V rotoru vznikají přídavné ztráty úměrné integrálu: 

                                               ( ) ( )dttiTK 2

2

T

0∫=                (3.2) 

kde 

 T    -  doba trvání nesouměrného zatížení 

 
2

i   -  proud zpětné soustavy na statoru vyjádřený v poměrných jednotkách 

   ( )TK  - poměrné teplo akumulované v rotoru  

 

Pro bezpečný provoz musí platit: 

                                         ( )dttiK 2

2

T

0max ∫>                (3.3) 

kde 

   
max

K  - poměrné teplo akumulované v rotoru na hranici bezpečného provozu 

 

Při uvažování zjednodušujícího předpokladu časově neproměnného nesymetrického zatížení 

          ( ) konst.iti
22

==                (3.4) 

dostáváme 

       TiK 2

2max
⋅>                 (3.5) 

 

Hranice bezpečnosti provozu je křivka s rovnicí: 

                                   
2

2

max

max i

K
T =                 (3.6) 

Rovnice (3.6) je shodná s rovnicí (3.1) pro 2n = . Jedná se o polytropu 2. stupně. 
max

K je 

empirická hodnota odvozená podle zkušeností s dovoleným oteplením různých druhů strojů. 
Např.:                   - pro turboalternátory (kromě chlazených vodíkem)  ( )10,20,30K

max
=  

           - pro hydroalternátory 40K
max

=  

 

Přičemž se předpokládá, že před vznikem nesouměrného zatížení bylo zatížení generátoru 
jmenovité. 
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Ochrana při nesouměrném zatížení je napájena z přístrojových transformátorů proudu v každé 
fázi. Základem ochrany je vstupní filtr zpětné složky proudu. Podle velikosti zpětné složky 
proudu se určí dovolená doba nesymetrického zatížení. Charakteristika ochrany se volí tak, aby 
odpovídala co nejlépe teplotní křivce stroje. Ochrana může být jednostupňová (Obr. 2-7a) nebo 
vícestupňová (Obr. 2-7b).  

 

 

                                  a)     b) 

Obr. 2-7 Teplotní křivka stroje                                                       

 

U vícestupňové ochrany je nutné řídit se při nastavování citlivostí a zpoždění jednotlivých stupňů 
pokyny výrobce alternátoru. Ten má udat jednak trvale dovolenou nesymetrii (nastavení 1. 
stupně) a jednak dovolenou dobu provozu pro různě velkou nesymetrii (nastavení ostatních 
stupňů). Moderní ochrany jsou vícestupňové. Ochrana při nesymetrii tvoří i zálohu ostatním 
ochranám alternátoru, protože dokáže zachytit všechny nesouměrné zkraty (jednofázový zemní, 
dvoufázový, dvoufázový zemní). Měla by být však nastavena s větším časovým zpožděním než 
má základní ochrana pro tyto poruchy. Díky zpoždění může ochrana dovolit i krátkodobé 
přetížení, které je způsobeno např. přechodnou poruchou krátkého trvání a které alternátor přímo 
neohrožuje. Časové zpoždění ochrany je výhodné i s ohledem na selektivitu.  
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3 CÍLE PRÁCE  
 

Cílem práce je seznámit se podrobně s danou ochranou a testovacím zařízením a vytvořit jakýsi 
základní návod a postup pro testování ochrany při nesymetrickém zatížení. Jedná se v podstatě i o 
podklad pro budoucí laboratorní úlohu. Aby na základě této práce mohl kdokoliv testování 
ochrany později zopakovat. Také z tohoto důvodu jsou některé části při nastavování ochrany 
popsány podrobněji. Nelze opomenout ani budoucí cíle práce spočívající v zahrnutí více ochran 
do testování. 
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4 METODY A POSTUPY ŘEŠENÍ 
 

4.1 Popis pracoviště pro testování ochrany 
 

Pro testování ochrany budeme využívat zapojení podle Obr. 4-1. Použitá ochrana při 
nesymetrickém zatížení je součástí terminálu točivého stroje REM 543. Testování bude 
realizováno pomocí testovacího zařízení elektrických ochran TZO3. Podrobnější popis 
jednotlivých zařízení bude popsán níže. Zapojení má silovou a sdělovací část. 

 

4.1.1 Sdělovací část 
 

Zadávání vstupních údajů testovacího zařízení TZO3 lze provádět z ovládací klávesnice nebo 
pomocí připojeného počítače přes galvanicky oddělené sériové rozhraní (COM2). Pro přepnutí do 
stavu řízení z připojeného počítače slouží klávesa REM / LOCAL (indikováno zelenou LED 
diodou na klávese) umístěná na předním panelu TZO3.  

