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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je rozdělena do dvou logických částí. První část obsahuje teorii 

výpočtu ustáleného chodu a zkratových poměrů sítě 110 kV. Je zde také vysvětlena Newtonova 

iterační metoda a výpočet zkratových proudů. Je zde také popsána klasifikace a následky 

přechodových jevů vyskytujících se v elektrizační soustavě. 

Druhá část obsahuje praktický výpočet ustáleného chodu a zkratových poměrů při paralelním 

provozu transformátorů T403 a T402 v transformovnách 400/110 kV Sokolnice a Otrokovice. 

Tento výpočet byl proveden pomocí dispečerského programu SINAUT Spectrum a následně 

vyhodnocen. Tato část také obsahuje stručný popis rozvoden v této oblasti. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  ustálený chod; zkratové poměry; distribuční síť 110 kV; iterační 

metody; paralelní provoz; rozvodna Sokolnice; rozvodna Otrokovice 
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ABSTRACT 

This master’s thesis is divided into two logical parts. The first part contains theory of 

calculation of steady state and short-circuits conditions within 110 kV distribution network. 

Newton’s method and short-circuit current calculation is also explained here. It also deals with 

classification and aftereffects of transient performance occurring in power networks. 

The second part contains practical calculation of steady flow and short-circuit conditions at 

parallel operation of transformers T403 and T402 in 400/110 kV transformer stations Sokolnice 

and Otrokovice. This calculation is done with program used by system operators called SINAUT 

Spectrum and consequently analyzed. This part also contains brief description of substations from 

this region. 

 

 

 

KEY WORDS:  steady flow; short-circuit conditions; 110 kV distribution network; 

iteration methods; parallel operation; substation Sokolnice; substation 

Otrokovice 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Z, Z  - příklad označení komplexního čísla 

 

a [-] - fázor natočení 

A [A] - počáteční hodnota stejnosměrné složky id.c. 

c [-] - napěťový součinitel 

d [mm
2
] - geometrická střední vzdálenost mezi vodiči nebo středem svazku 

f [Hz] - jmenovitý kmitočet 

Iavyp [A] - stejnosměrná složka vypínacího zkratového proudu 

iI  [A] - zadané uzlové proudy (znaménko + odpovídá dodávce, - spotřebě) 

*

iI  [A] - proud komplexně sdružený k 
iI  

Ik [A] - ustálený zkratový proud 

''

kI  [A] - počáteční rázový zkratový proud 

Ik3'' [kA] - počáteční třífázový rázový zkratový proud 

Ik1'' [kA] - počáteční jednofázový rázový zkratový proud 

Ike [A] - ekvivalentní oteplovací proud 

Ikm [A] - nárazový zkratový proud 

IrT [A] - jmenovitý proud transformátoru na straně vyššího nebo nižšího napětí 

Ivyp [A] - symetrický vypínací zkratový proud 

m [-] - součinitel pro tepelné účinky stejnosměrné složky zkratového proudu 

n [-] - součinitel pro tepelné účinky střídavé složky zkratového proudu 

n [-] - počet vodičů ve svazku 

iP  [W] - činný výkon 

PkrT [W] - jmenovité ztráty nakrátko transformátoru 

qn [mm
2
] - jmenovitý průřez vodiče 

iQ  [Var] - jalový výkon 

r [mm] - poloměr jednoduchého vodiče 

RL [Ω] - rezistence vedení 

RL20 [Ω] - rezistence vedení při 20°C 

R’L [Ω/km] - činná rezistance na jednotku délky 

iS  [VA] - komplexní výkon 
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Sk3'' [MVA] - počáteční třífázový rázový zkratový výkon 

Sk1'' [MVA] - počáteční jednofázový rázový zkratový výkon 

SrT [VA] - jmenovitý zdánlivý výkon transformátoru 

t [s] - čas 

iU  [V] - neznámá uzlová napětí 

iU  [V] - diference napětí 

Un [V] - jmenovité napětí 

UrG [V] - jmenovité napětí generátoru 

UrT [V] - jmenovité napětí transformátoru na straně vyššího nebo nižšího napětí 

ukr [%] - jmenovité napětí nakrátko v procentech 

uRr [%] - činná složka jmenovitého napětí nakrátko transformátoru v procentech 

''

dx  [-] - poměrná rázová reaktance generátoru vztažená ke jmenovité impedanci 

iiY  [Ω] - admitance jednotlivých prvků 

)1(Z  [Ω] - sousledná složka zkratové impedance 

)2(Z  [Ω] - zpětná složka zkratové impedance 

)0(Z  [Ω] - netočivá složka zkratové impedance 

 

 

  [°] - fázový posun proudu 

α [1/K] - součinitel rovný 0,004/K, platný s dostatečnou přesností pro praktické účely pro 

 měď, hliník a slitiny hliníku 

  [°] - fázový posun napětí 

i  [°] - diference úhlu napětí 

μ0 [H/m] - absolutní permeabilita vakua (μ0 = 4·π·10
-7

 H/m) 

ρ [mm
2
·m

-1
] - rezistivita vodiče pro 20°C 

φ [°] - fázový posun napětí a proudu 

φrG [°] - fázový úhel mezi rGI  a rGU / 3  

ϑe [°C] - teplota vodiče na konci zkratu 

 

 

BR – Břeclav 

BRD – Břeclav (ČD) 

DDJ – Dolní Dunajovice 
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DK – Dukovany 

HB – Hrušovany u Brna 

HI – Hodonice 

HJ – Hrušovany nad Jevišovkou 

HO – Hodonín 

HU – Hustopeče 

KB – Klobouky 

KUN – Kunovice 

KY – Kyjov 

MI – Mikulov 

NAD – Nedakonice 

OKC – Otrokovice 

OS – Oslavany 

PHE – Pohořelice 

PNV – Pánov 

SLM – Slavičín 

SO – Sokolnice 

SUZ – Suchohrdly u Znojma 

TD – Tvrdonice, PZP 

UBR – Uherský Brod 

VKA – Velká nad Veličkou 

VLM – Veselí na Moravě 
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1 ÚVOD 
Elektrizační soustava slouží k přenosu elektrické energie od místa výroby k místu spotřeby. 

Její správný chod je v dnešní době, kdy si lidé ve vyspělých státech již nedovedou představit 

život bez elektřiny velmi důležitý. Nepřetržitá dodávka elektřiny je životně důležitá zejména pro 

nemocnice a další podobná zařízení. S rostoucí spotřebou elektrické energie zároveň rostou 

i požadavky na elektrizační soustavu, která musí i tyto stále se zvětšující objemy energie přenést. 

Právě pro dodržování požadavků na správný chod elektrizační soustavy slouží výpočet 

ustáleného chodu soustavy. Tento výpočet umožňuje řízení provozu a návrh dalšího rozvoje 

soustavy, ale také řešení přechodných jevů a optimalizačních úloh, jako regulace napětí 

či hodnocení spolehlivosti. Dalším důležitým úkolem výpočtu ustáleného chodu je i takzvané 

studium připojitelnosti nových zdrojů do soustavy. 

Pokud dojde k narušení ustáleného chodu elektrizační soustavy, mluvíme o vzniku 

přechodného děje. Tyto děje bývají mnohdy velice nebezpečné pro správný chod soustavy. Jejich 

včasné odhalení a zneškodnění je proto velmi důležité. Mezi poruchové stavy patří také zkraty, 

které jsou častou příčinou tepelného či mechanického namáhání prvků elektrizační soustavy. Toto 

může skončit i zničením některých z nich a při nevhodném zálohování i ohrožením chodu 

soustavy. 
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2 CÍLE PRÁCE 
Cíle této práce se dají rozdělit do následujících dvou skupin. První skupina zahrnuje 

teoretický úvod práce, ve kterém je popsán teoretický výpočet ustáleného chodu sítě 110 kV 

a teoretický výpočet zkratových poměrů v síti 110 kV. 

Druhá skupina obsahuje praktickou část práce. Jedná se o praktický výpočet ustáleného 

chodu a zkratových poměrů v síti 110 kV napájené z rozvoden Sokolnice a Otrokovice. Tento 

výpočet je proveden za pomocí programu SINAUT a za pomocí dat získaných reálným měřením 

v síti. Hodnoty získané tímto výpočtem jsou dále analyzovány, aby byly odhaleny případné 

přetížení některých prvků sítě a navrženy opravná opatření. 
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3 DISTRIBUČNÍ SÍTĚ A PARALELNÍ CHOD 

3.1 Distribuční sítě 110 kV 

Distribuční sítě 110 kV tvoří spolu se soustavami 400 kV a 220 kV základ elektrizační 

soustavy. Tyto sítě bývají obvykle provozovány jako okružní, méně často jako paprskové, 

a bývají účinně uzemněné. Pro jejich chránění je většinou volena distanční ochrana. Díky tomu 

jsou charakteristické svou vysokou spolehlivostí a relativně nízkým výskytem poruch. Pokud je 

daná část sítě provozována jako okružní a pokud dojde ke správnému zapůsobení ochran, 

nezpůsobí většina poruch přerušení dodávky elektrické energie odběratelům. 

Většinou jsou tyto vedení v České Republice provozována jako dvojitá, ale lze najít i vedení 

jednoduchá, trojitá či čtyřnásobná. Do těchto sítí bývají často vyvedeny výkony elektráren 

o desítkách MW. 

Text kapitoly 3.1 byl vytvořený podle [1]. 

 

 

3.2 Paralelní chod transformátorů 

Jako paralelní chod transformátorů se označuje stav, kdy jsou alespoň dva transformátory 

spojeny paralelně na obou stranách, tedy jak na primární (strana vyššího napětí), tak na 

sekundární straně (strana nižšího napětí). 

Pro paralelní zapojení transformátorů je důležité dodržení shody následujících parametrů: 

1. sled fází, 

2. hodinový úhel, 

3. napětí nakrátko, 

4. převod, 

5. jmenovitý výkon, 

6. přibližně stejný rozsah odboček. 

Nedodržení těchto podmínek má za následek nerovnoměrné zatížení transformátorů a tím 

i snížení celkového přenášeného výkonu. Ne vždy je však možné všechny tyto podmínky dodržet, 

proto se doporučuje dodržovat tyto doporučení: 

 při paralelním chodu transformátorů s rozdílným napětím nakrátko má skupina 

přenést alespoň 95 % součtového výkonu, 

 poměr výkonů transformátorů nemá být větší než 1:2, 

 transformátor s menším výkonem má mít větší napětí nakrátko, 

 rozdíl v převodu způsobený různým rozsahem odboček nemá překročit  0,5 %. 

Text kapitoly 3.2 byl vytvořený podle [1] a [2]. 
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4 USTÁLENÝ CHOD ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY 
Ustáleným chodem elektrizační soustavy rozumíme takový stav, při kterém neprobíhají 

krátkodobé přechodné děje. Takový stav v elektrizační soustavě prakticky vůbec nenastává, proto 

se výpočet provádí pro minimální a maximální zatížení sítě. Součástí výpočtu zpravidla bývá 

i kontrola přetížení jednotlivých prvků. 

Výpočet ustáleného chodu soustavy je využíván nejen pro řízení provozu a návrh dalšího 

rozvoje soustavy, ale také pro řešení přechodných dějů (zkraty, stabilita) a optimalizačních úloh 

(regulace napětí, hodnocení spolehlivosti,….). 

Obvykle bývají odběry a dodávky zadávány činnými a jalovými výkony, což má ale za 

následek nemožnost popisu soustavy pomocí lineárních rovnic. Matematický popis soustavy tedy 

vede na soustavu nelineárních rovnic, k jejímuž řešení se používá některá z iteračních metod. 

Výpočet iteračními metodami ovšem často nevede k jasnému výsledku, neboť metody mohou 

špatně konvergovat nebo nekonvergují vůbec. Proto se pro výpočty, kde není nutná velká 

přesnost, úlohy linearizují. Mezi takovéto úlohy patří například výpočty spolehlivosti nebo 

dlouhodobé plánování rozvoje elektrizační soustavy. 

Jednotlivé výkony se převedou na proudy podělením střední hodnotou očekávaného napětí 

v uzlech sítě nebo jmenovitým napětím. Při sestavování lineárních rovnic můžeme použít 

některou z metod řešení lineárních elektrických obvodů, jako je metoda uzlových napětí nebo 

metoda smyčkových proudů. V praxi se pro jednoduchý algoritmus výpočtu vlastních 

a vzájemných uzlových admitancí a snadné propojení jednotlivých větví sítě častěji užívá metoda 

uzlových napětí. 

