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ABSTRAKT 

Práce se zabývá návrhem, realizací a vyhodnocením testů pro indikátory poruchových stavů, 

se zaměřením na indikátory zemního spojení zaloţených na admitančních principech. Tyto 

indikátory musí být schopny vyhodnocovat zemní spojení v sítích kompenzovaných, 

kompenzovaných s pomocným odporníkem, izolovaných a odporově uzemněných. Testy jsou 

navrţeny tak, aby bylo moţné ověřit chybu měření proudových a napěťových vstupů, včetně 

monitorovaných charakteristických veličin, jako je konduktance a susceptance. Navrţené testy 

jsou následně aplikovány na vybraný vzorek indikátoru poruchových stavů. V rámci testů je 

indikátor podroben sekundárním testům s vyuţitím testeru Omicron CMC256plus a rovněţ 

i testům na poruchových záznamech, které byly konvertovány pro tento účel do formátu 

COMTRADE. Poslední série provedených testů vyuţívá fyzikálního modelu VN soustavy, kde je 

testované zařízení vystaveno poruchovým stavům v soustavě kompenzované s pomocným 

odporníkem a izolované. 

Dále je součástí práce rešerše nových metod zjišťování zemních spojení, včetně jejich 

principů a popisu funkce. Také součástí práce je přehled výrobců indikátorů, případně ochran, 

kteří se zabývají výrobou ochran při zemním spojením. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  indikátor; indikátor poruchových stavů; indikátor zemního spojení; 

zemní spojení; ochrana při zemním spojení; admitanční funkce 

indikátoru poruch; admitanční metoda netočivé sloţky; konduktanční 

metoda netočivé sloţky; susceptanční metoda netočivé sloţky; 

multifrekvenční admitanční metoda; admitanční ochrana; 

multifrekvenční admitanční ochrana; multifunkční zemní ochrana RYo 
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ABSTRACT 

The thesis deals with the proposal, implementation and evaluation of test for fault condition 

indicators. Thesis focusing on earth fault indicators based on admittance principles. These 

indicators must be able to evaluate earth faults in compensated, compensated with auxiliary 

resistor, unearthed and high-resistance earthed networks. The proposed tests verify the current 

and voltage measurement errors in inputs including monitored characteristic variables such 

as conductance and susceptance. The proposed test are applied to a selected ample of the fault 

indicator. As part of the tests, the indicator is subjected to secondary test using the Omicron 

CMC256plus tester as well as test on fault records that have been converted to COMTRADE 

for this purpose. The last series of tests carried out uses the physical model of the medium voltage 

system, where the tested equipment is subjected to fault states in the compensated whit auxiliary 

resistor system and isolated system.  

Furthermore, part of the thesis is research of new methods of earth fault detection, including 

their principles and function description. Also included in the thesis is an overview of 

manufacturers of indicators, or protection, who are involved in the production of earth fault 

protection. 

 

 

 

KEY WORDS:  indicator; fault conditions indicator; earth fault indicator; earth fault; 

earth fault protection; admittance principle of the fault indicator; 

neutral admittance method; neutral conductance method; neutral 

susceptance method; multifrequency  neutral admittance method; 

admittance protection; multifrequency admittance protection; 

multifunction fault protection RYo 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
αF úhel poruchové admitance ° 

 ̅ operátor natočení - 

ΔB0 mezní netočivá susceptance, určující pásmo necitlivosti S 

B0 netočivá susceptance S 

B0,ind zaznamenaná hodnota susceptance v programu indikátoru S 

B0,nast popudová hodnota nastavená susceptance v indikátoru S 

B0,cmc vypočtená hodnota susceptance z testovacích hodnot S 

BPved netočivá susceptance chráněného vedení S 

Bcmc netočivá susceptance sekundárního testeru S 

Bind netočivá susceptance indikátoru S 

BN celková susceptacne soustavy S 

Bprim primární netočivá susceptance S 

Bsek sekundární netočivá susceptance S 

Bsens netočivá konduktance sensitivní ochranné funkce S 

Bsmer netočivá konduktance směrové ochranné funkce S 

Btot celková susceptance sítě S 

Bvyv susceptance nepostiţeného vývodu S 

CPved kapacita chráněného vedení F 
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G0,ind zaznamenaná hodnota konduktance v programu indikátoru S 

G0,nast popudová hodnota nastavené konduktance v indikátoru S 

G0,cmc vypočtená hodnota konduktance z testovacích hodnot S 

G0ved netočivá konduktance chráněného vedení S 

Gprim primární netočivá konduktance S 

Gsek sekundární netočivá konduktance S 

Gsens netočivá konduktance sensitivní ochranné funkce S 

Gsmer netočivá konduktance směrové ochranné funkce S 

Gcn celková konduktance nepostiţeného (nechráněného) vývodu S 

GTL konduktace zhášecí (kompenzační) tlumivky S 
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Gvyv konduktance chráněného vývodu S 

I0 netočivý proud A 

IC poruchový proud při zemním spojení A 

IN jmenovitý proud A 

Lx označení fáze, kde x = 1, 2, 3 - 

Rcc odpor kompenzačního zařízení (zhášecí tlumivky) Ω 

Rp odpor poruchy (zemního spojení) na primární straně Ω 

Rp,s odpor poruchy (zemního spojení) na sekundární straně Ω 

tend konečný čas měření fázorů s 

tstart počáteční čas měření fázorů s 

tx čas, x = 1, 2,….n s 

TripB(x) tripovací signál susceptanční ochranné funkce - 

TripG(x) tripovací signál konduktanční ochranné funkce - 

UN jmenovité napětí V 

U0 netočivé napětí V 

UTl,p primární napětí na zhášecí tlumivce V 

UTl,s sekundární napětí na zhášecí tlumivce V 

0Y  netočivá admitance S 

sumY 0  součtová netočivá admitance S 

cnY  
celková admitance nepostiţených (nechráněných) vývodů S 

TLY  
admitance zhášecí (kompenzační) tlumivky S 

vyvY  
admitance chráněného vývodu S 

0Z  
netočivá impedance Ω 

 

ACF aktivní nucený proud 

CPS kumulativní součtový fázor 

DFT diskrétní Fourierova transformace 

DMS obsluţný systém distribuční sítě (soustavy) 

DS distribuční síť 

EFPADM základní admitanční ochranná funkce REF 615 

EP evropský patent 

HW fyzické vybavení (komponenty) zařízení 
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IED inteligentní elektronické zařízení 

MFADPSDE multifrekvenční admitanční ochranná funkce REF 615 

PC osobní počítač 

PTN přístrojový (měřící) transformátor napětí 

PTP přístrojový (měřící) transformátor proudu 

SW obsluţný program (nástroj) 

VN vysoké napětí 

ZS zemní spojení 

  



1 Úvod  15 

1 ÚVOD 
Tato diplomová práce se zabývá testováním indikátoru poruchových stavů. Konkrétně se 

jedná o indikátor zemního spojení, který musí indikovat zemní spojení (poruchu) 

v distribučních sítích kompenzovaných, kompenzovaných s pomocným odporníkem, izolovaných 

a odporově uzemněných. Pro daný indikátor byla navrţena sérii testů, které byly realizovány 

v laboratorním prostředí pomocí sekundárního testeru Omicron CMC256plus a dále na modelu 

distribuční soustavy 22 kV, kterou disponuje Ústav elektroenergetiky Vysokého učení 

technického. 

Největší a nejrozsáhlejší distribuční sítě (DS) vysokého napětí (VN) na území České 

republiky jsou ty o jmenovité hodnotě napětí 22 kV (případně zbylé sítě 35 kV, které jsou 

postupně nahrazovány právě sítěmi 22 kV). Vzhledem k jejich rozsáhlosti je nutné dbát zvýšené 

pozornosti, aby byla zajištěna dodávka elektrické energie, pokud moţno, s co nejmenším 

výskytem poruchových stavů, které mohou vyústit aţ v přerušení dodávky elektrické energie, 

coţ by mohlo mít za následek ekonomické dopady nebo ohroţení ţivotů. 

Distribuční sítě 22 kV jsou nejčastěji provozovány jako sítě kompenzované. Tyto sítě jsou 

při jednopólové poruše schopny kompenzovat pomocí zhášecí tlumivky kapacitní proud 

soustavy, který protéká místem poruchy. Díky této kompenzaci klesne velikost reziduálního 

proudu na velmi malou úroveň, která je nezávislá na místě vzniklého zemního spojení, a tím je 

velmi obtíţné přesně a rychle zjistit přesnou polohu místa poruchy (lokalizaci poruchy).  

Vzhledem k uvedeným problémům jsou provozovatelé distribučních soustav nuceni poruchu 

dohledávat pomocí postupného odepínání jednotlivých úseků, coţ má ale za následek 

beznapětové pauzy, které sniţují kvalitu dodávané elektrické energie u koncových zákazníků. 

Proto se hledají neustále jiné (nové) prostředky a metody pro indikaci a lokalizaci zemního 

spojení. Tyto nové prostředky je nutné před samotným nasazením do distribučních sítí otestovat, 

přičemţ tato práce poskytuje podklady pro způsoby ověření funkce těchto nových prostředků. 

Další informace lze najít v literatuře [1] a [5]. 

1.1 Charakteristika zemního spojení 

Zemní spojení (ZS) je jednopólová porucha, která nastala v sítích izolovaných nebo neúčinně 

uzemněných. Neúčinně uzemněné sítě jsou ty, jejichţ nulový bod transformátoru je uzemněn přes 

velkou impedanci. Jednopólové ZS je nejčastější porucha z hlediska distribučních sítí a můţe mít 

velký dopad na kvalitu napájení [2], [3]. 

Podle velikosti odporu poruchy lze rozlišovat tři základní typy zemního spojení: 

1. Kovové zemní spojení – odpor této poruchy nabývá jednotek ohmů 

2. Odporové zemní spojení – odpor poruchy nabývá jednotek aţ stovek ohmů, 

při překročení 1 kΩ lze povaţovat poruchy za vysokoodporové 

3. Obloukové zemní spojení – odpor poruchy nabývá jednotek ohmů 

Dále lze rozlišovat zemní spojení, dle délky trvání této poruchy: 

1. Velmi krátká (mţiková) zemní spojení – doba trvání této poruchy je do 5 s 

2. Krátkodobá zemní spojení – doba trvání této poruchy je mezi 5 s aţ 10 minutami 

3. Trvalá zemní spojení – doba trvání této poruchy nad 10 minut 

4. Přerušovaná zemní spojení – mţiková zemní spojení v krátkodobém sledu za sebou 
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Zemní spojení jsou charakteristická obsahem vyšších harmonických v poruchovém proudu 

(hlavně 5. a 7. harmonická). Výskyt těchto harmonických je převáţně v městských 

a průmyslových sítích. Tyto harmonické sloţky nejsou kompenzovány zhášecí tlumivkou a často 

dosahují vyšších úrovní neţ samotný poruchový proud [2], [3]. 

Vznik ZS bývá doprovázen některým z následujícíh jevů, podle kterých lze určit ZS: 

a) pokles fázového napětí postiţené fáze, moţný aţ na nulu, 

b) nárust fázového napětí na nepostiţených fázích na velikost blíţící se sdruţenému 

napětí, 

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

aţ velikosti fázové hodnoty napětí v bezporuchovém stavu, 

d) vznik nulové sloţky proudu, dosahuje velikosli třetiny poruchového proudu 

tekoucího místem ZS [3]. 

2 INDIKÁTOR ZEMNÍCH SPOJENÍ 
Indikátory jsou měřicí přístroje určené k indikaci poruchových stavů. Poruchy lze rozdělit 

na zkraty a zemní spojení. Tato práce se věnuje indikátorům jednopólových poruch (zemních 

spojení) v soustavách neúčinně uzemněných. Indikaci zemního spojení, případně směru poruchy 

vychází z monitorování napěťových a proudových poměrů. Principem je monitorování a 

vyhodnocování změn charakteristických veličin ve sledovaném signálu. Zejména se jedná o 

netočivé sloţky proudu (I0) a netočivé sloţky napětí (U0), případně poměrů fázových hodnot 

těchto veličin. Indikátory v sobě mají zaimplementovány algoritmy, které vychází ze základních 

známých dynamických a statických metod, případně jejich kombinací pro zvýšení citlivosti. 

Konstrukce indikátoru poruch a volba v něm pouţívaných metod indikace je specifická pro 

kaţdou zemi, jelikoţ je nutno, aby odpovídala podmínkám tamního provozu VN sítí a je kaţdým 

výrobcem chráněna a povaţována za jeho „know-how“. 

Mezi nejčastěji pouţívané indikátory poruch se řadí indikátory monitorující elektrické 

a magnetické pole chráněného vedení. Jejich konstrukce umoţňuje jednoduchou instalaci 

v libovolném místě monitorované sítě bez nutnosti přerušení dodávky elektrické energie a lze je 

instalovat do nejporuchovějších oblastí bez většího technického omezení. Instalace bez přerušení 

napětí vedla k velkému vývoji indikátorů poruch a vzniku několika konstrukčně se lišících typů 

se specifickými moţnostmi pouţití. Dle počtu senzorů lze rozdělit indikátory poruch do dvou 

kategorií, první z nich jsou indikátory snímající elektrické a magnetické pole všech fází a druhou 

skupinou jsou indikátory snímající elektrické a magnetické pole jednotlivých fází [4]. 

První kategorie měří výsledné elektrické a magnetické pole pouze jedním senzorem, který 

měří součet elektrických a magnetických polí všech tří fázových vodičů. Tento typ indikátorů 

vyhodnocuje hlavně změnu netočivých sloţek napětí a proudů, která je úměrná změně 

monitorovaného elektrického a magnetického pole. Hlavní výhoda je, ţe mají malé rozměry, 

snadno se instalují, mají niţší cenu a menší spotřebu elektrické energie. Nevýhodou je menší 

citlivost. Poruchové stavy jsou dle typu indikátoru indikovány pomocí rozpínacích kontaktů relé, 

optickou signalizací (blikání signalizace), dálkovou komunikací s dispečinkem nebo indikačními 

terčíky s magnetickou pamětí. Napájet je lze externí akumulátorovou baterií, pomocí 

fotovoltaického panelu, případně přímo z chráněného vedení. Pro dálkovou komunikaci 

a moţnost napájení se pouţívá s výhodou prostředků dálkově ovládaných úsečníků [4]. 
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Indikátory na rozdíl od ochran nezpůsobuje vypnutí postiţené části sítě, ale pouze 

indikují, ve které části sítě (na kterém vývodu) došlo k zemnímu spojení. Indikátor je schopný 

indikovat průchod poruchového proudu a také směr poruchového proudu. 

2.1 Lokalizace ZS v kompenzovaných a izolovaných soustavách 

Pro lokalizaci zemního spojení se pouţívá nejčastěji metod, které jsou uvedeny v této 

kapitole. Pouţívané metody lze rozdělit do dvou skupin. První skupina jsou metody pasivní 

a druhá jsou metody aktivní. Aktivní metody vyuţívají pro lokalizaci pomocného signálu 

se specifickou frekvencí, který je do soustavy injektován v případě poruchy a následně se pomocí 

tzv. „stopování“ tohoto signálu lokalizuje porucha. Tyto metody nejsou hlavně pro svoji 

technickou náročnost příliš rozšířeny.  

Druhou skupinou jsou metody pasivní, které vyuţívají napěťových a proudových signálů 

generovaných přímo monitorovanou poruchou, tedy není nutné injektovat pomocný signál. 

Jednotlivé parametry lze vyhodnocovat v průběhu přechodného děje nebo po jeho odeznění. 

Vzhledem k tomuto vyhodnocování lze tyto metody na další podskupiny a těmi jsou metody 

dynamické, metody statické a metody vyhodnocující signál v ustáleném stavu, které jsou pro 

selektivní působení napojeny na řídící a pomocné obvody zhášecí tlumivky [4]. 

Následující podkapitoly vychází z literatury [4]. 

2.2 Statické metody 

Metody vyuţívající pro vyhodnocení místa poruchy ustáleného signálu zaznamenaného 

po odeznění přechodného děje. Pro zvýšení selektivity lze v některých případech vyhodnocovat 

také data změřená a zaznamenaná před vznikem poruchy. Nejpouţívanější statické metody 

pro kompenzované soustavy jsou následující: 

2.2.1 Metoda detekce činné sloţky netočivého proudu (Wattmetrická metoda) 

Poruchový proud nelze při kaţdé poruše plně vykompenzovat. Obvodem protéká zbytkový 

proud činného charakteru (IREZ). Tento proud lze vyuţít pro lokalizaci směru poruchy, protoţe 

postiţený vývod má netočivou sloţku proudu (činný výkon této sloţky vyšší) a s opačným 

směrem neţ vývody nepostiţené. Tato metoda je omezena velikostí činné sloţky netočivého 

proudu a také měřícími transformátory proudu (PTP). Ty musí mít co nejmenší chyby fáze a úhlu 

vzhledem k malé velikosti reziduálního proudu (3-10 % kapacitního proudu sítě). Pro zlepšení 

citlivosti se pouţívá krátkodobého připnutí pomocného odporníku.  

2.2.2 Admitanční metoda netočivé sloţky 

Metoda vychází z nepřetrţitého sledování netočivé sloţky proudu (I0) a netočivé sloţky 

napětí (U0). Po překročení přednastavené hodnoty netočivé sloţky napětí dochází k výpočtu 

admitance, která je dána poměrem netočivé sloţky proudu (I0) a netočivé sloţky 

napětí (U0), viz vztah (2.1). 
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  (S; A, V), (2.1) 

V případě nepostiţeného vývodu je výsledná netočivá admitance (Y0) rovna výsledné 

admitanci chráněného vývodu  vyvY  a má v daném případě záporné znaménko, coţ lze vidět 

ve vztahu (2.2). 
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)(0 vyvvyvvyv BjGYY   (S; S, S), 
(2.2) 

Netočivé sloţky proudu (I0) a netočivé sloţky napětí (U0) mohou být v praxi malé, můţe tedy 

docházet k nepřesnostem při výpočtu netočivé admitance ( 0Y ). Je tedy nutné dobře zvolit 

provozní charakteristiky. V případě postiţeného vývodu je výsledná netočivá admitance (Y0) 

dána součtem celkové admitance všech nepostiţených vývodů cNY  a admitance zhášecí 

tlumivky TLY , coţ lze vidět ve vzorci:  

)(0 TLcN YYY   (S; S, S), 
(2.3) 

Názorná ukázka pracovní charakteristiky admitanční metody lze vidět na Obr.  2-1. 

 

Obr.  2-1 Ukázka pracovní charakteristiky admitanční metody 

Indikátory, které pouţívají admitanční metody pro lokalizaci poruchy, mají podobné 

pracovní charakteristiky jako distanční ochrany. Rozdíl se nachází v tom, ţe pokud se admitance 

nachází uvnitř admitanční charakteristiky, tak se jedná se o nepostiţený vývod. Signalizace nebo 

popud je blokován. Pokud se admitance nachází vně charakteristiky, jedná se o postiţený vývod 

a dochází k popudu (signalizaci). 

2.2.2.1 Admitanční metoda v okruţních sítích 

Metody se vyuţívá u sítí, které se provozují nebo se dají změnou konfigurace provozovat 

jako okruţní. Radiálně provozovanou síť se po vzniku poruchy tzv. zkruhuje a následně se 

monitoruje přerozdělení netočivé sloţky proudu. Ta se vlivem vzniklých smyček rozdělí mezi 

vzniklé paralelní větve v poměru jejich impedancí ( Z ), resp. admitancí (Y ). Proto lze zjistit, kde 

vznikla porucha. Případnou archivací dříve vzniklých vystopovaných ZS, spolu s jejich 

odpovídajícími poměry admitancí (Y ), lze porovnáním admitancí se záznamem lokalizovat 

poruchu snadněji [4]. 

Do okruţní sítě se při vzniku ZS krátce připojí pomocná kapacita (Cpom) k výkonovému 

vinutí zhášecí tlumivky. Následně se monitoruje změna netočivé sloţky proudu (I0) 

před a po připojení kapacity (Cpom) a dle přírůstků (změny) netočivých sloţek proudu (ΔI0) se 

definuje (lokalizuje) místo, kde se nachází porucha. 
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2.2.3 Konduktanční metoda 

Princip této metody vychází z admitanční metody popsané výše. Hlavní rozdíl je v detekci 

směru poruchy, který se vyhodnocuje pouze z konduktance (G), vypočtené z netočivé sloţky 

proudu (I0) a netočivé sloţky napětí (U0), jak lze naznačit v následujícím vztahu (2.4) 

pro postiţený vývod. 
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  (S; A, V), (2.4) 

A pro nepostiţený vývod lze psát rovnici (2.5). 
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  (S; A, V), (2.5) 

kde cnG  je netočivá konduktance respektující svod všech nepostiţených vývodů, 

TLG je ekvivalentem netočivé konduktance zhášecí tlumivky a vyvG  je netočivá konduktance 

chráněné linky. Na obrázku Obr.  2-2 lze vidět ukázku pracovní charakteristiky konduktanční 

metody. 

 

Obr.  2-2 Ukázka pracovní charakteristiky konduktanční metody 

Tato metoda má své uplatnění hlavně u kompenzovaných sítí, kde s automatikou připínání 

pomocného odporníku dosahuje dobrých výsledků. Při vyhodnocování se porovnává vypočtená 

netočivá konduktance (G0) s kladnou a zápornou mezí. Pokud je vypočtená konduktance (G0) 

menší neţ záporná mez, jedná se o postiţený vývod (porucha je za místem měření, od strany 

napájení), naopak pokud je vypočtená konduktance (G0) větší neţ kladná mez, jedná se 

o nepostiţený vývod (porucha vznikla před místem měření, ve směru od napájení) [4]. 

2.2.4 Susceptanční metoda 

Metoda vychází z admitanční metody, rozdíl je ale v tom, ţe se zde uplatní pouze netočivá 

susceptance (B0). Vztahy (2.4) a (2.5) se pro tuto metodu pouţijí obdobně, pouze se jedná 

o imaginární část podílu netočivé sloţky proudu (I0) a netočivé sloţky napětí (U0). Pouţití je 

velmi výhodné v izolovaných sítích, kde dosahuje tato metoda vysoké přesnosti a dobrých 

výsledků [4]. 
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2.3 Dynamické metody 

Vyuţívají pro vyhodnocení a lokalizaci směru poruchy transientního jevu, který doprovází 

zemní spojení při jeho vzniku. Tyto metody nahrazují metody statické v kompenzovaných sítích 

díky vyšší citlivosti. Jejich hlavní nevýhoda oproti metodám statickým je, ţe mají pro konkrétní 

a správnou lokalizaci ve většině případů pouze jeden pokus [4]. 

2.3.1 Metoda první půl-periody 

V krátkém čase (t) po vzniku ZS vlivem jednotlivých kapacit vývodů dochází k intenzivnímu 

krátkému přechodovému ději. Při tomto ději dochází k vybíjení kapacity postiţené fáze (Cpos) 

a zároveň k nabíjení kapacit nepostiţených fází (CN) celé soustavy. Tyto jevy mají za následek 

krátkodobý vybíjecí proud, který trvá řádově desítky milisekund – často odezní během první 

půlperiody od vzniku poruchy.  

Tato metoda vyhodnocuje tento vzniklý přechodový jev, který má svůj odraz v netočivých 

sloţkách napětí a proudu. Pomocí oscilografických záznamů se porovnávají průběhy netočivé 

sloţky proudu (I0) a netočivé sloţky napětí (U0) téměř okamţitě po vzniku poruchy. 

