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Schváleno rozhodnutIm ministerstva škoIství České sociaIistické
č. i.1o553/85-30 ze dne í5. brezna 1985 iako ceIostátní vysokoškoIská
pro oIektrotechnické íakulty vysokfch škoI technickfch.

republiky
učebnice Prechodné jevy

V e|ektri začních soustavách

ProÍ. lng. ZDENĚK TROJÁNEK, cSc.
Doc. tng' JosEF HÁJEK, CSc.

Doc. Ing. PAVOL KVASNICA, CSc.

Praha 1987

sNTL _ Nak|adatelství technické literatury

A|Ía, vydavateÍstvo technickej a ekonomickej Iiterat ry



Kniha vysvětlu|e vz'nik, vlznanr a metody iešení pŤechodn!'ch jevri, které probíllaji v clektli-

račniclr soustavácb pŤi narušeni jejich ustáIeného chodu. Zab:|vá se pÍi torn elektronlagnetickymi

pŤechodnjmi jevy a elektrontechanick1|mi pÍechotlnfmi jevy. Hlavní pozornost je věnována problémťim

zkrat a stability elektrizačnich soustav.

Je určena stuclujícím elektrotechnicklch fakult a inženyrrim pracrrjicím v oboru tlítvrhu.

projektování. pÍovozu a Ťizeni elektrizačních soustav.
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PI{EDMLUVA

Celostlrtní učebrrice 
',PŤechodné jevy v elektrizačních soustavách.. je určena

pro studiun-r stejnojrnenného pŤednlětu ve studijním oboru Elektroenergetika na
e|ektr.otecIrnick1ich fakultách. Jejím poslírním je seznámit studenty s fyzikálni pod-
statou a metodami v1ipočtŮ pŤechodnlch jevťr probíhajících v elektrizačniclr
soustaváclr. V soulrlase s osnovou pÍeclmětu je látka učebnice rozdělena do tlvou
části' První část' zabyvajíci se elektromagnetickymi pŤechodnlmi jevy (kap. I až 8),
zahrnuje pŤeclrodné jevy v elektrizačních soustaváclr pŤi konstantrrích rihtov;7ch
ryclrlostech všech paralelně pracujících točiv]/ch elektrick ch strojri. Zvláštní po-
zornost je v ní věnována zkrat m. Druhá část, zab vajicí se elektromechanick]imi
pŤechodn:i mijevy (kap. 9 aŽ |9), zahinuje pŤechodné jevy pŤi prorněnn cl' ťlhIov ch
rych|ostech točiv;/ch strojri; zv|áštní pozornost je věnovárra stabi|itě cl-rodu elektri.
začních soustav.

Autorsky kolektiv si rozdělil práci na tvorbě učebnice takto: Úvod a první
část (kap. 1 až 8) napsa| prof. Ing. Zdeněk Trojánek, cSc. z ČVuT v Praze' kter
byl současně vec|oucím autorského kolektivu. Kapitoly druhé části zoritcova|i
doc. lng. Pavo| Kvasnica, CSc. z SVŠT v Bratislavě (kap. 10) a doc, Ing. Josef
Hájek' CSc. z VŠSE v Plzni (kap.9 a 1| aŽ l9, dá|e pŤeklaá kap. 10).

PŤec|mět ,,PŤec|rodrré jevy v elektrizačníclr soustavách.. vznikl pŤi vytvoÍení
trovélro studijnílro oboru Elektroenergetika pŤi poslední obsahové pÍestavbě studia
na vysok ch školách. PŤedkládaná celostátní učebrrice byla napsána po poměrně
krátké tlobě existerrce pŤeclmětu. AutoŤi buclou proto vclěčni za kritické pŤrpomínky
k jcjílIrrr současnémtt vydáni'

Prosinec 1983 AuLoÍi

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBoLŮ

* stavovír matice lineárrriho systénru

- součinitel tlunrení pii k;fváni rotoru alternátoru
- vzdálenost vodičťr, činitel ťrtlumu

- stiední geornetrická vzdálenost vodič
_ stŤední geometrická vzdálenost zentllicího lana a fázovych vo<ličir_ lrloubka fiktivního zpětného vo<liče
_ poměrná hodnota elektromotorického napětí E (indexy nlaji stejny

vyznamjako u E)

- {ázor elektromotorického napětí (v rněÍítku poměrn1ich hodnot' indexv
maji stejn;i vyznarnjako u E)

- indukované elektromotorické napětí alterrrátoru
- elektromotorické napěti za pŤechoc!nou reaktarrcí
- podéiná s|oŽka napětí E,

- pŤíčná sloŽka napětí E,
_ elektromotorické napětí za rázovou reaktancí
* podélná sloŽka napětí E,.

- pŤíčná složka napěti E,,

- pŤepočítané budicí napětí a|ternátoru
_ fázor elektromotorickélro napětí ,E
_ Íázor elektromotorického napětí nálrradního zclroje_ fázor vnitŤního indukovaného elektromotorického napětí i.tého a|ter.

nátoru
_ Íázor piechodného e|ektromotorického napětí i-télro alternátoru
_ fázor pŤičné sloŽky vnitiního indukovaného elektromotorického napětí

i-tého alterríírtoru

- fázor pŤíčné složky pŤeclrodrrého elektromotorického napětí i.télro
alternátoru

_ vektor fázovych e|ektromotoricklch napěti zdrojťl

- vektor sloŽkov1|'ch elektromotorick1ich napětí zdrojťr (c], q, 0)_ vektor sloŽkov1|'ch elektromotorick1ich napětí zdrojŮ (1, 2, 0)
_ írekvence

- frekvence ustáleného pŤedporuchového stavu

- frekvence proudri rotorovyclr obvodŮ

- frekvence statorovych proudri

- írekvence odpovíclající otáčkám rotoru alternátoru
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f
F

- vektor fázovych statorovych veličin (napětí, proudri apod.)

.- vektor složek statorovyclr veličin v osách d' q' 0

- trtrnsformačni matice složkovych soustav 1, 2, 0

_ počet uzl , v nicl'rž jsou pŤipojeny zdro.;e

- okamž,itá hodnota proudu, poměrná hodnota proudu

- stejnosnrěrná sloŽka zkratového proudu 
iku_ okamŽitá hodnotir ustáleného proudu |áze A bez'prosti.edně po vznl

pŤechodného děje
_okamŽitálrodnotaustálenéhoproudtrfázelubezptostŤedněpÍedvznt-

kenr pŤechodnélro clěje

_ volny prouc.l fáze A

- podÓlná sloŽka proudu

- podélná složka pŤechodného zkratového proudu

* poclélná složka rázového zkratového proudu

- podélná stejnosměrná sloŽka zkratového proudu

- po*olu doznivající složka volrrého prorrdu tlumiče v podélné ose

_ rychle cloznívajíci sloŽka volného proudu tlumiče v podélrlé ose

- poaelna sloŽka ustáleného proudu vlastnílro poruchového stavu

_ budicí proud

- stejnosměrná sloŽka budiciho proudu

- pomatu <loznívajicí sloŽka volného proudu budicílro virrutí

- rychle <loznívajicí sloŽka volného proudu buclicilro vinutí

_ budici prou<l pŤecl vznikem pŤechodného děje

- volny proud br"rdicího virruti
_ stŤidavá sloŽka bu<licilto prou<lu s ťlhlovou írekvencí rrl

- proucl vlastního poruchového stavu

- ustálená sloŽka prouclu vlastniho poruchového stavu

- okamŽitá hodnota zkratovélro proudu v okamžiku f :0
.- časovy prriběh zkratovélro proudu

_ časov1| prriběh ustáleného zkratového proudu

_ časovj, prťrběh volného zkratového proudu

- pŤíčná sloŽka proudu

- pŤíčná sloŽka rázového zkratovélro proudu

- prirne stejnosměrrrá sloŽka zkratovélro proudu

- prieni. sloŽka ustáleného prou<lu vlastniho poruchového stavu

- rozběhov! proud asynchronniho motoru

_ proud ustáleného provoznílro stavu

- proud ustáleného provozního stavu pÍed vznikem pÍechodného dě.ie

- volny Proud obvodu

- stÍidavá sloŽka zkratového prouclu s lrlovou frekvencí ol

_stŤidavásloŽkazkratovéhoproudusdvojnásobnouirhlovoufrekvencÍ
.1,( ! )

- cfcktivni htlclno(a fázovÓho proutlu
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- efektivní hodnota zkratovélro proudu
_efektivníhodnotastejnosn'rěrné(aperiodické)složkyzkratovéhoproudu

- ekvivalentní zkratov1i oteplovací proud

- nárazovy zkratovy proud

- efektivní ho<lnota počátečního rázového proudu

- e|ektivrrí ho<lnota stŤídavé sloŽky zkratovélro proudu

- e|ektivní hodnota ustálené sloŽky zkratového proudu

- efektivni hodnota zkratového proudu v prvrlí periodě

- amplituda ustálení sloŽky zkratového proudu

- amplituda stŤídavé složky zkratového proudu

_ fázor proudu

- zobrazeni stejnosrrrěrnych sloŽek fázovyclr proudťr

_ [ázor proudu fáze A

- fázor proudu fáze B

- fázor proudu fáze C

- fázor proudu ve větvi i,j vlastního poruchového stavu

- Íázor proudu ve větvi mezi uzly i, l bezprostŤedně pŤed vznikem zkri.rtu

- |ázor proudu větve mezi uz|y i, .i pŤi zkratu

_ fázor áiteino zkratového proudu od i-tého zdroje

- |ázor prou<lu záléŽe y uzlu ES

- tázor proudu sousledné sloŽkové soustavy

- Íázor proudu zpětné sloŽkové soustavy

- |ázot proudu netočivé sloŽkové soustavy

_ Íázor protrdu jeclrrofázového zkrattr

_ fázor prou<lu clvoufázového zkratu

- fázor proir<lu trojfázového zkratu

- |ázor proudu <lvoufázového zemniho zkratu

- vektor statorovfch proudťl, vektor uzlovych proudŮ

_ vektor sloŽkovych proudťr (l' 2' 0)

-vektoruzlovlchproudŮzclroj 
azkratovéhouzlu,vektoralternátoro.

vych proudŮ pÍed poruchou

- vektor alternátorovych proudťr po portlŠe

- vektor uzlov1|'ch proudťr mezilehlyclr uzlťt

- vektor proudri rotorovych obvo<lŮ

- vektor uzlovych proud redukovaného zkratového schématu

- moment sětrvačnosti točiv;|ch částí turbosoustrojí

_ tlumicí konstanta i.tého alternátoru
_ činitel ekvivalerrtního oteplovacího proudu

_ nárazovy činite|

- poměrná hodnota vlastní indukčnostt

- vlastní indukčnost fáze A (poměrná hodnota)

_ vzájemná indukčnost fázi A, B (poměrná hodnota)

_ vzájemná indukčnost fáze A a budicího vinutí (poměrná lrodnota)

11

g

i
i

lAu(ut

; ío\,Alulrv'

i,r 
"

i.l

.d

l6

i;,
i';^

.dbu

if
|Ía

i,Í"

:nlf a

i, tul
.fv

i-

ih

ahu

tn(0)

ít(t)
í n'(Í )

it'(Í)
i-q
lq
i

iq tru

i

i,
;
'Iu]
í'

tta0,

II

10



I

I
luq

l,t

I

loo
rd

u
It

t,,
/q

rq

l,á

la
/eo

l,
L

M
M^,

Mi
M,
l1

N
n

Pt
Pz
P
P"
P,o
p
p

D

P,
P
P,
q

Q'r
O
o-
Q.

t2

- vzájernná inclukčnost statorového a rotorového vinutí v podélné ose

(poměrnír hodrrota)

- vzájcn]ná inclrrkčnost v pÍíčné ose (poměrná hodnota)

- vlastrrí indukčnost statorového vinutí v podélné ose (poměrná lrod-

nota)

- vlastni inclukčnost tlumičc v podélrré ose (poměrná hodnota)

- rozptylová indtrkčnost tlumiče v podélné ose (poměrná hodnotir)

- pÍechodná inclukčnost podélná (poměrná hodnota)

- rázová indrrkčnost podélná (poměrná hodnota)

- vlastní inclukčnost budicího vinutí (poměrná hodnota)

- rozptylová inrlukčnost brrdicího vinuti (poměrná hodnota)

- vlastní indukčrrost statorového vinutí v pŤíčné ose (ponrěrná hodtlota)

- pÍechodrrá indukčnclst pÍíčná (poměIná hodnota)
* rázová indtrkčnost pŤičná (poměrná hodnota)
_ vlastní irr<lukčnost tlumiče v pŤíčné ose (poměrná hodnota)

- rozptylová irrdukčnost tlurniče v pŤíčné ose (poměrná hodnota)

- rozptylová indukčnost statorového vinutí (poměrná hodnota)

- indukčnost vlastní (indexy mají stejn]Í yyznamjako u ponrěrné indukč-

nosti i)
_ vzájemná indukčnost, mechanick moment

- stŤední asynchronní mo(lent synchronního stroje
_ množina uzlŮ na konci větví vycházejícich z uz|v i

- moment na lrŤídeli turbír-ry

- celkovy počet uzlťr ES. počet alternátorri (ekvivalentnich alternátorri)

vES
_ nulov! bod (země) ES

- porrrěrn1í činrr1! vykon, operátor

- komplexní transformačni pŤevod pro sousledné složky

' - komplexní transformační pŤevod pro zpětné sloŽky

- činrr! vykon

- synchronizační vlkon

- vnitŤni e|ektrick)' činn]Í v)Íkon i-tého alternátoru
_ maximální vrritŤni elektrick činn1| v1ykon alt-ernátorll

- vykorr vlchozího provozniho stavu

- vykon turbinY (hnaci)

- ztraty, čirrny vykon zátěŽe
_ Parkova transformační matice (sloŽkovj'clr soustav d' q' 0)

- zpětná Parkova transformační matice

- poměrn1i jalov1f v1|kon, uzel ES, v němŽ je pŤíčná porucha

- uzly ES, mezi rrimiŽ je podélná porucha (nesouměrnost)

- jalovli vlfkon
_ jalov1y vykon dodávanf do uzlu
_ ja|ov;f vykon odebírany z' uz|u

- ponlěrrrá ho<lnota rezistance, ponrěrná hodrrota rezistance statorového

vinutí
_ poměrná hodnota rezistaIrce tlumiče v podélné ose

- poměrná hodnota rezistance budicího vinuti

- poměrnír hodnota rezistance tlumiče v pŤíčné ose

- rezistance. rezistance statorového vinuti

- rezistance tlumiče v podélné ose

- rezistance budicího vinutí

- rezistance země
_ rezistance tlurniče v pÍíčné ose

- rezistance vodiče
_ rezistance článku ES v sousledné sloŽkové soustavě

- rezistance článku ES ve zpětné sloŽkové soustavě

- rezistance článku ES v netočivé složkové soustavě

- matice rezistancí statorového vinutí

- rnatice rezistancí rotorovfch vinutí

- poměrná hodnota zdánlivého v5ikonu, skluz

- komplexni zdán|ivy vykon (v měŤítku poměrnych hodnot)

- zdánliv1|'vykon

- zkratov! vlkon
_ počáteční rázovy vykon

- jmenovity zdánliv1| vykon alternátoru
_ sousledn ' vstupni vykon trans|ormátoru (zdánliv:Í)

- vztaŽny zdánlivy v1/kon

- urychlujíciplocha

- brzdící plocha
_ komplexní zdánliv1|' vlkon

- Čas

- doba trvání zkratu

- doby trvání jednotliv ch po sobě jdoucích stadií poruchy

- časová konstanta, perioda meclranick1|ch kyvri rotoru alternátoru
_ časová konstanta stejnosměrné složky zkratovÓho proudu

- podélná pŤechodriá časová konstanta pŤi zkratu na svorkách alternátoru
_ po<lélná rázová časová konstanta pŤi zkratu na svorkách alternátoru
_ podélná pÍechodrrá časová konstanta (pŤi chodu naprázdno)
_ podélná rázová časová koItstanta (pŤi chodu naprázdno)

- časová konstantabudicího vinutí (pŤi chodu naprázdno)
_ časová konstanta budicího vinutí pŤi zkratu na svorkách alternátoru
* časová konstanta zkratového obvodu
* časová konstanta ekvivalentního zkratového obvodu

- mechanická časová konstanta

- pŤíčná rázoya časová konstanta pÍi zkratrr na svorkách alternírtoru
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_ okarnžitá hodnota napětí, poměrná hodnota napětí

- časovy pf běh napětí fáze A
_ podéIná složka napětí

- budici napětí
_ napěti nakrátko transformátoru
* amplituda sinusovky napěti, velikost rotujícího fázoru napětí
_ napětí nakrátko mezi vstupnim (primárním) a v]Ístupním (sekundárním)

vilrutí nr transformátoru

- napětí nakrátko mezi vstupním (primárním) a v stupním (terciárnim)

vinutírn transformátoru
_ pŤičná složka napětí
* napěti nakrátko mezi sekundárnim a terciárním vinutím transformátoru
_ netočiVá sloŽka statorového napětí

- podélrrá složka rotačniho napěti

- pŤíčná složka rotačního napětí

- táz'or napětí (v nrěŤitku poměrn]Ích hodnot)

