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ABSTRAKT  
Tato práce se zabývá výpočtem ustáleného chodu sítě 110 kV před a po připojení zdroje 

100MW do uzlu sítě. Tato síť může být napájena ze dvou rozvoden 400/110 kV – výpočet 
ustáleného chodu sítě se provádí pro napájení z jedné nebo z druhé rozvodny 400/110 kV. 
Výsledkem této práce je posouzení napěťových poměrů v síti a posouzení proudového zatížení 
vedení.   

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  elektrická síť; rozvodna; vedení; zdroj elektrické energie; uzel sítě; 
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ABSTRACT 
This thesis deals with load flow calculation of electrical network 110 kV before and  

after connection of power plant 100 MW to network node Prostějov. This grid can be supply  
from two substations 400/110 kV - load flow calculation  is realized for two variants of  
supply - the first from substation Sokolnice and the second from substation Otrokovice.  
Result of this thesis is evaluation of voltage conditions and conductor overload. 

KEY WORDS:  electrical network; substation; power line; power plant; network node 
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1 ÚVOD 
Elektrizační soustava obsahuje množství prvků, které můžeme rozdělit do základních skupin: 

- výroba elektrické energie – k tomuto účelu slouží elektrárny, které přeměňují různé 
druhy energií na energii elektrickou 

- přenos a rozvod el. energie – tvoří cestu mezi výrobnami a spotřebiči el. energie. Tuto 
skupinu tvoří vedení, transformátory, zařízení rozvoden 

- spotřeba – spotřebiče přeměňují el. energii na jiné druhy energie 

Elektrizační soustava musí být uzpůsobena některým faktorům, které provázejí její existenci 

a) Současnost – el. energie vyrobená musí být v daný okamžik spotřebovaná. Aby nebylo 
třeba mít k dispozici maximální výkon potřebný ve špičkách spotřeby v klasických 
elektráren, je možné mít rezervy, které se ,,plní“ v době kdy je el. energie přebytek a 
poskytují svůj výkon ve špičkách. K tomuto účelu můžou sloužit např. přečerpávací 
elektrárny (v ČR např. Dalešice, Dlouhé Stráně) nebo baterie (např. Chino v Kalifornii 
10MW)    

b) Přechodné děje – ke zvládání těchto fyzikálních jevů je zapotřebí rychlých 
automatizovaných prvků 

c) Rozvoj – el. soustava musí mít dostatečné rezervy výrobní i přenosové, aby bylo možno 
spotřebitele zásobovat kvalitní el. energií v požadovaném množství. Kvalitou el. energie 
je myšleno že bude mít požadované napětí, obsah vyšších harmonických, symetrii 
v třífázové soustavě a frekvenci v povolené toleranci 

Elektrická síť – jejími hlavními prvky jsou el. vedení a el. stanice, které jsou vzájemně 
propojeny. Můžeme je rozdělit na přenosové sítě, které slouží k přenosu velkých výkonů na velké 
vzdálenosti, distribuční sítě - rozvádějí el. energii ke koncovým uživatelům a průmyslové sítě, 
které slouží k rozvodu v průmyslových objektech.   

Elektrická vedení – slouží k přenosu el. energie mezi uzly sítě. Uzly můžou být místa 
připojení zdrojů nebo spotřebičů, místa rozvětvení sítě, místa transformace el. energie atd. Můžou 
být venkovní vedení, které sestává ze stožárů, izolátorů a izolovaných nebo neizolovaných vodičů 
nebo vedení pod zemí, která musí být tvořená izolovaným vodičem – kabelem. 

Elektrické stanice – stavby a zařízení v uzlech el. soustavy sloužící k různým účelům: 

- transformovny a rozvodny – transformace el. energie na jiné napětí a její rozvod 

- spínací stanice – slouží k rozvodu el. energie o stejném napětí 

- měnírny – změna střídavého proudu na jinou frekvenci nebo na stejnosměrný proud a 
rozvod 

- kompenzační stanice 

 

 



  2 Cíl práce 

 

17

2 CÍL PRÁCE  
Cílem práce je výpočet ustáleného chodu elektrické sítě 110 kV před a po připojení zdroje el. 

energie 100 MW do rozvodny v Prostějově, přičemž tato je propojena buď s rozvodnou 
Sokolnice nebo s rozvodnou Otrokovice. V jedné části práce bude popsána matematická metoda 
výpočtu ustáleného chodu sítě, v další částí budou podmínky připojení zdroje el. energie 
k elektrizační soustavě v České republice a v poslední části bude výpočet této sítě při různém 
činném a jalovém výkonu zdroje. 

 

3 VÝPOČET USTÁLENÉHO CHODU ELEKTRIZA ČNÍ 

SOUSTAVY 
Ustáleným chodem se myslí stav při kterém nedochází k přechodným dějům (zkraty, zapínání 

a vypínání různých zařízení nebo vedení). Aby bylo možné řídit provoz a navrhovat další rozvoj 
el. soustavy je třeba znát činné a jalové výkony, ztráty a napětí v jednotlivých uzlech a větvích. 
Dále využíváme tyto údaje při výpočtech přechodných jevů (zkraty, statická a dynamická 
stabilita) a při řešení optimalizačních úloh (hospodárné rozdělování výroby činných a jalových 
výkonů, regulace napětí, hodnocení spolehlivosti el. soustavy). Také se tyto výpočty používají ke 
kontrole přetížení některého prvku el. soustavy. Výpočty se většinou provádí pro maximální a 
minimální zatížení sítě. V praxi jsou odběry a dodávky zadávány v činných a jalových výkonů a 
z tohoto důvodu nemůžeme sítě popsat soustavou lineárních rovnic, ale ustálený chod el. 
soustavy je popsán soustavou nelineárních rovnic. Na tuto soustavu musíme použít některou 
iterační metodu. Výpočty iteračními metodami bývají zdlouhavé a špatně nebo vůbec 
nekonvergují. V některých případech výpočtu ustáleného chodu, kde není třeba velká přesnost, je 
možné tuto úlohu linearizovat. Je to např. u dlouhodobého plánování rozvoje el. soustavy nebo u 
výpočtů spolehlivosti. Zadané výkony v uzlech se podělí střední hodnotou očekávaného napětí 
nebo jmenovitou hodnotou napětí. 

Pro sestavování rovnic ustáleného chodu můžeme použít některou metodu která řeší lineární 
obvody – metodu smyčkových proudů nebo metodu uzlových napětí. 

Při řešení sítí uvažujeme tyto zjednodušující podmínky: 

a) vedení nahrazujeme Π články, transformátory zpravidla Γ články 

b) trojfázová soustava má všechny prvky souměrné – potom můžeme tuto soustavu řešit 
jako jednofázovou 

c) prvky sítě nejsou závislé na proudu a na napětí, mají lineární charakteristiku 

d) v soustavě se nenacházejí žádné zdroje vyšších harmonických frekvencí 

e) zdroje a odběry jsou zadány pomocí výkonů. Výkony nejsou závislé na změně napětí 

3.1 Výpočet ustáleného chodu jako lineární úloha 
Jednotlivé prvky el. soustavy jsou zadány podélnými a příčnými admitancemi. Podélné 

admitance jsou mezi uzly a příčné mezi daným uzlem a referenčním uzlem který má nulový 
potenciál (zem). Parametry všech prvků jsou přepočítány na jedno společné napětí, aby bylo 
možné všechny prvky galvanicky spojit. 
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Obr. 3-1 Příklad sítě 

 

Podle metody uzlových napětí můžeme sestavit maticový zápis soustavy rovnic podle obr. 2-1 
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 (Α;S,V) (3.1) 

Tento zápis můžeme zkrátit 

[ ] [ ][ ]UYI =  (Α;S,V) (3.2) 

U1, U2, U3, U4 – neznámá uzlová napětí 

I 1, I2, I3, I4 – zadané uzlové proudy, odběry se značí znaménkem - a dodávky + 

Y ii – součet admitancí které jsou připojeny k i – tému uzlu  

Y ij  – součet admitancí se záporným znaménkem, které jsou připojeny mezi i – tý a j – tý uzel  

 

Uveďme příklad výpočtu prvku admitanční matice pro síť na obr. 2-1 

 

- diagonální prvek 
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41121011 YYYY ++=  (S) (3.3) 

- mimodiagonální prvek 

122112 YYY −==  (S) (3.4) 

Další možný zápis rovnic (2.1), (2.2) je 

∑
=

=
n

j
jiji UYI

1

 (A, S, V)     pro i = 1,2, ......,n (3.5) 

n je počet uzlů v síti bez referenčního uzlu, který bude mít v dalších zápisech číslo 0. 

Pokud by síť na obr. 2-1 neobsahovala příčné admitance, byla by admitanční matice této sítě 
singulární a soustava (2.1), (2.2), (2.5) závislá a tato soustava by měla nekonečno řešení.   
Admitanční matice je sice regulární, ale k vypočítání skutečných hodnot uzlových napětí je třeba 
zvolit bilanční uzel – viz další kapitola. 

3.2  Eliminace bilančního uzlu 
Bilanční uzel hradí ztráty činných a jalových výkonů a vyrovnává bilanci výkonů mezi 

dodávkami a odběry. Protože je v rovnicích (2.1) a (2.5) více neznámých než rovnic je třeba 
zadat v bilančním uzlu napětí. V dalším zápisu soustavy rovnic bude mít bilanční uzel číselné 
označení 1. 

Pokud máme zadáno napětí v bilančním uzlu U1, můžeme soustavu rovnic (2.1) přepsat do 
tvaru 
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 (Α;S,V) (3.6) 

přepíšeme také rovnici (2.5) 

∑
=

+=
n

j
jij1i1i UYUYI

2

 (A, S, V)     pro i = 2, 3, ......,n (3.7) 

Soustavu rovnic (2.6) (bez matice [Y i1U1]) můžeme řešit např. eliminační metodou, přímou 
inverzí admitanční matice řádu (n - 1) nebo některou iterační metodou, po vypočítání uzlových 
napětí U2, U3, ..., Un  je třeba vypočítat proudy v jednotlivých větvích sítě podle vztahu 

( )qppqpq UUYI −=  (A, S, V) (3.8) 

I pq – proud tekoucí mezi uzly p a q 

Ypq – impedance mezi uzly p a q 

Up, Uq – napětí v uzlech p a q 

Když známe proudy v jednotlivých větvích, můžeme vypočítat proud v bilančním uzlu. Eliminací 
bilančního uzlu se nazývá vypuštění rovnice pro bilanční uzel v rovnicích (2.6) a (2.7). 
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3.3 Výpočet ustáleného chodu jako nelineární úloha 
Obvykle bývají dodávky a odběry zadány činnými a jalovými výkony. Pro i – tý uzel platí:  

*
iii IUS =+= ii jQP  (VA, W, var) (3.9) 

O znaménku u jalového výkonu rozhoduje zda je jalový výkon induktivního nebo kapacitního 
charakteru. Na následujícím vztahu můžeme vysvětlit kdy bude jalový výkon záporný a kdy 
kladný. 

( )ϕϕϕα sincos jSUIδIUjQP +=∠=−∠∠==+= *UIS  (VA, W, var, V, A, rad) (3.10) 

Fázový posuv φ mezi proudem a napětím se vypočítá 

αδ−=ϕ  (rad) (3.11) 

 Úhel δ je úhel mezi kladnou částí reálné osy a fázorem napětí, α je úhel mezi kladnou částí 
reálné osy a fázorem proudu. Pokud bude úhel δ větší než úhel α – bude fázor napětí předbíhat 
fázor proudu – fázový posuv φ, činný výkon P i jalový výkon Q bude kladný  –  charakter 
zdánlivého výkonu bude induktivní. Pokud bude úhel δ menší než úhel α – bude fázor proudu 
předbíhat fázor napětí – fázový posuv φ bude záporný, činný výkon P bude kladný a  jalový 
výkon Q bude záporný – charakter zdánlivého výkonu bude kapacitní. U odběrového uzlu by 
znaménka u výkonů a u fázového posuvu byla opačná.  

Tab. 3-1 Tabulka činných a jalových výkonů v síti 

 Zdroj P > 0 Odběr P < 0 

induktivní φ > 0 Q > 0 Q < 0 

kapacitní φ < 0 Q < 0 Q > 0 

V praxi se používá termín „výroba jalového výkonu“ u spotřebičů induktivního charakteru, 
které jsou kompenzovány bateriemi kondenzátorů, ze znaménka u jalových výkonů v tab. 2-1 
můžeme vidět proč. Pokud je činný výkon odebírán (je záporný) je kapacitní jalový výkon kladný 
tzn. dodává jalový výkon spotřebiči. 

Vyjádříme-li z rovnice (2.9) proud 

*
i

*
i

*
i

i UU
S

I ii jQP−==  (A, VA, V, W, var) (3.12) 

pak po dosazení do rovnice (2.7) dostaneme 

∑
=

=−=
n

j
jij*

i
i UY

U
I

1

ii jQP
pro i = 2, 3, ..., n (A, VA, V, W, var) (3.13) 

Z rovnic (2.7) a (2.13) vyplývá, že byla provedena eliminace bilančního uzlu a také volba napětí 
U1. Pokud jsou zadány uzlové výkony hradí bilanční uzel ztráty činného a jalového výkonu v síti 
a rozdíl mezi dodávkami a odběry. 

Protože jsou zadány odběry a dodávky výkonů v síti, napětí bilančního uzlu a admitance Yij, 
je třeba řešit soustavy nelineárních (kvadratických) rovnic (2.13). V další kapitole se budeme 
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zabývat Newtonovou iterační metodou, která se používá k řešení těchto rovnic. Pomocí této 
metody zjistíme uzlová napětí a potom můžeme určit toky výkonů a výkonové ztráty v síti. 

Nahradíme–li prvky sítě Π články, můžeme vypočítat proud tekoucí do uzlu i 

( ) i0iijjii YUYUUI +−=  (A, V, S) (3.14) 

a výkon 

*
iii IUS =+= ii jQP  (VA, W, var, V, A) (3.15) 

Podle úmluvy – pokud výkon do uzlu vtéká je výkon kladný, znaménko u jalového výkonu 
určuje jeho charakter. 

Dále pro proud a výkon do uzlu j 

( ) i0jijijj YUYUUI +−=  (A, V, S) (3.16) 

*
jjj IUS =+= jj jQP  (VA, W, var, V, A) (3.17) 

 

Činné a jalové ztráty v tomto případě zjistíme algebraickým součtem výkonů tekoucích do uzlů i 
a j 

jiij PP∆P +=  (W) (3.18) 

jiij QQ∆Q +=  (var) (2.19) 

V těchto výpočtech je trojfázová soustava nahrazena jednofázovou soustavou, takže ve všech 
rovnicích počítáme z fázovými hodnotami napětí a výkonem přenášeným jednou fází. 

3.4 Výpočet ustáleného chodu Newtonovou iterační metodou 
Je třeba vyřešit soustavu nelineárních nebo lineárních rovnic v tomto tvaru 

f1 (x1, x2, ..., xn) = y1 

f2 (x1, x2, ..., xn) = y2 

                                               M  

fn (x1, x2, ..., xn) = yn 

(3.20) 

 

Nejdříve musíme provést odhady kořenů v nulté iteraci 00
2

0
1 nxxx ,...,, . Rozdíly mezi těmito odhady  

přesnými hodnotami jsou nxxx ∆∆∆ ,...,, 21 . Přesné hodnoty kořenů jsou:                  

,xxx 1
)0(

11 ∆+=  ,)(
2

0
22 xxx ∆+=  ... , nnn xxx ∆+= )( 0 . 

Soustavu rovnic (2.20) je možné tedy přepsat do tvaru 
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( )
( )

( ) nnnn

nn

nn

yxxxxxx

yxxxxxx

yxxxxxx

=+++

=+++

=+++

∆∆∆

∆∆∆
∆∆∆

)()()(

)()()(

)()()(

,...,,

,...,,

,...,,

0
2

0
21

0
1

2
0

2
0

21
0

12

1
0

2
0

21
0

11

f

f

f

M
 (3.21) 

Všechny rovnice soustavy (2.21) je možné přepsat v Taylorovu řadu funkce více proměnných 

v bodě 0
ix  . Přepíšeme 1. rovnici 

( ) 11

0

1
2

02

1
1

01

100
2

0
11

fff
f yx

x
x

x
x

x
xxx n

n
n =+

∂
∂++

∂
∂+

∂
∂+ Φ∆∆∆ ...,...,, )()()(  (3.22) 

01

1f
x∂

∂
 je hodnota parciální derivace v bodě 0

1x  a ve Φ1 jsou zahrnuty členy s vyššími mocninami 

∆x1, ∆x2, ..., ∆xn a druhé a vyšší derivace funkce f1. Pokud jsou odhady kořenů přibližně stejné 
jako přesná hodnota, diference ∆xi jsou potom malé a můžeme ∆xi s vyššími mocninami 
zanedbat, protože Φ1 → 0.  

Označíme – li výraz ( ) ( )0
1

00
2

0
11f yxxx n =)()()( ,...,,  můžeme rovnici (2.22) přepsat do tohoto tvaru 

)0(
1

)0(
11n

0n

1
2

02

1
1

01

1 yyyx
x
f

...x
x
f

x
x
f ∆=−=∆

∂
∂++∆

∂
∂+∆

∂
∂

 (3.23) 

)0(
1y∆  je rozdíl zadané hodnoty pravé strany y1 a hodnoty určené dosazením odhadu kořenů )0(

1y  

do rovnice (2.22). 

Stejně můžeme upravit i ostatní rovnice soustavy (2.21). Dostaneme soustavu lineárních 
rovnic pro výpočet neznámých pomocí kterých můžeme vypočítat neznámé diference ∆x1, ∆x2, 
..., ∆xn. Tuto soustavu je možné zapsat  v maticovém zápisu 
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 (3.24) 

 Tuto soustavu můžeme zapsat i zkráceně 

[ ] [ ] [ ]∆y∆xJ =⋅   (3.25) 

Matice [J] je matice parciálních derivací – Jacobián. Ze soustavy rovnic (2.24) nebo (2.25) 
vypočítáme vektor diferencí [ ]∆x  a vypočítáme nové – opravené odhady kořenů 

iii xxx ∆+= )()( 01  pro i = 1, 2, ..., n (3.26) 
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Tyto opravené odhady kořenů použijeme při výpočtu v další iteraci. Vypočítané hodnoty 
diferencí ∆xi nejsou úplně přesné, protože jsme v Taylorově polynomu uvažovali pouze 1. 
derivace. 

Pokud upravíme rovnice (2.25) a (2.26), můžeme iterační proces postupného zpřesňování 
kořenů rovnic zapsat v iteračním tvaru 

 

[ ] [ ] [ ](k)1(k)(k) ∆yJ∆x ⋅=
−

 (3.27) 

)()()( k
i

k
i

k
i xxx ∆+=+1  (3.28) 

kde horní index k určuje k–tou iteraci. 

Pro úspěšné vyřešení soustavy rovnic předpokládáme – spojitost parciálních derivací 
jx∂

∂ if  pro 

i, j = 1, 2, ..., n, jednoznačnost řešení soustavy rovnic (2.24) a konvergence iteračního postupu. 
Tyto podmínky bývají obvykle v praktických úlohách výpočtu ustáleného chodu sítí splněny. 

Nyní použijeme tuto metodu na rovnice (2.13), které popisují ustálený chod sítí. Rovnice 
(2.13) přepíšeme do tvaru podle soustavy rovnic (2.20). 

  

∑
=

=−
n

j
ii jQP

1
jij

*
i UYU , i = 2, 3, n (3.29) 

Pravou stranu rovnice (2.29) rozepíšeme na reálnou a imaginární část. Můžeme použít buď 
polární nebo složkový tvar. Použijeme polární tvar. 

iiU δ∠=iU , iiU δ−∠=*
iU , ijijY α∠=ijY   

Dosazením napětí a admitance v těchto tvarech do rovnice (2.29), dostaneme po úpravě a 
využitím vlastností goniometrických funkcí – cos (-x) = cos (x), sin (-x) = -sin (x)  

( )∑
=

−−=
n

j
ijjiijjii YUUP

1

cos αδδ  i = 2, 3, ..., n 

( )∑
=

−−=
n

j
ijjiijjii YUUQ

1

sin αδδ  i = 2, 3, ..., n 

(3.30) 

  

Toto je soustava 2(n-1) rovnic pro (n-1) napětí a jejich úhlů. Pro tyto výpočty předpokládáme, že 
je zadáno napětí v bilančním uzlu a jeho úhel δ1 (obvykle se volí δ1 = 0). Když použijeme rovnice 
(2.30) a soustavu rovnic (2.24) pro iterační výpočet diferencí ∆Ui a ∆δi dostaneme soustavu. 
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 (3.31) 

V tomto případě neznačí ∆Ui úbytky napětí, ale diference odhadu uzlového napětí od přesné 
hodnoty kořenů rovnic (2.30). 