Text úvodu kapitoly 4 byl vytvořený podle [3] a [4]. 

 

 

4.1 Klasifikace uzlů a podmínky určitosti chodu sítě 

Pomocí znalosti těchto čtyř uzlových veličin můžeme popsat ustálený chod: 

 absolutní hodnota napětí U, 

 úhel napětí δ, 

 činný výkon P, 

 jalový výkon Q. 

 

Podmínkou určitosti výpočtu poté je, aby v každém uzlu byly právě dvě veličiny zadány 

a dvě veličiny dopočítány. Podle tohoto požadavku můžeme vytvořit šest typů uzlů, v praxi se 

ovšem používají pouze tři třídy: 

 bilanční uzel (třída U, δ): 

o zadána absolutní hodnota napětí a úhel napětí, 

o dopočítáváme činný a jalový výkon, 
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 odběrový (dodávkový) uzel (třída P, Q): 

o zadán činný a jalový výkon, 

o dopočítáváme absolutní hodnotu napětí a úhel napětí, 

 regulační (kompenzační) uzel (třída U, P): 

o zadána absolutní hodnota napětí a činný výkon, 

o dopočítáváme jalový výkon a úhel napětí. 

Bilanční uzel má za úkol hradit případnou nerovnováhu v bilanci uzlových výkonů 

(dodávaný výkon = odebíraný výkon) a ztráty činného a jalového výkonu v dané elektrizační 

soustavě. Tyto hodnoty jsou většinou známy až po ukončení výpočtu, tedy určení výsledné 

výkonové bilance. V tomto uzlu by se tedy měl nacházet dostatečný zdroj výkonu. 

Odběrový (dodávkový) uzel slouží pro odběr (záporné znaménko) nebo dodávku (kladné 

znaménko) činného a jalového výkonu. 

Regulační (kompenzační) uzel je využíván k určení jalového výkonu, který musíme dodat 

nebo odebrat uzlu, aby byla dodržena zadaná hodnota napětí. Většinou bývá umístěn do míst 

s největším úbytkem napětí. 

Při řešení sítě pomocí iteračních metod závisí rychlost jejich konvergence na konfiguraci sítě 

a na volbě bilančních uzlů. Dále také na počtu a umístění regulačních a odběrových uzlů. Pokud 

je to možné, doporučuje se umístit bilanční uzel do „středu“ sítě. 

Text kapitoly 4.1 byl vytvořený podle [3] a [4]. 

 

 

4.2 Výpočet ustáleného chodu jako lineární úlohy 

Při výpočtu ustáleného chodu jako lineární úlohy předpokládáme zadání následujících 

informací: 

 odebírané a dodávané proudy do uzlů sítě, 

 prvky elektrizační soustavy pomocí jejich podélných impedancí a příčných admitancí 

(vedení nahrazujeme π články, transformátory pomocí π nebo Γ články). 

Předpokládáme také, že příčné admitance spojují příslušný uzel sítě a uzel referenční („zem“ 

o nulovém potenciálu). Posledním předpokladem je, že všechny parametry prvků jsou 

přepočítány na vztažné napětí, což nám umožní nahrazení elektrizační soustavy galvanickým 

spojením prvků, jako je tomu na Obr. 4.1. 
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Obr. 4.1 - Příklad elektrizační soustavy [3] 

 

Použitím metody uzlových napětí můžeme poté tuto síť popsat následující soustavou rovnic: 

 (4.1) 

, kde 
iI  [A] jsou zadané uzlové proudy (znaménko + odpovídá dodávce, - spotřebě), 

 
iiY  [Ω] jsou admitance jednotlivých prvků, 

 
iU  [V] jsou neznámá uzlová napětí. 

Ve zkráceném tvaru tedy můžeme tuto soustavu rovnic zapsat následujícím způsobem: 

 (4.2) 

Jeden z uzlů této sítě však musí vyrovnávat bilanci mezi dodávkami a odběry a hradit 

neznámé proudy tekoucí v příčných větvích. Nazvěme tento uzel jako bilanční, a aby byl dodržen 

počet neznámých v soustavě rovnic (4.1) přiřaďme mu známé napětí 1U . Soustavu rovnic poté 

můžeme přepsat následujícími způsoby: 

 (4.3) 

 pro i = 2, 3, ..., n (4.4) 

Vypuštění rovnice pro bilanční uzel z rovnice (4.3) nazýváme eliminací bilančního uzlu. 

Text kapitoly 4.2 byl vytvořený podle [3]. 
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4.3 Výpočet ustáleného chodu jako nelineární úlohy 

Pro následující úvahy předpokládejme, že trojfázová síť je nahrazena svým jednofázovým 

ekvivalentem. Proto pro všechny rovnice uvažujme fázové hodnoty napětí a výkon přenášený 

jednou fází. 

Při zadání uzlů sítě pomocí činných a jalových výkonů platí následující rovnice: 

 (4.5) 

, kde 
iS  [VA] je komplexní výkon, 

 iP  [W] je činný výkon, 

 iQ  [Var] je jalový výkon, 

 
*

iI  [A] je proud komplexně sdružený k 
iI . 

 

Obr. 4.2 - Fázorový diagram pro dodávkový uzel [3] 

 

Fázorový diagram zobrazuje výrobu činného a jalového výkonu (proudu) s induktivním 

fázovým posunem. Za použití tohoto diagramu můžeme rovnici (4.4) přepsat do následujícího 

tvaru: 

 (4.6) 

, kde   [°] je fázový posun napětí, 

   [°] je fázový posun proudu, 

 φ [°] je fázový posun napětí a proudu. 

Pro odběrový uzel bychom uvažovali záporný proud, což způsobí změnu znaménka 

u činného a jalového výkonu. Jednotlivé stavy lze vidět v následující tabulce: 
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Tab. 4.1- Charakter výkonů pro různý posun proudu [3] 

 Uzel Zdroj Odběr 

Posun proudu  P > 0 P < 0 

induktivní φ > 0 Q > 0 Q < 0 

kapacitní φ < 0 Q < 0 Q > 0 

 

Vyjádříme-li z rovnice (4.5) proud a dosadíme do rovnice (4.4) dostaneme následující vztah: 

 pro i = 2, 3,..., n (4.7) 

Tento krok vedl k eliminaci bilančního uzlu a volbě napětí 1U . Pro řešení této soustavy 

rovnic se používají iterační metody (Gauss-Seidlova a Newtonova iterační metoda). Řešením této 

soustavy jsou hledaná uzlová napětí, toky výkonů v síti a výkonové ztráty jednotlivých prvků. 

Text kapitoly 4.3 byl vytvořený podle [3]. 

 

 

4.3.1 Výpočet ustáleného chodu Gauss-Seidlovou metodou 

Výhodou této metody je jednoduchý algoritmus výpočtu, oproti jiným metodám je tedy 

i výpočet jednoho kroku iterace relativně krátký. Poměrně velikou nevýhodou je pomalá 

konvergence této metody, která se projeví obzvláště u málo zauzlených sítí. Další nevýhodou je 

nutnost volby vysoké přesnosti výpočtu, protože nepřesně vypočítaná napětí způsobí značnou 

chybu uzlových bilancí výkonů a toků výkonů. 

Vzhledem k tomu, že vlastní výpočet bude proveden v programu SINAUT, který provádí 

výpočty Newtonovou iterační metodou, nebudeme se Gauss-Seidlovou metodou hlouběji 

zabývat. 

Text kapitoly 4.3.1 byl vytvořený podle [3]. 

 

 

4.3.2 Výpočet ustáleného chodu Newtonovou iterační metodou 

Výhodou této metody je její relativně rychlá konvergence a poměrně malá závislost počtu 

iterací na velikosti sítě. Nevýhodou ovšem je náročnost výpočtu jedné iterace na parametry 

počítače a času. 

Máme řešit soustavu rovnic ve tvaru: 

 (4.8) 
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Prvním krokem řešení soustavy je určení hodnot kořenů nulté iterace 
)0(

1x ,
)0(

2x ,...,
)0(

nx . 

Odhady těchto kořenů se budou od přesných hodnot lišit o 
1x ,

2x ,..., nx . Přesné hodnoty jsou 

pak dány součtem 
1

)0(

11 xxx  ,
2

)0(

22 xxx  ,..., 
nnn xxx 

)0(
. Soustavu rovnic (4.8) tedy 

můžeme přepsat následujícím způsobem: 

 (4.9) 

Pro každou z těchto rovnic poté při rozepsání Taylorovou řadou platí (např. pro 1. rovnici): 

 (4.10) 

, kde 

0

1

nx

f




 je hodnota parciální derivace v bodě 

)0(

nx , 

  zahrnuje členy s vyššími mocninami 1x , 2x , ... , nx  a druhé a vyšší derivace 

funkce 1f . 

Při dostatečně přesném odhadu kořenů budou diference ix  malé a všechny členy s vyššími 

mocninami ix  můžeme zanedbat, protože platí 01  . 

Označíme-li výraz   )0(

1

)0()0(

2

)0(

11 ,...,, yxxxf n   můžeme pak rovnici (4.10) upravit na tvar: 

 (4.11) 

, kde 
)0(

1y  je rozdíl zadané hodnoty pravé strany 1y  a hodnoty 
)0(

1y  určené dosazením 

odhadu kořenů do rovnice (4.10). 

Stejným způsobem můžeme upravit i ostatní rovnice soustavy (4.9). Díky tomu obdržíme 

soustavu lineárních rovnic pro výpočet neznámých diferencí 1x , 2x ,..., nx . Soustavu rovnic 

po úpravě zapíšeme pomocí matic: 

 (4.12) 

Tuto matici můžeme také zapsat ve zkráceném tvaru: 

 (4.13) 

, kde matice ][J  parciálních derivací je tzv. Jacobián. 
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Pomocí soustavy rovnic (4.12) nebo (4.13) určíme vektor hledaných diferencí ][ x  a určíme 

nové, upravené odhady kořenů, které použijeme pro výpočet další iterace: 

  pro i = 1, 2, ..., n (4.14) 

Vypočítané hodnoty diferencí ][ ix  nejsou díky zanedbání vyšších derivací v Taylorově 

rozvoji zcela přesné. Tuto nepřesnost lze částečně odstranit výpočtem dalších iterací až do 

dosažení požadované přesnosti výpočtu. 

Iterační proces postupného zpřesňování kořenů soustavy rovnic (4.8) můžeme zapsat 

úpravou rovnic (4.13) a (4.14) do iteračního tvaru: 

 (4.15) 

 (4.16) 

, kde horní index k představuje počet již proběhlých iterací. 

Při výpočtu předpokládáme, že existují spojité derivace 
j

i

x

f




 (pro i, j = 1, 2,…, n), 

jednoznačnost řešení soustavy rovnic (4.12) a konvergence iteračního postupu. Tyto předpoklady 

bývají v praktických úlohách výpočtu ustáleného chodu elektrizačních soustav obvykle splněny. 

Při aplikaci této iterační metody na rovnice (4.7), které popisují ustálený chod elektrizační 

soustavy, rovnice podle (4.8) přepíšeme do tvaru: 

 pro i = 2, 3,..., n (4.17) 

Pravou stranu této rovnice rozepíšeme na reálnou a imaginární část pomocí polárního tvaru: 

   (4.18) 

Dosazením polárního tvaru veličin do (4.17) dostáváme po úpravě a při uvažování 

   xx coscos   a    xx sinsin   následující tvary rovnic: 

 pro i = 2, 3,..., n (4.19) 

, což představuje zápis soustavy  12  n  rovnic pro  1n  neznámých napětí a proudů. 

Opět předpokládáme, že ve všech uzlech jsou zadány dodávané nebo odebírané činné a jalové 

výkony kromě bilančního uzlu, kde je zadáno napětí 1U  a jeho úhel 1  (obvykle se volí 01  ). 