- efcktivni hodnota fázového napětí
_ efektivrri hodnota svorkového napětí alternátoru
_ jmenovité vstupní (primární) napěti autotransformátoru

- efektivni hodnota sdruženého napětí

- jmenovité v;|'stupni (sekundární) napěti autotransformátoru
_ efektivní hodnota sdruŽeného jmenovitého napětí
_ e[ektivní lrodnota sdružerrého vztaŽného napětí

- fázor napětí

- Íázor napětí fáze A
_ Íázor sousledné sloŽky napětí fáze A
_ Íázor zpětné složky napěti fáze A
_ Íázor netočivé sloŽky napěti fáze A

- Íázor napětí uzlu ES, v něrnž je pŤipojen i-t;f alternátor
_. Íinor napětí uzlu j pŤi vlastním poruchovém stavu
_ fázor napětí uzlu j bezprostŤedně pŤed vznikem zkratu
_ Íázor napětí uzlu j pÍi zkratu
_ Íázor napětí uzlu transformátoru (resp. autotransformátoru)

- Íázor vstupního (primárního) napětí autotransformátoru

- Íázor napětí na fázi vstupního (primárního) vinutí autotransformátoru
_ Íázor sousledného vstupniho napětí transformátoru
_ filzor zpětného vstupniho napětí transformátoru
_ Íázor v stupniho (sekundárního) napětí autotransformátoru

- Íázor napěti na fázi vlstupního (sekundárnílro) vinutí autotrans|ormá.
toru

- Íázor sousledného vlstupního napětí transformátoru
_ Íázor zpětného v stupního napětí tfansíormátoru
_ |ázor sousledné sloŽky napětí referenční fáze
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_ Íázor zpětné složky napětí referenční fáze
_ Íázor netočivé sloŽky napěti referenční fáze

- vektor fázovlch napětí, vektor uzlov clr rrapěti

- vektor sloŽkov1ich napětí (l, 2,0)

- vektor napětí uzlri, v nichŽ jsou pŤipojeny zdroje, a zkratového uzlu

- vektor napětí mezilehl ch uzlŮ
_ vektor sloŽkovlclr napěti (d' q,0)

- vektor napětí rotorov ch obvodil

- vektor napětí uzlri redukovaného zkratového sclrématu
_ transponovan1i vektor fázov1|ch napěti
_ Ljapunovova funkce systému
_ kinetická energie
_ poměrná hodnota reaktance (irrdexy nrají stejn vyznamjako u X)
- reaktance

- reaktance reakce kotvy v podélné ose
_ reaktance reakce kotvy v podélné ose pŤi zkratu na svorkách stroje

- reaktance reakce kotvy v pÍíčné ose

- kapacitní reaktance vedení

- celková reaktance sousledné složkové soustavY

- celková reaktance zpětné složkové soustavy
_ celková reaktance netočivé sloŽkové soustavv

- synchronní reaktance podélná

- pŤechodná reaktance podélná

- rázová reaktance podélná
_ reaktance tlumiče v podélné ose

- pŤeclrodrrá reaktance tlumiče v podélné ose

- rozptylová reaktance tlumiče v podélné ose

- reaktance budiciho vinutí
_ pÍechodná reaktance budicího vinuti
_ rozptylová reaktance budicího vinutí

- reaktance nakrátko asynchronního motoru
_ rozptylová reaktance vstupniho (primárnílro) vinutí transformátoru
_ sytrchronní reaktance pŤíčná
_ rázová reaktance pŤíčná

- reaktance tlumiče v pŤíčné ose
_ pŤechodná reaktance tlumiče v pÍíčné ose
_ rozptylová reaktance tlumiče v pŤíčné ose

- rozptylová reaktance v stupního (sekundárního) vinuti'transformátoru
_ rozptylová reaktance v1|stupního (terciárniho) vinuti transíormátoru

- vnější reaktance mezi alternátorem a určit1/m uzlem v ES
_ magnetizační reaktance transformátoru v netočivé sloŽkové soustavě

- rozptylová reaktance statorovélro vinutí
_ ekvivalentní reaktance zátěže
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reaktance článku ES v sousledné sloŽkové soustavě

reaktance článku ES ve zpětné složkové soustavě

reaktance článku ES v netočivé s|ožkové soustavě

netočivá reaktance autotransformátoru s uzlem uzemněrr m pies tlu-

mivku
_ stavovy vektor systému
_ stavov}i vektor systému v rovnováŽném stavu

- podélná admitance větve spojujíci uz|y i, k
_ pŤíčná admitance větve spojujicí uz|y i, k
_ prvek uzlové admitanční matice, prvek vazební matice alternátorri
_ <liagonálni prvek zkratové admitanční matice zdrojri
_ nediagonálrrí prvek zkratové admitančrrí matice zdrojri

- zkratová admitance

- uzlová admitanční matice
_ vazební matice alternátorťr pŤed poruchou

- vazební matice alternátorťr po poruše

- zkratová admitančni matice
_ zkratová admitančni rnatice zdrojťr
_ rozšíŤená uzlová admitančni matice sítě
* moclifikovaná rozšíiená trzlová admitanční matice sítě (zahrnujici

poruchu)
* poměrná hodnota impedance, počet uzlri se zátěŽeml

- fázor impedance (v měŤitku poměrn1ich hodnot)

- impedance větve mezi uz|y i' j
- impedance

- kor-r-rplexní impedance

- celková impedance sousledné sloŽkové soustavy

- celková impedance zpětné složkové soustavy

- celková impedance netočivé složkové soustavy

- vlastní impedance, diagonální prvek impedanční matice

- vzájemná impedance' necliagonální prvek impedančrrí matice

_ zkratová impedance
_ dilčí zkratová impedance mezi místem zkratu a Í.t!m napěťovym

zdrojem

- vzájemná impedance

- celková impedance zpětného sloŽkového schématu mezi uzl'y q a r

- celková impedance netočivého sloŽkového schématu mezi uz|y q a r

- impedance mezi uzlem soustavy a zemi
_ náhradní irnpedance zátěže
_ pŤidavná impedance v místě poruchy
_ impedance článku ES v sousledné složkové soustavě

- impeclance článku ES ve zpětné sloŽkové soustavě

- inoeclance člárrku ES v rretočivé sloŽkové soustavě

_ impedanční matice

- zkratová impedanční matice

- matice sloŽkovlch impedancí pÍíčného článku

- matice sloŽkovych impedancí podélného článku
_ uzlová impedanční matice zpětného sloŽkového schématu

- uzlová impedančni matice netočivého sloŽkového schématu

-r]helfázorunapětivokamŽikut:0,množinavšechuzlrj,vnichžjsou
pŤipojena elektromotorická rrapětí zdrojťr, cloplĎkovy ilhel k uhlu r/

- doplřkov1Í rlhel k irlrlu impedance Z'u

- h;l mezi podélnou osou stroje a osou vinutí fáze A
_ rihel mezl Íázory E, a U
_r]hel(elektricky)'kter1fsvíráíázorpŤechodnélroelektromotoÍického

napělí Ei s referenční (vztažnou) osou

- h;l (elektrick]Í), ktery svírají fázory dvou pŤechodnych elektronroto-

rick;|ch napětí Ei' E,u

- uhel, ktery sviraji |azory E,a U i.tého alternátoru

- uhlové zrychlení

- zátéŽny ilhel alternátoru (irhel mezt Íázory E a U)

_ Írhel (e1ektrick]Í), ktery svírá piíčná osa q i-tého alternátoru s referenčni

(vztažnou) osou
_ irhel (elektrick)'), kter;| svírá Íázor |J, s fázorem referenčniho uzlu ES

- koÍen charakteristické rovnice

- činitel rozptylu budicího vinutí a tlumiče v podélné ose

_ činitel rozptylu budicího vinutí a tlumiče v podélné ose pÍi zkratu

na svorkách stroje

- |ázovy posun proudu

- rihel impedance zkratového obvoclu

- poměrná hodnota cívkového magnetického toku, rihel impedatrce,

uhlová frekvence mechanického k;fvání rotoru alternátoru

_ cívkovy tok fáze A (poměrná hodnota)

- podélná složka statorového cívkového toku (poměrná hodnota)

_ cintovi, tok tlurniče v podélné ose (poměrná hodnota)

- cívkov! tok budicího vinutí (poměrná hodnota)

- pŤíčná sloŽka statorového cívkového toku (poměrná hodnota)

_ 
"ivtovi' 

tok tlumiče v piíčné ose (poměrná hodnota)

- netočivá sloŽka statorového cívkového toku (poměrná hodnota)

_ civkov1f magnetick1f tok (indexy mají stejn v1|'znam jako u poměrného

cívkového toku r/)

_ sloupcovy vektor cívkov1|ch tokťr statorov;fch vinuti

- sloupcovj vektor cívkovjch tokti rotorovych vinutí

- hlová rychlost, hlová frekvence
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0)i - irhlová elektrická rychlost i.tého alternátoru

'*""n - mechanická irhlová rychiost turbosoustrojí
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ao _ synchronní ťrh|ová ryclrlost, r1hlová ryclrlost ustírlenélro pŤedporucho-
vého stavu

a * hlová frekvencc rozdílová (zázné1i)

Indexy:

A'B'C -fázeA'B'C
C - kapacitní
d - podÓlná osa stro.ie

D _ tlumič v podélné ose stroje
f _ budicí vinutí stroje
F - složková soustava 1, 2,0
h - poruchov
k - zkratovyf
tn'max - maximálni
mcch - nrechanicky
n - jrnenovity
o - počírtečni

- vstupní (primární)

- sloŽková soustava p' q' 0

- pŤíčná osa stroje

- t|umič v pŤíčné ose stroje

- rotor
_ vlstupní (sekundární)

- ustálen1/

- voln

- sous|edná sloŽka

- zpětná sloŽka
_ netočivá složka

- rozptylov

- hranaté závorky v indexu označují hodnotu pŤed vznikenr piechodného
jevu
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clrodu ES zjednoho ustáleného provozního stavu do nového ustáleného provozního
šievuK iiíp-rb-
fidďn1fch v ES, pŤi změně zatiŽení ES apo<l. nebo v drisledku poruchy rrěkterélro
zaÍizeni ES (zkraty, vypadnutí alternátorrr ze synchronismu apod.).

Jelikož pŤechodné jevy v,lraznym zprisobem ovliviiují spolebIivost clrodu
j!, bvtv hned v počátcích propojováni rnal1|'clr ES .,e "ětší_*'ky;"háJ'iy-
teoretické v1|'zkumy, jejichŽ cilern bylo alespori v hrublch ryseclr pŤedvídat prri-
běhy pŤechodn1fch jevŮ. Tak vznikly teoretické práce, které v mnohém pŤeclstihly
vypracování obecné teorie složitych fyzikálních systémri, která se z|ormovala aŽ

v posledníclr desetiletíclr. Proto i termino|ogie, dodnes používaná v teorii ES'
se mnohdy liší od terminologie, která se ustálila v teorii složit clr systémri (napŤ.

názvy statická stabilita a dynanickÓ stabilita na rozdíl od názvrj stabilita v rnalém'
stabilita ve velkém apod.). Je pŤirozené' Že rychl]i' rozvoj obecné 1eorie fyzikálních
systémri posledrrích let silně ovlivnil i teorii pŤechodn clr jevťl v ES.

Dosud neexistuje dostatečrrě propracovaná a prakticky vyuŽitelná jednotná
reorie sloŽiÚ:"n r,.'r"i,rl;"rlj.yiie'"u'T*u propracováně1éoite jďcinoiiiv]ycii tlruhu

Tysié-mt,- věišínou s pou'iím od|išného nratematického aparátu. Je to i poclro-
pitelné' rreboť jedrrotnost společné teorie je vykupována sloŽitostí, která pak
omezuje použití této teorie v praxi. Abychom mohli pro určit1i druh sloŽitého
systérnu vyuŽiÍ jiŽ rozpracovan teoretick aparát, musíme si v první i.adě
uvědomit, do které kategorie systémri dany systém patrí' fu\-qd-idgo ES' ia<líme ji_.

{-o*ta1.eg-olic r o z l e I il y c h s v s t é n it k y b e r t lslje k a !9.Jy}!'!eb9t
/-'
Q/ RroRojením jednotliv]ich článkŮ nabyvá ES nov ch vlastností, které

jednotlivé články samy o sobě neměly (proto lze hovoÍit o systému);

@ ES zahrnuje velké množstvi vzájemně propojen ch článkťr, provozo.
vanych paralelrrě na rozsáhlém írzemí (proto lze ES iadit mezi rozsálrlé systérny);

0 p.o ES je typická í.ada zpětn;|clr vazeb s pŤenosem a zpracovánínl
informace (proto lze ES podle hierarchického tŤíděni Bouldinga zaia<lit mezi
kybernetické systémy [20]).

PŤi popisu ES chápeme tuto soustavu ]3!gj1rr1rn1!yj[j9g, tj. systém,
v němž okamŽitá hodnota vnitrních veličin závisí na okamŽ.it]Ích ho4rrg]llgh ]iíZe,l.]i

a na tzv. stauu systému v daném okamžiku. Piitom pod pojmem stav systérnu
rozumíme soubor vni ních veličin svstému. kterÝ v sobě zalrrnuie informaci o minu-

t
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lém vyvoji systérntr (o tzv. prelristorii systérnu)' NapŤiklacl u systému, v něn.rŽ vztal-ry

mezi vsttIpy a vystupy jsou popsány diferenciálníIrri rovnicemi, rnolrou byt stavové

veličilty l.eprezentovány počátečními podmínkami difererrciálních rovnic. [J rrrecha-

nickych systémťr jsou stavové veličiny hodnoty poloh a rychlosti všech elemerrtťl

v clarrém okamžiku, u elcktrick 'ch systémťr jsou stavové veličiny proudy indukčností

a napětí rra kapacitách apod'
ZákIaclnirn provozním stavem kaŽdého dynamického systému je rowlouÓžtly

s,au, clrarakterizovany neměnností stavovyclr veličin systému. odpovídajícím pro-

vozním stavem ES je její ustdlen|il choď,. PÍitom vzniká oÍázka, zda ustálen chod ES

lze povaŽovat za rovnovážn 'stav systému, když se okamžité hodnoty stŤídav ch

napětí a proudri v čase mění. Dťrvodem, proč lze i za těchto okolností odpovědět

klaclrrě, je skutečnost' Že všeclrny zák|adni provozní parametry ES' které určují

všeclrny fyzikálni procesy probíhající v soustavě' jako je rozdělování energií,

otepleni čIárrkŮ atd., se v ustáleném chodu nemění. Jsou to napŤ. efektivní hodnoty

proudťr a rrapětí, stÍeclrrí l-rodnoty vykonŮ, momenty na lriídeli atd. Teprve jakákoliv

znrěna těchto parametrri má za následek narušeni ustáleného chodu (rovno-

vážného stavu). Vzniká pÍectndnll děj,po němž ES pŤejde do nového ustáleného

clrodu, rrebo během něhoŽ některy z provoznich parametr (stavová proměrrná)

roste nade všechny meze a dojde k narušení stability clrodu ES.

Ustáleny chod ES, tj. její rovnovážn)í' stav, popisujeme soustavou alge-

braickych nelineárníclr rovnic, kterou vzlrledern k rozsáhlosti dnešníclr ES iešíme

na číslicovyclr počítačiclr.
Pokud jcle o popis pÍechodn1íclr jevťr v ES, nevystačíme s obecnym pojrnem

dyrrarnicky systénr, tnusime provést ještě hlubší členění. .Ie nutrré rozlišit, kdy

mŮžen-re ES modclovat jako dynanticklt s1lstém se soustíeděrtymi pttranletry a kdy ji
musíme modelovat jako dynrunicky systéttt s rozloženynli pa,ralnetry. To souvisí

s rychlostí prrlběhu daného pŤeclrodného jevu.