Terminál točivého stroje REM 543 má dva sériové komunikační porty. Jeden na čelním panelu a 
druhý na zadním panelu. Opticky izolovaný sériový komunikační port na předním panelu 
(rozhraní RS-232) slouží pro připojení na PC sériový port RS-232 (COM1) při parametrizaci a 
konfiguraci terminálu točivého stroje. Rozhraní RS-485 na zadním panelu slouží pro spojení 
terminálu s automatizačním distribučním systémem. 

 

4.1.2 Silová část mezi zařízeními 
 

Generované proudy a napětí z testeru jsou přiváděny na svorkovnici transformátorových vstupů 
(X1.1) terminálu točivého stroje (viz Obr. 4-1). V příloze A je uvedeno svorkové schéma 
terminálu REM 543. Tato svorkovnice je určená pro připojení obvodů měřících transformátorů 
napětí a proudu. Terminál je tedy považuje za hodnoty, které by byly ve skutečnosti přivedeny 
přes měřící transformátory napětí a proudu. Prostřednictvím galvanicky oddělených 
přizpůsobovacích transformátorů vytváří terminál analogové signály potřebné pro ochranné, 
měřící a jiné funkce.  

Další možností je měření prostřednictvím senzorů. Senzorové vstupy jsou na konektorech X2.1-
X2.9 (viz Obr. 4-1). Lze použít proudové senzory (Rogowského cívka) nebo napěťové děliče a 
připojit je ke každému senzorovému vstupu. Terminál umožňuje, aby uživatel u každého 
senzorového vstupu definoval typ použitého senzoru. 

Binární vstupy a výstupy terminálu jsou připojeny na vícepólové konektory X4.1-X5.2. Jako 
výstup z terminálu byl použit výstup HSPO – velmi rychlý výkonový výstup určený např. pro 
vypínací účely (vypínání vypínače). V našem případě sloužil výstup pro připojení ke 
kontaktům testeru (signalizace vypnutí a měření vypínacího času). 

 



 
 
 
 

 
Obr. 4-1 Zapojení měřeného pracoviště  
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4.2 Testovací zařízení TZO3 
 

Toto zařízení je vhodné pro testování všech druhů elektrických ochran a zvláště vhodné pro 
testování proudových, napěťových, frekvenčních, směrových, rozdílových ochran a distančních 
ochran. Dále ochran směrových, činných i jalových, a to v jednofázovém, dvoufázovém i 
třífázovém provedení. Lze testovat i ochrany na impedančním principu, např. na ztrátu buzení a 
podbuzení, a zkratové distanční ochrany generátoru, s možností kontroly charakteristiky v celé 
komplexní rovině. 

Je zdrojem proudů a napětí s možností frekvenčních a fázových změn, kterými lze simulovat 
podmínky napájení elektrických ochran ve výrobnách elektrické energie, energetických sítích 
všech napětí a v průmyslových rozvodech. Fázové napětí umožňuje volit v rozsahu 0-90V, 
fázový proud v rozsahu 0-20A a fázové posuny v rozsahu 0-359° (generování je pro každou fázi 
samostatné). 

Zařízení umožňuje dva způsoby testování ochran. Zkoušku postupnou změnou veličiny nebo tzv. 
dynamickou zkoušku. 

 

4.2.1 Zkouška postupnou změnou veličiny 
 

Tento typ testu se označuje jako úloha typu TREND. Na výstupní zařízení se generuje veličina, 
která se v průběhu času lineárně mění se zadanou rychlostí (strmost, gradient). Může to být jak 
nárůst (kladná strmost) tak pokles (záporná strmost) veličiny. Měnící se veličina může být jen 
jedna, lze volit napětí, proud, fázový posun nebo frekvenci. Výsledkem zkoušky typu TREND je 
hodnota měnící se elektrické veličiny v okamžiku působení kontaktů ochrany. Zkouška probíhá 
v etapách T1, T2, T3 a T4. V první etapě se vynulují všechny výstupy po stanovenou dobu T1, 
v etapě T2 se nastaví počáteční hodnoty elektrických veličin (hodnoty před poruchou). V etapě 
T3 se zadaná veličina stanovenou rychlostí mění až do působení kontaktu ochrany, eventuálně až 
do dosažení limitní hodnoty, čímž pokus končí, i když ochrana nezapůsobila. V etapě T4 se po 
působení kontaktu ochrany pokus ukončí nebo se mění směr změny veličiny (používá se pro 
stanovení přídržného poměru ochrany). Jednotlivé etapy jsou pro případ kladné strmosti změny 
proudu uvedeny na Obr. 4-2.      
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                      .  