Pro iterační výpočet diferencí iU  a i  podle soustavy (4.12) s použitím rovnic (4.17) 

dostaneme následující soustavu: 
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 (4.20) 

Tuto soustavu můžeme zkráceně zapsat takto: 

 (4.21) 

Pro výpočet prvků Jacobiánu platí následující rovnice vzniklé derivováním (4.19) podle 

jednotlivých proměnných: 

a) výpočet prvků matice 
U

P




: 

diagonální prvky: 

 (4.22) 

mimodiagonální prvky (i ≠ j): 

 (4.23) 

b) výpočet prvků matice 


P
: 

diagonální prvky: 

 (4.24) 

mimodiagonální prvky (i ≠ j): 

 (4.25) 
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c) výpočet prvků matice 
U

Q




: 

diagonální prvky: 

 (4.26) 

mimodiagonální prvky (i ≠ j): 

 (4.27) 

d) výpočet prvků matice 


Q
: 

diagonální prvky: 

 (4.28) 

mimodiagonální prvky (i ≠ j): 

 (4.29) 

Vzhledem k tomu, že se v této kapitole prolínalo obecné odvození metody a konkrétní 

aplikace pro výpočet ustáleného chodu sítě, provedeme zopakování jednotlivých kroků postupu 

výpočtu. 

1. V nultém kroku iterace (k = 0) odhadneme velikost napětí v uzlech sítě a jejich úhly. 

Obvykle se volí )0(

1 iUU   a 0)0(

1  i  pro i = 1, 2,..., n. 

2. Dosazením napětí do rovnic (4.19) vypočteme diference výkonů. 

 (4.30) 

3. Dosazením odhadnutých napětí v nultém iteračním kroku do rovnic (4.21) až (4.28) 

určíme hodnoty prvků Jacobiánu. 

4. Vyřešením soustavy lineárních rovnic (4.19) dostaneme diference 
)0(

iU  a 
)0(

i  v nulté 

iteraci. 

5. Pomocí (4.16) vypočítáme opravené hodnoty napětí a jejích úhlů pro začátek další iterace: 

 pro i = 2, 3,..., n (4.31) 
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6. Takto zpřesněnými napětími a jejich úhly nahradíme původní odhad jejich velikosti. Poté 

opakujeme body 2. až 6. dokud nedojde k dostatečnému zpřesnění výsledku, tedy dokud 

neplatí nerovnice: 

 pro i = 1, 2,..., n (4.32) 

, kde ε je zvolená přesnost rozdílu zadaných výkonů a výkonů vypočítaných dosazením 

vypočtených napětí a jejich úhlů do rovnic (4.19). 

Pro méně přesné výpočty lze použít několik zjednodušení. Pro sítě s převažující podélnou 

reaktancí vedení a transformátorů platí, že při malých změnách absolutní hodnoty velikosti 

napětí, se činné výkony v uzlech téměř nemění. Obdobně se pro malé změny úhlů napětí v uzlech 

takřka nezmění jalové výkony. Při použití těchto zjednodušení můžeme do rovnic (4.21) dosadit: 

  (4.33) 

Vznikne tedy zjednodušený tvar, který urychlí výpočet: 

 (4.34) 

 

 

Obr. 4.3 - Přenos s uvážením pouze podélné reaktance [3] 

 

Pro příklad vlivu změn odebíraného výkonu na změnu velikosti napětí a jeho úhlu na 

jednoduchém přenosu s uvážením pouze podélné reaktance (Obr. 4.3). 

V obr. 4.4 vidíme napěťové poměry při odběru výkonů v uzlu j o velikosti P, Q a dále při 

změně činného odběru v uzlu j o ΔP při stálém odebíraném výkonu Q. Je-li Uj udržováno na 

konstantní hodnotě, poté při změně činného odběru na hodnotu (P + ΔP) se absolutní hodnota 

napětí v uzlu i prakticky nezmění, ale úhel napětí se výrazně změní o Δδ oproti původnímu 

napětí. Toto odpovídá první z rovnic (4.34), protože platí P . 
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Obr. 4.4 - Napěťové poměry při změně činného výkonu [3] 

 

V obr. 4.5 jsou nakresleny napěťové poměry při změně jalového výkonu v uzlu j o ΔQ 

a konstantním činném odběru P. Změna jalového výkonu má podstatný vliv na změnu absolutní 

hodnoty napětí v uzlu i při konstantním Uj a zanedbatelný vliv na změnu úhlu Δδ. Toto opět 

odpovídá předpokladu druhé z rovnic (4.34), protože platí UQ  . 

 

 

Obr. 4.5 - Napěťové poměry při změně jalového výkonu [3] 

 

Text kapitoly 4.3.2 byl vytvořený podle [3]. 
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5 PŘECHODNÉ JEVY 
Přechodné stavy soustavy vznikají přítomností nenormálních jevů za provozu přímo 

v hlavním obvodu v důsledku náhlého porušení izolace (vliv stárnutí, úder blesku, cizí zavinění, 

atd.) nebo v důsledku ovládání soustavy (chybná automatická nebo ruční manipulace 

s vypínacími prvky, atd.). Důsledkem je poté přechodný stav soustavy. Ten se vyznačuje tím, že 

přechodné složky veličin chodu elektrizační soustavy v něm zanikají. Toto se nejčastěji děje 

formou tlumených vlastních oscilací. Soustava po odeznění přechodných jevů přechází do 

nového ustáleného stavu. 

Pro dělení přechodných dějů v elektrizační soustavě a pro stanovení zjednodušujících 

předpokladů při jejich řešení je důležité srovnání doby trvání zániku přechodných složek veličin 

chodu a jejich periody s periodou proudu se jmenovitým kmitočtem. 

Přechodné děje tedy dělíme následujícím způsobem: 

 pomalé (elektromechanické) – perioda přechodných složek je velká, takže se během 

přechodného děje uplatní i setrvačné hmoty velkých rotačních strojů soustavy. 

Vzhledem k délce periody je v elektrické části soustavy použito náhrady pomocí 

soustředných parametrů. 

 středně rychlé (elektromagnetické) – perioda přechodných složek je srovnatelná 

s periodou proudu se jmenovitým kmitočtem. Elektrická část se také řeší pomocí 

soustředných parametrů a vliv setrvačných hmot rotačních strojů se zanedbává. 

 rychlé – perioda přechodných složek je zřetelně menší než u proudu se jmenovitým 

kmitočtem. Vliv setrvačných hmot je opět zanedbán a elektrickou část řešíme pomocí 

náhradních obvodů s homogenně rozloženými parametry. 

Pomalé přechodné jevy souvisí s náhlou změnou zatížení zdrojů, což může způsobit ohrožení 

synchronního chodu. Toto je způsobeno nerovnováhou mezi elektrickým a mechanickým 

momentem na hřídeli generátorů. 

Elektromagnetické přechodné děje nejčastěji vznikají v důsledku zkratové poruchy, což je 

náhlá změna izolačního odporu mezi krajními vodiči nebo středním vodičem nebo zemí 

v uzemněné soustavě. 

Rychlé přechodné děje vznikají zejména po úderu blesku do některého z prvků elektrizační 

soustavy nebo jejich těsné blízkosti. Mohou být také vyvolány spínacími pochody. 

Toto dělení ovšem slouží pouze k rozlišení způsobu řešení, tedy zjednodušením 

matematického modelu. Z hlediska příčin přechodného děje je toto dělení velice nevhodné, 

protože jedna událost může způsobit přechodné děje více typů. Například úder blesku způsobí 

dokonce všechny tři typy přechodných dějů. 

Text úvodu kapitoly 5 byl vytvořený podle [4]. 
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5.1 Zkraty 

Zkrat v elektrizační soustavě je elektromagnetický přechodný děj, který je časově omezen 

okamžikem náhlého zmenšení impedance mezi vodiči nebo zemí v místě poruchy a okamžikem 

odpojení zdrojů od místa poruchy. 

Zmenšením impedance vede ke zvětšení proudu mezi zdrojem a místem poruchy, což může 

vést k ohrožení zařízení elektrizační soustavy dynamickými či tepelnými účinky tohoto proudu. 

Doba trvání zkratu závisí na druhu vypínacího zařízení nebo automatiky. Nejkratší je pro 

jističe a pojistky s magnetickým zhášením oblouku, kdy bývá v závislosti na velikosti zkratového 

proudu i menší než 0,1 s. U ostatních vypínacích zařízení a automatik bývá zpravidla větší než 

0,2 s, ale může nabývat i hodnot několik sekund. Pro odpojení co nejmenší části sítě při zkratové 

poruše se často používají automatiky s dobou vypnutí nezávislé na velikosti proudu. 

Text kapitoly 5.1 byl vytvořený podle [4], [5] a [6]. 

 

 

5.1.1 Příčiny a dělení zkratů 

Příčiny chybného vodivého spojení mezi krajními vodiči, středním vodičem nebo zemí: 

 vady zařízení – zejména nedokonalá izolace způsobená výrobními důvody (např. 

nevhodný materiál), z důvodu špatné montáže (např. nedodržením předpisů montáže) 

nebo časem (např. přirozené stárnutí izolace), 

 přepětí – atmosférické nebo provozní přepětí může zapříčinit porušení izolace a tím 

i následný zkrat, 

 cizí zásahy – jedná se o jednu z nejčastějších příčin vzniku zkratu, mezi cizí zásahy 

počítáme např. překopnutí nebo přetržení kabelu při zemních pracích, případně i přírodní 

vlivy jako sesuvy půdy, pády stromů na vedení nebo působení hlodavců na plášť kabelu, 

 nedostatečná zkratová odolnost – vyskytuje se zejména u starších, nerekonstruovaných 

zařízení, 

 selhání lidského faktoru – může se jednat jak o chybnou manipulaci s nějakým zařízením 

nebo i o ponechání cizích vodivých předmětů v nebo na zařízení, např. po opravě nebo 

revizi. 

Podle přechodového odporu v místě poruchy mezi krajními vodiči, středním vodičem nebo 

zemí rozeznáváme zkraty: 

 dokonalé (kovové) – díky dokonalému styku kovových vodičů mají zanedbatelný 

přechodový odpor, 

 nedokonalé – s hořícím obloukem nebo jinak nedokonalým stykem vodičů (může dojít 

k požáru). 

Protože dokonalé zkraty způsobují největší tepelné a silové namáhání prvků soustavy jsou 

rozhodující pro její dimenzování. 
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Podle způsobu zatěžování třífázových zdrojů při zkratech rozeznáváme: 

 zkraty souměrné: 

o třífázové (Obrázek 5.1 a)), 

o třífázové zemní (Obrázek 5.1 b)), 

 zkraty nesouměrné: 

o dvoufázové (Obrázek 5.1 c)), 

o dvoufázové zemní (Obrázek 5.1 d)), 

o jednofázové (Obrázek 5.1 e)). 

U venkovních vedení se nejčastěji vyskytuje jednofázový zkrat. U kabelových vedení se 

naopak nejčastěji vyskytuje třífázový nebo třífázový zemní zkrat. 

 

 

Obr. 5.1 - Druhy zkratů [4] 

 

Text kapitoly 5.1.1 byl vytvořený podle [1], [4] a [6]. 

 

 

5.1.2 Charakteristické hodnoty zkratového proudu 

Pro potřeby dimenzování elektrických zařízení a nastavení ochran není nutné znát celý 

průběh zkratového proudu, ale jen některé jeho charakteristické hodnoty. Tyto charakteristické 

hodnoty budeme počítat pouze pro jednofázový a třífázový zkrat, které jsou v sítích nejčastější. 

Text kapitoly 5.1.2 byl vytvořený podle [4], [6] a [7]. 
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5.1.2.1 Počáteční rázový zkratový proud 

Počáteční rázový zkratový proud ''

kI  je efektivní hodnota střídavého zkratového proudu 

v okamžiku vzniku zkratu. 

 

Třífázový zkrat 

Počáteční souměrný rázový zkratový proud ''

kI  se počítá pomocí napětí ekvivalentního zdroje 

v místě zkratu a zkratové impedance kZ : 

22
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Jednofázový zkrat 

Počáteční rázový zkratový proud ''

1kI  se vypočítá: 
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Pro elektricky vzdálený zkrat platí )1(Z  = )2(Z , proto se dá tato rovnice zjednodušit na tvar: 
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(5.3) 

 

Text kapitoly 5.1.2.1 byl vytvořený podle [4], [6] a [7]. 

 

 

5.1.2.2 Nárazový zkratový proud 

Nárazový zkratový proud ikm nebo také ip je největší vrcholová hodnota zkratového proudu, 

která nastane při prvním maximu. Používá se zejména při určování silových účinků zkratového 

proudu, protože tyto účinky jsou maximální v okamžiku největší amplitudy proudu. 