Za nepostiţený vývod, resp. poruchu nacházející se před místem měření (směrem od napájecího 

zdroje), se označí takový průběh na oscilografickém záznamu, který má v čase první půlperiody 

od vzniku poruchy netočivou sloţku proudu (I0) a netočivou sloţku napětí (U0) ve fázi. Naopak 

za postiţený vývod, resp. poruchu za místem měření, je označena ta část sítě, která během první 

půlperiody má netočivou sloţku napětí a proudu v opačné fázi. Velmi výhodně se tato metoda 

pouţívá v sítích kompenzovaných neúčinně uzemněných, u kterých lokalizuje i oblouková zemní 

spojení. Nevýhoda je, ţe má pouze krátký časový interval na správné vyhodnocení poruchy 

a nemoţnost lokalizace vysokoimpedančních zemních spojení, které tento transientní jev 

potlačují [4].  

3 NOVÉ METODY ZJIŠTĚNÍ ZEMNÍHO SPOJENÍ 
Kompenzace přináší provozní výhody, ale ochrana při zemním spojení se stává sloţitější. 

Na základě zkušeností a hloubkových analýz, zaloţených na četných záznamech poruch, mají 

zemní spojení v kompenzovaných sítích velmi často přerušovanou charakteristiku. To v podstatě 

znamená, ţe porucha se sama přeruší (uhasne) velmi rychle, ale zároveň znovu vznikne (obnoví) 

kvůli sníţenému dielektriku. Sníţené dielektrikum závisí na úrovni poškození izolace v místě 

zemního spojení. Tyto poruchy jsou typicky nízkoodporové a musí být spolehlivě detekovány 

ochranami. 

Na druhou stranu, v kompenzovaných sítích je moţnost vzniku vysokoodporového ZS 

a ochrana musí být natolik citlivá, aby byla schopna takovýto typ poruchy detekovat. Vzhledem 

k velkému mnoţství různých typů zemních spojení, které se v praxi mohou objevit, jsou detekce 

zemního spojení a detekce (určení) směru v kompenzovaných distribučních systémech (sítích) 

nejdiskutovanějšími detekční principy současnosti. 

Z tohoto tedy vyplývá, ţe za účelem splnění daných poţadavků na citlivost, spolehlivost 

a bezpečnost, musí různé ochranné funkce být pouţity paralelně. A to za účelem poskytnutí 

komplexního a kompletního systému ochrany. Tato praxe je typická v současnosti, proto je nutné 

pečlivě zvaţovat, plánovat a aţ následně zavádět další sloţitosti do systému ochran. 

Vzhledem k tomu, ţe distribuční sítě patří k nejrozsáhlejším sítím, je nutné zajistit bezpečný 

a spolehlivý provoz.  
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3.1 Multifrekvenční netočivá admitanční metoda 

Informace uvedené v této podkapitole vychází z literatury [6]. 

Metoda je schopna pomocí jediné funkce detekovat všechny typy zemních spojení 

selektivně. Zásadní změna je, ţe diskrétní fázory napětí (U) a proudů (I) jsou nahrazeny 

nashromáţděnými hodnotami stejných veličin při poruše. Výsledný souhrnný součtový fázorový 

proces má několik výhod ve srovnání s konvenčními metodami měření. Největší výhodou je 

stabilní chování v případech, kdy zbytkové (reziduální) veličiny jsou vysoce zkreslené a obsahují 

vyšší harmonické sloţky. Tento postup je vhodný zvláště pro kompenzované sítě, kde se 

často vyskytují tyto jevy v měřených signálech. Další novinkou tohoto algoritmu je vyuţití 

harmonických sloţek v poruchovém signálu ve formě multifrekvenčního měření admitance. 

Problém zkresleného signálu můţe být vyuţit příznivě z hlediska ochrany. Citlivost algoritmu je 

nastavena jednoduše pomocí netočivé hodnoty napětí U0>. Citlivost umoţňuje detekovat 

vysokoodporové zemní spojení v symetrickém systému. Maximální citlivost závisí na reziduální 

hodnotě napětí (UREZ). Další výhoda je jednoduchá implementace do současných IED 

(inteligentní elektronické zařízení) a moţnost pouţití nízké vzorkovací frekvence. 

3.1.1 Multifrekvenční měření admitance 

Pro multifrekvenční metodu byl navrţen základní algoritmus popisující, které harmonické 

sloţky lze zařadit k základní harmonické admitanci ( 1

0Y ) v poruchovém signálu. Výsledný 

součtový fázor admitance je pouţitelný pro směrové vyhodnocení zemního spojení, a lze pro něj 

psát z [6] rovnici (3.1). 
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0 / UIY   je fázor admitance při základní frekvenci a 
nY0 je fázor admitance při n-té 

harmonické frekvenci měřený pomocí inteligentních elektronických zařízení (IED) [6]. 

V rovnici (3.1) jsou harmonické sloţky pouţity pro zlepšení bezpečného určení směru 

poruchy. Toho lze vyuţít i u vysokoodporových zemních spojení, ve kterých se rovněţ vyskytuje 

základní frekvenční sloţka. Harmonické sloţky v reziduálních veličinách během zemního spojení 

mohou pocházet v podstatě ze tří základních zdrojů: za prvé harmonické sloţky generované 

připojenou zátěţí, za druhé nasycené magnetizační impedance (transformátory a kompenzační 

cívky) a za třetí je to typem poruchy. Harmonické sloţky mají velmi výhodné vlastnosti 

z hlediska ochrany při zemním spojení a to hlavně v případě sítí kompenzovaných. Vychází to z 

toho, ţe při vyšších frekvencích kompenzační tlumivka dosahuje vysokých hodnot impedance. 

Pro harmonické sloţky fázorů admitance v poruchových a zdravých větvích je proto opačná 

orientace jejich směru. 

Praktická výzva nejmodernějších funkcí zaloţených na harmonických sloţkách je v tom, ţe 

jejich harmonické podíly a veličiny se mohou značně lišit v čase. To můţe vést k nejistotě 

a nepřesnosti provozu a k velkým potíţím při výpočtu nastavovaných hodnot. Kromě toho vyšší 

frekvenční (harmonické) sloţky značně sníţí odpor poruchy. Proto pouţití ochranné funkce 

zaloţené čistě na harmonické (frekvenční) funkci je omezeno na velmi nízkoodporové poruchy. 

Kompletní systém ochrany při zemním spojení potřebuje vţdy dodatečnou funkci ochrany 

za účelem splnění poţadavků na citlivost [6]. 
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Aby se vyřešily problémy metod zaloţených na základní frekvenci harmonické a přechodné 

metody vyhodnocení zemního spojení byla navrţena nová koncepce kumulativního součtového 

fázoru (CPS). Koncepce přispívá ke stabilizování provozu během přerušovaných a přechodných 

zemních poruch. Tato metoda vyuţívá diskrétní Fourierovy transformace (DFT) k fázorovému 

výpočtu. Dále také poskytuje konečné výsledky a fyzikální význam měřených veličin, i pokud 

jsou měřené veličiny krátkodobé, velmi zkreslené anebo obsahují vyšší harmonické frekvence 

(sloţky). Dokonce přechodná a velmi krátkodobá zemní spojení s proudovými špičkami s velmi 

krátkou dobou trvání mohou být detekovány pomocí funkce antialiasing filtr (vyhlazování) 

před výpočtem fázoru, coţ zvyšuje dobu jejich trvání a následně jsou zjistitelné po změření 

(odběru) vzorků [6]. 

3.1.2 Kumulativní součtový fázor (CPS) 

Koncept kumulativního součtového fázoru (CPS) je velmi snadno pochopitelný 

a jednoduše implementovatelný. Podle CPS je výsledkem součtu hodnot naměřených pomocí 

komplexní DFT fázorů dohromady do jednoho fázoru začínajícího v čase tstart a končícího v čase 

tend. Toto je znázorněno na následujícím obrázku Obr.  3-1, kde je součet admitance CPSsumY _0

pouţit v CPS kalkulaci a pouţit k vyhodnocení směru. 

 

 

Obr.  3-1 Ukázka CPS koncepce (vývod s poruchou) - a) hodnoty po DFT transformaci, 

b) po použití CPS [6] 

Pokud CPS algoritmus je aplikován do multifrekvenčního měření admitance, lze  dle [6] psát 

rovnici (3.2). 
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Počáteční a konečné kritérium pro sčítání, časové instance tstart a tend jsou stanoveny 

na základě kritéria detekce poruch obecně, coţ je typicky podmínka netočivého reziduálního 

napětí U0>. V zájmu zachování CPS aktivovaného mezi poruchou přechodnou při krátkodobé 

poruše fázor akumulace pokračuje s uţivatelsky nastavitelným nulovacím časem zpoţdění (t). 

Tento čas zpoţdění (t) by měl být nastaven na hodnotu vyšší neţ je očekávaný maximální interval 

mezi přechodnými poruchami (získanými při plném stavu rezonance). Proces akumulace musí 
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být proveden v dostatečných časových intervalech, například t = 2,5 ms (400 Hz), aby bylo 

moţno zachytit fázory reprezentující přechodné poruchové zapalování. 

Výsledný směrový fázor vypočítaný pomocí CPS metody, rovnice (3.2), poskytuje velmi 

zřetelnou a stabilní indikaci směru poruchy. Naakumulovaný součet admitančních fázorových 

bodů je vţdy ve směru nejvyššího toku energie, tedy ve směru poruchy. Pokud poruchové signály 

obsahují harmonické sloţky, směr poruchy se stává ještě jasnější. Směrové fázory v postiţených 

a zdravých vývodech jsou opačného směru bez ohledu na skutečný kompenzační stupeň sítě. Tím 

je zajištěno, ţe bude vypnut pouze postiţený vývod [6]. 

3.2 Netočivé admitanční kritérium pro VN vývod 

Zemní ochrana je zaloţena na směrovém kritériu, které se běţně pouţívá v kompenzovaných 

VN sítích. Postupem času byly a jsou vyvíjeny nové kritéria pro zemní ochrany. Například 

v Polsku se ujalo netočivé admitanční kritérium (Y0) a je dnes standardní funkcí ochran při 

zemním spojení pouţívaných v místních podmínkách. 

Níţe popsané informace vychází z literatury [7].  

3.2.1 Teorie admitančního kritéria 

Předpokládá se, ţe všechny měřené veličiny jsou fázory základní frekvence. Následující 

obrázky a rovnice platí pro zemní spojení fáze L1-země, ale tyto rovnice lze odvodit i pro fázi L2 

a L3 spojených se zemí. Kritérium netočivé admitance lze vysvětlit pomocí zjednodušeného 

náhradního obvodu distribuční sítě, který je na následujícím obrázku Obr.  3-2. Síť se skládá ze 

dvou vývodů, kdy jeden reprezentuje chráněný vývod a druhý vývod reprezentuje ostatní vývody 

v rozvodně. Sériové impedance linek jsou zanedbány, jelikoţ jejich hodnota je velmi malá ve 

srovnání se zkratovými admitancemi. Zatíţení a vzájemné kapacity mezi fázemi se neberou 

v úvahu, jelikoţ nepřispívají do nulové sloţky proudu [7]. 

 

Obr.  3-2 Zjednodušený obvod pro distribuční síť se zemním spojením fáze L1-zem [7] 

Obvod na Obr.  3-2 platí pro stav bezporuchový i stav s poruchou. Pokud se jedná 

o bezporuchový stav, tak odpor poruchy se blíţí nekonečnu a to znamená, ţe admitance FBgY  
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a FFdY  jsou nulové. V případě zemního spojení uvnitř chráněného vývodu bude FFdY >0 

a FBgY =0. Pokud by k poruše došlo mimo chráněný vývod, tj. ve vývodu reprezentujícím ostatní 

vývody, tak poté by  FFdY =0 a FBgY >0.  

V kompenzovaných sítích závisí admitance mezi zemí a nulovým (středním) bodem 

transformátoru (YCC) následovně: tot

CC

CCCCCC BKj
R

BjGY 
1

, kde K je stupeň 

kompenzace, totB  je celková susceptance sítě a CCR  je paralelní odpor kompenzační cívky. Je 

nutno podotknout, ţe hodnota Ycc je ovlivněna připojeným paralelním odporem v závislosti 

na pouţití tzv. systému aktivního nuceného proudu (ACF). Tento systém se dělí typicky dle [7]: 

1. Odpor je trvale připojen během bezporuchového stavu, zatímco během poruchy 

dochází k jeho chvilkovému odpojení a znovu připojení. Účelem tohoto odpojení je 

zlepšit podmínky pro samozhašení vzniklého oblouku poruchy. 

2. Odpor je odpojen během bezporuchového stavu a připojen při poruše, dokud ochrany 

působí. 

3. Odpor je trvale připojen v poruchovém i bezporuchovém stavu. Primárním cílem 

je omezit napětí U0. 

Ve všech systémech ACF je obvykle vývodová ochrana nastavena typicky na činném 

(odporovém) proudu zvýšeném o paralelní odpor při poruše. Pouţitý systém ACF ovlivňuje 

chování admitanční (Y0) ochrany, resp. jejich algoritmů. V 1. a 3. systému ACF je admitance Ycc 

stejná před poruchou i při poruše, kdy působí ochrana daného vývodu. Naopak v 2. systému ACF 

se admitance Ycc liší před poruchou a při poruše během působení zemní ochrany na vývodu. 

Na základě Obr.  3-2 a [7] lze odvodit základní rovnice (3.3) a (3.4) pro netočivé napětí (U0) 

a zbytkový (reziduální) proud chráněného vývodu (I0Fd): 
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kde FdI 0  je netočivý proud chráněného vývodu, 0U  je netočivé napětí, 1LE  je zdrojové 

napětí, FFdY je poruchová admitance na chráněném vývodu a FBgY  je poruchová admitance okolní 

sítě, admitance uFdY a uBgY představují nesymetrickou část korespondující celkové admitance 

FdtotY  a BgtotY . V ideálních symetrických sítích jsou uFdY a uBgY přibliţně nula. Ve skutečnosti je 

vţdy nějaký rozdíl mezi fázemi a to se projeví v rovnicích (3.3) a (3.4). 
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Netočivá admitanční ochrana je zaloţena na vyhodnocení podílu mezi zbytkovým proudem 

a netočivou hodnotou napětí. Nejjednodušším přístupem k výpočtu netočivé admitance je výpočet 

(3.5), který dle [7] v čase t2 lze psát: 

2_0

2_0
0

3

t

tFd

U

I
Y




  (S; A, V), (3.5) 

Předchozí rovnice (3.5) můţe být ovlivněna nesymetrií sítě, případně odporem poruchy 

měnícím se během měření admitance ( 0Y ). Pro odstranění těchto nevýhod se dá pouţít 

přírůstkové admitanční metody, kde je admitance vypočtena z rozdílu netočivého proudu (I0) 

a netočivého napětí (U0) naměřených před poruchou a při vzniku poruchy. S těmito poznatky lze 

dle [7] a [8] psát rovnici (3.6). 
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Při předpokladu, ţe zemní spojení se nachází uvnitř chráněného vývodu, tedy FFdY
 
> 0 

a FBgY
 
= 0, pak lze dle [7] psát rovnici (3.7). 

BgtottCCin YYY  2_0  (S; S, S), (3.7) 

Tato rovnice platí, pokud admitance mezi zemí a nulovým bodem transformátoru CCY je 

stejná v čase t1  a v čase t2. To platí, pokud se jedná o 1. nebo 3. systém ACF a čas t2 je čas, kdy 

rezistor je znovu připojen k poruše. V případě, ţe by časy nebyly stejné, tak se výpočet výsledné 

admitance značně zkomplikuje a stane sloţitým, více o tomto výpočtu lze nalézt v literatuře [7]. 

V případě, ţe zemní spojení vzniklo mimo chráněný vývod, tedy v jiné části sítě, případně 

v ostatních vývodech nezahrnutých do chránění, tedy FFdY
 
= 0 a FBgY

 
> 0, lze 

dle [7] psát rovnici (3.8). 

Fdtotout YY 0  (S; S), 
(3.8) 

V tomto případě vypočtená admitance vţdy záleţí na netočivé admitanci chráněného 

vývodu se záporným znamínkem, tedy FdtotY . Je důleţité poznamenat, ţe výsledek je platný 

bez ohledu, v jakém reţimu je nastavený systém AFC. Netočivá admitance outY 0  

není ovlivněna v tomto případě nesymetrií sítě nebo odporem poruchy. 

3.2.2 Kritérium netočivé admitance 

V kritériu netočivé admitance 0Y , je tato admitance vypočtena za pouţití například rozdílu 

zbytkových netočivých proudů k podílu netočivých napětí ve dvou časech, například 

před poruchou a po vzniku poruchy (viz. přírůstková admitanční metoda). Výsledek se porovnává 

s hraničními čárami v admitanční rovině. 

Hlavním poznatkem tohoto kritéria po analýzách vztahu (3.6) bylo, ţe netočivá admitance  

0Y  je v případě vnější poruchy vţdy rovna FdtotY , tj. celkové netočivé admitanci chráněného 
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vedení se záporným znaménkem. Vznikla myšlenka nastavit neoperační prostor kolem FdtotY  

s dostatečnou bezpečnostní rezervou. Admitanční charakteristika poté přechází na „off-set“ 

a „asymetrickou v admitanční rovině“ a zlepšuje citlivost ochrany. Tato admitanční 

charakteristika platí, i kdyţ je zhášecí tlumivka dočasně odpojena [7]. 

Ukázku této charakteristiku je moţné vidět na následujícím obrázku Obr.  3-3. 

 

Obr.  3-3 Ukázka změněné charakteristiky díky admitančnímu kritériu [7] 

Hodnota celkové netočivé admitanci chráněného vedení se záporným znaménkem FdtotY  je 

základním prvkem nastavení nové charakteristiky. Imaginární část této admitance FdtotY  lze 

vypočíst snadno ze vztahu (3.9) dle [7] z kapacitního proudu zemním spojením chráněného 

vývodu. 
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  (S; A, V), (3.9) 

Hodnota FdI03  můţe být získána přímo z obsluţného systému distribuční sítě (DMS) 

a můţe být snadno aktualizována v případě, ţe se konfigurace vývodu podstatně změní. Reálná 

část admitance FdtotY  můţe být změřena, nebo ji lze odhadnout, typicky bývá 20 – 30 krát menší 

neţ je její imaginární část, více se lze dozvědět v [7]. 

3.3 Citlivý detekční algoritmus pro nízko a vysokoimpedanční 

poruchy v kompenzovaných sítích VN 

Tradiční systémy ochran při zemním spojení se pouţívají k detekci postiţeného vývodu 

v případě nízkoodporových zemních spojení. Pro stacionární nízkoodporové zemní spojení 

můţe být přechodný proud detekován pouze na začátku zemního spojení, tedy manuální 

vyhledávání není moţné. Moderní ochrany při zemním spojení musí rozlišovat mezi 

přechodnými a ustálenými charakteristikami, aby byly schopny pouţívat správné algoritmy 

pro správnou detekci zemního spojení (ZS). Kromě manuálního vyhledávání poruch musí 

moderní systémy splňovat další poţadavky z důvodu různých konfigurací sítě a neideálního 

měření elektrických veličin. 

Předloţená admitanční metoda je zaloţena na měření netočivého napětí 0U  při nominální 

frekvenci a sekvence proudů nII 001   na chráněných (sledovaných) vývodech n1  a lze 

pomocí této metody detekovat zemní spojení aţ do velikosti 10 kΩ, s ustálenou charakteristikou 

poruchového stavu. Tato metoda je doplněna přesným a účinným algoritmem pro detekci 

přechodných zemních spojení (např. přerušované poruchy). Tento algoritmus je implementován 

ve skutečném zařízení. Přesnost různých algoritmů detekce zemního spojení se můţe lišit a je 
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omezena v důsledku chyby měření veličin. Účinky vysokoodporových zemních spojení jsou 

méně významné neţ u vývodů s přirozenou nesymetrií. 

Níţe uvedené informace budou čerpány z literatury [8]. 

3.3.1 Admitanční metoda 

Popsaná admitanční metoda dle [8], vychází z evropského patentu EP 0 812 427 z Trench 

Austria GmbH a je zaloţena na nastavení několika standardních parametrů vypočtených pomocí 

krátkodobého rozladění rezonančního obvodu v normálním nepostiţeném stavu 

sítě. Pokud dojde k zemnímu spojení, tak poruchová admitance FY  respektive poruchový proud 

FI  lze vypočítat pomocí referenčních a aktuálně naměřených hodnot netočivé sloţky napětí 0U  

a sekvence netočivých proudů nII 001   na chráněných (sledovaných) vývodech. Jsou zde pouţity 

dvě základní metody pro výpočet. 

3.3.1.1 Metoda sítě 

Při této metodě hodnotu poruchové admitance sítě FY  lze vypočítat pomocí měřeného 

netočivého napětí 0U  a referenčních parametrů modelu sítě, bez nutnosti měření netočivého 

proudu 0I  (tzv. globální pohled). Hlášení o vysoko nebo nízkoodporovém zemním spojení bude 

generováno, pokud poruchová admitance sítě FY  přesáhne práh pro nízko nebo vysokoodporové 

zemní spojení [8]. 

3.3.1.2 Metoda vývodu 

Pouţívá se k výpočtu poruchové admitance vývodu FnF YY 1  případně poruchového proudu 

FnF II 1  pro kaţdý sledovaný vývod. Metoda je určená pro selektivní indikaci zemního spojení. 

Tato metoda pouţívá naměřené hodnoty netočivého napětí 0U , jakoţ i jednotlivé netočivé 

proudy nII 001   sledovaných vývodů a referenční hodnoty pro vývodový model [8]. 

3.3.1.3 Porovnání obou metod 

Pokud metoda vývodu detekuje zemní spojení, ale globální síťová metoda ne, můţe 

to být způsobeno aktuální chybou měření, např. vlivem proudu při změně zátěţe nebo při operaci 

s vývody (zavírání / otevírání kruhových struktur). Pro skutečné zemní spojení na n-tém vývodu 

by vypočtené výsledky síťové metody a metody vývodu měly být přibliţně stejné. Obě metody 

musí detekovat zemní spojení. Takto je moţné rozlišovat mezi rušivými signály a skutečnými 

zemními spojeními. 

Na následujícím obrázku Obr.  3-4 lze vidět zjednodušený třífázový model sítě, 

kde nII 001   jsou netočivé proudy vývodu, 0U  je netočivé napětí. Ostatní prvky představují 

náhradní schéma sítě. 
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Obr.  3-4 Zjednodušený 3-fázový model sítě [8] 

 

Při pouţití globální síťové metody popsané v kapitole 3.3.1.1, v případě, ţe bude obvod 

v rezonanci, lze psát pro výslednou poruchovou admitanci dle [8] vztah (3.10). 

)()()(; 0

0

FFF

F

F

F IUE
UE

I
Y  


      (S; A, V); (°; °, °), (3.10) 

kde,  
FE  je napětí zdroje při zemním spojením, 

F  je úhel poruchové admitance. 