Nejrychlejší prriběhy vykazuji v ES ulnoué píechodné.leuy, jejichŽ doba

trváni se u<lává v mikrosekundach aŽ milisekundách. Proto je prŮběh Změn pro-

vozních parametrťl ES tak rychl1f, Že ne|ze zanedbat rychlost šíÍení elektro-

rnagnetickyclr vln v je<lnotliv:|ch článcích ES a tyto č|ánky se musí pÍi v]/počtu

nahrazovat nlodely s rozloženyttti paranletry' Matematick1Í popis těclrto jevťr proto

vede na parciální difererrciální rovnice.
Do druhé skupiny pŤechodrrych jevri Ťadírne píechotlné ieu1, ,1n1,,,o.

n1agneticl s dobou trváni Ťádově desetin sekundy. U těchto jevri lze, vzhledem

k menší rychlosti jejich prťlběhu, zanedbat kolrečnou rychlost šíÍení elektro-

magnetick:|'ch vln ve všech článcích ES. To umoŽĎuje všechny články považovat za

čIánky se soustíetlěnynti elektrickyni parametry. Dále lze v prťtběhu elektro-

magrretickych pÍeclrodnych jevŮ zaneclbat změny otáček točících se soustrojí

a pŤe<lpclkládat pŤi v]ipočtech konstantní irhlové rychlosti elektrickych točivych

strojri. To umoŽřuje pojimat ES jako čistě elektrick! systém, bez vlivu mechanickych

v|astností jeho článkŮ rra prriběh pŤechodného jevu. obě uvedená zjedrrodušeni

umoŽriují v matematickém popisu pŤechodného elektromagnetického jevu pŤejit

20

od parciálních cliferencrálrliclr rovrric k obyčejn1lm clifererrciálnír.tt t.or'tlicítrl s čascln

jako jedinou nezávisle prol.llěnlrotl.
.ti.etiskuprnupíecho<ln chjevťrtyoÍielektrotnechtlnickérŤet'luldttt,'iet.!''

jejichž doba. trvár-ri se měni v širokych mezíclr, Ťádově od desetin sckundy irŽ po

<lesítky sekund. |'ze proto pŤi jejich Ťešení zanedbat šiŤerrbelcktrtlrrlagnetickycli r'lrr

v článciclr ES a většinou i elektromagnetické setlvačnosti článkťr. E'lek1rorrlccha-

niokÓ pŤechoclné jevy v ES jsou charakterizovány pÍedevším r-rlecltanickÝrlr pol.rl'llcrrl

rotol alternátorťr, určerrym jedrrak zákonitostrni vlastrrílro pohybu rotorťl. jcrlnak

elektrornagnetick mi sitami, t<tere tento pohyb ovliv u.jí' Elektrornirgnetické sil"v

pťrsobícínarotorlibovolnéhoaltcrnátorujsouzávislÓnapolozerotofťl\'šech
ostatnich parale]ně pracujicich alternátorťr, neboť rotory všech alternátorťr rnir.1i

silnévzájemnévazby,zprostŤeclkovirnépÍetrosovymielektrickymičlánkyES.Clínky
elektrického sclrématu ES plní pouze [unkci vazby, pi.ertášejí mecharrické sily'

z lrŤidele jednoho alternáto;u na hŤidele ostatních alternátorťr. Proto pŤi'i.ešeni

elektronrecharrickyclr pŤechoclrrych jevri v ES vycl-rázinre z nreclranick-vch setrvačriych

vlastností elektrickyclr točivych strojťr a mechanismri spojcnj'clr s jejiclr rotor,v

a z elektrickych vazeb mezi všemi články ES. V nraternatickérn popisLr dostávárne

obyčejné <liferenciálni rovnice obvod[r alternátortr a algebrtiické rovrrice. popisu.jící

elektrickou soustavu, která propojuje para1elrrě pracujici altertrátclry. Pokud jclc

o odběry, v podrobnycn v;1páetectr1e modelujerrre ctyrrarnickyIrri charakteristikarli.

které vedbu na obyČejné áir"."n"ia]ni rol,rrice' Vystačírne-li pŤi Íešení s nál-rrac1otr

odběrú statickynli cliarakteristikami nebo kot-rstaIrtními irnpeclancenli. \'StLlpLl.]l

clo Ťešení rovnice algebraickÓ.
Vširnrreme-lrsiblížečasovéhoprťrbě1ruclílčíclrpÍechodnyclijevirprobiha.

jícíchvE'S'jerraprvr.rípolrledpatrnyznačn!rozdílvtlolrětrvánivlnov-clrprocestl
api.echodrryclrjevuelektromagrretickychaelektromechanickych.Tatoskr'rtcčl-ttlst
umoŽiiujeanalyzovatoběuveclenéskupinypŤeclrodrrychjevťrodclěleně,navzitjeltl
nezávisle. Náplni pŤedrnětu ,,PŤeclrodné jevy v elektrizačních soustavách.' je v klad

pŤechocln1,chjevrizaiazen1iclr<1odruhéskrrpiny,tj.pŤechorlrryclrjel'ťrelektro.
nlngn"tl.t1;.lr a elektrotnechanick]Ích. oba tyto pi"echoclné jevy prtrbíhaji pr.i pi^e-

clrodu od jednolro trstáleného stavu ES do nového ustáleného sta\ Ll Souč-ast]Č

apŤedstavu.iíjedirr pŤecho<lriyjev.AvšakvpočátečrrirrrstadiupŤecliotlnÓhopro-
cesu určují charaktel 1et.,o pit'ile1'u elektronragnetické pÍechodrré jevy. F,lektro-

rneclranické pŤechodnď jevy se neuplatrrí, neboť soustro.jí s elektrickyrrli toč.ir.1'ntt

stroji, pracujícími paraielně v ES, nrají velké meclranické setrl'irčnosti. Proto za

určitych podmínek lze (a rr-rnolrdy je to <lokonce ričelné) atlalyztlr'at oc1tIělenčl

elektron-ragnetické pŤecho<lrré jevy a elektrcltlrechanické piechodrlé jer'y. Proto jc

také látka pŤeclmětu ,,PŤechoclrré jevy v elektrizačnich soustavách.. roztlělcnlt t|tt

dvou relativně samostatrryclr celkťr. První část obsalruje v]iklacl elektrornagnetick j'ch

pieclro<1rryclr jevŮ. na kter! vc rlrulré části travazuje vyklacl clektrornechirnickych

pŤeclrodnyclr jevťr.

ProirrŽenyrapractrjícíhovESjeclr]leŽitéznátfyzikálrlipodstatrr1lí.c-
clroc1nychjevri,abysecioveclIorietrtovatvnejrťrznějšíchprovozttíclrsittrllcich.ab1
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dovedI pŤechodné jevy kvantitavně vyhodnocovat a konec koncri, aby pÍeclrodné
jevy doved| Ťidit (ve smyslu,omezování rozsahu škod jimi zpúsobenfch, pŤed.
cházeni lavinovitému rozvoji havarijních pŤechodn;fch jevťr apod.). Proto je vj'klad
v učebnici zaměŤen tak, aby čtenáŤ získal jasn1| fyzikálni názor na podstatu a prriběh
pÍechodného jevu v ES a aby se seznámil s metodami praktick;|clr v1ipočtri tohoto
složitého ievu.

l. Elektromagnetické pÍechodné jevy
v e|ektrizačních soustavách

zÁrr-aoNÍ ÚparB o ELEKTRoMAGNETICKÝCH
PŘECHoDNÝcu rpvBcH

Vfklad elektromagnetick1fch pŤechodnych jevťr v ES vyclrtázi z poznatkťr
ziskanych pŤi studiu pŤechodn ch jevri v elektrick]ich obvodech v rárnci pŤedmětu

,,Teorie obvodri... V pŤedmětu ,,Teorie obvodri.. se studovaly pŤechodné jevy
v jednofázov1fch obvodech pÍi znám1|ch (zadan ch) parametrech napěťov ch nebo
proudov ch zdrojŮ. PŤechodné jevy v ES jsotr mnohem sloŽitější' probíhají totiŽ
v trojfázov)ich obvodech, navic obsahujících točivé elektrické stroje, pŤičemž
napětí většiny zdrojŮ jsou neznámé proměnné veličiny. Všeclrny tyto okolnosti, za
nichŽ probíhají píechodné jevy v ES, činí jejich studium značně obtíŽnější'

Nejčastější pŤíčinou vzniku elektromagnetick1ich pÍeclrodn ch jevri v ES
jsou zaphutí a vypnutí článkri soustavy, zkraty, vznik místní nesymetrie, regulace
elektrick]Ích strojri a nesynchronní sepnutí synchronních strojri'

PŤednostně se budeme zabyvat zkraty. Rozumime jimi poruchy vznikající
9P9Jg!49\{!ka dvou nebo ti'í fází a v soustavách: uzerriilěíoqlulouElié

'p.oj.ní- 
dok,átku j (resp. se stŤedním vodičem).
Pii vzniku 

'k'--.''_-.ut.' 
u*Eq.'e mnohdy několikanásobrrě zmenšuje impeclance

gl""Or #tl -f.tr" rt."t" q St'""Vt"f ; f"a$i-@
ve větvich a pokles napětí v uzlech' zvláště v uzlech elektricky blízk]/ch místu
zkratu.

Pusobení zkratovych proudŮ je sice krátkodobé, ale vzhledern k velikostem
zkratov1|ch proud mo @ nebezpečné pro mnohá
elektrická zaÍizen| Také vďké mechanické síly, vznikající mezi vodiči pii zkratu,
mohou mít nebezpečné čink; 

'uláštěTéIémffik 
ch strojích a pŤístrojích.

Wvzllk319L jrl zkratech mohou prisobit rušivě

T:9@pgiié6ieu. Navicrnotrou qltt priEinou naruseiri

PŤi zemních zkrateclr mohou vzniknout nebezpečné vlivy prisobící na para-
lelní telekonrunikační vedení i na zaÍizeni uloŽená v zemi.

Zemni spojení je nebezpečné pro izo|aci fázi a nulovyclr uzlri článkrj ES.
neboť pÍi něm fázová napětí dosahují velikosti sdruženych napěti a napětí nulového
uzlu transíormátorri vzrristá na velikost íázového napětí. PŤi pŤerušovaném zetnním
spojení se napětbvé namáháni izolace ještě několikanásobně zvětšuje.
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l.l. 1"rojtázovy zkrat rlapájen1!'icleálrrím rrapěťovym zcl rojenr

Základní poznatky o pieclrodnycl-r elektronragnetickych jevech v FS
odvodínre na pŤik14!9 !191[r19-vi!-o. -zk!q!.u, rrapírjenélro id9lrln!n-r zcl1ojern lrarn.p-
rrickél-ro rrapětí (obr. l.|). Časov prribělr napětí zclroje zvolrrre v soulrlase s obr' 1.2.

V!'sle<ln! proucl bude

ia(t):i1"(r)+i^''(1)

kde ío"(t) je partikulární i.cšeni ťrplnÓ rovnice (l.3),

Ío"(r) obecrré iešení lronrogerrni rovnice (,l .3)

(1.4)

PÍi vypočteclr v ES se v rtírhrac|trich l'ypočtovyclr sclrénrateclr vyskytují

zdrojc bu<l' stejnosrněrného. rrebo lrar.nlonického rrapětí (popÍ. prorrdr.r). Proto

v e lcktroenergetice ozr'račujerrre partikulárni Ťešení rovnice ( l.3) jako ust letttlu

složku u1islednéhrl protttlu |áze A. obecné Ťešení se označuje v teorii obvodťr jako

pŤeclrodr-rá složka vyslec1ného prouc1tr. Avšak v terminologii pouŽír'ané r. tet-rt.ii

synchronních strojťr se název .'pÍcclrodny proutl.. používá pro jednu určitou sloŽkr.r

obecného i.ešer-rí lronrogenních <jiferenciírlních rovnic stroje. Proto pÍi vypočtech

v ES nahrazujenle nírzev pŤechocln! proud ve srnys,lu obecného Ťešerri hornogenních

difererrciírlr-rích rovnic nejčastěji nítzvem uoln1, proud.

V cialšírn vynecháme index označujíci Íázi A a zkratovy pror'rd označíme io.

Rovnice(l.4) pŤejde potom ve tvar

Í*(t): in"11; + 
'k'(Í)

(1.5)

Obr' l.|. Tro.1fázov}i zkrat
napájen idcírlnirrt

napěťovyrn zdrojcnr

u
ul

\1vťll
\\

\\ U

Pro fázi A clostávárne

uo(t) : u- sin (toÍ * a) (1.l)

k<-le rtn' je velikost rotujíciho Íázoru, popí.. anrplituda sinusovky napětí,
a irhel |ílzoru napětí referenčr-rí láze v okamŽiku f : 0.

V soulrlase s obr. l.1 platí di|erenciální napěťová rovnice

Ustálen ' zkratov1i proud ik.,(r) r,ypočítánre symbolickou tnetodou (pÍijatá

označení viz obr. I.2 a |.3)' zobrazeni volnych prouclťr v rovině rotujícich fázorii

buc1erne označovat l"(t)

iu..(Í| : Irrr[l.] :'"'l y llLvl

Iu :t".i'"u''' -,,/ 
t J

' t / l----- - - '

lLv^)^".[ Zr:Z*ej{* ť
1 u.41'é'a,.Ít:-.-' '. .. L,, -.l,'- 

-Ž'u 
: u n- +-t,,1-Í: Ql : irrctg *

;, :,*[9.;,''"''','l: u;",,,"u,,,+r-rp1) {r6}
I t-u | .* ., 

k. t,.
obecné Ťešení lromogenní rovnice (1.3) dává volnou složku zkratového

proudu ' ';.'-'r

{ o: 
^r-" 

* .-+/
odtud 

"' i

/iu":Keo'
I.

Cl-rarakteristická rovnice pro (l'7) je

'ku

Obr. |.2' Stanovení
okarnžitych hodnot napěti
pomoci rotrr jících fázorťr

obr' l'.-}. Grallcké stanovení
počátečních hodnot volnych

sloŽek zkratového protldtt

u^(Í) :Ri^(l) +.o?l,) +.vl[!t!l-g+1]; l=0dÍ L.lÍ dll -
ProtoŽc platí in(r) : - [iu(r) + iC(Í)], lze rovnici (1.2) pi.epsat do tvaru

l/^(l):RiA(Í)+.1. T: l=0

kcle

(1.2)

(l .l)

(r.1)

(1.8)

Lu:L-M
PÍi v počtu časovélro prriběhu prorrdu in(r) použijenle klasické nlctocly

Ťešcni pŤeclrodnych jevťr ve statick cIr elektrick)'ch obvodech (viz napi. [2]).
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v:!!s$-i$9$aě!i_buo!a&y_K-plyne 7.Bo'čáJ-e.č!ích .po.dmí.nek'.. Proud
L o!-1oju- s jn.du_k-č49s-{-!9_l9lĚ n9ggŽ9_ změni t s k ok e m,' " *';G." t. }ramrovnice

tk(0) : i,,,(0) : tk,,(0) + ik"(0) ( 1.9)

'1 {\ jsIne proud pled-cházejí.c.r1rp-p:qvozlLhp_cta-Y]t v okamŽiku Í : 0 označi|i
liu'ip!hranaté závorky u indexŮ budeme pouŽívat pro označeni hodíot. které mělv

dané ve|ičiny pŤed vznikern pŤechodného jevu)'

PŤi používání zobecněn ch rotujících fázor trojtázové soustavy pro sta-
novení ok1g4tÝq!-_lg9ryL fázovych veličin podle obr. 1.3 musí b t splněna
podminka1'; +,." +.;:T7 Pro proudy ustáleného provozního stavu je tato#poomlnKa splněna vŽdy (predpok]ádáme symetrické proudy a napětí). PrověŤme'
zda je splněna i pro stejnosměrné složky v okanržiku r :0. Pro kaŽdou fázi
platí

ik"(0) : tr"r(0) - tk,(O)

JelikoŽ pro proudy ustálen ch provozních stavťr pŤed vznikem a po vzniku poruchy
jsou splněny rovnice

iAr"l(0) + iBr"r(0) + i.,,,(0) : 0

iA,(o) + is"(0) + ic"(o) : o

dostaneme pro volné s|oŽky Íázovych proudri rovnici

'A"(0) 
+ iB"(0) + Í""(0) : g (1.12)

Z rovnice (l'12) plyne, že i pro stejnosměrné sloŽky proudri lze v okamŽiku t : 0
pouŽít zobecněné zobrazeni |*(r). Je|ikoŽ stejnosměrné sloŽky proudŮ všech tŤi
Íázi doznivají se stejnou časovou konstantou, platí to nejen pro okamŽik r: 0.

Soulrn:
Dosavadní poznatky z provedeného rozboru poměrri pÍi troj|ázovém

zkratu v jednoduchém obvodu napájeném ideálním napěťov m zdrojern mriŽeme
shrnout takto:

a) Skutečn zkratov! proud lze roz|oŽit v kaŽdé fázi na dvě sloŽky'
ustáIeny zkratouy proud (pÍedstavující stÍídavou _ periodickou sloŽku zkratového
proudu) a uoln proucl (pÍedstavující stejnosměrnou _ aperiodickou sloŽku zkra-
tového proudu).

b) Ustálenf zkratov proud nrá konstantní amplitudu, jeho frekvence je
dána frekvencí zdroje. Počáteční hodnota proudu je závis|á na okamŽiku vzniku
zktatu (na h|u a) a na Írhlu impedance zkratového obvodu (qu). ZŤejmě bude
nulová pŤi sin(a _ av):0, tj' pŤi d.: Qx.Maximální hodnoty, rovné amplitudě,
dosáhne pŤi sin(a _ 9r.) : t l, tj. pŤi rihlu g : 

'* 
* 90o'

c) Stejnosměrná sloŽka zkratového proudu doznívá s časovou konstantou
danou parametry zkratového obvodu, 7i: LxlR. Počátečni hodnota této sloŽky
v kaŽdé Íázi je závis|á na rozdílu ve|ikosti proudu pÍedcházejicího ustáleného
provozního stavu pro r: (_0) a ustaleného zkratového proudu pro r: (+0).
Na rozdíl od stŤídavé sloŽky zkratového proudu ávisí maximální velikost stejno-
směrné složky zkratového proudu jak na rihlu a, tak i na proudu pŤedcházejíciho
provozního stavu'

Poznamenejme, Že stŤidavá sloŽka zkratového proudu má konstantní
amplitudu pouze v pŤípadech, kdy je zkrat napájen ideálními napětbv;/mi zdroji.