 

Trojfázový zkrat 

Nárazový zkratový proud při trojfázovém zkratu je dán rovnicí: 

''2 kp Ii  
 

(5.4) 

κ - součinitel pro poměr R / X nebo X / R, určuje se podle obr. 5.2 nebo rovnice: 

XRe /398,002,1 
 

(5.5) 
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Obr. 5.2 - Součinitel κ pro sériové obvody jako funkce R / X nebo X / R [7] 

 

Jednofázový zkrat 

Pro jednofázový zkrat se nárazový zkratový proud vypočítá: 

''

11 2 kp Ii  
 

(5.6) 

Pro zjednodušení je dovoleno používat stejný součinitel κ jako pro třífázový zkrat. 

 

Text kapitoly 5.1.2.2 byl vytvořený podle [4], [6] a [7]. 

 

 

5.1.2.3 Symetrický vypínací zkratový proud 

Symetrický vypínací zkratový proud Ib je definován jako efektivní hodnota střídavého 

zkratového proudu v okamžiku vypnutí zkratu. Pro elektricky vzdálené zkraty je možné uvažovat 

symetrický vypínací zkratový proud roven počátečnímu rázovému zkratovému proudu. 

Text kapitoly 5.1.2.3 byl vytvořený podle [4], [6] a [7]. 

 

 

5.1.2.4 Stejnosměrná složka zkratového proudu 

Stejnosměrná složka zkratového proudu id.c je střední hodnota horní a dolní obalové křivky 

průběhu zkratového proudu v čase vypnutí zkratu. Společně se symetrickým vypínacím 

zkratovým proudem se používá při kontrole vhodnosti volby jistících zařízení. 

Maximální stejnosměrná složka zkratového proudu se vypočítá ze vztahu: 

XRtf

kcd eIi /2''

.. 2  

 
(5.7) 

f [Hz] - jmenovitý kmitočet 

t [s] - čas 

Text kapitoly 5.1.2.4 byl vytvořený podle [4], [6] a [7]. 
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5.1.2.5 Ekvivalentní oteplovací proud 

Ekvivalentní oteplovací proud ith je efektivní hodnota fiktivního proudu harmonického 

průběhu, který za dobu trvání zkratu vyvine při průchodu rezistencí stejné množství tepla jako 

časově proměnný zkratový proud s největší možnou stejnosměrnou složkou, proto se také 

používá pro kontrolu na tepelné účinky zkratů. 

Vypočítá se z rovnice: 

nmIi kth  ''

 
(5.8) 

m [-] - součinitel pro tepelné účinky stejnosměrné složky zkratového proudu (Obr. 6.7) 

n [-] - součinitel pro tepelné účinky střídavé složky zkratového proudu (Obr. 6.8) 

 

Obr. 5.3 - Součinitel m pro tepelný účinek stejnosměrné složky zkratového proudu [7] 

 

 

Obr. 5.4 - Součinitel n pro tepelný účinek střídavé složky zkratového proudu [7] 

 

Text kapitoly 5.1.2.5 byl vytvořený podle [4], [6] a [7]. 
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5.1.2.6 Ustálený zkratový proud 

Ustálený zkratový proud Ik je efektivní hodnota souměrného zkratového proudu, který 

protéká obvodem po odeznění přechodných dějů. 

Text kapitoly 5.1.2.6 byl vytvořený podle [4], [6] a [7]. 

 

 

5.1.3 Průběh zkratového proudu 

Náhlá změna impedance na svorkách zdrojů při zkratu má za následek přechodný děj ve 

všech prvcích elektrizační soustavy. Následným zkratovým proudem se poruší rovnováha mezi 

elektrickým a magnetickým polem v prostoru soustavy. Do nového rovnovážného stavu přechází 

soustava pomocí přechodných složek proudu a napětí. Určení průběhu proudu a napětí po zkratu 

se obvykle zjednodušuje zanedbáním příčných admitancí prvků elektrizační soustavy. 

 

Obr. 5.5 - Průběh zkratového proudu elektricky vzdáleného zkratu [7] 

 

A [A] - počáteční hodnota stejnosměrné složky id.c. 

Velikost střídavé složky zkratového proudu zůstává při elektricky vzdáleném zkratu 

(Obr. 5.5) takřka konstantní. 
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Obr. 5.6 - Průběh zkratového proudu elektricky blízkého zkratu [7] 

 

Velikost střídavé složky zkratového proudu postupně klesá, až zanikne, což způsobuje 

zmenšující se amplitudu zkratového proudu (Obr. 5.6), který se ustálí až po úplném zániku této 

složky. 

Text kapitoly 5.1.3 byl vytvořený podle [4], [6] a [7]. 

 

 

5.1.4 Následky zkratového proudu 

Při působení zkratového proudu dochází k následujícím nepříznivým jevům: 

 tepelné působení, 

 mechanické působení, 

 pokles napětí, 

 indukované napětí, 

 přepětí. 

Tepelné působení vyvolává stárnutí izolace kabelu, zmenšování mechanické pevnosti vodičů, 

narušení mechanické pevnosti spojů, atd. Velmi nebezpečné je také tepelné působení elektrického 

oblouku, protože mohou vznikat požáry. 

Mechanické působení vzniká elektromagnetickým působením poruchového proudu na 

všechny části elektrického systému ve formě dynamických rázů. Může způsobit ohýbání vodičů, 

poškození izolátorů, přerušení vinutí strojů, atd. 

Pokles napětí je způsobeno náhlým poklesem impedance elektrického obvodu působením 

zkratového proudu. Do místa zkratu tečou zkratové proudy ze všech zdrojů v elektrizační 

soustavě. Proto se pokles napětí projevuje různě v celé soustavě podle vzdálenosti zdroje od 
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místa zkratu. Tento jev se projeví například na funkci indukčních motorů (pokles momentu), 

světelných zdrojů a stabilitě chodu celé soustavy. 

Indukované napětí ohrožuje zejména sdělovací zařízení tím, že zkratový proud průchodem 

vedením svým magnetickým polem indukuje napětí na těchto zařízeních. 

Přepětí vzniká v souvislosti s vypínáním zkratových proudů a může dosahovat až 

dvojnásobku jmenovitého napětí. Spolu se zotavovacím napětím, které je způsobeno odepnutím 

zkratu vypínačem, může narušit izolaci elektrických zařízení, ovlivnit vypínací proces opětovným 

přeskokem vypínací dráhy a opětovným zapálením oblouku mezi kontakty vypínače, což může 

vést i k jeho poškození. 

Text kapitoly 5.1.4 byl vytvořený podle [1]. 
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6 VÝPOČET ZKRATOVÝCH POMĚRŮ 
Metody výpočtu zkratů v třífázové střídavé soustavě jsou dány českou technickou normou 

s označením ČSN EN 60909-0. Tato norma je platná pro výpočet v soustavách nn, vn, vvn a zvn 

při jmenovitých kmitočtech 50 Hz nebo 60 Hz. Soustavy s napětím větším než 550 kV jsou 

ovšem počítány zvláštními postupy. 

Text úvodu kapitoly 6 byl vytvořený podle [7]. 

 

 

6.1 Předpoklady výpočtu 

Výpočet maximálních a minimálních zkratových proudů vychází z následujících 

zjednodušení: 

 Po dobu trvání zkratového proudu se nemění typ zkratu, tj. trojfázový zkrat zůstává 

trojfázovým a zkrat mezi fází a zemí zůstává po celou dobu zkratu zkratem mezi 

fází a zemí. 

 Po celou dobu zkratu nedochází k žádné změně v síti. 

 Uvažují se impedance transformátorů pro přepínače odboček v základní poloze. To 

je přípustné, protože je zaveden korekční součinitel pro impedanci KT pro síťové 

transformátory. 

 Odpory oblouku se neuvažují. 

 Všechny kapacity vedení a paralelní admitance a netočivé statické zátěže jsou 

zanedbány vyjma paralelních admitancí v netočivé soustavě. 

Pro souměrné a nesouměrné zkraty je vhodné počítat zkratový proud metodou souměrných 

složek. 

Text kapitoly 6.1 byl vytvořený podle [6] a [7]. 

 

 

6.2 Ekvivalentní napěťový zdroj 

Je to zdroj, který se pro zjednodušení výpočtu zavádí do místa zkratu a stává se jediným 

aktivním napětím soustavy. Všechny síťové napáječe, synchronní a asynchronní stroje jsou 

nahrazeny svou vnitřní impedancí. 

Jeho velikost je dána vztahem:
3

nUc 
 (6.1) 

, kde c [-] je napěťový součinitel (Tab. 6.1), 

 Un [V] je jmenovité napětí. 
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Tab. 6.1 - Napěťový součinitel c [7] 

 

 

Text kapitoly 6.2 byl vytvořený podle [6] a [7]. 

 

 

6.3 Maximální zkratový proud 

Pro výpočet maximálního zkratového proudu volíme následující podmínky: 

 pro výpočet se musí použít napěťový součinitel cmax podle tab. 6.1, pokud není příslušná 

národní norma, 

 vybrat konfiguraci soustavy a maximální příspěvky z elektráren a síťových napáječů tak, 

aby vedly k maximální hodnotě zkratového proudu v místě zkratu nebo pro přijaté dělení 

sítě pro omezení zkratového proudu, 

 pokud je použita ekvivalentní impedance jako reprezentující vnější sítě, musí se použít 

minimální ekvivalentní zkratová impedance, která odpovídá maximálnímu příspěvku 

zkratových proudů od síťových napáječů, 

 motory musí být zahrnuty podle potřeby, 

 uvažují se rezistence vedení RL (venkovních vedení a kabelů) při teplotě 20°C. 

Text kapitoly 6.3 byl vytvořený podle [7]. 
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6.4 Minimální zkratový proud 

Pro výpočet minimálního zkratového proudu volíme následující podmínky: 

 pro výpočet minimálních zkratových proudů se musí použít napěťový součinitel cmin podle 

tab. 6.1, 

 vybrat konfiguraci soustavy a minimální příspěvky z elektráren a síťových napáječů tak, 

aby vedly k minimální hodnotě zkratového proudu v místě zkratu, 

 motory musí být zanedbány, 

 rezistence vedení RL (venkovních vedení a kabelů) se musí uvažovat při nejvyšší teplotě: 

 (6.2) 

RL20 [Ω] - rezistence vedení při 20°C, 

α [1/K] - součinitel rovný 0,004/K, platný s dostatečnou přesností pro praktické účely pro 

 měď, hliník a slitiny hliníku, 

ϑe [°C] - teplota vodiče na konci zkratu (doporučuje se uvažovat maximální dovolenou 

provozní teplotu). 

Text kapitoly 6.4 byl vytvořený podle [7]. 

 

 

6.5 Souměrné složky 

Při předpokladu, že elektrické zařízení má symetrickou strukturu je možné výpočet 

zkratových proudů zjednodušit použitím souměrných složek. Výsledkem této metody jsou tři 

dílčí zkratové impedance: 

 sousledná složka zkratové impedance )1(Z  (Obr. 6.1), 

 zpětná složka zkratové impedance )2(Z  (Obr. 6.2), 

 netočivá složka zkratové impedance )0(Z  (Obr. 6.3). 

 

 

Obr. 6.1 - Sousledná složka zkratové impedance [7] 
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Obr. 6.2 - Zpětná složka zkratové impedance [7] 

 

 

Obr. 6.3 - Netočivá složka zkratové impedance [7] 

 

Je nutné rozlišovat mezi zkratovými impedancemi v místě zkratu F a mezi zkratovými 

impedancemi elektrických zařízení. 

Souslednou zkratovou impedanci )1(Z  v místě zkratu F určíme (Obr. 6.1), když souměrnou 

soustavu napětí sousledné složky v odpovídajícím pořadí fází (kladném) přiložíme do místa 

zkratu, všechny synchronní a asynchronní stroje jsou nahrazeny jejich vnitřními impedancemi. 

Zpětnou zkratovou impedanci )2(Z  v místě zkratu F určíme (Obr. 6.2), když souměrnou 

soustavu napětí zpětné složky v odpovídajícím pořadí fází (záporném) přiložíme do místa zkratu. 

Hodnoty sousledných a zpětných impedancí se mohou navzájem lišit pouze v případě 

točivých strojů. Při výpočtu elektricky vzdálených zkratů, je dovoleno používat )1(Z  = )2(Z . 

Netočivou zkratovou impedanci )0(Z  v místě zkratu F určíme (Obr. 6.3), když přiložíme 

střídavé napětí mezi třemi zkratovými fázemi a společným zpětným vedením (např. zemnící 

vodiče, zemnící soustava, stínění kabelu, plášť kabelu, nulový vodič). 

Mimo zvláštních případů se netočivé zkratové impedance v místě zkratu liší od sousledných 

a zpětných zkratových impedancí. 