Změna netočivého napětí REFUU 00   má za následek, ţe výsledek odhadované hodnoty 

poruchové admitance bude větší nule ( 0FY ). Jestliţe netočivá sloţka napětí se zvyšuje, můţe 

to vést k závěru, ţe se jedná o reálné zemní spojení. I přesto je pro nízké hodnoty netočivého 

napětí 0U  nutno mít pořád na paměti a rozlišovat, zda se jedná o manipulace na vývodu, nebo 

vysokoimpedanční zemní spojení, čehoţ je dosaţeno pomocí automatického přepočítání 

referenčních hodnot a porovnáním s originální původní sadou hodnot [8]. 

Pokud by se pouţila metoda popsaná v kapitole 3.3.1.2, tak si lze obvod upravit a výsledně 

potom pomocí referenčních hodnot admitance (Yref), ekvivalentní kapacity (Ce) a změřeného 

netočivého napětí (U0) vypočítat proud, který lze pouţít a označit jako nSETI 0 . Poté lze vypočítat 

proud pro n-tý vývod dle [8] ze vztahu (3.11) a (3.12). 

nSETnFn III 00   (A; A, A), 
(3.11) 





n

i

FiF II
1

 (A; A), (3.12) 
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Obr.  3-5 Náhradní schéma zjednodušeného obvodu [8] 

Pokud je vypočtený proud pomocí globální metody sítě přibliţně stejný součtu jednotlivých 

vypočítaných proudů pro vývody, lze tvrdit, ţe zemní spojení nastalo v chráněné části sítě. 

Vezme-li se v úvahu nízká přirozená asymetrii sítě aY , tak převáţná část poruchového proudu 

prochází skrze admitanci )||||( 00 GCLY eq . Aktivní část vypočteného poruchového proudu 

FactiveI  protéká vodivostí 0G . Vývod s poruchou je identifikován sám, a to vzhledem 

k nejvyššímu podílu aktivní části ze všech vypočtených vývodových poruchových proudů [8]. 

4 SOUČASNÝ STAV ADMITANČNÍCH OCHRAN 
Tato kapitola se bude věnovat současnému stavu ochran zaloţených na admitančním 

principu, které jsou volně dostupné na trhu. Mezi největší výrobce v tomto směru patří firma 

ABB, s.r.o., která je ve směru admitančních ochran a jejich principů velkým průkopníkem. 

Nicméně i Česká Republika má v této kategorii ochran své zastoupení a to je firma 

PROTECTION&Consulting, s.r.o. 

4.1 Multifunkční zemní ochrana RYo 

Informace čerpané v této kapitole vycházejí z [10]. Tato ochrana patří do portfolia českého 

výrobce ochran, monitorovacích a řídících systému, firmy PROTECTION&Consulting, s.r.o. 

Tato digitální ochrana je přímo specializovaná na indikaci ZS v distribučních sítích vysokého 

napětí, a to jak v izolovaných, odporově uzemněných, tak také kompenzovaných. 

Tato ochrana obsahuje 7 základních funkcí, které jsou dle [10]: 

 Napěťová ochrana na sloţku U0 (U0>) 

 Proudová dvoustupňová ochrana na sloţku I0 (I0>, I0>>) 

 Směrová ochrana Iφ (Iφ>), s moţností regulace vnitřního úhlu φ 

 Admitanční ochrana Y0 (Y0>), nesměrová 

 Konduktanční ochrana G0 (G0>), směrová nebo nesměrová 

 Susceptanční ochrana B0 (B0>), směrová 

Pomocí posledních tří jmenovaných ochranných funkcí lze rozpoznat přerušovaná 

zemní spojení (oblouková zemní spojení), pro které jsou charakteristické proudové oscilace 
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s výrazným obsahem sloţek vyšších harmonických. Ochrana je také schopna při změně 

konfigurace sítě (provozu) „přenastavit“ funkce tak, aby odpovídaly skutečnému provozu sítě. 

Pomocí vhodně zvolené kombinace jednotlivých funkcí lze programově volit dle druhu 

a zapojení VN sítě například pro kompenzovanou síť následující nastavení ochranných 

funkcí, coţ je napěťová ochrana (U0>), proudová ochrana (I0>), směrová ochrana (Iφ>) zapojená 

jako „činná“ (úhel je 0°), admitanční ochrana (Y0>) a konduktanční ochrana (G0>), která můţe 

být směrová nebo nesměrová v případě krátkodobého připnutí odporníku. Jednotlivé 

nastavované parametry ochrany lze nastavit přes heslo. Dále je ochrana vybavena indikací 

aktuálního stavu vstupních a výstupních veličin, indikací aktuální příčiny působení ochrany. 

Ochrana měří a zobrazuje všechny kriteriální veličiny a je vybavena registrátorem poruch [10]. 

 

Obr.  4-1 Multifunkční zemní ochrana RYo [9] 

4.1.1 Princip působení 

Aby ochrana byla schopna indikovat zemní poruchy v jednotlivých typech sítí, dle způsobu 

uzemnění uzlu transformátoru, je nutno ji připojit tak, aby měřila netočivou sloţku proudu I0 

(průvlakový transformátor proudu, případně Holmgreenovo zapojení transformátorů proudu 

v jednotlivých fázích). Dále je nutno, aby ochrana měřila také netočivé napětí U0 (lze získat 

z otevřeného trojúhelníka transformátoru napětí). Pro směrovou ochranu Iφ je ještě moţnost 

nastavení fázového posunu mezi netočivým napětím U0 a proudem I0 [10]. 

Jakmile dojde k překročení kterékoliv z nastavených limitních hodnot jednotlivých funkcí, 

odměří se příslušné časové zpoţdění T0 a rozsvítí se ţlutá LED dioda „Σ Působení“ 

a zapůsobí příslušná navolená výstupní relé Re1 aţ Re4, která po odeznění funkce ochran 

samočinně přestanou působit, tzv. odpadnou. Současně s tímto je na displeji indikováno 

působení jednotlivých ochran, kde pokud nedojde k místnímu resetovaní (tlačítkem ESC) 

mezi jednotlivými poruchami, zůstanou na displeji indikovány jednotlivé ochrany (jejich 

indikace). 

Tato zemní ochrana tedy neustále měří všechny limitní (kriteriální) veličiny U0, I0, φ0, Iφ, Y0, 

G0 a B0. Přičemţ odečet těchto hodnot je moţný přímo na displeji nebo obrazovce 

počítače (PC), který je k ochraně připojen pomocí konektoru RS232, a to po dobu činnosti 

ochrany RYo. Dále lze ochranu pomocí rozhraní RS485 propojit s jednotlivými ochranami 

do smyčky, kde je moţná přímá editace nastavení jednotlivých ochran RYo, centrální zpracování 

a vyhodnocení zemních poruch v dané rozvodně (např. pro kompenzaci zbytkového proudu) [10]. 
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4.1.1.1 Testování ochrany 

Ochrana samotná je vybavena několika typy samokontroly. Při kaţdém zapnutí ochrany 

(připojení k napájecímu napětí) probíhá samokontrola a to včetně všech typů vnitřních 

pamětí a také správnosti parametrizace ochrany. Kromě trvalého monitorování vnitřních 

pomocných napětí obsahuje automatika HW a SW tzv. „watchdog“, které jsou na sobě vzájemně 

nezávislé. Pokud dojde k vnitřní poruše automatiky, tak je tato porucha signalizována pomocným 

relé Re5 [10]. 

4.1.2 Schéma zapojení RYo 

Následující obrázek Obr.  4-2 znázorňuje schéma zapojení jednotlivých vývodů 

na ochraně RYo. 

 

Obr.  4-2 Schéma zapojení multifunkční zemní ochrany RYo [10] 

4.1.3 Nastavení parametrů ochrany 

V této podkapitole je shrnuto několik základních parametrů pro nastavení jednotlivých 

funkcí multifunkční zemní ochrany RYo. Pro přehlednost jsou tyto parametry shrnuty 

v několika tabulkách. Pro nastavení ochrany slouţí konektor RS232, skrze který je ochrana 

připojena k PC a lze nastavovat hodnoty dle následujících tabulek. V tabulce Tab. 4-1 lze vidět 

hodnoty, které je moţné nastavit pro všechny ochranné funkce ochrany Ryo. 

Tab. 4-1 Společné vlastnosti k nastavení ochrany  [10] 

Společná funkce ochrany Rozsah hodnot 

Blokovací napětí U0 2 až 110 V 

Přídržný poměr > 0,95 

Časové zpoždění působení T0 50 až 99999 ms 

Přesnost měření času 
±0,05 %  

+ (40 až 100 ms) 

Ochrana působí na zvolené relé Re1 až Re4 

Pozn.: Časové zpoţdění můţe být očekáváno buď v procentních hodnotách, nebo případně 

v čase v ms. Například u G0 lze nastavit časové zpoţdění na hodnotu 0,5 s a potom ho lze 

očekávat s danou přesností v procentech nebo ms. 

Následující tabulka Tab. 4-2 shrnuje rozsah nastavení hodnot pro jednotlivé ochranné 

funkce, jak byly vyjmenovány v jedné z předchozích podkapitol. Pro tuto práci jsou 

podstatné hlavně hodnoty pro nastavení admitanční ochrany a z ní vyplývajících  

konduktančních nebo susceptančních ochranných funkcí, jelikoţ testování bude probíhat v DS 

o napěťové hladině 22 kV (35 kV). 
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Tab. 4-2 Rozsah hodnot pro nastavení ochranných funkcí zemní ochrany Ryo [10] 

Funkce ochrany Ryo Rozsah hodnot Přesnost měření 

Napěťová ochrana U0> 10 až 110 V ± 2 % 

Nadproudová ochrana – 1. Stupeň I0>   10 mA až 9,99 A / 5 mA až 2 A  ± 5 % 

Nadproudová ochrana – 2. Stupeň I0>>   10 mA až 9,99 A / 5 mA až 2 A  ± 5 % 

Zemní směrová ochrana Ifi> 
10 mA až 9,99 A / 5 mA až 2 A 

citlivost úhlu 0 nebo 90° 
rozsah měření 0 – 359°  

do 2 % 

Admitanční ochrana Y0> 0,1 mS až 99,9 mS < ± 5 % 

Konduktanční ochrana G0> 0,1 mS až 99,9 mS < ± 5 % 

Susceptanční ochrana B0> 0,1 mS až 99,9 mS < ± 5 % 

V neposlední řadě by bylo dobré zmínit, jaké jsou mezní hodnoty jednotlivých vstupů 

ochrany Ryo. Tyto hodnoty jsou uvedeny v poslední tabulce Tab. 4-3. 

Tab. 4-3 Provozní vstupní a pomocné parametry zemní ochrany Ryo [10] 

Provozní vstupní a pomocné parametry Rozsah 

Rozsah analogového vstupu napětí U0 5 až 110 V 

Rozsah analogového vstupu napětí I0 10 mA až 9,99 A 

Jmenovité napětí binárních vstupních obvodů 20 až 110 V AC/DC 

Pomocné napětí Up 
Univerzální zdroj AC, DC 

20 až 80 V nebo 80 až 250 V 

 

4.2 REF 615 

Tato ochrana patří do širokého portfolia firmy ABB, s.r.o., která se zabývá výrobou 

komponentů pro elektroenergetiku. V této práci se zaměříme na ochranu REF 615, která patří 

mezi multifunkční ochrany s moţností výběru a nastavení mnoha ochranných funkcí. Pro účely 

této práce jsou vybrány ty ochranné funkce, které jsou zaloţeny na admitančním principu. 

Informace, ze kterých vychází následující kapitola, jsou uvedeny v [11]. 

4.2.1 Základní admitanční ochrana – EFPADM 

Tato ochranná funkce poskytuje selektivní ochranu při zemním spojení pro sítě izolované, 

odporově uzemněné a kompenzované. Můţe být pouţita jak pro venkovní vedení, tak 

i pro kabelové vedení. Lze ji pouţít jako hlavní zemní ochranu, nebo jako doplňkovou funkci 

k zemní směrové ochraně. Mezi hlavní výhody této ochranné funkce patří univerzální 

pouţitelnost, dobrá citlivost a také snadné nastavení. Základní vztah pro výpočet admitance je 

ten, který byl uveden v 2.2.2.1. Je to vztah (4.1). 

0
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  (S; A, V), (4.1) 

Měřená admitance je porovnávána s admitanční charakteristikou, která má hraniční meze 

v admitanční rovině. Mezi moţné překročení admitanční charakteristiky patří susceptanční, 

konduktanční a admitanční překročení mezních hodnot. Případně to můţe být kombinace těchto 
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tří uvedených faktorů. Jednotlivé překročení mezí lze ještě dále specifikovat, jestli bylo dopředné, 

zpětné, případně nesměrové. Tomuto lze uzpůsobit hraniční čáry admitanční charakteristiky, 

vyţaduje-li to konkrétní aplikace, čímţ se docílí nastavení ochranné funkce přímo pro konkrétní 

danou chráněnou aplikaci [11]. 

Tato ochranná funkce podporuje dva výpočtové algoritmy admitance. Výpočet admitance lze 

nastavit tak, aby počítal výslednou admitanci z hodnot netočivého napětí (U0) a netočivého 

proudu (I0) naměřených pře zemním spojením a po vzniku zemního spojení, nebo aby zahrnoval 

netočivou sloţku napětí (U0) a netočivou sloţku proudu (I0) pouze při zemním spojení. Kromě 

toho se vypočítaná admitance zaznamenává a můţe být pouţita k analýzám po odeznění poruchy. 

Pro zajištění bezpečné funkce ochrany probíhá výpočet admitance po překročení zbytkového 

reziduálního napětí (U0>), které uvolňuje funkci admitanční ochrany během poruchy. 

Alternativně lze pouţít povolovací binární signál z externího zdroje. Ochranná funkce obsahuje 

funkci blokování, pomocí které je moţné blokovat funkční výstupy, časovače nebo samotnou 

funkci, pokud je to pro konkrétní aplikaci ţádoucí. 

V základním nastavení této ochranné funkce lze vybrat, zda bude do ochrany 

vstupovat netočivý proud I0 nebo proud protékající jednotlivými fázemi a ochranná 

funkce sama pomocí vnitřních algoritmů netočivý proud dopočte. Stejně tak se dá nastavit, 

zda do ochrany bude vstupovat netočivé napětí U0 změřené přímo jako hodnota, nebo lze 

do ochrany přivést fázová napětí a ochranná funkce si dopočte sama netočivé napětí U0. Pokud 

změřené reziduální netočivé napětí (U0>) překročí nastavenou prahovou hodnotu, je detekováno 

ZS a je spuštěn výpočet admitance [11]. 

Výpočet admitance lze přenastavit do módu „Delta“, který odpovídá přírůstkové metodě 

a admitance je zde vypočtena z hodnot naměřených před poruchou a během poruchy. Tento 

mód je vhodné pouţít, pokud síť má vysoký stupeň nesymetrie během zdravého provozního 

stavu, nebo pokud je měřeno pomocí tzv. Holmgreenova zapojení. 

Pokud je porucha mimo chráněný vývod, tak hodnota vypočtené admitance má opačné 

znaménko, tedy je záporná a je dána součtem admitancí chráněného vývodu. Pokud nastane 

na chráněném vývodu, tak je dána výsledná hodnota součtem admitance všech vývodů 

a admitance zhášecí tlumivky [11]. 

4.2.1.1 Moţnosti nastavení ochranné funkce 

V této podkapitole je uveden vybraný přehled základních parametrů pro nastavení 

základní admitanční ochrany (EFPADM). Hodnoty jsou pro přehlednost seřazeny v následujících 

několika tabulkách. 

V tabulce Tab. 4-4 můţeme vidět obecné nastavení skupinových ochranných funkcí 

základní admitanční ochrany. Následující tabulka je uvedena v primárních hodnotách. 
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Tab. 4-4 Základní funkce nastavení základní admitanční ochrany [11] 

Parametr Rozsah hodnot Jednotka Krok Defaultní hodnota Popis 

Počáteční 
hodnota napětí 

0,01 až 2 x Un 0,01 0,15 Startovní hodnota napětí 

Směrový režim 

1 = Nesměrový 

    2 = Dopředný Směrový režim ochrany 2 = Dopředný 

3 = Zpětný 

Provozní režim 

1 = Y0 

    1 = Y0 
Provozní kritéria režimu 
chránění 

2 = G0 

3 = B0 

4 = Y0, G0 

5 = Y0, B0 

6 = G0, B0 

7 = Y0, G0, B0 

Vypínací čas 60 až 200000 ms 10 60 Zpoždění vypínacího času 

Poloměr 
kružnice 

0,05 až 500,00 mS 0,01 1,00 
Admitanční poloměr 
kružnice 

Konduktanční 
kružnice 

-500,00 až 500,00 mS 0,01 0,00 
Střed admitanční kružnice - 
konduktance 

Susceptanční 
kružnice 

-500,00 až 500,00 mS 0,01 0,00 
Střed admitanční kružnice - 
susceptance 

Dopředná 
konduktance 

-500,00 až 500,00 mS 0,01 1,00 
Konduktanční práh  
v dopředném směru 

Zpětná 
konduktance 

-500,00 až 500,00 mS 0,01 -1,00 
Konduktanční práh 
 ve zpětném směru 

Dopředná 
susceptance 

-500,00 až 500,00 mS 0,01 1,00 
Susceptanční práh 
v dopředném směru 

Zpětná 
susceptance 

-500,00 až 500,00 mS 0,01 -1,00 
Susceptanční práh 
ve zpětném směru 

Dále lze tyto základní skupinové parametry rozšířit o další skupinové parametry, které 

jsou v následující tabulce Tab. 4-5. 

Tab. 4-5 Doplňkové parametry pro základní skupinové nastavení  [11] 

Parametr Rozsah hodnot Jednotka Krok Defaultní hodnota Popis 

Konduktanční sklon 
úhlu 

-30 až 30 ° 1 0 
Sklon úhlu 
konduktanční hranice 

Susceptanční sklon 
úhlu 

-30 až 30 ° 1 0 
Sklon úhlu 
susceptanční hranice 

Na následujícím obrázku Obr.  4-3 je názorně zobrazeno, k čemu lze pouţít susceptanční 

sklon úhlu a to jak do kladných, tak i do záporných hodnot. Ukázka sklonu je zobrazena 

na nejjednodušším případě, coţ je sensitivní susceptanční ochranná funkce. 
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Obr.  4-3 Ukázka susceptančního sklonu pro susceptanční sensitivní ochranu [11] 

Ochrana lze také nastavit neskupinovým nastavením a to také základním a rozšířeným, tyto 

jednotlivá nastavení jsou uvedena v Příloha A. Konkrétně v tabulce Tabulka 1 jsou uvedeny 

parametry základní. Poté v Tabulka 2 jsou uvedeny parametry neskupinové rozšířené. Mimo 

těchto několika hodnot, pomocí kterých lze nastavit základní a rozšířené skupinové i neskupinové 

parametry ochrany, také ochrana zpracovává, monitoruje a vyhodnocuje sledovaná data. Tyto 

data jsou shrnuta v následující tabulce Tabulka 3 s přehledem hodnot, kterých můţou tyto dané 

sledované veličiny nabývat. Všechny tyto tabulky z moţností nastavení pomocí rozšiřujících 

hodnot jsou součástí Příloha A této práce. 

4.2.2 Multifrekvenční admitanční ochrana - MFADPSDE 

Tato ochrana je selektivní ochranou při zemním spojením pro vysokoimpedančně 

uzemněné sítě, tedy pro sítě kompenzované, neuzemněné a sítě uzemněné přes velký odpor. Tuto 

ochranu lze pouţít pro venkovní vedení, ale stejně tak i pro kabelové sítě. Provoz této ochrany 

je zaloţen na multifrekvenčním měření netočivé admitance (Y0), a to za pouţití kumulativního 

fázorového součtu, který byl podrobně popsán v kapitole 3.1.2. Tento koncept umoţňuje 

mimořádně bezpečnou, spolehlivou a selektivní ochranu při zemním spojení i v případech, kdy 

reziduální hodnoty jsou velmi zkreslené a obsahují mnoho vyšších harmonických sloţek. 

Citlivost této ochrany je srovnatelná s tradičními metodami zaloţenými na měření základní 

harmonické frekvence a také se základní admitanční ochranou, viz kapitola 4.2.1 [11]. 

Tato ochrana je schopna detekovat poruchy, kde je dominantní základní frekvence a stejně 

tak i poruchy, které mají přechodný, přerušovaný anebo krátkodobý charakter ZS. Lze tuto 

ochranu pouţít také jako doplňkovou funkci k jiné ochranné funkci ochrany REF 615. Také 

tato ochrana indikuje směr průchodu poruchového proudu, a to jak v chráněném směru 

(ve směru od napájecího uzlu), tak i v opačném směru, čehoţ můţe být vyuţito při lokalizaci 

poruchy. Vestavěný detektor je poté schopen rozlišovat mezi krátkodobými, trvalými 

a přerušovanými ZS. Provozní charakteristika je definována nakloněním operačního 

sektoru, který je univerzální pro izolované a kompenzované sítě [11]. 

4.2.2.1 Výpočet multifrekvenční netočivé admitance 

Multifrekvenční výpočtový mód netočivé admitance zahrnuje při výpočtu netočivé 

admitance základní frekvenci a dále 2., 3., 5., 7. a 9. harmonickou reziduálního netočivého 

proudu (I0) a netočivého napětí (U0). Následující admitance jsou vypočteny v případě, ţe velikost 

reziduálních sloţek netočivého proudu a netočivé napětí jsou měřitelné pomocí IED [11]. 

Výpočet a teorie vychází z kapitoly 3.1.1 a kapitoly 3.1.2 a vzorců (3.1) a (3.2). 
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4.2.2.2 Moţnosti nastavení ochranné funkce 

Přehled hodnot, které lze pouţít k nastavení ochranné funkce multifrekvenční admitanční 

ochrany je uveden v této kapitole. Pro přehlednost jsou hodnoty uvedeny v několika 

tabulkách. První tabulka Tab. 4-6 ukazuje základní skupinové nastavení. 

Tab. 4-6 Základní skupinové nastavení multifrekvenční admitanční ochrany [11] 

Parametr Rozsah hodnot Jednotka Krok Defaultní hodnota Popis 

Počáteční 
hodnota napětí 

0,01 až 1,00 x Un 0,01 0,1 Startovní hodnota napětí 

Směrový režim 
2 = Dopředný 

    2 = Dopředný Směrový režim ochrany 
3 = Zpětný 

Vypínací čas 60 až 1200000 ms 10 500 Zpoždění vypínacího času 

Mimo tohoto základního nastavení lze skupinové nastavení ochranné funkce také rozšířit 

o další nastavované hodnoty, které jsou uvedeny v následující tabulce Tab. 4-7. 

Tab. 4-7 Rozšířené skupinové nastavení multifrekvenční admitanční ochrany [11] 

Parametr Rozsah hodnot Jednotka Krok Defaultní hodnota Popis 

Provozní 
veličina 

1 = Adaptivní 
    1 = Adaptivní Výběr provozní veličiny 

2 = Amplituda 

Minimální 
provozní proud 

0,005 až 5,000 x In 0,001 0,01 
Minimální provozní proud 
ochrany 

Sklon úhlu 2,0 až 20,0 ° 0,1 5 
Charakteristický sklon 
úhlu 

V případě, ţe bude nastavena provozní veličina na „1 = Adaptivní“ a směrový reţim 

na „2 = Dopředný“, tak metoda přizpůsobuje automaticky dozor do místa systému uzemnění. 