Z rovnice (1.9) plyne

i i*,tol : ir"r(o) - ik"(o)t_-
Po dosazení do vztahu (1.8) získáme irrtegračni konstantu

I--
1 Á : lk"(Ul

Nyní jiŽ mŮŽeme napsat rovnici pro volrr5i proud

í*'(r) : iu"(o)ep, : ['t"](0) _ Í1"(0)] g.'/r*

V rovnici (1.ll)jsrne použili vztah pro časovou konstantu zkratového obvodu

(1. l0)

(1.11)

tlr
ln l-k

l'*: R
I

/--=-\
\5r.+)eu.ov1i pr hěh

proudu pÍi trojfázor'ém zkratu
napájeném ideálním
napěťov rn zdrojeln

Rovnice (l.6) a (1.l 1) udávají prťrběh obou složek zkratovélro prou<lu ajejich
sečterrírn získán-re prťrběh v]|sledného zkratového proudu. Graficié znázornérti
rovnic (1.6), (1.11) a (1.a) je na obr. 1.4, kde

| 1 je vjsle<tn,! zkratovy proud,

l 
2 ustálen zkratov;| proud (stŤi<tavá složka zkratového proudu),

l 3 volná (stejnosměrrrá) sloŽka zkratového proudu
l 4 proud pŤedcházejícího provozního stavu'
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.|ak [lrrt]c trkázírtrrl tláIc. jscltl v E,S zkraty napájeny reálnyrni napětbv nri zdroji
a arrrp|ittrila stŤidavé sloŽky zkratového proudtr na začátku Zkratu je odlišná od
anrpl itutly ustá |cného z-k rirtovélro proudu.

|.2. Nárazovy zkratov proud
[llektrotcclinickít zttíizení instalovaná v ES se prověŤují nj. téŽna pŮsobeni

si|ovyclr ttčinkťr zkratovych proudr), lla tzv' tlynantické ntunáhání zkratouymi proutly.
Mnohc|y se toto clynarnické namá|rírni určuje na základě silového pŮsobeni nej-
větši okamŽité lrodnoty zkratovélro proudu. NapÍiklad pŤi prŮběhu zkratového
proudu pocilc obr. 1.4 by to znamenalo podle proudu i**. Velikost proudu du*

danélro zkrlttového obvodu je zŤejmě závislá rra počátečrríclr velikostech stejno-
st-tlěrtlé a stŤíclavé sloŽky zkrirtového proudu a na jejiclr ryc[rlostech doznívání.
(Na obr. l.4 stŤiclavá sloŽka zkratovél-ro proudu nedoznívlr, nebot zkrat je napájen
idcálninr napěťovyIn zdrojern.)

Největší moŽná hodnota proudu in* daného zkratovélro obvodu se nazyvá
tturazouíl zkratotl1i proutl a označuje se /k,n. Nárazov! zkratov1i proud je tedy
největší moŽná okarnŽitá lrodnota zkratového prouclu danélro obvodu.

Počátečrrí velikost stejnosn-rěrné sloŽky zkratového proudu v dané fázi
závisí rra ťrhlu a. PI.clto největší okirIrržitá hodnota zkratovélro proudu plyne

y'*: oroy'^P

PŤi praktick1ich vypočtech pŤedpokládáme, Že počáteční velikost stejno-
směrné sloŽky je rovna amplitudě stiidavé složky (tj. že ke zkratu došlo v nezatíŽené
větvi) a že se amplituda stŤídavé sloŽky sečt9sQ;.tejnosměrnou sloŽkou za dobu
jedné pťrlperiody zkratovélro proudu (tj(":- qr : 90.) - viz obr. 1.5. Za
těchto pÍe<$okla.d'tr lze nárarylg-"ťJ Ťat ze vzoÍce

r)_h _ 7t Íl +e ('.ol t"7:1Žxln,, | . (l.l.l}
r 

km - v -, t',' 
_, :_ t * ./ -_. n,_J

kde K jé lzv. t.t razouy činitel. {1 ,, Z)
Vlpočet nárazovélro činitele je snadny pouze v je<lnoduclryclr zkratovych

obvodech. Ve sloŽitych obvoclech je voln5i proud v kaŽdé větvi dán součtem nlrroha
sloŽek' KdyŽ v1/počtové schéma obsahuje indtrkčnosti, doznívají všeclrnv sloŽky
volnél-ro proudu větve s rťrzn5inri časov rni konstantami. darrymi strukturou
schématu a parametry jednotlivlch větví

; /Íl 
- 

\- j íÍ)lA-í//"ki.kv\t/ 
- á |k\'i\v/!

J1Ž pro ponrěrně jednoduclrou síť pŤedstavuje vypočet jednotlivych konstant
sloŽitou ťrlohu. Proto se pŤi praktick1ich vj'počtech pouŽívá zjednodušená metoda
uypočtu pg*gg!3!gÉ l.gr,!janty ekvivalentrriho jednoduchého zkratovélro obl'odtr

I il.16)

ekvivalentniho zkratového obvodu (s). 7i" : X./ralt-.
schénratu k místu zkratu, určenír pÍi všech Rl : 0.

sclrérnatu k místu zkratu, určená pŤi všech Xi : 0.

PŤi orientačníclr vypočteclr, ve kterych |ze počítat se sniŽenou pŤesnosti.

se 7u" nevypočítává a její velikost se volí podle velikosti nárazor'élro činitele
odpovídajícíIro danym po<lnlinkám. V souhlase s rovnicí (l.14) lze pro vypočet
pouŽít vzorec

z podrnínek

',7y,flr o,;1,, : u ^ #: 0 - aaa (u,-! tt * ,(,, 
)-.,,t k'ť, )ě,,T,,,n kde f 

" 
je časová konstanta

X. celková reaktance
R" celková rezistallce

il.15)

( r.17)

PŤi v počteclr trlrrazového zkratového prou<lu vycházíme však ze zjednodušujících
pŤed pok lad ťr, Že m ax inr u m zk rato vélro p rortdu qas!áv.á tehdv..kdLz s9-.Y*de49*Ezi
vyvine ngjJětší stejno:gt"9lrá.sloŽk..a [tj. kdyŽ zobecněné zobrazeni volného proudu
l'(t) rra obr. l'3 je rovnoběžné s osou dané fáze]' a Že nastane v okamŽiku, kdy
okarrrŽitá hodnota stŤídavÓ sloŽky zkr.atového proudu je rovna její arnp|itudě.

0,01 Ir. : - ls)'Re ln(K - l) r'r

'/. 
tn t

o,;,
__iJ!-
't{o

: / - D 'l -'- '2,, o7 p'

- ttn / 
fo ) e-{'lt, i

J/
/ \_

obr. l.5. PŤedpokládan1|

prťrběh zkratového proudu
pii v1|počtu nárazového
čittiteIe K

*1'

Rozbor velikosti nárazovélro zkratového prouclu byl proveden za pŤed.

pokladu, Že se amplituda stŤídavé sloŽky zkratového proudu nemění. Tento pŤed-

poklad neni splněn pŤi napájení tnista zkratu reálrr mi napěťov1Írni zdroji. Po-
drobněji bude tato otázka probíránir v dalším textu, zde jenom poznanrenejme, že

časová konstanta doznivání stÍídavé sloŽky zkratového proudu je pŤi zkratech
v ES většinou značně větší neŽ 7i a pŤi pŤibliŽn1|'ch vypočtech se doznivání stÍidavé
složky zkratovélro proudu zanedbává.

Pro typové pŤiklady zkratovych obvodri jsou v [4] uvedeny doporučené
hodnoty nárazového činitele K. V sitích vvn se nejčastěji voli K : l'7' Hodnot}'
nárazového činitele uváděné v [a] byly stanoveny za pŤedpokladu zanikáni stejno-
směrné i stiídavé složkv zkratového rrroudu.

0 rt ) ) -)s't 
-\ ']/./ l.l -.,''í r/

l"OG -y,\ =-ť*\= -,;Tn-= p ,i,. i,' ,--^Jb:h LÍ:?* l ,,
n.', -ft /|r'-A jt-ty t . |t/ ,.--Í--.-

a zh'Tnl (ltn(w{*+ ď,- ť, )
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1.3. Efektivní hodnota zkratového proudu
Efektit,ttí ltod.noÍott zkratot.:ého proutlu v okamŽiku Ín rozumime ho<lnotu

zkratového proudu po uplynutí doby r:0,0ls od okamŽiku vzniku zkraÍu a|ze
ho vyjádŤit vztahem

JelikoŽ v obecném pŤípadě je prrriběh zkratového proudu dán sloŽitou funkci času,

2lpn

i,-''l r/z
obr. l.6. Stanovení efektivní
hodnoty zkratového proudu

Amplituda /n. stŤídavé složky zkratového proudu v okamžiku t. je dána
poloviční vzdáleností horní a dolní obá|ky stí.ídavé sloŽky v okamŽiku t". Efektivní
hodnota odpovídajíci této amplitudě je

Ik,. : 1-u + ik"(0,01) : Kln,u

Z rovntce (|.22) |ze vypočítat velikost stejnosměrné složky
proudu pomocí nárazového činitele

ik,(0,01): /*"(K - l): u/7tu"1X - tl

Po dosazení do rovnice (1.20) dostáváme v souhlase s (l.21)
efektivní hodnotu zkratového proudu v první periodě

Ik(o,or) : Jn" +1il(0rt: J4" +laOOD _
:11".u/ I+2(K-:-|}

L4. Zkratovy vykon

e|ektivní hodnoty zkratového p-ioudu a vypočtového napětí

Z deÍiniční rovnice (1.2Q je zÍe1mé, Že zkratovy v kon není

Zkratouy uj,kon je hodnota, kterou obvykle charakterizuieme zkratovou
glgb,st rozvodnÝch zfu Je to slnluvena Iroái6ta, vyjaá-rena 

'ouan"*

1r: l"!'/' 
^

T J ik'(Í) dÍ
' t-- Tlz

( 1.18)

u.22)

zkratového

vzorec pro

(1.23)

(1.24\

reálná

(1.25)

určujeme efektivni hodnotu zkratovélro proudu za zje<lnodušujícího pŤedpokladu'
že stejnosměrrrá sloŽka a amplituda stŤídavé sloŽky jsou v dané periodě konstantní
a jejich velikosti jsou rovnY*1e|ikostem. které měly tyto složky v okamŽiku r. (viz
obr. l'6, kde je označeno(1';i v:l's|edn:Í prriběh zkulovébo pfoudu,2 _ stŤidavá
složka zkratového proudu]-3 - stejnosměrná sloŽ4:Eqlqvého prouduf

(1.1e)

Stejnosměrná s|oŽka zkratového proudu je vlastně osou symetrie obálky
stŤidavého zkratového proudu' Na záktadě toho lze stanovit její časov]f pr běh
(p lením vzdá|eností horní a dolní obálky kŤivky skutečného zkratového proudu).
Efektivni hodnota této sloŽky je dána její velikostí v okamŽiku t.

/1u : i1'(Ín) (1.20)

Na základě rovnic (1.19) a (l.20) dostáváme pro efektivní hodnotu zkrato-
vého pr unu'-u o*-u*!!*&"tut

lr(t.): JÍT;TjI ( r.2 l)
Á ruCasto potŤebtipfríďznát efektivní hodnotu zkratového proudu pro první

periodu. Tu lze snadno stanovit pomocí nárazového činitele. Jak bylo ukááno,
je nárazovy proud součet amplitudy stŤidavé s|ožky a stejnosměrné složky

30

Íyzikálni veličina, n brž pouze fiktivní, smluvená hodnota.
Pokud se nevyznačí pÍesnější irdaj, rozumí se pod názvem zkratovy vykon

podle [4] počdteční rázou uykon, coŽje součin počátečního rázového proudu 1(.
a vypočtovélro napětí

s(. : /3U",IX.
V;ipočtové napětí je sdruŽené napětí v daném mistě pŤed vznikenr zkratu

podle Ťady delinované v [9].

l.5. Ekvivalentníoteplovacíprou<1
Některá elektrická zaÍizeni v ES jsou pŤi zkrateclr znaČně tcp'e'lnfuramá.hána-.-'

Toto tepelné namáhání'áui.í nq-9shě_t!:@kratového
iŘ... 

.-'-< *.

Plggd-u PokÚd trvá zkrat dostatečně dlouho, není nutné pÍi stanovení tepelného
namáhání respektovat vliv doznivající stŤídavé a stejnosměrné sloŽky zkratového
proudu a množstvi tep|a, které se vyvine zkratov;im prouderr1 je írměrné druhé
mocnině ustáleného zkratového proudu a době trváni zkratu

Q - IÍJ* (r.26)

TotéŽ platí i pro kratši doby trvání zkratu pŤi elektricky vzdálen ch zkratech, pŤi
nichŽ rnrižeme pňedpokládat konstantní velikost zkratového proudu'

l---i]l, 1"- |

ltkp 
: -^t- |I V'l

\---.=-..*J
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SloŽitější je vypočet tepelného nanrálrárri v ostatníclr pí.ípacleclr, ve ktcryclr
ntusittre respektovat oteplení od dozrrívajících sloŽek zkratovélro proudu. V těchto
pŤipadcch platí pro mnoŽstvi vyvinutÓlro tepla

r tf 
^

L1 -- l';.''o'
Časovy intcgrál se obvyklc nevypočítává' pro jeho stanovení se potržívaji pi.ibliŽné
rrlctody. V českosIovcrrskÓ nornrč [4] se uvádí tnetoda ekvivalentrrí|ro oteplovacilro
protrdu. Ekuitlalentt oteplouaci proud Iy. je efektivní lrodrrota fiktivniho proudu
sinusového prŮběhu s konsl'antni anrplitrrdou, ktery za dobu trvání zkratu vyvine
stejné n-rnoŽstvi tepla jako skutečny zkratov proud. PŤi torn se bere v itvahu
největší moŽná stcjnosrrrěrná sloŽka. Ziejnrě platí

( 1.28)

Tíln se vypočet oteplení pŤevede rra vypočet s konstantlrínr zkratovym prorrdern.

VeIikost ekvivalentrrílro oteplovaciho proudu se stanovuje bttď porrrocí či-
rritele k*' respekttrjíciho nristo zkratu a dobu je|ro trvárrí

fffil (t.2e)

nebo ponrocí zkratovyclr tirbulek' sestavenfch vždy pro určitou dobu trvání
zkrirtu a rŮzné hodnoty nárazového činitele. Hoclnoty činitele /r. a pŤíslušnÓ

zkratové tabtrlky jsclu uvedeny v [4]'

PŤik|ad l.l: Vc schérrratu podle obr' l.l vypočitejte a graficky znítzortlěte prťrběh

trojfázového zkratovélro proudu' je-li zaclírno (v poměrnych lrodnotáoh): rrapětí

ideírlnílro rrapěťovÓlro zdroje u: l; rezistance r : 0,05; vlastní indukčnost / : l;
vzájemná indtlkčrrost lrr : 0,6. PŤcdpokládejte, Že bezprostŤedně pŤecl vzrrikenr
zkratu prochírzel obvoclem proud jec|notkové velikosti indukčního charakterr-r'

zpožclěrr za napčtim zc{roje o 40.. Kc zkratu došlo v okarrrŽiku' kdy ílhel napětí
zdroje byl a:20".
Řešcni: Napětí a proucl pŤedcházejícího ustírlerrého stavu

u(Í) : tr,', sin oÍ : sin (360"./i) : sin (|8 000"t)

i',r(t) : i-,u, sitt (rot - rp): sin (18 000"r - 40')

PrŮbčlr prou<lu Í1.'1(t) je znázorněn kiivkou 4 na obr. 1.4.

okanržité ho<lnoty napčtí a proudrr v okamžiku vzrriku zkratu

rt(O) : rr,,, sin a : sin 20" : 0,342

i,.,'(0): i-,,,,sin(a - 40') : si6(-20"): -0,342
Zkratovyf pror-rd

StŤídavá složka zkratového proudu

i1u(Í) : - stll((Ul + l - tpu)
Lk

kde porněrná hodnota zkratové inrpeclancc je

'u:/lT{:JV+u:l;F:
a zkratov5i ťrhel

/u.os + (1 - 0,6) : 0.403

.\, O-4
?r : arctB --i! : lrclg 00; : 82.88"

Je tedy

I

i"'.{t): 
--sin(18000"Í 

+ 20. - 82,88") :-Ku"' 
0.403

: 2,481 sin (18 000'r - 62,88")

Na základě této rovnice je na obr. l.4 sestrojen časovy prrjběh sti.ic1ar,é složky
zkratovébo proudu (kŤivka 2).

I)očírteční hodnota stŤíclavé složky zkratového proudu

l*,,(0) :2,481 sin(* 2.1J8') : -2,207
Počírteční ve|ikost stejnosměrné sloŽky zkratového proudu

ik,(O): ir,r(O) - ir,(O) : -0,342 + 2,207: 1,U65

Časová konstanta doznívání stejnosměrné sloŽky

.l.:jk- l_0.6 :oo755ísl't - ,- - 3l4JG jJl5 =. .''\fzJ ') ls'

Stejnosnlěrná sloŽka zkratovélro prouciu jc tedy

ik,(f) : 1,865e r/o'0255

I,rŮbčh stejnosnrěrné složky zkratovélro proudu je nakreslen na obr' l.4 (kiivka J).

Prťtběh vys|edného (skLrtečnélro) zkratového proudu je dán sclttčtclvou
kiivkou stŤídavé a stejnosrněrné sloŽky zkratového proudu (kÍiÝka 1 na obr' 1.4).