Text kapitoly 6.5 byl vytvořený podle [6] a [7]. 
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6.6 Zkratové impedance elektrických zařízení 

U transformátorů, síťových napáječů, kabelů, venkovních vedení apod. jsou si sousledná 

a zpětná zkratová impedance soustavy rovny, tedy )1(Z  = )2(Z . Netočivá zkratová impedance se 

určuje ze střídavého napětí mezi třemi paralelními vodiči a společným zpětným vedením, kterým 

protéká trojnásobek proudu netočivé složky. 

V případě, že se zkratové proudy počítají pomocí ekvivalentního napěťového zdroje, je nutné 

vynásobit impedance síťových transformátorů korekčním součinitelem KT. 

Text kapitoly 6.6 byl vytvořený podle [6] a [7]. 

 

 

6.6.1 Síťové napáječe 

Jsou to teoretická nahrazení elektrizační soustavy jedním zdrojem. Pakliže je tento napáječ 

napájen přímo ze sítě (Obr. 6.4), tedy bez použití transformátoru, a dojde k třífázovému zkratu, 

pak se jeho ekvivalentní impedance )1(QZ  (sousledná zkratová impedance) v bodě připojení 

napáječe Q určí rovnicí: 

'')1(
3 kQ

nQ

Q
I

Uc
Z






 
(6.3) 

''

kQI  [A] - souměrný rázový zkratový proud v bodě Q 

UnQ [V] - jmenovité napětí v bodě Q 

 

Obr. 6.4 - Síťový napáječ a jeho náhradní schéma pro třífázový zkrat [7] 

 

Pokud se jedná o napáječe se jmenovitým napětím nad 35 kV napájených z venkovních 

vedení, je možné ekvivalentní impedanci )1(QZ  považovat za reaktanci, tj. )1(QZ  = 0 + jXQ. 

V jiných případech, kdy není známa přesná hodnota rezistance RQ, můžeme dosadit RQ = 0,1·XQ, 

kde XQ = 0,995·ZQ. 

Text kapitoly 6.6.1 byl vytvořený podle [6] a [7]. 
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6.6.2 Dvouvinuťové transformátory 

Sousledné zkratové impedance TZ  = RT + j·XT s odbočkami regulovatelnými při zatížení 

nebo bez nich je možné vypočítat ze jmenovitých údajů tohoto transformátoru: 

rT

rTkr

T
S

Uu
Z

2

%100


 
(6.4) 

2

2

3%100
rT

krT

rT

rTRr
T

I

P

S

Uu
R




 
(6.5) 

22

TTT RZX 
 

(6.6) 

IrT [A] - jmenovitý proud transformátoru na straně vyššího nebo nižšího napětí 

UrT [V] - jmenovité napětí transformátoru na straně vyššího nebo nižšího napětí 

SrT [VA] - jmenovitý zdánlivý výkon transformátoru 

PkrT [W] - jmenovité ztráty nakrátko transformátoru 

ukr [%] - jmenovité napětí nakrátko v procentech 

uRr [%] - činná složka jmenovitého napětí nakrátko transformátoru v procentech 

Potřebné údaje pro výpočet TZ  = )1(TZ  = )1(TZ  a )1(TZ  lze získat ze štítku nebo od výrobce. 

Korekční součinitel dvouvinuťového transformátoru určíme z rovnice: 

T

T
x

c
K




6,01
95,0 max

 
(6.7) 

xT [-] - poměrná reaktance transformátoru 

cmax [-] - z tabulky 6.1, odpovídá jmenovitému napětí sítě připojené ke straně nižšího napětí 

Text kapitoly 6.6.2 byl vytvořený podle [6] a [7]. 

 

 

6.6.3 Trojvinuťové transformátory 

Jednotlivé zkratové impedance AZ , BZ  a CZ  (Obr. 6.5) lze vypočítat pomocí tří zkratových 

impedancí, které jsou vztažené ke straně A: 

rTAB

rTAXrABRrAB
AB

S

Uu
j

u
Z

2

%100%100










 
(strana C rozpojena)

 
(6.8) 

rTAC

rTAXrACRrAC

AC
S

Uu
j

u
Z

2

%100%100










 
(strana B rozpojena)

 
(6.9) 

rTBC

rTAXrBCRrBC

BC
S

Uu
j

u
Z

2

%100%100










 
(strana A rozpojena)

 
(6.10) 

, kde 22

RrkrXr uuu 
 

(6.11) 



  6 Výpočet zkratových poměrů 

 

44 

Pomocí vzorců: 

)(
2

1
BCACABA ZZZZ 

 
(6.12) 

)(
2

1
ACABBCB ZZZZ 

 
(6.13) 

)(
2

1
ABBCACC ZZZZ 

 
(6.14) 

UrTA [V] - jmenovité napětí na straně A 

SrTAB [VA] - jmenovitý zdánlivý výkon mezi stranami A a B 

SrTAC [VA] - jmenovitý zdánlivý výkon mezi stranami A a C 

SrTBC [VA] - jmenovitý zdánlivý výkon mezi stranami B a C 

uRrAB, uXrAB [%] - jmenovité činné a induktivní složky napětí nakrátko uvedeného v procentech 

mezi stranami A a B 

uRrAC, uXrAC [%] - jmenovité činné a induktivní složky napětí nakrátko uvedeného 

v procentech mezi stranami A a C 

uRrBC, uXrBC [%] - jmenovité činné a induktivní složky napětí nakrátko uvedeného 

v procentech mezi stranami B a C 

 

Obr. 6.5 - Zapojení vinutí a náhradní schéma trojvinuťového transformátoru [7] 

Zpětné zkratové impedance se opět rovnají sousledným. Netočivé impedance lze získat 

u výrobce. 

Korekční součinitele trojvinuťového transformátoru se určují pro každou stranu zvlášť podle 

těchto rovnic: 

TAB

TAB
x

c
K




6,01
95,0 max

 
(6.15) 

TAC

TAC
x

c
K




6,01
95,0 max

 
(6.16) 

TBC

TBC
x

c
K




6,01
95,0 max

 
(6.17) 

Text kapitoly 6.6.3 byl vytvořený podle [6] a [7]. 
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6.6.4 Venkovní vedení a kabely 

Souslednou zkratovou impedanci LZ  = RL + j·XL lze vypočítat z parametrů vodiče při 20°C 

podle vztahů: 

n

L
q

R


'

 
(6.18) 

R’L [Ω/km] - činná rezistance na jednotku délky 

ρ [mm
2
·m

-1
] - rezistivita (pro měď ρ = 1/54 Ω·mm

2
·m

-1
, pro hliník ρ = 1/34 Ω·mm

2
·m

-1
) 

qn [mm
2
] - jmenovitý průřez vodiče 

 














r

d

n
fX L ln

4

1
0

' 
 

(6.19) 

d [mm
2
] - geometrická střední vzdálenost mezi vodiči nebo středem svazku 

3
133221 LLLLLL dddd   

r [mm] - poloměr jednoduchého vodiče, v případě svazkových vodičů se za r dosadí 

n n

B Rrnr 1 , kde R je poloměr svazku 

n [-] - počet vodičů ve svazku (pro jednoduchý vodič n = 1) 

μ0 [H/m] - absolutní permeabilita vakua (μ0 = 4·π·10
-7

 H/m) 

Text kapitoly 6.6.4 byl vytvořený podle [6] a [7]. 

 

 

6.6.5 Synchronní generátory 

Při výpočtu počátečních souměrných rázových zkratových proudů v soustavách napájených 

bez blokových transformátorů přímo z generátoru (například průmyslové sítě), použijeme 

v sousledné složkové soustavě tuto impedanci: 

 (6.20) 

Korekční součinitel synchronního generátoru: 

 (6.21) 

Un [V] – jmenovité napětí soustavy 

UrG [V] – jmenovité napětí generátoru 

GKZ  [Ω] – korigovaná impedance generátoru 

GZ  [Ω] – rázová impedance generátoru v sousledné soustavě ''

dGG XjRZ   

φrG [°] – fázový úhel mezi rGI  a rGU / 3  
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''

dx  [-] – poměrná rázová reaktance generátoru vztažená ke jmenovité impedanci 

rGdd ZXx /''''  , kde rGrGrG SUZ /2  

 

Obr. 6.6 - Vektorový diagram synchronního generátoru v chodu s jmenovitými parametry [7] 

Při použití ekvivalentního napěťového zdroje nUc  / 3  místo rázového napětí E
‘‘
 

synchronního generátoru (Obr. 6.6) musí být použit korekční součinitel KG pro výpočet 

korigované impedance GKZ . 

Pro zkratové impedance synchronních generátorů u zpětné soustavy se použije součinitel KG: 

 (6.22) 

Pokud jsou hodnoty ''

dX  a ''

qX  odlišné, můžeme použít hodnotu 2/)( ''''

)2( qdG XXX  . 

Pro zkratové impedance synchronních generátorů u netočivé soustavy se použije 

součinitel KG: 

 (6.23) 

Pokud se vyskytuje impedance mezi uzlem generátoru a zemí, korekční součinitel KG se 

nepoužije. 

Text kapitoly 6.6.5 byl vytvořený podle [7]. 

 

 

6.7 Výpočet zkratových proudů 

Při výpočtu zkratových proudů můžeme postupovat dvěma způsoby: 

 ve skutečných hodnotách – veličiny označeny velkými písmeny, výpočet proveden 

ve fyzikálních jednotkách, 

 v poměrných jednotkách – veličiny označeny malými písmeny, výpočet proveden 

v poměrných jednotkách vztažených na napětí Uv a výkon Sv. 

Zároveň je při výpočtu zkratových proudů v soustavě s více napěťovými hladinami potřeba 

respektovat, v jaké napěťové hladině se nachází místo zkratu a všechny hodnoty impedancí na ni 

přepočítat. 

Postup výpočtu můžeme shrnout do následujících několika bodů: 
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1. Sestavení schématu sítě, včetně popisu všech parametrů nutných pro výpočet, 

a označení místa zkratu. 

2. Sestavení náhradního schématu sítě pomocí zkratových impedancí. V případě 

symetrických zkratů uvažujeme pouze sousledné zkratové impedance. V případě 

nesymetrických zkratů i zpětné a netočivé impedance. 

3. Zvolíme vztažné napětí Uv a vztažný výkon Sv, pomocí kterých přepočítáme veškeré 

zkratové impedance. 

4. Postupně zjednodušujeme náhradní schéma sítě, dokud neurčíme zkratovou 

impedanci celé sítě. 

5. Provedeme výpočet zkratových proudů a jejich charakteristických hodnot. Pokud je 

vyžadováno, určíme příspěvky jednotlivých zdrojů. 

Text kapitoly 6.7 byl vytvořený podle [1], [5] a [7]. 

 

 

6.7.1 Zkrat v jednoduché třífázové soustavě naprázdno 

Uvažujeme jednoduchou symetrickou soustavu s alternátorem jako zdrojem napětí sousledné 

složkové soustavy. Obvod zahrnuje impedanci složenou z impedance alternátoru a impedance 

vnější části obvodu. 

Vyjádříme fázory napětí a proudů fází a, b, c ve složkové soustavě: 

 

 

 (6.24) 

 

 

 

 (6.25) 

, kde a [-] znázorňuje fázor natočení, pro který platí: 

 

 

 (6.26) 

Souměrné složky vnitřního napětí alternátoru označme )1(iU , )2(iU , )0(iU , souměrné složky 

napětí v místě zkratu )1(U , )2(U , )0(U , složkové proudy )1(I , )2(I , )0(I  a složkové impedance 

)1(cZ , )2(cZ , )0(cZ . Pak platí: 



  6 Výpočet zkratových poměrů 

 

48 

 

 

 (6.27) 

Alternátor je však zdrojem pouze sousledné složky napětí, proto můžeme napsat: 

 

 

 (6.28) 

, kde fU  je fázor napětí na svorkách alternátoru a c napěťový součinitel, který je při chodu 

naprázdno roven jedné. Díky tomuto dostaneme základní rovnice složkových soustav: 

 

 

 (6.29) 

Text kapitoly 6.7.1 byl vytvořený podle [5]. 