Zjednodušený maticový zápis 
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 (3.32) 

Vypočítáme prvky Jacobiánu, derivováním rovnic (2.30) podle jednotlivých proměnných. 

a) Výpočet prvků matice [∂P/∂U] 

diagonální prvky 

( )∑
≠
=

−−+=
∂
∂ n

ij
j

ijjiijjiiiii
i

i YUYU
U

P

1

coscos2 αδδα  (3.33) 

mimodiagonální prvky 

( )ijjiijj
j

i YU
U

P αδδ −−=
∂
∂

cos  (3.34) 

 

b) Výpočet prvků matice [∂P/∂δ] 

diagonální prvky 

( )∑
≠
=

−−−=
∂
∂ n

ij
j

ijjiijji
i

i YUU
P

1

sin αδδ
δ

 (3.35) 

 



  3 Výpočet ustáleného chodu elektrizační soustavy 

 

25

mimodiagonální prvky 

( )ijjiijji
j

i YUU
P αδδ
δ

−−=
∂
∂

sin  (3.36) 

 

c) Výpočet prvků matice [∂Q/∂U] 

diagonální prvky 

( )∑
≠
=

−−+−=
∂
∂ n

ij
j

ijjiijjiiiii
i

i YUYU
U

Q

1

sinsin2 αδδα  (3.37) 

mimodiagonální prvky 

( )ijjiiji
j

i YU
U

Q αδδ −−=
∂
∂

sin  (3.38) 

 

d) Výpočet prvků matice [∂Q/∂δ] 

diagonální prvky 

( )∑
≠
=

−−=
∂
∂ n

ij
j

ijjiijji
i

i YUU
Q

1

cos αδδ
δ

 (3.39) 

mimodiagonální prvky 

( )ijjiijji
j

i YUU
Q αδδ
δ

−−−=
∂
∂

cos  (3.40) 
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4 PODMÍNKY PRO P ŘIPOJENÍ VÝROBEN ELEKTRICKÉ 

ENERGIE [3] 
K zabránění zavlečení zpětného napětí do sítí PDS je zapotřebí zajistit technickými 

opatřeními, aby připojení vlastní výrobny k síti PDS bylo možné pouze tehdy, když jsou všechny 
fáze sítě pod napětím.  

K připojení může být použit jak spínač, který spojuje celé zařízení odběratele se sítí, tak i 
spínač, který spojuje generátor popř. více paralelních generátorů se zbylým zařízením odběratele. 
Zapnutí tohoto vazebního spínače musí být blokováno do té doby, dokud není na každé fázi 
napětí minimálně nad rozběhovou hodnotou podpěťové ochrany. K ochraně vlastní výrobny se 
doporučuje časové zpoždění mezi obnovením napětí v síti a připojením výrobny v rozsahu minut. 
Časové odstupňování při připojování více generátorů v jednom společném předávacím místě je 
zapotřebí odsouhlasit s PDS. 

4.1 Zvýšení napětí 
Zvýšení napětí vyvolané provozem připojených výroben nesmí v nejnepříznivějším případě 

(přípojném bodu) překročit 2 % pro výrobny s přípojným místem v síti vn a 110 kV ve srovnání s 
napětím bez jejich připojení 

%2u 110,vn ≤∆  (4.1) 

 

Pokud je v síti nn a vn jen jedno přípojné místo, je možné tuto podmínku (2), (3) posoudit 
jednoduše pomocí zkratového poměru výkonů 

∑
=

maxA

kV
1k S

S
k  (4.2) 

 

kde SkV je zkratový výkon v přípojném bodu a ΣSAmax je součet maximálních zdánlivých 
výkonů všech připojených/plánovaných výroben.  

K vyšetření SAmax u větrných elektráren je zapotřebí vycházet z maximálních zdánlivých 
výkonů jednotlivého zařízení SEmax: 

min10
nG

min10nGmin10maxEmaxE p
P

pSSS ⋅
λ

=⋅==  (4.3) 

 

přičemž hodnotu p10 min (maximální střední výkon v intervalu 10 minut) je zapotřebí převzít 
ze zkušebního protokolu. U zařízení se speciálním omezením výkonu je zapotřebí dosadit tyto 
omezené hodnoty.  

V případě jediného předávacího místa v síti bude podmínka pro zvýšení napětí dodržena 
vždy, když zkratový poměr výkonů kk1 je pro výrobny s předávacím místem v síti vn 
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50k vn1k ≥  (4.4) 

Pokud je síť nn a vn silně induktivní, pak je posouzení pomocí činitele kk1 příliš 
konzervativní, tzn., že dodávaný výkon bude silněji omezen, než je zapotřebí k dodržení zvýšení 
napětí. V takovém případě je zapotřebí provést výpočet s komplexní hodnotou impedance sítě s 
jejím fázovým úhlem ψkV, který poskytne mnohem přesnější výsledek.  

Podmínka pro maximální výkon pak je pro výrobny s předávacím místem v síti vn 

ϕ−ψ⋅
=

ϕ−ψ
≤

kV

kV

kV

kV
maxA cos50

S

cos

S%2
S  (4.5) 

kde φ je fázový úhel mezi proudem a napětím výrobny při maximálním zdánlivém výkonu SAmax. 
U výroben, které dodávají do sítě (induktivní) jalový výkon (např. přebuzené synchronní 
generátory, pulzní měniče), přitom platí: 

0P >  a 0Q >  
oo 900 E ≤ϕ≤  

 
U výroben, které odebírají ze sítě (induktivní) jalový výkon (např. asynchronní generátory, 

podbuzené synchronní generátory, sítí řízené střídače) platí: 
0P >  a 0Q <  

oo 360270 E ≤ϕ≤  oo 090 E ≤ϕ≤− . 
 

V mnoha případech je v praxi udán maximální připojitelný výkon SAmax, pro který je pak 
zapotřebí určit zvýšení napětí v přípojném bodu. K tomu je používán následující vztah: 

( )
kV

kVmaxA
AV S

cosS
u

ϕ−ψ⋅=∆ . (4.6) 

V propojených sítích, v sítích 110 kV a nebo při provozu více rozptýlených výroben v síti je 
zapotřebí určovat zvýšení napětí s pomocí komplexního chodu sítě. Přitom musí být dodržena 
podmínka pro ∆u v nejnepříznivějším přípojném bodě. 

Při posuzování připojitelnosti výroben se vychází z neutrálního účiníku v předávacím místě 
do DS, pokud PDS vzhledem k místním podmínkám (bilance jalové energie, napětí v síti) 
nestanoví jinak. V tomto případě je pak zapotřebí doložit podrobnějšími výpočty bilanci ztrát v 
síti bez zdroje a při jeho provozu. 

4.2 Změny napětí při spínání 
Změny napětí ve společném napájecím bodě, způsobené připojováním a odpojováním 

jednotlivých generátorů nebo zařízení, nevyvolávají nepřípustné zpětné vlivy, pokud největší 
změna napětí pro výrobny s předávacím místem v síti vn nepřekročí 2 %, tj. 

%2u vnmax ≤∆ . (4.7) 

Toto platí, pokud spínání není častější než jednou za 1,5 minuty.  
Při velmi malé četnosti spínání, např. jednou denně, může PDS připustit větší změny napětí, 
pokud to dovolí poměry v síti.  

Pro výrobny v síti 110 kV platí pro omezení změny napětí vyvolané spínáním : 

a) Normální provoz: 
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Spínání jedné výrobní jednotky (např. jednoho generátoru větrné turbíny) 

%5,0umax ≤∆ . (4.8) 

Spínání celého zařízení (např. větrného parku) 

%2umax ≤∆ . (4.9) 

b) Poruchový provoz 

Pro změnu napětí při spínání celého zařízení platí 

%5umax ≤∆ . (4.10) 

V závislosti na zkratovém výkonu SkV v síti PDS a jmenovitém zdánlivém výkonu SnE 

jednotlivé výrobny lze odhadnout změnu napětí 

kV

nE
maximaxA S

S
ku ⋅=∆ . (4.11) 

Činitel kimax se označuje jako “největší spínací ráz” a udává poměr největšího proudu, který 
se vyskytuje v průběhu spínacího pochodu (např. zapínací ráz Ia ) ke jmenovitému proudu 
generátoru nebo zařízení, např. 

nG

a
maxi I

I
k = . (4.12) 

Výsledky na základě tohoto “největšího zapínacího rázu” jsou na bezpečné straně.  

Pro činitel zapínacího rázu platí následující směrné hodnoty: 
kimax = 1 synchronní generátory s jemnou synchronizací, střídače 
kimax = 4 asynchronní generátory, připojované s 95 až 105 % synchronních otáček, pokud 

nejsou k dispozici přesnější údaje o způsobu omezení proudu. S ohledem na 
krátkodobost přechodového jevu musí přitom být dodržena dále uvedená 
podmínka pro velmi krátké poklesy napětí 

kimax 
nG

a

I
I=  asynchronní generátory motoricky rozbíhané ze sítě 

kimax = 8 pokud není známo Ia. 
 

Asynchronní stroje připojované přibližně se synchronními otáčkami mohou vlivem svých 
vnitřních přechodových jevů způsobit velmi krátké poklesy napětí. Takovýto pokles smí 
dosáhnout dvojnásobku jinak přípustné hodnoty, tj. pro sítě vn 4 %, pro sítě nn 6 %, pokud netrvá 
déle než dvě periody a následující odchylka napětí od hodnoty před poklesem napětí nepřekročí 
jinak přípustnou hodnotu.  

Pro větrné elektrárny platí speciální “činitel spínání závislý na síti”, který musí výrobce 
prokazovat, jímž se hodnotí jejich spínání a který také respektuje zmíněné velmi krátké 
přechodové jevy. Tento činitel respektuje nejen výši, ale i časový průběh proudu v průběhu 
přechodového děje a udává se jako funkce úhlu impedance sítě ψ pro každé zařízení ve 
zkušebním protokolu. 

Jeho pomocí lze vypočítat fiktivní “náhradní změnu napětí”, 
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kV

nE
iers S

S
ku ⋅=∆ ψ , (4.13) 

která rovněž (jako ∆umax ) nesmí překročit hodnoty podle vztahů (3.7) až (3.10). 

S ohledem na minimalizaci zpětného vlivu na síť PDS je zapotřebí zamezit současnému 
spínání více generátorů v jednom předávacím místě. Technické řešení je časové odstupňování 
jednotlivých spínání, které je závislé na vyvolaných změnách napětí. Při maximálním přípustném 
výkonu generátoru musí být minimálně 1,5 minuty. Při zdánlivém výkonu generátoru do 
poloviny přípustné hodnoty postačí odstup 12 s. 

4.3 Připojování synchronních generátorů 
U synchronních generátorů je nutné takové synchronizační zařízení, se kterým mohou být 

dodrženy následující podmínky pro synchronizaci: 

- rozdíl napětí   %10U ±<∆ Un 

- rozdíl frekvence  Hz5,0f ±<∆  

- rozdíl fáze  o5±<   
 

V závislosti na poměru impedance sítě k výkonu generátoru může být nutné k zabránění 
nepřípustných zpětných vlivů na síť stanovit pro spínání užší meze. 

4.4 Připojování asynchronních generátorů 
Asynchronní generátory rozbíhané pohonem musí být připojeny bez napětí při otáčkách v 

mezích 95 % až 105 % synchronních otáček. U asynchronních generátorů schopných ostrovního 
provozu, které nejsou připojovány bez napětí, je zapotřebí dodržet podmínky spínání jako pro 
synchronní generátory. 

4.5 Připojování výroben se střídači, ev. měniči kmito čtu 
Střídače smějí být spínány pouze tehdy, když je jejich střídavá strana bez napětí. U vlastních 

výroben se střídači, schopných ostrovního provozu, které nejsou spínány bez napětí, je zapotřebí 
dodržet podmínky zapnutí platné pro synchronní generátory. 
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5 ZPĚTNÉ VLIVY NA NAPÁJECÍ SÍ Ť [3] 
Aby nebyla rušena zařízení dalších odběratelů a provozovaná zařízení PDS, je zapotřebí 

omezit zpětné vlivy místních výroben.  
Bez další kontroly zpětných vlivů mohou být výrobny připojeny, pokud poměr zkratového 

výkonu sítě SkV ke jmenovitému výkonu celého zařízení SrA je větší než 500. 
Pokud výrobce nechá své zařízení ověřit v uznávaném institutu, pak lze do posuzování 

připojovacích podmínek zahrnout příznivější činitel SkV/SrG (<500). Pro větrné elektrárny je 
zapotřebí předložit certifikát, zkušební protokol apod. o očekávaných zpětných vlivech. 

Pro individuální posouzení připojení jedné nebo více vlastních výroben v jednom společném 
napájecím bodu je třeba vycházet z následujících mezních podmínek: 

5.1 Změna napětí 
∆U ≤ 2 % Un (pro společný napájecí bod v síti vn a 110 kV- viz též část 3). 

5.2 Flikr 
DLOUHODOBÝ FLIKR  

Pro posouzení jedné nebo více výroben v jednom předávacím místě je zapotřebí se zřetelem 
na kolísání napětí vyvolávající flikr dodržet ve společném napájecím bodě nn a vn mezní hodnotu 

46,0Plt ≤ . (5.1) 

ve společném napájecím bodě 110 kV 

37,0Plt ≤ . (5.2) 

Dlouhodobá míra flikru Plt jednoho zdroje může být určena pomocí činitele flikru c jako 

kV

nE
lt S

S
cP ⋅= , (5.3) 

SnE je jmenovitý výkon zařízení (pro větrné elektrárny je to hodnota SnG). 

Pokud je hodnota vypočtená podle předchozí rovnice větší než 0,46, je možné do výpočtu 
zahrnout fázové úhly a počítat podle následujícího vztahu 

( ).cos
S
S

cP ikV
kV

nE
lt ϕ+ψ⋅= , (5.4) 

Pozn.: Je-li ve zkušebním protokolu zařízení vypočítána hodnota činitele flikru c pro úhel 
impedance sítě ψ a tím je udána jen hodnota cψ, použije se tato hodnota flikru. Přitom je však 
třeba vzít v úvahu, že v tomto případě se už kosinový člen nerespektuje, event. se dosazuje roven 
1. 

U výrobny s více jednotlivými zařízeními je zapotřebí vypočítat Plt pro každé zvlášť a 
výslednou hodnotu pro flikr ve společném napájecím bodě určit podle následujícího vztahu 

.PP
i

2
ltiltres ∑= , (5.5) 
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U zařízení s n stejnými jednotkami je výsledný činitel pro flikr 

kV

nE
ltlt S

S
cnPnP ⋅⋅=⋅= , (5.6) 

5.3 Proudy vyšších harmonických 
Harmonické vznikají především u zařízení se střídači nebo měniči frekvence. Harmonické 

proudy emitované těmito zařízeními musí udat výrobce, např. zprávou o typové zkoušce. 

5.3.1 Výrobny v síti vn 
Pro pouze jediné předávací místo v síti vn lze určit celkové v tomto bodě přípustné 

harmonické proudy ze vztažných proudů iν přl z tab. 4-1 násobených zkratovým výkonem ve 
společném napájecím bodu 

kvpřpř SiI ⋅= υυ . (5.7) 

Pokud je ve společném napájecím bodu připojeno několik zařízení, pak se určí harmonické 
proudy přípustné pro jednotlivá zařízení násobením poměru zdánlivého výkonu zařízení SA k 
celkovému připojitelnému nebo plánovanému výkonu SAV ve společném napájecím bodu 

kv
AV

A
př

AV

A
přpř S

S
S

i
S
S

II ⋅⋅=⋅= υυυ . (5.8) 

U zařízení sestávajících z jednotek stejného typu lze za SA dosadit ΣSnE. To platí též pro 
větrné elektrárny. U zařízení z nestejných typů jde pouze o odhad.  

Celkově přípustné harmonické proudy pro síť vn, vztažené na zkratový výkon, které jsou 
vyvolány zařízením přímo připojeným do této sítě, jsou uvedeny v tab. 4-1.  

Pro harmonické s řády násobků tří platí hodnoty v tab. 4-1 pro nejbližší řád, a to pouze, 
pokud se nulová složka proudů z výrobny neuzavírá do sítě. 
Tab. 5-1 Tabulka vyšších harmonických v síti vn 

Řád harmonické 
µ, ν 

Přípustný vztažný proud harmonických 
iν,µpř [A/MVA] 

 
µ, ν síť 10 kV síť 22 kV síť 35 kV 

5 0,115 0,058 0,033 

7 0,082 0,041 0,023 

11 0,052 0,026 0,015 

13 0,038 0,019 0,011 

17 0,022 0,011 0,006 

19 0,016 0,009 0,005 

23 0,012 0,006 0,003 

25 0,01 0,005 0,003 
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> 25 nebo sudé 0,06/ν 0,03/ν 0,17/ν 

µ < 40 0,06/µ 0,03/µ 0,17/µ 

µ > 40 0,16/µ 0,09/µ 0,46/µ 

Pro sčítání proudů harmonických, pocházejících jak od různých odběratelů, tak i výroben 
platí následující pravidla 

Usměrňovače řízené sítí (6- nebo 12 pulzní)  
Harmonické typické pro usměrňovače (řádu 5., 7., 11., 13., atd.) i pro netypické nízkých řádů 

(ν < 7) se sčítají aritmeticky 

∑
=

υυ =
n

1i
iII . (5.9) 

Pro netypické harmonické vyšších řádů (ν > 7) je celkový harmonický proud určitého řádu roven 
odmocnině ze součtu kvadrátů harmonických proudů tohoto řádu 

∑
=

υυ =
n

1i

2
iII . (5.10) 

 

Pulsně modulované střídače 

Pro řád µ, který v zásadě není celočíselný, ale pro hodnoty µ > 11 také obsahuje celočíselné 
hodnoty, je celkový proud rovný odmocnině ze součtu kvadrátů pro jednotlivá zařízení 

∑
=

µµ =
n

1i

2
iII . (5.11) 

Pokud se vyskytují u těchto střídačů netypické harmonické proudy řádu µ < 11, pak se tyto 
sčítají aritmeticky.  

Jsou-li překročeny přípustné hodnoty harmonických proudů (nebo přípustné proudy 
meziharmonických), pak jsou zapotřebí podrobnější posouzení. Přitom je třeba mít na paměti, že 
hodnoty přípustných harmonických proudů jsou voleny tak, aby platily i při vyšších frekvencích 
pro induktivní impedanci sítě, tj. např. pro čisté venkovní sítě. V sítích s významným podílem 
kabelů je ale síťová impedance v mnoha případech nižší, takže mohou být přípustné vyšší proudy 
harmonických. Předpokladem je výpočet a posouzení napětí harmonických ve společném 
napájecím bodu při uvažování skutečné (frekvenčně závislé) impedance sítě ve společném 
napájecím bodu. Navíc k dosavadním požadavkům je zapotřebí dodržet podmínku, že v rozsahu 
frekvencí 2000 Hz až 9000 Hz nepřekročí ve společném napájecím bodu napětí 0,2 %. 

Je-li v síti několik předávacích míst, musí být při posuzování poměrů v jednom předávacím 
místě brány v úvahu též ostatní předávací místa. Podle toho jsou poměry v síti vn přípustné, 
pokud v každém společném napájecím bodu nepřekročí harmonické proudy emitované do sítě 
hodnotu 

kv
S

AV
přVpř S

S
S

iI ⋅⋅= υυ . (5.12) 
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kde SAV je součet napájecích zdánlivých výkonů všech zařízení v daném společném 
napájecím bodě a Ss je celkový výkon, pro který je síť navržena. 

Pokud podle tohoto výpočtu dojde k překročení přípustných harmonických proudů, pak v 
zásadě připojení není možné, pokud podrobnější výpočet neprokáže, že přípustné hladiny 
harmonických napětí v síti nejsou překročeny. 

Pro jiná síťová napětí, než jaká jsou udána v Tab.4-1, lze přepočítat vztažné harmonické 
proudy z hodnot v této tabulce (nepřímo úměrně k napětí). 