V případě, ţe fázový úhel součtové admitance je větší neţ 45°, je nastavena oblast 

od prahové hodnoty proudu stabI 0  „Amplitudový sektor“ (viz Obr.  4-4). Naopak, pokud 

je výsledný fázový úhel součtové admitance menší jak 45°, je nastavena oblast 

pod prahovou hodnotu proudu a tedy do prostoru „Rezistivní sektor“ (viz Obr.  4-4). Toto 

automatické přizpůsobení velikosti dohledu umoţňuje bezpečné a spolehlivé směrové 

vyhodnocení v kompenzovaných sítích, a to platí i v případě, ţe síť je neuzemněná, tedy, ţe 

zhášecí tlumivka je odpojena. Pokud by byl směrový reţim opačný, tedy „3 = Zpětný“, sektory se 

zrcadlí v provozních charakteristikách. 

Je-li zvolena provozní veličina „2 = Amplituda“, tak minimální současný limit je shodný 

s stabI 0 , coţ umoţňuje pouţít tento typ provozní veličiny v neuzemněných sítích. 

Dále lze také nastavit v této ochranné funkci neskupinové parametry, které lze také 

rozdělit do základního a rozšířeného nastavení. Tyto parametry jsou uvedeny v přehledových 

tabulkách, které jsou umístěny v Příloha B, kde v Tabulka 4 jsou uvedeny základní nastavení 

a rozšířené nastavení jsou potom uvedena v Tabulka 5. Mimo tyto hodnoty, pomocí kterých 

se dá nastavit funkce ochrany, je také moţné uvést sledovaná data, která vypovídají 

o tom, co se v ochraně děje na svém panelu, případně v programu. Tyto data jsou shrnuta 

v následující Tabulka 6, která se nachází v Příloha B této práce. 
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Na obrázku Obr.  4-4 lze vidět charakteristický sklon úhlu, který dle Tab. 4-7 můţe být 

v rozsahu 2 aţ 20°. Na obrázku jsou vidět čtyři fázory výsledné součtové admitance. První z nich 

znázorňuje případ, kdy k zemnímu spojení došlo vně chráněného vedení (v případě, ţe 

u napaječe převaţuje kapacitní charakter). V případě, ţe obsahuje zemní spojení více 

harmonických, můţe dojít k pootočení a fázor můţe být zarovnán k záporné ose Im( 0Y ). 

Fázor 2 znázorňuje, ţe k ZS došlo uvnitř chráněného vedení, v případě izolované sítě. Tento 

fázor platí také pro kompenzované sítě, pokud se v nich vyskytují harmonické 

sloţky. V tomto případě platí výsledek bez ohledu na skutečný kompenzační stupeň 

sítě. Harmonické sloţky mohou nasměrovat fázor ke kladné ose Im ( 0Y ). Fázory 3 a 4 znázorňují 

výsledný součtový admitanční směr pro poruchy vysokoodporové, které vznikly v chráněném 

vývodu a bez vyšších harmonických, v případě, ţe síť je kompenzovaná. Nejsou-li vyšší 

harmonické sloţky přítomny, je fázový posun výsledného součtového admitančního 

fázoru roven (určen) kompenzačním stupněm sítě. Při vysokém stupni kompenzace, se 

fázor pootočí k záporné ose Im( 0Y ). To lze vidět i z pootočení fázoru 3 na fázor 4, v případě 

téměř překompenzované sítě. 

 

Obr.  4-4 Ukázka amplitudového a rezistivního sektoru současně, je-li ochrana nastavena 

v režimu provozní veličina "Adaptivivní" a směrový režim "Dopředný"74[11] 
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5 NÁVRH TESTŮ INDIKÁTORU ZS 
Pro ověření funkce indikátoru ZS je nutno navrhnout sérii testů. Pomocí těchto testů se ověří 

správnost implementace algoritmů. Dále se ověří korektní vyhodnocení, zda se jednalo o ZS či 

nikoliv. Ověření spočívá také v tom, zda je nastavení ochranné funkce odpovídající pro daný účel 

měření, zda odpovídá citlivost měření, případně jaký je rozsah při daném měření. Navrţené testy 

vychází ze základních funkčních principů indikátorů poruch, které byly uvedeny v kapitole 2.2. 

Mezi tyto základní funkční principy patří metody admitanční ( 0Y ), konduktanční (G0) 

a susceptanční (B0). 

Tyto testy se mohou rozdělit dle principu testování do tří částí: 

1) Základní sekundární testy – testy popudové, rozsahu, citlivosti, nastavení 

2) Testy s vyuţitím poruchového záznamu – otestování pomocí přehrání poruchových 

jevů z reálných sítí 

3) Testy na fyzikálním modelu pro různé odpory poruchy a způsoby uzemnění nulového 

bodu 

Pro ověření navrţených testů byl připraven funkční vzorek indikátoru poruchových stavů 

s implementovanou konduktanční (G0) a susceptanční (B0) metodou popsanou detailněji v 

kapitole 2.2. Tento vzorek byl sestaven na základě virtuální instrumentace pro potřeby ověření 

jak výpočetních algoritmů konduktanční a susceptanční metody, tak i pro ověření funkce 

navrţených testů. Z tohoto důvodu je cílem testů rovněţ i jejich vyuţití při optimalizaci a 

zdokonalování funkčních vzorků indikátorů a předpokládá se jejich další vyuţití při následném 

ověřování prototypů vycházejících z vědeckovýzkumných aktivit Ústavu elektroenergetiky 

Vysokého učení technického v Brně. 

Před samotným návrhem testů je nutné uvést, ţe zařízení má maximální zatíţení proudových 

vstupů 6 Arms. K této skutečnosti bude přihlédnuto při stanovení maximálního testovacího 

netočivého a zátěţného proudu testovaného zařízení.  

5.1 Ověření hraniční podmínky nastavené hodnoty G0, B0 

Tento test spočívá v ověření, ţe indikátor reaguje správně na popudovou nastavenou hodnotu 

G0,set, případně B0,set. Test je členěn do několika podtestů, které jsou jednotlivě popsány. 

Ve funkčním vzorku indikátoru bude nastavena procentní hodnota netočivého napětí U0,pop%, 

pomocí které se vypočítala potřebná primární hodnota pro nastavení sekundárního 

testeru U0,pop. Výpočet této hodnoty je znázorněn ve vztahu (5.1). 

3100

%,0
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pop

UU
U  (V; V), (5.1) 

Časové zpoţdění při tomto testu je počáteční nastavené ve funkčním vzorku indikátoru ZS. 

Následně pomocí změny netočivé sloţky proudu (I0,mez) se vypočte nejprve minimální hodnota 

proudu (I0,start). Následně se tento vypočtený proud I0,start bude pomocí sekundárního testeru 

Omicron CMC256plus injektovat do obvodu od této hodnoty. Dále se také vypočte hodnota  

ΔI0,start, kterou je moţné označit jako přírůstek testovaného proudu (ΔI0,start). O tuto hodnotu se 

zvětší počáteční startovací proud (I0,start). Jednotlivé hodnoty lze vypočítat dle následujících 

vztahů (5.2), (5.3) a (5.4). 
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popsetmez UGI ,0,0,0   (A; S, V), 
(5.2) 
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V tomto případě jsou nastavovanými hodnotami netočivé sloţky napětí U0, netočivé sloţky 

proudu I0 a dále také čas trvání popudu t. V tomto testu bude fázový posun napětí φU = 0°. Mění 

se pomocí přírůstku testovacího proudu ΔI0,start a fáze φI testovací proud injektovaný do obvodu. 

Po překročení nastavené hodnoty G0,set nebo B0,set dojde k signalizaci ZS. Přičemţ, pro prvotní 

otestování lze zvolit pro konduktanční hraniční podmínku G0,set a - G0,set nastavení fázového 

posunu proudu φI = 0° a 180°. Pro prvotní test susceptanční podmínky je nastavení fázového 

posunu φI = 90° a -90°. 

 

Obr.  5-1 Testovací rovina pro ověření konduktančních hraničních podmínek 

5.1.1 Změna proudu I0 v krocích při změně fázového posunu 

Cílem tohoto testu je proměření charakteristiky v rozsahu 0 aţ 360° a to při stacionární 

hodnotě netočivého napětí U0. Fázový posun napětí φU = 0°. Do indikátoru bude injektována 

nastavená hodnota proudu postupně při změně fázového posunu φI = 0 aţ 360°, po jednotlivém 

přírůstku úhlu (fázového posunu) proudu ΔφI = 10°. Začne se na hodnotě I0,start a postupně se 

změnou fázového posunu proudu 
InInI   )()1(
 proměří všechny. V případě, ţe funkční 

vzorek indikátoru nezapůsobí, vzhledem k tomu, ţe proud je pod mezní hodnotou, tak zvětšíme 

proud o přírůstek testovacího proudu ΔI0,start a následně se celý proces opakuje. Takto se 

postupuje do té doby, neţ se dosáhne mezní hodnoty, při které by funkční vzorek indikátoru měl 
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indikovat ZS. Test spočívá v ověření vypínací charakteristiky konduktanční, susceptanční či 

admitanční ochranné funkce, dle nastavení funkčního vzorku indikátoru. Proud v tomto případě 

musí být omezen odolností vstupních kontaktů testovaného zařízení, aby nedošlo k jeho 

poškození. 

Navrhovanou charakteristiku pro ověření tohoto testu lze vidět na Obr.  5-2 Navrhovaná 

charakteristika pro testování. 

 

Obr.  5-2 Navrhovaná charakteristika pro testování 

5.1.2 Test s nastaveným U0,pop% pod popudovou (minimální) hodnotou 

Při splnění podmínky, ţe konduktance (G0) případně susceptance (B0) překročila nastavenou 

hodnotu (Gset, Bset) ve funkčním vzorku indikátoru, je-li hodnota počátečního (nastaveného) 

popudového napětí (U0,pop) pod minimální hodnotou, tak by indikátor neměl signalizovat ZS. 

Jedná se tedy o ověření, ţe funkční vzorek indikátoru pod minimální hodnotou popudového 

napětí (U0pop) neindikuje zemní spojení, i při splnění podmínky, ţe konduktance (G0) případně 

susceptance (B0) je větší neţ nastavená (Gset, Bset). Test spočívá v několika dílčích testech 

pro vybrané testovací body při určitém fázovém posunu proudu φI. 

5.1.3 Ověření času trvání popudu 

Tento test spočívá v ověření času trvání popudu funkčního vzorku indikátoru, který bude 

v rozmezí nastavitelných hodnot např. (tnast = 0,2; 0,5; 1; 5 s), přičemţ se v jednotlivých 

testovacích sekvencích bude měnit čas nastavený v testeru a to v rozmezí nasttest tt  1,0 . Tento 

test bude probíhat stejně jako test popsaný v kapitole 0, jediná změna je v tom, ţe test bude 

probíhat pouze pro několik vybraných hodnot. Výsledkem testu je ověření času popudu 

nastaveného ve funkčním vzorku indikátoru.  
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5.2 Test meze netočivého napětí U0,pop   

Při tomto testu bude měněna popudová hodnota napětí U0,pop%. Hodnota času trvání popudu 

tpop, konduktance (G0) případně susceptance (B0) zůstane na počátečních hodnotách funkčního 

vzorku indikátoru. Je nutno zajistit pro netočivé napětí (U0) takovou hodnotu netočivého proudu 

(I0,test), která zajistí, ţe se netočivé napětí (U0,pop) nachází ve vypínacím pásmu konduktance (G0) 

nebo susceptance (B0). Výpočet tohoto proudu je ve vztahu (5.5). 

max,,0,0,0 popsettest UGI   (A; S, V), 
(5.5) 

Při tomto proudu by indikátor při počátečním nastavení neměl indikovat ZS. Vypočítaná 

hodnota I0,test bude po celou dobu testu konstantní a hodnota fázového posunu proudu 

bude φI = 0°. Měnit se bude hodnota napětí a také fázový posun tohoto napětí φU a to v rozsahu 

hodnot φU = 0 aţ 360°.  Následně lze tento test rozdělit do dvou podkategorií. 

5.2.1 Změna velikosti U0  

Tento test proběhl s nulovým fázovým posunem napětí a proudu, tedy v reálném směru. 

Proud byl vypočítán při tomto testu dle vzorce (5.5). Napětí U0 se bude měnit v rozmezí  

hodnot 5 aţ 95 % s krokem po 10 % a s časovým intervalem, který bude větší neţ nastavený čas 

trvání popudu. Při tomto testu se zjišťuje, zda dojde k popudu při dosaţení nastavené 

hodnoty popudu U0,pop.  

 

 

Obr.  5-3 Ukázka charakteristiky pro ověření změny velikosti U0 

Hodnoty napětí budou způsobovat vybavení, pokud budou větší neţ minimální hodnota 

U0,pop,min = 5 %. 
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5.2.2 Test s různým fázovým posunem U0   

Test spočívá ve změně fázového posunu napětí U0 , který bude pro konduktanční princip 

roven následujícím hodnotám φ (-45°, -30°, 0°, 30°, 45°, 135°, 150°, 180°, 210°, 225°) 

a pro susceptanční princip jsou tyto hodnoty fázového posunu pootočeny o 90°. Hodnoty 

nastavené ve funkčním vzorku indikátoru jsou nastaveny na počáteční hodnoty. Tyto hodnoty 

jsou uvedeny v kapitole s ověřením měření. Proud při tomto testu bude vypočten ze vztahu (5.6), 

kterým zajištěno, ţe proud odpovídá hodnotě napětí U0,pop% = 5 %. Cílem testu je, aby v rozmezí 

hodnoty procentuálního netočivého napětí U0,pop% = 5÷95 % byly splněny podmínky 

konduktanční (G0) nebo susceptanční (B0) ochranné funkce. 

test

testtest

cmctest I
II

I ,0

,0,0

,,0 4,1
)45cos(cos







 (A; A), (5.6) 

5.3 Nastavení testeru Omicron CMC256plus 

Pro ověření navrţených testů byl pouţit sekundární tester Omicron CMC256plus. Toto 

zařízení je vybaveno šesti proudovými a šesti napěťovými vstupy. Dále binárnímu vstupy 

a výstupy. Ten je ovládán ovládacím softwarem Test Universe. Tento software obsahuje několik 

přednastavených karet (modulů), které lze vyuţít pro jednotlivá testování. V případě většiny testů 

byla pouţita QuickCMC, která umoţňuje nastavit souslednou (U1), zpětnou (U2) a netočivou (U0) 

sloţku napětí a stejně tak i všechny tři sloţky proudu (I). Lze u jednotlivých sloţek napětí 

i proudu nastavit fázový posun. Tato karta také umoţňuje měnit po určitém kroku uvedené sloţky 

napětí a proudu kontinuálně, případně s pulsní rampou. Ukázka ovládacího prostředí této karty je 

na obrázku Obr.  5-4. 

 

Obr.  5-4 Karta QuickCMC ovládacího softwaru Omicronu CMC256plus 
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Pomocí karty QuickCMC lze otestovat všechny navrţené testy vyjma testů transientních 

(reálných záznamů) a na fyzikálním modelu distribuční soustavy 22 kV. Globální nastavení 

testeru je znázorněné na následujícím obrázku Obr.  5-5. 

 

Obr.  5-5 Globální nastavení testeru Omicron CMC256plus 

Detailní výběr výstupů je moţný po kliknutí na tlačítko Details… Tímto tlačítkem se otevře 

nabídka výstupů a jejich napěťového případně proudového omezení, tak jak je vidět 

na následujícím obrázku Obr.  5-6. Tyto napěťové a proudové vstupy následně byly připojeny 

k funkčnímu vzorku prototypu. 

 

Obr.  5-6 Detailní nastavení proudových a napěťových výstupů 
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Nastavení funkčního vzorku indikátoru poruchových stavů je nutné nastavit také v ovládacím 

softwaru testeru Omicron CMC256plus. Jak lze vidět na obrázku Obr.  5-7, tak se v tomto 

nastavení vybírá počet fází, primární a sekundární hodnoty napětí a proudu, které jsou důleţité 

pro výpočet převodu a následnou moţnost do testovaného zařízení injektovat jak primární, tak 

sekundární hodnoty. 

 

Obr.  5-7 Nastavení funkčního vzorku indikátoru poruch 
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6 OVĚŘENÍ NAVRŢENÝCH TESTŮ 
Nejprve bylo nutné otestovat funkční vzorek indikátoru, zda funguje v hraničních bodech. 

Dále ověřit jednotlivé ochranné principy, kterými funkční vzorek indikátoru disponuje. Toto bylo 

ověřeno přístrojem Omicron CMC256plus, kterým disponuje Ústav elektroenergetiky Vysokého 

učení technického v Brně. 

6.1 Testování 1 

Prvotní ověření, zda je funkční vzorek indikátoru schopen působit v jednotlivých oblastech 

působení bude provedeno na sekundárním testeru Omicron CMC 256plus. Oblasti působení jsou 

dány implementací ochranných funkcí (algoritmů) přímo ve funkčním vzorku indikátoru. 

6.1.1 Praktické ověření hraniční podmínky nastavené hodnoty G0, B0 

Toto praktické ověření vychází z testu popsaného v kapitole 5.1. Tento test patří 

k nejzákladnějšímu testu, pomocí kterého lze jednoduše a rychle zjistit, zda je indikátor schopen 

vybavit (zareagovat) v základních bodech nastavení. Jednotlivé výsledky budou uvedeny 

v následujících tabulkách. 

Pro tento test bylo zvoleno následující nastavení hodnot pro testování. Hodnota 

nastavené popudové netočivé konduktance byla postupně G0,nast = (-25; -50; -100) µS 

pro sensitivní ověření ochranné funkce. Hodnota netočivého napětí byla zvolena 

U0,pop% = 8 %. Hodnota časového zpoţdění byla ponechána dle počátečního nastavení indikátoru, 

tedy na hodnotě t = 200 ms. Testovací zařízení bylo nastaveno na primární hodnotu netočivého 

napětí U0 = 11000 V, aby bylo zajištěno, ţe nebude testovací bod blokován netočivým napětím. 

Převod PTP = 20 a PTN = 220. Následně pomocí změny přírůstku proudu bylo ověřeno, zda 

indikátor indikuje v nastavených hodnotách konduktance. 

Jak lze vidět z následující tabulky, tak indikátor indikoval s chybou konduktance, která se 

pohybovala v řádu jednotek procent. Tato chyba se zvětšovala pro vyšší hodnotu nastavené 

popudové hodnoty konduktance, coţ lze vidět v následující tabulce Tab. 6-1. 

Tab. 6-1 Ověření ochranné funkce G0,sensitivní 

 

G0,nast [µS] ϕ0 [°] U0 [V] I0 [A] G0,ind [µS] G0,cmc [µS] ΔG0 [%] Působení

-25 180 11000 0,295 -26 -26,82 3,05

-25 180 11000 0,305 -29 -27,73 -4,59

-25 180 11000 0,305 -27 -27,73 2,62

-25 180 11000 0,305 -27 -27,73 2,62

25 0

-50 180 11000 0,550 -53 -50,00 -6,00

-50 180 11000 0,545 -52 -49,55 -4,95

-50 180 11000 0,545 -52 -49,55 -4,95

-50 180 11000 0,545 -53 -49,55 -6,97

50 0

-100 180 11000 1,100 -109 -100,00 -9,00

-100 180 11000 1,045 -102 -95,00 -7,37

-100 180 11000 1,045 -102 -95,00 -7,37

-100 180 11000 1,045 -102 -95,00 -7,37

100 0

Neindikuje

Neindikuje

Neindikuje
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V tabulce Tab. 6-1 je význam jednotlivých veličin označujících proměnné: 

G0,nast nastavená popudová hodnota konduktance v indikátoru S 

G0,ind zaznamenaná hodnota konduktance v programu indikátoru S 

G0,cmc vypočtená hodnota konduktance z testovacího signálu S 

ΔG0 chyba vypočtené popudové konduktance % 

U0 netočivé testovací napětí V 

I0 netočivý testovací proud A 

φ0 fázový posun testovacího napětí vůči proudu ° 

V tabulce Tab. 6-2 jsou uvedeny naměřené a vypočtené hodnoty pro sensitivní susceptanční 

ochrannou funkci (B0). Hodnota nastavené popudové sensitivní susceptance do funkčního vzorku 

indikátoru byla B0,nast = (-25; -50; -100) µS. Hodnota nastavené popudové hranice netočivého 

napětí byla zvolena U0,pop% = 8 %. Převod PTP = 20 a PTN = 220. Časové zpoţdění bylo 

nastaveno na počáteční hodnotu ve funkčním vzorku indikátoru tpop = 200 ms. Testovací zařízení 

bylo nastaveno na primární hodnotu netočivého napětí U0 = 11000 V. Tato sensitivní 

susceptanční ochranná funkce fungovala správně pro nastavenou hodnotu B0,nast = 25 µS. 

Pro zbylá nastavení tato ochranná funkce nepůsobila správně, tj. došlo k indikaci zemního spojení 

při niţší hodnotě vypočtené susceptance z testovacího signálu B0,cmc, jak lze vidět v tabulce. 

Tab. 6-2 Ověření ochranné funkce B0,sensitivní 

 

Jak lze vidět z tabulky, tak funkční vzorek indikátoru má v tomto případě chybné působení 

směru. Je zde patrné, ţe indikuje v kladném namísto záporného směru. 

Pozn.: Tato chyba bude na základě provedeného měření odstraněna z funkčního vzorku 

indikátoru. 

Význam jednotlivých veličin je obdobný, jak bylo popsaná pod tabulkou Tab. 6-1. Rozdíl je 

pouze v tom, ţe zde je nastavenou a měřenou, případně vypočtenou hodnotou susceptance. 

B0,nast [µS] ϕ0 [°] U0 [V] I0 [A] B0,ind [µS] B0,test [µS] ΔB0 [%] Působení

25 90 11000 0,285 29 25,91 -11,93

25 90 11000 0,285 27 25,91 -4,21

25 90 11000 0,285 27 25,91 -4,21

25 90 11000 0,285 27 25,91 -4,21

-25 -90

50 90 11000 0,550 54 50,00 -8,00

50 90 11000 0,525 52 47,73 -8,95

50 90 11000 0,525 53 47,73 -11,05

50 90 11000 0,525 52 47,73 -8,95

-50 -90

100 90 11000 1,100 109 100,00 -9,00

100 90 11000 1,025 101 93,18 -8,39

100 90 11000 1,025 101 93,18 -8,39

100 90 11000 1,025 101 93,18 -8,39

-100 -90

Neindikuje

Neindikuje

Neindikuje
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Oba předchozí testy byly provedeny bez zatíţení na testovacím zařízení Omicron 

CMC256plus. Bylo to proto, aby bylo moţno otestovat, zda indikátor je schopen indikace ZS. 

Projevuje se zde chyba měření netočivého proudu (I0), která můţe ovlivnit měření konduktance 

(G0), susceptance (B0) či admitance ( 0Y ). Funkční vzorek indikátoru měří s vysokou nepřesností 

při malých netočivých proudech (I0). Tato chyba se v reálných sítích vlivem připnutí pomocného 

odporníku částečně eliminuje, vzhledem k nárůstu činného proudu v obvodu. 

Dále byla ověřena směrová konduktanční ochranná funkce, která má oblast působení 

při překročení dané hodnoty G0,nast a to jak v kladném směru, při úhlech proudu φI0 = 0°, tak 

i při φI0 = 180°, tedy v záporném směru. Hodnoty pro tuto ochrannou funkci budou uvedeny 

v následující tabulce Tab. 6-3. V této tabulce jsou hodnoty pro záporný směr proudu, tedy 

φ0 = 180°, označeny červeným podkladem. Hodnoty pro kladný směr poté zeleným 

podkladem.  