Obr. 4-2 Průběh zkoušky typu TREND 

 

4.2.2 Dynamická zkouška 
 

Při této zkoušce se na výstupní zařízení generují elektrické veličiny skokově (nespojitě), čímž se 
simulují např. zkratové poměry, přetížení, atd. Tento typ testu se označuje jako úloha typu 
ZKRAT. Výsledkem dynamického testování je vždy časový údaj – doba působení ochrany. Při 
dynamické zkoušce se provádí testování ve čtyřech časových etapách T0, Tk-, Tk a Tk+. 
V časové etapě T0 dochází k vynulování všech elektrických veličin po stanovenou dobu (obsluha 
může např. zkontrolovat zapojení). V etapě Tk- se nastavují provozní parametry elektrických 
veličin v místě připojení ochrany (u generátoru jde obvykle o proud 5A a jmenovité fázové napětí 
57,7V). V této etapě lze nastavit fázový posun mezi proudem a napětím ve stupních. V etapě Tk 
se simulují elektrické veličiny předpokládané v době poruchy (napětí po dobu zkratu, proudy po 
dobu zkratu a fáze zkratové smyčky). V etapě Tk+ se po působení kontaktu ochrany pokus 
ukončí nebo se nastavují předpokládané hodnoty po skončení zkratového děje. Jednotlivé etapy 
jsou na Obr. 4-3.  
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Obr. 4-3 Průběh dynamické zkoušky 

 

Výraznou předností testovacího zařízení je respektování stejnosměrné složky zkratového proudu, 
která se vyskytuje v normálním provozu ve všech případech (všechny nesymetrické poruchy). 

Pro testování ochrany bude využívána dynamická zkouška. 

 

4.2.3 Ovládání testovacího zařízení TZO3 pomocí počítače 
 

Takto ovládat lze testovací zařízení díky aplikaci TZO3 (Obr. 4-4).  

 

 

Obr. 4-4 Aplikace pro ovládání testovacího zařízení TZO3 pomocí počítače 
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Aplikace umožňuje pomocí tlačítka MODE zvolit typ zkoušky a pomocí tlačítka EDIT poté 
nastavit parametry zkoušky v jednotlivých časových etapách popsaných v 4.2.2. Možnosti 
nastavení jsou vidět na Obr. 4-5.  

 

       

Obr. 4-5 Možnosti nastavení parametrů zkoušky 

 

 

4.3 Terminál točivého stroje REM 543 
 

Terminál točivého stroje REM 543 je určený pro chránění, řízení, měření a kontrolu provozu 
synchronních strojů a velkých asynchronních motorů. Obsahuje značné množství a v širokém 
rozsahu aplikačně použitelných funkcí (ochranné funkce, měřící funkce, řídící funkce, ovládací 
funkce aj.).  

 

4.3.1 Měřící funkce 
 

Terminál měří tři fázové proudy, tři sdružená napětí, nulový proud, nulovou složku napětí, 
frekvenci a účiník. Činný a jalový výkon je vypočítán z měřených proudů a napětí. Elektrickou 
práci je možné vypočítat na základě měřených hodnot výkonu. Měřené hodnoty je možné 
zobrazit místně i dálkově v měřítku primárních hodnot. 

 

4.3.2 Řídící a ovládací funkce 
 

Jsou použity pro zpracování a vyhodnocení stavových informací spínacích prvků (tj. vypínačů a 
odpojovačů). Jsou také použity pro realizaci vypínacích a zapínacích povelů směrovaných na 
ovladatelné spínací prvky rozvodny. 
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4.3.3 Ochranné funkce 
 

Vybrané ochranné funkce, které jsou k dispozici v terminálu točivého stroje REM 543: 

 

DEF2 (Directional earth-fault protection) 

− směrová zemní ochrana 

Diff6G (differential protection for generators) 

− stabilizovaná diferenciální ochrana generátoru 

Freq1 (Underfrequency or overfrequency protection) 

− podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana 

NEF1 (Non-directional earth-fault protection) 

− nesměrová zemní ochrana 

NOC3 (Non-directional two-phase and three-phase overcurrent protection) 

− nesměrová nadproudová ochrana 

NPS3 (Negative-phase-sequence protection) 

− ochrana vyhodnocující zpětnou složku  

OPOW6 (Directional overpower protection for generators) 

− směrová ochrana při zvýšeném výkonu 

OV3 (Single-phase, two-phase and three-phase overvoltage protection) 

− přepěťová ochrana 

TOL3Dev (Three-phase thermal protection for motors, generators and transformers) 

− ochrana proti tepelnému přetížení  

UE6 (Single-phase or three-phase protection against underexcitation / loss of excitation) 

− ochrana proti podbuzení / ztrátě buzení 

UPOW6 (Reverse power protection or low forward power monitoring for generators) 

− pokles výkonu nebo zpětná wattová ochrana 

 

Bloky ochranných funkcí jsou na sobě navzájem nezávislé, mají vlastní sady nastavitelných 
hodnot.  
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5 METODIKA PRO NASTAVENÍ A TESTOVÁNÍ 

OCHRANY  
 

5.1 Konfigurace a parametrizace terminálu REM 543 
 

Pro konfiguraci a parametrizaci terminálu točivého stroje REM 543 se využívá aplikace Start 
CAP 505. Ta po otevření nového nebo již existujícího projektu nabízí následující možnosti 
nástrojů: Relay Download Tool, Relay Setting Tool, Relay Mimic Tool a Relay Configuration 
Tool (viz Obr. 5-1)  

                     

 

Obr. 5-1 Konfigurace a parametrizace terminálu točivého stroje REM 543 

 

Relay Configuration Tool je nástroj určený pro konfiguraci základní verze terminálu, ochranných 
a logických funkčních bloků, ovládacích a měřících funkcí, časových členů a ostatních funkčních 
elementů obsažených v knihovně logických funkcí.    