Pokud jsou překročeny přípustné proudy harmonických, pak je zapotřebí provést podrobnější 
výpočet harmonických. 

5.3.2 Výrobny v síti 110 kV 
Pro tyto sítě udává následující tabulka celkově dovolené proudy harmonických pro zařízení 

připojená do jedné transformovny nebo do jednoho vedení 110 kV. Tyto hodnoty se vztahují ke 
zkratovému výkonu v předávacím místě výrobny. 

Tab. 5-2 Tabulka vyšších harmonických v síti 110 kV 

Řád harmonické 
µ, ν 

Přípustný vztažný proud harmonických 
iν,µpř [A/MVA] 

 
5 2,6 

7 3,75 

11 2,4 

13 1,6 

17 0,92 

19 0,7 

23 0,46 

25 0,32 

> 25 nebo sudé 5,25/ν 

µ < 40 5,25/µ 

µ > 403 16/µ 

 

Pozn.: Pro harmonické řádu násobku tří se mohou vzít za základ hodnoty pro nejblíže vyšší řád 

Přípustné proudy harmonických jednoho výrobního zařízení se získají pak pro harmonické do 
řádu 13 takto: 

kv
0

A
zul,zul S

S
S

iI ⋅⋅= µυυ . (5.13) 

pro harmonické řádů vyšších než 13 a pro meziharmonické: 
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kv
0

A
zul,zul S

S
S

iI ⋅⋅= µυυ . (5.14) 

kde  
Iν,µ zul  přípustný proud harmonické výrobního zařízení  
iν,µ zul přípustný vztažný proud harmonické podle Tab. 4-2  
SkV  zkratový výkon v přípojném bodě  
SA přípojný výkon výrobního zařízení  
S0  referenční výkon. 

Proudy harmonických a meziharmonických řádů vyšších než 13 se nemusí respektovat, když 
je výkon největšího dodávajícího měniče menší než 1/100 zkratového výkonu sítě v přípojném 
bodě.  

Je-li výrobní zařízení připojeno k úseku vedení mezi dvěma transformovnami, dosazuje se za 
referenční výkon S0 tepelný mezní výkon tohoto úseku vedení. Při připojení výrobního zařízení 
přímo nebo přes zákazníkovo vedení k transformovně se za S0 dosazuje maximálně k 
transformovně připojitelný vyráběný výkon. 

Dodržení přípustných proudů zpětných vlivů podle rovnic (4.13) a (4.14) lze prokázat 
měřením celkového proudu v předávacím místě nebo výpočtem z proudů připojených 
jednotlivých zařízení.  

Měření proudů harmonických a meziharmonických se musí provádět podle ČSN EN 61000-
4-7 ed.2.  

Proudy harmonických, přiváděné zkresleným napětím sítě do výrobního zařízení (např. do 
obvodů filtru), se výrobnímu zařízení nepřipočítávají. 

5.4 Ovlivnění zařízení HDO 
Zařízení hromadného dálkového ovládání (HDO) jsou obvykle provozována s frekvencí mezi 

cca 180 až 1050 Hz. Místně použitou frekvenci HDO je zapotřebí zjistit u PDS. Vysílací úroveň 
je obvykle mezi 1 % až 4 % Un.  

Zařízení HDO jsou dimenzována na zatížení, které odpovídá 50 Hz zatížení sítě, kterou napájí 
svým signálem. Výrobny ovlivňují HDO přídavným zatížením vysílačů HDO:  
 - vlastním zařízením výrobny  

      - zvýšeným zatížením části sítě, do které pracuje výrobna 

Tento vliv může způsobit nepřípustné změny hladiny signálu HDO ve společném napájecím 
bodu, kterým je obecně zapotřebí zamezit odpovídajícími technickými opatřeními, která musí být 
odsouhlasena mezi provozovatelem výrobny a PDS.  

Přitom je zapotřebí vycházet z toho, že hladina signálu HDO v žádném bodu sítě nesmí 
klesnou o více než 10 až 20 % pod požadovanou hladinu ( v závislosti na podmínkách, jako jsou 
frekvence HDO, druh sítě, druhy přijímačů apod.), přičemž je zapotřebí uvažovat odpovídající 
impedance odběrů i výroben. 

U poklesů hladiny signálu HDO výrobnami je zapotřebí uvažovat následující hlediska:  
- zdroje připojené statickými střídači bez filtrů zpravidla nezpůsobují významné snížení 

hladiny signálu HDO. Pokud jsou vybaveny filtry nebo kompenzačními kondenzátory, 
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pak je zapotřebí přezkoušet sériovou rezonanci s reaktancí nakrátko transformátoru 
výrobny 

- zdroje, jejichž synchronní nebo asynchronní generátory jsou připojeny do sítě přes 
transformátor, vyvolávají tím nižší pokles signálu, čím je vyšší zkratová reaktance 
generátoru a transformátoru, čím je vyšší frekvence HDO a zkratový výkon sítě 

- v některých případech může být nutná instalace zádrže pro tónovou frekvenci  
- Kromě omezení poklesu hladiny signálu HDO nesmí být též produkována nežádoucí 

rušivá napětí 

Obecně platí:  
 - výrobnou vyvolané rušivé napětí, jehož frekvence odpovídá místně použité frekvenci 
HDO nebo leží v bezprostřední blízkosti, nesmí překročit 0.1 % Un  
 - napětí produkovaná výrobnou, jejichž frekvence je do 100 Hz pod nebo nad místně 
použitou frekvencí HDO, nesmějí v přípojném bodu překročit 0.3 % Un.  

Výše uvedené hodnoty 0.1 % Un resp. 0.3 % Un vycházejí z předpokladu, že v síti nn nejsou 
připojeny více než dvě vlastní výrobny. Jinak jsou zapotřebí zvláštní výpočty.  

Pokud vlastní výrobna nepřípustně ovlivňuje provoz zařízení HDO, je zapotřebí, aby její 
provozovatel učinil opatření potřebná k odstranění ovlivnění, a to i když ovlivnění je zjištěno v 
pozdějším čase. 

5.5 Srovnání zpětných vlivů v síti vn a 110kV  
Tab. 5-3 Srovnávací tabulka zpětných vlivů v síti vn a 110 kV 

 SÍŤ VN SÍŤ 110 kV 

Změna napětí 2% Un 2% Un 

Flikr 46,0Plt ≤  37,0Plt ≤  

Proudy 
vyšších 

harmonic 
kých 

Řád 
harmonické 

 

Přípustný vztažný 
proud harmonických 

iν,µpř [A/MVA] 
 

µ, ν 
síť 10 

kV 
síť 22 

kV 
síť 35 

kV 

5 0,115 0,058 0,033 

7 0,082 0,041 0,023 

11 0,052 0,026 0,015 

13 0,038 0,019 0,011 

17 0,022 0,011 0,006 

19 0,016 0,009 0,005 

23 0,012 0,006 0,003 

25 0,01 0,005 0,003 

> 25 nebo 0,06/ν 0,03/ν 0,17/ν 

Řád 
harmonické 

µ, ν 

Přípustný 
vztažný proud 
harmonických 

iν,µpř [A/MVA] 
 

5 2,6 

7 3,75 

11 2,4 

13 1,6 

17 0,92 

19 0,7 

23 0,46 

25 0,32 

> 25 nebo 5,25/ν 
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sudé 

µ < 40 0,06/µ 0,03/µ 0,17/µ 

µ > 403 0,16/µ 0,09/µ 0,46/µ 
 

sudé 

µ < 40 5,25/µ 

µ > 40 16/µ 
 

Pro jedno 
zařízení pro 

proudy 
vyšších 

harmonic- 
kých do řádu 

13 

kvpřpř SiI ⋅= υυ  kv
0

A
zul,zul S

S
S

iI ⋅⋅= µυυ  

Pro jedno 
zařízení pro 

proudy 
vyšších 

harmonic kých 
nad řád 13 a 

mezihar-
monické 

kvpřpř SiI ⋅= υυ  kv
0

A
zul,zul S

S
S

iI ⋅⋅= µυυ  

HDO   

výrobnou 
vyvolané 

rušivé napětí, 
jehož 

frekvence 
odpovídá 

místně použité 
frekvenci 

HDO nebo 
leží v 

bezprostřední 
blízkosti 

0,1% 0,1% 

napětí 
produkovaná 

výrobnou, 
jejichž 

frekvence je 
do 100 Hz pod 

nebo nad 
místně 

použitou 
frekvencí 

HDO 

0,3% 0,3% 
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6 VÝPOČET USTÁLENÉHO CHODU 110KV SÍTĚ 

6.1 Informace o řešené síti 
 

 

Obr. 6-1 Řešená síť s uvažovaným zdrojem 100 MW ve schématu sítí ES ČR 

 

Při běžném provozu jsou rozvodny Nezamyslice, Zdounky, Prostějov, Konice napájeny 
z rozvodny v Otrokovicích a rozvodny Vyškov, Bučovice z rozvodny Sokolnice. Všechny    
uvedené rozvodny patří společnosti E-ON. Současné napájení celé sítě z rozvoden v Otrokovicích 
a v Sokolnicích není provozováno. Důvodem je výkon který by tekl z 400 kV sítě přes řešenou 
síť 110 kV zpět do 400 kV sítě. Ztráty vzniklé na 110 kV vedeních by musela společnost E-ON. 
hradit společnosti ČEPS, které patří 400 kV síť. 

Při případné poruše na vedeních z rozvodny Otrokovice je možno napájet řešenou síť na 
Obr.7-2 z rozvodny Sokolnice a rozvodny Prosenice přes rozvodnu Lutín a Hodolany patřící 
ČEZu. V rozvodně Prostějov se výkon z rozvodny Lutín převede na rozvodny Konice, Zdounky, 
Nezamyslice a na jeden transformátor 110/22 kV v rozvodně Prostějov. Rozvodny Bučovice, 
Vyškov a dva transformátory 110/22 kV v Prostějově jsou napájeny z rozvodny Sokolnice. 
V případě potřeby je možné do rozvoden Bučovice, Vyškov dodávat výkon 22 kV vedeními 
z rozvodny Slavkov u Brna a odlehčit tak vedení 518 a 519. 

V rozvodně Otrokovice jsou tři autotransformátory 400/110 kV, T401 350 MVA, T402 350 
MVA a T403 250 MVA. Řešená síť je napájena z transformátoru T402 a na sekundární straně 
udržujeme napětí 118 kV. V rozvodně Sokolnice je jeden autotransformátor 400/110 kV 

50
91
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T402 350 MVA, z tohoto autotransformátoru je napájena řešená síť, udržujeme na něm napětí 
118 kV. V případě potřeby je možno napájet 110 kV síť v této rozvodně z transformátorů 
220/110 kV. V rozvodně Prostějov jsou tři transformátory 110/22 kV 40 MVA, označené T101, 
T102 a T103.  

Vedení 518, 519, 556 a 5594 jsou jednoduchá vedení typu sedlák. Vedení 5575, 5576, 5577 a 
5578 tvoří dvojité vedení typu soudek. Zdroj 100 MW bude propojen s rozvodnou Prostějov 
jeden kilometr dlouhým kabelovým vedením 5091. 

V této práci budou řešeny dva případy napájení sítě. Jedna varianta – napájení řešené sítě 
z rozvodny Otrokovice, která napájí rozvodny Zdounky, Nezamyslice, Prostějov, Konice. Druhá 
varianta – napájení řešené sítě z rozvodny Sokolnice, která napájí rozvodny Bučovice, Vyškov, 
Prostějov a Konice. 

 

Obr. 6-2 Řešená síť v jednopólovém schématu   

 

6.2 Výpočet ustáleného chodu sítě 110 kV v programu MATLAB 
Nejdříve je třeba zvolit bilanční uzel a očíslovat jednotlivé uzly. V tomto případě bude 

výhodnější přiřadit bilančnímu uzlu číslo 6, ne 1 jak je uvedeno v kapitole 3.2. Číslování uzlů je 
zřejmé z Obr. 6-3. Admitanční matici sestavíme podle MUN, mimodiagonální prvky jsou tvořeny 
zápornými podélnými admitancemi vedení a diagonální prvky součtem admitancí všech větví 
incidenčních s daným uzlem. V této kapitole bude po částech popsán výpočet v programu 
MATLAB, pro případ napájení sítě z rozvodny Otrokovice. Celý skript pro variantu napájení 
z Otrokovic je v příloze C, pro variantu napájení ze Sokolnice v příloze D. 
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Obr. 6-3 Řešená síť v jednofázovém schématu řešitelná MUN při napájení z rozvodny Otrokovice 

 

 
 

Obr. 6-4 Řešená síť v jednofázovém schématu řešitelná MUN při napájení z rozvodny Otrokovice 
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   clc  
R=[5.11 2.75 2.92 4.76 4.14 0.075];  
X=[16.65 8.95 9.52 15.51 10.78 0.188];  
B=(0.000001*i/2)*[115.35 62.04 65.98 107.44 76.64 5 3.4];  
for  a=1:6  
Y(a)=1/(R(a)+i*X(a));  
end  
  
Yotrokovice=[Y(2)+Y(4)+B(2)+B(4) 0 -Y(4) 0 0 -Y(2);  
    0 Y(1)+Y(3)+B(1)+B(3) -Y(3) 0 0 -Y(1);  
    -Y(4) -Y(3) Y(3)+Y(4)+Y(5)+Y(6)+B(3)+B(4)+B(5)+ B(6) -Y(5) -Y(6) 0;  
    0 0 -Y(5) Y(5)+B(5) 0 0;  
    0 0 -Y(6) 0 Y(6)+B(6) 0;  
    -Y(2) -Y(1) 0 0 0 Y(2)+Y(1)+B(1)+B(2)];  
yotrokovice=[0 -Y(4) 0 0 -Y(2);  
    0 -Y(3) 0 0 -Y(1);  
    -Y(4) -Y(3) -Y(5) -Y(6) 0;  
    0 0 -Y(5) 0 0;  
    0 0 -Y(6) 0 0;  
    -Y(2) -Y(1) 0 0 0];  
Yotrok=abs(Yotrokovice);  
yotrok=abs(yotrokovice);  
Alfaotrok=angle(Yotrokovice);  
alfaotrok=angle(yotrokovice);  
Příkaz clc slouží ke smazání Command Window v Matlabu. 

V následujících třech řádcích jsou uvedeny parametry R, X a B jednotlivých vedení v pořadí: 
5575, 5576, 5577, 5578, 5594, 5091. Parametry vedení jsou uvedeny v příloze A. Cyklus  for 
slouží k výpočtu podélných admitancí jednotlivých vedení, tak jak jsou uvedeny na Obr. 6-3. 
Matice Yotrokovice je admitanční matice obvodu z Obr. 6-3 sestrojená podle MUN. Jednotlivé 
prvky jsou vypočteny podle rovnic (3.3) a (3.4). Matice yotrokovice je matice Yotrokovice bez 
diagonály, která bude použita při výpočtu prvků Jacobiánu (3.31). Matice Yotrok je tvořena 
moduly admitancí a matice Alfaotrok úhly admitancí z matice Yotrokovice. Matice yotrokovice je 
tvořena moduly admitancí a matice alfaotrok úhly admitancí z matice yotrokovice. Moduly jsme 
získali pomocí příkazu abs a úhly pomocí příkazu angle. 

Pzadane=[-13.2 -2.5 -56.6 -10.1 100];  
Qzadane=[-2.1 -0.3 -10 -3.1 -75];  
Pz=Pzadane*(1000000/3);  
Qz=Qzadane*(1000000/3);  
Uz=[118000/sqrt(3) 118000/sqrt(3) 118000/sqrt(3) 11 8000/sqrt(3)        
118000/sqrt(3) 118000/sqrt(3)];  
delta=[0 0 0 0 0 0]; 

Ve vektoru Pzadane jsou třífázové činné výkony v megawattech, ve vektoru Qzadane 
třífázové jalové výkony v megavarech. Výkony v jednotlivých uzlech jsou uvedeny v příloze B. 
Pořadí výkonů ve vektoru odpovídá číslování uzlů, znaménka udávají zda je daný výkon odebírán 
nebo dodáván podle Tab. 3-1. Pz obsahuje jednofázové činné výkony ve wattech, Qz jednofázové 
jalové výkony ve varech. Vektor Uz obsahuje moduly fázových napětí v uzlech zvolené v 1. 
iteračním kroku. Jsou stejná jako napětí v bilančním uzlu (šestý člen vektoru). Vektor delta 
obsahuje úhly napětí v uzlech zvolené v 1. iteračním kroku. Jsou stejná jako úhly napětí 
v bilančním uzlu (šestý člen vektoru). 

dP=100000;  
while  max(abs(dP))>10000  
dP je rozdíl zadaného činného výkonu v uzlu a výkonu vypočítaného z napětí a jejich úhlů 

v uzlech podle vzorce (3.30). Cyklus while určuje počet iteračních kroků pomocí podmínky která 
vybere z vektoru dP (v kterém jsou uloženy rozdíly mezi činnými výkony vypočítaných v daném 
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iteračním kroku a zadanými výkony v uzlech, v pořadí odpovídajícím číslování uzlů) největší 
(příkaz max), absolutní (příkaz abs) hodnotu rozdílu výkonu dP a porovná ji s hodnotou za 
znaménkem >. Pokud je vypočítaná hodnota menší než 10000 wattů, další iterační krok 
neproběhne. Na začátku prvního iteračního kroku není vypočítaná žádná hodnota dP, výraz nad 
řádkem začátku cyklu while slouží k  „nastartování“ prvního iteračního kroku. 

Ux=[Uz(2:6);  
   Uz(1),Uz(3:6);  
   Uz(1:2),Uz(4:6);  
   Uz(1:3),Uz(5:6);  
   Uz(1:4),Uz(6);  
   Uz(1:5)];  
  
deltax=[delta(2:6);  
   delta(1),delta(3:6);  
   delta(1:2),delta(4:6);  
   delta(1:3),delta(5:6);  
   delta(1:4),delta(6);  
   delta(1:5)];  
Matice Ux je tvořena řádkovými vektory Uz bez diagonály. To znamená, že na i-tém řádku 

není modul napětí v i-tém uzlu. Matice deltax je tvořena řádkovými vektory delta bez diagonály. 
Obdobně jako u matice Ux – na i-tém řádku není úhel napětí v i-tém uzlu. Tyto matice jsou 
využívány při výpočtu prvků Jacobiánu. 

for  i=1:5  
    for  j=1:6  
    p(i,j)=Uz(i)*Uz(j)*Yotrok(i,j)*cos(delta(i)-del ta(j)-Alfaotrok(i,j));  
    end  
end  
  
P=sum (p');  
for  i=1:5  
    for  j=1:6  
    q(i,j)=Uz(i)*Uz(j)*Yotrok(i,j)*sin(delta(i)-del ta(j)-Alfaotrok(i,j));  
    end  
end  
  
Q=sum(q');  
dP=Pz-P;  
dQ=Qz-Q;  
Cykly for vytvoří matici p, která bude mít v i-tém řádku j výsledků výrazu který je obsažen 

v sumě vzorce (3.30). Po sečtení j členů v i-tém řádku dostaneme výkon v i-tém uzlu. Sečtení 
členů v jednotlivých řádcích matice p provedeme příkazem sum a tímto dostaneme řádkový 
vektor P. Protože tento příkaz sečítá sloupce, musíme matici p transponovat příkazem ́. Nakonec 
vypočítáme již dříve zmiňovaný vektor rozdílů výkonů dP. Výpočet jalových výkonů je 
obdobný, liší se při výpočtu členů matice q goniometrickou funkcí. 

for  i=1:5  
    for  j=1:5  
    sumadpidui(i,j)=Ux(i,j)*yotrok(i,j)*cos(delta(i )-deltax(i,j)-
alfaotrok(i,j));  
    end  
end  
Sumadpidui=sum(sumadpidui');  
 
for  i=1:5  
clendpidui(i)=2*Uz(i)*Yotrok(i,i)*cos(Alfaotrok(i,i ));  
end  
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dpidui=Sumadpidui+clendpidui;  
 
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
        if  i==j  
        dpdu(i,j)=dpidui(i);  
        else  
        dpdu(i,j)=Uz(i)*Yotrok(i,j)*cos(delta(i)-de lta(j)-Alfaotrok(i,j));  
        end  
    end  
end   
Matici sumadpidui tvoří členy které vypočítáme pomocí vzorce obsaženého v sumě výrazu 

(3.33), pomocí kterého vypočítáme diagonální prvky submatice σP/σU Jacobiánu (3.31). Protože 
tato suma má podmínku i≠j, jsou pro výpočet použity matice Ux, yotrok, deltax, alfaotrok, které 
splňují tuto podmínku. Sečtením i-tého řádku matice sumadpidui dostaneme sumu ve výrazu 
(3.33) pro i-tý uzel. Toto provedeme příkazem sum, protože tento příkaz sečítá sloupce matice, je 
třeba matici sumadpidui transponovat příkazem ́.  

