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 Abstrakt 6 

ABSTRAKT 

Diplomová práce testování zemních směrových ochran pomocí experimentálně získaných 

poruchových záznamů pojednává o ochranných funkcích zemních ochran při zemních spojeních 

v kompenzované vysokonapěťové distribuční síti a moţnostech jejich testování. Na začátku práce 

je obecně popsán provoz vysokonapěťové distribuční soustavy. Je zde uvedena definice 

a charakteristika zemního spojení a jeho dělení podle druhu poruchy, velikosti přechodového 

odporu a doby trvání. Jsou zde vypsány způsoby uzemnění uzlu vinutí transformátoru 

ve vysokonapěťových distribučních sítích a podrobně popsán nejpouţívanější z nich, tedy síť 

uzemněná přes zhášecí tlumivku, a její provoz s automatikou připínání pomocného odporníku. 

Obsahem je také pojednání o lokalizaci zemního spojení pomocí pasivních statických metod 

v kompenzovaných soustavách, mezi něţ patří metoda wattmetrická, admitanční a konduktanční. 

Další sekce pojednává o poruchových záznamech uloţených v souborovém formátu 

COMTRADE, struktuře a veškerých náleţitostech jeho konfiguračního a datového souboru. Také 

je zde vytvořen a popsán příklad převodu souborového formátu ADF, zaznamenaného 

poruchovým zapisovačem osciloskopem Yokogawa, do souborového formátu COMTRADE 

pomocí tabulkového procesoru Microsoft Excel a M-filu vytvořeného v programu MATLAB. 

V praktické části následuje seznámení s přístrojovým a programovým vybavením 

pracoviště, do kterého patří sekundární testovací zařízení OMICRON CMC 256plus a jeho 

programové vybavení OMICRON Test Universe s testovacím modulem Advance TransPlay, je 

zde popsána multifunkční zemní ochrana RYo od společnosti PROTECTION & CONSULTING, 

s. r. o. a terminál točivého stroje REM 543 od společnosti ABB a jejich ochranné funkce. 

V poslední části je uvedeno samotné testování paralelně zapojených zemních ochran 

poruchovými záznamy COMTRADE testovacím modulem Advance Transplay v programu 

OMICRON Test Universe. V závěru je vyhodnocení vhodnosti jednotlivých ochranných funkcí 

zemních ochran při různých velikostech přechodového odporu v místě zemního spojení. 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Zemní spojení; zemní směrová ochrana; admitanční metoda; 

konduktanční metoda; COMTRADE; konfigurační soubor; datový 

soubor; OMICRON CMC 256plus; OMICRON Test Universe; 

Advance TransPlay ; RYo; REM 543; DEF2 
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ABSTRACT 

 Master thesis Testing of Directional Earth Fault Protections Using the Experimentally 

Obtained Fault Records deals with the protective functions of earth fault protections during earth 

faults in compensated medium voltage distribution network and their testing options. 

At the beginning of the thesis we charakterize operation of medium voltage distribution system 

in general. We begin with definition and characteristics of earth fault and its 

compartmentalization by the type of the fault, size of the transition resistance and duration. We 

also mention grounding methods of node winding transformer on medium voltage distribution 

network and we describe the most common of them in detail, i.e. network grouded through 

the arc suppression coil and its operation with automatic switching auxiliary resistor. In this part 

of the thesis we discuss the localization of the earth fault using passive static methods 

in compensated systems, which include wattmetric, admittance and conductance method. 

 In next section we deal with the fault records stored in COMTRADE file format, its 

structure and all elements of its configuration and data file. We create and describe an example 

of converting ADF file format, recorded by Yokogawa oscilloscope fault recorder, into 

COMTRADE file format using Microsoft Excel program and M-File created in the MATLAB 

program. 

 In the practical part we introduce workspace devices and software, which includes 

secondary testing equipment OMICRON CMC 256plus and its software OMICRON Test 

Universe with Advance Transplay test module, we further describe multifunctional earth fault 

protection RYo from PROTECTION & CONSULTING, s. r. o. and machine terminal REM 543 

from ABB and their protective functions. 

 The last part describes the actual testing of parallel connected earth fault protection with 

COMTRADE fault records by Advance Transplay test module in the OMICRON Test Universe. 

In the conclusion we describe evaluation of the suitability of each protective functions of earth 

fault protection in a variety of sizes the transition resistance at the earth fault location. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS:  Earth fault; directinal earth fault protection; admittance method; 

conductance method; COMTRADE; configuration file; data file; 

OMICRON CMC 256plus; OMICRON Test Universe; Advance 

TransPlay; RYo; REM 543; DEF2 
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Bo> susceptanční ochranná funkce zemní ochrany RYo - 

CFG konfigurační soubor COMTRADE - 

C0B kapacita mezi fází 2 a zemí F 
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DTS distribuční transformační stanice - 
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netočivá (nulová) konduktance respektující svod zbývajících 
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t čas vypnutí, časový údaj s 

To časové zpoţdění zemní ochrany RYo s 

TZ testovací zařízení - 
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L1U  okamţitá hodnota napětí fáze 1 V 

L2U  okamţitá hodnota napětí fáze 2 V 

L3U  okamţitá hodnota napětí fáze 3 V 

Un jmenovité napětí V 

00  ,UU  netočivá (nulová) sloţka napětí V 

0BU  netočivá (nulová) sloţka napětí ve fázi 2 proti zemi V 

0CU  netočivá (nulová) sloţka napětí ve fázi 3 proti zemi V 

0sekU  sekundární popudová hodnota netočivé (nulové) sloţky napětí V 

0_faultU  hodnota netočivé (nulové) sloţky napětí před poruchou V 

0_prefaultU  hodnota netočivé (nulové) sloţky napětí při poruše V 

Uo> napěťová ochranná funkce zemní ochrany RYo - 

U1_VYV napětí fáze 1 na straně distribuční soustavy 22 kV V 

U2_VYV napětí fáze 2 na straně distribuční soustavy 22 kV V 
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U3_VYV napětí fáze 3 na straně distribuční soustavy 22 kV V 

vn vysoké napětí kV 

vvn velmi vysoké napětí kV 

cNY  celková admitance nepostiţených vývodů S 

TLY  admitance zhášecí tlumivky S 

vyvY  celková admitance chráněného vývodu S 

0Y  netočivá (nulová) sloţka admitance S 

Yo> admitanční ochranná funkce zemní ochrany RYo - 

ZS zemní spojení - 

ZT zhášecí tlumivka - 

0  fázový posun mezi U0 a I0 ° 

b  
základní úhel ° 
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1 ÚVOD 
Kvůli neustále rostoucím poţadavkům na bezpečný, spolehlivý a bezporuchový provoz 

kompenzovaných vysokonapěťových distribučních sítí, se kladou zvýšené nároky na elektrické 

ochrany. Bohuţel člověk zatím neumí provozovat tyto sítě tak, aby na nich nevznikaly poruchy. 

I kdyţ projektování, výstavba, provoz, ale i spolehlivost těchto sítí je vysoká, jsou tyto sítě 

v nejčastějším případě ohroţovány zemními spojeními. Proto musí ochrany tyto jednofázové 

poruchy řešit tak, aby zdravé části distribuční soustavy mohly být dále provozovány a následky 

poruch se minimalizovaly. 

 Díky zhášecí tlumivce zapojené v uzlu transformátoru kompenzované distribuční sítě 

dojde v případě zemního spojení k vykompenzování poruchového proudu. Tím se předejde 

zbytečným materiálním škodám a omezí se riziko úrazu dotykovým či krokovým napětím. I tak 

je ale důleţité v co nejkratším čase poruchu vyhledat, odstranit a vrátit síť zpět 

do bezporuchového stavu. 

 Tato diplomová práce se bude zabývat porovnáváním funkčnosti a spolehlivosti 

jednotlivých ochranných funkcí zemních směrových ochran, které měří a vyhodnocují vzniklou 

nulovou sloţku napětí a proudu, a podle toho označí vývod postiţený zemním spojením 

a popřípadě pomocí připínání pomocného odporníku můţe určit i vzdálenost poruchy od 

trafostanice, ve které se ochrana nachází. 

V tomto případě se bude jednat o ochranu točivého stroje REM 543 od společnosti ABB 

a její zemní směrovou ochrannou funkci DEF2, a multifunkční zemní ochranu RYo od výrobce 

PROTECTION & CONSULTING, s. r. o a její admitanční a konduktanční ochrannou funkci. 
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2 DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA 
Distribuční soustavu (DS) České republiky (ČR) lze podle napěťových úrovní rozdělit na sítě 

velmi vysokého napětí (vvn 110 kV), sítě vysokého napětí (vn 35, 22, 10, 6 kV) a na sítě nízkého 

napětí (nn 400/230 V). Parametry a moţnosti provozu DS vn jsou závislé na systému uzemnění 

transformátoru vvn/vn - na způsobu spojení nulového bodu vn vinutí napájecího transformátoru 

se zemnící soustavou. Systém uzemnění určuje moţnosti provozu soustavy z hlediska 

bezpečnosti, chránění, dimenzování či nepřetrţitosti dodávky elektrické energie. 

V bezporuchovém stavu symetrické sítě se volba uzemnění neprojevuje na jejím provozu. 

Zásadní rozdíl nastane, pokud dojde k vodivému spojení jedné fáze se zemí. Pokud porucha 

vznikne uvnitř sítě účinně uzemněné nebo uzemněné přes uzlový odporník, jedná 

se o jednofázový zkrat a poruchový proud dosahuje velikostí, při kterých nemůţe být postiţená 

soustava provozována. Musí dojít k odpojení postiţeného vedení v co nejkratším čase a tedy 

i k přerušení dodávky elektrické energie. U sítí uzemněných přes zhášecí tlumivku nebo sítí 

izolovaných se jedná o zemní spojení (ZS), jehoţ poruchový proud dosahuje pouze malé úrovně 

a není nutné okamţité vypnutí postiţeného vývodu. Právě velikost poruchového proudu je 

ovlivněna pouţitým systémem uzemnění a má velkou hodnotu pro určení rizika úrazu 

elektrickým proudem, dimenzování či pro míru mechanických poškození způsobených poruchou 

[3]. 

2.1 Zemní spojení 

Sítě vn hustě protínají území venkova, městská centra i okraje měst s průmyslovými závody 

a jsou vystaveny atmosférickým vlivům, cizím zásahům, ale i četným přepětím. Tyto jevy velmi 

ovlivňují jejich bezporuchový chod a nejčastěji zapříčiňují spojení jedné fáze se zemí. Sítě vn 

mají v ČR neúčinně uzemněný či izolovaný uzel transformátoru, tudíţ se tato porucha nazývá 

zemním spojením. Jak jiţ bylo vysvětleno výše, spojení fáze se zemí u sítě s účinně uzemněným 

uzlem nebo uzemněným přes velkou rezistenci se nazývá zkratem. Zásadním rozdílem mezi 

jednofázovým zkratem a zemním spojením je v tom, ţe zkratový proud je většinou 

několikanásobně větší neţ proud provozní (nebo je blízký provoznímu proudu) a má indukční 

charakter, kdeţto v místě ZS prochází pouze malý poruchový proud většinou kapacitního 

charakteru. 

 V sítích s větší rozlohou, kde poruchový proud přesáhne hodnotu asi 5 A, vzniká při ZS 

zpravidla oblouk, který se rozroste do značných délek, bývá velice pohyblivý a téměř vţdy 

zasáhne sousední fáze. Důsledkem toho jsou pak dvojfázové nebo trojfázové zkraty. Hořící 

obloukové ZS přepaluje vodiče, dřevěné stoţáry a ničí izolátory. 

 Nebezpečným jevem jsou přepětí, která nastanou při nestabilním hoření oblouku, kdy 

dochází k jeho hasnutí a opětovnému zapalování, zvláště při přerušovaném ZS. Na zdravých 

fázích se mohou objevit napětí 4 - 4,5 fU , kde fU  je efektivní hodnota fázového napětí. 

Pro udrţení provozu těchto sítí i při ZS se provádí kompenzace zemních proudů [6]. 

2.1.1 Dělení zemních spojení 

Podle druhu poruchy a velikosti přechodového odporu (RP) v místě ZS se rozlišuje: 

 kovové (nízkoohmové) ZS (Obr. 2-1), RP je v místě ZS prakticky nulový (do několika 

ohmů), 

 obloukové ZS (Obr. 2-2), v místě ZS je RP tvořen převáţně odporem oblouku (řádově 

desítky aţ stovky ohmů), 

 odporové (vysokoohmové) ZS (Obr. 2-3), v místě ZS RP dosahuje hodnot několika set 

aţ tisíc ohmů. 
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Obr. 2-1: Průběh nulové složky napětí a proudu při kovovém ZS [3] 

 

Obr. 2-2: Průběh nulové složky napětí a proudu při obloukovém ZS [3] 

 

Obr. 2-3: Průběh nulové složky napětí a proudu při odporovém ZS (RP = 1600 Ω) [3] 
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Podle doby trvání ZS se rozlišuje: 

 velmi krátké (mţikové) ZS - doba trvání do 5 s, 

 krátkodobé ZS - s dobou trvání od 5 s do 10 min, 

 přerušované ZS - velmi krátké (mţikové) nebo krátkodobé ZS v rychlém sledu po sobě 

se opakující, 

 trvalé ZS - s dobou trvání nad 10 min [7]. 