PŤík|ad 1.2: Vypočítejte rrlaxirnální okanrŽitou velikost zkratovéhr.r proudtt elektric-
kého obvodu podle obr. l.l pÍi zadanlclr v chozích hodnotáclrjako v pŤíkladu l.l.
Stanovte nárazovy zkratovy proucl tohoto obr'odu pomocí nárazového čirritclc.

Řešení: S <lostatečnou pŤesností lze pŤedpoklír<lat, Že zkratov! proud r,e |iizi A
dosírhne maximálrrí lrodnoty v okamŽiku, kdy stÍídavá slož-ka bucle mít klarlné
maxintum (viz obr. 1'4)' tj. za dobu, za kterou se rottrjící |ázor lu., lra clbr. l.3 po-

(1.21\

32

iu(l): i1,.(ť) + ík'(Í)

JJ



otoči do osy A' Tomu odpovídá uhel Q*: Ql, + (90. _ a). Jelikož doba iedné
periody stiídavélro proudu je l/50 :0,02s, odpovidír rilrlu E- doba

0,02 0.02Í-: ffiq.: ffi(82,88" + 90. - 20"): g,9g3491.1

Velikost stejnosrrtěrné složky v okanržiku t : r. je

in'(Í'.) : l,865 e_,.'lo'o255 : 1'865 e-o'3329 : 1,33./

Největší okamŽitá lrodnota zkratového proudu

irru : 2,481 + 1,317 : 3,818

Nárazovy činitel

K : I + e-o.ol/Ik : 1 + e-0.3e2 : 1,6g

Nárazov1|' zkratovy proud

ir.* : 1,68 .2,481 : 4,17

PĚÍklad l.3: Na pŤípojnicich rozvodny 110kV byl vypočítán počáteční rázovy
zkratovy proud 1(. : l0498 A. Jak velkf je zkratovy v:/kon ES v daném rnístě?

Řešeni:

sk : v/3 U'1í. : J]. 110 . 10.498 : 2 000 Mv. A

I,Íík|ad 1.4: Jakou reaktanci lze nrodelovat ES pro v]ypočty počátečních zkratov1ich
proud pÍi zkratovém vykonu S*: 1500MV. A na pŤípojniciclr 110kv?

Řešeni: Zkratovému 1ikonu Su o<lpovídá počáteční zkratovy proud

,SK

'*. 
: Tu,

kde .,/3u" je jnrenovité sc|ruŽené rrapětí v mistě zkratu.

Pod|e norrny pro v;|'počet zkratŮ v ES (ČSN 33 3020) se pro počáteční
zkratové proucly v sítich vvn a vn pÍedpokládá napětí ES o 10/,vyšší,než je napětí
jrnenovité' Počátečrrí zkratov proud pii zkratu za reaktancí soustavy je proto

rn- U"
'n' - lr{

odkud po dosazení za I(oz pÍedcházejíciho vzorce clostáváme

PŤi vypočtu v poměrn;|'ch hodnotách pŤi vztaŽném v konu S" : l00 MV . A
a pÍi vztaŽném napětí U, : I l0 kV dostáváme

u" : l'1

sL I 500
s.: ..:-: las.. 100

.. JL
-KO ., _R

un

,. : 5: ,^ : l,l : nnr..lií. sk 15

PŤi praktick]'ch v1ipočtech se běŽně pouŽívá vzoÍec

.- ll. I,l , , S"r" :--' tro sk Jk

podle něhož v našem pŤípadě bude

100
.x. : l'l 

|5o_ď 
: 0'073 33

1.6. Kontro1ní otázky
l. Proč pŤi napájení zkratu ideálním napětbv1|m zdrojem má stŤídavá sloŽka zkratového
proudu konstantni amplitudu?
2. Za jakjclr podminek se vyvine ve zkratovénr proudu referenčni fáze maximálrrí stejnosměrná
sloŽka?
3. Je součet okamžitlch hodnot stejnosměrn;|ch složek zkratového proudu ve všech tiech fázích
trvale rovn1i nule? Když ano, tak proč?
a. Jakj'je principiální rozdil mezi rotujícim fázorem ustáleného zkratového proudu a zobecně.
nym zobrazením stejnosměrn1/ch sloŽek fázovjch proudri?
5. V čem je rozdil mezi rnaximální hodnotou zkratového proudu a nárazovym zkratov1im
proudem v daném obvodu?
Ó. Proč nelze zkratov;i' vfkon považovat za fyzikáIní veličinu?

x-:-9. : l.l,Y" J:tr" - l.lui - l.l .lt02 : RRTro" J3lí" J3 sk sk 1500
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2. PŘECIIoDNI] JEVY V oBVoDEcH s roČtvÝiral
t]LEK.f RlCKÝvt s'rR o:t

PŤechodné jevy v obvoclcch s točiv1irni elcktrickyrni stroji sc odlišuji ocl

pŤec|roclrryclr jevťr ve statick ch sor"rstavách zejména těrr.rito skutečnostlni :

(?) Relrem pŤecho<lnélro jevu se nrění ulrlové rychlosti rotorťr elektrickyclr

stro.1tr, titze prťrběh pieclrodrrého jevu je ovlivĎován setrvačnostmi točících se částí

soustrojí. Proto jc pŤi analyze obvod s točivyrni elektrickyrrri stroji nutrré respek-

1ovat kronrě elcktromagnetick ch pŤecltodnyr:h jevťr také meclriuické pÍechodné

jevy. Mtrsí sc proto í.ešit tzv.Icle ktrontet:hanické pí.'echodné jeuy' 1.im se vypočty

komplikuji' ncboť chlrrakter \hZé6 nlezi meclranick1!'mi a e|ektrickynri veličinarni

a jejich tlerivacenri podle časrr jc nelineárni.

Q)Vlastlli a vzájenrné inclukčrrosti jednotliv ch fází syrrchronních stro.|Ů

nejsou křstanty. Jejich velikosti se rnětlí s pololrou rotoru vŮči statoru, jsou

perioilick nri Ítrnkcerni ulrlu mezi osou buclicílro vinutí a osou vinutí pŤisltršrré

fáze. Také vzíljcmné indukčnosti statorovyclr a rotorovjclr obvodri točivyclr strojťr

se mění s pololrou rotoru vťrči statoťu. Proto se pŤi pouŽití fázovyclr veličin pÍe-

clrodné jevy v synchror-rních strojich popisují di|erenciálniIni rovrricemi s periodicky

nrontěnrryrni k ocficieIlty.

oPÍi respektování nasycení aktivrrího Železa elektrick1iclr strojťr se do

vypočtu vrríršejí další nelirrearity'
lri;i!-99s9| elektromagnetickÝch pi.ech.otin..i'-clr J:.3-]=EF pÍ."-Ú"Ťlá:

tlámc' že uhl.ovc rvclrlošij roio_rfi-ěfek.Irjčk.Ých-trqfiií<íí_-\91s-ig1tní a ve většinč

pÍlpad nettrttsittrc res1.rc[ToÍaT-VllÍEyl9n]-enIufrí|ilárezn éi.tt'i.t.Ýtn=rroiu.

l;'*," ,i.ffi itr,*iinnie^"-.r. "ffi , pl*r..mmi;
jevťr v cibvocleclr s točiv mi elektrick mi stroji vnáší periodická změna indukčností

"l"kt,i"ky"ll 
točivych strojťr. Proto clÍíve neŽ pŤistorr1rírr-re k rozboru pŤcchodnych

e|ektronragnetick!'cb jcvii v ES, věrrtrjeme pozornost pŤeclrodn1inr jev rlr v obvodeclr

elektrick f clr točivych strojťr.

2,|. PiechocJrré jevy v obvocleclr synchronniho stroje

PŤi vypočtech elektromagrretickych pŤcchodnych jcvťr v sytrchronníclr

strojích se zavádějí rrěkterir zjeclrioclušení, která usnadi"ruji í.ešcní. Jsou to pÍedevším

tato zjetl Irod rršcrri :

l. PÍedpoklátlá se konstantní (syrrchronni) irhlová rychlost rotortl stroJe

3' Zanedbává se vliv magnetického sycení, takŽe vlastní a vájemné
indukčnosti jsou nezávislé na velikosti proudri a magnetické toky stroje jsou
lineárrrími funkcemi proudťr'

4' PŤedpokládá se sinusové prostorové rozloŽeni magnetomotorického
napětí ve vzduchové mezeÍe.

5. PŤedpokládá se plná symetrie statorového vinutí a symetrie rotoru
vzhledem k jeho podélné a piíčné ose.

Jednotlivé obvody synchronniho stroje jsou schematicky znázorněny
na obr. 2.1. Pro fáze statorového vinutí je použito označení A' B, C, obvod budicího
vinutí je označen f a tlumič v podélné a pŤíčné ose D a Q. Kladné smysly proudri
statorového vinutí odpovídají generátorickému systému (obr.2.2), kdeŽto kladné
smysly proudri rotorov;|ch obvodrj jsou voleny ve spotŤebičovém systému (obr. 2'3).

Jak v generátorickém, tak i ve spotiebičovém systému platí pro indukované
napětí vyraz 

'
-l --/du'lI ui : -;.J (2 l)I dÍl

prieem7)i*íiáaíy směr cívkového toku T/ volime kladn! smysl osy piíslušného
vinutí. Proudu vinuti pŤiŤazujeme kladné znaménko tehdy, kdyŽ vyvolává civkovy
tok kladného směru. Proto má indukované napětí vždy směr kladného smyslu
pŤislušného proudu.

Tt
.r4e

(
0:Y

{
o)

obr. 2.l. Schernatické
znázornění elektrickych
obvodŮ synchronního stroje

'{r
,+Lar r

I s-i- -;,, 4-"Ť,'

běhe rrr pŤeclrodného jevu.

2. Všeclrny tlurlrici obvocly na rotoru se nalrrazují jedtrím tlurnicinl

v porlélIlé ose a jedrrírn v pÍičné ose.
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V soulaclu s pŤijatlmi zásadami pro volbu kladn!'ch smyslťr proudú

a cívkovych tokťr jsou nur,"j.nu náhradní schémata na obr' 2.2 pro generátoricky

systém a na obr. 2 3 ;;; .potr.uieoni' systém. PŤíslušná napěťová rovnice pro

gerrerátoricky systém je

,z?ttc1- Lt- t

Maticově budeme rovnice (2.4) zapisov9lJJéto formě

^Y- ,-J ' -lf 'r ^! 
**

U: _o'-# .Y : , ťŤ* l |^ )Ct

u.: R.I. + dY' Q'6)
. .. dÍ

dvu: _Ri - .]Í

kdežto pro spotÍebičovy systém platí

dv/rr:Ri*---;'ot
i
4

obr. 2..2. Kladné smysly

prouclťr a indukovanlch
napěti v generátorickém

systamu

d v'n
tln: -R,A - d-l

tt,: -ni" - *;

lrt : -111(] -
kcle

obr. 2.3. Kladné smysly

proudti a indukovanfch
napěti ve spotÍebičovém

systemu

(2.2)

kde

':[ii|,'':[í].-:[í| -:[;'] Q.1\
(2.3)

Poclle pÍijat1 clr zásad jsou na obr.2.l zvoleny kladné smysly os jednotli.

vych vinuti; kladrré .*,J, os statorového' vinuti volíme ve shodě s kladnym

smyslem magnetick ch .átá ra"i A, B, C, kladn! smysl osy d volíme ve směru klad.

ného magnetického toku bucliciho vinutí, osa qje o 90. zpoŽděna za osou d'

Vsouhlase,*"a.ni*lzeproobvodysynchronníhostrojenapsattyto
napěťové rovnice

většina indukčností synclrronních strojŮ v rovrricích (2.5) se periodicky

nrěni' Vlastní a vzájemné indukčnosti statorovych vinuti se periodicky nlění se
změnou polohy rotoru vlivem rozdílné magnetické vodivosti rotoru v ose pÓlŮ

a v ose mezipÓlového prostoru. Vzírjemné indukčnosti vinutí statoru a rotoru se

periodicky mění v drjsledku zmény vzájemné prostorové polohy statorovyclr
a rotorovych vinutí.

JelikoŽ periodická zIněna indukčností stroje je drisledkenr vzájemného
pohybu rotoru oproti statorovému vinutí, |ze zÍejmě proměnnost indukčností
vyloučit z napěťov5ich rovnic (2.4)' když se Statorové veličiny vyjádŤí v souŤadnlclr
osách otáčejicich se syrrchronně s rotorem stroje. Tohoto poznatku se skutečně běŽně

využívá a statorové veličiny se pÍi v1ipočtech pŤechr:dnfch jevŮ nejprve vyjac!Ťqí

v souŤadnych osách otáčejících se synchronně s rotorem a po vyÍešeni pŤechodnélro
jevu se v1isledky pŤetransformují zpět k souŤadn1irn osám statorovélro virrutí stojícím
v prostoru. Pomocné otáčející se souŤadné osy umísťujeme v podélné a pŤíčné ose

rotoru stroje a označujeme je d a q (obr.2.l).
Místo cívkov1fch tokŮ dan1|ch rovnicenri (2.5)' v nichŽ je většina irrdukčnosti

periodicky proměnná s časem, dostáváme civkové toky podle rovnic (2.8), v nichŽ
jsou všechny indukčnosti konstantní. Rovnice (2.8) nrťrŽeme zapsat napŤ. na základě
obr.2.l

,ťa: Laia + LdÍíf * |ooío; Ys : I'61i6 + LÍiÍ + LfDiÍ)

Yo: L,io + tqaia; Yo: Lapi,j + L,:oiÍ + LDiD (2.8)

Yo:Iooio+lata

Matematické odvozeni transformace souŤadnych os trojfázovétro stir.

torovÓho vinutí k osánr d, q, 0 bylo probráno v pňednrětu ,,Elektrické stroje..

a je podrobně zpracováno v mnolra učebnicich a nronogra|rich (napÍ. [1]' t5]'
[6] atd.).

V maticové |ormě se tyto transformace souiadnic zapíší ve tvaru

dY''.ur: Rir + di
dY.0: Roin + d-

0:Rqie*

() a\

clY. .

-1

dt

d v'.)

dr

LADiD + LAaia

IBD,D + LDaia

LcDiD + lcaia
Lroio

+ LDiD

l u,n : LAiA + .ABíR + 1-Acic + L^Íir +

l u,,, : LDAi^ + LI'iR + I'ucic + LBfií +

\ .r. : Lc^i^ + LcBiB + Lcic + LcÍif +

l u,, : LÍ^i^ + LfBiB + LÍcíC+ LÍif +

l. ,, : LDAiA + lDBiB + LDCic + LDÍiÍ

l *u : Lqaía * LQgin * Lq6ic * Lqio
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kde fje
fP

t- r -'l
| ./it, I

t,. l
L/<:-l

f:

vektor fázovlch statorovlch ve]ičin'
vektor sloŽek statoro{ch veličin v osách d, q, 0.

[.t;lr.:l l. I

L6l

2.2. Napěťové rovnice synchronního stroje v osách d, q,0
Pro synchronní stroj platí napětbvé rovnice (2.6,l a (2'7). Y maticové

rovnici pro statorová vinutí (2.6) pŤejdeme k souíadn m osám d, q, 0 napi. tak'
Že vynásobime z|eva obě strany rovnice vlrazcm 2Pl3 a pŤed vektor proudu
zaÍadíme yÝrazP_ 'P: l

"".(, - *") ."'(n * Ť^)

"" (, - *'') 'i. (, * {^)
1l
22

[r IlŤ : '|
r,;r,:lo + ,, 

I

1,, ; ,l
Konečny tvar vzorce pro v1fkon ve sloŽkách d, q, 0 je

?i
n : 2u6ra 

+ lllqlq + Jllolo

/")\cos(r-{n)
\-/

.ir f),- +^)
\ r/

I
.)

sin ir

I
;

P:

cos l

sin 7

[ .ot] siny

n' :| .o,í' -3^\'''(' -+^)

L "'(, 
. + ^) 'i" (, * 1'.)

*nu: - -f-rnr'-'"r- +r-$
Dalši ripravou dostáváme

up:-or"-+n$

Pro cívkové toky platí

v":{rv

matice, tak i civkové toky jsou ávislé na čase)

dvp:2dP v12 pdI
dr 3dr 3 dr

Z rovnice (2.17) plyne

3oť: dV, _ 2 dP o*-3' dr - dt 3 clr "'P

Jelikož

dP o_dldt dr

dostáváme z rovnic (2't5

Derivujeme rovnici (2. l 6) (pŤitom musime vzít v vahu, že jak transíormačni

1

..,

rl
I

'l
'l

(2.10)

(2.1 1)

vykon

(2.t2\

(7.14)

(2.151

(2.16)

(z.r'7\

(2.18)

(2. l e)

(2.20)

4l

Transfortnace souiadnic podle (2.9) je jednoznačná, protoŽe determinant

soustavy je nenulovyi

cos y

invariantnosti v.íkonťr. Pro

/ 2 \
'o'lu * Tn/

'r" (, * {')
'|

-í
L

ncip

1,-

-_- t1r Ý"
+

PŤi této transformaci však neni splněn pri

vyjádŤen1f ve sloŽkáclr d, q,0 dostáváme

p : Urt : (p"Up)rp,t : UIPIP,I

kcle

[o -+ ol

l+ ; .l
[o o o]

) a (2.18)

.*[:

[_'Íl

Up: -*t"- o#'

- -RI.-d#P-

-1
0

0

0-l
olo'n:
oJ

proto

(2.13)



Rozepišemeodvozenoumaticovourovniciprostatorovávinuti(2.20)a
pojírne rovnice pro rotorová vinutí podle (2.4)

Ýr : lir + ludid + l"diD

Ýo: lnio + /".lid + ludif

Úq:/qiq*i"'i'
Dosadíme-li z rovnic (2.24) do rovnic (2.23), dostáváme druhou formu

napětbv1ich rovnic synchronního stroje, obsahujicích místo cívkov1|ch tokri proudy
iednotliv'lch obvodťr

prl-

Rovnice(2.21)jsouzákladnínapěťovérovnicedvouoséteoriesynchronních
strojťr' V;frazy dÝ,/dt pÍedstavují tzv. transformační napětí, vyrazy aY,Lzv. rotační

nupiti' V,orc" pro cívkové toky jako funkce proudri udávaji rovnice (2.8).