Relay Mimic Tool je nástroj pro konfiguraci grafického displeje a výstražných hlášení (alarmů).  

Relay Download Tool je nástroj sloužící k nahrávání a stahování dat mezi terminálem a 
počítačem.  

Relay Setting Tool je nástroj sloužící pro externí parametrizaci a nastavení funkčních bloků 
terminálu točivého stroje (parametrizace je možná i místní prostřednictvím strukturovaného menu 
předního panelu terminálu). 

Protože základní konfigurace terminálu již byla provedena a předmětem našeho měření je 
nastavení a testování konkrétní ochrany, má pro nás význam zejména nástroj Relay Setting Tool. 
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5.1.1 Relay Setting Tool 
 

Tento nástroj v sobě zahrnuje specifické knihovny (např. knihovna ochranných funkcí – 
Protection library). Každá knihovna obsahuje specifické funkční bloky (např. NPS3Low – 
ochrana vyhodnocující zpětnou složku proudu). U každého funkčního bloku pak máme na výběr 
různé možnosti nastavení parametrů. Struktura takového uspořádání je na Obr. 5-2.   

 

Obr. 5-2 Uspořádání specifických knihoven a funkčních bloků 

 

Našim cílem je ověřit správnou funkci ochrany při nesymetrickém zatížení NPS3 z knihovny 
ochranných funkcí, která vyhodnocuje zpětnou složku proudu. Ochrana NPS3 má dva stupně. 
NPS3Low (malé nesymetrie) a NPS3High (velké nesymetrie). Protože vypínací čas pro malé 
nesymetrie může být i několik hodin a měření by bylo časově velice náročné, je pro měření 
využíván pouze stupeň NPS3High. Možnosti parametrů nastavitelných pro NPS3High jsou vidět 
na Obr. 5-3. Jednotlivé parametry budou popsány dále.          

                

Obr. 5-3 Parametry nastavitelné u ochrany NPS3High 
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Nejdůležitější parametry se nastavují ve dvou skupinách – Setting group 1 a Setting group 2. Obě 
skupiny mají v tomto případě stejné možnosti nastavení. První skupinu lze použít např. při 
rozběhu a druhou pro plynulý chod. Aktuální použitá skupina se nastavuje v záložce Control 
setting. Počítačem nastavené parametry se do ochrany neukládají automaticky. Musí se do 

ochrany nahrát pomocí tlačítka  v horní části okna (viz Obr. 5-4). Pomocí tlačítka  se dá 
naopak nahrát aktuální nastavení parametrů ochrany do počítače. 

Ještě je třeba podotknout, že je zapotřebí deaktivovat ostatní typy ochran, aby nedošlo k tomu, že 
některá z těchto ochran zapůsobí dříve než požadovaná NPS3High. Deaktivace jednotlivých 
ochran se provede v záložce Setting group 1 (opět musí být tato skupina použita jako aktuální), 
kde se zvolí u Operation mode (pracovní režim) parametr „not in use“. 

 

Dále využijeme knihovnu měřících funkcí, která obsahuje funkční blok MEDREC16. Jedná se o 
zapisovač poruchových událostí. Pomocí aplikace Sigra 4.2 určené pro čtení poruchových 
událostí lze posléze jednotlivé události zkoumat. Možnosti parametrů nastavitelných pro 
MEDREC16 jsou vidět na Obr. 5-4. Jednotlivé parametry budou popsány dále.          

 

     

Obr. 5-4 Parametry nastavitelné u MEDREC16 v záložce Control setting 
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5.2 Princip ochrany NPS3   
 

Ochrana počítá zpětnou složku proudu buď ze dvou fázových proudů, nebo ze tří fázových 
proudů. Počet připojených fází „Num. of phases“ se nastavuje v záložce Control setting. Pokud 
jsou připojeny tři fázové proudy, zpětná složka proudu se spočítá jako: 

                                             °∠+°∠+= 120240
3

1
TSR2

IIII                                                  (5.1) 

kde 
SR

II , a 
T

I  jsou fázové proudy 

Pokud jsou připojeny dva fázové proudy, zpětná složka proudu se spočítá jako: 

                                              ( )°−∠+∠= 30
3

3
TR2

III ϕ                                                       (5.2) 

 

5.3 Popis nastavitelných parametrů NPS3High 
 

Parametr Operation mode umožňuje zvolit jednu ze dvou pracovních charakteristik – „Inverse 
time“ (časově závislá vypínací charakteristika) a „Definite time“ (časově nezávislá vypínací 
charakteristika). Obě charakteristiky mají různé možnosti nastavení parametrů. 