2.1.2 Charakteristika zemních spojení 

Vznik ZS je doprovázen těmito jevy, podle kterých se dá ZS určit: 

 výrazný pokles fázového napětí postiţené fáze, případně aţ na nulu, 

 zvýšení fázového napětí ve zdravých nepostiţených fázích přibliţně na velikost 

sdruţeného napětí, 

 vznik nulové sloţky napětí (napětí mezi uzlem transformátoru a zemí), které můţe 

dosáhnout aţ fázové hodnoty napětí v bezporuchovém stavu, 

 vznik nulové sloţky proudu, jenţ je třetina poruchového proudu tekoucí místem ZS [2]. 

2.2 Výběr vhodného zpŧsobu uzemnění uzlu transformátoru 
Vhodné pouţití způsobu uzemnění uzlu transformátoru je zohledněno důleţitými faktory, mezi 

které patří: 

 celkový kapacitní proud soustavy, 

 velikost poruchového proudu (kapacitní proud ZS či zbytkový proud), 

 ustálená poruchová napětí, 

 přepětí při vzniku a přerušení jednopólové poruchy (vliv elektrického oblouku, rychlost 

zotavení vn systému), 

 způsob likvidace poruchy, 

 moţnost dosaţení maximální citlivosti ochran, 

 ovlivnění pomocných obvodů, 

 investiční a provozní náklady, 

 bezpečnost provozu [3]. 

2.3 Zpŧsoby uzemnění uzlu vinutí transformátorŧ 
Způsob uzemnění uzlu sítě vn ovlivňuje chování celé sítě při jednofázové poruše. Jednofázová 

porucha je v distribučních sítích zastoupena aţ 70 % z celkového počtu poruch. Proto je způsob 

uzemnění uzlu důleţitý pro celkovou spolehlivost distribuční sítě. Provoz uzlu lze rozdělit 

do několika základních skupin: 

 účinně uzemněný uzel (v ČR se v soustavách vn nepouţívá), 

 izolovaný uzel, 

 neúčinně uzemněný uzel, 

 nepřímo uzemněný uzel přes uzlový odporník, 

 nepřímo uzemněný uzel přes zhášecí tlumivku (kompenzovaná soustava). 

V Evropě se vyskytují uvedené základní skupiny způsobů uzemnění uzlu sítě a také jejich 

modifikace a kombinace. Kaţdý způsob uzemnění uzlu sítě je specifický svými vlastnostmi [4].  

Práce se bude zabývat především neúčinně uzemněným uzlem sítě přes zhášecí tlumivku 

neboli kompenzovanou soustavou. 
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2.4 Síť uzemněná přes zhášecí tlumivku (kompenzovaná síť) 
Do nulového bodu transformátoru se pro sníţení zemního proudu připojuje tzv. zhášecí tlumivka 

neboli Petersenova cívka. Tlumivka je zdrojem proudu induktivního charakteru IL. 

Ve zjednodušeném řešení se uvaţuje proud čistě induktivního charakteru. Pokud má induktivní 

proud stejnou hodnotu jako kapacitní proud IC tekoucí místem ZS, dojde k vykompenzování 

zemního proudu (Obr. 2-4) a místem poruchy nepoteče ţádný proud Ip = 0. 

 
Obr. 2-4: Rozložení proudů v kompenzované síti při ZS [1] 

Zhášecí tlumivka reguluje v praxi induktivní proud v závislosti na velikosti zemního 

proudu, který je v dané síti dán celkovou délkou vedení sítě. Délka sítě se mění změnou 

konfigurace sítě buď vypínáním nebo zapínáním jednotlivých vedení anebo rozšiřováním sítě. 

Uvaţováním činné sloţky proudu ZS a tlumivky, teče místem zemního spojení pouze velmi malý 

tzv. zbytkový proud [1]. 

2.4.1 Provoz kompenzovaných sítí s automatickým připínáním odporníku 

Zbytkový proud je dán fázorovým součtem svodových proudů jednotlivých fází a činného proudu 

tlumivky. Pro ochrany je kvůli jeho malé úrovni obtíţná detekce poruchy na postiţeném vývodu. 

K tomuto účelu slouţí automatika pro připnutí pomocného odporníku, která po aktivaci zvýší 

činnou sloţku poruchového proudu. Automatika (vypínač 2 v Obr. 2-5) je spouštěna po indikaci 

vzniku ZS v přednastaveném čase po překročení prahové hodnoty nulové sloţky napětí pouze 

na nezbytný čas potřebný k vyhodnocení poruchy zemními ochranami (nejčastěji kolem 1 s). 

Jestliţe nedojde k samočinnému uhasnutí ZS, dojde po úspěšné detekci postiţeného vývodu 

k vyhledání poruchy. 

 

Obr. 2-5: Provoz kompenzované sítě s automatikou připínání pomocného odporníku při vzniku 

trvalého ZS [3] 
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 Na Obr. 2-5 je napájecí rozvodna 110/22 kV vybavená automatikou připínání pomocného 

odporníku na výkonovém vynutí zhášecí tlumivky a automatikou přizemnění postiţené fáze 

pro eliminaci poruchového proudu v místě ZS. Pokud dojde ke vzniku trvalého ZS (označeno 

číslem 1), dojde k navýšení hodnoty nulového napětí nad nastavenou hranici a automatika zhášecí 

tlumivky na krátkou dobu (1 s) připne v nastaveném čase (2,5 s) k výkonovému vinutí pomocný 

odporník (označeno číslem 2). 

 Na Obr. 2-6 jsou zobrazeny napěťové a proudové poměry během kovového ZS 

v kompenzované distribuční soustavě 22 kV, které vzniklo spojením fáze L1 s uzemněnou 

kovovou konstrukcí distribuční transformační stanice (DTS). Jelikoţ je většinou zemnící soustava 

DTS propojená se zemnící soustavou sítě nn, je hodnota poruchového odporu v těchto případech 

zanedbatelná (RP cca 0,02 Ω) [3]. 

 

Obr. 2-6: Průběh okamžitých hodnot napětí na hladině 22 kV UL1, UL2, UL3, proudu poruchou If, 

proudu šentováním ISH, odběrového proudu na vývodu z napájecí rozvodny IL1 a odběrového 

proudu IsL3 na nn straně postižené DTS [3] 

2.4.2 Lokalizace zemního spojení pomocí pasivních statických metod 

v kompenzovaných soustavách 

Pasivní metody vyuţívají monitorování napěťových a proudových poměrů v postiţené soustavě 

bez nutnosti pouţití jiného „pomocného“ zdroje signálu. V tomto případě jsou parametry napětí 

a proudů vyhodnocovány po odeznění přechodného děje při ZS, jedná se tedy o metody statické, 

které vyuţívají ustáleného signálu zaznamenaného aţ po odeznění přechodného děje. Statické 

metody pro lokalizaci poruchy v kompenzovaných soustavách, kterými se bude tato práce 

zabývat jsou uvedeny níţe [3]. 

2.4.2.1 Metoda detekce činné sloţky nulového proudu (wattmetrická metoda) 

Z důvodu vţdy přetrvávajícího zbytkového proudu činného charakteru, lze pro lokalizaci poruchy 

v kompenzovaných sítích vyuţít směru právě tohoto proudu. U postiţeného vývodu je činná 

sloţka nulového proudu popřípadě činný výkon nulové sloţky vyšší a má opačný směr neţ 

u ostatních nepostiţených vývodů. Na funkci metody má zásadní vliv velikost činné sloţky 
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nulového proudu a vhodně navrţené měřící proudové transformátory (PTP), jejichţ rozdílné 

chyby fáze a úhlu mohou vzhledem k nízké úrovni zbytkového proudu (3 % - 10 % kapacitního 

proudu sítě) zapříčinit neselektivní působení metody. Pro zvýšení úrovně činné sloţky nulového 

proudu a tedy pro zvýšení citlivosti zemních ochran se nejen v ČR vyuţívá, jak jiţ bylo řečeno 

výše, krátkodobého připnutí pomocného odporníku. Na Obr. 2-7 je zobrazen příklad 

charakteristiky detekující činnou sloţku nulového proudu. Distribuční soustava se běţně nemusí 

provozovat jako zcela vykompenzovaná, ale můţe být mírně rozladěná, proto má nulová sloţka 

proudu fázový posun dle charakteru provozu systému, jak je naznačeno na tomto obrázku [3]. 

 

Obr. 2-7: Příklad charakteristiky wattmetrického článku [3] 

2.4.2.2 Admitanční metoda nulové sloţky 

Admitanční metoda je zaloţena na nepřetrţitém sledování nulové sloţky proudu 0I  a napětí 0U , 

kde se při překročení přednastavené hodnoty nulové sloţky napětí admitance vypočítá vztahem 

0

0
0
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I
Y


  (S; A, V). (2.1) 

 Pro vyhodnocení admitance se pouţívá, z důvodu omezení selhání metody vlivem 

nesymetrie systému, přírůstkové metody. Admitance je vypočítána z poměru přírůstku nulového 

napětí a proudu mezi stavem před poruchou (prefault) a při poruše (fault) vztahem 
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 . (2.2) 

 U nepostiţeného vývodu je výsledná admitance rovna celkové admitanci vývodu vyvY  

a má záporné znaménko 

 vyvvyvvyv0 jBGYY  . (2.3) 

 V praxi můţe mít vypočtená konduktance vyvG  i kladné znaménko, z důvodu malých 

úrovní 0I  a 0U , a tedy nepřesnosti při výpočtu výsledné admitance. Také vypočtená susceptance 
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vyvB  můţe dosahovat kladné hodnoty vlivem chyby měření nebo v případě necentrální 

kompenzace či při provozu systému v podkompenzovaném stavu. Proto je pro správné 

vyhodnocení velmi důleţitá správná volba provozní charakteristiky. Rovnice (2.4) vyjadřuje stav, 

který indikuje postiţený vývod. Výsledná admitance je rovna součtu celkové admitance 

nepostiţených vývodů cNY  a admitance zhášecí tlumivky TLY  

 TLcN0 YYY  . (2.4) 

 Výsledná nulová konduktance vycházející z rovnice (2.4) má v praxi kladné znaménko, 

kdeţto znaménko susceptance je závislé na stupni kompenzace soustavy. Princip funkce 

admitanční metody je na Obr. 2-8. 

 
Obr. 2-8: Příklad charakteristiky admitanční metody [3] 

 Zařízení vyuţívající admitanční metody pro lokalizaci poruchy pouţívají podobné 

pracovní charakteristiky jako distanční ochrany. Největší rozdíl mezi admitanční a distanční 

ochranou je v tom, ţe pokud je vypočítaná admitance uvnitř admitanční charakteristiky, jde 

o nepostiţený vývod a popud je blokován, jestliţe se admitance dostane ven z pracovní 

charakteristiky, dojde k popudu a vývod je určen jako postiţený, toto znázorňuje Obr. 2-9. 

 

Obr. 2-9: Příklad pracovní charakteristiky admitanční metody [3] 
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 Experimentálním měřením byla prokázána správná funkce admitanční metody 

v kombinaci s automatikou připínání pomocného odporníku při ZS s odporem aţ do 7,5 kΩ, coţ 

má být v této diplomové práci ověřeno na poruchových záznamech ZS při různých velikostech 

přechodového odporu. [3]. 

2.4.2.3 Admitanční metoda vyuţívající násobky základní harmonické 

Pro zvýšení citlivosti admitanční metody se při vyhodnocení nulové sloţky napětí a proudu 

vyuţívá násobků základní harmonické, hlavně 5. harmonické, která je nejvíce zastoupena 

v poruchovém (kapacitním) proudu a není kompenzována zhášecí tlumivkou. Aplikace této 

metody provede výpočet a vyhodnocení admitance pro tuto frekvenční sloţku, kdy se systém 

chová jako nekompenzovaný. V určitých případech se můţe pro vyhodnocení vyuţít součtu 

vypočtených admitancí základní harmonické a ostatních frekvenčních sloţek, které jsou 

v poruchovém proudu výrazně zastoupeny (3., 5. a 7. harmonické) [3]. 