Napěťové rovnice (2.21)by|y odvozeny v soustavě pojmenovanjch hodnot.

Ve většině praktick]Ích vlpočtri pŤecházime však k rovnicím zapsan]|m v po-

měrn ch hoánotách. gohuzel <losud nebyla ustálena jednotná praxe pŤi pouŽíváni

pomjrnlch hodnot. Rrizní autoŤi pouŽívají rrjzné soustavy vztaŽnych veličin, coŽ

mnohdyztéŽu1evzájemnoukonfrontaciprováděn1|chŤešení.Nejednotnostpfi
volběsoustavyvztaŽnychveličinplyneznejednotněformulovan;|chpoŽadavkťl
na soustavu poměrn;ich hodnot. PŤehled o pouŽivanjch soustavách vztaŽnlch

veličinjezpracovánnapŤ.v[10].vdalšímbudemepoužívattz,l,uzťljemnou
soustauu poměrn ch hodnot, ve které vzájemné indukčnosti všech obvodŮ syn.

chronního stroje v ose d (resp. v ose q) jsou v poměrnych hodnotách stejné.

Nejčastěji se tyto in<lukčnosti označují lu6 (resp. l"q). PŤi takové soustavě poměrnlch

hoánot ize vlastní indukčnosti jednotlivlch vinuti vyjádÍit rovnicemi

La:_Rja_Ť_aVo;

ilq: -Riq-* +attF.;

dv^Uo: _Rio_ dÍ r

/o: lo" + /u6;

lo: loo + luo;

dÚ,,ua: -ria_.í:-.úol

dÚ.ur: -ri, - .ii * torlto;

tlo :

Ýa:laia+l"dif+lodiD
Úo:/oio+l"qia
Úo : loio

dv,
u1 :Rri1 +-i

dY^0:Roio+Ť Q.2|\

dv^0: Roiq+ d- !a: -ria _ 
${,.'. + /"dif + Loio) - o;(/oío * /"oiq)

uo: -rir- $t,rt.. + /"dia) + co(/o;o + /udir + /udiD)

eo -
din

-rlo - lo-a;-
(2.25)

us : r1í1 + ${r,i, + i"did + /"diD)

o : roio+ ${ioio + l"di,! + l.dir)

9:.o,o+$tio;o+ruqiq)

v pouŽité soustavě poměrn;|ch hodnot pŤejdou napěťové rovnice (2.2l)

a rovnice pro cívkové toky (2.8) v soustavu rovnic (2.23) a (2,24)

lr:\o*1,6
lr: lr, * Iua

lq:lq"*l^o

dÝ,
l\: ť1t| - d'

. dúo
U:'.olo* dÍ

d^0:reiq+li

(2.22)

(2.23)

Jak se dalo očekávat, v dťrsledku pÍechodu od souŤadnlch os A, B, C
k osám d, q, 0 pÍešly v napěťov ch rovnicích indukčnosti, jejichž velikosti se

měnily s časem, v indukčnosti s konstantní velikosti. To je ásadní změna, kterÓ
bylo dosaŽeno díky provedené lineární transformaci souŤadnic.

Ze struktury rovnic (2.25) je zŤejmé, Že napěti netočivé soustavy uo závisí
pouze na proudu io a na jeho derivaci. Proto múže bft rovnice pro netočivou
složku napětí Ťešena odděleně od ostatních (počáteční podmínky pro proud io
jsou známé)' Po vyloučení této rovnice zbyvá pět vzájemně vázanlch diferenciálních
rovnic pro pět neznámych proudri a tŤi neznámá napětí. PÍi Ťešení konkrétních
pŤípadri pÍechodnyclr jev musí b]Ít tedy doplněny o další tÍi rovnice. Jedna rovnice
se získá z Íešeni napěťovych poměrri v budicím obvodu stroje a zb vající dvč
rovnice z podmínek plynoucích pro napětí ud a uq z charakteru dané poruchy.

V obecném pŤípadě pŤechodného jevu je co časově proměnná veličina
a rovnice (2.25) jsou ne|ineární. Pro rr,r : konsi se rovnice stávají lineárními, coŽ
vyrazné usnadiiuje Ťešení pŤechodn1fch jevri.

PŤi v1|počtech elektromechanick ch piechodn!ch jevú doplĎujeme soustavu
rovnic (2.25) ještě pohybovou rovnicí rotoru synchronlriho stroje. PŤi vypočtech

elektromagneticklch pÍechodrrfch jevri pŤedpokládáme konstantní otáčky roto;u
stroje, takŽe v rovnicích (2.25) je c,l : konst.

. dÝu.
-fl^ - -:-,"dÍ
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z.3. Náhradní schéma synchronního stroje

Náhradni schéma synchronniho stroje sestavíme (bez obvodu pro ne-

ročivou sloŽku) na základě rovnic (2.25). (V tomto článku i v dalším textu budeme

použivat rovnice zapsané v poměrnlch hodnotách.)

Ur

r.jSD-----
, ) | ot.. 2'4. Schémaelektrickjch
'oa I ln u..^ lun obvo<Jri synchronniho stroje

] /-\' I v podé|né a ptičné ose.--\,- 
(vlevo uprostŤed má blt lp)

Rovnicim (2.25) odpovídá schematické zobrazeni obvodťr synchronního

stroje uvedené na obr. z,.+,ua"jsou rotaění napětí označena takto

!+r
r----_]I /'1
tl

éé---1
lo)
lq, .0.

r*--;

u.6:ro(loÍo+/'oiq)
u.oo : co(l6i6 + ludiÍ + /"diD)

Jelikož vájemné indukčnosti obvodŮ v podélné ose jsou stejné (l"d)

a taktéŽ jsou stejné viájemné indukčnosti obvod v pŤíčné ose (l"o), m žeme magne.

tickévazbyvpodélnéipÍíčnéosenahraditvazbamielektrick1fmi(viztéŽ[3]).
Stačí v rovnicích (2.25) iouŽit vztahy (2.22). Po drobn ch ripravách dostaneme

rovnice (2.27)

Ua: _tía- l""# _ ,"osd#@ - ro(loío * l"oiq)

ilc: _ric_ l"* _,""ŠLJd + c.l[loio + l"d(if + iD)]

u, : rj,* l'* * '"oAld#@
0 : roio *,""* *,.oŠid#@

0:rqíq+lo"{}+l""Ši*d

(2.26)

T
C\o ť*

ov 0(

Na ákladě první, tŤetí a čtvrté rovnice (2.27) |ze sestavit náhradní schéma
obvodťr odpovídajicí tÍem vinutím v podélné ose stroje (obr.2.5a); na ákladě
druhé a páté rovnice lze sestavit náhradní schéma obvodli odpovídající vinutím
v pŤíčné ose stroje (obr' 2.5b)' Podobně jako dŤíve jsou rotační napětí označena
souhlasně s rovnicemi (2.26).

2.4. /Ustá1en provozni stav

Napěťové rovnice synchronního stroje odvozené v čl. 2.2 platí i pro
ustálen1| provozní stav stroje' V tomto pÍípadě zÍejmě dojde k jejich zjednodušení'
neboť

_ proudy v tlumiči budou nulové

l-;.." 
:iq : o

- pŤedpokládáme symetrická napětí zdroje a symetrické články ES,
takŽe napětí netočivé sloŽkové soustavy bude nulové

I'1":o
- jde o ustálen! provozní stav, takŽe všechny derivace proudťr podle

času budou nulové

í dia d'f di. t

-:-:0ldr dr dr*- 
v ustáleném provozním stavu je

1o:ro,:l

-í--.-\
/obr. 2.5. N|hradní schémata
LsyrrclÍ on-ního stroje
pro podé|nou a pfičnou osu '

, ,.1'

fl'P'r '
r tr/ 'it-

{\il'',' ,c'.,,,'i
'ttJ ..,1\.

\\
| 'od

'y'oa l"
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t

PŤirespektovánítěchtozjednodušenídostanemezrovnic(2.25)pro
napěťové rovnice statoru vztahy

Í2.28)/'ťd 
: 

1r|d 
_llql\4

1". : jrio *uldid + l"dir

LÍioono.u 
vyrazu l"6i1 stanovíme z rovnic pro chod alternátoru naprázdno.

V tomto pŤipadě

ia:iq:0

azapŤedpokladulinearizovanécharakteristikynaprázdnoplatipodlerovnice
(2.28) pro napětí statoru, indukované polem budicího vinutí

ta:0
u, : lo6il

(2.2e)

ua: _ria _ lqíq

uq: -riq + ldid + e

V poměrn1/ch hodrrotáclr jsou indukčnosti lo a lo rovny synchronním reaktancím xu

a 
"o 

a ronni"e (2.30) pŤejdou v rovnice (2.31)

a,tto

obr. 2.6. Fázorov;| diagram
synchronniho stroje
s vynik|fnri pÓly

(reaktančni bytky správně
jídxd, j'qxq' j/xq)

ťíq

\i\,,

t
I

í

První tŤi členy pravé strany rovnice (Til určují po|ohu osy q vzhledern
k fázoru napětí u (viz obr.2.6). Toho se vyuŽívá pŤi konstrukci Íázorového
diagramu.

2.5. Prvni okamŽik pŤechodného jevu synchronního stroje

Pro praktické aplikace teorie pŤechodnfch jevri synchronních alternátorŮ
m6 značny v;/znam znalost velikostí proudťr v prvním okamŽiku vzniku pŤe-
chodného jevu. V těclrto pŤípadech se pouŽívá termín ,,náhlá změna.. (skok)
proudri. Avšak ve skutečnosti jde pouze o náhlou změnir sloŽek těchto proudŮ.

.skutečné proudy se v prvním okamžiku pÍechodného jevu nemohou změnit
skokem, neboť jak v obvodech rotoru, tak i v obvodech statoru se vŽdy vyskytují
indukčnosti. Skoková změna nastává pouze u složek skutečn1|'ch proudri, a to tak,
aby algebraick1i součet skokov;fch změn všech složek skutečného proudu byl
roven nule.

V praxi potŤebujeme znát nejčastěji počáteční velikost stŤídavé sloŽky
statorového proudu. Jeden z moŽn1ich zpúsobŮ jejiho v1|'počtu ukáŽeme na pŤíkladu
synchronního a|ternátoru bez tlumiče.

2.5.l. Alternátor bez t|umiče

odvození vzorce pro vlpočet počáteční hodnoty stŤídavé sloŽky statoro-
vého proudu provedeme za piedpokladu nenasyceného stroje, coŽ je pŤi v;Ípočtech
pŤechodn;/ch jevri typu zkrat pÍípustné. Za tohoto pŤedpokladu budou obvody
alternátoru lineární, takŽe bude platit ákon superpozice. To nám umoŽní analyzovat
odděleně stŤídavou a steinosměrnou s|ožku statorového oroudu.

,]

!,

,:.!l/ \ ' i .,r.!arl;'-. ) !" j' *'l'
i irin

IrlJak se dalo očekávat, má indukované napětí sloŽkll pouze v ose q'

V literatuíe se toto indukované elektromotorické napěti označuje často symbolem E

a v poměrn ch lrodnotách symbolem e. PŤijmeme.li toto označení, mrjŽeme

napěťové rovnice pro ustálen;| provozní stav synchronního alternátoru zapsat ve

formě

Y

Ua = *l'io - Xqjq

uq: -riq + xdid + e

(2.30)

(2.31)

JelikoŽjcleoustálen1|provoznistav,jeelektrickáirhlovárychlostrotoru
stroje shodná s irhlovou ryctrtosti zobecněn;ilch rotujicích fázorŮ statorovlch

veličin a sloŽky d, q rnťlŽeme chápat jako složky f4vorí statorovlch veličin

vkomplexníroviněd,q.Zvolrnezareálnouosutétokomplexnírovinyosuq
a za imagirrárni osu a. pat pro fázor napětí v souhlase s rovnicemi (2.31)

platí

!u : u,* juo : e _ ri,* xoío - j(rio * xoio) Q.3z)

lr:" *jri6*rio * jxoio -xoio Q'33)
L-

Rovnici(2.33)|zeupravitdotvaruodpovídajícího.běŽněpouŽívané
konstrukci fázorového diagramu

doplněno

b :,+ r(iq + jid) + jxqiq _ xoÍ6 * xoÍo - xoio :
:ulri*jxoi-(x6-xo)ia
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Pi.i sleclováni pouze stŤídavé složky vlastně pŤipouštime, že pŤi jeji skokové

změrrě dojde kc skokové změně celkového statorového proudu a tím téŽ ke skokové

změně nragnetickélro toku reakce kotvy' Cívkovy tok budiciho vinutí se však nemŮŽe

z,měnit skokenl. Ve vinutí vznikne volnjl proud, takže civkovf tok budicího vinutí

zťrstane stejn;!' bezprostŤe<lně pŤed vznikern a po vzniku pÍechodného jevu

./,(+0) : úr(_0)

nebo pŤi zpťrsobu oznaěování pouŽiVaném v pÍedclrázejícim v1|kladu

Ýr": Ýrpl
(2.3s)

JelikoŽ arralyzujeme pŤecho<ln! jev pouze se stÍídavou sloŽkou statoro-

vého proudu, budou v rovnicích pro statorová napěti (2.25) pouze rotační napětí.

Vliv rezistance statorového vinutí na počátečni velikost stŤídavé složky proudu je

zanedbateln , proto do rovtric (2.25) dosadíme r : 0

ua: _lqíq 
Q.36')

rro:/oío*/u.1i,

Z rovnice pro civkov tok budicího vinutí (2'24) vyjádŤíme budicí proud

. Ýt _ luaia,r:--L-
a dosadíme do druhé rovnice (2.36)

(2.31)

Označme v rovnici (2.37)

e,,: Ýt
I.ád

.f
(2.38),2

'aol.:t.-- '( ,
LÍ

a pŤepišme rovnice, (2.36) v upravetrém tvaru

tld : - lqiq

uq: e'q * I'aia

V poměrn]|ch hodnotítch lze v rovnicicll (2.39) pŤejit od indukčností k reaktancim

ProtoŽe se v prvním okamžiku pŤechodného jevu cívkov1| tok budicího vinuti
nemriže změnit, ztistane konstantní i fiktivní intlukované napéti e,", jak plyne
z rovnic (2.35) a (2.38)

tt
e'oo: lro# : ,!,,.rjo : 

"'oa,' 11 -- 
11

(2.45)

(2.43)

To umoŽřuje vypočítat Í'lktivní indukované napěti e,o. z provozních parametrťt,
které měl alternátor bezprostÍedně pŤed vznikem pŤechodného jevu. Z rovnic (2.42)
a (2.43\ dostáváme

e'ro : dq1o1: uq161 - x!i61n, (2.44)

Dosazením z(2.44) do (2.41) získáme rovnice pro v1ipočet stŤídavé složky statorového
proudu v prvním okamŽiku vzniku pŤechodného jevu

u6o : -xoi4o
xloo:e'q1o1 -|x'6i,t.

kde pro e,o1"r plati rovnice (2.M) a reaktance x,o se vypočítá na základě rovnice
(2.38)

Podobně platí i pro r : (_0)

u61o1 : -xoio1ol
uo1o1:eo1"1*xiio,o,

uo: Ýrf - ('- +)'.
*2

, .\ a/

š,r : X.r
*Í

-td : ,to t X"A - : y -l- Xtox"d
.'o' 

-rrÍo+-{u.1

(2.42)

(2.46)

(2.411

Vzorec (2'46) pro reaktanci x,o lze upravit na častěji použivan;i tvar
)

'fad

X6o Ť Xu6

116 : - Xulo

uq: e'q* x'aia

V prvnim okamžiku pí.echoclnélro jevu pro Í : (+0) plyne z rovnic (2.40)

116o : - Xqlqo

l19,: e,qo * .x,oín.