Ve výrazu (3.33) je kromě sumy ještě další člen. Pro výpočet těchto členů pro i uzlů, slouží 
další for cyklus s i iteračními kroky. Provedením tohoto cyklu získáme řádkový vektor 
clendpidui. Po sečtení vektoru Sumadpidui a clendpidui získáme členy na diagonále matice dpdu.  

Dalšími for cykly vytvoříme matici  dpdu. Podmínkový cyklus if  přiřadí diagonále matice 
dpdu prvky vektoru dpidui. Prvky matice dpdu mimo diagonálu jsou počítány za příkazem else, 
který je součástí cyklu if, pomocí vzorce (3.34). 

for  i=1:5  
    for  j=1:5  
    sumadpiddeltai(i,j)=Uz(i)*Ux(i,j)*yotrok(i,j)*s in(delta(i)-deltax(i,j)-
alfaotrok(i,j));  
    end  
end  
dpiddeltai=-sum(sumadpiddeltai');  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
        if  i==j  
        dpddelta(i,j)=dpiddeltai(i);  
        else  
        dpddelta(i,j)=Uz(i)*Uz(j)*Yotrok(i,j)*sin(d elta(i)-delta(j)-
Alfaotrok(i,j));  
        end  
    end  
end  
Prvky diagonály submatice σP/σδ Jacobiánu (3.31) vypočítáme pomocí vzorce (3.35). Matici 

sumadpiddeltai v níž jsou obsaženy prvky sumy ze vzorce (3.35) získáme použitím for cyklů. 
Sečtením řádků matice sumadpiddeltai pomocí příkazu sum (matici sumadpiddeltai je třeba 
transponovat – příkaz sum sčítá sloupce ne řádky) získáme řádkový vektor dpiddeltai, v němž 
jsou obsaženy prvky na diagonále matice dpddelta. Pomocí následujících  for  cyklů vytvoříme 
matici dpddelta. Cyklus if přiřadí diagonále matice dpddelta prvky vektoru dpiddeltai a 
mimodiagonální prvky vypočítá vzorcem (3.36) za příkazem else. 

for  i=1:5  
    for  j=1:5  
    sumadqidui(i,j)=Ux(i,j)*yotrok(i,j)*sin(delta(i )-deltax(i,j)-        
alfaotrok(i,j)); 
    end  
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end  
  
Sumadqidui=sum(sumadqidui');  
for  i=1:5  
clendqidui(i)=-2*Uz(i)*Yotrok(i,i)*sin(Alfaotrok(i, i));  
end  
clear i  
dqidui=clendqidui+Sumadqidui;  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
        if  i==j  
        dqdu(i,j)=dqidui(i);  
        else  
        dqdu(i,j)=Uz(i)*Yotrok(i,j)*sin(delta(i)-de lta(j)-Alfaotrok(i,j));  
        end  
    end  
end   
Struktura programu pro výpočet submatice σQ/σU Jacobiánu (3.31) je analogická s výpočtem 

submatice σP/σU. Liší se o znaménka a goniometrické funkce. Diagonální prvky submatice 
σQ/σU vypočítáme pomocí vzorce (3.37), mimodiagonální vzorcem (3.38). 

for  i=1:5  
    for  j=1:5  
    sumadqiddeltai(i,j)=Uz(i)*Ux(i,j)*yotrok(i,j)*c os(delta(i)-deltax(i,j)-
alfaotrok(i,j));  
    end  
end  
  
  
dqiddeltai=sum(sumadqiddeltai');  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
        if  i==j  
        dqddelta(i,j)=dqiddeltai(i);  
        else  
        dqddelta(i,j)=-Uz(i)*Uz(j)*Yotrok(i,j)*cos( delta(i)-delta(j)-
Alfaotrok(i,j));  
        end  
    end  
end  
Struktura programu pro výpočet submatice σQ/σδ Jacobiánu (3.31) je analogická s výpočtem 

submatice σP/σδ. Liší se o znaménka a goniometrické funkce. Diagonální prvky submatice 
σQ/σδ vypočítáme pomocí vzorce (3.39), mimodiagonální vzorcem (3.40). 

J=cat(2,(cat(1,dpdu,dqdu)),(cat(1,dpddelta,dqddelta ))); 

Jacobián J vytvoříme spojením submatic dpdu, dqdu, dpddelta a dqddelta pomocí příkazu 
cat. 

dUddelta=inv(J)*cat(1,dP',dQ');  
Udeltastare=[Uz(1:5),delta(1:5)];  
udelta=Udeltastare'+dUddelta;  
u=udelta(1:5);  
ddelta=udelta(6:10);  
Uz=[u ;118000/sqrt(3)]';  
delta=[ddelta;0]';  
end  
 Rozdíly modulů a úhlů napětí v jednotlivých uzlech (sloupcový vektor dUddelta) 

vypočítáme vynásobením inverzního Jacobiánu J a sloupcového vektoru tvořeným v horní 
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polovině vektorem dP a v dolní polovině vektorem dQ, spojených pomocí příkazu cat. Dále 
vytvoříme řádkový vektor Udeltastare, v němž jsou obsaženy moduly a úhly napětí v uzlech sítě 
(kromě bilančního). Vypočítáme opravené moduly a úhly napětí na konci iteračního kroku 
(vektor udelta). Rozdělíme vektor udelta na vektory u, v němž jsou moduly opraveného napětí a 
na vektor ddelta, v němž jsou úhly opraveného napětí. K vektoru u připojíme napětí v bilančním 
uzlu a dostaneme vektor  Uz, který obsahuje moduly napětí pro další iterační krok. Analogicky 
postupujeme v případě vektoru  ddelta – vytvoříme vektor  delta s kterým počítáme v dalším 
iteračním kroku. Příkaz end ukončuje cyklus while, a tím jeden iterační krok.  

Uzs=Uz*sqrt(3)  
DELTA=(180/pi)*delta  
Uzs je vektor sdružených hodnot napětí v uzlech sítě a ve vektoru DELTA jsou úhly napětí 

v uzlech sítě ve stupních. 

clear i  
I5575=abs(((Uz(2)*cos(delta(2))+(Uz(2)*sin(delta(2) ))*i)-
(Uz(6)*cos(delta(6))+(Uz(6)*sin(delta(6)))*i))*(Yot rok(2,6)*cos(Alfaotrok(2
,6))+(Yotrok(2,6)*sin(Alfaotrok(2,6)))*i))  
Příkaz clear i slouží ke smazání proměnné i, která sloužila jako proměnná ve for cyklech, 

z paměti počítače, abychom ji mohli použít jako označení imaginární jednotky v následujících 
vzorcích pro výpočet proudů ve vedeních. Proudy ve vedeních počítáme podle vzorce (3.8), jako 
rozdíl napětí na koncích vedení vynásobený admitancí vedení. Protože nás zajímají pouze 
moduly proudu je na začátku vzorce abs. Dále je ve vzorci rozdíl hodnot napětí vyjádřených 
složkovým tvarem komplexního čísla na koncích vedení a vynásobený komplexní admitancí 
vedení ve složkovém tvaru. 

Při výpočtu sítě připojené k rozvodně Sokolnice je postup stejný. 

 

6.3 Výpočet ustáleného chodu sítě 110 kV v programu GLF 
Program GLF (Graphic Load Flow) slouží pro: 

- výpočet ustáleného chodu střídavé elektrické sítě 

- výpočet chodu el. sítě stejnosměrným modelem 

- analýzu napěťových poměrů v síti 

- analýzu zkratových poměrů v síti 

- kontrolu spolehlivosti provozu sítě 

- prověření síťových závislostí vzájemného chování prvku a veličin 

- výpočet náhrad el. sítí 

- grafické zobrazení počítané sítě nebo její části s vyhodnocením výsledku podle typu 
výpočtu a požadavků zadavatele 

- kontrolu dodržování dovolených napětí v síti, kontrolu zatěžování vedení a 
transformátorů, kontrolu bilance výkonů v síti nebo její části 

- rozbor ztrát výkonů v síti 

Zadávání vstupních dat můžeme v programu GLF provést dvěma způsoby. Buď načteme 
data z textového souboru – v hlavní nabídce zvolíme menu Data a dále submenu Nacteni site 
nebo zadáme vstupní data přímo v programu – zvolíme v hlavní nabídce menu Data a dále 
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submenu Nova sit, potom zvolíme v hlavní nabídce menu Edit a submenu Vstupni data. Zde 
můžeme editovat také vstupní data ze souboru.  

Pro výpočet ustáleného chodu sítě je třeba zadat informace o uzlech sítě – název uzlu, typ 
uzlu (se zadaným činným a jalovým výkonem – zadáme číslo 1, regulační uzel se zadaným 
modulem napětí a činným výkonem – zadáme číslo 2, bilanční uzel se zadaným modulem a 
úhlem napětí – zadáme číslo 3), modul napětí, úhel napětí, odebíraný činný výkon, odebíraný 
jalový výkon, dodávaný činný výkon, dodávaný jalový výkon. Pro výpočet řešené sítě zadáváme 
tyto parametry, v programu GLF je možno zadávat ještě další parametry. 

Dále zadáme informace o vedení – název vedení, název uzlu na jednom konci vedení, název 
uzlu na druhém konci vedení, odpor vedení, reaktanci vedení, kapacitní susceptanci vedení, 
dovolený proud vedení a příčnou vodivost (tento parametr nebyl zadán). 

Můžeme také zadat metodu použitou při výpočtu, byla zadána Newtonova metoda, 
maximální počet iterací, zadáno bylo 15, a požadovaná přesnost řešení – rozdíl zadaného a 
vypočítaného činného výkonu v uzlu v megawattech, bylo zadáno 0.01. 

Po zadání těchto vstupních dat vybereme v hlavní nabídce menu Vypocet, submenu Stridavy 
chod site. Potom už si můžeme přečíst výsledky, když zvolíme v hlavní nabídce menu View a 
submenu Vysledky. Vypočítané hodnoty jsou ukládány do textového souboru CHOD.VYS. 

6.4 Výpočet ustáleného chodu řešené sítě 110 kV napájené 
z rozvodny Otrokovice 

Tab. 6-1 Tabulka napětí v rozvodnách a proudů ve vedení řešené sítě 110 kV bez zdroje 100MW,  
napájené z rozvodny Otrokovice 

UMAT (kV) 116,26 

δMAT (˚) -1,66 

UGLF (kV) 116,26 

rozvodna 
Zdounky 

δGLF (˚) -1,66 

UMAT (kV) 115,46 

δMAT (˚) -2,43 

UGLF (kV) 115,46 

rozvodna 
Nezamyslice  

δGLF (˚) -2,43 

UMAT (kV) 114,08 

δMAT (˚) -3,76 

UGLF (kV) 114,08 

rozvodna 
Prostějov 

δGLF (˚) -3,76 

UMAT (kV) 113,46 

δMAT (˚) -4,19 

UGLF (kV) 113,46 

 rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -4,19 

IMAT (A) 185,00 

IGLF (A) 185,00 

i (%) 33,64 

vedení 
5575  

∆P (kW) 523,00 
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IMAT (A) 235,00 

IGLF (A) 235,00 

i (%) 42,73 

vedení 
5576  

∆P (kW) 454,00 

IMAT (A) 173,00 

IGLF (A) 173,00 

i (%) 31,45 

 vedení 
5577 

∆P (kW) 263,00 

IMAT (A) 169,00 

IGLF (A) 169,00 

i (%) 30,73 

vedení 
5578  

∆P (kW) 409,00 

IMAT (A) 53,00 

IGLF (A) 53,00 

i (%) 22,08 

 vedení 
5594 

∆P (kW) 35,00 

 síť ∆P (kW) 1683,00 

 

Tab. 6-2 Tabulka napětí v rozvodnách a proudů ve vedení řešené sítě 110 kV napájené z rozvodny 
Otrokovice při účiníku zdroje pracujícího do rozvodny Prostějov  cosφ=1 

zdroj P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 116,62 116,92 117,19 117,44 117,66 

δMAT (˚) -1,27 -0,88 -0,50 -0,11 0,27 

UGLF (kV) 116,62 116,92 117,19 117,44 117,66 

rozvodna 
Zdounky 

δGLF (˚) -1,27 -0,88 -0,50 -0,11 0,27 

UMAT (kV) 116,06 116,57 117,03 117,46 117,84 

δMAT (˚) -1,76 -1,08 -0,41 0,26 0,92 

UGLF (kV) 116,06 116,57 117,03 117,46 117,84 

rozvodna 
Nezamyslice  

δGLF (˚) -1,76 -1,08 -0,41 0,26 0,92 

UMAT (kV) 114,99 115,75 116,47 117,13 117,75 

δMAT (˚) -2,67 -1,59 -0,53 0,52 1,56 

UGLF (kV) 114,99 115,75 116,47 117,13 117,75 

δGLF (˚) -2,67 -1,59 -0,53 0,52 1,56 

rozvodna 
Prostějov 

  

∆u (%) 0,80 1,46 2,10 2,67 3,22 

UMAT (kV) 114,37 115,14 115,86 116,53 117,15 

δMAT (˚) -3,10 -2,02 -0,95 0,11 1,15 

UGLF (kV) 114,37 115,14 115,86 116,53 117,15 

rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -3,10 -2,02 -0,95 0,11 1,15 

UMAT (kV) 115,00 115,78 116,51 117,18 117,81 

δMAT (˚) -2,66 -1,56 -0,48 0,58 1,64 

UGLF (kV) 115,00 115,78 116,51 117,18 117,81 
zdroj 100MW 

δGLF (˚) -2,66 -1,56 -0,48 0,58 1,64 

vedení IMAT (A) 135,00 87,00 42,00 25,00 63,00 
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IGLF (A) 135,00 87,00 42,00 25,00 63,00 

i (%) 24,55 15,82 7,64 4,55 11,45 

5575  

∆P (kW) 280,00 116,00 27,00 10,00 61,00 

IMAT (A) 181,00 130,00 80,00 38,00 40,00 

IGLF (A) 181,00 130,00 80,00 38,00 40,00 

i (%) 32,91 23,64 14,55 6,91 7,27 

vedení 
5576  

∆P (kW) 271,00 139,00 53,00 12,00 13,00 

IMAT (A) 123,00 77,00 36,00 36,00 76,00 

IGLF (A) 123,00 77,00 36,00 36,00 76,00 

i (%) 22,36 14,00 6,55 6,55 13,82 

 vedení 
5577 

∆P (kW) 134,00 52,00 11,00 11,00 51,00 

IMAT (A) 116,00 66,00 26,00 48,00 95,00 

IGLF (A) 116,00 66,00 26,00 48,00 95,00 

i (%) 21,09 12,00 4,73 8,73 17,27 

vedení 
5578  

∆P (kW) 194,00 62,00 10,00 32,00 128,00 

IMAT (A) 53,00 52,00 52,00 52,00 51,00 

IGLF (A) 53,00 52,00 52,00 52,00 51,00 

i (%) 22,08 21,67 21,67 21,67 21,25 

 vedení 
5594 

∆P (kW) 34,00 34,00 34,00 33,00 33,00 

IMAT (A) 100,00 200,00 297,00 394,00 490,00 

IGLF (A) 100,00 200,00 297,00 394,00 490,00 

i (%) 11,11 22,22 33,00 43,78 54,44 

vedení 
5091 

∆P (kW) 2,00 9,00 20,00 35,00 54,00 

síť ∆P (kW) 916,00 413,00 155,00 133,00 340,00 

 

Tab. 6-3 Tabulka procentních rozdílů napětí v rozvodně Prostějov po připojení zdroje 100 MW a 
přetížených vedení v řešené síti 110 kV napájené z rozvodny Otrokovice 

účiník P (MW) ∆u (%) přetížená vedení 

20 2,24 vedení vyhovují 
40 4,3 vedení vyhovují 
60 6,27 vedení vyhovují 
80 8,13 vedení vyhovují 

induktivní 
cosφ = 0.8 

100 9,93 vedení vyhovují 

20 1,74 vedení vyhovují 
40 3,32 vedení vyhovují 
60 4,83 vedení vyhovují 
80 6,27 vedení vyhovují 

induktivní 
cosφ = 0.9 

100 7,65 vedení vyhovují 

20 1,44 vedení vyhovují 
40 2,73 vedení vyhovují 
60 3,96 vedení vyhovují 
80 5,15 vedení vyhovují 

induktivní 
cosφ = 0.95 

100 6,27 vedení vyhovují 

20 0,8 vedení vyhovují 
40 1,46 vedení vyhovují 
60 2,1 vedení vyhovují 
80 2,67 vedení vyhovují 

 
cosφ = 1 

100 3,22 vedení vyhovují 
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20 0,14 vedení vyhovují 
40 0,17 vedení vyhovují 
60 0,14 vedení vyhovují 
80 0,07 vedení vyhovují 

kapacitní 
cosφ = 0.95 

100 -0,04 vedení vyhovují 

20 -0,17 vedení vyhovují 
40 -0,46 vedení vyhovují 
60 -0,81 vedení vyhovují 
80 -1,22 vedení vyhovují 

kapacitní 
cosφ = 0.9 

100 -1,67 vedení vyhovují 

20 -0,7 vedení vyhovují 
40 -1,55 vedení vyhovují 
60 -2,49 vedení vyhovují 
80 -3,51 vedení vyhovují 

kapacitní 
cosφ = 0.8 

100 -4,61 vedení vyhovují 

 

V Tab. 6-1 jsou uvedeny hodnoty modulů a úhlů napětí v rozvodnách řešené sítě 110kV 
napájené z rozvodny Otrokovice bez zdroje 100MW, získané výpočtem v programu MATLAB, 
jsou označeny UMAT a δMAT a v programu GLF, jsou označeny UGLF a δGLF. Úhly napětí δ udávají 
fázový posun fázoru napětí v dané rozvodně vůči fázoru napětí v rozvodně Otrokovice. Dále jsou 
v tabulce uvedeny proudy ve vedeních, opět vypočítané v programu MATLAB, IMAT, a 
v programu GLF, IGLF. V této tabulce jsou také procentní zatížení vedení i a činné ztráty na 
vedeních ∆P. V posledním řádku tabulky jsou uvedeny činné ztráty v celé síti. 

V Tab. 6-2 jsou uvedeny hodnoty modulů a úhlů napětí v rozvodnách řešené sítě 110kV 
napájené z rozvodny Otrokovice se zdrojem 100MW, při různých činných výkonech dodávaných 
zdrojem a účiníku zdroje cosφ = 1. Tabulky pro všechny účiníky jsou v příloze F. Opět jsou zde 
uvedeny hodnoty modulů a úhlů napětí získané výpočtem v programu MATLAB, jsou označeny 
UMAT a δMAT a v programu GLF, jsou označeny UGLF a δGLF. V části tabulky týkající se rozvodny 
Prostějov je uvedena procentní změna napětí 

bezzdroje

bezzdrojesezdrojem

U

UU
u

−
=∆  (%, V) (6.1) 

, která udává procentní změnu napětí v rozvodně Prostějov po připojení zdroje. Podmínky pro 
připojení výroben elektrické energie udávají maximální procentní změnu napětí v síti 110kV 2%, 
viz (4.1). Dále jsou v tabulce uvedeny proudy ve vedeních, opět vypočítané v programu 
MATLAB, I MAT, a v programu GLF, IGLF. V této tabulce jsou také procentní zatížení vedení i a 
činné ztráty na vedeních ∆P. V posledním řádku tabulky jsou uvedeny činné ztráty v celé síti. 
Hodnoty, které nevyhovují podmínce (4.1) a procentní zatížení vedení vyšší než 100%  jsou 
označeny červeně. 

Tab. 6-3 udává hodnoty procentní změny napětí v rozvodně Prostějov po připojení zdroje a 
přetížená vedení řešené sítě při různých účinících a dodávaných výkonech zdrojem. 