2.4.2.4 Admitanční metoda v okruţní síti 

Admitanční metody se vyuţívají také v případě sítí, které se provozují nebo je lze provozovat 

jako okruţní. Radiální sítě v bezporuchovém stavu je nutné po vzniku ZS „zkruhovat“ a sledovat 

přerozdělení nulové sloţky proudu mezi obě paralelní větve dle jejich impedancí (admitancí), 

na základě čehoţ se lokalizuje místo poruchy. Zvýšení citlivosti se dosáhne archivací 

vystopovaných ZS s příslušnými poměry admitancí, díky kterým se v budoucnu vzniklé ZS 

v místě s podobným poměrem zaznamenané admitance snáze lokalizuje. U okruţních sítí 

v bezporuchovém stavu dojde po vzniku ZS ke krátkodobému připojení pomocné kapacity 

k výkonovému vinutí zhášecí tlumivky. Během této operace se pro určení místa poruchy sleduje 

změna nulové sloţky proudu před a po připojení této kapacity a na základě přerozdělení přírůstku 

nulové sloţky proudu se lokalizuje místo poruchy [3]. 

2.4.2.5 Konduktanční metoda 

Konduktanční metoda vychází z podobného principu jako metoda admitanční. Zásadní rozdíl je 

v detekci směru poruchy, kdy se vyhodnocuje pouze konduktance vypočtená z nulové sloţky 

napětí a proudu pro postiţený vývod 
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kde GcN je nulová konduktance respektující svod zbývajících nepostiţených linek, 

 GTL je nulová konduktance odpovídající ekvivalentu zhášecí tlumivky, 

 0I  je fázor naměřené nulové sloţky proudu na daném vývodu, 

 0U  je fázor naměřené nulové sloţky napětí na daném vývodu, 

a pro nepostiţený vývod 
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kde Gvyv je nulová konduktance chráněné linky [3]. 

2.4.2.6 Konduktanční metoda s měřením přírŧstku 

Výhoda konduktanční metody s měřením přírůstku je ve vyhodnocování změny (přírůstku) 

nulové sloţky proudu 0I  a napětí 0U  mezi stavem před a po vzniku poruchy, čímţ odpadnou 

problémy způsobené vlivem nesymetrie systému a chybou měření PTP. Metoda výpočtu 
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konduktance z hodnot přírůstků je obdobná jako u konduktanční metody, kde postiţený vývod je 

vyjádřen vztahem 
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a nepostiţený vývod je vyjádřen vztahem 
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 Pro určení směru poruchy metoda porovnává přírůstky konduktance ∆G0, tedy reálnou 

část poměru přírůstku nulového proudu k přírůstku nulového napětí, s kladnou a zápornou 

prahovou hodnotou, jak ukazuje Obr. 2-10. 

 

Obr. 2-10: Pracovní charakteristika přírůstkového induktančního článku [3] 

 Metoda dosahuje dobrých výsledků v kombinaci s automatikou připínání pomocného 

odporníku. Výhodou je selektivní nastavení popudové hodnoty konduktance postiţeného vývodu 

pro citlivost a spolehlivost konduktančních ochran. U kombinace automatiky připínání 

pomocného odporníku s konduktanční ochranou je nastavena jedna popudová hodnota 

konduktance podle zvoleného pomocného odporníku GRp. Připnutím pomocného odporníku 

vzroste naměřená nulová konduktance postiţeného vývodu nad hodnotu, která je rovna 

minimálně konduktanci pomocného odporníku. Pro postiţený vývod bude platit 
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vyvRp >> GG . 

 V ČR běţně pouţívané konduktanční ochrany pracují ve spolupráci s automatikou 

pomocného odporníku, kdy během připnutí odporníku vyhodnocují absolutní hodnotu 

konduktance postiţeného vývodu [3]. 
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3 COMTRADE SOUBORY 
COMTRADE (Common Format for Transient Data Exchange for Power Systems) obecný 

formát pro výměnu přechodně uloţených dat v elektrizačních soustavách je formát datového 

souboru určený pro zápis poruchových záznamů a dat událostí získaných z energetických 

systémů nebo jejich modelů. 

Kaţdý COMTRADE záznam má sadu aţ čtyř souborů s ním spojené. Kaţdý ze čtyř typů 

souborů nese jinou kategorii informací. Tyto čtyři typy jsou následující: 

 hlavičkový soubor (HDR), 

 konfigurační soubor (CFG), 

 datový soubor (DAT), 

 informační soubor (INF). 

Všechny soubory v sadě musí mít stejný název, liší se pouze příponou, která označuje typ 

souboru. 

Hlavičkový soubor (HDR) a informační soubor (INF) jsou nepovinné soubory, obsahující 

zvláštní informace pro uţivatele, které nejsou pro čtení souborů COMTRADE pomocí 

aplikačního programu potřebné [8], [9]. 

3.1 Konfigurační soubor (CFG) 

Konfigurační soubor je textový ASCII (americký národní normalizovaný kód pro výměnu 

informací) soubor určený k tomu, aby byl čten pomocí počítačového programu ve strojovém 

kódu. Konfigurační soubor má předem definovaný normalizovaný formát obsahující informace, 

které program ve strojovém kódu potřebuje pro správnou interpretaci datového souboru. 

Konfigurační soubor můţe být vytvořen v programu automatizovaného zpracování textu 

nebo programem ve strojovém kódu, který vytváří konfigurační soubor z informací v datech, 

které jsou zdrojem poruchového záznamu. Pokud je pro vytvoření konfiguračního souboru pouţit 

textový procesor, musí být data zapsána v ASCII formátu textového souboru [8], [9]. 

3.1.1 Obsah 

Konfigurační soubor obsahuje následující informace: 

 název stanice, identifikaci záznamového zařízení a rok revize COMTRADE normy, 

 počet a typ kanálů, 

 názvy kanálů, jednotky a přepočítávací koeficienty, 

 řádkový kmitočet, vzorkovací rychlost(i) a počet vzorků pro kaţdou rychlost, 

 datum a čas prvního datového impulsu, 

 datum a čas vybavovacího impulsu, 

 typ datového souboru, 

 násobitel časového údaje [8], [9]. 

3.1.2 Formát 

Konfigurační soubor je rozdělen do řádků. Kaţdý řádek musí být ukončen znaky návrat 

vozíku/posun o řádku (Carriage return/Line feed) označující konec řádku <CR/LF>. Pro oddělení 

datových polí v řádku se pouţívají čárky. Oddělení čárkou je nutné, i kdyţ se ţádná data 

do datových polí nezadávají. Vzhledem k tomu, ţe jsou čárky pouţity jako oddělovače datových 

polí, nemůţou být pouţity jako znaky oddělující jednotlivé slova. Pouţití jiných znaků 

pro oddělení polí nebo vyplnění prázdných polí, jako např. mezerami nebo nulami, je přípustné 

za předpokladu, ţe není překročen povolený maximální počet znaků. Veškerý text psaný 
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v konfiguračním souboru musí být bez diakritiky. Informace v kaţdém řádku souboru musí být 

uvedeny v přesném pořadí uvedeném v kapitolách 3.1.2.1 – 3.1.2.9. Řádky musí mít přesnou 

strukturu uvedenou v 3.1.4. Odchylky od tohoto formátu způsobí neplatnost skupiny souborů [8], 

[9]. 

3.1.2.1 Název stanice, identifikace záznamového zařízení a rok revize 

První řádek konfiguračního souboru obsahuje název stanice, identifikaci záznamového zařízení 

a rok revize COMTRADE normy. 

station_name,rec_dev_id,rev_year <CR/LF> 

kde 

station_name je název místa rozvodny. Nekritická informace. Alfanumerický zápis. 

Minimální délka znaků = 0, maximální délka znaků = 64. 

rec_dev_id je identifikační číslo nebo název záznamového zařízení. Nekritická 

informace. Alfanumerický zápis. Minimální délka znaků = 0, maximální 

délka znaků = 64. 

rev_year je verze COMTRADE souboru, která je určena rokem revize normy, 

například 2000. Pokud toto pole neexistuje nebo pokud je prázdné, 

předpokládá se, ţe tento soubor splňuje původní verzi vydání normy 1991. 

Kritická informace. Číselný zápis. Minimální délka znaků = 4, maximální 

délka znaků = 4 [8], [9]. 

3.1.2.2 Počet a typ kanálŧ 

Instrukce obsahuje počet a typ kanálů jak se vyskytují v kaţdém záznamu dat v datovém souboru: 

TT,##A,##D <CR/LF> 

kde 

TT je celkový počet kanálů. Kritická informace. Číselný zápis, celé číslo. 

Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 7. Minimální hodnota 

= 1, maximální hodnota = 999999. TT se musí rovnat součtu dále uvedených 

##A a ##D. 

##A je počet analogových kanálů následovaný identifikátorem A. Kritická 

informace. Alfanumerický zápis. Minimální délka znaků = 2, maximální 

délka znaků = 7. Minimální hodnota = 0A, maximální hodnota = 999999A. 

##D je počet digitálních kanálů následovaný identifikátorem D. Kritická 

informace. Alfanumerický zápis. Minimální délka znaků = 2, maximální 

délka znaků = 7. Minimální hodnota = 0D, maximální hodnota = 999999D 

[8], [9]. 

3.1.2.3 Informace analogových kanálŧ 

Tato skupina řádků obsahuje informace o analogových kanálech. K dispozici je jeden řádek 

pro kaţdý analogový kanál, celkový počet řádků analogových kanálů se musí rovnat ##A 

(viz 3.1.2.2). Pokud je součet analogových kanálů = 0, pak řádky informací analogových kanálů 

neexistují. Pouţívá se následující formát: 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS <CR/LF> 
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kde 

An je referenční číslo analogového kanálu. Kritická informace. Číselný zápis, 

celé číslo. Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 6. 

Minimální hodnota = 1, maximální hodnota = 999999. Počáteční nuly nebo 

mezery se nepoţadují. 

ch_id je identifikátor kanálu. Nekritická informace, ale pro větší přehlednost nutná. 

Alfanumerický zápis. Minimální délka znaků = 0, maximální délka znaků = 

64. 

ph je identifikace fáze kanálu. Nekritická informace. Alfanumerický zápis. 

Minimální délka znaků = 0, maximální délka znaků = 2. 

ccbm je sledovaný prvek obvodu. Nekritická informace. Alfanumerický zápis. 

Minimální délka znaků = 0, maximální délka znaků = 64. 

uu jsou jednotky kanálu (např. V, A). Kritická informace. Abecední zápis. 

Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 32. 

a je kanálový násobitel. Kritická informace. Číselný zápis, reálné číslo. 

Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 32. 

b je kanálový offsetový sčítanec. Kritická informace. Číselný zápis, reálné 

číslo. Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 32. 

Přepočítávací koeficient kanálu je ax + b. Uloţená hodnota dat x odpovídá v datovém souboru 

vzorkované hodnotě (ax + b) v jednotkách (uu) uvedených výše. Pravidla matematické analýzy 

jsou splněna tak, ţe vzorek dat x je vynásoben činitelem zisku a a pak se přičte činitel posunutí b. 

Zpracování hodnoty dat pomocí přepočítávacího koeficientu reviduje původní vzorkované 

hodnoty. 

skew je časový posuv kanálu (v μs) od začátku periody vzorkování. Nekritická 

informace. Číselný zápis, reálné číslo. Minimální délka znaků = 1, 

maximální délka znaků = 32. 

min je minimální hodnota dat daného rozsahu (spodní mez moţného rozsahu 

hodnot dat) pro hodnoty dat určeného kanálu. Kritická informace. Číselný 

zápis, celé číslo. Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 6. 

Minimální hodnota = -99999, maximální hodnota = 99999. 

max je maximální hodnota dat daného rozsahu (horní mez moţného rozsahu 

hodnot dat) pro hodnoty dat určeného kanálu. Kritická informace. Číselný 

zápis, celé číslo. Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 6. 

Minimální hodnota = -99999, maximální hodnota = 99999. 

primary je primární součinitel převodu napěťového nebo proudového přístrojového 

transformátoru daného kanálu. Kritická informace. Číselný zápis, reálné 

číslo. Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 32. 

secondary je sekundární součinitel převodu napěťového nebo proudového přístrojového 

transformátoru daného kanálu. Kritická informace. Číselný zápis, reálné 

číslo. Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 32. 

PS je identifikátor indikující, zda hodnota získaná z rovnice pro přepočítávací 

koeficient kanálu ax + b obnovuje primární (P) nebo sekundární (S) 

hodnotu. Kritická informace. Abecední zápis. Minimální délka znaků = 1, 

maximální délka znaků = 1. Platnými znaky jsou pouze: p, P, s, S. 
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Data v datovém souboru, přepočítávací koeficienty kanálu a jednotky kanálu se mohou vázat buď 

k primárním, nebo k sekundárním jednotkám, takţe transformátor 22 kV na 100 V u kanálu, 

jehoţ jednotky jsou kilovolty, bude mít primární součinitel 22 a sekundární součinitel 0,1 

(22,0.1). Primární nebo sekundární proměnná (PS) slouţí jako prostředek pro výpočet 

ekvivalentní primární nebo sekundární hodnoty u aplikací, kde se primární nebo sekundární 

hodnota poţaduje a kde existuje alternativní hodnota. Při určování primární (P) nebo sekundární 

(S) hodnoty pomocí rovnice ax + b pak můţe uţivatel určit hodnoty nezbytné pro analýzu nebo 

reprodukování [8], [9]. 