Tab. 6-3 Ověření ochranné funkce G0,směrové 

 

Význam jednotlivých veličin je stejný, jak bylo popsaná pod tabulkou Tab. 6-1. V případě 

směrové konduktanční ochranné funkce funkční vzorek indikátoru správně vyhodnotil směr 

procházejícího netočivého proudu (Směr I0). Vzhledem k projevující se chybě měření netočivé 

sloţky proudu funkční vzorek indikátoru nezapůsobil správně, tj. zaindikoval zemní spojení 

při niţší hodnotě vypočtené konduktance G0,cmc z měřícího signálu, neţ byla hodnota nastavené 

popudové konduktance G0,nast. 

Další testovanou ochrannou funkcí byla směrová susceptanční ochranná funkce. Jednotlivé 

hodnoty pro tuto ochrannou funkci jsou v následující tabulce Tab. 6-4. Jak lze v tabulce vidět, tak 

G0,nast [µS] ϕ0 [°] U0 [V] I0 [A] G0,program [µS] G0,vypočt [µS] ΔG0 [%] Působení

50 0 11000 0,550 57 50,00 -14,00 1

50 0 11000 0,505 51 45,91 -11,09 1

50 0 11000 0,525 53 47,73 -11,05 1

50 0 11000 0,505 52 45,91 -13,27 1

-50 180 11000 0,550 -53 -50,00 -6,00 0

-50 180 11000 0,545 -54 -49,55 -8,99 0

-50 180 11000 0,545 -52 -49,55 -4,95 0

-50 180 11000 0,545 -52 -49,55 -4,95 0

100 0 11000 1,100 109 100,00 -9,00 1

100 0 11000 1,025 102 93,18 -9,46 1

100 0 11000 1,025 101 93,18 -8,39 1

100 0 11000 1,025 102 93,18 -9,46 1

-100 180 11000 1,100 -107 -100,00 -7,00 0

-100 180 11000 1,045 -102 -95,00 -7,37 0

-100 180 11000 1,045 -101 -95,00 -6,32 0

-100 180 11000 1,045 -101 -95,00 -6,32 0

200 0 11000 2,100 210 190,91 -10,00 1

200 0 11000 2,005 201 182,27 -10,27 1

200 0 11000 2,005 203 182,27 -11,37 1

200 0 11000 2,005 202 182,27 -10,82 1

-200 180 11000 2,100 -209 -190,91 -9,48 0

-200 180 11000 2,045 -202 -185,91 -8,66 0

-200 180 11000 2,045 -203 -185,91 -9,19 0

-200 180 11000 2,025 -202 -184,09 -9,73 0

Směr I0
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zde je chybná indikace směru průchodu poruchového proudu, coţ značí ve sloupci Směr I0 

hodnota 1 a hodnota 0, jimţ je přiřazen červený kříţek, jelikoţ indikoval průchod netočivého 

proudu (I0) opačně. Ve sloupci Působení je celkově zhodnocené měření dané směrové 

susceptanční ochranné funkce. Vzhledem k projevující se chybě měření netočivé sloţky proudu 

funkční vzorek indikátor nezapůsobil správně, tj. zaindikoval zemní spojení při niţší hodnotě 

vypočtené susceptance B0,cmc z měřícího signálu, neţ byla hodnota nastavené popudové 

susceptance B0,nast. 

Tab. 6-4 Ověření ochranné funkce B0,směrové 

 

6.1.1.1 Zhodnocení měření 

Funkční vzorek indikátoru indikoval v případě ověření všech ochranných funkcí správně 

v bodech, kde je ve sloupci Působení zelené odškrtnutí. Vzhledem k projevující se chybě měření 

netočivé sloţky proudu funkční vzorek indikátoru nezapůsobil správně, tj. zaindikoval zemní 

spojení při niţší hodnotě vypočtené konduktance G0,cmc nebo susceptance B0,cmc z měřícího 

signálu, neţ byla hodnota nastavené popudové konduktance G0,nast nebo susceptance B0,nast. Tedy 

funkční vzorek indikátoru vybavil při menší hodnotě, neţ byla nastavená popudová hodnota. 

V případě sensitivní susceptanční ochranné funkce je vidět, ţe tato ochranná funkce je ve 

funkčním vzorku indikátoru implementovaná chybně, coţ lze vidět ve sloupci s fázovým 

posunem, kde susceptanční sensitivní princip má fungovat v φ0 = -90°. Při měření bylo zjištěno, 

ţe indikuje ve fázovém posunu proudu φ0 = 90°. 

B0,nast [µS] ϕ0 [°] U0 [V] I0 [A] B0,program [µS] B0,vypočt [µS] ΔB0 [%] Působení

50 90 11000 0,550 57 50,00 -14,00 0

50 90 11000 0,525 51 47,73 -6,86 0

50 90 11000 0,525 53 47,73 -11,05 0

50 90 11000 0,525 51 47,73 -6,86 0

-50 -90 11000 0,550 -54 -50,00 -8,00 1

-50 -90 11000 0,525 -53 -47,73 -11,05 1

-50 -90 11000 0,525 -51 -47,73 -6,86 1

-50 -90 11000 0,525 -52 -47,73 -8,95 1

100 90 11000 1,100 108 100,00 -8,00 0

100 90 11000 1,045 102 95,00 -7,37 0

100 90 11000 1,045 101 95,00 -6,32 0

100 90 11000 1,045 103 95,00 -8,42 0

-100 -90 11000 1,100 -107 -100,00 -7,00 1

-100 -90 11000 1,045 -104 -95,00 -9,47 1

-100 -90 11000 1,025 -101 -93,18 -8,39 1

-100 -90 11000 1,025 -101 -93,18 -8,39 1

200 90 11000 2,100 209 190,91 -9,48 0

200 90 11000 2,025 202 184,09 -9,73 0

200 90 11000 2,025 202 184,09 -9,73 0

200 90 11000 2,025 201 184,09 -9,19 0

-200 -90 11000 2,100 -208 -190,91 -8,95 1

-200 -90 11000 2,025 -202 -184,09 -9,73 1

-200 -90 11000 2,025 -203 -184,09 -10,27 1

-200 -90 11000 2,025 -202 -184,09 -9,73 1

Směr I0
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6.1.2 Ověření změny proudu I0 v krocích při změně fázového posunu 

Toto ověření spočívalo v nastavení proudu na startovní mezi, která byla vypočtena 

z nastavených hodnot, dle vzorce (5.3). Následně zvyšována po kroku, který byl vypočten dle 

vzorce (5.4) z nastavených hodnot, tak jak bylo uvedeno v kapitole 5.1.1. Hodnoty nastavené 

v tomto testu jsou procentuální hodnota netočivého napětí U0,pop% = 8 %, dále hodnota popudové 

konduktance je v tomto případě nastavena na hodnotu G0,nast = 50 µS. Hodnota primárního 

testovacího netočivého napětí byla U0 = 11000 V, aby bylo docíleno, ţe nebude měřená hodnota 

pod mezí netočivého napětí, kde by nedošlo ke správné indikaci ZS. Převod PTP = 20 

a PTN = 220. Jednotlivé veličiny lze uvést v následujícím přehledu, kde G0,nast nastavená 

popudová hodnota konduktance v indikátoru, G0,ind zaznamenaná hodnota konduktance 

v programu indikátoru, G0,cmc vypočtená hodnota konduktance z testovacích hodnot, ΔG0 chyba 

vypočtené popudové konduktance, U0 primární netočivé testovací napětí, I0 primární netočivý 

testovací proud, φ0 fázový posun testovacího napětí vůči proudu. 

V Tab. 6-5 lze vidět naměřené hodnoty. Z těchto hodnot jsou dále vypočteny hodnoty 

konduktance, chyba konduktance, jak absolutní, tak i procentní. V tabulce je dále 

zobrazena indikace směrovosti průchodu netočivého proudu. A v posledním sloupci je 

celkové zhodnocení, zda indikátor indikoval (zapůsobil) korektně či nikoli. Z tabulky lze 

vidět, ţe při vysokém odklonu fázového posunu proudu od nulového fázového posunu napětí 

jiţ indikátor vlivem charakteristiky není schopen indikovat tyto testovací body. 

Mimo tabulku naměřených a vypočtených hodnot, také lze vidět z obrázku Obr.  6-1, 

jak tyto hodnoty vypočtené z testovacích hodnot netočivé sloţky napětí a proudu se 

pohybují kolem nastavené popudové hodnoty konduktance v charakteristice. Je zde patrná chyba 

měření netočivého proudu I0. 
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Tab. 6-5 Ověření změny proudu I0 v krocích při změně fázového posunu 

pro směrovou ochrannou funkci s hodnotou G0,nast = 50 µS 

 

 

φ I I0,cmc G0,ind G0,cmc Působení

[°]  [A] [µS] [µS] [µS] [%] [-] Správnost  [-]

0 0,55 56 50,00 -6,00 -12,00 1

10 0,55 56 49,24 -6,76 -13,73 1

20 0,55 52 46,98 -5,02 -10,67 1

30 0,61 53 48,03 -4,97 -10,36 1

40 0,73 54 50,84 -3,16 -6,22 1

50 0,85 54 49,67 -4,33 -8,72 1

60 1,09 54 49,55 -4,45 -8,99 1

70 1,63 52 50,68 -1,32 -2,60 1

80

90

100

110

120 1,03 -53 -46,82 6,18 -13,20 0

130 0,85 -55 -49,67 5,33 -10,73 0

140 0,73 -55 -50,84 4,16 -8,19 0

150 0,61 -52 -48,03 3,97 -8,28 0

160 0,61 -56 -52,11 3,89 -7,46 0

170 0,55 -53 -49,24 3,76 -7,64 0

180 0,55 -53 -50,00 3,00 -6,00 0

190 0,55 -52 -49,24 2,76 -5,60 0

200 0,61 -54 -52,11 1,89 -3,63 0

210 0,67 -55 -52,75 2,25 -4,27 0

220 0,73 -53 -50,84 2,16 -4,25 0

230 0,91 -53 -53,18 -0,18 0,33 0

240 1,15 -53 -52,27 0,73 -1,39 0

250 1,69 -52 -52,55 -0,55 1,04 0

260

270

280

290 1,39 52 43,22 -8,78 -20,32 1

300 0,97 51 44,09 -6,91 -15,67 1

310 0,79 53 46,16 -6,84 -14,81 1

320 0,67 53 46,66 -6,34 -13,59 1

330 0,61 56 48,03 -7,97 -16,61 1

340 0,55 52 46,98 -5,02 -10,67 1

350 0,55 56 49,24 -6,76 -13,73 1

360 0,55 56 50,00 -6,00 -12,00 1

ΔG0

U0,pop = 8 %; G0,nast = 50 µS; U0 = 11000 V

Indikace směru

Neindikuje

Neindikuje

Neindikuje

Neindikuje

Neindikuje

Neindikuje

Neindikuje
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Obr.  6-1 Charakteristika hodnot vybavení při testování I0 v krocích při změně fázového posunu, 

pro směrovou ochrannou funkci s hodnotou G0,nast = 50 µS 

Mimo ověření změny proudu pro směrovou ochrannou funkci, bylo dále ověřeno toto měření 

také pro sensitivní ochrannou funkci. Hodnoty naměřené a vypočtené jsou uvedeny v následující 

tabulce Tab. 6-6. 

Pro tyto hodnoty byla vytvořena charakteristika pro názornou ukázku, kde je nastavená 

popudová hodnota v indikátoru, a dále kde se nachází naměřené body. Toto lze vidět na 

následujícím obrázku Obr.  6-2. 

 

Obr.  6-2 Charakteristika hodnot vybavení při testování I0 v krocích při změně fázového posunu, 

pro sensitivní ochrannou funkci s hodnotou G0,nast = 100 µS 
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Tab. 6-6 Ověření změny proudu I0 v krocích při změně fázového posunu 

pro sensitivní ochrannou funkci s hodnotou G0,nast = 100 µS 

 

Další testované hodnoty pro ověření tohoto testu jsou uvedeny v příloze, viz Příloha C. Tyto 

hodnoty testované a naměřené, případně z nich vypočtené jsou uvedeny v jednotlivých tabulkách. 

6.1.2.1 Zhodnocení měření 

Z Tab. 6-5 i Tab. 6-6 lze vidět, ţe indikátor v určité sadě vzorků působil chybně, tedy 

vybavil předčasně, coţ potvrzují i charakteristiky na obrázcích Obr.  6-1 pro směrovou 

konduktanční ochrannou funkci a na Obr.  6-2 pro sensitivní konduktanční ochrannou funkci. 

  

ϕ0 I0 G0,ind G0,test ΔG0 ΔG0 Působení

[°] [A]  [µS] [µS] [µS]  [%] [-]

90

100

110 2,92 -106 -90,79 15,21 -16,75 0

120 2,08 -108 -94,55 13,45 -14,23 0

130 1,6 -104 -93,50 10,50 -11,23 0

140 1,36 -104 -94,71 9,29 -9,81 0

150 1,24 -106 -97,62 8,38 -8,58 0

160 1,12 -102 -95,68 6,32 -6,61 0

170 1,12 -111 -100,27 10,73 -10,70 0

180 1,12 -109 -101,82 7,18 -7,05 0

190 1,12 -105 -100,27 4,73 -4,72 0

200 1,12 -103 -95,68 7,32 -7,65 0

210 1,24 -107 -97,62 9,38 -9,60 0

220 1,48 -110 -103,07 6,93 -6,73 0

230 1,72 -103 -100,51 2,49 -2,48 0

240 2,2 -103 -100,00 3,00 -3,00 0

250 3,28 -103 -101,98 1,02 -1,00 0

260

270

25

50

75

295

315

345

Směr I

[-]

G 0,nast = 100 µS; U 0 = 11000 V; ΔI 0 = 0,120 A

x

x

Neindikuje

x

x
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6.1.3 Ověření testu meze netočivého napětí U0,pop   

Toto ověření spočívalo v tom, ţe v indikátoru byla nastavena popudová hodnota na hodnotu 

U0,pop% = 40 %. Testovací netočivá hodnota napětí v zařízení byla nastavena na 30 % primární 

fázové hodnoty napětí, tedy na hodnotu U0,cmc = 3,82 kV. Převod PTP = 20 a PTN = 220. 

Při  tomto napětí v  síti, které je pod popudovou hodnotou indikátoru nesmí indikátor působit. 

Tedy indikátor nesmí indikovat ZS v tomto případě. Jak lze vidět z následující tabulky Tab. 6-7 

pro sensitivní ochrannou funkci indikátoru. 

Tab. 6-7 Ověření meze netočivého napětí pro sensitivní konduktanční ochrannou funkci 

ϕ0 [°] I0 [°] G0,ind [µS] Směr I0 

120 

Neindikuje ZS 180 

240 

Obdobně byla ověřena meze netočivého napětí i pro směrovou ochrannou funkci indikátoru, 

kde bylo několika body v jednotlivých kvadrantech charakteristiky ověřeno, ţe nedochází 

k indikaci ZS. Vše je shrnuto v následující tabulce Tab. 6-8. 

Tab. 6-8 Ověření meze netočivého napětí pro směrovou konduktanční ochrannou funkci 

ϕ0 [°] I0 [°] G0,ind [µS] Směr I0 

40 

Neindikuje ZS 

140 

180 

210 

330 

Ověření susceptanční směrové funkce proběhne aţ po odstranění zjištěných chyb funkčního 

vzorku indikátoru. 

6.1.3.1 Zhodnocení měření 

Na základě testů byla doloţena schopnost blokování funkčního vzorku indikátoru na základě 

meze netočivého napětí (U0). 

6.1.4 Ověření změny velikosti U0 

Tento test spočíval v ověření změny velikosti netočivé sloţky napětí U0, kde indikátor musí 

indikovat netočivé napětí ihned po překročení popudové hodnoty nastavené v indikátoru. V tomto 

testu se postupně zvyšovalo napětí od U0 = 0 V aţ do hodnoty, kdy indikátor vybavil, tedy 

indikoval ZS. Velikost změny napětí se proměřovala na směrové ochranné funkci a byla tedy 

ověřena v několika bodech v jednotlivých kvadrantech. Netočivý proud I0 byl v tomto testu 

konstantní a jeho fázový posun byl φI0 = 0°. 

Nastavení indikátoru bylo provedeno postupně na hodnotu U0,pop% = (10; 20; 30; 40) %. Dále 

byla nastavena popudová hodnota jak susceptanční, tak konduktanční ochranné funkce, kde 

tato hodnota dosahovala 300 µS. Proud byl vypočten dle vztahu (5.2) a byl roven I0 = 3,3 A. 

Převod PTP = 20 a PTN = 220. 
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Tab. 6-9 Ověření změny velikosti netočivého napětí v konduktančním směrovém principu 

 

V tabulce Tab. 6-9 lze vidět jednotlivé nastavené hodnoty a z nich následně vypočtené 

hodnoty jednotlivých veličin. Lze vidět, ţe vypočtená hodnota napětí a následně hodnota, 

při které funkční vzorek indikátoru vybavil, má rozdíl v řádu desítek procent. Shrnuto v poměru 

k sobě, tak je zde rozdíl v hodnotách o velikosti 1,75 aţ 1,79 násobku, coţ je hodnota odmocniny 

ze tří. Pravděpodobně je ve funkčním vzorku indikátoru chybně implementován výpočet meze 

netočivého napětí U0 z natavené procentuální hodnoty. Jednotlivé veličiny lze uvést 

v následujícím přehledu: G0,nast nastavená popudová hodnota konduktance v indikátoru, G0,ind 

zaznamenaná hodnota konduktance v programu indikátoru, ΔU0 chyba vypočteného netočivého 

napětí, U0,pop% netočivá hodnota popudového napětí nastavená ve funkčním vzorku indikátoru, 

U0,vypočt netočivá hodnota vypočteného napětí z testovacího signálu, I0 netočivý testovací proud, 

φ0 fázový posun testovacího napětí vůči proudu. 

Dále lze psát, ţe U0,vypočt/U0,vybav, je bezrozměrný poměr mezi napětím vypočteným 

a měřeným. Obdobně lze vidět, jak tyto hodnoty jsou vypočteny i v následující tabulce 

Tab. 6-10, kde jsou hodnoty naměřené a vypočtené pro susceptanční směrový princip. 

Tab. 6-10 Ověření změny velikosti netočivého napětí v susceptančním směrovém principu 

 

V tabulce Tab. 6-10 lze vidět, ţe při určité kombinaci faktorů, indikátor neindikuje ZS. Tyto 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce a mají prokříţkované některé hodnoty. 

U 0,pop% [%] U 0,vypoč [V] U o,vybav [V] ΔU 0 [%] U 0,vypoč/U 0,vybav G o,nast [µS] G o,ind [µS] ϕo [°] I o [A]

10 1270 2270 -78,74 1,79 300 1659 180 3,42

10 1270 2270 -78,74 1,79 300 1645 0 3,42

10 1270 2270 -78,74 1,79 300 1187 45 3,42

10 1270 2270 -78,74 1,79 300 1156 135 3,42

10 1270 2270 -78,74 1,79 300 1216 225 3,42

10 1270 2270 -78,74 1,79 300 1127 315 3,42

30 3810 6700 -75,85 1,76 300 563 180 3,42

30 3810 6700 -75,85 1,76 300 560 0 3,42

30 3810 6700 -75,85 1,76 300 406 45 3,42

30 3810 6701 -75,88 1,76 300 389 135 3,42

30 3810 6701 -75,88 1,76 300 409 225 3,42

30 3810 6713 -76,19 1,76 300 383 315 3,42

U 0,pop% [%] U 0,vypoč [V] U o,vybav [V] ΔU 0 [%] U 0,vypoč/U 0,vybav Bo,nast [µS] Bo,ind [µS] ϕo [°] I o [A]

20 2540 4401 -73,27 1,73 300 1659 270 3,42

20 2540 4501 -77,20 1,77 300 1645 90 3,42

20 2540 4501 -77,20 1,77 300 1187 45 3,42

20 2540 4501 -77,20 1,77 300 1156 135 3,42

20 2540 4501 -77,20 1,77 300 1216 225 3,42

20 2540 4501 -77,20 1,77 300 1127 315 3,42

40 5080 8900 -75,20 1,75 300 563 270 3,42

40 5080 8900 -75,20 1,75 300 560 90 3,42

40 5080 x x x 300 x 45 3,42

40 5080 8900 -75,20 1,75 300 389 135 3,42

40 5080 x x x 300 x 225 3,42

40 5080 8900 -75,20 1,75 300 383 315 3,42
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6.2 Testování 2 

Vzhledem k chybám zjištěním při prvním sadě testů byl funkční vzorek indikátoru nejprve 

odladěn tak, aby se dalo přistoupit k opravnému testování a proběhlo testování opravné. 

Opraveny byly zejména tyto chyby: 

- odstraněna chyba směrovosti u susceptančních ochranných funkcí 

- chybný přepočet převodu 

- optimalizován výpočet netočivé sloţky proudu I0 

6.2.1 Maximální nastavení G a B ochranného principu – různé převody 

První test s korigovaným funkčním vzorkem indikátoru spočíval v ověření nastavení 

maximálních moţných hodnot pro konduktanční a susceptanční ochrannou funkci za účelem 

přepočtu vstupních parametrů přes zvolené převody, jelikoţ se s převodem mění maximální 

moţné nastavení hodnoty ochranné funkce. Nejprve bylo nutno nastavit převod mezi primárními 

a sekundárními hodnotami. Indikátor má napěťový vstup 100 V a proudový vstup 5 A. Primární 

hodnoty napětí byly nastaveny, jak lze vidět z hlavičky tabulky Tab. 6-11, postupně na hodnoty 

22 kV a 35 kV. Primární hodnoty proudu byly nastaveny 100 A a 200 A. Následně byly postupně 

do ovládacího softwaru indikátoru nastavovány hodnoty konduktance, případně susceptance. 

Hodnoty, které je moţné nastavit, jsou uvedeny v následující tabulce Tab. 6-11. Minimální 

moţná nastavitelná hodnota je pro obě ochranné funkce rovna 1.  

Tab. 6-11 Ověření maximální možné hodnoty nastavení G a B ochranných funkcí 

 

6.2.1.1 Závěr 

Z tabulky Tab. 6-11 lze vidět, ţe maximální nastavení hodnot se dle očekávání mění dle 

jednotlivých převodů. Maximální hodnota, která při ověření způsobila vybavení indikátoru je ve 

sloupci Trip označena slovem ANO. Pokud hodnota, kterou bylo do funkčního vzorku indikátoru 

moţno nastavit, nezpůsobila vybavení indikátoru, je v tabulce Tab. 6-11 uvedena hodnota 

konduktance (G) nebo susceptance (B) v okamţiku předčasného vybavení. Ověření minimální 

hodnoty nebylo moţné, jelikoţ chyba měření proudu se v dané verzi funkčního vzorku indikátoru 

pohybuje kolem hodnoty 70 mA, coţ znemoţňuje ověření velmi malých konduktancí (G) nebo 

susceptancí (B). Je to způsobeno tím, ţe netočivá sloţka proudu (I0) se v tomto případě blíţí 

chybě měření netočivé sloţky proudu (I0). 