 

 

6.7.2 Třífázový zemní zkrat 

 

 

Obr. 6.7 - Schéma trojfázového zemního zkratu 

 

Podle obr. 6.7 pro tento typ zkratu platí následující rovnice: 

 (6.30) 

Proto můžeme rovnice (6.24) přepsat do následujícího tvaru: 
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 (6.31) 

Součtem těchto rovnic vyjde 0)0( U . Následným odečtením druhé rovnice od první 

získáme tento tvar: 

 (6.32) 

Dosazením do rovnic (6.29) získáme následující rovnice: 

 

 

 (6.33) 

Následným dosazením do rovnic (6.25) získáme zkratové proudy v jednotlivých fázích pro 

chod naprázdno: 

 

 

 (6.34) 

Text kapitoly 6.7.2 byl vytvořený podle [5]. 

 

 

6.7.3 Jednofázový zkrat 

 

 

Obr. 6.8 - Schéma jednofázového zkratu 
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Podle obr. 6.8 pro tento typ zkratu platí následující rovnice: 

;  (6.35) 

Proto můžeme rovnice (6.24) a (6.25) přepsat do následujícího tvaru: 

 

 

 (6.36) 

Odečtením druhé rovnice od třetí získáme tuto rovnici: 

 (6.37) 

Z předchozí rovnice vyplývá, že )1(I  = )2(I . Pokud toto dosadíme do rovnice (6.25), zjistíme 

)1(I  = )2(I  = )0(I . Rovnice (6.29) pak můžeme přepsat do tohoto tvaru: 

 

 

 (6.38) 

Jejich sečtením a uvažováním rovnice (6.36) dostaneme: 

 (6.39) 

Tuto rovnici upravíme: 

 (6.40) 

Zkratový proud v postižené fázi a bude pro chod naprázdno: 

 (6.41) 

Text kapitoly 6.7.3 byl vytvořený podle [5]. 
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7 POPIS ŘEŠENÉ OBLASTI SOUSTAVY E.ON - VÝCHOD 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. provozuje distribuční sítě VVN (110 kV), VN (22 kV) 

a NN (0,4 kV), které jsou napájeny zejména přenosovou soustavou a v menší míře lokálními 

zdroji. Přenosová soustava je provozována společností ČEPS, a.s. a zahrnuje napěťovou hladinu 

ZVN (400 kV) a VVN (220 kV, v menší míře i 110 kV). 

Distribuční síť oblasti E.ON – východ je napájena z pěti hlavních rozvoden: Čebín, Mírovka, 

Otrokovice, Slavětice a Sokolnice. Distribuční síť této oblasti je dále rozdělena na menší celky 

nazývané uzlové oblasti, většinou příslušné některému transformátoru 400/110 kV nebo 

220/110 kV. Tyto jednotlivé uzlové oblasti jsou provozovány co nejvíce zkruhované. 

 

 

Obr. 7.1 - Schéma elektrizační soustavy pro oblast E.ON – východ [8] 
 

Tab. 7.1 - Seznam rozvoden a jejich zkratek 

Zkratka Celý název rozvodny 

 

Zkratka Celý název rozvodny 

BR Břeclav NAD Nedakonice 

BRD Břeclav (ČD) OKC Otrokovice (400/110 kV) 

DDJ Dolní Dunajovice OS Oslavany 

DK Dukovany PHE Pohořelice 

HB Hrušovany u Brna PNV Pánov 

HI Hodonice SLM Slavičín 

HJ Hrušovany nad Jevišovkou SO Sokolnice (400/220/110 kV) 

HO Hodonín SUZ Suchohrdly u Znojma 

HU Hustopeče TD Tvrdonice, PZP 

KB Klobouky UBR Uherský Brod 

KUN Kunovice VKA Velká nad Veličkou 

KY Kyjov 

 

VLM Veselí na Moravě 

MI Mikulov 
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7.1 Rozvodna Otrokovice (OKC) 

Tato rozvodna je vybavena třemi hlavními přípojnicovými systémy (s možností podélného 

dělení), jedním pomocným přípojnicovým systémem a dvěma příčnými spínači. Rozvodna je 

napájena třemi transformátory 400/110 kV přenosové soustavy (T401, T402 a T403) o výkonu 

350 MVA. Do rozvodny jsou připojena vedení 400 kV č. 417 a 418. 

Přípojnice A a jí příslušný transformátor T403 jsou momentálně odpojené. 

Přípojnice B je napájena transformátorem T402 a jsou na ni připojena vedení 110 kV č. 559, 

573, 5501, 5502, 5503, 5504, 5516, 5517, 5518, 5519, 5575 a 5576. 

Přípojnice C je napájena transformátorem T401 a jsou na ni připojena vedení 110 kV č. 545, 

546, 550, 5505, 5506, 5570 a 5571. 

Podle zadání diplomové práce má být uzlová oblast Otrokovice napájena transformátorem 

T402. Jelikož jsou parametry transformátorů T401, T402 a T403 stejné, je možné tyto 

transformátory v rámci výpočtu mezi sebou zaměnit. 

 

 

7.2 Rozvodna Sokolnice (SO) 

Tato rozvodna je vybavena třemi hlavními přípojnicovými systémy (s možností podélného 

dělení), jedním pomocným přípojnicovým systémem a dvěma příčnými spínači. Rozvodna je 

napájena jedním transformátorem 400/110 kV přenosové soustavy (T402) o výkonu 350 MVA, 

jedním transformátorem 400/220 kV přenosové soustavy (T401) o výkonu 500MVA a dvěma 

transformátory 220/110 kV přenosové soustavy (T202, T203) o výkonu 200 MVA. V rozvodně 

jsou také umístěny tři distribuční transformátory T101, T103 (oba 110/22 kV, s výkonem 

40 MVA) a T102 (110/22 kV, s výkonem 25 MVA). 

Do rozvodny jsou připojena vedení 220 kV č. 203, 207, 243, 244, 251, 252 a 280, a také 

vedení 400 kV č. 417, 423, 424, 435, 436 a 497. 

Přípojnice A je napájena transformátorem T402. Jsou na ni připojena vedení 110 kV č. 512, 

514, 515, 518, 537 a 538 a všechny tři distribuční transformátory. 

Přípojnice B je napájena transformátorem T203 a jsou na ni připojena vedení 110 kV č. 511, 

531 a 535. 

Přípojnice C je napájena transformátorem T202 a jsou na ni připojena vedení 110 kV č. 517, 

530 a 536. 

Podle zadání diplomové práce máme v této rozvodně počítat s transformátorem T403, který 

zde však momentálně není. Transformátor T403 bude v rozvodně Sokolnice instalován v roce 

2017 výměnou za transformátor T20X (T202 nebo T203). Parametry tohoto nového 

transformátoru budou stejné jako transformátoru T402, proto je možné v rámci výpočtu tyto 

zaměnit. 
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7.3 Popis vybraných rozvoden 110 kV 

BR – Břeclav 

Tato rozvodna je vybavena jedním přípojnicovým systémem. Do rozvodny jsou připojeny 

vedení 110 kV č. 531, 532 a 5568. Rozvodna také obsahuje distribuční transformátory T101 

a T102 (oba 110/22 kV, s výkonem 40 MVA). 

 

BRD – Břeclav (ČD) 

Tato rozvodna je vybavena jedním přípojnicovým systémem. Do rozvodny jsou odbočkami 

připojeny vedení 110 kV č. 532 a 534. Rozvodna také obsahuje trakční transformátory T1 a T2 

(oba 110/27 kV, s výkonem 13,3 MVA). Rozvodna je vlastněna společností ČD, a.s. a slouží 

k napájení trakčního vedení. 

 

DK – Dukovany 

Tato rozvodna je vybavena dvojitým systémem přípojnic, umožňující podélné dělení. Každý 

z přípojnicových systémů slouží k napájení vlastní spotřeby dvou bloků JE Dukovany. 

K přípojnicovému systému 0AE jsou připojeny vedení 110 kV č. 5584 a 5587 a transformátory 

T01 a T02 (oba 110/6 kV, s výkonem 40 MVA). K přípojnicovému systému 7AE jsou připojeny 

vedení 110 kV č. 5585 a 5586 a transformátory T71 a T72 (oba 110/6 kV, s výkonem 40 MVA). 

Toto relativně složité uspořádání je zvoleno kvůli bezpečnosti elektrárny. Při provozu soustavy 

musí být tato rozvodna vždy napájena ze tří na sobě nezávislých rozvoden (Oslavany, Slavětice, 

Sokolnice). 

 

HJ – Hrušovany nad Jevišovkou 

Tato rozvodna je vybavena dvojitým systémem přípojnic. Do rozvodny jsou připojeny 

vedení 110 kV č. 527, 557 a 5513. Rozvodna také obsahuje distribuční transformátory T101 

(110/22 kV, s výkonem 25 MVA) a T102 (110/22 kV, s výkonem 40 MVA). Do sítě 22 kV je 

zde také vyveden výkon 12 MVA vyráběný v místním cukrovaru, většina tohoto výkonu však 

slouží pro pokrytí vlastní spotřeby. 

 

HO – Hodonín 

Tato rozvodna je vybavena dvojitým systémem přípojnic. Do rozvodny jsou připojeny 

vedení 110 kV č. 533, 534, 535, 536, 541, 542, 544 a 8756. Rozvodna také obsahuje distribuční 

transformátory T5 (110/6,3 kV, s výkonem 12,5 MVA), T6 (110/22 kV, s výkonem 40 MVA), 

T7 (110/22 kV, s výkonem 40 MVA), T12 (110/6,3 kV, s výkonem 16 MVA) a T13 (110/22 kV, 

s výkonem 40 MVA). Do rozvodny je také transformátory (T8, T10) vyveden výkon 2x63 MVA 

Elektrárny Hodonín. 
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KY – Kyjov 

Tato rozvodna je vybavena jedním přípojnicovým systémem. Do rozvodny jsou připojeny 

vedení 110 kV č. 541, 545 a 548. Vedení č. 548 je za normálních okolností vypnuté a slouží jako 

záloha. Rozvodna také obsahuje distribuční transformátory T101 a T102 (oba 110/22 kV, 

s výkonem 40 MVA). Do sítě 22 kV je zde také vyveden výkon 3x10 MVA vyráběný v místní 

teplárně. 

 

OS – Oslavany 

Tato rozvodna je vybavena dvěma přípojnicovými systémy. Do rozvodny jsou připojeny 

vedení 110 kV č. 501, 502, 503, 505, 506, 511, 512, 5586 a 5587. Rozvodna také obsahuje 

distribuční transformátory T101 (110/22 kV, s výkonem 25 MVA), T102 a T103 (oba 110/22 kV, 

s výkonem 40 MVA). 

 

SLM – Slavičín 

Tato rozvodna je vybavena jedním přípojnicovým systémem. Do rozvodny je připojeno 

vedení 110 kV č. 5510. Rozvodna také obsahuje distribuční transformátory T101 a T102 (oba 

110/22 kV, s výkonem 40 MVA). 

 

SUZ – Suchohrdly u Znojma 

Tato rozvodna je vybavena dvěma přípojnicovými systémy. Do rozvodny jsou připojeny 

vedení 110 kV č. 501, 558, 5515, 5582 a 5583. Rozvodna také obsahuje distribuční 

transformátory T101, T102 a T103 (všechny tři 110/22 kV, s výkonem 40 MVA). 

 

UBR – Uherský Brod 

Tato rozvodna je vybavena dvěma přípojnicovými systémy. Do rozvodny jsou připojeny 

vedení 110 kV č. 543, 5510, 5570 a 5571. Rozvodna také obsahuje distribuční transformátory 

T101 a T102 (oba 110/22 kV, s výkonem 40 MVA). 
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8 VÝPOČET A VYHODNOCENÍ PARALELNÍHO CHODU 
Výpočet ustáleného chodu a zkratových poměrů při paralelním provozu transformátorů T403 

a T402 v transformovnách 400/110 kV Sokolnice a Otrokovice byl proveden v sídle Dispečinku 

110 kV společnosti E.ON v Brně, za pomocí programu SINAUT Spectrum 4.4 od firmy Siemens. 

Tento program umožňuje manipulaci s jednotlivými prvky v reálném čase i v takzvaných 

studiích, tedy v určitý čas uložených datech o kompletním stavu dané sítě. Studie, která byla 

použita pro vypracování této kapitoly, byla vytvořena 9. 4. 2014 v 07:47 pod číslem 04090747. 

Výhodou založení této studie takto brzy ráno je její malé ovlivnění solárními elektrárnami. 