Tab. 3-1: Vyjádření hodnot pomocí rovnice ax + b [8] 

Poţadovaná hodnota Primární Sekundární 

Primární Hodnota pro pouţití Vynásobí se primární hodnotou 

a vydělí se sekundární hodnotou 

Sekundární Vydělí se primární hodnotou a 

vynásobí se sekundární hodnotou 
Hodnota pro pouţití 

3.1.2.4 Informace stavových (digitálních) kanálŧ 

Tato skupina řádků obsahuje informace stavových kanálů. K dispozici je jeden řádek pro kaţdý 

stavový kanál, celkový počet řádků stavových kanálů se musí rovnat ##D (viz 3.1.2.2). Pokud je 

součet stavových kanálů = 0, pak řádky informací kanálů neexistují. Pouţívá se následující 

formát: 

Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> 

kde 

Dn je referenční číslo stavového kanálu. Kritická informace. Číselný zápis, 

celé číslo. Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 6. 

Minimální hodnota = 1, maximální hodnota = 999999. Počáteční nuly ani 

mezery se poţadují. 

ch_id je název kanálu. Nekritická informace. Alfanumerický zápis. Minimální 

délka znaků = 0, maximální délka znaků = 64. 

ph je identifikace fáze kanálu. Nekritická informace. Alfanumerický zápis. 

Minimální délka znaků = 0, maximální délka znaků = 2. 

ccbm je sledovaný prvek obvodu. Nekritická informace. Alfanumerický zápis. 

Minimální délka znaků = 0, maximální délka znaků = 64. 

y je normální stav stavového kanálu. Kritická informace. Číselný zápis, celé 

číslo. Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 1. Platnými 

hodnotami jsou pouze 0 nebo 1 [8], [9]. 

3.1.2.5 Řádkový kmitočet 

Řádkový kmitočet bude uveden na samostatném řádku v souboru: 

lf <CR/LF> 

kde 

lf je jmenovitý řádkový kmitočet v Hz. Nekritická informace. Číselný zápis, 

reálné číslo. Minimální délka znaků = 0, maximální délka znaků = 32 [8], 

[9]. 
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3.1.2.6 Informace o vzorkovací rychlosti 

Tato část obsahuje informace o vzorkovacích rychlostech a o počtu vzorků dat pro danou 

rychlost. U souborů s jednou či několika předem stanovenými vzorkovacími rychlostmi obsahuje 

tato informace jeden řádek s celkovým počtem vzorkovacích rychlostí, po němţ následuje jeden 

řádek pro kaţdou vzorkovací rychlost obsahující číslo posledního vzorku pro tuto vzorkovací 

rychlost. Pro kaţdou vzorkovací rychlost v datovém souboru bude uveden jeden řádek se 

vzorkovací rychlostí a informacemi s číslem posledního vzorku. 

 U souborů s plynule se měnící periodou vzorkování, obsahuje informace o rychlosti 

vzorkování dva řádky, jeden řádek s nulou označující, ţe neexistují pevné periody či rychlosti 

vzorkování, a druhý řádek obsahující nulu označující, ţe perioda vzorkování není pevná a dále 

číslo posledního vzorku v datovém souboru. 

 Nutno poznamenat, ţe jsou-li nrates a samp (viz níţe) nulové, stává se timestamp 

v datovém souboru kritickou informací a endsamp (viz níţe) musí být nastaveno na číslo 

posledního vzorku v souboru. 

nrates <CR/LF> 

samp,endsamp <CR/LF> 

kde 

nrates je počet vzorkovacích rychlostí v datovém souboru. Kritická informace. 

Číselný zápis, celé číslo. Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků 

= 3. Minimální hodnota = 0, maximální hodnota = 999. 

samp je vzorkovací rychlost v Hz. Kritická informace. Číselný zápis, reálné číslo. 

Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 32. 

endsamp je číslo posledního vzorku pro vzorkovací rychlost. Kritická informace. 

Číselný zápis, celé číslo. Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků 

= 10. Minimální hodnota = 1, maximální hodnota = 9999999999 [8], [9]. 

3.1.2.7 Datumové/časové údaje 

V konfiguračním souboru existují dva datumové/časové údaje. První z nich je čas první datové 

hodnoty v datovém souboru. Druhý údaj je čas vybavovacího impulsu. Musí být znázorněny 

v následujícím formátu: 

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 

kde 

dd je den v měsíci. Nekritická informace. Číselný zápis, celé číslo. Minimální 

délka znaků = 1, maximální délka znaků = 2. Minimální hodnota = 1, 

maximální hodnota = 31. 

mm je měsíc. Nekritická informace. Číselný zápis, celé číslo. Minimální délka 

znaků = 1, maximální délka znaků = 2. Minimální hodnota = 1, maximální 

hodnota = 12. 

yyyy je rok. Nekritická informace. Číselný zápis, celé číslo. Minimální délka 

znaků = 4, maximální délka znaků = 4. Minimální hodnota = 1900, 

maximální hodnota = 9999. Záznam musí obsahovat všechny čtyři znaky. 

Proměnné dd, mm a yyyy jsou seskupeny společně jako jedno pole, čísla jsou oddělena znakem 

„lomítko“ bez vloţení mezer. 
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hh je hodina. Nekritická informace. Číselný zápis, celé číslo. Minimální délka 

znaků = 2, maximální délka znaků = 2. Minimální hodnota = 00, maximální 

hodnota = 23. Všechny časy musí být uvedeny ve 24 h formátu. 

mm jsou minuty. Nekritická informace. Číselný zápis, celé číslo. Minimální 

délka znaků = 2, maximální délka znaků = 2. Minimální hodnota = 00, 

maximální hodnota = 59. 

ss.ssssss jsou sekundy. Nekritická informace. Číselný zápis. Minimální délka znaků = 

9, maximální délka znaků = 9. Minimální hodnota = 00,000000, maximální 

hodnota = 59,999999. 

Všechny hodnoty datumu a času předcházejí a zakončují podle potřeby nuly. Pokud některý údaj 

z datumového a časového údaje chybí, můţe se oddělit čárkami, znakem <CR/LF> nebo můţou 

být chybějící znaky údaje nahrazeny nulami [8], [9]. 

3.1.2.8 Typ datového souboru 

Typ datového souboru musí být identifikován jako ASCII nebo binární soubor pomocí 

identifikátoru typu souboru s následujícím formátem: 

ft <CR/LF> 

kde 

ft je typ souboru. Kritická informace. Abecední zápis. Pouze malá nebo velká 

písmena. Minimální délka znaků = 5, maximální délka znaků = 6. Povolený 

pouze text = ASCII nebo ascii, BINARY nebo binary [8], [9]. 

3.1.2.9 Násobitel časového údaje 

Pole se pouţívá jako násobitel časového údaje (timestamp) pole v datovém souboru, aby bylo 

moţno ukládat v COMTRADE formátu dlouhodobé časové záznamy. Časový údaj má základní 

jednotku mikrosekundy. Čas, který uplynul od prvního datového vzorku v datovém souboru 

do vzorku určeného polem s libovolným časovým údajem v datovém souboru je součinem 

časového údaje tohoto datového vzorku a násobitele času v konfiguračním souboru (timestamp * 

timemult). 

timemult <CR/LF> 

kde 

timemult je násobitel pro časově odlišené (timestamp) pole v datovém souboru. 

Kritická informace. Číselný zápis, reálné číslo. Minimální délka znaků = 1, 

maximální délka znaků = 32 [8], [9]. 

3.1.3 Chybějící data v konfiguračních souborech 

Můţe se stát, ţe některá data ve formátu konfiguračního souboru nemusí být k dispozici. Je 

zřejmé, ţe díky nedostatku některých důleţitých dat můţe být soubor nepouţitelný. Některé údaje 

jsou proto uvedeny jako kritické (zvýrazněny tučně) a některé jako nekritické. Ztráta nebo 

nedostatek kritických údajů v konfiguračním souboru činí soubor nevyhovujícím a v nesouladu 

s normou. Ztráta nebo nedostatek nekritických údajů v konfiguračním souboru nečiní soubor 

nevyhovujícím a se souborem se můţe dále pracovat. Pokud některé z těchto nekritických údajů 

chybí, jsou pouţity čárky následující těsně za sebou bez pouţití mezer [8], [9]. 
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3.1.4 Struktura konfiguračních souborŧ 

Uspořádání struktury konfiguračního souboru bez konkrétních dat vypadá takto: 

station_name,rec_dev_id,rev_year <CR/LF> 

TT,##A,##D <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS <CR/LF> 

Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> 

Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> 

lf <CR/LF> 

nrates <CR/LF> 

samp,endsamp <CR/LF> 

samp,endsamp <CR/LF> 

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 

ft <CR/LF> 

timemult <CR/LF> [8] 

3.2 Datový soubor (DAT) 

Datový soubor obsahuje pro kaţdý vzorek v souboru číslo vzorku, časový údaj a hodnotu dat 

kaţdého kanálu. Číslo uloţené pro daný vzorek je verze hodnoty v určeném měřítku předaná 

zařízením, které vzorkovalo tvar signálu na vstupu. Veškerá data v datových souborech mají 

celočíselný formát. U ASCII datových souborů jsou data kaţdého kanálu ve vzorku oddělena 

od dat následujícího kanálu čárkou, čemuţ se říká „formát ohraničený čárkami“. Po sobě 

následující vzorky jsou odděleny <CR/LF> umístěným mezi poslední hodnotu dat kanálu 

ve vzorku a číslo vzorku pro následující vzorek. Data mohl číst počítačový program, musí zcela 

vyhovovat formátu definovanému v konfiguračním souboru. Pole typu datového souboru (ft) 

definované v konfiguračním souboru udává typ souboru. 

 Uloţená data mohou mít rozsah od záporného čísla do kladného čísla (například -90000 

aţ +90000) a přepočítávací koeficient stanovený v konfiguračním poli definuje převod hodnot dat 

na technické jednotky [8]. 

3.2.1 Formát souboru s ASCII daty 

Datové soubory v ASCII jsou rozděleny do řádků a sloupců. Počet datových řádků je závislý 

na délce záznamu a ovlivňuje délku souboru. Kaţdý řádek je rozdělen na TT + 2 sloupce, kde TT 

je celkový počet součtu analogových a stavových kanálů v záznamu a ostatní dva vyjadřují číslo 

vzorku a časový údaj. Počet sloupců je závislý na záznamovém systému a také ovlivňuje délku 

souboru. V ASCII souborech jsou délky polí specifikované maximálními hodnotami a nejsou 

pevně stanovenými délkami. Všechny číselné znaky včetně znaménka, musí být umístěny 

do mezních rozsahů polí. 

 Pokud všechny sloupce obsahující hodnoty dat nelze umístnit do téţe řádky, pokračují bez 

návratu vozíku/posun o řádku aţ do doby neţ jsou všechny hodnoty dat tohoto vzorku zobrazeny. 

Poslední hodnota musí být zakončena návratem vozíku/posunem o řádku. Následující řádek 

začíná číslem následujícího vzorku po němţ následuje další skupina dat. 

 Kaţdý záznam vzorku se musí skládat s celých čísel uspořádaných následovně: 

n,timestamp,A1,A2,…Ak,D1,D2,…Dm <CR/LF> 
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kde 

n je číslo vzorku. Kritická informace. Číselný zápis, celé číslo. Minimální 

délka znaků = 1, maximální délka znaků = 10. Minimální hodnota = 1, 

maximální hodnota = 9999999999. 

timestamp je časový údaj. Nekritická informace, pokud jsou proměnné nrates a samp 

v konfiguračním souboru nenulové. Kritická informace, pokud jsou 

proměnné nrates a samp v konfiguračním souboru rovny nule. Číselný 

zápis, celé číslo. Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 10. 

Základní jednotkou jsou mikrosekundy (µs). Čas uplynutý od prvního 

vzorku dat v datovém souboru do vzorku označeného určitým polem 

s časovým údajem je součinem údaje a násobitele v konfiguračním souboru 

(timestamp * timemult) v mikrosekundách. 

A1,…Ak jsou hodnoty dat analogových kanálů oddělené čárkami aţ do zobrazení dat 

všech analogových kanálů. Nekritická informace. Číselný zápis, celé číslo. 

Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 6. Minimální hodnota 

= -99999, maximální hodnota = 99998. Chybějící analogové hodnoty musí 

být vyjádřeny vloţením hodnoty 99999 do pole. 

D1,…Dm jsou hodnoty dat stavových kanálů oddělené čárkami aţ do zobrazení dat 

všech stavových kanálů. Nekritická informace. Číselný zápis, celé číslo. 

Minimální délka znaků = 1, maximální délka znaků = 1, platnými hodnotami 

jsou pouze 0 nebo 1. Pro označení chybějících stavových dat není provedeno 

ţádné opatření a v těchto případech musí být pole nastaveno na 1 nebo na 0. 

Poslední hodnota dat musí být zakončena návratem vozíku/posunem o řádku 

(<CR/LF>) [8]. 

3.2.2 Příklad vzorku s ASCII daty 

Obr. 3-1 uvádí příklad vzorku dat podle specifikace v normě ČSN EN 60255-24. Má šest 

analogových hodnot a šest stavových hodnot [8]. 

5,667,-760,1274,72,61,-140,-502,0,0,0,0,1,1 <CR/LF> 

Obr. 3-1: Příklad vzorku dat v ASCII formátu [8] 

3.3 Zdroje a paměťová média pro poruchová data 

Existuje několik moţných zdrojů poruchových dat, které lze převést do formátu COMTRADE. 

Některé příklady jsou uvedeny zde: 

 digitální zařízení pro záznam poruch, 

 analogové magnetofony, 

 digitální reléové ochrany, 

 programy pro simulaci poruchových jevů, 

 analogové simulátory, 

 média pro výměnu dat [8]. 
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4 PŘEVOD FORMÁTU ADF DO FORMÁTU COMTRADE 
Osciloskopem Yokogawa byly v distribuční síti pomocí klešťových transformátorů naměřeny 

experimentální poruchové záznamy ZS při různých velikostech přechodového odporu a uloţeny 

v souboru s příponou ADF. Soubor s příponou ADF je rastrový datový formát, který ukládá data 

jako binární sítě (řádky a sloupce buněk). Příklad datové struktury souboru ADF je zobrazen 

na Obr. 4-1. 

 Jedním z hlavních cílů této práce je tento formát souboru převést do záznamu 

COMTRADE a jeho datového souboru, aby s těmito daty mohlo dále pracovat sekundární 

testovací zařízení (TZ) OMICRON CMC 256plus [18]. 

 

Obr. 4-1: Struktura souboru s příponou ADF 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, TZ potřebuje ke zpracování poruchového záznamu ze záznamu 

COMTRADE datový a konfigurační soubor. Konfigurační soubor bude vytvořen manuálně 

pomocí textového editoru (Poznámkovém bloku) podle přesné struktury uvedené v kapitolách 

3.1.2.1 – 3.1.2.9. Tento soubor bude moţné pro kaţdý zvláštní případ v textovém editoru 

manuálně upravit (viz níţe). 

ADF souboru lze do datového soubor převést několika způsoby. 

4.1 Převod formátu pomocí Microsoft Excel 
Prvním způsobem je manuální převedení ADF souboru do datového souboru pomocí tabulkového 

procesoru Microsoft Excel od společnosti Microsoft (MS). 

4.1.1 Změna číselného formátu 

ADF Soubor pouţívá jako oddělovač desetinných míst tečku, proto se musí v Ovládacích 

panelech pouţívaného operačního systému (OS) v PC změnit číselný formát z oddělování 

desetinných míst čárkou na tečku, aby mohl tabulkový procesor pracovat s daty jako s čísly. 

4.1.1.1 Změna číselného formátu v operačním systému MS Windows XP 

Změna číselného formátu v OS MS Windows XP je vidět na Obr. 4-2 a vede k němu cesta přes 

Ovládací panely, dále Místní a jazykové nastavení, přes záloţku Místní nastavení, kde 

se ve Standardech a formátech změní formát z formátu Čeština na formát Angličtina. 

4.1.1.2 Změna číselného formátu v operačním systému MS Windows 7 

Změna číselného formátu v OS MS Windows 7 je vidět na Obr. 4-3 a vede k němu cesta přes 

Ovládací panely, sekce Hodiny, jazyk a oblast, podsekce Změnit klávesnici nebo jiné metody 

zadávání, záloţka Formáty, kde se ve Formátech změní formát z formátu Čeština na formát 

Angličtina. 

4.1.2 Import dat do MS Excel 

ADF Soubor, pro příklad soubor „Priklad.adf“, se musí otevřít v MS Excel a to v MS Excel přes 

Tlačítko Office kliknutím na Otevřít (Obr. 4-4). Dále se najde cesta k souboru. Pro otevření 

tohoto souboru se v kolonce Soubory typu: zvolí Všechny soubory a soubor se otevře (Obr. 4-5). 
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Po otevření souboru se zobrazí Průvodce importem textu (Obr. 4-6), kde se v sekci Typ 

zdrojových dat zvolí poloţka Oddělovač, coţ tabulkovému procesoru umoţní v datové struktuře 

souboru rozlišení oddělovačů. U ADF souborů jsou data kaţdého kanálu ve vzorku oddělena 

od dat následujícího kanálu mezerou, proto se zvolí jako oddělovač Mezera (Obr. 4-7). Dále se 

zvolí Začátek importu na řádku 2. V posledním okně Průvodce importu textu (3/3) (Obr. 4-8) se 

ponechá výchozí nastavení a klikne se na tlačítko Dokončit. 

 

Obr. 4-2: Změna číselného formátu v OS MS Windows XP 

 

Obr. 4-3: Změna číselného formátu v OS MS Windows 7 
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Obr. 4-4: Otevření souboru v tabulkovém procesoru MS Excel 

 

Obr. 4-5: Cesta k souboru a zvolení souborového typu ADF souboru v MS Excel 

 

Obr. 4-6: Průvodce importem textu 
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Obr. 4-7: Výběr oddělovače dat 

 

Obr. 4-8: Průvodce importem textu (3/3) 

4.1.3 Úprava dat v MS Excel 

Po importu dat do Excelu se provede výběr a seřazení měřených veličin ve sloupích, které jsou 

vyţadovány pro další pouţití. Veličiny se v tomto případě seřadí následovně: časový údaj (t), tři 

fázové proudy na straně distribuční soustavy 22 kV (I1_VYV, I2_VYV a I3_VYV), nulový proud (3I0), 

tři fázová napětí na straně distribuční soustavy 22 kV (U1_VYV, U2_VYV a U3_VYV) a nulové napětí 

(U0). 

Jelikoţ musí mít veškerá data v datových souborech COMTRADE celočíselný formát, 

musí se všechny hodnoty zaokrouhlit na celá čísla. Časový údaj (t) musí začínat od hodnoty 0 s, 

protoţe TZ neumí přečíst záporné časové hodnoty. Časový údaj je v ADF souboru uloţen 
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v sekundách, avšak v datovém souboru jsou základními jednotkami mikrosekundy, proto se musí 

sekundy na mikrosekundy převést (t ∙ 10
6
) a poté se musí zkontrolovat, zda časová hodnota 

po převedení nepřesahuje maximální povolenou hodnotu, coţ je podle 3.2.1 hodnota 

9999999999. Ověřením bylo zjištěno, ţe tuto podmínku časový údaj splňuje. 

Pro testování směrové zemní ochrany postačuje délka časového záznamu, ve kterém je 

obsaţena délka působení automatiky připnutí pomocného odporníku, která odeznívá přibliţně 

v čase 3,5 sekundy. Proto v tomto případě stačí časový záznam od 0 do 4 sekund. Podle těchto 

předpokladů se délka časového záznamu upraví i v MS Excel. 

Další nutností je přidání do prvního sloupce očíslování vzorků, které se u dat s mnoha 

vzorky vloţí buď pomocí funkce „ŘÁDEK()“, kdy se do této funkce vloţí odkaz na vzorek 

celého prvního řádku a očíslování se roztáhne na všechny vzorky dvojklikem na pravý dolní roh 

označené buňky s funkcí, nebo se do prvního řádku napíše číslo 1, do druhého řádku číslo 2, tyto 

dva řádky se označí a stejně jako u předešlé funkce se dvojklikem na pravý dolní roh označené 

oblasti očíslování vzorků roztáhne na všechny vzorky. 

 Nakonec se označení veličin z prvního řádku uloţí do konfiguračního souboru 

(„Priklad.cfg“) (viz níţe). Konečná úprava datového souboru v MS Excel je zobrazena na Obr. 

4-9. 

 

Obr. 4-9: Konečná úprava dat v MS Excel 

4.1.4 Export dat z MS Excel a vytvoření datového souboru 

Export dat z MS Excel se provede tak, ţe se soubor uloţí jako typ souboru CSV (MS DOS) 

(comma separated value), coţ je tzv. "formát ohraničený čárkami". MS Excel se zavře a soubor 

„Priklad.csv“ se otevře v textovém editoru (Poznámkovém bloku). Poté se v tomto textovém 

editoru v menu Soubor klikne na Uložit jako, v kolonce Uložit jako typ: se zvolí moţnost 

Všechny soubory, za název souboru se připíše přípona DAT a soubor se uloţí (Obr. 4-11). 

Struktura datového souboru je zobrazena na Obr. 4-10. 

 

Obr. 4-10: Struktura datového souboru „Priklad.dat“ 
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Obr. 4-11: Uložení datového souboru 

4.1.5 Vytvoření konfiguračního souboru pro úpravu v MS Excel 

Popis struktury konfiguračního souboru je v kapitole 3.1.2 a jejich podkapitolách. Samotná 

struktura je vidět v kapitole 3.1.4. Při vytváření souboru se bude podle tohoto popisu postupovat. 

Konfigurační soubor se upravuje v textovém editoru (Poznámkovém bloku). Kritické informace 

nutně obsaţené v konfiguračním souboru, jsou pro tento případ („Priklad.cfg“) popsány v Tab. 

4-1. 

Tab. 4-1: Seznam kritických informací pro konfigurační soubor 

Označení Název Hodnota 

rev_year verze COMTRADE souboru 1999 

TT celkový počet kanálů 8 

##A počet analogových kanálů 8 

##D počet digitálních kanálů 0 

An číslo analogového kanálu 1 - 8 

uu jednotky kanálu A, V 

a kanálový násobitel 1 

b kanálový offset sčítanec 0 

min minimální hodnota dat -90000 

max maximální hodnota dat 90000 

primary primární součinitel převodu 1 

secondary sekundární součinitel převodu 1 

PS identifikátor hodnoty P 

nrates počet vzorkovacích rychlostí 0 

samp vzorkovací rychlost v Hz 0 

endsamp číslo posledního vzorku 128001 

ft typ souboru ASCII 

timemult násobitel pro časově odlišené pole 1 

I kdyţ není identifikátor kanálu (ch_id) kritickou informací, pro přehlednost se za něj 

doplní označení jednotlivých naměřených veličin tak, jak byly sloupce seřazeny v MS Excel 

a indexy se upraví podle poţadavků (I1_VYV = IL1, I2_VYV = IL2,  I3_VYV = IL3, 3I0, U1_VYV = UL1, 

U2_VYV = UL2, U3_VYV = UL3, U0). Zbylé nekritické informace, které nemusí být v konfiguračním 

souboru nutně obsaţeny, se oddělí buď čárkami, nebo doplní nulami. 
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Vytvořená struktura konfiguračního souboru „Priklad.cfg“ je zobrazena na Obr. 4-12. 

Po úpravách se stejně jako u datového souboru v menu Soubor klikne na Uložit jako, v kolonce 

Uložit jako typ: se zvolí moţnost Všechny soubory, jen se místo přípony DAT připíše za název 

souboru přípona CFG a soubor se uloţí.  

 

Obr. 4-12: Struktura konfiguračního souboru „Priklad.cfg“ 

4.2 Převod formátu pomocí programu MATLAB 
Dalším způsobem pro převod ADF souboru do datového souboru záznamu COMTRADE je 

převedení v prostředí MATLAB. 

4.2.1 Vytvoření M-file skriptu 

M-file skript se vytvoří importem ADF souboru do programu MATLAB. Díky tomuto skriptu 

se v budoucnu můţou soubory tohoto typu importovat přímo úpravou M-filu, ve kterém se změní 

cesta k souboru, počet vzorků záznamu a názvy veličin, které jsou stejně jako počet vzorků pro 

kaţdý zaznamenaný ADF soubor různé. MATLAB ukládá importované soubory do operační 

paměti PC, proto je velikost importovaného souboru velikostí operační pamětí značně omezena. 

Pro vytvoření skriptu pomocí importu souboru se proto zvolí ADF soubor s kratší délkou 

vzorkování. Při pozdějším vyuţívání vytvořeného M-file skriptu se doba vzorkování ADF 

souborů uţ upravovat nemusí. 