 

5.3.1  „Inverse time“ operation mode 
 

5.3.1.1 Start value 
 

Start value je v podstatě startovní hodnotou, po jejíž překročení funkční blok začíná pracovat (viz 
Obr. 5-5). Odpovídá zpětné složce proudu vyjádřené v násobku jmenovité hodnoty proudu 

N
I . 

Umožňuje zadat startovní hodnoty zpětné složky proudu v rozsahu 0,01-0,5
N

I . Výchozí hodnota 

Start value je 0,2
N

I , což je obvyklá hodnota pro motory. Generátory jsou na zpětnou složku 

proudu citlivější, proto je bezpečnější nastavit Start value na 0,05
N

I .      
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Obr. 5-5 Vypínací charakteristika "Inverse time"                  

 

5.3.1.2 Operate time 
 

U pracovního režimu „Inverse time“ je vypínací čas (Operate time) dán pevně vypínací 
charakteristikou, proto není možné parametr Operate time nastavit. Vypínací čas se dá 
matematicky vyjádřit jako: 

                                                  

2

2

N

2 eStart valu

K
t

−













=

I

I
                                                         (5.3) 

kde       t       - vypínací čas v sekundách 

 
2

I  - zpětná složka proudu 

 
N

I  - jmenovitý proud stroje 

 

Pokud měřená zpětná složka proudu překročí nastavenou startovní hodnotu, funkční blok začíná 
akumulovat sumu ( t⋅2

2
I ). Rychlost akumulace je úměrná hodnotě )eStart valu( 2−2

2
I . Pokud 

suma přesáhne úroveň odpovídající nastavenému parametru K, funkční blok vypíná. Čím vyšší je 
nesymetrie, tím rychleji se suma zvedá. Po vypnutí se hodnota )eStart valu( 2−2

2
I  stává zápornou 

a suma se snižuje. Snižování sumy signalizuje ochlazování stroje. Chladící rychlost závisí na 
hodnotě proudu 

2
I . Pokud suma dosáhne nuly, akumulace je zastavena. 
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5.3.1.3 Konstanta K 
 

Tato konstanta odpovídá konstantě 
max

K  popsané v článku 2.5. Konstantou K je určená strmost 

inverzní vypínací charakteristiky. Umožňuje rozsah nastavení 5-100. 

 

5.3.1.4 Minimum time 
 

Tento parametr udává čas, po který lze tolerovat libovolnou velikost nesymetrického zatížení (viz 
Obr. 5-5). Prostřednictvím parametru Minimum time lze omezit vypnutí, při kterém stroj není 
skutečně ohrožen (např. krátkodobé přechodné děje). Lze volit v rozsahu 0,1-120s. 

 

5.3.1.5 Maximum time 
 

Pokud je nesymetrické zatížení malé ale dlouhotrvající, lze prostřednictvím funkce Maximum 
time nastavit maximální vypínací čas (viz Obr. 5-5). Provádí se tak v případech, kdy vypínací 
charakteristika pro malé nesymetrie neodpovídá požadovanému času vypnutí. Maximum time lze 
volit v rozsahu 500-10000s. 

 

5.3.1.6 Cooling time 
 

Cooling time je čas, který je potřebný k ochlazení stroje. Defakto je to čas potřebný k tomu, aby 
suma popsaná v 5.3.1.2 dosáhla nuly. Cooling time lze nastavit v rozsahu 5-10000s. 

 

5.3.2 „Definite time“ operation mode 
 

5.3.2.1 Start value 
 

Hodnota Start value má podobný význam jako u „Inverse time“ operation mode.  

 

5.3.2.2 Operate time 
 

Operate time, neboli vypínací čas lze nastavit pouze u pracovního režimu „Definite time“. 
Funkční blok vypíná, pokud měřená zpětná složka proudu zůstává nad stanoveným limitem po 
dobu nastaveného času  Operate time. Operate time lze nastavovat v rozsahu 0,5-120s. 
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5.3.2.3 Cooling time 
 

Pokud funkční blok zapůsobí, je aktivována funkce BLOCK_OUT, která zamezí opětovnému 
spuštění přehřátého generátoru. Prostřednictvím parametru Cooling time se dá nastavit, jak 
dlouho bude blokovací funkce v provozu. 

 

5.4 Popis nejdůležitějších parametrů MEDREC16 
 

5.4.1 Operation mode 
 

Pracovní režimy pro zapisování mohou být: Saturation mode, Overwrite mode a Extension mode. 
V režimu saturace (Saturation mode) nemohou být data přepsána novými nahrávkami a nahrávání 
se zastaví, když je paměť pro zápis plná nebo je dosažen maximální počet nahrávek. Režim je 
vhodný v případech, kdy jsou důležitější starší nahrávky. 