Nast Trip Nast Trip Nast Trip

Min 1 * 1 * 1 *

Max 5900 2800 11810 5800 3710 1700

Min 1 * 1 * 1 *

Max 5900 2900 11810 5800 3710 1800

Min 1 * 1 * 1 *

Max 2900 ANO 5810 ANO 1820 ANO

Min 1 * 1 * 1 *

Max 2900 ANO 5810 ANO 1820 ANO

22000 V 100 A 22000 V 200 A 35000 V 100 A

* Není možné změřit kvůli chybě měření proudu.

U0,sek = 50 V

Bsens [µS]

Gsens [µS]

Bsmer [µS]

Gsmer [µS]
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6.2.2 Přesnost výpočtu B a G ochranné funkce 

Pro toto měření bylo zvoleno měřítko napětí 100 V / 100 V a měřítko proudu 5 A / 5 A, tudíţ 

hodnoty naměřené a zadávané do indikátoru jsou v měřítku 1:1 (nebyl uvaţován přepočet 

přes převody PTP a PTN). Testování bylo provedeno pro konstantní hodnotu admitance, která 

byla Y0 = 100 µS. Netočivé napětí bylo po celou dobu testu nastaveno na hodnotu 

U0 = 23 V s fázovým posunem φU = 0°. Proud vypočtený pro toto testovací je roven I0 = 0,025 A. 

Tato hodnota byla po celou dobu měření konstantní, pouze se měnil fázový posun tohoto proudu 

a to v rozsahu φI = 0 ÷ 360°. Tento přístup umoţňuje zmapovat vliv chyby počítané netočivé 

sloţky proudu na výpočet admitance. V tomto testu byla nejprve odečítána hodnota konduktance 

(aktivní konduktanční princip) a následně bylo celé měření opakováno a odečítána hodnota 

susceptance (aktivní susceptanční princip). 

V diagramu Obr.  6-3 je vidět, kde je hranice nastavených a kde změřených hodnot. Názorně 

tato hranice vypovídá o tom jaký je vliv počítané netočivé sloţky proudu na výslednou měřenou 

susceptanci (B0) či konduktanci (G0). Podobný přístup lze aplikovat i pro zjištění chyby měření 

netočivé sloţky napětí. 

 

Obr.  6-3 Ověření přesnosti výpočtu pro B a G ochranné funkce 

V následující tabulce Tab. 6-12 je přehled naměřených hodnot, ze kterých byl vytvořen 

kruhový diagram na Obr.  6-3. 
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Tab. 6-12 Naměřené hodnoty pro ověření přesnosti výpočtu ochranných funkcí Y0 = 100 uS 

 

6.2.2.1 Závěr 

Jak lze vidět z diagramu, tak naměřené hodnoty se nacházejí uvnitř modrého kruhu, který 

reprezentuje nastavenou hodnotu pro konduktanční i susceptanční ochrannou funkci. Tedy 

ochranná funkce indikovala chybně, a to z důvodu chyby měření proudu, která je v případě 

niţších nastavených hodnot konduktance (G0,nast) i susceptance (B0,nast) značná. 

ϕI Bcmc Gcmc Bind Gind ΔB ΔG U0,ind I0,ind

*°+ *μS+ *μS+ *μS+ *μS+ [%] [%] [V] [A]

0 0,000 100,000 3,909 84,091 - 15,909 26 0,024

10 17,365 98,481 20,909 82,364 -20,411 16,366 26 0,024

20 34,202 93,969 37,636 80,455 -10,041 14,382 26 0,025

30 50,000 86,603 52,818 72,455 -5,636 16,337 26 0,024

40 64,279 76,604 66,000 61,545 -2,678 19,658 26 0,025

50 76,604 64,279 77,364 50,000 -0,991 22,214 26 0,026

60 86,603 50,000 86,545 34,455 0,066 31,091 26 0,026

70 93,969 34,202 92,273 20,091 1,805 41,258 26 0,026

80 98,481 17,365 96,364 6,909 2,150 60,212 26 0,027

90 100,000 0,000 97,727 11,455 2,273 - 26 0,027

100 98,481 -17,365 94,727 -28,273 3,811 -62,816 26 0,028

110 93,969 -34,202 93,636 -43,182 0,354 -26,255 26 0,029

120 86,603 -50,000 85,273 -60,636 1,536 -21,273 26 0,029

130 76,604 -64,279 76,091 -69,636 0,670 -8,335 26 0,029

140 64,279 -76,604 61,545 -87,545 4,252 -14,282 26 0,029

150 50,000 -86,603 46,364 -91,545 7,273 -5,708 26 0,029

160 34,202 -93,969 33,091 -96,545 3,249 -2,742 26 0,031

170 17,365 -98,481 15,636 -103,273 9,954 -4,866 26 0,029

180 0,000 -100,000 0,727 -103,818 - -3,818 26 0,031

190 -17,365 -98,481 -17,273 -102,182 0,530 -3,758 26 0,029

200 -34,202 -93,969 -32,818 -99,000 4,046 -5,354 26 0,029

210 -50,000 -86,603 -48,636 -88,818 2,727 -2,558 26 0,029

220 -64,279 -76,604 -60,636 -78,818 5,667 -2,890 26 0,028

230 -76,604 -64,279 -69,364 -65,909 9,452 -2,536 26 0,027

240 -86,603 -50,000 -80,545 -56,909 6,994 -13,818 26 0,028

250 -93,969 -34,202 -89,182 -38,182 5,095 -11,636 26 0,027

260 -98,481 -17,365 -90,455 -20,182 8,150 -16,222 26 0,026

270 -100,000 0,000 -91,636 5,818 8,364 - 26 0,026

280 -98,481 17,365 -90,455 10,091 8,150 41,889 26 0,026

290 -93,969 34,202 -83,636 26,545 10,996 22,386 26 0,025

300 -86,603 50,000 -79,091 42,818 8,674 14,364 26 0,025

310 -76,604 64,279 -67,636 54,818 11,707 14,718 26 0,025

320 -64,279 76,604 -56,818 65,182 11,607 14,911 26 0,025

330 -50,000 86,603 -42,455 73,273 15,091 15,392 26 0,024

340 -34,202 93,969 -28,182 81,455 17,602 13,318 26 0,024

350 -17,365 98,481 -11,091 85,545 36,130 13,135 26 0,024

360 0,000 100,000 4,273 83,727 - 16,273 26 0,025



6 Ověření navrţených testů  58 

V Příloha D se nachází toto měření pro hodnotu admitance Y0 = 1000 µS, netočivé napětí 

U0 = 50 V a proud I0 =  0,055 A. 

6.2.3 Směrování 

Toto měření spočívá v proměření jednotlivých ochranných funkcí s různými převody, které 

jsou dány následujícími napěťovými / proudovými hladinami 22000 V / 100 A,  

22000 V / 200 A, 35000 V / 100 A a 100 V / 5 A. Tyto hladiny jsou pro kaţdou ochrannou 

funkci zvoleny jiné. Jednotlivé ochranné funkce testované s jednotlivými převody jsou uvedeny 

v následujících tabulkách, kde vţdy jedné ochranné funkci náleţí jedna tabulka s jedním 

převodem. Cílem tohoto testu je ověřit, zda při různém nastavení převodu PTP (přístrojový 

transformátor proudu) a PTN (přístrojový transformátor napětí) měří indikátor správně hodnotu 

konduktance, případně susceptance. Zároveň bude vyčíslena chyba naměřené hodnoty oproti 

skutečné, tedy injektované referenčním zařízením Omicronem CMC 256plus. 

Hodnota nastavené konduktance, případně susceptance byla G0 (B0) = 1 mS, a to pro všechny 

následující měření.  

První ověření směrování je pro konduktanční ochrannou směrovou funkci, která má nastaven 

výsledný převod PTP = PTN = 1, tj. napěťovou hladinu 100 V a proudovou 5 A. Hodnota 

netočivého napětí při tomto testu byla U0 = 56 V. Z těchto hodnot byl následně vypočítán proud, 

při kterém má ochranná funkce indikovat zemní spojení. Následně byl indikátorem injektován 

signál, který odpovídal těmto nastaveným hodnotám, a byly zaznamenávány hodnoty, při kterých 

funkční vzorek indikátoru zaindikoval zemní spojení. Takto byly rovněţ otestovány i ostatní 

ochranné funkce s jinými převody PTP a PTN. 

Toto první ověření můţeme vidět v tabulce Tab. 6-13. Minimální chyba, jak lze z tabulky 

vidět, je 0,083 % a maximální -15,311 %. 

Tab. 6-13 Ověření směrování pro konduktanční směr. ochrannou funkci s PTP 1 a PTN 1 

 

ϕI I0,CMC Bind Gind Δ U0,ind I0,ind Vyhodnocení

[°] [A] Gnast Bnast [mS] [mS]  [%] [V] [A] Správnost Hodnota [-]

0 0,060 1,200 0,000 x 1,134 5,500 56 0,064 1

10 0,060 1,182 0,208 x 1,112 5,904 56 0,064 1

20 0,060 1,128 0,410 x 1,061 5,909 56 0,065 1

30 0,070 1,212 0,700 x 1,136 6,304 56 0,077 1

40 0,080 1,226 1,028 x 1,141 6,908 56 0,089 1

50 0,090 1,157 1,379 x 1,064 8,039 56 0,099 1

140 0,070 -1,072 0,900 x -1,105 -3,034 56 0,078 0

150 0,060 -1,039 0,600 x -1,074 -3,346 56 0,068 0

160 0,060 -1,128 0,410 x -1,138 -0,920 56 0,068 0

170 0,060 -1,182 0,208 x -1,197 -1,289 56 0,068 0

180 0,060 -1,200 0,000 x -1,199 0,083 56 0,067 0

190 0,060 -1,182 -0,208 x -1,180 0,150 56 0,068 0

200 0,060 -1,128 -0,410 x -1,120 0,677 56 0,068 0

210 0,060 -1,039 -0,600 x -1,028 1,081 56 0,068 0

220 0,060 -0,919 -0,771 x -1,060 -15,311 56 0,079 0

320 0,070 1,072 -0,900 x 1,065 0,696 56 0,076 1

330 0,070 1,212 -0,700 x 1,207 0,448 56 0,077 1

340 0,060 1,128 -0,410 x 1,078 4,401 56 0,064 1

350 0,060 1,182 -0,208 x 1,135 3,958 56 0,065 1

360 0,060 1,200 0,000 x 1,144 4,667 56 0,064 1

Ynast [mS] Směr I0 [-]

Proudová hladina 5 A; Napěťová hladina 100 V; PTP 1; PTN 1; Y 0 = 1 mS
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Další ochrannou funkcí, pro kterou bylo ověřeno směrování je susceptanční směrová 

ochranná funkce, která byla ověřena při napěťové hladině 22000 V, proudové hladině 200 A 

a výsledný převod PTP = 40 a PTN = 220. Hodnoty naměřené a vypočtené pro tuto ochrannou 

funkci jsou shrnuty v následující tabulce Tab. 6-14.  

Jak je z této tabulky zřejmé, tak vyhodnocení směru pro susceptanční směrovou 

ochrannou funkci je opravené. Indikátor tedy správně vyhodnocuje, zda došlo k zemnímu 

spojení v kladném, případně záporném směru chránění. Při této ochranné funkci je chyba 

mezi změřenou a očekávanou (injektovanou) hodnotou do funkčního vzorku indikátoru menší 

o několik %, neţ v případě konduktanční směrové ochranné funkce. 

Tab. 6-14 Ověření směrování pro susceptanční směr. ochrannou funkci s PTN 220 a PTP 40 

 

Jako další byla změřena a ověřena konduktanční sensitivní ochranná funkce, pro kterou byl 

nastaven převod PTP = 20 a PTN = 220, tedy napěťová hladina 22000 V a proudová hladina 

100 A. Hodnoty jsou shrnuty v následující tabulce Tab. 6-15. 

Tab. 6-15 Ověření směrování pro konduktanční sens. ochrannou funkci s PTP 20 a PTN 220 

 

ϕI I0,CMC,prim I0,CMC,sek Bind,sek Bind,prim Δ U0,ind I0,ind Vyhodnocení

[°] [A] [A] Gnast Bnast [µS] [µS]  [%] [V] [A] Správnost Hodnota [-]

50 14,2 0,355 829,780 988,894 5626 1022,909 -3,440 12422 16,090 1

60 12,6 0,315 572,727 991,993 5588 1016 -2,420 12421 14,270 1

70 11,8 0,295 366,894 1008,034 5637 1024,909 -1,674 12423 13,380 1

80 11,4 0,285 179,963 1020,619 5675 1031,818 -1,097 12421 12,940 1

90 11 0,275 0,000 1000,000 5516 1002,909 -0,291 12420 12,460 1

100 11,4 0,285 -179,963 1020,619 5606 1019,273 0,132 12420 12,940 1

110 12,2 0,305 -379,331 1042,205 5680 1032,727 0,909 12418 13,840 1

120 13 0,325 -590,909 1023,485 5547 1008,545 1,460 12419 14,830 1

130 15 0,375 -876,529 1044,606 5594 1017,091 2,634 12419 17,070 1

140 18 0,450 -1253,527 1051,834 5552 1009,455 4,029 12423 20,430 0

230 14,2 0,355 -829,780 -988,894 -5592 -1016,727 -2,815 12412 16,120 0

240 12,6 0,315 -572,727 -991,993 -5560 -1010,909 -1,907 12420 14,300 0

250 11,8 0,295 -366,894 -1008,034 -5620 -1021,818 -1,367 12419 13,370 0

260 11,4 0,285 -179,963 -1020,619 -5653 -1027,818 -0,705 12418 12,890 0

270 11,4 0,285 0,000 -1036,364 -5705 -1037,273 -0,088 12419 12,870 0

280 11,4 0,285 179,963 -1020,619 -5585 -1015,455 0,506 12421 12,870 0

290 12,2 0,305 379,331 -1042,205 -5664 -1029,818 1,188 12420 13,760 0

300 13 0,325 590,909 -1023,485 -5529 -1005,273 1,779 12420 14,660 0

310 15 0,375 876,529 -1044,606 -5592 -1016,727 2,669 12418 16,960 0

Ynast [µS] Směr I0 [-]

Napěťová hladina 22000 V; Proudová hladina 200 A; PTN 220; PTP 40; Y 0 = 1000 uS

ϕI I0,CMC,prim I0,CMC,sek Gind,prim Gind,sek Δ U0,ind I0,ind Vyhodnocení

[°] [A] [A] Gnast Bnast [µS] [µS]  [%] [V] [A] Správnost Hodnota [-]

130 16,5 0,825 -964,181 1149,067 -1006,091 -11067 -4,347 12419 18,700 0

140 14,1 0,705 -981,930 823,937 -1013,636 -11150 -3,229 12420 15,990 0

150 12,5 0,625 -984,120 568,182 -1006,818 -11075 -2,306 12417 14,180 0

160 11,7 0,585 -999,491 363,785 -1015,364 -11169 -1,588 12419 13,270 0

170 11,1 0,555 -993,761 175,227 -1002,364 -11026 -0,866 12417 12,590 0

180 11,1 0,555 -1009,091 0,000 -1011,545 -11127 -0,243 12420 12,590 0

190 11,3 0,565 -1011,666 -178,384 -1008,364 -11092 0,326 12423 12,790 0

200 11,9 0,595 -1016,577 -370,004 -1006,909 -11076 0,951 12419 13,470 0

210 13,1 0,655 -1031,358 -595,455 -1015,909 -11175 1,498 12420 14,850 0

220 14,9 0,745 -1037,642 -870,685 -1014,727 -11162 2,208 12420 16,890 0

230 17,9 0,895 -1045,991 -1246,563 -1007,909 -11087 3,641 12421 20,250 0

Ynast [µS] Směr I0 [-]

Napěťová hladina 22000 V; Proudová hladina 100 A; PTN 220; PTP 20; Y 0 = 1000 uS
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Z této tabulky je zřejmé, ţe chyba je do 4,5 % a mění se s větším sklonem vektoru poruchové 

admitance. V přímé oblasti působení je chyba mezi naměřenou a injektovanou konduktancí 

minimální, coţ je zobrazeno v tabulce výše. 

Poslední ověřenou a změřenou funkcí pro ověření směrování byla susceptanční 

sensitivní ochranná funkce, pro kterou byla napěťová hladina 35000 V, proudová 

hladina 100 A. Výsledný převod je tedy PTP = 20 a PTN = 350. Hodnoty naměřené a vypočtené 

pro tuto funkci jsou shrnuty v následující tabulce Tab. 6-16. 

Jak lze vidět, tak chyba mezi naměřenou a očekávanou (injektovanou) hodnotou se opět 

pohybuje v nejhorším případě kolem hodnoty 4 % a v nejlepším případě, coţ je v přímém směru 

působení, tak se přibliţuje hodnotě 0 %. 

Tab. 6-16 Ověření směrování pro susceptanční sens. ochrannou funkci s PTP 20 a PTN 350 

 

6.2.3.1 Závěr 

Z jednotlivých tabulek je zřejmé, ţe nejmenší chybu naměřených hodnot oproti 

injektovaným mají jednotlivé ochranné funkce ve svých přímých směr. Největší chybu 

ze všech ochranných funkcí měla konduktanční směrová ochranná funkce, kde chyba 

změřené oproti injektované hodnotě konduktance byla přes 15 %, jak lze vidět v Tab. 6-13.  

Důleţitým poznatkem je skutečnost, ţe byla opravena u susceptanční ochranné funkce její 

směrovost. Tedy nyní tato ochranná funkce vybavuje správně a také správně signalizuje, jestli 

zemní spojení nastalo ve směru měření či nikoliv. 

6.3 Testování pomocí funkce COMTRADE 

Před testováním na fyzikálním modelu bylo provedeno přehrání reálných 

poruchových záznamů ve formátu COMTRADE pomocí sekundárního testeru 

Omicron CMC 256 plus. Tyto reálné poruchové záznamy byly pořízeny ve vybrané části 

kompenzované distribuční soustavy vybavené pomocným odporníkem. Pro simulaci poruchy 

byla vybrána dvousystémová spínací stanice v Novém Městě na Moravě, která spojuje 

dva napájecí uzly, a to konkrétně Ţďár nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem. Zemní 

spojení bylo vytvářeno na příčné spojce přípojnic a bylo napájeno přes sběrnu „B“ 

z rozvodny Bystřice nad Pernštejnem, tak jak je naznačeno na následujícím 

obrázku Obr.  6-4, více lze najít v [5]. 

Pro otestování konduktanční ochranné funkce byly z dostupných poruchových záznamů 

vytvořeny záznamy COMTRADE pro postiţený vývod, nepostiţený vývod a spínací stanici. Tyto 

ϕI I0,CMC,prim I0,CMC,sek Bind,sek Bind,prim Δ U0,ind I0,ind Vyhodnocení

[°] [A] [A] Gnast Bnast [mS] [mS]  [%] [V] [A] Správnost Hodnota [-]

220 26,40 1,32 -1155,633 -969,691 -17626 -1007,200 -3,868 19761 29,870 0

230 22,40 1,12 -822,768 -980,537 -17648 -1008,457 -2,847 19758 25,380 0

240 20,00 1,00 -571,429 -989,743 -17649 -1008,514 -1,897 19756 22,620 0

250 18,60 0,93 -363,519 -998,759 -17705 -1011,714 -1,297 19756 21,050 0

260 17,80 0,89 -176,625 -1001,690 -17646 -1008,343 -0,664 19761 20,130 0

270 17,60 0,88 0,000 -1005,714 -17606 -1006,057 -0,034 19760 19,890 0

280 18,00 0,90 178,610 -1012,945 -17627 -1007,257 0,562 19755 20,320 0

290 19,00 0,95 371,336 -1020,238 -17646 -1008,343 1,166 19756 21,460 0

300 20,60 1,03 588,571 -1019,436 -17509 -1000,514 1,856 19761 23,270 0

310 23,60 1,18 866,845 -1033,066 -17604 -1005,943 2,625 19762 26,670 0

320 28,40 1,42 1243,181 -1043,152 -17584 -1004,800 3,677 19758 32,090 0

Ynast [mS] Směr I0 [-]

Napěťová hladina 35000 V; Proudová hladina 100 A; PTN 350; PTP 20; Y 0 = 1000 uS
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jednotlivé poruchové záznamy byly postupně generovány sekundárním testerem Omicron 

CMC256plus. 

 

Obr.  6-4 Schéma zapojení distribuční sítě při experimentálním měření, převzato z [5] 

Nastavení jednotlivých ochranných funkcí bylo následující PTP = 300, PTN = 220, 

U0pop = 1 kV, úpravou a dosazením do vzorce (5.1) se vypočítá U0pop% = 7,87 % (do funkčního 

vzorku indikátoru zadáme 8 %). Dle vzorce (6.3) se nejprve vypočte odpor pomocného 

odporníku na primární straně Rp = 141,5 Ω (pro sekundární hodnotu odporníku připojenou 

paralelně ke zhášecí tlumivce Rp,s = 0,2 Ω) a poté dle vzorce (6.2) je vypočtená směrová 

popudová konduktance Gsměr = 1,2 mS. Čas trvání popudu je pro směrovou konduktanční 

ochrannou funkci 0,2 s. Pro susceptanční konduktanční ochrannou funkci je čas trvání popudu 

nastaven na hodnotu 0,5 s a sensitivní popudová konduktance je Gsens = 50 µS (netočivá 

konduktance základní harmonické udávající pásmo necitlivosti). 

Jednotlivé záznamy byly vyhodnoceny a toto vyhodnocení lze vidět v následující tabulce 

Tab. 6-17.  

Tab. 6-17 Vyhodnocení měření pomocí COMTRADE záznamů 

 

Význam hodnocení v tabulce je následující: 

- v případě, ţe indikátor indikoval je ve sloupci TripGsens (TripGsměr) hodnota 1 

- v případě, ţe indikátor neindikoval je v s loupci TripGsens (TripGsměr) hodnota 0 

2 Kovová kompenzovaný (IL=267 A) 1 1 0 0 1 1

3 Kovová podkompenzovaný (IL=220 A) 1 1 0 0 1 1

4 Kovová překompenzovaný (IL=305 A) 1 1 0 0 1 1

5 Odporová (300Ω) kompenzovaný (IL=267 A) 1 1 0,H 0 1 1

6 Odporová (1250Ω) kompenzovaný (IL=267 A) 1 0 0,H 0 1 0

7 Odporová (3000Ω) kompenzovaný (IL=267 A) 1 0 0,H 0 1 0

8 Odporová (7500Ω) kompenzovaný (IL=267 A) 1 0 0,H 0 1 0

9 Oblouková kompenzovaný (IL=267 A) 1 1 0,H 0 1 1

10 Oblouková podkompenzovaný (IL=220 A) 1 0 0,H 0 1 1

Test 

číslo
Typ poruchy Stupeň kompenzace

TripGsens TripGsměr TripGsens

Postižený vývod Nepostižený vývod Spínací stanice

TripGsensTripGsměr TripGsměr
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- v případě, ţe indikátor začal dopčítávat hodnoty konduktance, ale nevybavil, pouze 

zaznamenal, ţe je splněna podmínka překročení U0, tak je ve s loupci TripGsens (TripGsměr) 

hodnota 0,H 

Následné hodnocení zatrţítkem, případně kříţkem, je vyhodnoceno, zda indikátor v daném 

případě měl indikovat, neměl indikovat, nebo zaznamenal překročení U0, ale nedošlo k indikaci 

zemního spojení. 