Při importu ADF souboru se postupuje tak, ţe se v menu File klikne na Import Data… 

(Obr. 4-13), nalezne se cesta k importovanému ADF souboru, zvolí se Soubor typu: All files (*.*) 

(Obr. 4-14) a soubor se otevře. V Import Wizardu se dále ponechá jako zvolený oddělovač 

mezera, zaškrtne se poloţka Generate MATLAB-code, coţ vytvoří výše zmíněný M-file skript 

(Obr. 4-15) a klikne se na tlačítko Next >. V dalším okně Import Wizardu (Obr. 4-16) se zvolí 

poloţka Create vectors from each column using column names., coţ znamená vytvoření vektorů 

z kaţdého sloupce pomocí názvu sloupců, a klikne se na tlačítko Finish. 

 

Obr. 4-13: Import ADF souboru do programu MATLAB 
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Obr. 4-14: Cesta k souboru a zvolení souborového typu při importu ADF souboru 

 

Obr. 4-15: Volba oddělovače v Import Wizardu a zaškrtnutí vygenerování kódu 

 

Obr. 4-16: Vytvoření vektorů z každého sloupce pomocí názvů sloupců 
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M-file skript se dále upraví podle následujícího kódu, kde za znakem % je uveden 

komentář s vysvětlením jednotlivých syntaxí: 

 

filename = 'D:\Priklad\Priklad.adf'; %cesta k souboru s daty 

 

delimiter = ' '; %oddělení jednotlivých sloupců 

mezerou 

startRow = 16004; %číslo řádku vzorku, od kterého 

začne čtení ze souboru ADF 

endRow = 144004; %číslo posledního řádku vzorku, do 

kterého se provádí čtení ze souboru ADF 

markRow = 1:(endRow - startRow + 1); %sloupec pro očíslování vzorků 

 

formatSpec = '%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%s% 

[^\n\r]'; %specifikátor datového pole jako 

datový typ double 

fileID = fopen(filename,'r'); %otevření textového souboru pro 

čtení 

dataArray = textscan(fileID, formatSpec, endRow - startRow + 1, 'Delimiter', 

delimiter, 'MultipleDelimsAsOne', true, 'EmptyValue', 0, 'HeaderLines', 

startRow - 1, 'ReturnOnError', false); %čtení sloupců dat podle 

formátovacího řetězce, kde se prázdné hodnoty nahradí nulou 

 

fclose(fileID); %uzavření textového souboru 

 

%uložení jednotlivých sloupců do proměnných a transpozice do řádků: 

t = transpose(dataArray{:, 1}.*1000000); %násobení každé hodnoty časového 

údaje t konstantou 1000000  

U1nn_ZS = transpose(dataArray{:, 2}); 

U2nn_ZS = transpose(dataArray{:, 3}); 

U3nn_ZS = transpose(dataArray{:, 4}); 

dUr = transpose(dataArray{:, 5}); 

Ue = transpose(dataArray{:, 6}); 

Udot_1 = transpose(dataArray{:, 7}); 

If1 = transpose(dataArray{:, 8}); 

If_100A = transpose(dataArray{:, 9}); 

I1nn = transpose(dataArray{:, 10}); 

I2nn = transpose(dataArray{:, 11}); 

I3nn = transpose(dataArray{:, 12}); 

Ipen = transpose(dataArray{:, 13}); 

Itr = transpose(dataArray{:, 14}); 

Ie = transpose(dataArray{:, 15}); 

Udot_2ft = transpose(dataArray{:, 16}); 

Udot_3hn = transpose(dataArray{:, 17}); 

U1DTS_za = transpose(dataArray{:, 18}); 
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U2DTS_za = transpose(dataArray{:, 19}); 

U3DTS_za = transpose(dataArray{:, 20}); 

U1_VYV = transpose(dataArray{:, 21}); 

U2_VYV = transpose(dataArray{:, 22}); 

U3_VYV = transpose(dataArray{:, 23}); 

U0 = transpose(dataArray{:, 24}); 

I1_VYV = transpose(dataArray{:, 25}); 

I2_VYV = transpose(dataArray{:, 26}); 

I3_VYV = transpose(dataArray{:, 27}); 

I0 = transpose(dataArray{:, 28}); 

Ish = transpose(dataArray{:, 29}); 

U0_TL = transpose(dataArray{:, 30}); 

IL = transpose(dataArray{:, 31}); 

 

m = [markRow;t;I1_VYV;I2_VYV;I3_VYV;I0;U1_VYV;U2_VYV;U3_VYV;U0]';

 %transpozice z řádků do sloupců 

znakem ' a zápis vybraných sloupců do souboru 

clearvars filename delimiter startRow endRow formatSpec fileID dataArray ans;

 %vymazání proměnných z paměti 

dlmwrite('D:\Priklad\Priklad.dat', m, 'Delimiter', ',', 'precision', '%1.0f')

   %zápis hodnot zvolených 

sloupců v proměnné m do souboru, kde je jako oddělovač zvolena čárka a funkce 

precision zaokrouhluje na celá čísla 

type D:\Priklad\Priklad.dat %zobrazení vytvořeného souboru ve 

workspace MATLABu 

 M-file se spustí tlačítkem Run (Obr. 4-17), po spuštění se pro kontrolu data vypíšou 

do Comamand Window v MATLABu (Obr. 4-18), datový soubor se uloţí do „Priklad.dat“ a je 

připraven k dalšímu vyuţití [19], [20]. 

 

Obr. 4-17: Tlačítko Run v programu MATLAB 
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Obr. 4-18: Výpis dat do Command Window v programu MATLAB 

4.2.2 Vytvoření konfiguračního souboru pro datový soubor vytvořený 

v prostředí MATLAB 

V tomto případě se bude konfigurační soubor vytvářet úplně stejně jako v kapitole 4.1.5 

Vytvoření konfiguračního souboru pro úpravu v MS Excel. 
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5 PŘÍSTROJOVÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ 
V této kapitole je uvedeno seznámení s přístrojovým a programovým vybavením pracoviště. 

5.1 Testovací zařízení OMICRON CMC 256plus 

Sekundární TZ OMICRON CMC 256plus (Obr. 5-1) je zařízení uzpůsobené pro testování 

elektroměrů, měřících převodníků a ochran. Zařízení umoţňuje simulovat signály z měřících 

transformátorů napětí a proudu a tím ověřit funkci ochran [11]. 

5.1.1 Výkonové parametry CMC 256plus 

 výstupní zkušební veličiny: 

 4 x napětí (fázové 0 - 300 V), 

 dva galvanicky oddělené proudové obvody (vţdy 3 x 12,5 A), 

 napájení zkoušeného objektu stejnosměrným napětím, 

 výstup binárních signálů, 

 snímání signálů, impulsů elektroměrů a stejnosměrných měřených hodnot, 

 měření a analýza stejnosměrných a střídavých napětí a pomocí proudových kleští rovněţ 

stejnosměrných a střídavých proudů [11]. 

5.1.2 Sestavení a funkce 

Sekundární TZ OMICRON CMC 265plus je součástí zkušebního systému, který se vedle 

zkušebního přístroje samotného skládá z PC a programu OMICRON Test Universe. Zkušební 

systém OMICRON, ovládaný pomocí PC, spočívá v rozdělení funkcí mezi programem 

OMICRON Test Universe, běţícím na PC, a hardwarem CMC 256plus, připojeném 

ke zkoušenému objektu. 

Funkce zkušebního přístroje OMICRON CMC 256plus: 

 vytvoření zkušebních signálů (proudy, napětí, binární signály), 

 měření reakce (analogově a binárně) zkoušeného objektu, 

 DC napájení zkoušeného objektu [11]. 

 

Obr. 5-1: Sekundární testovací zařízení OMICRON CMC 256plus 
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5.2 OMICRON Test Universe 

Konfigurace, nastavení a komunikace s OMICRON CMC 256plus se, jak uţ bylo řečeno, provádí 

programem OMICRON Test Universe (Obr. 5-2). 

Test Universe slouţí k: 

 řízení zkušebních signálů, 

 zpracování měřených dat, 

 vyhotovení protokolů, 

 generování datových záznamů. 

 

Obr. 5-2: Úvodní okno programu OMICRON Test Universe 

Program je dodávaný ve volitelných balíčcích, které mohou obsahovat rozdílnou skupinu 

modulů a nástrojů [12]. 

5.2.1 Testovací moduly 

Příklady testovacích modulů programu OMICRON Test Universe: 

 QuickCMC (rychlý a jednoduchý manuální test), 

 Advanced TransPlay (přehrávání poruchových záznamů a testování reakce), 

 Advance Distance (testování distančních ochran s vyuţitím automatických reţimů 

testování), 

 Overcurrent (testování nadproudových a časově nadproudových ochran), 

 Network Simulation (simulování sítě pro testování relé při reálných podmínkách), 

 Transient Ground Fault (simulace ustáleného stavu a poruchového ZS) [13]. 
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5.2.2 Testovací nástroje 

Příklady testovacích nástrojů programu OMICRON Test Universe: 

 TransPlay (záznam stavu binárního vstupu a přehrávání záznamů), 

 EnerLyzer (analogové měření a zapisovač průběhů), 

 TransView (analýza a zobrazení analogových signálů ve formátu COMTRADE), 

 AuxDC (nastavení pomocného stejnosměrného napájení) [13]. 

5.2.2.1 Advance TransPlay 

Modul umoţňuje importování, zpracování a generování poruchových dat do zkušebního objektu. 

Nejčastější aplikací modulu je reprodukce reálných poruch, zaznamenanými během provozu 

integrovanými zapisovači poruch. Záznamy jsou přeneseny do PC a uloţeny v odpovídajícím 

formátu. Data mohou samozřejmě pocházet také z jiných zdrojů neţ ze zapisovačů poruch, musí 

se ovšem jednat o formát, který je podporován modulem Advance TransPlay nebo se tento formát 

musí do podporovaného formátu převést (viz výše). 

 Pro import poruchových signálů jsou podporovány tyto formáty souborů: 

 Formát COMTRADE s těmito soubory: 

 konfigurační soubor pro popis kanálů zapisovače, 

 datový soubor se vzorkovanými hodnotami kanálů zapisovače, 

 hlavičkový soubor, který obsahuje libovolný text k datům a nemůţe být 

softwarově změněn. 

 formát L4 se souborem s příponou pl4, 

 formát TRF se souborem s příponou trf. 

Pomocí těchto dat můţe být ochrana optimálně testována a nastavována dle provozních podmínek 

[12]. 

Nahrání záznamu do Advance TransPlay 

Poruchový záznam se nahrává v otevřeném modulu kliknutím na záloţku Soubor a Import.  Poté 

se zobrazí nabídka pro otevření souboru v jiţ zmíněném odpovídajícím datovém formátu [12]. 

Náhledy Advance TransPlay 

Advance TransPlay disponuje čtyřmi různými náhledy: 

1) Detailní náhled  

V detailním náhledu se provádí nastavení zkoušky. Jsou zde například přesměrovány analogové 

signály na výstupní analogové výstupy CMC, propojovány binární signály a definovány řídící 

podmínky testu. 

2) Náhled na časové signály  

Náhled na časové signály je aktivní po nahrání (importu) datové sady a ukazuje průběhy 

nahraných poruchových proudových a napěťových signálů. S modulem lze datovou sadu upravit 

a přizpůsobit plánované zkoušce. Můţe být například prodlouţena doba před poruchou, 

označovány změny stavů a vkládány nové binární signály. 

3) Náhled na měřené hodnoty  

V náhledu na měřené hodnoty se definují poţadované hodnoty pro měření časů. Během zkoušky 

je kaţdá podmínka měření kontrolována na dodrţení tolerancí a vyhodnocena jako OK nebo není 

OK. 

4) Náhled na protokol  

Zde jsou zobrazeny výsledky zkoušky. Uţivatel si můţe sám určit uspořádání protokolu nebo 

pouţít standardní nastavení [12]. 
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5.3 Multifunkční zemní ochrana RYo 
Jednou z testovaných ochran v této práci bude číslicová multifunkční zemní ochranou RYo 

od výrobce PROTECTION & CONSULTING, s. r. o (Obr. 5-3), která je určená pro indikaci ZS 

v kabelových nebo venkovních sítích vn provozovaných jako izolované, kompenzované nebo 

odporově uzemněné. 

Číslicová zemní ochrana RYo obsahuje sedm ochranných funkcí: 

 napěťovou ochranu Uo>, 

 proudovou dvoustupňovou ochranu Io>, Io>>, 

 směrovou ochranu Ifi>, s moţností regulace vnitřního úhlu, 

 admitanční ochranu Yo>, nesměrová, 

 konduktanční ochranu Go>, směrová nebo nesměrová, 

 susceptanční ochranu Bo>, směrová. 