Pokud je paměť plná v přepisovacím módu (Overwrite mode), nejstarší nahrávky jsou 
přepisovány novějšími. Je to vhodné v případech, kdy jsou důležitější nahrávky nové. Tento 
režim jsme také používali při měření. 

V prodlouženém režimu (Extension mode) se při novém spuštění přeruší probíhající nahrávání a 
nahrávání začne nové.  

 

5.4.2 Record length 
 

V závislosti na dostupné paměti a počtu použitých vstupů funkční blok určuje možný počet 
nahrávek a v případě potřeby snižuje definovanou délku nahrávky (Record length).  

 

5.4.3 Pre-trigger time 
 

Nahrávání probíhá neustále do paměťové historie. Doba, po kterou se data předcházející spuštění 
ochranné funkce (tzv. Pre-trigger time) ukládají, je nastavitelná v procentech pomocí parametru 
Pre-trigger time. Doba, po kterou se data ukládají po spuštění ochranné funkce (tzv. Post-trigger 
time), je rozdíl mezi záznamovou délkou (Record length) a Pre-trg time. Například při nastavené 
hodnotě 10% bude uchováno 10% záznamu před spuštěním ochranné funkce a 90% záznamu po 
spuštění ochranné funkce. 
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5.4.4 BI enable a BI mode 
 

Stavové hodnoty digitálních vstupů jsou nahrávány včetně těch, které nejsou připojeny. Každý ze 
16 digitálních vstupů má svůj váhový faktor (může být ale i 16 typů analogových vstupů). Díky 
parametrům BI enable a BI mode (viz Obr. 5-6) lze ukládat přesně ty vstupy, které nás zajímají. 
Například váhový faktor pro NPS3High je 16. Pokud tedy nastavíme BI enable a BI mode na 
hodnotu 16, budou se zapisovat události týkající se ochrany NPS3High.  

 

 

Obr. 5-6 Parametry nastavitelné u MEDREC16 v záložce Trg settings 

 

Poruchové události se dají načíst pomocí nástroje DR collector Tool (viz Obr. 5-7), uložit (Obr. 
5-8) a poté prohlížet pomocí aplikace Sigra 4.2. 
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Obr. 5-7 Načtení události 

   

 

 

Obr. 5-8 Uložení události 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST MĚŘENÍ  
 

6.1 Testování vypínací charakteristiky 
 

Předmětem této části bylo testování vypínací charakteristiky „Inverse time“ ochrany NPS3High. 
U ochrany byly nastaveny parametry podle Tabulka 6-1. Na testovacím zařízení byly nastaveny 
veličiny podle Tabulka 6-2. V etapě Tk se za hodnoty Ix až Iz a φx až φz dosazují hodnoty uvedené 
v Tabulka 6-3. Pro testování byl vybrán konkrétní nesymetrický stav – výpadek jedné fáze. 
Následným zvyšováním proudů v ostatních fázích jsme docílili větších hodnot nesymetrie a 
mohli jsme tak proměřit větší část charakteristiky. Naměřené vypínací časy t jsou uvedeny v 
Tabulka 6-3. Pro ověření správnosti naměřených vypínacích časů byl pomocí rovnic (5.1) a (5.3) 
vypočítán vypínací čas udávaný ochranou tvypoč. Naměřené i vypočtené vypínací časy jsou pro 
porovnání uvedeny společně v grafu vypínací charakteristiky „Inverse time“ ochrany NPS3High 
(viz Obr. 6-1). Je vidět, že kromě dlouhých vypínacích časů se udávané vypínací časy shodují 
s naměřenými.  

 

Tabulka 6-1 Nastavené parametry u ochrany pro testování charakteristiky "Inverse time" 

IN Start value K Minimum time Maximum time Cooling time 

5A 0,3 IN 5,20,50,80 0,1s 10000s 5s 

 

 

Tabulka 6-2 Nastavené veličiny na testovacím zařízení pro testování vypínací charakteristiky 

 Tk- = 1s Tk = 9999s Tk+ = 1s 

 U I  φ U I  φ U I  φ 

 [ V ] [ A ] [ ° ] [ V ] [ A ] [ ° ] [ V ] [ A ] [ ° ] 

L1 57,7 5 0 57,7 Ix φx 57,7 0 0 

L2 57,7 5 120 57,7 Iy φy 57,7 0 0 

L3 57,7 5 240 57,7 Iz φz 57,7 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



 Praktická část měření 

 

51

 

 

Tabulka 6-3 Naměřené a vypočtené hodnoty pro testování charakteristiky "Inverse time" 