   

6.5 Výpočet ustáleného chodu řešené sítě 110 kV napájené 
z rozvodny Sokolnice 

Tab. 6-4 Tabulka napětí v rozvodnách a proudů ve vedení řešené sítě 110 kV bez zdroje 100MW,  
napájené z rozvodny Sokolnice 

rozvodna UMAT (kV) 99,96 
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δMAT (˚) -11,87 

UGLF (kV) 99,96 

Prostějov  

δGLF (˚) -11,87 

UMAT (kV) 99,24 

δMAT (˚) -12,44 

UGLF (kV) 99,24 

rozvodna 
Konice  

δGLF (˚) -12,44 

UMAT (kV) 104,49 

δMAT (˚) -8,00 

UGLF (kV) 104,49 

rozvodna 
Vyškov  

δGLF (˚) -8,00 

UMAT (kV) 110,03 

δMAT (˚) -4,16 

UGLF (kV) 110,03 

rozvodna 
Bučovice  

δGLF (˚) -4,16 

IMAT (A) 586,38 

IGLF (A) 586,38 

i (%) 127,47 

vedení 
518  

∆P (kW) 5116,00 

IMAT (A) 534,01 

IGLF (A) 534,01 

i (%) 116,09 

vedení 
519  

∆P (kW) 3268,00 

IMAT (A) 391,73 

IGLF (A) 391,73 

i (%) 85,16 

 vedení 
556 

∆P (kW) 2012,00 

IMAT (A) 61,00 

IGLF (A) 61,00 

i (%) 25,42 

vedení 
5594  

∆P (kW) 46,00 

 síť ∆P (kW) 10442,00 

 

Tab. 6-5 Tabulka napětí v rozvodnách a proudů ve vedení řešené sítě 110 kV napájené z rozvodny 
Otrokovice při účiníku zdroje pracujícího do rozvodny Prostějov  cosφ=1 

 zdroj P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 104,39 107,87 110,81 113,31 115,45 

δMAT (˚) -8,52 -5,47 -2,64 0,04 2,62 

UGLF (kV) 104,39 107,87 110,81 113,31 115,45 

δGLF (˚) -8,52 -5,47 -2,64 0,04 2,62 

rozvodna 
Prostějov 

∆u (%) 4,43 7,91 10,85 13,36 15,50 

UMAT (kV) 103,70 107,21 110,17 112,69 114,84 rozvodna 
Konice 

δMAT (˚) -9,04 -5,96 -3,10 -0,40 2,19 
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UGLF (kV) 103,70 107,21 110,17 112,69 114,84  

δGLF (˚) -9,04 -5,96 -3,10 -0,40 2,19 

UMAT (kV) 107,68 110,17 112,22 113,93 115,35 

δMAT (˚) -6,06 -4,25 -2,51 -0,84 0,79 

UGLF (kV) 107,68 110,17 112,22 113,93 115,35 

rozvodna 
Vyškov 

δGLF (˚) -6,06 -4,25 -2,51 -0,84 0,79 

UMAT (kV) 111,91 113,37 114,57 115,55 116,36 

δMAT (˚) -3,24 -2,35 -1,47 -0,61 0,24 

UGLF (kV) 111,91 113,37 114,57 115,55 116,36 

rozvodna 
Bučovice 

δGLF (˚) -3,24 -2,35 -1,47 -0,61 0,24 

UMAT (kV) 104,40 107,90 110,85 113,36 115,52 

δMAT (˚) -8,50 -5,44 -2,59 0,11 2,70 

UGLF (kV) 104,40 107,90 110,85 113,36 115,52 

zdroj 
100MW 

δGLF (˚) -8,50 -5,44 -2,59 0,11 2,70 

IMAT (A) 455,00 338,00 232,00 140,00 88,00 

IGLF (A) 455,00 338,00 232,00 140,00 88,00 

i (%) 98,91 73,48 50,43 30,43 19,13 

vedení 
518  

∆P (kW) 3084,00 1705,00 804,00 292,00 114,00 

IMAT (A) 404,00 288,00 184,00 100,00 88,00 

IGLF (A) 404,00 288,00 184,00 100,00 88,00 

i (%) 87,83 62,61 40,00 21,74 19,13 

vedení 
519  

∆P (kW) 1868,00 951,00 387,00 114,00 89,00 

IMAT (A) 266,00 155,00 68,00 88,00 175,00 

IGLF (A) 266,00 155,00 68,00 88,00 175,00 

i (%) 57,83 33,70 14,78 19,13 38,04 

 vedení 
556 

∆P (kW) 928,00 316,00 61,00 101,00 402,00 

IMAT (A) 58,00 56,00 55,00 53,00 52,00 

IGLF (A) 58,00 56,00 55,00 53,00 52,00 

i (%) 24,17 23,33 22,92 22,08 21,67 

vedení 
5594  

∆P (kW) 42,00 39,00 37,00 35,00 34,00 

IMAT (A) 111,00 214,00 313,00 407,00 500,00 

IGLF (A) 111,00 214,00 313,00 407,00 500,00 

i (%) 12,33 23,78 34,78 45,22 55,56 

 vedení 
5091 

∆P (kW) 3,00 10,00 22,00 37,00 56,00 

síť ∆P (kW) 5925,00 3021,00 1311,00 580,00 695,00 

 

Tab. 6-6 Tabulka procentních rozdílů napětí v rozvodně Prostějov po připojení zdroje 100 MW a 
přetížených vedení v řešené síti 110 kV napájené z rozvodny Sokolnice 

účiník P (MW) ∆u (%) přetížená vedení 

20 8,98 vedení vyhovují 
40 16,25 vedení vyhovují 
60 22,55 vedení vyhovují 
80 28,17 vedení vyhovují 

induktivní 
cosφ = 

0.8 

100 33,29 vedení vyhovují 
induktivní 20 7,42 vedení vyhovují 
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40 13,45 vedení vyhovují 
60 18,69 vedení vyhovují 
80 23,36 vedení vyhovují 

cosφ = 
0.9 

100 27,59 vedení vyhovují 

20 6,48 vedení vyhovují 
40 11,74 vedení vyhovují 
60 16,3 vedení vyhovují 
80 20,34 vedení vyhovují 

induktivní 
cosφ = 
0.95 

100 23,98 vedení vyhovují 

20 4,43 vedení vyhovují 
40 7,91 vedení vyhovují 
60 10,85 vedení vyhovují 
80 13,36 vedení vyhovují 

 
cosφ = 1 

100 15,5 vedení vyhovují 

20 2,28 518 
40 3,75 vedení vyhovují 
60 4,71 vedení vyhovují 
80 5,21 vedení vyhovují 

kapacitní 
cosφ = 
0.95 

100 5,26 vedení vyhovují 

20 1,21 518 
40 1,63 vedení vyhovují 
60 1,47 vedení vyhovují 
80 0,74 vedení vyhovují 

kapacitní 
cosφ = 

0.9 

100 -0,62 vedení vyhovují 

20 -0,66 518 
40 -2,27 vedení vyhovují 
60 -4,77 vedení vyhovují 
80 -8,42 518, 519, 556 

kapacitní 
cosφ = 

0.8 

100 -13,96 518, 519, 556 

 

V Tab. 6-4 jsou uvedeny hodnoty modulů a úhlů napětí v rozvodnách řešené sítě 110kV 
napájené z rozvodny Sokolnice bez zdroje 100MW, získané výpočtem v programu MATLAB, 
jsou označeny UMAT a δMAT a v programu GLF, jsou označeny UGLF a δGLF. Úhly napětí δ udávají 
fázový posun fázoru napětí v dané rozvodně vůči fázoru napětí v rozvodně Sokolnice. Dále jsou 
v tabulce uvedeny proudy ve vedeních, opět vypočítané v programu MATLAB, IMAT, a 
v programu GLF, IGLF. V této tabulce jsou také procentní zatížení vedení i a činné ztráty na 
vedeních ∆P. V posledním řádku tabulky jsou uvedeny činné ztráty v celé síti ∆P. 

V Tab. 6-5 jsou uvedeny hodnoty modulů a úhlů napětí v rozvodnách řešené sítě 110kV 
napájené z rozvodny Sokolnice se zdrojem 100MW, při různých činných výkonech dodávaných 
zdrojem a účiníku zdroje cosφ=1. Tabulky pro všechny účiníky jsou v příloze I. Opět jsou zde 
uvedeny hodnoty modulů a úhlů napětí získané výpočtem v programu MATLAB, jsou označeny 
UMAT a δMAT a v programu GLF, jsou označeny UGLF a δGLF. V části tabulky týkající se rozvodny 
Prostějov je uvedena procentní změna napětí ∆u (viz vzorec 6.1), která udává procentní změnu 
napětí v rozvodně Prostějov po připojení zdroje. Podmínky pro připojení výroben elektrické 
energie udávají maximální procentní změnu napětí v síti 110kV 2%, viz (4.1). Dále jsou v tabulce 
uvedeny proudy ve vedeních, opět vypočítané v programu MATLAB, IMAT, a v programu GLF, 
IGLF. V této tabulce jsou také procentní zatížení vedení i a činné ztráty na vedeních ∆P. 
V posledním řádku tabulky jsou uvedeny činné ztráty v celé síti. Hodnoty, které nevyhovují 
podmínce (4.1) a procentní zatížení vedení vyšší než 100% jsou označeny červeně. 

Tab. 6-6 udává hodnoty procentní změny napětí v rozvodně Prostějov po připojení zdroje a 
přetížená vedení řešené sítě při různých účinících a dodávaných výkonech zdrojem. 
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7 ZÁVĚR 
V teoretické části této práce je popsána a vysvětlena Newtonova iterační metoda, která slouží 

k výpočtu ustáleného chodu sítě. V další části jsou popsány připojovací podmínky výroben 
elektrické energie k distribuční soustavě a zpětné vlivy na napájecí síť – změna napětí, flikr, 
proudy vyšších harmonických, ovlivnění zařízení HDO. 

V praktické části jsou výpočty ustáleného chodu sítě 110 kV z obr.6-2 ve dvou variantách – 
v jedné variantě jsou rozvodny Zdounky, Nezamyslice, Prostějov a Konice napájeny z rozvodny 
Otrokovice, v druhé variantě jsou rozvodny Bučovice, Vyškov, Prostějov a Konice napájeny 
z rozvodny Sokolnice. Obě varianty jsou počítány bez zdroje 100 MW a se zdrojem 100 MW 
připojeného do rozvodny Prostějov. Výpočty se zdrojem 100 MW jsou provedeny pro účiníky 
zdroje cosφ = 0,8, cosφ = 0,9 a cosφ = 0,95, pro induktivní i kapacitní posun proudu, pro cosφ = 
1 a pro dodávané výkony při těchto účinících 20, 40, 60, 80 a 100 MW. Výpočty jsou realizovány 
v programu MATLAB a zkontrolovány programem GLF. V této práci se ze zpětných vlivů 
posuzovala pouze změna napětí. 

Při variantě napájení sítě 110 kV z Otrokovic bylo zjištěno, že je možno zdroj 100 MW 
připojený do rozvodny Prostějov provozovat tak aby nedošlo k překročení procentního rozdílu 
napětí 2%∆u ≤  po připojení zdroje v rozvodně Prostějov při induktivním účiníku cosφ = 0,9 a 
20 MW, induktivním účiníku cosφ = 0,95 a 20 MW, při cosφ = 1 a 20, 40 MW, při kapacitním 
účiníku cosφ = 0,95 a v plném rozsahu výkonů, při kapacitním účiníku cosφ = 0,9 a v plném 
rozsahu výkonů, při kapacitním účiníku cosφ = 0,8 a 20, 40 MW. Při této variantě nedošlo 
k překročení dovolených proudů vedení při žádném účiníku a výkonu zdroje 100 MW, takže 
provozování sítě v tomto případě závisí pouze na procentním rozdílu napětí po připojení zdroje 
v rozvodně Prostějov. 

Při variantě napájení sítě 110 kV ze Sokolnice bylo zjištěno, že je možno zdroj 100 MW 
připojený do rozvodny Prostějov provozovat tak aby nedošlo k překročení procentního rozdílu 
napětí 2%∆u ≤  po připojení zdroje v rozvodně Prostějov při kapacitním účiníku cosφ = 0,9 a 
v plném rozsahu výkonů, při kapacitním účiníku cosφ = 0,8 a 20 MW. Při této variantě došlo 
k překročení dovolených proudů vedení při kapacitním účiníku cosφ = 0,95 a 20 MW u vedení 
518, při kapacitním účiníku cosφ = 0,9 a 20 MW u vedení 518, při kapacitním účiníku cosφ = 0,8 
a 20 MW u vedení 518, při kapacitním účiníku cosφ = 0,8 a 80, 100 MW u vedení 518, 519 a 
556. U této varianty tedy nestačí sledovat pouze procentní rozdíl napětí po připojení zdroje 
v rozvodně Prostějov, ale také proudy vedení 518, 519 a 556. Oba parametry jsou v této variantě 
vyhovující pouze při kapacitním účiníku cosφ = 0,9 a 40, 60, 80, 100 MW. 
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Příloha A  Parametry vedení 
VEDENÍ R (Ω) X (Ω) B (µS) Idov 

518 4,96 10,16 86,35 460 

519 3,82 9,03 87,03 460 

556 4,37 11,37 81,48 460 

5575 5,11 16,65 115,35 550 

5576 2,75 8,95 62,04 550 

5577 2,92 9,52 65,98 550 

5578 4,76 15,51 107,44 550 

5594 4,14 10,78 76,64 240 

5091 0,075 0,188 53,4 900 
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Příloha B Odebírané výkony v uzlech 
ROZVODNA P (MW) Q (Mvar) 

Zdounky 13,2 2,1 

Prostějov 56,6 10 

Konice 10,1 3,1 

Nezamyslice 2,5 0,3 

Vyškov 25,5 5 

Bučovice 10 2,4 
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Příloha C Program v MATLABU pro variantu napájení z 
Otrokovic 
clc  
R=[5.11 2.75 2.92 4.76 4.14 0.075];  
X=[16.65 8.95 9.52 15.51 10.78 0.188];  
B=(0.000001*i/2)*[115.35 62.04 65.98 107.44 76.64 5 3.4];  
for  a=1:6  
Y(a)=1/(R(a)+i*X(a));  
end  
  
Yotrokovice=[Y(2)+Y(4)+B(2)+B(4) 0 -Y(4) 0 0 -Y(2);  
    0 Y(1)+Y(3)+B(1)+B(3) -Y(3) 0 0 -Y(1);  
    -Y(4) -Y(3) Y(3)+Y(4)+Y(5)+Y(6)+B(3)+B(4)+B(5)+ B(6) -Y(5) -Y(6) 0;  
    0 0 -Y(5) Y(5)+B(5) 0 0;  
    0 0 -Y(6) 0 Y(6)+B(6) 0;  
    -Y(2) -Y(1) 0 0 0 Y(2)+Y(1)+B(1)+B(2)];  
yotrokovice=[0 -Y(4) 0 0 -Y(2);  
    0 -Y(3) 0 0 -Y(1);  
    -Y(4) -Y(3) -Y(5) -Y(6) 0;  
    0 0 -Y(5) 0 0;  
    0 0 -Y(6) 0 0;  
    -Y(2) -Y(1) 0 0 0];  
Yotrok=abs(Yotrokovice);  
yotrok=abs(yotrokovice);  
Alfaotrok=angle(Yotrokovice);  
alfaotrok=angle(yotrokovice);  
  
Pzadane=[-13.2 -2.5 -56.6 -10.1 100];  
Qzadane=[-2.1 -0.3 -10 -3.1 -75];  
Pz=Pzadane*(1000000/3);  
Qz=Qzadane*(1000000/3);  
Uz=[118000/sqrt(3) 118000/sqrt(3) 118000/sqrt(3) 11 8000/sqrt(3) 118000/sqrt(3) 
118000/sqrt(3)];  
delta=[0 0 0 0 0 0];  
dP=100000;  
while  max(abs(dP))>10000  
Ux=[Uz(2:6);  
   Uz(1),Uz(3:6);  
   Uz(1:2),Uz(4:6);  
   Uz(1:3),Uz(5:6);  
   Uz(1:4),Uz(6);  
   Uz(1:5)];  
  
deltax=[delta(2:6);  
   delta(1),delta(3:6);  
   delta(1:2),delta(4:6);  
   delta(1:3),delta(5:6);  
   delta(1:4),delta(6);  
   delta(1:5)];  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:6  
    p(i,j)=Uz(i)*Uz(j)*Yotrok(i,j)*cos(delta(i)-del ta(j)-Alfaotrok(i,j));  
    end  
end  
  
P=sum (p');  
for  i=1:5  
    for  j=1:6  
    q(i,j)=Uz(i)*Uz(j)*Yotrok(i,j)*sin(delta(i)-del ta(j)-Alfaotrok(i,j));  



Přílohy  

 

57

    end  
end  
  
Q=sum(q');  
dP=Pz-P;  
dQ=Qz-Q;  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
    sumadpidui(i,j)=Ux(i,j)*yotrok(i,j)*cos(delta(i )-deltax(i,j)-
alfaotrok(i,j));  
    end  
end  
  
Sumadpidui=sum(sumadpidui');  
for  i=1:5  
clendpidui(i)=2*Uz(i)*Yotrok(i,i)*cos(Alfaotrok(i,i ));  
end  
  
dpidui=Sumadpidui+clendpidui;  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
        if  i==j  
        dpdu(i,j)=dpidui(i);  
        else  
        dpdu(i,j)=Uz(i)*Yotrok(i,j)*cos(delta(i)-de lta(j)-Alfaotrok(i,j));  
        end  
    end  
end   
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
    sumadpiddeltai(i,j)=Uz(i)*Ux(i,j)*yotrok(i,j)*s in(delta(i)-deltax(i,j)-
alfaotrok(i,j));  
    end  
end  
dpiddeltai=-sum(sumadpiddeltai');  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
        if  i==j  
        dpddelta(i,j)=dpiddeltai(i);  
        else  
        dpddelta(i,j)=Uz(i)*Uz(j)*Yotrok(i,j)*sin(d elta(i)-delta(j)-
Alfaotrok(i,j));  
        end  
    end  
end  
  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
    sumadqidui(i,j)=Ux(i,j)*yotrok(i,j)*sin(delta(i )-deltax(i,j)-
alfaotrok(i,j));  
    end  
end  
  
Sumadqidui=sum(sumadqidui');  
for  i=1:5  
clendqidui(i)=-2*Uz(i)*Yotrok(i,i)*sin(Alfaotrok(i, i));  
end  
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clear i  
dqidui=clendqidui+Sumadqidui;  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
        if  i==j  
        dqdu(i,j)=dqidui(i);  
        else  
        dqdu(i,j)=Uz(i)*Yotrok(i,j)*sin(delta(i)-de lta(j)-Alfaotrok(i,j));  
        end  
    end  
end   
clear i  
clear j  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
    sumadqiddeltai(i,j)=Uz(i)*Ux(i,j)*yotrok(i,j)*c os(delta(i)-deltax(i,j)-
alfaotrok(i,j));  
    end  
end  
  
  
dqiddeltai=sum(sumadqiddeltai');  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
        if  i==j  
        dqddelta(i,j)=dqiddeltai(i);  
        else  
        dqddelta(i,j)=-Uz(i)*Uz(j)*Yotrok(i,j)*cos( delta(i)-delta(j)-
Alfaotrok(i,j));  
        end  
    end  
end  
  
J=cat(2,(cat(1,dpdu,dqdu)),(cat(1,dpddelta,dqddelta )));  
  
dUddelta=inv(J)*cat(1,dP',dQ');  
Udeltastare=[Uz(1:5),delta(1:5)];  
udelta=Udeltastare'+dUddelta;  
u=udelta(1:5);  
ddelta=udelta(6:10);  
Uz=[u ;118000/sqrt(3)]'  
delta=[ddelta;0]';  
end  
Uzs=Uz*sqrt(3)  
DELTA=(180/pi)*delta  
clear i  
I5575=abs(((Uz(2)*cos(delta(2))+(Uz(2)*sin(delta(2) ))*i)-
(Uz(6)*cos(delta(6))+(Uz(6)*sin(delta(6)))*i))*(Yot rok(2,6)*cos(Alfaotrok(2,6)
)+(Yotrok(2,6)*sin(Alfaotrok(2,6)))*i))  
I5576=abs(((Uz(1)*cos(delta(1))+(Uz(1)*sin(delta(1) ))*i)-
(Uz(6)*cos(delta(6))+(Uz(6)*sin(delta(6)))*i))*(Yot rok(1,6)*cos(Alfaotrok(1,6)
)+(Yotrok(1,6)*sin(Alfaotrok(1,6)))*i))  
I5577=abs(((Uz(2)*cos(delta(2))+(Uz(2)*sin(delta(2) ))*i)-
(Uz(3)*cos(delta(3))+(Uz(3)*sin(delta(3)))*i))*(Yot rok(2,3)*cos(Alfaotrok(2,3)
)+(Yotrok(2,3)*sin(Alfaotrok(2,3)))*i))  
I5578=abs(((Uz(1)*cos(delta(1))+(Uz(1)*sin(delta(1) ))*i)-
(Uz(3)*cos(delta(3))+(Uz(3)*sin(delta(3)))*i))*(Yot rok(1,3)*cos(Alfaotrok(1,3)
)+(Yotrok(1,3)*sin(Alfaotrok(1,3)))*i))  
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I5594=abs(((Uz(3)*cos(delta(3))+(Uz(3)*sin(delta(3) ))*i)-
(Uz(4)*cos(delta(4))+(Uz(4)*sin(delta(4)))*i))*(Yot rok(3,4)*cos(Alfaotrok(3,4)
)+(Yotrok(3,4)*sin(Alfaotrok(3,4)))*i))  
I5091=abs(((Uz(3)*cos(delta(3))+(Uz(3)*sin(delta(3) ))*i)-
(Uz(5)*cos(delta(5))+(Uz(5)*sin(delta(5)))*i))*(Yot rok(3,5)*cos(Alfaotrok(3,5)
)+(Yotrok(3,5)*sin(Alfaotrok(3,5)))*i))  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přílohy  