Kombinace jednotlivých funkcí lze volit podle druhu sítí vn a jejich zapojení (radiální, 

provozovány paralelně, okruţní). U sítí kompenzovaných se volí funkce Uo>, Io>, Ifi> (zapojená 

jako „činná“, vnitřní úhel 0  = 0°, „jalová“ 0  = 90°), Yo> a Go> (směrová nebo 

při krátkodobém připojení odporníku nesměrová). 

RYo je univerzální zemní ochrana, u níţ výběr ochranných funkcí a jejich nastavením lze 

řešit libovolné místní provozní podmínky sítí vn. Admitanční Yo>, konduktanční Go> 

a susceptanční Bo> ochrannou funkcí lze rozpoznat i obloukové ZS [10]. 

 

Obr. 5-3: Multifunkční zemní ochrana RYo od výrobce PROTECTION & CONSULTING, s. r. o. 

[17] 

5.3.1 Princip pŧsobení 

Pro indikaci poruch v izolované, kompenzované nebo odporově uzemněné síti vn se ochrana RYo 

připojí na nulovou sloţku proudu I0 a napětí U0. 

 Pokud se překročí kterákoliv nastavená kriteriální hodnota (Uo>, Io>, Io>>, Ifi>, Yo>, 

Go>, Bo>), odměří se příslušné časové zpoţdění To, rozsvítí se ţlutá LED dioda Σ Působení 

a spínají příslušná zvolená výstupní relé Re1 aţ Re4, která po skončení působení ochran 

samočinně odpadnou. Současně se indikuje působení jednotlivých ochran na displeji, a pokud 

nedojde k manuálnímu RESETu (tlačítko ESC) mezi jednotlivými poruchami, zůstane indikace 

jednotlivých ochran na displeji. Zemní ochrana stále měří všechny kriteriální veličiny U0, I0, 0 , 

Ifi, Y0, G0, B0. Odečet těchto hodnot je po dobu činnosti ochrany RYo moţný přímo na jejím 

displeji nebo na obrazovce PC, který je připojen k ochraně přes konektor RS232 [10]. 
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5.3.2 Schéma zapojení 

Na Obr. 5-4 je zobrazeno schéma zapojení multifunkční zemní ochrany RYo. 

 

Obr. 5-4: Schéma zapojení multifunkční zemní směrové ochrany RYo [10] 

5.3.3 Nastavení parametrŧ 

Parametry se do ochrany RYo nahrávají pomocí stejnojmenné aplikace RYo (Obr. 5-5) k tomuto 

účelu uzpůsobené. Pro nahrání parametrů do ochrany se klikne v aplikaci na tlačítko Zapiš do.... 

Dále se můţe kliknout na tlačítko Zobraz, kterým se zobrazí okamţité hodnoty během testování 

(Obr. 5-6). 

 

Obr. 5-5: Nastavení parametrů v aplikaci RYo 

 

Obr. 5-6: Zobrazení okamžitých hodnot v aplikaci RYo během testování 
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5.4 Terminál točivého stroje REM 543 
Další z testovaných ochran bude terminál točivého stroje REM 543 (Obr. 5-7), která vyuţívá 

pro chránění při vzniku ZS směrovou zemní ochrannou funkci DEF2. Tuto ochranou funkci 

obsahují ochrany řady RED 500, mezi něţ patří jak terminál točivého stroje REM, tak i terminál 

vývodového pole REF. Tyto ochrany a terminály vyrábí společnost ABB. Číselné označení 

terminálů, např. REM 543 a REM 545, vyjadřuje počet dostupných vstupů a výstupů. 

 

Obr. 5-7: Terminál točivého pole REM 543 od společnosti ABB [16] 

 Terminál točivého stroje REM 543 je určený jako hlavní systém k chránění generátorů 

a bloků generátor-transformátor v diesel stanicích, vodních a parních elektrárnách malých 

a středních výkonů, ale můţe být pouţit také pro chránění vn motorů (pohony čerpadel, mlecích 

zařízení, drtičů) a vývodů distribučních sítí [14]. 

5.4.1 Ochranná funkce DEF2 

Ochranný funkční blok DEF2 je směrovou zemní ochranou funkcí vyhodnocující vzniklou 

nulovou sloţku napětí a proudu. Funkční blok dokáţe detekovat i přerušované ZS 

v kompenzovaných sítích. Dělí se do tří stupňů: DEF2Low, DEF2High a DEF2Inst [15]. 

5.4.1.1 Reţim měření 

Funkční blok pracuje na dvou alternativních principech měření. Buď je to výpočtem průměrné 

hodnoty z po sobě jdoucích okamţitých špičkových (peak-to-peak) hodnot, nebo numerickým 

výpočtem zemního proudu a zbytkového napětí pro základní harmonickou. V obou případech 

měření je ochrana necitlivá na stejnosměrné sloţky a provozní přesnost je definována 

v kmitočtovém rozsahu f/fn = 0,95 - 1,05 [15]. 
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6 TESTOVÁNÍ ZEMNÍCH SMĚROVÝCH OCHRAN 
Po převedení experimentálních poruchových záznamů uloţených v ADF souborech do záznamu 

COMTRADE, se můţe přejít k samotnému testování. Testováním se bude porovnávat 

spolehlivost a funkčnost jednotlivých ochranných funkcí zemních ochran při ZS s různými 

velikostmi přechodového odporu v místě ZS. V tomto případě se bude testovat multifunkční 

zemní ochrana RYo od společnosti PROTECTION & CONSULTING a její admitanční Yo> 

a konduktanční Go> ochranné funkce, a ochrana terminálu točivého stroje REM 543 a její stupeň 

zemní směrová ochranná funkce DEF2Low. 

6.1 Poruchové záznamy COMTRADE 
 Testování bude probíhat přehráváním poruchových záznamů COMTRADE testovacím 

modulem Advance TransPlay v programu OMICRON Test Universe. V Tab. 6-1 jsou zobrazeny 

jednotlivé testované poruchové záznamy a jejich popis. 

Tab. 6-1: Tabulka poruchových záznamů COMTRADE měřených v kompenzované síti při 

vyladěné tlumivce 

Číslo 

záznamu 

Název 

záznamu 
Typ ZS 

Rozběh automatiky 

připínání pomocného 

odporníku 

Obrázek 

1 EON_2_02 Kovové Ano Obr. 6-1 

2 EON_2_03 6000 Ω Ne Obr. 6-2 

3 EON_2_04 2000 Ω Ano Obr. 6-3 

4 EON_2_05 1000 Ω Ano Obr. 6-4 

5 EON_2_06 500 Ω Ano Obr. 6-5 

6 EON_2_07 250 Ω Ano Obr. 6-6 

7 Pokus_01 Kovové Ano Obr. 6-7 

8 Pokus_03 Obloukové Ano Obr. 6-8 

6.1.1 Grafické prŧběhy poruchových záznamŧ 

Grafické průběhy jednotlivých poruchových záznamů při ZS s různou velikostí přechodového 

odporu byly vytvořeny ve vykreslovacím programu PlotXY. Pro grafické porovnání průběhu 

nulových sloţek napětí s průběhem nulových sloţek proudů byly průběhy nulových sloţek 

proudů vynásobeny koeficientem, který je zapsán v legendě kaţdého grafického průběhu. 

 
Obr. 6-1: Grafický průběh nulové složky napětí a proudu při kovovém ZS poruchového záznamu 

EON_2_02 
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Obr. 6-2: Grafický průběh nulové složky napětí a proudu při ZS s 6000 Ω přechodovým odporem 

poruchového záznamu EON_2_03 

 
Obr. 6-3: Grafický průběh nulové složky napětí a proudu při ZS s 2000 Ω přechodovým odporem 

poruchového záznamu EON_2_04 

 
Obr. 6-4: Grafický průběh nulové složky napětí a proudu při ZS s 1000 Ω přechodovým odporem 

poruchového záznamu EON_2_05 
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Obr. 6-5: Grafický průběh nulové složky napětí a proudu při ZS s 500 Ω přechodovým odporem 

poruchového záznamu EON_2_06 

 
Obr. 6-6: Grafický průběh nulové složky napětí a proudu při ZS s 250 Ω přechodovým odporem 

poruchového záznamu EON_2_07 

 
Obr. 6-7: Grafický průběh nulové složky napětí a proudu při kovovém ZS poruchového záznamu 

Pokus_01 
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Obr. 6-8: Grafický průběh nulové složky napětí a proudu při obloukovém ZS poruchového 

záznamu Pokus_03 

6.2 Nastavení ochranné funkce DEF2 
Pro testování pomocí stupně zemní směrové ochranné funkce DEF2Low ochrany točivého 

stroje REM 543 byly nastaveny parametry z bakalářské práce R. Herůfka [5] (Tab. 6-2). 

Tab. 6-2: Nastavené parametry ochranné funkce DEF2Low [5] 

Typ parametru Nastavení Popis nastavení 

Operation mode Definite time Časově nezávislá charakteristika 

Oper. criteria IoSin/Cos 
Funkce se spustí, pokud zemní proud  cos0I  

překročí nastavenou hodnotu 

Oper. direction Reverse 

Provozní směr ochrany jako jediný nebyl nastaven 

podle R. Herůfka [5], měřením bylo totiţ zjištěno, ţe 

proud tekl v místě měření ZS ve zpětném směru, takţe 

musel být provozní směr ochrany nastaven na Reverse 

Basic angle φb -90 Základní úhel φb nastaven na -90° 

Oper. charact IoCos(φ) Nastaveno pro kompenzovanou síť 

Start current 1 Velikost popudového proudu nastavena na 1 % In 

Start voltage 2 Velikost popudového napětí nastavena na 2 % Un 

Operate time 0.1 
Čas 0,1 s, po který musí být měřená veličina nad 

limite, aby došlo k působení ochranné funkce 

Time multiplier 0.05 K dispozici pouze u casově závislé charakteristiky 

Intermittent E/F Not active Vypnuta detekce přerušovaných ZS 

Tyto parametry byly nastaveny po celou dobu testování a neměnily se. Zároveň je to nejcitlivější 

nastavení, které se dá na stupni zemní směrové ochranné funkce DEF2Low nastavit. 

6.3 Výsledky testování 

Nastavení parametrů admitanční Yo> a konduktanční Go> ochranné funkce multifunkční 

ochrany RYo se během testování měnilo. V prvním měření se všechny ochranné funkce testovaly 

přibliţně při stejném nastavení a v dalších měřeních se hledaly optimální hranice pro působení 

admitanční Yo> a konduktanční Go> ochranné funkce. Výsledky jednotlivých testů jsou uvedeny 

níţe. 
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 Ochrany byly k TZ připojeny paralelně, proto bylo u obou ochran po celou dobu testování 

nastaveno shodné časové zpoţdění působení ochranných funkcí 0,1 s, aby se výsledky testování 

daly lépe porovnávat. 

6.3.1 Testování shodně nastavenými parametry na všech ochranných funkcí 

Podle parametrů nastavených ve stupni zemní směrové ochranné funkce DEF2Low se vypočítaly 

přibliţně shodné parametry pro nastavení konduktanční Go> ochranné funkce. Stupeň ochranné 

funkce DEF2Low je nastaven na působení při překročení nastavené popudové hodnoty činné 

nulové sloţky proudu na 1 % In s převodem PTP p = 300:5. Popudová hodnota konduktance se 

v sekundárních hodnotách při nastavené sekundární popudové hodnotě nulové sloţky napětí 20 V 

doporučené z [17] zjištěné z experimentálního měření za předpokladu, ţe ochrana vyhodnocuje 

přímo trojnásobnou nulovou sloţku proudu vypočítá 

mS 5,2
20

05,001,0
ReRe

00

0

sek0 






 











sek

nsek

sek

sek
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G , (6.1) 

kde sekI 0  je sekundární popudová hodnota nulové sloţky proudu, 

 Insek je sekundární hodnota jmenovitého proudu. 

 Následně se popudová hodnota nulové sloţky napětí 20 V a vypočítaná popudová hodnota 

konduktance 2,5 mS nastaví do konduktanční Go> ochranné funkce v programu RYo. Stejné 

hodnoty se nastaví také pro admitanční Yo> ochrannou funkci. Výsledky testování jsou uvedeny 

v Tab. 6-3. 