6.3.1 Závěr 

V tabulce Tab. 6-17 jsou shrnuty všechny výsledky ověření konduktanční ochranné funkce, 

přičemţ, jak je z tabulky patrné, tak směrová konduktanční ochranná funkce 

při vysokoodporových poruchách neindikuje korektně. V případě těchto poruch přebírá 

a nahrazuje tuto funkci sensitivní konduktanční ochranná funkce, která jak lze vidět v tabulce 

vyhodnotila (zaindikovala) tyto poruchy korektně. 

6.4 Testování pomocí fyzikálního modelu distribuční soustavy 22 kV 

Testování proběhlo na fyzikálním modelu distribuční soustavy vysokého napětí (VN) 22 kV, 

kterou disponuje Vysoké učení technické v Brně, Ústav elektroenergetiky. Jednotlivé testy byly 

provedeny pro několik různých kombinací zapojení sítě. Vzhledem ke konfiguraci sítě byly 

vypočteny hodnoty pro nastavení ochranných funkcí. Indikátor má v případě, ţe vznikne porucha 

na chráněném vývodu, tak jak je uvedeno v kapitole 2.2.2, naměřit hodnotu admitance všech 

nepostiţených vývodů a zhášecí tlumivky. V opačném případě, tedy pokud dojde k poruše mimo 

chráněný vývod, tak indikátor má naměřit hodnotu admitance chráněného vývodu. 

6.4.1 Konfigurace sítě 

Síť se skládá z pěti jednotlivých vývodů. Jedná se o kombinaci vedení, které jsou 

uspořádané do trojúhelníka nebo jsou rovinné. Ve dvou vývodech se také nachází kabelové 

vedení. Kaţdý vývod byl zatíţený. Hodnota zátěţe dosahovala 50 % jmenovitého zatíţení. Tyto 

vývody jsou uvedeny v následující tabulce Tab. 6-18, společně s vypočtenými hodnotami 

pro nastavení indikátoru poruch. Hodnoty jednotlivých prvků byly brány přímo z modelu 

distribuční soustavy VN 22 kV a lze tyto hodnoty dohledat i v následující literatuře [12] a [13]. 
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Tab. 6-18 Vývody pro ověření ochranných funkcí na modelu 

 

Blokové schéma zapojené sítě sestavené z jednotlivých vývodů je vidět na následujícím 

obrázku Obr.  6-5. Model byl na vývodech V3 a V5, kde se nacházela kabelová vedení, osazen 

vypínačem, tak jak je patrné ze schématu. Tento vypínač zde byl proto, aby v případě ověření 

susceptanční ochranné funkce mohly tyto vývody být odpojeny, a to z důvodu vysoké 

susceptance (kapacity) daných vývodů, která pro izolované sítě není typická. Na tomto obrázku je 

také naznačeno místo zapojení indikátoru a také místo, kde se nacházelo zemní spojení, jak 

v případě konduktanční ochranné funkce, tak i susceptanční ochranné funkce. 

 

Obr.  6-5 Blokové schéma zapojení modelu 22 kV pro ověření ochranných funkcí 

Vývod Prvky na vývodu Gsek [uS] Bsek [uS] Gprim [uS] Bprim [uS]

V1

2 x vedení TYP I - 70AlFe6, 10 km;   1 x 

vedení TYP II - AlFe42/7, 10 km; zátěž 

26,8 W

58,00
L1-L3: 57,80     

L2: 53,24
42,18

L1-L3: 42,04     

L2: 38,72

V2

1 x vedení TYP I 70AlFe6, 10 km;     1 x 

vedení TYP II AlFe42/7, 10 km; zátěž 

26,8 W

39,21
L1-L3: 38,80    

L2: 35,41
28,52

L1-L3:28,22     

L2: 25,75

V3

1 x vedení TYP II AlFe42/7, 10 km;    1 

x kabel 22 AXEKCY, 25 km;         zátěž 

17 W

68,38
L1-L3: 3161,40     

L2: 3159,20
49,73

L1-L3: 2299,20     

L2: 2297,60

V4
2 x vedení TYP II - AlFe42/7, 10 km; 

zátěž 17 W
39,21

L1-L3: 39,58     

L2: 35,20
28,52

L1-L3: 28,79     

L2: 25,60

V5

2 x vedení TYP I - 70AlFe6, 10 km;   1 x 

vedení TYP II - AlFe42/7, 10 km;    1 x 

kabel 22 AXEKCY, 25 km;      zátěž 26,8 

W

107,60
L1-L3: 3199,00     

L2: 3194,80
78,25

L1-L3: 2326,55     

L2: 2323,49
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6.4.2 Konduktanční ochranná funkce 

Indikátor byl při tomto testu umístěn na prvním vývodu V1, jak je patrné ze schématu. ZS 

vzniklo nejprve na vývodu V1, posléze při druhém měření na vývodu V2. Testování této 

konduktanční ochranné funkce proběhlo v kompenzované síti. Zhášecí tlumivka byla připojena 

do nulového bodu napájecího transformátoru, který reprezentuje v modelu reálný 

transformátor 110 / 22 kV. Ke zhášecí tlumivce byl připojen pomocný odporník o primární 

hodnotě 1 Ω. Tato zhášecí tlumivky byla naladěna do rezonance tak, aby zemním spojením 

protékal co nejmenší proud. Tlumivka kompenzuje poruchový proud kapacitního charakteru, 

který vzniká při zemním spojení, a obvodem následně protéká reziduální (zbytkový) proud 

činného charakteru. Poruchový proud protékající sítí při poruše se blíţí hodnotě Ic = 3,5 A, 

reziduální proud po kompenzaci tlumivkou se blíţí hodnotě Iw = 0,035 A. 

6.4.2.1 Nastavení konduktančních ochranných funkcí 

V první řadě je potřeba vypočítat hodnoty pro nastavení směrové i sensitivní ochranné 

funkce. Tyto hodnoty se zadávají do obsluţného programu indikátoru zemních spojení. 

Pro sensitivní ochrannou funkci lze psát vzorec: 

 

SG

G

KGGG

sens

sens

Gsensvedsens

10,21

5,018,42

00







 (S; S, -), (6.1) 

 kde KGsens je bezpečnostní koeficient a lze ho volit v rozsahu 0,5 aţ 0,8; G0ved je svod 

chráněné části vedení, která je umístěna za místem měření indikátoru při pohledu od napájecí 

rozvodny a 
 0

G  je mezní konduktance, která definuje pásmo necitlivosti indikátoru. Úroveň

 0
G je nutné volit s ohledem na chybu měření indikátoru. 

Pro směrovou ochrannou funkci v kompenzované soustavě s pomocným odporníkem lze psát 

následující vztah: 
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kde 
Gsmer

K je bezpečnostní koeficient a lze ho volit v rozsahu 0,5 aţ 0,8; 
p

R  je odpor 

pomocného odporníku přepočtený na stranu VN. Pokud je známa hodnota sekundárního 

odporníku spR ,  lze jej přepočíst dle následujícího vztahu: 
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kde UTl,P je napětí tlumivky na primární straně a UTl,S je napětí výkonového vinutí tlumivky. 

Pro sensitivní ochrannou funkci byla vypočtena hodnota pro nastavení indikátoru zemních 

spojení Gsens = 21,10 µS při zvoleném koeficientu KGsens = 0,5. Pro směrovou ochrannou funkci 

byla vypočtena hodnota pro nastavení indikátoru zemních spojení Gsmer = 235,55 µS 

při zvoleném koeficientu KGsmer = 0,5 a odporu pomocného odporníku Rp = 707,56 Ω. 
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6.4.2.2 Výsledky měření 

Jednotlivé výsledky jsou shrnuty v následujících tabulkách. V tabulce Tab. 6-19 jsou 

shrnuty výsledky pro zapojení celé sítě s pěti vývody a umístěním indikátoru zemních 

spojení na prvním vývodu V1 a poruše na tomtéţ vývodu. Porucha vznikla v první fázi daného 

vývodu V1. Zemní spojení mělo pět různých charakterů. Prvním z nich bylo kovové zemní 

spojení, dalšími čtyřmi byly odporové zemní spojení, kde odpor pro jednotlivá odporová zemní 

spojení činil postupně Rzs = 10, 100, 400 a 1500 Ω. 

Tab. 6-19 Vyhodnocení konduktanční ochranné funkce pro poruchu na vývodu V1 

 

Z tabulky Tab. 6-19  lze vidět, ţe indikátor správně indikoval pro všech pět zemních spojení, 

které jsou identifikovány ve sloupci Typ poruchy. Sensitivní i směrová ochranná konduktanční 

funkce působila správně, pokud vzniklo zemní spojení v chráněném vývodu. Hodnoty změřeného 

netočivého napětí (U0) a netočivého proudu (I0) funkčním vzorkem indikátoru jsou zaznamenány 

v této tabulce rovněţ. Stejně tak je v tabulce zaznamenána i hodnota konduktance naměřené 

indikátorem při vyhodnocení zemního spojení. Vzhledem k projevující se chybě měření netočivé 

sloţky proudu (I0) funkční vzorek indikátoru zapůsobil správně, tj. zaindikoval zemní spojení, ale 

při vyšší hodnotě vypočtené konduktance G0,prim z měřícího signálu, neţ byla hodnota očekávané 

hodnoty vypočtené dle zvolené konfigurace sítě.  

V druhém měření byl indikátor stále připojený na vývodu V1, ale zemní spojení vzniklo 

v nechráněném vývodu V2. Zemní spojení opět vzniklo na fázi jedna a postupně byl měněn 

charakter zemního spojení z kovové poruchy na odporovou, přičemţ odporová porucha měla 

pro kaţdé měření jiný odpor, coţ lze vidět v následující tabulce Tab. 6-20 ve sloupci Typ 

poruchy. 

Tab. 6-20 Vyhodnocení konduktanční ochranné funkce pro poruchu na vývodu V2 

 

Jak lze vidět z této tabulky Tab. 6-20, tak indikátor během odporové poruchy 1500 Ω  

chybně indikoval zemní spojení v opačném směru, jelikoţ byl umístěn na vývodu V1, ale 

porucha vznikla na nechráněném vývodu V2. Na rozdíl od sensitivní konduktanční funkce, tak 

směrová konduktanční ochranná funkce při vysokoodporovém zemním spojení chybně 

zaindikovala toto zemní spojení, coţ dle zaznamenané hodnoty konduktance (překračující 

Směr I0 U0 I0 G0,prim

[-] [V] [A] [uS]

1 Kovová 1 1 0 13216 7,817 -591,27 1 1

1 Odporová(10Ω) 1 1 0 12877 7,695 -596,36 1 1

1 Odporová(100Ω) 1 1 0 10445 5,999 -554,91 1 1

1 Odporová(400Ω) 1 1 0 6338 3,228 -549,82 1 1

1 Odporová(1500Ω) 1 1 0 2773 1,12 -330,91 1 1

Indikátor na vývodu V1; Up = 22000 V; Ip = 800 A; PTP 160; PTN 220

Vývod s 

poruchou
Typ poruchy

Postižený vývod

TripGsens TripGsměr

Celkové hodnocení

Gsens Gsměr

Směr I0 U0 I0 G0,prim

[-] [V] [A] [uS]

2 Kovová 0 0 0 13426 1,022 251,636 0 0

2 Odporová(10Ω) 0 0 0 13028 1,068 75,636 0 0

2 Odporová(100Ω) 0 0 0 10575 1,241 114,909 0 0

2 Odporová(400Ω) 0 0 0 6400 1,072 165,091 0 0

2 Odporová(1500Ω) 0 1 1 2762 0,754 285,818 0 1

Vývod s 

poruchou
Typ poruchy

Nepostižený vývod Celkové hodnocení

TripGsens TripGsměr Gsens Gsměr

Indikátor na vývodu V1; Up = 22000 V; Ip = 800 A; PTP 160; PTN 220
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několikanásobně hodnotu konduktance vývodu) bylo způsobeno pravděpodobně velkou chybou 

měření netočivé sloţky proudu. 

Průběh kovového zemního spojení na vývodu V1 byl zaznamenán na přístroji Yokogava 

DL850. Ukázka tohoto průběhu je na obrázku Obr.  6-6. V tomto obrázku jsou první tři kanály 

(CH1, CH2, CH3) jednotlivá fázová napětí (U) a další tři kanály (CH9, CH10, CH11) jsou fázové 

proudy (I). 

 

Obr.  6-6 Průběh zemního spojení zaznamenaný přístrojem Yokogava DL850 

6.4.3 Susceptanční ochranná funkce 

Tato ochranná funkce byla otestována v izolované síti. Ve schématu, které je na obrázku 

Obr.  6-5 došlo k odpojení vývodu V3 a V5, tedy vývodů s kabelovým vedením. Odpojení bylo 

realizováno z důvodu, ţe izolované sítě se vyznačují niţšími hodnotami susceptance, to ovšem 

vývody s modelem kabelu neumoţňují. Indikátor zůstal opět na vývodu V1 a zemní spojení 

v prvním případě vzniklo na vývodu V1 a ve druhém případě opět na vývodu V2, tak jako 

při měření konduktanční ochranné funkce. 

6.4.3.1 Nastavení susceptančních ochranných funkcí 

Neţ se mohlo přistoupit k samotnému testování, bylo nutno vypočítat hodnoty pro nastavení 

sensitivní i směrové susceptanční ochranné funkce.  

Pro sensitivní susceptanční ochrannou funkci platí: 
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KBBB

sens

sens

BsensPvedsens

21

5,004,42

0







 (S; S, -), (6.4) 

kde KBsens je bezpečnostní koeficient a lze ho volit v rozsahu 0,5 aţ 0,8, BPved je susceptance 

chráněného vývodu za místem instalace indikátoru (části vedení na vývodu, který je za místem 

instalace indikátoru z pohledu od napájecí rozvodny) a  0B je mezní susceptance, která definuje 

pásmo necitlivosti indikátoru. Pokud je BPved větší neţ celková susceptance zbylých vývodů BN, 

pouţije se na místo BPved tato susceptance BN. Úroveň  0B je nutné volit s ohledem na chybu 

měření indikátoru. Pro sensitivní ochrannou funkci byla vypočtena hodnota pro nastavení 

indikátoru zemních spojení Bsens = 21,02 µS při zvoleném koeficientu KBsens = 0,5. 

Pro směrovou susceptanční ochrannou funkci platí, v případě ţe známe susceptanci všech 

nepostiţených vedení: 

 SBKB NBsmersmer 51,2801,575,0   (S; -, S), 
(6.5) 

kde KBsmer je bezpečnostní koeficient a lze ho volit v rozsahu 0,5 aţ 0,8; BN je celková 

susceptance všech nepostiţených vedení BTotal vyjma susceptance chráněné části vedení PvedB
 

(susceptance postiţeného vývodu za místem instalace indikátoru). Tyto hodnoty lze získat, jak je 

naznačeno níţe: 

 SBBB PvedTotalN 01,574201,97   (S; S, S), 
(6.6) 

Aby byla zajištěna selektivita této směrové susceptanční metody musí 

být rovněţ splněna podmínka Pvedsmer BB  . Pro směrovou ochrannou funkci byla vypočtena 

hodnota pro nastavení indikátoru zemních spojení Bsmer = 28,51 µS při zvoleném koeficientu 

KBsmer = 0,5. Tato susceptance ale nesplní podmínku, ţe musí být větší neţ susceptance 

postiţeného vývodu BPved = 42 µS. Namísto této susceptance se pro nastavení indikátoru pouţije 

Bsmer = 50 µS. 

6.4.3.2   Výsledky měření 

První tabulka Tab. 6-21 shrnuje hodnoty naměřené a vypočtené pro susceptanční ochrannou 

funkci při umístění indikátoru na vývodu V1 a poruše také na vývodu V1. Porucha, jak bylo 

zmíněno výše, měla několik charakterů, tyto charaktery jsou vidět ve sloupci Typ poruchy. Lze 

vidět, ţe sensitivní susceptanční ochranná funkce působila správně ve všech případech. Směrová 

susceptanční ochranná funkce působila také správně, pouze u vysokoodporové hodnoty 

Rp = 1500 Ω indikátor zaznamenal překročení netočivého napětí U0, ale nedošlo k signalizaci 

zemního spojení. 



6 Ověření navrţených testů  68 

Tab. 6-21 Vyhodnocení susceptanční ochranné funkce pro poruchu na vývodu V1 

 

V tabulce Tab. 6-21 jsou dále zaznamenány hodnoty netočivého napětí a netočivého proudu, 

při kterých indikátor zaindikoval zemní spojení, případně se spustil výpočet, ale nedošlo 

k indikaci, viz vysokoodporové zemní spojení s odporem poruchy Rp = 1500 Ω. Indikátor 

v tomto případě, kdy došlo k poruše na chráněném vývodu, má naměřit hodnotu nepostiţených 

vývodů, která je BN = -56µS. Tato hodnota naměřena nebyla, jelikoţ indikátor měří s velkou 

chybou měření netočivé sloţky proudu. 

Ve druhém měření byl opět indikátor připojen na vývodu V1. Porucha v tomto případě 

vznikla na vývodu V2. Obdobně jako v předchozím měření mělo zemní spojení 

několik charakterů. Toto měření je zaznamenáno v následující tabulce Tab. 6-22, ve které 

indikátor během odporové poruchy 1500 Ω  chybně indikoval zemní spojení v opačném směru, 

jelikoţ byl umístěn na vývodu V1, ale porucha vznikla na nechráněném vývodu V2. Na rozdíl od 

sensitivní susceptanční funkce, tak směrová susceptanční ochranná funkce při vysokoodporovém 

zemním spojení chybně zaindikovala toto zemní spojení, coţ dle zaznamenané hodnoty 

susceptance (překračující hodnotu susceptance vývodu BPved = 42 µS) bylo způsobeno 

pravděpodobně velkou chybou měření netočivé sloţky proudu. 

Tab. 6-22 Vyhodnocení susceptanční ochranné funkce pro poruchu na vývodu V2 

 

6.4.4 Závěr 

Při testování na fyzikálním modelu distribuční soustavy 22 kV v případě pouţití 

konduktanční ochranné funkce v kompenzované síti s pomocným odporníkem dochází k měření 

několikanásobně vyšších hodnot konduktance, coţ je pravděpodobně způsobeno chybou měření 

netočivého proudu, kdy při tomto měření netočivá sloţka proudu dosahuje malých 

hodnot. V případě susceptanční ochranné funkce v izolované síti dochází k vyhodnocení zemního 

spojení a měření poruchové susceptance v blízkosti vypočtených hodnot známých pro danou 

konfiguraci sítě. Obě tyto ochranné funkce v případě nepostiţeného vývodu indikovali chybně 

zemní spojení při vysokoodoporovém zemním spojení s odporem poruchy 1500 Ω, coţ bylo 

způsobeno pravděpodobně chybou měření netočivého proudu, jelikoţ netočivý proud dosahoval 

při tomto zemním spojení malých hodnot. 

Směr I0 U0 I0 G0,sek

[-] [V] [A] [uS]

1 Kovová 1 1 0 13653 0,7528 -87 1 1

1 Odporová(10Ω) 1 1 0 13567 0,9288 -79 1 1

1 Odporová(100Ω) 1 1 0 13032 9559 -88 1 1

1 Odporová(400Ω) 1 1 0 11524 0,4341 -87 1 1

1 Odporová(1500Ω) 1 0,H 0 7825 0,4341 -58 1 0,H

TripBsens TripBsměr

Celkové hodnocení

Gsens Gsměr

Indikátor na vývodu V1; Up = 22000 V; Ip = 800 A; PTP 160; PTN 220

Vývod s 

poruchou
Typ poruchy

Postižený vývod

Směr I0 U0 I0 B0,prim

[-] [V] [A] [uS]

2 Kovová 0 0 0 13790 1,083 34,909 0 0

2 Odporová(10Ω) 0 0 0 13701 0,877 26,909 0 0

2 Odporová(100Ω) 0 0 0 13192 1,055 40,000 0 0

2 Odporová(400Ω) 0 0 0 11645 1,493 53,091 0 0

2 Odporová(1500Ω) 0 1 1 7892 1,132 52,364 0 1

Vývod s 

poruchou
Typ poruchy

Neostižený vývod

TripBsens TripBsměr

Celkové hodnocení

Gsens Gsměr

Indikátor na vývodu V1; Up = 22000 V; Ip = 800 A; PTP 160; PTN 220
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7 PATENTOVÁ REŠERŠE 
Tato kapitola se zabývá rešerší patentů, které mají admitanční princip detekce (indikace) 

zemního spojení. Rešerše patentů se dále týká indikátorů, případně ochran zabývajících se 

indikací zemního spojení (ZS) a byla provedena v mezinárodní databázi Espacenet 

(dostupná z: http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html). 

Předběţné definice pro hledání 

- způsob indikace zemního spojení 

- admitanční princip indikace zemního spojení 

Klíčová slova v názvech při vyhledávání 

- apparatus for detecting earth fault 

- admittance principle for detecting earth fault 

Mezinárodní třídění 

G01R31/14, G01R31/08, G01R31/02, G08B21/10 

H02H3/16,  H02H3/40, H02H7/26, H02H3/26 

US2011298468 (A1)  -  METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING A PHASE-

TO-EARTH FAULT 

Níţe popsaná podkapitola vychází z [14]. Datum vydání patentu je 6. května 2014. 

Způsob a zařízení pro detekci zemního spojení ve třífázové elektrické síti. Metoda zaloţená 

na poměru netočivého napětí a netočivého proudu, resp. poměru jejich rozdílů. Rozdíl mezi 

napětími je uvaţován před poruchou a během zemního spojení. Zařízení porovnává vypočtenou 

netočivou admitanci s předem stanovenou charakteristikou pro zjištění zemního spojení. 

1. Tento patent nárokuje: 

- způsob detekce zemního spojení, přičemţ metoda zahrnuje sledování netočivého proudu 

a netočivého napětí v elektrické síti 

- zjišťování zemního spojení na základě sledování netočivé sloţky napětí 

- stanovení rozdílu mezi netočivou sloţkou proudu sledovanou před zemním spojením 

a sledovanou během zemního spojení 

- stanovení rozdílu mezi netočivou sloţkou napětí sledovanou před zemním spojením 

a sledovanou během zemního spojení 

- stanovení netočivé admitance na základě poměru mezi netočivou sloţkou proudu 

a netočivou sloţkou napětí (případně jejich rozdílem) 

- porovnání stanovené netočivé admitance s charakteristikou chránění pro detekci zemního 

spojení, přičemţ předem určená provozní charakteristika je v admitanční rovině 

definována uzavřenou oblastí tak, ţe střed této oblasti je posunut od počátku směrem 

k zápornému směru susceptance a / nebo zápornému směru konduktance. 

2. Způsob podle nároku 1 se vyznačuje tím, ţe porovnává stanovenou admitanci s předem 

určenou provozní charakteristikou pro detekci zemního spojení a zahrnuje: 

- určení, zda je netočivá admitance uvnitř nebo vně uzavřené oblasti definované předem 

stanovenou provozní charakteristikou v admitanční rovině 

- detekování zemního spojení, pokud se stanovená netočivá admitance nachází vně předem 

definované a uzavřené provozní charakteristiky. 

http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html
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3. Dle nároku 1 je uzavřená oblast definovaná jako kruţnice nebo elipsa mající středový 

bod, který je posunutý od počátku admitanční roviny směrem k zápornému směru 

susceptance a / nebo negativnímu směru konduktance. 