 

60

Příloha D Program v MATLABU pro variantu napájení ze 
Sokolnice 
clc  
R=[4.96 3.82 4.37 4.14 0.075];  
X=[10.16 9.03 11.37 10.78 0.188];  
B=(0.000001*i/2)*[86.35 87.03 81.48 76.64 53.4];  
for  a=1:5  
Y(a)=1/(R(a)+i*X(a));  
end  
  
Ysokolnice=[Y(3)+Y(4)+Y(5)+B(3)+B(4)+B(5) -Y(4) -Y( 3) 0 -Y(5) 0;  
    -Y(4) Y(4)+B(4) 0 0 0 0;  
    -Y(3) 0 Y(3)+Y(2)+B(3)+B(2) -Y(2) 0 0;  
    0 0 -Y(2) Y(1)+Y(2)+B(1)+B(2) 0 -Y(1);  
    -Y(5) 0 0 0 Y(5)+B(5) 0;  
    0 0 0 -Y(1) 0 Y(1)+B(1)];  
ysokolnice=[-Y(4) -Y(3) 0 -Y(5) 0;  
    -Y(4) 0 0 0 0;  
    -Y(3) 0 -Y(2) 0 0;  
    0 0 -Y(2) 0 -Y(1);  
    -Y(5) 0 0 0 0;  
    0 0 0 -Y(1) 0];  
Ysokol=abs(Ysokolnice);  
ysokol=abs(ysokolnice);  
Alfasokol=angle(Ysokolnice);  
alfasokol=angle(ysokolnice);  
  
Pzadane=[-56.6 -10.1 -25.5 -10 100];  
Qzadane=[-10 -3.1 -5 -2.4 -75];  
Pz=Pzadane*(1000000/3);  
Qz=Qzadane*(1000000/3);  
Uz=[118000/sqrt(3) 118000/sqrt(3) 118000/sqrt(3) 11 8000/sqrt(3) 118000/sqrt(3) 
118000/sqrt(3)];  
delta=[0 0 0 0 0 0];  
dP=100000;  
while  max(abs(dP))>10000  
Ux=[Uz(2:6);  
   Uz(1),Uz(3:6);  
   Uz(1:2),Uz(4:6);  
   Uz(1:3),Uz(5:6);  
   Uz(1:4),Uz(6);  
   Uz(1:5)];  
  
deltax=[delta(2:6);  
   delta(1),delta(3:6);  
   delta(1:2),delta(4:6);  
   delta(1:3),delta(5:6);  
   delta(1:4),delta(6);  
   delta(1:5)];  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:6  
    p(i,j)=Uz(i)*Uz(j)*Ysokol(i,j)*cos(delta(i)-del ta(j)-Alfasokol(i,j));  
    end  
end  
  
P=sum (p');  
for  i=1:5  
    for  j=1:6  
    q(i,j)=Uz(i)*Uz(j)*Ysokol(i,j)*sin(delta(i)-del ta(j)-Alfasokol(i,j));  
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    end  
end  
  
Q=sum(q');  
dP=Pz-P;  
dQ=Qz-Q;  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
    sumadpidui(i,j)=Ux(i,j)*ysokol(i,j)*cos(delta(i )-deltax(i,j)-
alfasokol(i,j));  
    end  
end  
  
Sumadpidui=sum(sumadpidui');  
for  i=1:5  
clendpidui(i)=2*Uz(i)*Ysokol(i,i)*cos(Alfasokol(i,i ));  
end  
  
dpidui=Sumadpidui+clendpidui;  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
        switch  i-j  
            case  0  
        dpdu(i,j)=dpidui(i);  
            otherwise  
        dpdu(i,j)=Uz(i)*Ysokol(i,j)*cos(delta(i)-de lta(j)-Alfasokol(i,j));  
        end  
    end  
end   
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
    sumadpiddeltai(i,j)=Uz(i)*Ux(i,j)*ysokol(i,j)*s in(delta(i)-deltax(i,j)-
alfasokol(i,j));  
    end  
end  
dpiddeltai=-sum(sumadpiddeltai');  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
        if  i==j  
        dpddelta(i,j)=dpiddeltai(i);  
        else  
        dpddelta(i,j)=Uz(i)*Uz(j)*Ysokol(i,j)*sin(d elta(i)-delta(j)-
Alfasokol(i,j));  
        end  
    end  
end  
  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
    sumadqidui(i,j)=Ux(i,j)*ysokol(i,j)*sin(delta(i )-deltax(i,j)-
alfasokol(i,j));  
    end  
end  
  
Sumadqidui=sum(sumadqidui');  
for  i=1:5  
clendqidui(i)=-2*Uz(i)*Ysokol(i,i)*sin(Alfasokol(i, i));  
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end  
  
dqidui=clendqidui+Sumadqidui;  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
        if  i==j  
        dqdu(i,j)=dqidui(i);  
        else  
        dqdu(i,j)=Uz(i)*Ysokol(i,j)*sin(delta(i)-de lta(j)-Alfasokol(i,j));  
        end  
    end  
end   
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
    sumadqiddeltai(i,j)=Uz(i)*Ux(i,j)*ysokol(i,j)*c os(delta(i)-deltax(i,j)-
alfasokol(i,j));  
    end  
end  
  
dqiddeltai=sum(sumadqiddeltai');  
  
for  i=1:5  
    for  j=1:5  
        if  i==j  
        dqddelta(i,j)=dqiddeltai(i);  
        else  
        dqddelta(i,j)=-Uz(i)*Uz(j)*Ysokol(i,j)*cos( delta(i)-delta(j)-
Alfasokol(i,j));  
        end  
    end  
end  
  
  
J=cat(2,(cat(1,dpdu,dqdu)),(cat(1,dpddelta,dqddelta )));  
  
dUddelta=inv(J)*cat(1,dP',dQ');  
Udeltastare=[Uz(1:5),delta(1:5)];  
udelta=Udeltastare'+dUddelta;  
u=udelta(1:5);  
ddelta=udelta(6:10);  
Uz=[u ;118000/sqrt(3)]'  
delta=[ddelta;0]';  
end  
Uzs=Uz*sqrt(3)  
DELTA=(180/pi)*delta  
clear i  
I518=abs(((Uz(4)*cos(delta(4))+(Uz(4)*sin(delta(4)) )*i)-
(Uz(6)*cos(delta(6))+(Uz(6)*sin(delta(6)))*i))*(Yso kol(4,6)*cos(Alfasokol(4,6)
)+(Ysokol(4,6)*sin(Alfasokol(4,6)))*i))  
I519=abs(((Uz(3)*cos(delta(3))+(Uz(3)*sin(delta(3)) )*i)-
(Uz(4)*cos(delta(4))+(Uz(4)*sin(delta(4)))*i))*(Yso kol(3,4)*cos(Alfasokol(3,4)
)+(Ysokol(3,4)*sin(Alfasokol(3,4)))*i))  
I556=abs(((Uz(1)*cos(delta(1))+(Uz(1)*sin(delta(1)) )*i)-
(Uz(3)*cos(delta(3))+(Uz(3)*sin(delta(3)))*i))*(Yso kol(1,3)*cos(Alfasokol(1,3)
)+(Ysokol(1,3)*sin(Alfasokol(1,3)))*i))  
I5594=abs(((Uz(1)*cos(delta(1))+(Uz(1)*sin(delta(1) ))*i)-
(Uz(2)*cos(delta(2))+(Uz(2)*sin(delta(2)))*i))*(Yso kol(1,2)*cos(Alfasokol(1,2)
)+(Ysokol(1,2)*sin(Alfasokol(1,2)))*i))  
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I5091=abs(((Uz(1)*cos(delta(1))+(Uz(1)*sin(delta(1) ))*i)-
(Uz(5)*cos(delta(5))+(Uz(5)*sin(delta(5)))*i))*(Yso kol(1,5)*cos(Alfasokol(1,5)
)+(Ysokol(1,5)*sin(Alfasokol(1,5)))*i))  
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Příloha E Tabulka nap ětí v rozvodnách a proud ů ve vedení 
řešené sít ě 110 kV bez zdroje 100 MW, napájené z rozvodny 
Otrokovice 

UMAT (kV) 116,26 

δMAT (˚) -1,66 

UGLF (kV) 116,26 

rozvodna 
Zdounky 

δGLF (˚) -1,66 

UMAT (kV) 115,46 

δMAT (˚) -2,43 

UGLF (kV) 115,46 
rozvodna 

Nezamyslice  

δGLF (˚) -2,43 

UMAT (kV) 114,08 

δMAT (˚) -3,76 

UGLF (kV) 114,08 
rozvodna 
Prostějov 

δGLF (˚) -3,76 

UMAT (kV) 113,46 

δMAT (˚) -4,19 

UGLF (kV) 113,46 
 rozvodna 

Konice 

δGLF (˚) -4,19 

IMAT (A) 185,00 

IGLF (A) 185,00 

i (%) 33,64 

vedení 
5575  

∆P (kW) 523,00 

IMAT (A) 235,00 

IGLF (A) 235,00 

i (%) 42,73 

vedení 
5576  

∆P (kW) 454,00 

IMAT (A) 173,00 

IGLF (A) 173,00 

i (%) 31,45 

 vedení 
5577 

∆P (kW) 263,00 

IMAT (A) 169,00 

IGLF (A) 169,00 

i (%) 30,73 

vedení 
5578  

∆P (kW) 409,00 

IMAT (A) 53,00 

IGLF (A) 53,00 

i (%) 22,08 

 vedení 
5594 

∆P (kW) 35,00 

 síť ∆P (kW) 1683,00 
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Příloha F Tabulka nap ětí v rozvodnách a proud ů vedení 
řešené sít ě 110 kV napájené z rozvodny Otrokovice, p ři 
různých ú činících a zatížení zdroje 100 MW 
cosφ = 0,8 induktivní   

zdroj P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 117,23 118,10 118,94 119,73 120,48 

δMAT (˚) -1,35 -1,05 -0,75 -0,46 -0,17 

UGLF (kV) 117,23 118,10 118,94 119,73 120,48 
rozvodna 
Zdounky 

δGLF (˚) -1,35 -1,05 -0,75 -0,46 -0,17 

UMAT (kV) 117,11 118,62 120,06 121,42 122,73 

δMAT (˚) -1,90 -1,37 -0,85 -0,35 0,14 

UGLF (kV) 117,11 118,62 120,06 121,42 122,73 
rozvodna 

Nezamyslice 

δGLF (˚) -1,90 -1,37 -0,85 -0,35 0,14 

UMAT (kV) 116,64 118,99 121,23 123,36 125,41 

δMAT (˚) -2,88 -2,03 -1,22 -0,44 0,32 

UGLF (kV) 116,64 118,99 121,23 123,36 125,41 

δGLF (˚) -2,88 -2,03 -1,22 -0,44 0,32 

rozvodna 
Prostějov 

∆u (%) 2,24 4,30 6,27 8,13 9,93 

UMAT (kV) 116,04 118,40 120,65 122,80 124,85 

δMAT (˚) -3,30 -2,43 -1,61 -0,81 -0,04 

UGLF (kV) 116,04 118,40 120,65 122,80 124,85 
rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -3,30 -2,43 -1,61 -0,81 -0,04 

UMAT (kV) 116,68 119,07 121,34 123,50 125,58 

δMAT (˚) -2,87 -2,01 -1,19 -0,40 0,37 

UGLF (kV) 116,68 119,07 121,34 123,50 125,58 
zdroj 

100 MW 

δGLF (˚) -2,87 -2,01 -1,19 -0,40 0,37 

IMAT (A) 132,00 96,00 90,00 116,00 157,00 

IGLF (A) 132,00 96,00 90,00 116,00 157,00 

i (%) 24,00 17,45 16,36 21,09 28,55 

vedení 
5575  

∆P (kW) 268,00 141,00 124,00 207,00 378,00 

IMAT (A) 177,00 133,00 112,00 121,00 154,00 

IGLF (A) 177,00 133,00 112,00 121,00 154,00 

i (%) 32,18 24,18 20,36 22,00 28,00 

vedení 
5576  

∆P (kW) 260,00 147,00 103,00 122,00 196,00 

IMAT (A) 120,00 83,00 81,00 113,00 157,00 

IGLF (A) 120,00 83,00 81,00 113,00 157,00 

i (%) 21,82 15,09 14,73 20,55 28,55 

 vedení 
5577 

∆P (kW) 125,00 60,00 58,00 112,00 216,00 

IMAT (A) 113,00 79,00 89,00 129,00 179,00 

IGLF (A) 113,00 79,00 89,00 129,00 179,00 

i (%) 20,55 14,36 16,18 23,45 32,55 

vedení 
5578  

∆P (kW) 182,00 89,00 113,00 239,00 459,00 
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IMAT (A) 52,00 51,00 50,00 49,00 48,00 

IGLF (A) 52,00 51,00 50,00 49,00 48,00 

i (%) 21,67 21,25 20,83 20,42 20,00 

 vedení 
5594 

∆P (kW) 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 

IMAT (A) 125,00 243,00 358,00 469,00 576,00 

IGLF (A) 125,00 243,00 358,00 469,00 576,00 

i (%) 13,89 27,00 39,78 52,11 64,00 

vedení 
5091 

∆P (kW) 4,00 13,00 29,00 49,00 75,00 

sít ∆P (kW) 873,00 483,00 458,00 758,00 1353,00 

 
cosφ = 0,9 induktivní 

zdroj P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 117,01 117,69 118,34 118,94 119,52 

δMAT (˚) -1,32 -0,99 -0,66 -0,34 -0,02 

UGLF (kV) 117,01 117,69 118,34 118,94 119,52 

rozvodna 
Zdounky 

δGLF (˚) -1,32 -0,99 -0,66 -0,34 -0,02 

UMAT (kV) 116,74 117,91 119,02 120,07 121,07 

δMAT (˚) -1,85 -1,27 -0,70 -0,14 0,41 

UGLF (kV) 116,74 117,91 119,02 120,07 121,07 
rozvodna 

Nezamyslice 

δGLF (˚) -1,85 -1,27 -0,70 -0,14 0,41 

UMAT (kV) 116,06 117,87 119,59 121,23 122,81 

δMAT (˚) -2,81 -1,88 -0,98 -0,11 0,74 

UGLF (kV) 116,06 117,87 119,59 121,23 122,81 

δGLF (˚) -2,81 -1,88 -0,98 -0,11 0,74 

rozvodna 
Prostějov 

∆u (%) 1,74 3,32 4,83 6,27 7,65 

UMAT (kV) 115,46 117,27 119,00 120,66 122,24 

δMAT (˚) -3,23 -2,29 -1,38 -0,50 0,36 

UGLF (kV) 115,46 117,27 119,00 120,66 122,24 
rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -3,23 -2,29 -1,38 -0,50 0,36 

UMAT (kV) 116,09 117,92 119,67 121,34 122,94 

δMAT (˚) -2,80 -1,86 -0,95 -0,06 0,80 

UGLF (kV) 116,09 117,92 119,67 121,34 122,94 
zdroj 

100 MW 

δGLF (˚) -2,80 -1,86 -0,95 -0,06 0,80 

IMAT (A) 132,00 86,00 58,00 69,00 106,00 

IGLF (A) 132,00 86,00 58,00 69,00 106,00 

i (%) 24,00 15,64 10,55 12,55 19,27 

vedení 
5575  

∆P (kW) 268,00 114,00 52,00 73,00 171,00 

IMAT (A) 178,00 127,00 87,00 72,00 94,00 

IGLF (A) 178,00 127,00 87,00 72,00 94,00 

i (%) 32,36 23,09 15,82 13,09 17,09 

vedení 
5576  

∆P (kW) 261,00 133,00 62,00 43,00 73,00 

 vedení IMAT (A) 120,00 73,00 48,00 68,00 109,00 
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IGLF (A) 120,00 73,00 48,00 68,00 109,00 

i (%) 21,82 13,27 8,73 12,36 19,82 

5577 

∆P (kW) 126,00 47,00 20,00 40,00 103,00 

IMAT (A) 113,00 65,00 50,00 83,00 130,00 

IGLF (A) 113,00 65,00 50,00 83,00 130,00 

i (%) 20,55 11,82 9,09 15,09 23,64 

vedení 
5578  

∆P (kW) 181,00 61,00 36,00 99,00 241,00 

IMAT (A) 52,00 51,00 51,00 50,00 49,00 

IGLF (A) 52,00 51,00 51,00 50,00 49,00 

i (%) 21,67 21,25 21,25 20,83 20,42 

 vedení 
5594 

∆P (kW) 34,00 33,00 32,00 31,00 30,00 

IMAT (A) 111,00 218,00 322,00 424,00 523,00 

IGLF (A) 111,00 218,00 322,00 424,00 523,00 

i (%) 12,33 24,22 35,78 47,11 58,11 

vedení 
5091 

∆P (kW) 3,00 11,00 23,00 40,00 61,00 

síť ∆P (kW) 872,00 399,00 226,00 327,00 680,00 

 

cosφ = 0,95 induktivní 

zdroj P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 116,89 117,45 117,98 118,47 118,94 

δMAT (˚) -1,31 -0,96 -0,61 -0,27 0,07 

UGLF (kV) 116,89 117,45 117,98 118,47 118,94 
rozvodna 
Zdounky 

δGLF (˚) -1,31 -0,96 -0,61 -0,27 0,07 

UMAT (kV) 116,52 117,48 118,39 119,25 120,06 

δMAT (˚) -1,82 -1,21 -0,61 -0,01 0,57 

UGLF (kV) 116,52 117,48 118,39 119,25 120,06 

rozvodna 
Nezamyslice 

δGLF (˚) -1,82 -1,21 -0,61 -0,01 0,57 

UMAT (kV) 115,72 117,20 118,60 119,95 121,23 

δMAT (˚) -2,76 -1,79 -0,84 0,09 0,99 

UGLF (kV) 115,72 117,20 118,60 119,95 121,23 

δGLF (˚) -2,76 -1,79 -0,84 0,09 0,99 

rozvodna 
Prostějov 

∆u (%) 1,44 2,73 3,96 5,15 6,27 

UMAT (kV) 115,11 116,60 118,01 119,36 120,65 

δMAT (˚) -3,19 -2,20 -1,24 -0,03 0,61 

UGLF (kV) 115,11 116,60 118,01 119,36 120,65 
rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -3,19 -2,20 -1,24 -0,03 0,61 

UMAT (kV) 115,74 117,24 118,67 120,04 121,34 

δMAT (˚) -2,75 -1,76 -0,80 0,14 1,06 

UGLF (kV) 115,74 117,24 118,67 120,04 121,34 
zdroj 

100 MW 

δGLF (˚) -2,75 -1,76 -0,80 0,14 1,06 

IMAT (A) 133,00 84,00 43,00 41,00 79,00 

IGLF (A) 133,00 84,00 43,00 41,00 79,00 

vedení 
5575  

i (%) 24,18 15,27 7,82 7,45 14,36 



Přílohy  

 