Tab. 6-3: Výsledky testování shodně nastavených parametrů na všech ochranných funkcích 

Číslo 

záznamu 
Název záznamu Typ ZS 

Rozběh ochranných 

funkcí 

1 EON_2_02 Kovové Yo>, Go>, DEF2Low 

2 EON_2_03 6000 Ω nepůsobení 

3 EON_2_04 2000 Ω nepůsobení 

4 EON_2_05 1000 Ω DEF2Low 

5 EON_2_06 500 Ω Yo>, Go>, DEF2Low 

6 EON_2_07 250 Ω Yo>, Go>, DEF2Low 

7 Pokus_01 Kovové Yo>, Go>, DEF2Low 

8 Pokus_03 Obloukové Yo>, Go>, DEF2Low 

6.3.2 Testování hraniční hodnoty pŧsobení admitanční ochranné funkce 

Pro testování na hranici působení admitanční Yo> ochranné funkce při těchto experimentálně 

získaných poruchových záznamech byla, stejně jako v předchozím případě, nastavena popudová 

hodnota nulové sloţky napětí 20 V a měřením byla zjištěna hraniční popudová hodnota 

admitance 1 mS. Stejná hodnota byla nastavena i pro popudovou hodnotu konduktance. Výsledky 

testovaní jsou zobrazeny v Tab. 6-4. 

6.3.3 Testování hraniční hodnoty pŧsobení konduktanční ochranné funkce 

Pro testování na hranici působení konduktanční Go> ochranné funkce byla opět nastavena 

popudová hodnota nulové sloţky napětí 20 V a měřením byla zjištěna hraniční popudová hodnota 

konduktance 0,3 mS. Parametry nastavení pro popudovou hodnotu admitance zůstaly stejné 

z předchozího měření. Výsledky testovaní jsou zobrazeny v Tab. 6-5. 
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Tab. 6-4: Výsledky testování hraniční hodnoty působení admitanční ochranné funkce 

Číslo 

záznamu 
Název záznamu Typ ZS 

Rozběh ochranných 

funkcí 

1 EON_2_02 Kovové Yo>, Go>, DEF2Low 

2 EON_2_03 6000 Ω Yo> 

3 EON_2_04 2000 Ω Yo> 

4 EON_2_05 1000 Ω Yo>, DEF2Low 

5 EON_2_06 500 Ω Yo>, Go>, DEF2Low 

6 EON_2_07 250 Ω Yo>, Go>, DEF2Low 

7 Pokus_01 Kovové Yo>, Go>, DEF2Low 

8 Pokus_03 Obloukové Yo>, Go>, DEF2Low 

Tab. 6-5: Výsledky testování hraniční hodnoty působení konduktanční ochranné funkce 

Číslo 

záznamu 
Název záznamu Typ ZS 

Rozběh ochranných 

funkcí 

1 EON_2_02 Kovové Yo>, Go>, DEF2Low 

2 EON_2_03 6000 Ω Yo>, Go> 

3 EON_2_04 2000 Ω Yo>, Go> 

4 EON_2_05 1000 Ω Yo>, Go>, DEF2Low 

5 EON_2_06 500 Ω Yo>, Go>, DEF2Low 

6 EON_2_07 250 Ω Yo>, Go>, DEF2Low 

7 Pokus_01 Kovové Yo>, Go>, DEF2Low 

8 Pokus_03 Obloukové Yo>, Go>, DEF2Low 

6.4 Zhodnocení testování 
Při stejném nastavení všech ochranných funkcí mají ochranné funkce zemní ochrany RYo velkou 

nevýhodu, jelikoţ jsou závislé na vyhodnocení jak nulové sloţky proudu, tak i nulové sloţky 

napětí. Stupeň zemní směrové ochranné funkce DEF2Low vyhodnocuje v tomto případě pouze 

popudovou hodnotu nulové sloţky proudu, avšak nevýhodou této funkce je to, ţe nejniţší 

nastavená popudová hodnota nulové sloţky proudu není dostatečně citlivá na to, aby působila 

i při odporových zemních spojeních, při nichţ nulová sloţka proudu nedosahuje takových hodnot 

jako při kovových zemních spojeních. 

 Z Tab. 6-3 Výsledků testování shodně nastavených parametrů na všech ochranných 

funkcích lze vyčíst, ţe stupeň DEF2Low působil pouze při zemních spojeních s přechodovým 

odporem do 1000 Ω, avšak ochranné funkce zemní ochrany RYo v tomto případě působili pouze 

při zemních spojeních s přechodovým odporem do 500 Ω. Stupeň DEF2Low nepůsobil 

při zemních spojeních s přechodovým odporem 2000 Ω a 5000 Ω, coţ je právě způsobeno malou 

citlivostí jeho nastavení. Při všech dalších testováních působil stupeň DEF2Low stejně. 

 Zásadní výhoda testovaných ochranných funkcí zemní ochrany RYo je velký rozsah 

a citlivost nastavení těchto funkcí. Jak je dokázáno v Tab. 6-4, kdy se hledala hraniční hodnota 

popudové admitance, při které admitanční Yo> ochranná funkce zapůsobí u všech poruchových 

záznamů při všech typech zemního spojení. Tato hodnota byla měřením určena na 1 mS. 

 Poslední testování (Tab. 6-5) bylo podobné jako to předešlé, jen se hledala hraniční 

hodnota popudové konduktance, při které konduktanční Go> ochranná funkce zapůsobí u všech 

poruchových záznamů při všech typech zemního spojení. Tato hodnota byla měřením určena 

na 0,3 mS. 
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7 ZÁVĚR 
Tato diplomová práce se věnovala ochranným funkcím zemních ochran při zemních spojeních 

v kompenzované vysokonapěťové distribuční síti a moţnostem jejich testování. Testováním se 

porovnávala jejich spolehlivost a funkčnost při zemním spojení s různými velikostmi 

přechodového odporu v místě zemního spojení. 

Diplomová práce by se dala rozdělit na dvě části. Na část teoretickou a část praktickou. 

Teoretické část pojednává obecně o moţnostech provozu vysokonapěťové distribuční sítě. Práce 

definuje pojem zemní spojení a charakterizuje jevy, které se při vzniku zemního spojení 

vyskytují. Uvádí jeho dělení podle druhu poruchy, velikosti přechodového odporu a doby trvání 

a je zde uveden rozdíl mezi jednofázovým zkratem a zemním spojením. Jsou zde vypsány 

způsoby uzemnění uzlu transformátoru, který můţe být na straně vn proveden pomocí účinně 

uzemněného uzlu, tohoto způsobu uzemnění se v ČR v sítích vn nevyuţívá, pomocí izolovaného 

uzlu a pomocí neúčinně uzemněného uzlu, do kterého patří síť s uzemněným uzlem přes uzlový 

odporník a zhášecí tlumivku. Neúčinně uzemněný uzel přes zhášecí tlumivku je v současné době 

nejpouţívanějším způsobem uzemnění a síť takto uzemněná se nazývá síť kompenzovaná. Tato 

síť je v práci podrobně popsána a je popsán její provoz s automatikou připínání pomocného 

odporníku. Obsahem je také pojednání o lokalizaci zemního spojení pomocí pasivních statických 

metod v kompenzovaných soustavách, mezi něţ patří metoda wattmetrická, zaloţená na detekci 

činné sloţky nulového proudu, admitanční, zaloţená na nepřetrţitém sledování nulové sloţky 

napětí a proudu, a konduktanční, vycházející s podobného principu jako metoda admitanční, ale 

vyhodnocující pouze reálnou nulovou sloţku napětí a proudu. 

Dále tato část podrobně popisuje souborový formát COMTRADE (Common Format 

for Transient Data Exchange for Power Systems), coţ je obecný formát pro výměnu přechodně 

uloţených dat v elektrizačních soustavách. Popisuje se zde struktura a přesně definovaný 

normalizovaný formát jeho konfiguračního a datového souboru.  

Praktická část začíná vytvořením a podrobným popsáním příkladu převodu souborového 

formátu ADF, zaznamenaného poruchovým zapisovačem osciloskopem Yokogawa, do datového 

souboru COMTRADE pomocí tabulkového procesoru Microsoft Excel a M-filu skriptu 

vytvořeného v programu MATLAB. Celý M-file skript je uveden v kapitole 4.2.1. Konfigurační 

soubor COMTRADE se pro obě moţnosti vytvoření datového souboru vytvoříl manuálně, 

sepsáním kritických a dalších doplňujících informací v textovém editoru (Poznámkovém bloku). 

Vytvoření konfiguračního souboru je uvedeno v kapitole 4.1.5. Vytvoření tohoto převodníku 

formátu ze souborového formátu ADF do souborového formátu COMTRADE je povaţováno 

za největší přínos autora této diplomové práce. 

 Praktická část nás dále seznámí s přístrojovým a programovým vybavením pracoviště, 

do kterého patří sekundární testovací zařízení OMICRON CMC 256plus a jeho programové 

vybavení OMICRON Test Universe, který je spolu s PC součástí zkušebního systému. U tohoto 

programu je blíţe popsán testovací modul Advance TransPlay, díky kterému se můţou do ochran 

přehrávat experimentálně získané poruchové záznamy převedené do formátu COMTRADE. Dále 

je zde popsána multifunkční zemní ochrana RYo od společnosti PROTECTION 

& CONSULTING, s. r. o. a její admitanční Yo> a konduktanční Go> ochranná funkce, a terminál 

točivého stroje REM 543 od společnosti ABB a její zemní směrová ochranná funkce DEF2. 

 V poslední kapitole praktické části je uvedeno samotné testování paralelně zapojených 

zemních ochran poruchovými záznamy v souborovém formátu COMTRADE testovacím 

modulem Advance TransPlay v programu OMICRON Test Universe. 

 Dle předpokladů bylo zjištěno, ţe stupeň zemní směrové ochranné funkce DEF2Low 

zapůsobil pouze při kovových a obloukovém zemní spojení a odporových zemních spojeních 

s přechodovým odporem do 1000 Ω. Tato skutečnost je způsobena tím, ţe stupeň DEF2Low je 

nastaven na vyhodnocování pouze popudové hodnoty nulové sloţky proudu, která i při nejniţší 
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nastavené hodnotě není dostatečně citlivá na to, aby působila i při odporových zemních 

spojeních, při nichţ nulová sloţka proudu nedosahuje takových hodnot jako při kovových 

zemních spojeních. Toto je uvedeno v prvním testování při přibliţně shodně nastavených 

parametrech na všech ochranných funkcích (Tab. 6-3), kdy stupeň DEF2Low při zemních 

spojeních s přechodovým odporem 2000 Ω a 5000 Ω uţ nepůsobil. Toto je právě způsobeno 

malou citlivostí jeho nastavení. Při všech dalších testováních působil stupeň DEF2Low stejně. 

Z prvního testování lze také vyčíst, ţe při tomto nastavení ochranné funkce zemní ochrany RYo 

působili pouze při zemních spojeních s přechodovým odporem do 500 Ω. Při stejném nastavení 

všech ochranných funkcí mají ochranné funkce zemní ochrany RYo nevýhodu, jelikoţ jsou 

závislé nejen na vyhodnocení nulové sloţky proudu, ale i na vyhodnocení nulové sloţky napětí. 

Zásadní výhoda těchto funkcí je velký rozsah a citlivost nastavení. Jak je dokázáno v druhém 

testování (Tab. 6-4), kdy se hledala hraniční hodnota popudové admitance, která byla měřením 

určena na 1 mS, při které admitanční Yo> ochranná funkce zapůsobí u všech poruchových 

záznamů při všech typech zemního spojení. V posledním testování (Tab. 6-5) se hledala hraniční 

hodnota popudové konduktance, která byla měřením určena na 0,3 mS, při které konduktanční 

Go> ochranná funkce zapůsobí u všech poruchových záznamů při všech typech zemního spojení.  

 Z testování vyplývá, ţe jednoznačně spolehlivější jsou admitanční Yo> a konduktanční 

Go> ochranné funkce multifunkční zemní ochrana RYo od společnosti PROTECTION 

& CONSULTING, s. r. o. s moţnostmi nastavování velkého rozsahu a citlivosti těchto funkcí. 

Pouţívané funkce této ochrany ovšem nemají tak podrobné nastavení měření směru toku výkonu 

jako stupeň zemní směrové ochranné funkce DEF2Low, proto se doporučuje kombinace těchto 

ochranných funkcí se zemní směrovou ochrannou funkcí. 

 Testováním bylo také ověřeno, ţe konduktanční Go> ochranná funkce dosahuje dobrých 

výsledků v kombinaci s automatikou připínání pomocného odporníku. Výhodou je právě její 

selektivní nastavení popudové hodnoty konduktance postiţeného vývodu pro citlivost a 

spolehlivost konduktančních ochran, které jsou v ČR vcelku hojně vyuţívány. 

 V této diplomové práci ovšem nebylo uvedeno, zda by nastavované popudové hodnoty 

admitance a konduktace byly v souladu s hodnotami admitance a konduktance (svodu) 

kompenzované distribuční sítě, teda zda by tyto ochranné funkce nepůsobily i při změně 

konfigurace sítě nebo při bezporuchovém stavu. Testování poruchových záznamů získaných 

z určité reálné kompenzované distribuční sítě, kdy by byla známá její konfigurace a hlavně délka 

a parametry vodičů této sítě, by mohlo být dalším předmětem bádání. 
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