Při kontrole paralelního provozu se zaměříme na několik parametrů. Prvním z nich jsou 

napěťové poměry v rozvodnách, tedy zda napětí nepřekračují dovolené meze 110 kV ±10% od 

napětí jmenovitého. Pro vedení 110 kV jsou tyto meze 99 kV až 121 kV. Dalšími sledovanými 

parametry budou zatížení jednotlivých transformátorů a vedení a určíme i jejich celkové ztráty 

činného výkonu. Všechny dosud jmenované parametry získáme z výpočtu ustáleného chodu 

soustavy. Z výpočtu zkratových poměrů získáme poslední sledované parametry, kterými jsou 

třífázové a jednofázové zkratové proudy a výkony. Tyto výkony následně porovnáme se 

zkratovými odolnostmi jednotlivých rozvoden. 

Textové výstupy programu SINAUT Spectrum jsou k dispozici jako elektronická příloha. 

 

 

8.1 Popis vytvoření paralelního chodu 

Původní zapojení sítě, tak jak bylo uloženo při vytvoření studie, lze vidět v příloze A. 

Pro vytvoření paralelního chodu, tak jak jej vyžaduje zadání, bylo potřeba učinit několik změn, 

které zde budou popsány. 

V rozvodně SO, jak již bylo řečeno v kapitole 7.2, prozatím neexistuje transformátor T403, 

ale bude mít stejné parametry jako stávající transformátor T402. Proto byl transformátor T402 

převeden na systém přípojnic C a transformátory T202 a T203 na systém přípojnic A. Přičemž 

provozní instrukce dispečerského řízení ČEPS, a.s. zakazují (s výjimkou krátkodobého sepnutí 

například pro účely kruhování) současný provoz transformátorů T202 a T203 na společném 

přípojnicovém systému, proto byl transformátor T203 vypnut a převeden do zálohy. Zároveň byla 

pomocí spojky systému přípojnic 110 kV převedena vedení 110 kV č. 511, 531 a 535 

z přípojnicového systému B do C. V příloze A, si také můžeme všimnout, že vedení 110 kV 

č. 536 je uzemněné z důvodu právě probíhající údržby, takže bylo nutné toto vedení odzemnit 

a připojit na přípojnicový systém C. 

V rozvodně OKC byly vedení 110 kV č. 550, 5505 a 5506 převedena z přípojnicového 

systému C na B. Paralelní provoz byl zrealizován ve studii programu SINAUT Spectrum, kde 

byly použity stávající transformátory 400/110 kV a to v rozvodně SO T402 a v rozvodně OKC 

T401 se stejnými parametry jako transformátory v zadání práce SO T403 a OKC T402. 

V rozvodně OS byly vedení 110 kV č. 501, 511 a 5587 spojeny pomocí přípojnicového 

systému A. 

Pro dosáhnutí paralelního chodu byly spojeny uzlové oblasti OKC a SO za pomocí rozvoden 

HO a KY následujícími manipulacemi. V rozvodně KY bylo zapnuto vedení 110 kV č. 548. 
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V rozvodně HO bylo nutné odzemnit a zapnout vedení 110 kV č. 536, a také bylo nutné pomocí 

podélného spínače přípojnic 110 kV spojit rozdělený přípojnicový systém B. 

Paralelní provoz požadovaný zadáním je zobrazen v příloze B. Detailní pohled na zapojení 

rozvoden OKC a SO je v příloze C. 

 

 

8.2 Napěťové poměry v rozvodnách 

U [kV] – napětí v rozvodně 

δ [°] – úhel napětí v rozvodně 

 

Tab. 8.1 - Napěťové poměry v rozvodnách 

Rozvodna U [kV] δ [°] 
 

Rozvodna U [kV] δ [°] 

BR 117,6 -3,23 
 

NAD 118,2 -2,29 

BRD 117,6 -3,20 
 

OKC 117,2 -5,82 

DDJ 117,8 -3,41 
 

OS 118,9 -2,62 

DK 118,9 -2,64 
 

PHE 118,6 -2,83 

HB 119,0 -2,45 
 

PNV 117,5 -2,90 

HI 118,2 -3,12 
 

SLM 115,6 -3,13 

HJ 118,3 -3,11 
 

SO 118,1 -6,62 

HO 117,6 -2,86 
 

SUZ 118,3 -3,04 

HU 118,2 -2,71 
 

TD 117,6 -3,13 

KB 117,5 -3,05 
 

UBR 117,4 -2,46 

KUN 118,2 -2,15 
 

VKA 117,1 -2,89 

KY 117,1 -3,05 
 

VLM 117,0 -3,07 

MI 117,8 -3,41 
    

Tabulka 8.1 zobrazuje napěťové poměry v jednotlivých rozvodnách. Zelenou barvou je 

vyznačena nejmenší hodnota napětí 115,6 kV v rozvodně Slavičín (SLM) a červenou naopak 

největší hodnota napětí 119,0 kV v rozvodně Hrušovany u Brna (HB). 

Jak je z tabulky také vidět žádná hodnota není mimo povolené meze. 

 

 

8.3 Zatížení transformátorů 

Sn [MVA] – jmenovitý zdánlivý výkon transformátoru 

In [A] – jmenovitý proud transformátorem (pro stranu 110 kV) 

PT [MW] – činný výkon dodávaný/odebíraný transformátorem (pro stranu 110 kV) 

QT [MVAr] – jalový výkon dodávaný/odebíraný transformátorem (pro stranu 110 kV) 

ΔPT [MW] – ztráty činného výkonu na transformátoru 



  8 Výpočet a vyhodnocení paralelního chodu 

 

57 

IT [A] – vypočítaný proud tekoucí transformátorem (pro stranu 110 kV) 

iT [%] – procentuální proudové zatížení transformátoru (pro stranu 110 kV) 

 

Tab. 8.2 - Zatížení transformátorů 

Rozvodna Značení 
Převod 

[kV] 

Sn 

[MVA] 
In [A] 

PT 

[MW] 

QT 

[MVAr] 

ΔPT 

[MW] 
IT [A] iT [%] 

BR 
T101 110/22 40 210 -8,6 -2,0 0,050 43,4 20,67 

T102 110/22 40 210 -14,4 -3,6 0,048 72,6 34,58 

BRD 
T1 110/27 13,3 70 -6,8 -8,8 – 54,7 78,36 

T2 110/27 13,3 70 -6,8 6,0 – 44,5 63,75 

DDJ T101 110/22 10 52 -2,3 -0,4 – 11,6 22,10 

DK T02 110/6 40 210 -0,6 -0,2 – 3,0 1,43 

HB T101 110/22 40 210 -5,7 -0,8 0,024 28,2 13,43 

HI 
T101 110/22 25 131 -0,1 -0,4 0,032 1,9 1,45 

T102 110/22 25 131 -7,2 -2,7 0,040 37,8 28,81 

HJ T101 110/22 25 131 -6,8 -1,3 0,023 33,7 25,68 

HO 

T8 110/10 63 331 30,9 -1,1 0,089 152,0 45,97 

T12 110/22 16 84 -4,6 -5,1 – 33,7 40,13 

T13 110/22 40 210 -8,2 -1,9 0,049 41,4 19,72 

HU 
T101 110/22 25 131 -7,3 -2,6 0,022 37,8 28,81 

T102 110/22 25 131 0,0 0,0 0,014 0,1 0,08 

KB 
T101 110/22 10 52 -1,2 0,4 – 6,1 11,62 

T103 110/22 25 131 -5,8 -1,8 0,035 29,9 22,79 

KUN T102 110/22 25 131 -8,3 -1,9 0,031 41,6 31,70 

KY 
T101 110/22 40 210 0,0 -0,2 0,040 1,0 0,48 

T102 110/22 40 210 -32,6 -12,8 0,104 172,9 82,35 

MI T102 110/22 40 210 -11,2 -2,1 0,041 55,7 26,53 

NAD 
T1 110/27 12,5 66 -0,2 0,2 – 1,5 2,29 

T101 110/22 10 52 -0,2 0,2 – 1,5 2,86 

OKC T401 400/110 350 1837 97,4 5,4 0,130 477,7 26,00 

PHE T101 110/22 25 131 -7,5 -2,6 0,026 38,7 29,49 

PNV 
T101 110/22 40 210 -14,1 -2,3 0,066 70,3 33,48 

T102 110/22 40 210 0,0 0,2 0,038 1,0 0,48 

SLM T101 110/22 40 210 -20,9 -7,8 0,050 111,1 52,92 

SO T402 400/110 350 1837 97,8 24,3 0,020 487,2 26,52 

TD T102 110/22 16 84 -0,2 0,4 – 2,1 2,50 

UBR 
T101 110/22 40 210 -17,6 -6,3 0,085 92,1 43,87 

T102 110/22 40 210 -13,2 -2,9 0,038 66,7 31,77 

VKA T102 110/22 25 131 -5,4 -1,0 – 27,3 20,81 

VLM 

T2 110/22 16 84 -1,1 0,1 – 5,5 6,55 

T103 110/22 25 131 0,0 -0,2 0,035 1,0 0,76 

T104 110/22 40 210 -14,1 -3,1 0,065 71,2 33,91 
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Tabulka 8.2 nám zobrazuje zatížení transformátorů, přičemž červenou barvou jsou 

vyznačeny tři proudově nejvíce zatěžované transformátory. 

V rozvodně Břeclav ČD (BRD) se nacházejí dva z nich, transformátor T1 je zatížen na 

78,36% a T2 na 63,75%. Důvodem k tomu může být to, že zatížení trakčních měníren je velmi 

nerovnoměrné. Je tedy možné, že studie byla vytvořena v časovém rozmezí, kdy se například na 

místním vlakovém nádraží rozjížděla lokomotiva. 

Nejvíce zatěžovaný transformátor T102 se nachází v rozvodně Kyjov (KY) a je proudově 

zatížen na 82,35%. V této rozvodně se také nachází transformátor T101 zatížený na 0,48%. 

V době vytvoření studie byly oba transformátory v provozu, ale zátěž byla převedena pouze na 

jeden z nich. Při normálním provozu je zátěž rozdělena mezi oba transformátory. 

 

 

Obr. 8.1 - Zatížení transformátorů v rozvodně Kyjov v době vytvoření studie 

 

Ani jeden z transformátorů není přetěžován. Celkové ztráty činného výkonu na 

transformátorech jsou 1,195 MW. 

 

 

8.4 Zatížení vedení 

P1 [MW] – činný výkon na začátku vedení 

Q1 [MVAr] – jalový výkon na začátku vedení 

P2 [MW] – činný výkon na konci vedení 

Q2 [MVAr] – jalový výkon na konci vedení 

ΔP [MW] – ztráty činného výkonu na vedení 

IV [A] – vypočítaný proud vedením 

Imax [A] – maximální povolený proud vedení 

iV [%] – procentuální proudové zatížení vedení 

 

 

 



  8 Výpočet a vyhodnocení paralelního chodu 

 

59 

Tab. 8.3 - Zatížení vedení 

Vedení Od Do 
P1 

[MW] 

Q1 

[MVAr] 

P2 

[MW] 

Q2 

[MVAr] 

ΔP 

[MW] 
IV [A] Imax [A] iV [%] 