68

 ∆P (kW) 270,00 108,00 29,00 26,00 95,00 

IMAT (A) 179,00 126,00 77,00 45,00 59,00 

IGLF (A) 179,00 126,00 77,00 45,00 59,00 

i (%) 32,55 22,91 14,00 8,18 10,73 

vedení 
5576  

∆P (kW) 263,00 130,00 49,00 16,00 28,00 

IMAT (A) 121,00 71,00 31,00 42,00 85,00 

IGLF (A) 121,00 71,00 31,00 42,00 85,00 

i (%) 22,00 12,91 5,64 7,64 15,45 

 vedení 
5577 

∆P (kW) 128,00 44,00 8,00 16,00 63,00 

IMAT (A) 113,00 61,00 28,00 59,00 107,00 

IGLF (A) 113,00 61,00 28,00 59,00 107,00 

i (%) 20,55 11,09 5,09 10,73 19,45 

vedení 
5578  

∆P (kW) 183,00 54,00 11,00 49,00 162,00 

IMAT (A) 52,00 52,00 51,00 50,00 50,00 

IGLF (A) 52,00 52,00 51,00 50,00 50,00 

i (%) 21,67 21,67 21,25 20,83 20,83 

 vedení 
5594 

∆P (kW) 34,00 33,00 32,00 32,00 31,00 

IMAT (A) 106,00 208,00 308,00 406,00 501,00 

IGLF (A) 106,00 208,00 308,00 406,00 501,00 

i (%) 11,78 23,11 34,22 45,11 55,67 

vedení 
5091 

∆P (kW) 3,00 10,00 21,00 37,00 57,00 

síť ∆P (kW) 880,00 379,00 151,00 176,00 437,00 

 

cosφ = 1 

zdroj P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 116,62 116,92 117,19 117,44 117,66 

δMAT (˚) -1,27 -0,88 -0,50 -0,11 0,27 

UGLF (kV) 116,62 116,92 117,19 117,44 117,66 
rozvodna 
Zdounky 

δGLF (˚) -1,27 -0,88 -0,50 -0,11 0,27 

UMAT (kV) 116,06 116,57 117,03 117,46 117,84 

δMAT (˚) -1,76 -1,08 -0,41 0,26 0,92 

UGLF (kV) 116,06 116,57 117,03 117,46 117,84 

rozvodna 
Nezamyslice 

δGLF (˚) -1,76 -1,08 -0,41 0,26 0,92 

UMAT (kV) 114,99 115,75 116,47 117,13 117,75 

δMAT (˚) -2,67 -1,59 -0,53 0,52 1,56 

UGLF (kV) 114,99 115,75 116,47 117,13 117,75 

δGLF (˚) -2,67 -1,59 -0,53 0,52 1,56 

rozvodna 
Prostějov 

∆u (%) 0,80 1,46 2,10 2,67 3,22 

UMAT (kV) 114,37 115,14 115,86 116,53 117,15 

δMAT (˚) -3,10 -2,02 -0,95 0,11 1,15 

UGLF (kV) 114,37 115,14 115,86 116,53 117,15 
rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -3,10 -2,02 -0,95 0,11 1,15 

zdroj UMAT (kV) 115,00 115,78 116,51 117,18 117,81 
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δMAT (˚) -2,66 -1,56 -0,48 0,58 1,64 

UGLF (kV) 115,00 115,78 116,51 117,18 117,81 

100 MW 

δGLF (˚) -2,66 -1,56 -0,48 0,58 1,64 

IMAT (A) 135,00 87,00 42,00 25,00 63,00 

IGLF (A) 135,00 87,00 42,00 25,00 63,00 

i (%) 24,55 15,82 7,64 4,55 11,45 

vedení 
5575  

∆P (kW) 280,00 116,00 27,00 10,00 61,00 

IMAT (A) 181,00 130,00 80,00 38,00 40,00 

IGLF (A) 181,00 130,00 80,00 38,00 40,00 

i (%) 32,91 23,64 14,55 6,91 7,27 

vedení 
5576  

∆P (kW) 271,00 139,00 53,00 12,00 13,00 

IMAT (A) 123,00 77,00 36,00 36,00 76,00 

IGLF (A) 123,00 77,00 36,00 36,00 76,00 

i (%) 22,36 14,00 6,55 6,55 13,82 

 vedení 
5577 

∆P (kW) 134,00 52,00 11,00 11,00 51,00 

IMAT (A) 116,00 66,00 26,00 48,00 95,00 

IGLF (A) 116,00 66,00 26,00 48,00 95,00 

i (%) 21,09 12,00 4,73 8,73 17,27 

vedení 
5578  

∆P (kW) 194,00 62,00 10,00 32,00 128,00 

IMAT (A) 53,00 52,00 52,00 52,00 51,00 

IGLF (A) 53,00 52,00 52,00 52,00 51,00 

i (%) 22,08 21,67 21,67 21,67 21,25 

 vedení 
5594 

∆P (kW) 34,00 34,00 34,00 33,00 33,00 

IMAT (A) 100,00 200,00 297,00 394,00 490,00 

IGLF (A) 100,00 200,00 297,00 394,00 490,00 

i (%) 11,11 22,22 33,00 43,78 54,44 

vedení 
5091 

∆P (kW) 2,00 9,00 20,00 35,00 54,00 

síť ∆P (kW) 916,00 413,00 155,00 133,00 340,00 

 

cosφ = 0,95 kapacitní 

zdroj P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 116,35 116,38 116,38 116,35 116,28 

δMAT (˚) -1,23 -0,81 -0,38 0,04 0,47 

UGLF (kV) 116,35 116,38 116,38 116,35 116,28 
rozvodna 
Zdounky 

δGLF (˚) -1,23 -0,81 -0,38 0,04 0,47 

UMAT (kV) 115,59 115,63 115,62 115,56 115,46 

δMAT (˚) -1,69 -0,95 -0,20 0,54 1,29 

UGLF (kV) 115,59 115,63 115,62 115,56 115,46 
rozvodna 

Nezamyslice 

δGLF (˚) -1,69 -0,95 -0,20 0,54 1,29 

UMAT (kV) 114,24 114,27 114,24 114,16 114,03 

δMAT (˚) -2,58 -1,39 -0,21 0,98 2,16 

UGLF (kV) 114,24 114,27 114,24 114,16 114,03 

rozvodna 
Prostějov 

δGLF (˚) -2,58 -1,39 -0,21 0,98 2,16 
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 ∆u (%) 0,14 0,17 0,14 0,07 -0,04 

UMAT (kV) 113,63 113,65 113,62 113,54 113,41 

δMAT (˚) -3,01 -1,83 -0,64 0,54 1,73 

UGLF (kV) 113,63 113,65 113,62 113,54 113,41 
rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -3,01 -1,83 -0,64 0,54 1,73 

UMAT (kV) 114,25 114,28 114,25 114,17 114,04 

δMAT (˚) -2,56 -1,36 -0,15 1,05 2,26 

UGLF (kV) 114,25 114,28 114,25 114,17 114,04 

zdroj 
100 MW 

δGLF (˚) -2,56 -1,36 -0,15 1,05 2,26 

IMAT (A) 140,00 101,00 80,00 89,00 121,00 

IGLF (A) 140,00 101,00 80,00 89,00 121,00 

i (%) 25,45 18,36 14,55 16,18 22,00 

vedení 
5575  

∆P (kW) 298,00 158,00 99,00 121,00 225,00 

IMAT (A) 186,00 143,00 111,00 102,00 121,00 

IGLF (A) 186,00 143,00 111,00 102,00 121,00 

i (%) 33,82 26,00 20,18 18,55 22,00 

vedení 
5576  

∆P (kW) 285,00 168,00 102,00 86,00 121,00 

IMAT (A) 129,00 94,00 80,00 95,00 131,00 

IGLF (A) 129,00 94,00 80,00 95,00 131,00 

i (%) 23,45 17,09 14,55 17,27 23,82 

 vedení 
5577 

∆P (kW) 146,00 78,00 56,00 80,00 151,00 

IMAT (A) 122,00 86,00 77,00 103,00 145,00 

IGLF (A) 122,00 86,00 77,00 103,00 145,00 

i (%) 22,18 15,64 14,00 18,73 26,36 

vedení 
5578  

∆P (kW) 213,00 106,00 85,00 150,00 303,00 

IMAT (A) 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 

IGLF (A) 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 

i (%) 22,08 22,08 22,08 22,08 22,08 

 vedení 
5594 

∆P (kW) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

IMAT (A) 106,00 212,00 319,00 425,00 532,00 

IGLF (A) 106,00 212,00 319,00 425,00 532,00 

i (%) 11,78 23,56 35,44 47,22 59,11 

vedení 
5091 

∆P (kW) 3,00 10,00 23,00 41,00 64,00 

síť ∆P (kW) 980,00 554,00 398,00 513,00 899,00 

 

cosφ = 0,9 kapacitní 

zdroj P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 116,22 116,12 115,98 115,80 115,59 

δMAT (˚) -1,22 -0,77 -0,33 0,12 0,56 

UGLF (kV) 116,22 116,12 115,98 115,80 115,59 
rozvodna 
Zdounky 

δGLF (˚) -1,22 -0,77 -0,33 0,12 0,56 

UMAT (kV) 115,36 115,17 114,92 114,62 114,27 rozvodna 
Nezamyslice 

δMAT (˚) -1,66 -0,89 -0,11 0,68 1,47 
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UGLF (kV) 115,36 115,17 114,92 114,62 114,27  

δGLF (˚) -1,66 -0,89 -0,11 0,68 1,47 

UMAT (kV) 113,89 113,55 113,16 112,69 112,17 

δMAT (˚) -2,53 -1,30 -0,05 1,20 2,47 

UGLF (kV) 113,89 113,55 113,16 112,69 112,17 

δGLF (˚) -2,53 -1,30 -0,05 1,20 2,47 

rozvodna 
Prostějov 

∆u (%) -0,17 -0,46 -0,81 -1,22 -1,67 

UMAT (kV) 113,27 112,93 112,53 112,07 111,53 

δMAT (˚) -2,97 -1,73 -0,49 0,76 2,02 

UGLF (kV) 113,27 112,93 112,53 112,07 111,53 
rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -2,97 -1,73 -0,49 0,76 2,02 

UMAT (kV) 113,89 113,55 113,15 112,68 112,15 

δMAT (˚) -2,51 -1,26 0,01 1,28 2,57 

UGLF (kV) 113,89 113,55 113,15 112,68 112,15 
zdroj 

100 MW 

δGLF (˚) -2,51 -1,26 0,01 1,28 2,57 

IMAT (A) 142,00 111,00 102,00 121,00 158,00 

IGLF (A) 142,00 111,00 102,00 121,00 158,00 

i (%) 25,82 20,18 18,55 22,00 28,73 

vedení 
5575  

∆P (kW) 310,00 190,00 160,00 224,00 383,00 

IMAT (A) 188,00 151,00 131,00 136,00 164,00 

IGLF (A) 188,00 151,00 131,00 136,00 164,00 

i (%) 34,18 27,45 23,82 24,73 29,82 

vedení 
5576  

∆P (kW) 293,00 189,00 142,00 153,00 223,00 

IMAT (A) 132,00 105,00 103,00 127,00 167,00 

IGLF (A) 132,00 105,00 103,00 127,00 167,00 

i (%) 24,00 19,09 18,73 23,09 30,36 

 vedení 
5577 

∆P (kW) 153,00 97,00 92,00 142,00 245,00 

IMAT (A) 126,00 99,00 102,00 135,00 182,00 

IGLF (A) 126,00 99,00 102,00 135,00 182,00 

i (%) 22,91 18,00 18,55 24,55 33,09 

vedení 
5578  

∆P (kW) 225,00 139,00 150,00 260,00 472,00 

IMAT (A) 53,00 53,00 54,00 54,00 54,00 

IGLF (A) 53,00 53,00 54,00 54,00 54,00 

i (%) 22,08 22,08 22,50 22,50 22,50 

 vedení 
5594 

∆P (kW) 35,00 35,00 36,00 36,00 36,00 

IMAT (A) 112,00 225,00 339,00 455,00 571,00 

IGLF (A) 112,00 225,00 339,00 455,00 571,00 

i (%) 12,44 25,00 37,67 50,56 63,44 

vedení 
5091 

∆P (kW) 3,00 11,00 26,00 47,00 73,00 

síť ∆P (kW) 1020,00 661,00 606,00 861,00 1433,00 

 

cosφ = 0,8 kapacitní 

zdroj P (MW) 20 40 60 80 100 
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UMAT (kV) 116,00 115,66 115,28 114,84 114,35 

δMAT (˚) -1,19 -0,71 -0,24 0,24 0,73 

UGLF (kV) 116,00 115,66 115,28 114,84 114,35 
rozvodna 
Zdounky 

δGLF (˚) -1,19 -0,71 -0,24 0,24 0,73 

UMAT (kV) 114,98 114,38 113,71 112,96 112,12 

δMAT (˚) -1,61 -0,78 0,06 0,92 1,78 

UGLF (kV) 114,98 114,38 113,71 112,96 112,12 
rozvodna 

Nezamyslice 

δGLF (˚) -1,61 -0,78 0,06 0,92 1,78 

UMAT (kV) 113,28 112,31 111,24 110,08 108,82 

δMAT (˚) -2,46 -1,13 0,22 1,60 3,01 

UGLF (kV) 113,28 112,31 111,24 110,08 108,82 

δGLF (˚) -2,46 -1,13 0,22 1,60 3,01 

rozvodna 
Prostějov 

∆u (%) -0,70 -1,55 -2,49 -3,51 -4,61 

UMAT (kV) 112,65 111,67 110,61 109,44 108,16 

δMAT (˚) -2,90 -1,58 -0,23 1,14 2,54 

UGLF (kV) 112,65 111,67 110,61 109,44 108,16 

rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -2,90 -1,58 -0,23 1,14 2,54 

UMAT (kV) 113,26 112,28 111,21 110,04 108,76 

δMAT (˚) -2,44 -1,08 0,29 1,69 3,13 

UGLF (kV) 113,26 112,28 111,21 110,04 108,76 
zdroj 

100 MW 

δGLF (˚) -2,44 -1,08 0,29 1,69 3,13 

IMAT (A) 148,00 131,00 142,00 178,00 228,00 

IGLF (A) 148,00 131,00 142,00 178,00 228,00 

i (%) 26,91 23,82 25,82 32,36 41,45 

vedení 
5575  

∆P (kW) 335,00 263,00 311,00 486,00 798,00 

IMAT (A) 194,00 170,00 170,00 197,00 243,00 

IGLF (A) 194,00 170,00 170,00 197,00 243,00 

i (%) 35,27 30,91 30,91 35,82 44,18 

vedení 
5576  

∆P (kW) 310,00 238,00 240,00 320,00 486,00 

IMAT (A) 139,00 127,00 144,00 184,00 236,00 

IGLF (A) 139,00 127,00 144,00 184,00 236,00 

i (%) 25,27 23,09 26,18 33,45 42,91 

 vedení 
5577 

∆P (kW) 168,00 141,00 181,00 295,00 488,00 

IMAT (A) 133,00 123,00 147,00 194,00 253,00 

IGLF (A) 133,00 123,00 147,00 194,00 253,00 

i (%) 24,18 22,36 26,73 35,27 46,00 

vedení 
5578  

∆P (kW) 251,00 216,00 309,00 538,00 913,00 

IMAT (A) 53,00 54,00 54,00 55,00 56,00 

IGLF (A) 53,00 54,00 54,00 55,00 56,00 

i (%) 22,08 22,50 22,50 22,92 23,33 

 vedení 
5594 

∆P (kW) 36,00 36,00 37,00 38,00 39,00 

IMAT (A) 126,00 256,00 388,00 524,00 663,00 

IGLF (A) 126,00 256,00 388,00 524,00 663,00 

vedení 
5091 

i (%) 14,00 28,44 43,11 58,22 73,67 
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 ∆P (kW) 4,00 15,00 34,00 62,00 99,00 

síť ∆P (kW) 1103,00 908,00 1112,00 1739,00 2821,00 
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Příloha G Tabulka nap ětí v rozvodnách a proud ů ve vedení 
řešené sít ě 110 kV bez zdroje 100 MW, napájené z rozvodny 
Sokolnice 

UMAT (kV) 99,96 

δMAT (˚) -11,87 

UGLF (kV) 99,96 

 rozvodna 
 

δGLF (˚) -11,87 

UMAT (kV) 99,24 

δMAT (˚) -12,44 

UGLF (kV) 99,24 
rozvodna 
Konice  

δGLF (˚) -12,44 

UMAT (kV) 104,49 

δMAT (˚) -8,00 

UGLF (kV) 104,49 
rozvodna 
Vyškov  

δGLF (˚) -8,00 

UMAT (kV) 110,03 

δMAT (˚) -4,16 

UGLF (kV) 110,03 
rozvodna 
Bučovice  

δGLF (˚) -4,16 

IMAT (A) 586,38 

IGLF (A) 586,38 

i (%) 127,47 

vedení 
518  

∆P (kW) 5116,00 

IMAT (A) 534,01 

IGLF (A) 534,01 

i (%) 116,09 

vedení 
519  

∆P (kW) 3268,00 

IMAT (A) 391,73 

IGLF (A) 391,73 

i (%) 85,16 

 vedení 
556 

∆P (kW) 2012,00 

IMAT (A) 61,00 

IGLF (A) 61,00 

i (%) 25,42 

vedení 
5594  

∆P (kW) 46,00 

 síť ∆P (kW) 10442,00 
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Příloha H Tabulka nap ětí v rozvodnách a proud ů vedení 
řešené sít ě 110 kV napájené z rozvodny Sokolnice, p ři 
různých ú činících a zatížení zdroje 100 MW 
cosφ = 0,8 induktivní 

zdroj P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 108,94 116,20 122,50 128,12 133,24 

δMAT (˚) -9,11 -6,85 -4,89 -3,13 -1,53 

UGLF (kV) 108,94 116,20 122,50 128,12 133,24 

δGLF (˚) -9,11 -6,85 -4,89 -3,13 -1,53 

rozvodna 
Prostějov 

∆u (%) 8,98 16,25 22,55 28,17 33,29 

UMAT (kV) 108,29 115,59 121,93 127,58 132,73 

δMAT (˚) -9,59 -7,27 -5,26 -3,48 -1,85 

UGLF (kV) 108,29 115,59 121,93 127,58 132,73 
rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -9,59 -7,27 -5,26 -3,48 -1,85 

UMAT (kV) 110,54 115,39 119,57 123,28 126,63 

δMAT (˚) -6,50 -5,19 -4,00 -2,89 -1,85 

UGLF (kV) 110,54 115,39 119,57 123,28 126,63 
rozvodna 
Vyškov 

δGLF (˚) -6,50 -5,19 -4,00 -2,89 -1,85 

UMAT (kV) 113,40 116,10 118,43 120,48 122,33 

δMAT (˚) -3,53 -2,93 -2,35 -1,79 -1,25 

UGLF (kV) 113,40 116,10 118,43 120,48 122,33 
rozvodna 
Bučovice 

δGLF (˚) -3,53 -2,93 -2,35 -1,79 -1,25 

UMAT (kV) 108,98 116,28 122,60 128,26 133,40 

δMAT (˚) -9,10 -6,83 -4,86 -3,10 -1,49 

UGLF (kV) 108,98 116,28 122,60 128,26 133,40 
zdroj 

100MW 

δGLF (˚) -9,10 -6,83 -4,86 -3,10 -1,49 

IMAT (A) 433,00 320,00 249,00 229,00 259,00 

IGLF (A) 433,00 320,00 249,00 229,00 259,00 

i (%) 94,13 69,57 54,13 49,78 56,30 

vedení 
518  

∆P (kW) 2790,00 1526,00 919,00 780,00 997,00 

IMAT (A) 382,00 273,00 213,00 215,00 265,00 

IGLF (A) 382,00 273,00 213,00 215,00 265,00 

i (%) 83,04 59,35 46,30 46,74 57,61 

vedení 
519  

∆P (kW) 1670,00 852,00 518,00 528,00 802,00 

IMAT (A) 249,00 163,00 165,00 231,00 315,00 

IGLF (A) 249,00 163,00 165,00 231,00 315,00 

i (%) 54,13 35,43 35,87 50,22 68,48 

 vedení 
556 

∆P (kW) 810,00 349,00 356,00 699,00 302,00 

IMAT (A) 56,00 52,00 49,00 47,00 45,00 

IGLF (A) 56,00 52,00 49,00 47,00 45,00 

i (%) 23,33 21,67 20,42 19,58 18,75 

vedení 
5594  

∆P (kW) 38,00 34,00 30,00 28,00 25,00 

 vedení IMAT (A) 133,00 249,00 354,00 451,00 542,00 
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IGLF (A) 133,00 249,00 354,00 451,00 542,00 

i (%) 14,78 27,67 39,33 50,11 60,22 

5091 

∆P (kW) 4,00 14,00 28,00 46,00 66,00 

síť ∆P (kW) 5313,00 2776,00 1852,00 2080,00 3192,00 

 

cosφ = 0,9 induktivní 

  P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 107,38 113,40 118,64 123,31 127,54 