K Ix  Iy  Iz  φx φy φz t tvypoč. I2 / IN 

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

0 5 5 0 120 240 224,3 236,8 0,33 

7,5 0 7,5 0 120 240 30,81 31,25 0,50 

10 10 0 0 120 240 13,97 14,11 0,66 

0 12,5 12,5 0 120 240 8,19 8,27 0,83 

15 0 15 0 120 240 5,45 5,49 1,00 

17,5 17,5 0 0 120 240 3,91 3,93 1,16 

5 

0 20 20 0 120 240 2,96 2,96 1,33 

0 5 5 0 120 240 904,6 947,4 0,33 

7,5 0 7,5 0 120 240 123,0 125,0 0,50 

10 10 0 0 120 240 55,7 56,4 0,66 

0 12,5 12,5 0 120 240 32,57 33,09 0,83 

15 0 15 0 120 240 21,74 21,98 1,00 

17,5 17,5 0 0 120 240 15,59 15,73 1,16 

20 

0 20 20 0 120 240 11,76 11,85 1,33 

0 5 5 0 120 240 2238,5 2368,4 0,33 

7,5 0 7,5 0 120 240 309,1 312,5 0,50 

10 10 0 0 120 240 139,5 141,1 0,66 

0 12,5 12,5 0 120 240 81,7 82,7 0,83 

15 0 15 0 120 240 54,6 54,9 1,00 

17,5 17,5 0 0 120 240 39,00 39,34 1,16 

50 

0 20 20 0 120 240 29,39 29,62 1,33 

0 5 5 0 120 240 3655,2 3789,5 0,33 

7,5 0 7,5 0 120 240 489,3 500,0 0,50 

10 10 0 0 120 240 223,7 225,7 0,66 

0 12,5 12,5 0 120 240 131,3 132,4 0,83 

15 0 15 0 120 240 87,3 87,9 1,00 

17,5 17,5 0 0 120 240 62,6 62,9 1,16 

80 

0 20 20 0 120 240 47,2 47,4 1,33 
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Vypínací charakteristika "Inverse time"
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Obr. 6-1 Vypínací charakteristika "Inverse time" 

 

6.2 Testování parametru Cooling time 
 

Předmětem této části testování bylo zjištění, jaký vliv má parametr Cooling time na vypínací časy 
ochrany (charakteristika "Inverse time") při opětovném zapnutí poruchy. U ochrany byly 
nastaveny parametry podle Tabulka 6-5. Na testovacím zařízení byly nastaveny veličiny podle 
Tabulka 6-5. Pro testování byl vybrán nesymetrický stav podobný dvojfázovému zkratu (viz 
Tabulka 6-6). Cooling time byl nastaven na 50s. Po prvním vypnutí nesymetrického stavu (t = 
7,23s) bylo provedeno opětovné zapnutí po t1 sekundách se stejným nesymetrickým stavem jako 
před vypnutím. Aby měření nebylo zkresleno o časovou etapu Tk-, byla tato etapa nastavena na 
nulu. K dalšímu vypnutí došlo po uplynutí času t2. Po každém pokusu se muselo čekat 50s než 
vyprší Cooling time. Závislost druhého vypnutí ochrany na čase opětovného zapnutí je vidět na 
Obr. 6-2. 

 

Tabulka 6-4 Nastavené parametry u ochrany pro testování parametru Cooling time 

IN Start value K Minimum time Maximum time Cooling time 

5A 0,3 IN 5 0,1s 10000s 50s 
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Tabulka 6-5 Nastavené veličiny na testovacím zařízení pro testování parametru Cooling time 

 Tk- = 0s Tk = 90s Tk+ = 1s 

 U I  φ U I  φ U I  φ 

 [ V ] [ A ] [ ° ] [ V ] [ A ] [ ° ] [ V ] [ A ] [ ° ] 

L1 57,7 5 0 57,7 Ix φx 57,7 0 0 

L2 57,7 5 120 57,7 Iy φy 57,7 0 0 

L3 57,7 5 240 57,7 Iz φz 57,7 0 0 

 

 

 

 

Tabulka 6-6 Naměřené hodnoty při testování parametru Cooling time 

K Ix  Iy  Iz  φx φy φz t t1 t2 

  [ A ] [ A ] [ A ] [ ° ] [ ° ] [ ° ] [ s ] [ s ] [ s  ] 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 2 0,4 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 5 0,7 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 8 1,3 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 10 1,5 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 12 1,8 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 15 2,2 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 18 2,5 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 20 2,8 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 22 3,1 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 25 3,5 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 28 3,8 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 30 4,1 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 32 4,4 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 35 4,7 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 38 5,2 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 40 5,4 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 42 5,7 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 45 6,0 

5 5 10 10 0 120 300 7,23 48 6,4 
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Obr. 6-2 Závislost druhého vypnutí ochrany na čase opětovného zapnutí 

 

 