4. Dle nároku 1 je uzavřená oblast definována jako kruţnice, jejíţ středový bod je posunut 

od původní roviny admitance směrem k zápornému směru susceptance a / nebo 

zápornému směru konduktance tak, ţe segment kruhu je vyjmut z uzavřené oblasti 

a tento segment je definovaný čárou předem stanovené hodnoty konduktance. 

5. Dle nároku 1 je uzavřená oblast mnohoúhelník se třemi nebo více stranami definovanými 

třemi nebo více čarami. 

6. Způsob podle nároku 1 se vyznačuje: 

- aktualizací předdefinované provozní charakteristiky pokud se změní spínání elektrické 

linky nebo v předem definovaných intervalech. 

7. Trvalé počítačem čitelné médium obsahující programový kód pro počítač, přičemţ 

počítač provádí pomocí programového kódu jednotlivé kroky podle nároku 1. 

8. Zařízení pro detekci zemního spojení v třífázové elektrické síti obsahuje: 

- prostředky pro sledování netočivého proudu a netočivého napětí v elektrické síti 

- prostředky pro detekci zemního spojení v elektrické síti zaloţené na netočivém napětí 

- prostředky pro určení rozdílu mezi netočivým proudem před vznikem zemního 

spojení a při zemním spojení 

- prostředky pro určení rozdílu mezi netočivým napětím před vznikem zemního 

spojení a při zemním spojení 

- prostředky pro určení netočivé admitance zaloţené na poměru mezi netočivým proudem 

a netočivým napětím, případně podílem jejich rozdílů 

- prostředky pro porovnání stanovené netočivé admitance s předem definovanou operační 

(provozní) charakteristikou pro detekci zemního spojení ve třífázové elektrické síti, 

přičemţ předem stanovená provozní charakteristika je prezentována v admitanční rovině 

a definuje uzavřenou oblast, jejíţ střed je posunut oproti počátku k negativnímu směru 

susceptance a / nebo negativnímu směru konduktance. 

9. Dle nároku 8 prostředek pro porovnání stanovené netočivé admitance s předem 

stanovenou provozní charakteristikou pro zjištění zemního spojení na třífázové elektrické 

lince zahrnuje: 

- prostředky pro určení, zda je netočivá admitance uvnitř nebo vně uzavřené oblasti 

předem definované provozní charakteristiky v admitanční rovině 

- prostředky pro detekci zemního spojení v případě, ţe netočivá admitance je určena mimo 

uzavřenou oblast předem stanovenou provozní charakteristikou v admitanční rovině. 

10. Zařízení dle nároku 8 se vyznačuje tím, ţe uzavřená oblast je definovaná kruţnicí 

nebo elipsou mající středový bod, který je odsazen od počátku admitanční rovny 

k zápornému směru susceptance a / nebo zápornému směru konduktance. 

11. Zařízení dle nároku 8 se vyznačuje tím, ţe uzavřená oblast je definovaná kruhem, jehoţ 

středový bod je posunut od počátku admitanční roviny k zápornému směru 

susceptance a / nebo zápornému směru konduktance, takţe segment kruhu je vyjmut 

z uzavřené oblasti, přičemţ tento segment je definován čarou předem stanovené hodnoty 

konduktance. 
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12. Zařízení dle nároku 8 se vyznačuje tím, ţe uzavřená oblast je mnohoúhelník s třemi nebo 

více stranami definovanými třemi nebo více čarami. 

13. Zařízení dle nároku 8 se vyznačuje tím, ţe zařízení obsahuje prostředky pro aktualizaci 

předem stanovených provozních charakteristik při změně spínacího stavu třífázové 

elektrické linky nebo v předem stanovených intervalech. 

14. Zařízení dle nároku 8 se vyznačuje tím, ţe obsahuje ochranné relé. 

15. Zařízení pro detekci zemního spojení ve třífázové elektrické síti obsahuje: 

- monitorovací jednotku nakonfigurovanou pro monitorování netočivého proudu 

a netočivého napětí v elektrické síti 

- detekční jednotku nakonfigurovanou pro detekci zemního spojení v elektrické síti 

zaloţené na netočivé sloţce napětí 

- určovací jednotku nakonfigurovanou pro určení: 

- rozdílu mezi netočivým proudem před vznikem zemního spojení a netočivým 

proudem zaznamenaným při zemním spojení 

- rozdílu mezi netočivým napětím před vznikem zemního spojení a netočivým 

napětím zaznamenaným při zemním spojení 

- netočivé admitance na základě poměru rozdílu netočivého proudu a netočivého 

napětí, případně podílu jejich rozdílů 

16. porovnávací jednotku nakonfigurovanou pro porovnání stanovené netočivé admitance 

s předem stanovenou provozní charakteristikou činnosti pro detekci zemního spojení 

ve třífázové elektrické síti, přičemţ předem stanovená provozní charakteristika, pokud 

je prezentována v admitanční rovině, tak definuje uzavřenou oblast tak, ţe střed této 

uzavřené oblasti je posunut od počátku admitanční roviny záporným směrem susceptance 

a / nebo záporném směru konduktance. 

Shrnutí 

V této kapitole byl blíţe popsán a specifikován patent, který se zabývá detekcí zemního 

spojení a zařízením, které je schopné vyhodnocovat toto zemní spojení na základě posouzení 

admitance vzhledem ke zvolené charakteristice, změně netočivého proudu (I0) nebo netočivého 

napětí (U0). Bliţší informace a další detaily o tomto patentu se dá nalézt v [14] nebo případně na 

odkazu, který je zmíněný v úvodu této kapitoly. Pro snazší vyhledávání je v této kapitole uvedeno 

také mezinárodní třídění patentů, které se zabývají admitančním principem indikace, případně 

vyhodnocování zemních spojení. Patent neobsahuje nároky týkající se  konduktanční (G) 

a susceptanční (B) metody. 
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8 ZÁVĚR 
Vlastní práce ve svém úvodu stručně mapuje problematiku lokalizace zemních spojení 

a jejich charakteristiku. V návaznosti na toto je v následující kapitole popsáno, co je indikátor 

poruch a jsou uvedeny jejich příklady pouţití dle jejich kategorizace na indikátory zkratů, 

indikátory zemních spojení a kombinované indikátory. 

V kapitole 2 jsou pak detailněji uvedeny v současnosti pouţívané metody pro vyhodnocení 

a lokalizaci zemního spojení v kompenzovaných a izolovaných vysokonapěťových soustavách. 

Vzhledem k tomu, ţe distribuční sítě patří k nejrozsáhlejším sítím, je nutné zajistit bezpečný 

a spolehlivý provoz. Proto kromě těchto současně pouţívaných metod pro lokalizaci a indikaci 

zemních spojení se práce zabývá rovněţ novými metodami indikace. Těmto novým metodám 

indikace zemního spojení se v práci věnuje kapitola 3. Mezi nové metody patří zejména 

multifrekvenční netočivá admitanční metoda, metoda netočivého admitančního kritéria 

pro vysokonapěťový vývod a citlivý detekční algoritmus pro nízko a vysokoimpedanční poruchy 

v kompenzovaných sítích vysokého napětí. Dále práce obsahuje rešerši současných na trhu 

dostupných zařízení, které fungují na admitančním principu. Vybrána byla ochrana firmy ABB, 

s.r.o. a to konkrétně REF 615 a multifunkční zemní ochrana RYo českého výrobce 

PROTECTION&Consulting, s.r.o. Práce se u obou ochran zabývá jejich admitančními 

ochrannými principy a také jejich nastavením, které je uvedeno v tabulkách v kapitole 4. 

Kapitola 5 se zabývá návrhem testů pro otestování funkčního vzorku indikátoru poruch. 

Testy jsou specializovány na ověření admitančního, případně konduktančního či susceptančního 

principu vyuţívaného pro detekci zemního spojení a to jak v sítích kompenzovaných, 

kompenzovaných s pomocným odporníkem, izolovaných ale i odporově uzemněných. Testy byly 

navrţeny tak, aby ověřili výpočet charakteristických veličin a také správnost indikace poruchy 

(zemního spojení). Prvním z navrţených testů bylo ověření hraniční podmínky nastavené 

hodnoty netočivé konduktance a susceptance. Test měl prokázat, zda indikátor vybavuje korektně 

v hraničních bodech admitanční charakteristiky. Další navrţený test spočíval v ověření meze 

netočivého napětí, kde cílem testu bylo prověřit, zda indikátor správně vyhodnocuje zemní 

spojení při překročení popudové hodnoty netočivého napětí. 

Pro ověření testů bylo pouţito sekundárního testeru Omicron CMC256plus, pomocí kterého 

byly provedeny testy jak ustálených stavů, tak testy vycházejících z poruchových záznamů 

(transientní testy), kdy do indikátoru byly injektovány reálné poruchové záznamy. Dále proběhlo 

ověření indikátoru poruch na fyzikálním modelu distribuční soustavy 22 kV. Testování a 

ověřování navrţených ochranných funkcí je popisováno v kapitole 6, kde toto testování je 

rozděleno na dvě části.  

První část bylo úvodní testování, při kterém bylo zjištěno, ţe indikátor chybně vyhodnocoval 

susceptanční ochrannou funkci, směrovou i sensitivní, kde docházelo k opačné signalizaci 

průchodu poruchového proudu. Z výsledků testů vyplývá, ţe indikátor v těchto prvotních testech 

indikoval chybně zemní spojení, a to z důvodu chyby měření proudu, která způsobovala při 

niţších hodnotách konduktance, případně susceptance, předčasné vyhodnocení zemního spojení. 

Toto je potvrzeno i naměřenými charakteristikami, jak pro konduktanční, tak i susceptanční 

ochrannou funkci. Při ověření meze netočivého napětí bylo zjištěno, ţe indikátor při výpočtu 

netočivého napětí neuvaţuje fázovou hodnotu, ale hodnotu sdruţenou, čili hodnotu o odmocninu 

ze tří vyšší. Podstatnou chybou, která byla u indikátoru objevena, byla chyba v převodu napětí a 

proudu, kde indikátor nefungoval správně při nastavení různých primárních hodnot napětí nebo 

proudu. Na základě této primární série testů byla provedena úprava a optimalizace funkčního 
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vzorku navrţeného indikátoru. Následně proběhla druhá část testování, která byla zaměřena 

na ověření maximálních moţných nastavení hodnot ochranných principů pro různé převody 

napětí 

a proudu. Další test spočíval v ověření přesnosti výpočtu konduktanční a susceptanční ochranné 

funkce, kdy byla proměřena admitanční charakteristika při konstantní hodnotě admitance 

a výsledky jsou uvedeny v kapitole 6.2.2. Dalším testem bylo ověřeno směrování. Výsledky 

tohoto testu jsou v kapitole 6.2.3. 

Pro testování transientních testů byly převedeny reálné poruchové záznamy do formátu 

COMTRADE, který byl následně pomocí Omicronu CMC256plus injektován do funkčního 

vzorku indikátoru poruch, který správně indikuje zemní spojení na postiţeném vývodu při 

zvolení sensitivní ochranné funkce. Směrová ochranná funkce při vysokoodporových zemních 

spojeních neindikuje korektně. V případě nepostiţeného vývodu došlo u sensitivní ochranné 

funkce k zahájení výpočtu admitance pravděpodobně vlivem chyby měření netočivého proudu. 

Nedošlo však k indikaci zemního spojení. 

Při testování na fyzikálním modelu distribuční soustavy 22 kV v případě pouţití 

konduktanční ochranné funkce v kompenzované síti s pomocným odporníkem dochází k měření 

několikanásobně vyšších hodnot konduktance, coţ je pravděpodobně způsobeno chybou měření 

netočivého proudu, kdy při tomto měření netočivá sloţka proudu dosahuje velmi malých 

hodnot. V případě susceptanční ochranné funkce v izolované síti dochází k vyhodnocení zemního 

spojení a měření poruchové susceptance v blízkosti vypočtených hodnot známých pro danou 

konfiguraci sítě. Obě tyto ochranné funkce v případě nepostiţeného vývodu indikovali chybně 

zemní spojení při vysokoodoporovém zemním spojení s odporem poruchy 1500 Ω, coţ bylo 

způsobeno pravděpodobně chybou měření netočivého proudu, jelikoţ netočivý proud dosahoval 

při tomto zemním spojení malých hodnot. 

Poslední kapitola práce se věnuje patentové rešerši, která byla provedena na základě dat 

z mezinárodní databázi Espacenet. Nejrelevantnější patent je US2011298468 (A1), který je v této 

kapitole popsán. 

Funkční vzorek indikátoru vykazuje značnou chybu v měření proudových a napěťových 

vstupů, proto by bylo vhodné pro jeho další úpravu zváţit doplnění o přímé měření netočivých 

sloţek napětí a proudu, které by sníţily chybu výpočtu admitance (B, G) a zlepšili tak schopnost 

vyuţití a pouţití navrţeného indikátoru zemních spojení. 

Navrţené testy mohou být pouţity pro testování a ověření indikátorů poruch současně 

dostupných na trhu, případně indikátorů, které jsou ve fázi prototypů či funkčních vzorků. 
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PŘÍLOHA A  
Tabulka 1 Základní neskupinové parametry pro nastavení ochrany [11] 

Parametr Rozsah hodnot Jednotka Krok Defaultní hodnota Popis 

Operace (provoz) 1 = on / 5 = off     1 = on Operace VYP / ZAP 

 

Tabulka 2 Rozšířené parametry neskupinového nastavení ochrany [11] 

Parametr Rozsah hodnot Jednotka Krok Defaultní hodnota Popis 

Admitanční 
výpočet 

1 = Normal 

  
1 = Normal 

Mód výpočtu 
admitance 2 = Delta 

Reset časového 
zpoždění 

0 až 60000 ms 1 20 
Restartování časového 
zpoždění 

Pólová reverzace 
0 = False 

  
0 = False Otáčení polarizace 

1 = True 

Minimální provozní 
proud 

0,01 až 1,00 x In 0,01 0,01 Minimální provozní 
proud 

Minimální provozní 
napětí 

0,01 až 1,01 x Un 0,01 0,01 Minimální provozní 
napětí 

Vstup signálu  
proudu I0 

1 = Změřené 

  
1 = Změřené 

Výběr vstupního 
signálu netočivého 
proudu 2 = Počítané 

Vstup signálu  
napětí U0 

1 = Změřené 

  
1 = Změřené 

Výběr vstupního 
signálu netočivého 
napětí 2 = Počítané 

 

Tabulka 3 Sledované hodnoty základní admitanční ochrany EFPADM [11] 

Jméno Rozsah hodnot Jednotka Typ Popis 

START_DUR 0,00 až 100,00 % FLOAT32 
Poměr mezi spouštěcím a 
vypínacím (operačním časem) 

FAULT_DIR 

0 = Neznámý 

 
Enum Detekovaný směr poruchy 

1 = Dopředný 

2 = Zpětný 

3 = Oba (1+2) 

COND_RES -1000,00 až 1000,00 mS FLOAT32 
Konduktanční (reálná) část 
vypočítané poruchové 
admitance 

SUS_RES -1000,00 až 1000,00 mS FLOAT32 
Susceptanční (imagin.) část 
vypočítané poruchové 
admitance 

EFPADM 

1 = Zapnuto 

 
Enum 

Status základní admitanční 
ochrany při zemním spojení 
(EFPADM) 

2 = Blokováno 

3 = Testování 

4 = Test/Blokováno 

5 = Vypnuto 
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PŘÍLOHA B 
Tabulka 4 Základní neskupinové nastavení multifrekvenční admitanční ochrany [11] 

Parametr Rozsah hodnot Jednotka Krok Defaultní hodnota Popis 

Operace 
(provoz) 

1 = on / 5 = off 
    

1 = on Operace VYP / ZAP 

Provozní mód 

1 = Přerušovaná ZS 

    

3 = Generální ZS 
Provozní kritérium 
(podmínka) 

3 = Generální ZS 

4 = Alarmující ZS 

Tabulka 5 Rozšířené neskupinové nastavení multifrekvenční admitanční ochrany [11] 

Parametr Rozsah hodnot Jednotka Krok Defaultní hodnota Popis 

Počátek 
časového 
zpodždění 

30 až 60000 ms 1 30 
Počátek časového 
zpoždění 

Reset časového 
zpoždění 

0 až 60000 ms 1 500 
Restartování časového 
zpoždění 

Pólová 
reverzace 

0 = False 

    
0 = False Otáčení polarizace 

1 = True 

Početní limit 
špiček (vrcholů) 

1 až 20   1 2 
Početní limit špiček pro 
přerušovaná ZS 

Vstup signálu  
proudu I0 

1 = Změřené 

    
1 = Změřené Výběr vstupního signálu 

netočivého proudu 2 = Počítané 

Vstup signálu  
napětí U0 

1 = Změřené 

    
1 = Změřené Výběr vstupního signálu 

netočivého napětí 2 = Počítané 

Tabulka 6 Sledovaná data multifrekvenční admitanční ochrany [11] 

Jméno Rozsah hodnot Jednotka Typ Popis 

START_DUR 0,00 až 100,00 % FLOAT32 
Poměr mezi spouštěcím a 
vypínacím (operačním časem) 

FAULT_DIR 

0 = Neznámý 

  

Enum Detekovaný směr poruchy 
1 = Dopředný 

2 = Zpětný 

3 = Oba (1+2) 

DIRECTION 

1 = Neznámý 

  

Enum Informace o směru 
2 = Dopředný 

3 = Zpětný 

4 = Oba (1+2) 

ANGLE 
-180,00 až 180,00 ° FLOAT32 

Úhel mezi polarizovanými a 
provozními hodnotami 

EFPADM 

1 = Zapnuto 

  

Enum 
Status základní admitanční 
ochrany při zemním spojení 
(EFPADM) 

2 = Blokováno 

3 = Testování 

4 = 
Test/Blokováno 

5 = Vypnuto 
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PŘÍLOHA C 
Tabulka 7 Ověření změny proudu I0 v krocích při změně fázového posunu 

pro směrovou ochrannou funkci s hodnotou Gnast = 100 µS 

 

φ I I0_trip G0_trip G0_vyp Indikace směru Působení

[°]  [A] [µS] [µS] [µS] [%] ANO / NE  [-]

0 1,12 111 101,82 -9,18 -9,02 ANO

10 1,12 110 100,27 -9,73 -9,70 ANO

20 1,12 104 95,68 -8,32 -8,70 ANO

30 1,24 106 97,62 -8,38 -8,58 ANO

40 1,36 103 94,71 -8,29 -8,75 ANO

50 1,72 107 100,51 -6,49 -6,46 ANO

60 2,20 105 100,00 -5,00 -5,00 ANO

70 3,28 105 101,98 -3,02 -2,96 ANO

80

90

100

110

120 2,08 -108 -94,55 13,45 -14,23 NE

130 1,60 -104 -93,50 10,50 -11,23 NE

140 1,36 -106 -94,71 11,29 -11,92 NE

150 1,24 -106 -97,62 8,38 -8,58 NE

160 1,12 -104 -95,68 8,32 -8,70 NE

170 1,12 -109 -100,27 8,73 -8,71 NE

180 1,12 -110 -101,82 8,18 -8,04 NE

190 1,12 -105 -100,27 4,73 -4,72 NE

200 1,12 -101 -95,68 5,32 -5,56 NE

210 1,24 -104 -97,62 6,38 -6,53 NE

220 1,48 -107 -103,07 3,93 -3,82 NE

230 1,72 -105 -100,51 4,49 -4,47 NE

240 2,20 -103 -100,00 3,00 -3,00 NE

250 3,28 -103 -101,98 1,02 -1,00 NE

260

270

280

290 2,80 104 87,06 -16,94 -19,46 ANO

300 1,96 107 89,09 -17,91 -20,10 ANO

310 1,60 108 93,50 -14,50 -15,51 ANO

320 1,36 108 94,71 -13,29 -14,03 ANO

330 1,24 110 97,62 -12,38 -12,68 ANO

340 1,12 106 95,68 -10,32 -10,79 ANO

350 1,12 110 100,27 -9,73 -9,70 ANO

360 1,12 112 101,82 -10,18 -10,00 ANO

U0_pop = 8 %; G0_pop = 100 µS; U0 = 11000 V

ΔG0

Neindikuje

Neindikuje

Neindikuje

Neindikuje

Neindikuje

Neindikuje

Neindikuje
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Tabulka 8 Ověření změny proudu I0 v krocích při změně fázového posunu pro sensitivní 

ochrannou funkci s hodnotou Gnast = 25 a 50 µS 
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PŘÍLOHA D 
Ověření přesnosti výpočtu ochranné funkce pro admitanci Y0 = 1000 uS, netočivé napětí 

v sekundární hodnotě 56 V a netočivý proud v sekundární hodnotě 0,056 A. Měněn byl fázový 

posun proudu a nejprve byly odečítány hodnoty konduktance a následně susceptance. 

Tabulka 9 Naměřené hodnoty pro ověření přesnosti 

výpočtu ochranných funkcí pro Y0 = 1000 uS 

 

ϕI Bcmc Gcmc Bind Gind Δ U0,ind I0,ind

*°+ *μS+ *μS+ *μS+ *μS+  [%] [V] [A]

0 0,000 1000,000 x 930 7,000 56 0,526

10 173,648 984,808 x 915 7,088 56 0,053

20 342,020 939,693 x 867 7,736 56 0,053

30 500,000 866,025 x 793 8,432 56 0,053

40 642,788 766,044 x 688 10,188 56 0,054

50 766,044 642,788 x 571 11,168 56 0,054

60 866,025 500,000 861 x 0,580 56 0,054

70 939,693 342,020 925 x 1,564 56 0,055

80 984,808 173,648 954 x 3,128 56 0,054

90 1000,000 0,000 988 x 1,200 56 0,056

100 984,808 -173,648 953 x 3,230 56 0,055

110 939,693 -342,020 902 x 4,011 56 0,056

120 866,025 -500,000 829 x 4,275 56 0,056

130 766,044 -642,788 727 x 5,097 56 0,056

140 642,788 -766,044 x -794 3,649 56 0,056

150 500,000 -866,025 x -893 3,115 56 0,056

160 342,020 -939,693 x -948 0,884 56 0,562

170 173,648 -984,808 x -988 0,324 56 0,056

180 0,000 -1000,000 x -1003 0,300 56 0,566

190 -173,648 -984,808 x -971 1,402 56 0,056

200 -342,020 -939,693 x -914 2,734 56 0,055

210 -500,000 -866,025 x -848 2,081 56 0,056

220 -642,788 -766,044 x -744 2,878 56 0,055

230 -766,044 -642,788 -755 x 1,442 56 0,056

240 -866,025 -500,000 -845 x 2,428 56 0,055

250 -939,693 -342,020 -916 x 2,521 56 0,055

260 -984,808 -173,648 -958 x 2,722 56 0,055

270 -1000,000 0,000 -957 x 4,300 56 0,054

280 -984,808 173,648 -937 x 4,855 56 0,054

290 -939,693 342,020 -878 x 6,565 56 0,053

300 -866,025 500,000 -800 x 7,624 56 0,052

310 -766,044 642,788 -694 x 9,405 56 0,053

320 -642,788 766,044 x 734 4,183 56 0,053

330 -500,000 866,025 x 826 4,622 56 0,053

340 -342,020 939,693 x 880 6,352 56 0,052

350 -173,648 984,808 x 924 6,175 56 0,053

360 0,000 1000,000 x 930 7,000 56 0,526
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Obrázek 1 Kruhový diagram pro Y0 = 100 uS 
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