501 OS SUZ 6,9 2,0 -6,9 -0,5 0,021 34,9 455 7,67 

511 OS SO -12,3 -0,6 12,3 1,6 0,044 60,1 455 13,21 

517 HB SO -31,8 -5,4 31,8 5,4 0,063 155,9 680 22,93 

527 HJ PHE -18,4 -3,1 18,4 4,4 0,028 92,3 455 20,29 

529 HU KB 10,8 5,7 -10,9 -4,9 0,038 60,3 455 13,25 

530 HU SO -18,3 -6,8 18,2 7,5 0,102 96,1 455 21,12 

531 BR SO -16,4 -4,1 16,2 5,6 0,153 84,3 455 18,53 

532 BR TD -9,2 3,0 9,2 -3,1 0,005 47,6 455 10,46 

533 HO TD 9,4 -3,6 -9,4 4,1 0,017 50,6 455 11,12 

534 BRD HO -13,6 -2,8 0,0 0,0 0,003 68,4 360 19,00 

534 HO KB 11,2 1,1 2,4 1,7 0,024 55,6 455 12,22 

535 HO SO -9,5 -3,4 9,4 5,7 0,084 54,0 455 11,87 

536 HO SO -9,5 -3,9 9,5 6,2 0,078 55,4 455 12,18 

540 VKA VLM 8,3 -1,3 -8,4 1,7 0,009 42,0 455 9,23 

541 HO KY 6,3 4,2 -6,4 -3,3 0,014 37,4 455 8,22 

542 HO PNV 3,0 0,9 -3,0 -0,5 0,001 15,5 455 3,41 

543 VKA UBR -13,8 1,4 13,8 -0,8 0,039 68,4 455 15,03 

544 HO VLM 6,9 4,5 -6,9 -3,6 0,017 40,6 455 8,92 

545 KY OKC -25,2 -2,6 24,9 3,6 0,310 123,9 455 27,23 

546 KUN OKC -20,1 -0,7 20,0 1,6 0,114 97,9 455 21,52 

547 NAD PNV 11,1 1,6 -11,2 -0,4 0,048 55,3 455 12,15 

548 KB KY 1,5 5,2 -1,5 -4,4 0,005 26,7 530 5,04 

557 HI HJ -0,5 0,0 0,5 0,8 0,000 4,6 455 1,01 

558 HI SUZ -6,9 -2,0 6,9 2,3 0,005 35,4 455 7,78 

5510 SLM UBR -21,1 -7,2 20,9 7,8 0,225 111,1 320 34,72 

5513 HJ MI 11,1 3,7 -11,1 -3,1 0,028 57,2 455 12,57 

5528 HB PHE 25,9 5,7 -26,0 -5,5 0,066 129,2 455 28,40 

5540 KUN NAD 11,6 0,0 -11,7 0,3 0,009 56,9 455 12,51 

5565 DDJ MI 0,0 0,2 0,0 0,0 0,000 1,0 180 0,56 

5566 DDJ MI -2,3 -0,2 2,3 0,4 0,000 11,6 180 6,44 

5568 BR MI 2,5 -1,6 -2,5 2,9 0,003 18,6 530 3,51 

5570 OKC UBR 32,9 7,5 -33,2 -7,4 0,297 166,0 455 36,48 

5571 OKC UBR 32,9 7,5 -33,2 -7,4 0,297 166,0 455 36,48 

5587 DK OS -0,6 0,6 0,6 0,2 0,000 4,0 480 0,83 

 

Tabulka 8.3 nám zobrazuje zatížení vedení, přičemž červenou barvou jsou vyznačeny tři 

proudově nejvíce zatěžované vedení. Jedná se o vedení 110 kV č. 5510, 5570 a 5571. Vedení 

5510 je zatížené na 34,72% a leží mezi rozvodnami Slavičín a Uherský Brod. Vedení 5570 

a 5571 jsou zatížené na 36,48% a jedná se o dvoupotah mezi rozvodnami Otrokovice a Uherský 

Brod. Zároveň je možné určit toky výkonů, kde znaménko „+“ znamená výkon tekoucí do 

rozvodny a znaménko „-“ výkon tekoucí z rozvodny. Napětí na jednotlivých vedeních 110 kV 

není v tabulce uvedeno, protože by vždy odpovídalo napětím v rozvodnách, mezi kterými se 

vedení nachází. 
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Žádné vedení 110 kV není podle tabulky přetěžované. Celkové ztráty činného výkonu na 

vedeních 110 kV jsou 2,147 MW. 

 

 

8.5 Zkratové poměry rozvoden 

So [MVA] – zkratová odolnost rozvodny 

Sk3'' [MVA] – třífázový rázový zkratový výkon 

Ik3'' [kA] – třífázový rázový zkratový proud 

Sk1'' [MVA] – jednofázový rázový zkratový výkon 

Ik1'' [kA] – jednofázový rázový zkratový proud 

szk3'' [%] – procentuální zatížení rozvodny při trojfázovém zkratu 

szk1'' [%] – procentuální zatížení rozvodny při jednofázovém zkratu 

 

Tab. 8.4 - Zkratové poměry v rozvodnách 

Rozvodna 
So 

[MVA] 

Sk3'' 

[MVA] 

Ik3'' 

[kA] 

Sk1'' 

[MVA] 

Ik1'' 

[kA] 
szk3'' [%] szk1'' [%] 

BR 3500 1479,4 7,765 2086,5 10,95 42,27 59,61 

BRD 3500 1216,6 6,386 981,1 5,15 34,76 28,03 

DDJ 3500 898,4 4,715 791,8 4,16 25,67 22,62 

DK 3500 644,3 3,382 474,6 2,49 18,41 13,56 

HB 3500 2141,4 11,239 1629,1 8,55 61,18 46,55 

HI 3500 947,9 4,975 876,6 4,6 27,08 25,05 

HJ 3500 1322,4 6,941 1224,7 6,43 37,78 34,99 

HO 3500 2271,2 11,921 2351,7 12,34 64,89 67,19 

HU 3500 1368,4 7,182 1179,8 6,19 39,10 33,71 

KB 3500 1381,5 7,251 1203,7 6,32 39,47 34,39 

KUN 3500 1154,3 6,059 940 4,93 32,98 26,86 

KY 3500 1559,4 8,185 1485,7 7,8 44,55 42,45 

MI 3500 1058,3 5,555 995,4 5,22 30,24 28,44 

NAD 3500 1100,7 5,777 881,2 4,63 31,45 25,18 

OKC 5000 3121,1 16,382 2330,2 12,23 62,42 46,60 

OS 3500 1086,7 5,704 876,3 4,6 31,05 25,04 

PHE 3500 1522 7,988 1280,9 6,72 43,49 36,60 

PNV 3500 1555,3 8,163 1527,8 8,02 44,44 43,65 

SLM 3500 688,8 3,615 628,4 3,3 19,68 17,95 

SO 5000 3560,6 18,688 2519,2 13,22 71,21 50,38 

SUZ 3500 946,1 4,966 1102,3 5,79 27,03 31,49 

TD 3500 1531,5 8,038 1711,3 8,98 43,76 48,89 

UBR 3500 1655,4 8,688 1543 8,1 47,30 44,09 

VKA 3500 1257,6 6,601 1021 5,36 35,93 29,17 

VLM 3500 1273,9 6,686 1157,4 6,07 36,40 33,07 
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Program SINAUT Spectrum počítá zkratové poměry v dané oblasti pomocí metody 

ekvivalentního zdroje a uvažuje ve svých výpočtech napěťový součinitel c = 1,1. Všechny 

hodnoty jsou vypočítány pro napěťovou hladinu 110 kV. 

V tabulce 8.4 jsou zobrazeny zkratové poměry v rozvodnách. Červeně jsou v ní zvýrazněny 

rozvodny Hrušovany u Brna (HB, 61,18%), Hodonín (HO, 64,89%), Otrokovice (OKC, 62,42%) 

a Sokolnice (SO, 71,21%), kde byly vypočteny hodnoty s největším procentuálním zatížením 

rozvodny při trojfázovém zkratu. Oranžově jsou zvýrazněny rozvodny Břeclav (BR, 59,61%), 

Hodonín (HO, 67,19%) a Sokolnice (SO, 50,38%) s největším procentuálním zatížením rozvodny 

při jednofázovém zkratu. 

Zkratová odolnost nebyla překročena ani v jedné rozvodně. 
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9 ZÁVĚR 
Diplomová práce se zabývá výpočtem ustáleného chodu a zkratových poměrů v síti 110 kV 

E.ON při paralelním provozu transformátorů T403 a T402 v transformovnách 400/110 kV 

Sokolnice a Otrokovice. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a sestává ze čtyř 

kapitol. Druhá část je praktická a složena ze dvou kapitol. 

První teoretická kapitola se zabývá stručným shrnutím informací o distribuční síti 110 kV 

a o paralelním chodu transformátorů. 

Další teoretická kapitola pojednává o ustáleném chodu elektrizační soustavy. Je zde popsána 

klasifikace uzlů soustavy i teorie výpočtu ustáleného chodu několika způsoby. Důraz je kladen 

zejména na Newtonovu iterační metodu, protože s její pomocí počítá program SINAUT 

Spectrum. 

Třetí teoretická kapitola popisuje přechodné jevy, které mohou nastat v elektrizační soustavě, 

podrobněji pak zkraty. Jsou zde popsány některé příčiny, následky a dělení zkratů, stejně jako 

typické průběhy zkratového proudu a jeho charakteristické hodnoty. 

Poslední teoretická kapitola je zaměřena na výpočet zkratových poměrů v distribuční 

soustavě. Jsou zde uvedeny předpoklady výpočtu zkratových poměrů, ale i požadavky pro 

dosáhnutí minimálního a maximálního zkratového proudu. I přes to, že program SINAUT počítá 

metodou ekvivalentního napěťového zdroje, se podrobněji zabýváme metodou souměrných 

složek, tak jak doporučuje norma ČSN EN 60909-0. 

První kapitola z praktické části se zabývá popisem řešené oblasti soustavy E.ON – východ 

a stručným popisem vybraných rozvoden. 

Poslední kapitola práce pojednává o výpočtu a vyhodnocení paralelního chodu pomocí 

programu SINAUT Spectrum 4.4 od firmy Siemens. Textové výstupy programu jsou přiloženy 

jako elektronická příloha. V kapitole jsou nejprve popsány změny nutné pro vytvoření 

paralelního chodu. Následující vyhodnocení jsou platná pro studii vytvořenou 9. 4. 2014 v 07:47. 

Dále jsou v tabulce 8.1 popsány napěťové poměry v jednotlivých rozvodnách. V žádné 

z rozvoden nebyly překročeny povolené meze napětí 110 kV ±10%. Nejvyšší zaznamenaná 

hodnota napětí 119,0 kV byla v rozvodně Hrušovany u Brna a nejmenší hodnota 115,6 kV 

v rozvodně Slavičín. 

Následně jsou v tabulce 8.2 popsány proudová zatížení jednotlivých transformátorů 

v provozu. Ani jeden transformátor nebyl přetížen. Transformátor T102 v rozvodně Kyjov má 

největší vypočtené proudové zatížení 82,35%. Podle výpočtů jsou další zatěžované 

transformátory T1 (78,36%) a T2 (63,75%) v rozvodně Břeclav ČD a slouží k napájení trakce. 

Vysvětlení těchto relativně velkých hodnot zatížení jsou uvedeny v kapitole 8.3. 

Poté jsou v tabulce 8.3 zaznamenány proudová zatížení jednotlivých vedení. Bylo zjištěno, 

že ani jedno vedení není přetížené. V době vytvoření studie jsou nejvíce zatěžovaná obě vedení 

110 kV dvojpotahu (5570, 5571) mezi rozvodnami Otrokovice a Uherský Brod se zatížením 

36,48%. Dalším je vedení 110 kV č. 5510 mezi rozvodnami Slavičín a Uherský Brod, které je 

zatěžováno na 34,72%. 

Celkové ztráty činného výkonu činily 1,195 MW na transformátorech a 2,147 MW 

na vedeních. Celkem byly tyto ztráty vyčísleny na 3,342 MW. 
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Posledním sledovaným parametrem byly zkratové poměry v jednotlivých rozvodnách. Tyto 

jsou zobrazeny v tabulce 8.4, kde jsou červeně zvýrazněny rozvodny s největším procentuálním 

zatížením rozvodny při trojfázovém zkratu. Konkrétně se jednalo o tyto rozvodny Hrušovany 

u Brna (61,18%), Hodonín (64,89%), Otrokovice (62,42%) a Sokolnice (71,21%). Oranžově jsou 

zvýrazněny rozvodny Břeclav (59,61%), Hodonín (67,19%) a Sokolnice (50,38%) s největším 

procentuálním zatížením rozvodny při jednofázovém zkratu. Zkratová odolnost nebyla v žádné 

rozvodně překročena. 

Posledním bodem je vyhodnocení paralelního chodu a případný návrh nutných nebo 

doporučovaných změn. Všechny rozvodny, transformátory a vedení nejsou žádným způsobem 

přetěžovány a všechny rozvodny splňují požadované zkratové odolnosti. Proto může být paralelní 

chod použit pro plánovaný transformátor T403 v rozvodně Sokolnice. Podle výsledků získaných 

v čase vytvoření studie může být paralelní chod použit pro plánovaný transformátor T403 

v rozvodně Sokolnice. Ze získaných závěrů nevyplívají žádné nutné nebo doporučované změny. 
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Elektronická příloha (CD) 

 Elektronická verze Příloh A, B a C. 

 Textový výstup programu SINAUT Spectrum při výpočtu ustáleného chodu a napěťových 

poměrů. 
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PŘÍLOHA A – PŮVODNÍ ZAPOJENÍ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ 
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PŘÍLOHA B – PARALELNÍ ZAPOJENÍ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ 
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PŘÍLOHA C – DETAIL ROZVODEN OKC A SO PŘI 
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