6.3 Záznam poruchové události 
 

Jak už bylo řečeno, poruchové události se dají prohlížet pomocí aplikace Sigra 4.2. Jak může 
takový záznam o poruše například vypadat je na Obr. 6-3. Je možné zobrazení okamžitých 
hodnot (Instantaneous values), efektivních hodnot (RMS values), možnost zobrazení vektorových 
diagramů (Obr. 6-4), informace o náběhu jednotlivých ochran (např. BI5 odpovídající náběhu 
ochrany NPS3High na Obr. 6-3) a další užitečné informace a možnosti.  
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Obr. 6-3 Příklad časového průběhu poruchové události 

 

Obr. 6-4 Příklad zobrazení vektorových diagramů 
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7 ZÁVĚR 
 

Generátory jsou jedny z nejdůležitějších elektrických strojů. Proto je zapotřebí věnovat jejich 
chránění zvýšenou pozornost. Tato práce se zabývá abnormálním provozním stavem generátoru, 
který se nazývá nesymetrické zatížení. Pro řešení nesymetrických stavů se nejčastěji využívá 
metody souměrných složek, popsané v druhé kapitole. Díky této metodě lze rozložit 
nesymetrickou soustavu na tři soustavy symetrické, konkrétně na soustavu souslednou, zpětnou a 
netočivou. Z hlediska nesymetrického zatížení je u generátoru nebezpečný zejména vliv zpětné 
složky proudu. V článku 2.4 zaměřeném především na alternátory, je podrobně rozepsán vliv 
nesouměrného zatížení na jednotlivé části stroje. Nejvýrazněji se projevuje nadměrné oteplování 
(především rotoru) a to jednak co se týče budícího vinutí a jednak co se týče samotného tělesa 
rotoru. Zvýšený ohřev budícího vinutí se dá kompenzovat snížením budícího proudu (viz Obr. 
2-5). Při zvýšeném ohřevu tělesa rotoru není nebezpečný celkový ohřev, ale především místní 
ohřevy, které se nedají předem určit.  

Generátory tedy musí být vybaveny ochranou, která nebezpečnému přehřátí zabrání. Jako 
ochrana při nesymetrickém zatížení se používá časově závislá nadproudová ochrana popsaná 
v článku 2.5. Při návrhu ochrany se vychází z toho, že teplo akumulované v rotoru vlivem 
protékání proudů zpětné soustavy nesmí přesáhnout hranici bezpečného provozu. Hranice 
bezpečného provozu je definována konstantou 

max
K , která je podle [6] pro turboalternátory 

(kromě chlazených vodíkem) ( )10,20,30K
max

=  a pro hydroalternátory 40K
max

= . Ochrana při 

nesymetrickém zatížení tvoří i zálohu ostatním ochranám alternátoru, protože dokáže zachytit 
všechny nesouměrné zkraty. 

Předmětem praktické části práce bylo ověření správné funkce takovéto ochrany.  K tomu jsme 
využili terminál točivého stroje REM 543, který v sobě zahrnuje všechny potřebné ochranné 
funkce, kterými by měl být generátor vybaven. Tedy i ochranu při nesymetrickém zatížení. 
Testování ochrany probíhalo za pomoci testovacího zařízení elektrických ochran TZO3. 
Konfigurací a nastavením obou zařízení se zabývá kapitola 5.  

V kapitole 6 jsou popsány metody testování ochrany. Na vypínacích charakteristikách typu 
„Inverse time“ bylo zkoumáno, jestli ochrana dokáže správně rozeznat poruchu a zareaguje 
včasným vypnutím. Z Obr. 6-1 je vidět, že proměřená vypínací charakteristika se shoduje 
s vypínací charakteristikou udávanou výrobcem pomocí rovnice (5.3). V krajní části 
charakteristiky (dlouhé vypínací časy) vzniká určitá odchylka mezi udávaným a naměřeným 
časem vypnutí. Tuto nepřesnost lze omezit správným nastavením parametru Maximum time.  

Dále byl testován význam nastavitelného parametru Cooling time u vypínací charakteristiky 
„Inverse time“. Při překročení povolené hodnoty nesymetrie se začíná akumulovat suma t⋅2

2
I  

popsaná v článku 2.5 rovnicí (3.2) a v článku 5.3.1.2. Pokud suma přesáhne úroveň odpovídající 
nastavenému parametru 

max
K , funkční blok vypíná. Nasčítaná suma se začne snižovat. 

Prostřednictví Cooling time se nastaví čas, který je potřebný k ochlazení stroje a snížení sumy na 
nulu. Při opětovném zapnutí před vypršením času potřebného k ochlazení stroje si ochrana 
pamatuje akumulovanou energii a nasčítaná suma se začne opět zvyšovat. Vypnutí proběhne ve 
zkráceném čase (viz Obr. 6-2). Po nastavenou dobu Cooling time lze provést i blokování 
opětovného zapnutí přehřátého generátoru. 

Na závěr práce je přiložena ukázka vybraného průběhu poruchové události. 
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