Dostali jsme v1|raz pro reaktanci známou z teorie elektrickych stroj
pod nírzvem píechodná reaktance u podéIné ose. Ze struktury vlrazu (2,47) lz'e

odvodit její rráhradní schéma, uvedené na obr,2.7,
Na základě provedenélro rozboru lze učinit tyto závěry fkteré plynou

z v1fsledn1Ích rovnic (2.45)]:

PŤi v;ipočtech stŤídavé sloŽky statorového proudu v prvním okamŽiku
pŤechodného jevu nahrazujeme alternátor bez tlumiče

_ v podélné ose pŤechodnou reaktancí x! podle rovnice (2.47) a induko.
vanym elektromotorick1|'m napětim e,o, určenym rovnicí (2.44) (plyne z požadavku
neměnnosti cívkového toku budicího vinutí),

_ v pŤičné ose príčnou synchronní reaktancí -xo pŤi indukovaném elektro.
motorickém napětí e,u : 0 (ielikoŽ v pííčné ose alternátoru není na rotoru Žádné
vinutí)'

(2.3e)

(2.40)
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obr.2.,7 ' Náhradni schéma piíčné
rázové reakllnce synchronniho strojc

Z<lŮrazněme znovu' Že indukované elektromotorické napětí eo' kteryrn
mode|ujeme alternátoÍ pÍi vfpočtu, |ze stanovit z parametr provozního stavu
alternátoru bezprostÍedně pŤed vznikem p.echodného jevu [rovnice (2.44)f.

2.5.2. Alternátor s tlumičem

Pro alternátor s tlumičem lze odvodit vzorce pro reaktance a pÍíslušná
indukovaná elektromotorická napětí, kter1|'mi nahrazujeme alternátor pÍi v;f-

počtech prvního okamŽiku pŤechodného jevu, podobn1|m zpŮsobem jako pro
alternátor bez tlumiče. Yycházi se z neměnnosti cívkovych tokti budicího vinutí
a tlurniče v podélné ose a z neměnnosti cívkového toku tlumiče v pŤíčné ose.

PŤíslušná odvození nebudeme provádět, neboť jsou zcela analogická pÍedcházejicim'
pouze matematické vyrazy jsou poněkud složitější. Podrobné odvození je napŤ.

v [l 1]. 
^r

Ze struktury rovnic (2.49) a (2.51) p|yne d leŽity závér pro praktické vy.
počty: Indukovaná elektromotorieká napětí' kter}imi modelujenre alternátor s tlu'
mičem v prvním okamžiku pŤechodného jevu, lze stanovit z pararnetr pÍed-
cházejícího provozního stavu'

Ze struktury rovnic pro rázové reaktance (2.48) a (2.50) \ze odvodit jejich
náhradní schémata. Jsou uvedena na obr. 2.8 a 2.9.

2.6. Kontrolní otázky

l. Jakfje smysl pĚechodu od fázov1|ch hodnot veličin/n'/''/. k jejich složkovy.m hodnotámlo'

f9, Ío,I
2. Proč napěťové rovnice ustáleného chodu synchronního slroje neobsalrují transformačni
elektromotorická napěti?
3. Proč se pii piechodu od íázovlch veličin ke složkám (d, q) objevuje v transformovanych

rovnicích činitel 2/31

4. Pro první okamžik pŤechodného jevu odvodte vzorce pro v)'počet počátcční hodnoty stri.
davé složky statorového proudu alternátoru s tlumičem (vzorce pro xi' xi' ei a el\.

5. Na základě náhradního schématu synchronního stroje (obr.2.9) odvoďte zjedrrodLršené

náhradni schéma pro ustálen;i chod synchronniho stroje (pŤi zanedbáni rezistance statoru r).

6. Na základě nálrradniho schématu synchronního stroje (obr. 2.9) nakreslete zjednodušené

náhradní schérna synchronního stroje pro první okamžik pÍechodného jevu.

7. Alternátor bez tlumiče byl pŤed vznikem zkratu v provozu se.jmenovit1!.m zatížením pil
jmenovitém statorovém napětí. Parametry alternátoru pÍedpokládejte Ía = ll5 %', x,:75/", x,u:
:357., cos 9 : 0,8 a vypočítejte elektromotorická napětí, kter]|mi se modeluje alternátor v prvninr

okamŽiku vzniku pÍechodného jevu v podélné a pŤíčné ose.

8. Alternátor s tlumičem byl pied vznikem zkratu v provozu se jmenovit1!'m zatíŽením pŤi

jmenovitém statorovém napětí. Parametry aIternátoru pĚedpokládejte'Ta: ll5.%, xo:75i,/", x;:
= x,l: 24%, cos :0'8 a vypočitejte elektromotorická napětí, kter]Ími se modeluje aIternátor
v prvním okamžiku vzniku pŤechodného jevu v podélné a pÍičné ose'

9' Udejte, jaké jsou rozdíly ve ve]ikostech synchronní, pŤechodné a rázové reaktance alterná-
toru, a vysvětlete, proč tomu tak je.

obr. 2.8. Náhradni schéma
podélrré rázové reaktance
synchronniho stroje

obr. 2'9. Náhradní schéma
podélné pŤechodné reaktance
synchronního stroje

PÍi v1fpočtech modelujeme alternátor s tlumičem
_ v pŤíčné ose rázovou reaktancí -xí

.r'l:x-* xQoXuq

Xq6 * Xuq

a indukovanym elektromotorickym napětím eáo za touto reaktancí

e'!o: ttaro-, * .x(io,t

- v podélné ose rázovou reaktanci xá

^A-^at. lll
"**t*+,.*

a indukovan1|m elektronrotorickym napětím e;" 7,a touto reaktancí

(2.48)

(2.4e)

(2.50)

5l50
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3. TRoJFÁZoVÝ ZKRAT SYNCHRoNNíHo STRoJE

PŤi trojfázovém zkratu v ES dojde na svorkách alternátor k náhlé
změně napěti, provázené vznikem pŤechodného jevu. Po doznění pŤechodného
jevu (většinou jiŽ po několika sekundách) nastane ustá|enf provozní stav, charak.
terizovan! ustáIenfm trojfázov1i'm zkratovym proudem. Anal]/zu trojfázov ch
zkratŮ v ES provedeme postupně, nejprve vyšetŤíme ustá|en;f stav a na něj naváže
v1|klad pÍechodného jevu po vzniku zkratu.

3.1. Ustálen stav

Z hlediska synchronních a|ternátorri pÍedstavtrje ustálen1i trojfázov! zkrat
v ES pouze zvláštní pÍípad ustáleného provozniho stavu alternátoru. Platí proto
o něm vše, co bylo Íečeno o ustálenjch provozních stavech alternátorri v č|.2.4.
Pouze je nutné vždy upŤesnit, zda alternátor pracuje bez regulátoru buzení nebo
s regulátorem buzeni. Ve druhém pŤípadě chápeme pod ustálen:fm stavem provozní
stav alternátoru, kdyŽ dozněl pÍechodn]i jev, kter;f vznikl na počátku zkratu, a je
plně zakončen vzr st budicího proudu, vyvolan;f činností regulátoru buzení.

Vznikne-li trojfázov zkrat v místě elektricky vzdálenějším od alternátoru
a na svorkách alternátoru je místní zátěŽ(obr.3.l), múže tato zátéŽ značně ovlivnit
zkratové poměry.

nátoru (indukované elektromotorické napětí e). Taková náhrada vede
s obr. 3.2 na rovnice (v poměrnych hodnotách):

v souladu

(3.1)

(3.2)

kde

i,: I (3.3)

Dosadíme z (3.1) do (3.2) pri respektování (3.3) a dostaneme vyraz pro ekvivalentní
reaktanci átěže

Pro alternátor

u: e - jixa

Pro zátěž

u : ji,x,

uu^,": T s-xa (3.4)

Modelování komplexní prťrmyslové zátěŽe, která obsahuje Ťadu elektro-
spotrebičli nejrriznějších druh , většinou s pŤevládající ričastí asynchronních
motorri, je ve|mi obtíŽné. Proto pŤi v]|počtech zkratri zjednodušeně nahrazujeme
zátěŽ konstantní reaktancí (pŤi v1fpočtech zkratri většinou zanedbáváme rezistance).
Velikost náhradni reaktance určujeme z podmínky, aby pŤi daném zatíŽení bylo
na svorkách alternátoru jmenovité napětí. Tím je dáno potŤebné nabuzení alter-
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Vypočítáme-li podle (3.4) x. pro zátéŽ co do velikosti shodnou s jmeno-
vit;Ím v1|'konem typového turboalternátoru a hydroalternátoru, dostaneme hodnoty
Xzturbo: 1,l8, x'n,o.o :1,25 (parametry typovych alternátorri jsou pÍevzaty z [4]).
Strední hodnota je x. : 1,22. Po zaokrouhleni lze tedy vo|it pÍi vfpočtu ustálenych
zkratovlch proudri hodnotu ekvivalentní reaktance zátěŽe

x,' 1,2 (3.5)

Z provedeného odvození plyne, Že velikost reaktance átěŽe podle (3.5)
je vyjádŤena v poměrn;|'ch lrodnotách, píi vztaŽném v1|konu rovném skutečnému
piíkonu zátěže a pÍi vztažném napětí rovném vlpočtovérnu napětí v mistě píi-
pojeni zátéŽe,

3,2. PÍechodn jev alternátoru bez tlumiče
Pro anal;|'zu prriběhu pŤechodného jevu alternátoru pouŽijeme ntetodrt

superpozice pÍedchÓzejíciho prouozního stauu a tzu. ulasntílto poruchouého stauu.
Princip metody je znázorněn na obr. 3.3 (metoda je vlastně zvláštním pŤípadem me-
tody variace [2]).

Na obr. 3.3a je schematicky znázorněn obecn1|'lineární aktivní obvod (LAo)
v němž došlo ke zkratu mezi dvěma uz|y. Do obvodu zkratové větve zavedeme
dvě co do ve|ikosti stejná, a|e opačně orientovaná napětí Uo, a Uo, (obr. 3.3b). Tím
se zŤejmě poměry ve větvi nenaruší, trvá spojení uzlŮ nakrátko. Napětí Uo, volíme
co do velikosti i Íáze shodné s napětím, které bylo mezi uzly, než došlo ke zkratu,
U61 : U1.1 (obr. 3.3a). Potom superponujeme prisobeni všech z<lrojri lineárního
aktivního obvodu LAo a napětí U^1 (obr. 3.3c) a pťrsobení zbfvajícího napětí
Uo' (obr. 3.3d). v prvním pŤípadě bude provozní stav schématu shodn! s jeho
stavem pŤed vznikem poruchy. Druh! pŤípad odpovidá zapnutí lineárního pasív.

obr. 3.l. Troj[ázov;Í zkrat
elektricky vztlálen ' od místa
pripojení átěŽe

obr. 3.2. Náhradní schéma a fázorov1|'

diagram pro vfpočet ekvivalentní reaktance
z^Íěže
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t-
c) d)

ního obvodu LPo na napětí Uo'. Proud v každé větvi schématu bude dán super-
pozicí proudu pŤedcházejícího provozniho stavu t'l(t) a proudu vlastního porucho-
vého stavu Ín(Ú)

i(r): i'''(t) * il(Í)

Napěti, na které se zapíná lineární pasívní obvod, je

uo2 : - u1u1

Vlastni poruchov;i proud v souhlasu s rovnicí (1.5) se

ustáleného provozniho stavu inu(t) a volného proudu obvodu í"(t)

jr,(Í): ír,'(t) * i"(Í)

3,2.|, Frekvence sloŽek proudťr pŤi zkratu

Frekvence proudri indukovan;fch vjednotlivfch obvodech statoru a rotoru
alternátoru pÍi rrizn ch provozních stavech lze velmi jednoduše stanovit pomoci
schématu, které sestavíme podle těchto zásad:

l. Rotor a|ternátoru se otáčí oproti statoru otáčkami, jimž odpovídá
frekvence/*. Frekvenci odpovídající synchronním otáčkám označme / a frekvenci
odpovídající skutečn1|m otáčkám stroje vyjádŤíme pomocí skluzu' Á : ,f(1 _ 

').2. Frekvence proudri indukovanyfch v elektricklfch obvodech rotoru /lje dána rozdílem frekvence statoro{ch proudri f a frekvence /* odpovídající
otáčkám rotoru' .Í,: Í" _./*. Tuto závislost budeme vyjadŤovat graÍ-rcky podle
schématu na obr. 3.4.

rol0f
f, =f"-fp

[i] -ročluépote

- (ofrekvemi f) obr. 3.4' Schéma
pro stanovení frekvenci

1-71-pulsuirti proud indukovanlch
poki v rotorovfch obvodech

obr' 3'5. Schéma pro stanovení frekvenci
proudri indukovan)ich ve statorovÝch
vinutích

obr. 3.6. Stanovení
frekvencí ustálen;|ch proudri

3. Frekvence proudri indukovanlch točivÝm polem rotoru ve statorovém
vinutíf, je dána součtem frekvence pole rotoruf, a frekvence/. odpovídající otáč-
kám rotoru' Í': Í, * /*. Tomu odpovídá schéma na obr. 3.5.

PŤi kreslení schématu se doporučuje odlišovat symboly pro frekvence
proudri, které dávají vznik točivfm polím (napŤ. proudy trojíázového vinutí
statoru), od symbolri pro frekvence proudŮ, které dají vznik pulsujicim polím
(napŤ. proudy budicího vinutí alternátoru). Na obr. 3.4 byly zvoleny pro prvni
pŤipad pravorihlé rovnoběŽníky a pro druh pŤípad oválné obrazce.

a) Frekuence proudú pí,i ustáIeném zkratu
Vazba mezi stŤídav1|mi statorovlmi proudy i1u' s frekvencí / a stejno-

směrnlm proudem budicího vinuti í,.u, je znázorněna na obr. 3.6.

b) Frekoence složek uolnych prouthú
V prvním okamŽiku zkratu vznikají ve fázovlch vinutích stejnosměrné

volné proudy Í", doznívající s časovou konstantou statorového vinutí ]i. Jeiich

I

t=
I

Obr. 3.3. Princip metody
superpozice pŤedcházejicího
provozního stavu a vIastního
poruchového stavu

* /rut-o| "|*
-l ,^. I lutut .\-l """ ll '^i't"rYl-|*--

(3.6)

(3.7)

skládá z proudu

(3.8)

Metodu superpozice pŤedcházejícího provozního stavu a vlastního poru.

chového stavu aplikujme na trojfázovf zkrat na svorkách alternátoru. Lineárni
aktivrri obvod pŤedstavují obvody alternátoru s proudy pŤedcházejicího provozního
stavu (pŤedpokládáme a|ternátor bez regu|átoru napětí). Lineárním pasívnÍm

obvodem v našem pÍipadě jsou obvody nenabuzeného alternátoru.
Y souhlase s rovnicemi (3.6) a (3'8) lze proudy vinutí statoru a budicího

vinuti roz|ožit do těchto sloŽek:

Proud statoru

l(r): í1'1(t) * in(t): Í1'1(ť) * 
'h"(') 

+ 
'"(' 

(3.9)

kde i'"(t) je proud pÍedcházejícího provozního stavu,
in'(t) ustálen;f proud vlastního poruchového stavu,

'"(Í) 
volná složka statorového proudu.

Proud budicího uinutí

i'(ť): i''"' + i,"(0

kde iq"' je budicí proud pŤedcházejícího.provozního stavu,
i''(t) voln! proud budicího vinutí.
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společnÝm pťrsobením vzn1ká v prostoru stojici magnetické pole, které indukuje

v budicím vinutí stÍídav proud i,.u s frekvenci f (viz obr.3.7). Tento stŤidav

budicí proud vytvoŤí pulsujici magnetické pole (ve schématu na obr' 3.7 vyznačeno

oválem), které nahradíme v souhlase s Leblancovfm teorémem <lvěrna proti sobě

se toěícími poli s poloviční amplitudou (ve schématu znázorněno čtverci s frekvencemi

+'f a -.f).Obě tato pole jsou unášena rotorem.

obr. ].7. Stanovení
frekvenci volnych proudu

indukovan!ch stejnosměrnou
složkou zkratového proudu

SloŽka pole točící se v opačném smyslu neŽ rotor je vzh|edenr ke stojícímu

statoru v k|idu, Í":f, +Á: _f +Í:0. Ve schématu se to projeví uzavŤením

vazebního okruhu stator_budicí vinutí -stator.
Drulrá točivá složka pole budicího vinutí (s frekvencí {./) je unášena ro-

torem a indukuje ve statoru proudy s frekvencí Í":Í, +Á: +Í+f:2Í
(viz obr. 3.7). Tyto volné proudy dvojnásobné frekvence označíme í'.. Také tyto
proudy doznívaji s časovou konstantou statorového vinuti [' Točivé pole, které

vznikne prisobením statorov;|ch proudri i,-, indukuje v budicím vinutí stŤídav;|'

proud s frekvencí / (viz obr. 3.7). Ten vytvoÍí pulsující pole, které roz|ožíme na

dvě točivá po|e s frekvenci *f a _f. Tato pole jsou vzhledem k točiv:''m polím
pÍedcháze.jícího rozk|adu v klidu, což se projeví uzavŤením smyčky budicí vi-

nutí - stator _ budicí vinutí.