δMAT (˚) -8,91 -6,38 -4,14 -2,10 -0,20 

UGLF (kV) 107,38 113,40 118,64 123,31 127,54 

δGLF (˚) -8,91 -6,38 -4,14 -2,10 -0,20 

rozvodna 
Prostějov 

∆u (%) 7,42 13,45 18,69 23,36 27,59 

UMAT (kV) 106,72 112,78 118,05 122,74 126,99 

δMAT (˚) -9,40 -6,82 -4,54 -2,47 -0,55 

UGLF (kV) 106,72 112,78 118,05 122,74 126,99 
rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -9,40 -6,82 -4,54 -2,47 -0,55 

UMAT (kV) 109,56 113,64 117,15 120,25 123,03 

δMAT (˚) -6,35 -4,86 -3,49 -2,20 -0,98 

UGLF (kV) 109,56 113,64 117,15 120,25 123,03 
rozvodna 
Vyškov 

δGLF (˚) -6,35 -4,86 -3,49 -2,20 -0,98 

UMAT (kV) 112,89 115,19 117,16 118,89 120,44 

δMAT (˚) -3,43 -2,72 -2,05 -1,39 -0,74 

UGLF (kV) 112,89 115,19 117,16 118,89 120,44 
rozvodna 
Bučovice 

δGLF (˚) -3,43 -2,72 -2,05 -1,39 -0,74 

UMAT (kV) 107,41 113,46 118,73 123,42 127,67 

δMAT (˚) -8,89 -6,35 -4,10 -2,05 -0,15 

UGLF (kV) 107,41 113,46 118,73 123,42 127,67 
zdroj 

100MW 

δGLF (˚) -8,89 -6,35 -4,10 -2,05 -0,15 

IMAT (A) 439,00 317,00 219,00 153,00 147,00 

IGLF (A) 439,00 317,00 219,00 153,00 147,00 

i (%) 95,43 68,91 47,61 33,26 31,96 

vedení 
518  

∆P (kW) 2865,00 1500,00 712,00 350,00 324,00 

IMAT (A) 387,00 267,00 174,00 128,00 156,00 

IGLF (A) 387,00 267,00 174,00 128,00 156,00 

i (%) 84,13 58,04 37,83 27,83 33,91 

vedení 
519  

∆P (kW) 1718,00 820,00 347,00 188,00 277,00 

IMAT (A) 251,00 143,00 95,00 145,00 228,00 

IGLF (A) 251,00 143,00 95,00 145,00 228,00 

i (%) 54,57 31,09 20,65 31,52 49,57 

 vedení 
556 

∆P (kW) 829,00 267,00 117,00 277,00 682,00 

IMAT (A) 57,00 53,00 51,00 49,00 47,00 

IGLF (A) 57,00 53,00 51,00 49,00 47,00 

i (%) 23,75 22,08 21,25 20,42 19,58 

vedení 
5594  

∆P (kW) 40,00 35,00 32,00 30,00 28,00 
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IMAT (A) 120,00 227,00 325,00 417,00 503,00 

IGLF (A) 120,00 227,00 325,00 417,00 503,00 

i (%) 13,33 25,22 36,11 46,33 55,89 

 vedení 
5091 

∆P (kW) 3,00 12,00 24,00 39,00 57,00 

síť ∆P (kW) 5455,00 2633,00 1232,00 884,00 1368,00 

 

cosφ = 0,95 induktivní 

  P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 106,44 111,70 116,25 120,29 123,93 

δMAT (˚) -8,78 -6,09 -3,68 -1,45 0,64 

UGLF (kV) 106,44 111,70 116,25 120,29 123,93 

δGLF (˚) -8,78 -6,09 -3,68 -1,45 0,64 

rozvodna 
Prostějov 

∆u (%) 6,48 11,74 16,30 20,34 23,98 

UMAT (kV) 105,77 111,06 115,64 119,71 123,37 

δMAT (˚) -9,28 -6,55 -4,09 -1,84 0,27 

UGLF (kV) 105,77 111,06 115,64 119,71 123,37 

rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -9,28 -6,55 -4,09 -1,84 0,27 

UMAT (kV) 108,97 112,57 115,65 118,35 120,75 

δMAT (˚) -6,26 -4,67 -3,19 -1,78 -0,44 

UGLF (kV) 108,97 112,57 115,65 118,35 120,75 
rozvodna 
Vyškov 

δGLF (˚) -6,26 -4,67 -3,19 -1,78 -0,44 

UMAT (kV) 112,58 114,63 116,37 117,89 119,23 

δMAT (˚) -3,37 -2,61 -1,87 -1,14 -0,44 

UGLF (kV) 112,58 114,63 116,37 117,89 119,23 
rozvodna 
Bučovice 

δGLF (˚) -3,37 -2,61 -1,87 -1,14 -0,44 

UMAT (kV) 106,47 111,74 116,32 120,38 124,04 

δMAT (˚) -8,77 -6,07 -3,63 -1,40 0,70 

UGLF (kV) 106,47 111,74 116,32 120,38 124,04 
zdroj 

100MW 

δGLF (˚) -8,77 -6,07 -3,63 -1,40 0,70 

IMAT (A) 443,00 320,00 212,00 120,00 78,00 

IGLF (A) 443,00 320,00 212,00 120,00 78,00 

i (%) 96,30 69,57 46,09 26,09 16,96 

vedení 
518  

∆P (kW) 2923,00 1527,00 668,00 216,00 90,00 

IMAT (A) 392,00 270,00 163,00 82,00 89,00 

IGLF (A) 392,00 270,00 163,00 82,00 89,00 

i (%) 85,22 58,70 35,43 17,83 19,35 

vedení 
519  

∆P (kW) 1757,00 833,00 304,00 77,00 92,00 

IMAT (A) 255,00 139,00 55,00 98,00 186,00 

IGLF (A) 255,00 139,00 55,00 98,00 186,00 

i (%) 55,43 30,22 11,96 21,30 40,43 

 vedení 
556 

∆P (kW) 851,00 252,00 40,00 125,00 454,00 

IMAT (A) 57,00 54,00 52,00 50,00 49,00 vedení 
5594  

IGLF (A) 57,00 54,00 52,00 50,00 49,00 



Přílohy  

 

78

i (%) 23,75 22,50 21,67 20,83 20,42  
∆P (kW) 40,00 37,00 34,00 31,00 29,00 

IMAT (A) 115,00 218,00 314,00 404,00 491,00 

IGLF (A) 115,00 218,00 314,00 404,00 491,00 

i (%) 12,78 24,22 34,89 44,89 54,56 

 vedení 
5091 

∆P (kW) 3,00 11,00 22,00 37,00 54,00 

síť ∆P (kW) 5575,00 2659,00 1068,00 486,00 719,00 

 

cosφ = 1 

  P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 104,39 107,87 110,81 113,31 115,45 

δMAT (˚) -8,52 -5,47 -2,64 0,04 2,62 

UGLF (kV) 104,39 107,87 110,81 113,31 115,45 

δGLF (˚) -8,52 -5,47 -2,64 0,04 2,62 

rozvodna 
Prostějov 

∆u (%) 4,43 7,91 10,85 13,36 15,50 

UMAT (kV) 103,70 107,21 110,17 112,69 114,84 

δMAT (˚) -9,04 -5,96 -3,10 -0,40 2,19 

UGLF (kV) 103,70 107,21 110,17 112,69 114,84 

rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -9,04 -5,96 -3,10 -0,40 2,19 

UMAT (kV) 107,68 110,17 112,22 113,93 115,35 

δMAT (˚) -6,06 -4,25 -2,51 -0,84 0,79 

UGLF (kV) 107,68 110,17 112,22 113,93 115,35 
rozvodna 
Vyškov 

δGLF (˚) -6,06 -4,25 -2,51 -0,84 0,79 

UMAT (kV) 111,91 113,37 114,57 115,55 116,36 

δMAT (˚) -3,24 -2,35 -1,47 -0,61 0,24 

UGLF (kV) 111,91 113,37 114,57 115,55 116,36 
rozvodna 
Bučovice 

δGLF (˚) -3,24 -2,35 -1,47 -0,61 0,24 

UMAT (kV) 104,40 107,90 110,85 113,36 115,52 

δMAT (˚) -8,50 -5,44 -2,59 0,11 2,70 

UGLF (kV) 104,40 107,90 110,85 113,36 115,52 
zdroj 

100MW 

δGLF (˚) -8,50 -5,44 -2,59 0,11 2,70 

IMAT (A) 455,00 338,00 232,00 140,00 88,00 

IGLF (A) 455,00 338,00 232,00 140,00 88,00 

i (%) 98,91 73,48 50,43 30,43 19,13 

vedení 
518  

∆P (kW) 3084,00 1705,00 804,00 292,00 114,00 

IMAT (A) 404,00 288,00 184,00 100,00 88,00 

IGLF (A) 404,00 288,00 184,00 100,00 88,00 

i (%) 87,83 62,61 40,00 21,74 19,13 

vedení 
519  

∆P (kW) 1868,00 951,00 387,00 114,00 89,00 

IMAT (A) 266,00 155,00 68,00 88,00 175,00 

IGLF (A) 266,00 155,00 68,00 88,00 175,00 

i (%) 57,83 33,70 14,78 19,13 38,04 

 vedení 
556 

∆P (kW) 928,00 316,00 61,00 101,00 402,00 

vedení IMAT (A) 58,00 56,00 55,00 53,00 52,00 



Přílohy  
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IGLF (A) 58,00 56,00 55,00 53,00 52,00 

i (%) 24,17 23,33 22,92 22,08 21,67 

5594  

∆P (kW) 42,00 39,00 37,00 35,00 34,00 

IMAT (A) 111,00 214,00 313,00 407,00 500,00 

IGLF (A) 111,00 214,00 313,00 407,00 500,00 

i (%) 12,33 23,78 34,78 45,22 55,56 

 vedení 
5091 

∆P (kW) 3,00 10,00 22,00 37,00 56,00 

síť ∆P (kW) 5925,00 3021,00 1311,00 580,00 695,00 

 

cosφ = 0,95 kapacitní 

  P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 102,24 103,71 104,67 105,17 105,22 

δMAT (˚) -8,25 -4,82 -1,50 1,76 5,03 

UGLF (kV) 102,24 103,71 104,67 105,17 105,22 

δGLF (˚) -8,25 -4,82 -1,50 1,76 5,03 

rozvodna 
Prostějov 

∆u (%) 2,28 3,75 4,71 5,21 5,26 

UMAT (kV) 101,53 103,01 103,98 104,49 104,54 

δMAT (˚) -8,79 -5,34 -2,02 1,25 4,52 

UGLF (kV) 101,53 103,01 103,98 104,49 104,54 
rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -8,79 -5,34 -2,02 1,25 4,52 

UMAT (kV) 106,33 107,54 108,33 108,74 108,77 

δMAT (˚) -5,87 -3,81 -1,80 0,19 2,17 

UGLF (kV) 106,33 107,54 108,33 108,74 108,77 
rozvodna 
Vyškov 

δGLF (˚) -5,87 -3,81 -1,80 0,19 2,17 

UMAT (kV) 111,20 111,99 112,51 112,80 112,85 

δMAT (˚) -3,12 -2,09 -1,06 -0,04 0,98 

UGLF (kV) 111,20 111,99 112,51 112,80 112,85 

rozvodna 
Bučovice 

δGLF (˚) -3,12 -2,09 -1,06 -0,04 0,98 

UMAT (kV) 102,24 103,71 104,68 105,18 105,23 

δMAT (˚) -8,23 -4,77 -1,44 1,85 5,14 

UGLF (kV) 102,24 103,71 104,68 105,18 105,23 
zdroj 

100MW 

δGLF (˚) -8,23 -4,77 -1,44 1,85 5,14 

IMAT (A) 471,00 374,00 301,00 266,00 282,00 

IGLF (A) 471,00 374,00 301,00 266,00 282,00 

i (%) 102,39 81,30 65,43 57,83 61,30 

vedení 
518  

∆P (kW) 3303,00 2082,00 1346,00 1050,00 1181,00 

IMAT (A) 420,00 326,00 260,00 240,00 276,00 

IGLF (A) 420,00 326,00 260,00 240,00 276,00 

i (%) 91,30 70,87 56,52 52,17 60,00 

vedení 
519  

∆P (kW) 2023,00 1217,00 774,00 662,00 871,00 

IMAT (A) 282,00 202,00 176,00 219,00 304,00 

IGLF (A) 282,00 202,00 176,00 219,00 304,00 

i (%) 61,30 43,91 38,26 47,61 66,09 

 vedení 
556 

∆P (kW) 1049,00 536,00 405,00 632,00 1212,00 



Přílohy  
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IMAT (A) 59,00 59,00 58,00 58,00 58,00 

IGLF (A) 59,00 59,00 58,00 58,00 58,00 

i (%) 24,58 24,58 24,17 24,17 24,17 

vedení 
5594  

∆P (kW) 44,00 43,00 42,00 41,00 41,00 

IMAT (A) 118,00 234,00 348,00 462,00 577,00 

IGLF (A) 118,00 234,00 348,00 462,00 577,00 

i (%) 13,11 26,00 38,67 51,33 64,11 

 vedení 
5091 

∆P (kW) 3,00 12,00 27,00 48,00 75,00 

síť ∆P (kW) 6422,00 3890,00 2593,00 2433,00 3381,00 

 

cosφ = 0,9 kapacitní 

  P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 101,17 101,59 101,43 100,70 99,34 

δMAT (˚) -8,13 -4,50 -0,91 2,71 6,44 

UGLF (kV) 101,17 101,59 101,43 100,70 99,34 

δGLF (˚) -8,13 -4,50 -0,91 2,71 6,44 

rozvodna 
Prostějov 

∆u (%) 1,21 1,63 1,47 0,74 -0,62 

UMAT (kV) 100,46 100,88 100,72 99,98 98,62 

δMAT (˚) -8,68 -5,04 -1,46 2,15 5,87 

UGLF (kV) 100,46 100,88 100,72 99,98 98,62 
rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -8,68 -5,04 -1,46 2,15 5,87 

UMAT (kV) 105,66 106,21 106,28 105,88 104,97 

δMAT (˚) -5,77 -3,60 -1,44 0,72 2,92 

UGLF (kV) 105,66 106,21 106,28 105,88 104,97 
rozvodna 
Vyškov 

δGLF (˚) -5,77 -3,60 -1,44 0,72 2,92 

UMAT (kV) 110,85 111,28 111,42 111,27 110,81 

δMAT (˚) -3,06 -1,96 -0,86 0,24 1,36 

UGLF (kV) 110,85 111,28 111,42 111,27 110,81 
rozvodna 
Bučovice 

δGLF (˚) -3,06 -1,96 -0,86 0,24 1,36 

UMAT (kV) 101,17 101,58 101,42 100,69 99,33 

δMAT (˚) -8,10 -4,45 -0,84 2,81 6,57 

UGLF (kV) 101,17 101,58 101,42 100,69 99,33 
zdroj 

100MW 

δGLF (˚) -8,10 -4,45 -0,84 2,81 6,57 

IMAT (A) 480,00 397,00 347,00 344,00 392,00 

IGLF (A) 480,00 397,00 347,00 344,00 392,00 

i (%) 104,35 86,30 75,43 74,78 85,22 

vedení 
518  

∆P (kW) 3430,00 2346,00 1794,00 1765,00 2291,00 

IMAT (A) 429,00 350,00 310,00 322,00 385,00 

IGLF (A) 429,00 350,00 310,00 322,00 385,00 

i (%) 93,26 76,09 67,39 70,00 83,70 

vedení 
519  

∆P (kW) 2113,00 1408,00 1100,00 1188,00 1696,00 

IMAT (A) 293,00 232,00 234,00 299,00 399,00  vedení 
556 

IGLF (A) 293,00 232,00 234,00 299,00 399,00 



Přílohy  
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i (%) 63,70 50,43 50,87 65,00 86,74  

∆P (kW) 1124,00 707,00 720,00 1169,00 2092,00 

IMAT (A) 60,00 60,00 60,00 60,00 61,00 

IGLF (A) 60,00 60,00 60,00 60,00 61,00 

i (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,42 

vedení 
5594  

∆P (kW) 45,00 44,00 45,00 45,00 47,00 

IMAT (A) 126,00 252,00 379,00 509,00 645,00 

IGLF (A) 126,00 252,00 379,00 509,00 645,00 

i (%) 14,00 28,00 42,11 56,56 71,67 

 vedení 
5091 

∆P (kW) 4,00 14,00 32,00 58,00 94,00 

síť ∆P (kW) 6716,00 4519,00 3691,00 4225,00 6219,00 

 

cosφ = 0,8 kapacitní 

  P (MW) 20 40 60 80 100 

UMAT (kV) 99,30 97,69 95,19 91,54 86,01 

δMAT (˚) -7,91 -3,92 0,21 4,64 9,72 

UGLF (kV) 99,30 97,69 95,19 91,54 86,01 

δGLF (˚) -7,91 -3,92 0,21 4,64 9,72 

rozvodna 
Prostějov 

∆u (%) -0,66 -2,27 -4,77 -8,42 -13,96 

UMAT (kV) 98,57 96,95 94,43 90,75 85,15 

δMAT (˚) -8,48 -4,51 -0,41 3,96 8,96 

UGLF (kV) 98,57 96,95 94,43 90,75 85,15 
rozvodna 
Konice 

δGLF (˚) -8,48 -4,51 -0,41 3,96 8,96 

UMAT (kV) 104,48 103,74 102,31 99,99 96,29 

δMAT (˚) -5,61 -3,22 -0,80 1,73 4,47 

UGLF (kV) 104,48 103,74 102,31 99,99 96,29 
rozvodna 
Vyškov 

δGLF (˚) -5,61 -3,22 -0,80 1,73 4,47 

UMAT (kV) 110,23 109,98 109,31 108,13 106,13 

δMAT (˚) -2,95 -1,74 -0,50 0,76 2,10 

UGLF (kV) 110,23 109,98 109,31 108,13 106,13 
rozvodna 
Bučovice 

δGLF (˚) -2,95 -1,74 -0,50 0,76 2,10 

UMAT (kV) 99,29 97,66 95,15 91,49 85,93 

δMAT (˚) -7,88 -3,86 0,30 4,77 9,91 

UGLF (kV) 99,29 97,66 95,15 91,49 85,93 
zdroj 

100MW 

δGLF (˚) -7,88 -3,86 0,30 4,77 9,91 

IMAT (A) 498,00 446,00 447,00 510,00 641,00 

IGLF (A) 498,00 446,00 447,00 510,00 641,00 

i (%) 108,26 96,96 97,17 110,87 139,35 

vedení 
518  

∆P (kW) 3685,00 2959,00 2967,00 3871,00 6116,00 

IMAT (A) 448,00 402,00 414,00 490,00 630,00 

IGLF (A) 448,00 402,00 414,00 490,00 630,00 

i (%) 97,39 87,39 90,00 106,52 136,96 

vedení 
519  

∆P (kW) 2296,00 1852,00 1962,00 2750,00 4549,00 

 vedení IMAT (A) 313,00 293,00 347,00 462,00 627,00 



Přílohy  
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IGLF (A) 313,00 293,00 347,00 462,00 627,00 

i (%) 68,04 63,70 75,43 100,43 136,30 

556 

∆P (kW) 1281,00 1123,00 1578,00 2797,00 5159,00 

IMAT (A) 61,00 62,00 64,00 67,00 71,00 

IGLF (A) 61,00 62,00 64,00 67,00 71,00 

i (%) 25,42 25,83 26,67 27,92 29,58 

vedení 
5594  

∆P (kW) 47,00 48,00 51,00 55,00 63,00 

IMAT (A) 144,00 295,00 454,00 630,00 839,00 

IGLF (A) 144,00 295,00 454,00 630,00 839,00 

i (%) 16,00 32,78 50,44 70,00 93,22 

 vedení 
5091 

∆P (kW) 5,00 20,00 46,00 89,00 158,00 

síť ∆P (kW) 7313,00 6002,00 6605,00 9562,00 16045,00 

   

 

 