Obr. 3.8. Stanoveni
frekvenci proudŮ
indukovanlfch volnou
sloŽkou budicího proudu

Podobně jako ve statorov]fch vinutích vzniká i v budicim vinuti v prvninr

okamŽiku pÍechodného jevu stejnosměrn]| voln! proud iía' Proud i,u doznívá

s časovou konstantou budicího vinuti ?i. Magnetické pole vytvoÍené timto prou-

dem je unášeno rotorem a indukuje ve statoru stÍídavé proudy s frekvencí /
(viz obr. 3.8). Proudy indukované ve statorovém vinutí označujeme í-. Doznivají

s časovou konstantou budicího vinuti {. Magnetické pole vytvoÍené proudy i-
je točivé a vzhledem k budicimu vinutí je v klidu (ve schématu na obr. 3.8 se

uzavŤe vazebni okruh budicí vinutí_stator-budici vinutí).
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Proveden;i rozbor frekvenci a časovyclr konstant sloŽek zkratového proudu

lze shrnout takto:

Složky stator ouého proutlu

('l : proud pÍedcházejicího ustáleného provozního stavu,

frekvence f
in' _ ustálen1f proud vlastrriho poruchového stavu,

frekvence /
j" - volná stejnosměrná sloŽka zkratového proudu,

frekvence 0, časová konstanta ['
i,. - volná stŤidavá sloŽka zkratového proudu s dvojnásobnou frekvencí,

frekvence 2f'časová konstanta [,
i,,, - volná stŤídavá složka zkratového proudu,

írekvence.f, časová konstanta d.
Složky bud'icího proudu
i,,', - budicí proud pŤedcházejiciho provozniho stavu,

frekvence 0,

i," - volná stejnosměrná složka budicího proudu,
frekvence 0, časová konstanta ?i.

ír- - volná stŤidavá složka budicího proudu,
frekvencef, časová konstanta [.

Pro ilplnost si všimneme frekvenci složek statorovélro proudu trans|or-

movaného k souiadnym osánr d, q. JelikoŽ osy d, q jsou pevně vázÁny na rotor

stroje, lze zjistit frekvence sloŽek v osách d, q podobně jako |rekvence sloŽek

bu<licího proudu. Dostanenre zŤejmě (u kaŽdé sloŽky je v závorce uvedena írekr,ence

a časová konstanta doznívání)

... ior,r(0, -); i01,1(0, -)

...Íon'(O, *); ion'(O, _)

... io"(0, r{): -
I

'i ... 
'o.(.Á 

4); 
'o.(í 

ji)
tt

Celkové proudy v osáclr d, q dostaneme superpozicí všech sloŽek

io(r): io,', * íon(r) : iatul * idh" + idu(Í]) + id.(f)

io(f) : io1"1 + iqh(Í) : io1u1 * ior,u * i''(Í)

V odstavci 3.2.3 (viz dále) je odvozeno, Že ustálen ' proud dor'u

chového stavu v ose q je roven záporné vzaté hodnotě proudu

provozního stavu io1u1

it"l(í _)
in'(í -)
i.(f,Tí)
r"(0,7:)

i,.(2í' T"

(3.14)

(3. 1 s)

vlastního poru-
pŤedcházejicího

'q[ul - 'qhu
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Časové prriběhy jectnotliv.fch sloŽek proudri pŤi trojfázovém zkratu jsou

uvedeny na obr. 3.9 aŽ3.|l. Na obrázcich je vždy nejprve časovy prriběh pŤíslušné

sloŽky statorového proudu, potom proudu v budicim vinutí a nakonec odpovídající

sloŽky statorového proudu, transformované k podélné a pŤičné ose. Na obr. 3.9 jsou

ustálenéproudypŤedzkratemapozkratu,naobr.3.10jsousložkyvolnéhoproudu
magneticky vázané se stejnosměrnou sloŽkou proudu budicího vinutí a na

our. l'tl jsou časové prriběhy složek magneticky vázan;|ch na stejnosměrnou

složku vo|ného proudu statorového vinutí.

-lcli_+--rl
t- *,

ilrl:L--lr
I

obr. 3.l 1. Složky proudri indukované stejnosměrnou složkou zkratového
oroudu

obr. 3.12- Prťrběh stÍidavé
složky zkratového proudu

PŤi v počtech zkratri většinou zanedbáváme ve statorovém proudu stŤí-
davou složku dvojnásobné frekvence a zkratov]í proud členime pouze na dvě
s|ožky, na stŤidavou s|ožku základni frekvence ío(Í) a sloŽku stejnosměrnou íu(t)

i(r) : ;,1r; * -",,, (3.17)

kde

ťn(t) : i1'1(t) + ih'(') + í-(t) :'"(Í) +'.(Í) (3. r 8)

Pr běh stŤídavé sloŽky zkratového proudu je na obr. 3.l2.

3.2.2. Časové konstanty jednotliv;lch sloŽek proudŮ pŤi zkratu

Časové konstanty jednotlivfch sloŽek proudri pÍi zkratu lze získat napŤ'
Ťešenim napěťov;fch rovnic stroje operátorovym počtem [1]. S dostatečnou pŤesnosti
však mŮŽeme tyto konstanty stanovit zjednodušen;|m vfpočtem pŤi zanedbání
rezistance někter;ich vinuti :

PŤi v1|počtu časovych konstant rotorov]Ích obvodŮ se zanedbá rezistance
statorového vinutí a pŤi vfpočtu časov ch konstant statorovÝch obvodťr se zanedbá
rezistance rotorov1|'ch vinutí.

obr.3.9. Složky ustáleného zkratového proudu

obr. 3.l0' Složky proudŮ indukované stejnosměrnou

složkou volného proudu budicího vinuti

Proto je proud v ose q dán pouze strídavou složkou

io(r): Ío.(Í) (3.16)
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a) Časouti konstattta t:olnělrc proudu butlicítto uinutí T{

PÍi zanedbání rezistance statorového vinutí pŤedstavuje toto vinutí obvoc|
bez rezistance, rnagneticky spŤažen! s budicím vinutím. Tomu odpovídá náhradní
sclréma na obr.3.13, na jehoŽ základě dostáváme pro časovou konstantu budicího
virruti pŤi zkratovaném statorovém vinuti v1|raz

statorovéIro vinutí dostáváme diferenciální rovnice (3.2l)

. dr..tu;i - .xoio

d,- (3.21 )

xq di + xlid

Pro obvody

0:-rra-

0: -riq -
T!: x", 0)rÍ

kde

v'- :
"l

xoxa.l xroxn * xfd-Tad + xdx!.I
't'o - !.u x",1 -" + x*
xo(xfo + 'Iod) + xÍo.Tud _

Xo * Xo.1

- 
xrd + xad /* * tr*"u \
xo * xuo \-'" xÍ4 + x^d )

Po dosazeni do (3.19) dostaneme

Ti: x' X'a - T,xa' o)rf xd ' xd

kde ?i : x1f ar, je časová konstanta budiciho vinutí
vinuti.

T: -- T, 
xoxo + 12

' 'xdxq+r'

b) Časouá konstanta statorouélto uittutí T^

do nichŽ jsme dosadili v souhlase s obr. 3.14

Úo : xoio

/ ,ro*^o \.Úa : (.t" * 
;; ),u: 

,,o,o

neboť otáčky soustrojí pŤedpokládáme konstantní a jmenovité (co : 1). Potom
rovnice (3.21) pŤepsat ve tvaru

-(r + px,u)í6 _ xoio: Q

x.oía _ 0. * pxo) io : 0

(3. le)

(3.20)

pŤi rozpojeném statorovém

(3.20a)

lze

- 
-xdrd (3.22)

obr. 3.l3. Náhradni schéma
pro V]Ípočet časové
konstanty budiciho vinutí
pÍi zkratu na svorkách
alternátoru

Vzorec pro časovou konstantu { byl odvozen pri zanedbáni rezistarice
statorového vinuti. V pŤipadech, kdy chceme rezistanci statorového vinutí respek-
tovat, pouŽiváme misto yzoÍce (3'20) vzorec (3.20a) (viz napr. Il])

obr' ]'14. Náhradni schéma
pro v1|počet časové
konstanty stejnosměrné
sloŽky zkratovélro proudu

Charakteristická rovnice soustavy diferenciálních rovnic (3.22) je

(r + px'o) (r * pxo) * x'oxo : g

nebo po ripravě

p'xixo* p(x'a * xo)r + r2 + x'oxo:g t3.23)

KoŤeny charakteristické rovnice (3.23) jsou

Časovou konstantu doznívání stejnosměrné sloŽky volného proudu sta-
torového vinutí stanovíme na zák|adé náhradních schémat na obr.3.14, která
ziskáme z náhradnich schémat synchronního stroje uveden1fch na obr. 2.5 po
dosazení rr : 0 a po vynechání větvi tlumiče, neboť analyzujeme poměry u a|ter-
nátoru bez tlumiče.
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lÍ--l
Pt.z : zI{L-',"t * xo) * Jffi 

| 
:

Druhf člen pod odmocninou lze oproti jedničce zanedbat a
v!raz

t
Pt'zž_-.;, *i

-txals-t'o + t"

(3.24)

dostáváme pŤibliŽn1y

(3.25)
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Vjraz ve jmenovate|i zlomku ve vzorci (3.25) se používá pro v1Ípočet

alternátoru pro zpětnou složkovou soustavu

2x7x^
^) -- X.1 ŤXo

Pro časovou konstantu volné sloŽky proudu ve statorovém vinuti

odvodili vzorec

T_x2 _ Zx'oxo
'A u)r alr(x'n { xo)

3.2.3, Prriběh složek zkratového proudu v souŤadnlch osách d, q

Počáteční hodnotyjednotliv ch sloŽek proudú pÍi zkratu lze s dostatečnou

pŤesností stanovit pii zanedbáni rezistancí statorového vinutí (r : o). Za tohoto

)jednodušujícího pÍedpokladu lze velikosti proudri pÍedcházejíciho provozního

stavu v okamžiku t :0 získat z rovnice pro ustáleny chod (2.31) pŤi zanedbáni

rezistance statorového vinutí

obr. 3'l5' Stanovení prriběhu stŤidavfch
složek zkratového prorrdu r' osítch t|. q

nebot', jak bylo ukázáno v čl. 2'5, v prvnim okamŽiku pŤechoclrrého jevu nahra-
zujeme alternátor v ose d reaktanci xo. Z rovnic (3.30) a (3.31) plyne

reaktance

(3.26)

jsme tedy

(3.21)

uq: e + Xdld

uo : - xoio

Z rovnice (3.28) PlYne Pro
t:0

(3.28)

proud pŤedcházejicího provozního stavu v okamŽiku

(3.32)

StŤídavé sloŽky zkratového proudu ioo, a lo. v osách d, q odpovídají
stejnosměrnlm složkám zkratového proudu ve fázov]|ch vinutích. Jejich prriběh
mriŽeme proto stanovit, promitneme.|i do os d, q v prostoru stojici zobrazeni
stejnosměrrrych složek Íazovych proudri |"(t), klesajících s časovou konstantou [.
NejdÍíve zjistíme prrlběh proudú id- a iq- za pÍedpokladu, že stejnosměrné sloŽky
zkratov ch proudri ve fázich nedoznivaji' Promítnutí |"(r) do rotujícich os d, q
pÍevedeme na promitnutí v prostoru stojících sloŽek i".oo, a i"1qo1, získan1!'ch pro-
mítnutím |"(t) do os do, qo v prvním okamŽiku vzniku zkratu (obr. 3.15)

ia.* : iu.oo, cos aÍ _ iu.,o, sin cr.lÍ :

: uoio} 
cos ot + !é'EL sin rot

*d

iqo- : i^.oo, sin r,oÚ * iu.oo, cos íD, :
u^Í^| u^'^'

xq xq

Časové konstanty doznívání jednotlivfch voln!ch sloŽek zkratov;Ích
proudri byly odvozeny v odst. 3.2.2. Lze proto napsat v;fsledné Vzorce pro zkratové
proudy v osách d, q

i6(Í): d61'1 + idhu + id"(ť) + io.(t):
: iau { i4ue_t|T,r * Íao,* e-tlT" :

- T _ 
",.., (+ - *) ďtlT,r +

I
+ -;(ilqrot cos cot + uoro, sin @t)e-tlr" :

: lt- - 
xo 

r- 
xo 

,^,^,e,,tr? +xd XaXa

, uolol cos OÍ + u,r'n|sin uJÍ 
e -li I._ ___r; _

io"(O):Ť_Ť: _",,.,(* 
*)

iot"t(o) :

pŤechodného jevu

idh"(O)+to"(0):*
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U;r
ío1'1(0) : - Ť

Vlastní po.u"t,ou; proud, tj. proud pŤi zapnutí nenabuzeného alternátoru

na napětí - U1ol, získáme superpozicí jeho jednotlivlch složek [viz rovnice (3.15)].

rro uiialeny proud vlastního poruchového stavu dostaneme z rovnice

(3.28)pfie:0vyrazy

í"",.(0):3sq: - 
Uqlol

x6 xd

(3.2e)

(3.30)
udo ildtol

lonu(U.l:
"'q '-q

Yelikost stejnosměrné sloŽky io" stanovíme z rovnice pro první okamžik

(3.34)
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xq

PŤipomeĎme, že prriběhy jednotliv ch složek proud io a io jsou na obr. 3.9,

3.10 a 3.1 1.

3.2.4. Prriběh zkratového proudu ve fázovych vinutich

Prťrběh zkratov1|ch prouclri ve fázov1|'clr virrutich získáme lineární trans-

formaci proudri ío, Ío. V]|počet provedeme pro fázi A. V poměrnlch hodnotách

dostáváme

io(r) : ;o11,1 cos 7 * í.,(t) sin 7 :
: (ia" * ía^e-tl"I,r * ía.."_ťr")cos(cr-l' + 7.) +

* iq.*e-t/r"sin(rr;t * 7")

Po ripravě dostaneme v;isledn! vzorec pro pr běh

v referenčni fázi A

obr. 3.l6' Časov pr běh
zkratového proudu
a jeho s|oŽek

obr. ].l7. Časov prťrbeh

budiciho proudu a jeho

sloŽek pÍi zkratu

Aby budicí proud v prvnírn okanrŽiku zkratu nezměni| svou velikost.
musí ziejmě počátečni hodnota jeho stŤídavé sloŽky mít stejnou velikost jako i,"

a opačné znaménko

ir-(0) : -Ír"(0) í1ls|

Jedinou dosud neurčenou hodnotou ve vzorci (3.38) je počáteční ve|ikost
stejnosměrné složky i1"(0). PŤib|ižně ji lze stanovit pŤi zanedbání rezistancí stato-
rového vinutí i budicího vinutí a pÍi linearizaci charakteristiky naprázdno alter-
nátoru. Potom pŤi zkratu na svorkách alternátoru dostávánre pro budicí proud
a pŤíslušn1i zkratovf proud statoru vztah

irxua : e : -iaxa
Proto pro stejnosměrnou sloŽku budicího proudu platí

ir"(0) x"o : - i6"(0) x6

Po dosazení Z& i4^ Z rovllice (3'32) dostáváme

'f"(o) 
: u,,,,(!- +)+: *oa'l l&*

\ xl xa ) x^a xad xi (3.42)
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io(Í): io1"; * Íor'' * io-(t): -rť9L ++.t * iq.. e_í/r^:, 
'Ťq Xq

_ ttu,o, sin tr-lÍ _ 
'toto] 

CoS íDf 
"_l7r"

(3.3s)

(3.36)

zkratového proudu

í^(t) : - [:* * (:"pL _lFI). ,lril cos (.uÍ + 7.) +
L*o \ *u xo/ l

* (uo1u1 cosyo - uo,o'sin'")+#e_Í/T" +

+ [u'1o1 cos(2or + 7") + un,n,sin (2cllt * i.)1 "á*'|l .-,,."

První č|en rovnice (3.37) pŤedstavuje stŤídavou sloŽku zkratového proudu

(pŤechodn! proud, pŤecházejicí s časovou konstantou ?i v ustáleny zkratovy.

proud), druh]| člen rovnice odpovídá stejnosrněrné sloŽce zkratového proudu i"(t),

doznívajíci s časovou konstantou [' tŤetí člen rovnice vyjadŤuje proud dvoj-

násobné frekvence i,-(t), doznívajici téŽ s časovou konstantou 7..

Prriběhy jednotliv]fch s|ožek zkratového proudu ve fázovém vinuti jsou

na obr.3.9,3.l0 a 3.ll' (Na obrázcích jsou pouŽitar'ťnná měŤítka pro čas.)

3.2.5. Prťrběh budicího proudu pŤi zkratu

V odstavci 3.2.1 byly určeny sloŽky budiciho proudu, v odst. 3.2.2 pak
jejich časové konstanty. Rovnice pro prriběh budicího proudu pŤi zkratu na

svorkách alternátoru ie

t{ 1/l

(3.40)

v poměrnlch hodnotách

(3.41)

i,(Í): i{"1 + 
'r"(0) 

e-tll.i + i,-(0)cos @te'tl.I."
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obr. 3.l8' Časov;| prúběh
zkratovélro proudu a jeho
sloŽek v podélné ose

obr. 3.l9. Časov! prriběh
zkratového proudu a jeho
složek v pÍíčné ose

Tabulka 3.l. PÍeh|ed sloŽek statorového proudu' budicího proudu
a proudu tlumiče pŤi trojfázovém zkratu

Proud
Ustálená složka

lÚ

Volná sloŽka s časovou
konstantou d

lvrs)

VoIná složka s časovou
konstantou {

i",u

i f i i" + i2.

|Í lrtuJ

I idtut + ihdu la"

I iqÍ'] + ihq"

Na základě rovnic (3.38)' (3'39) a (3,42) lze napsat v sledn;f vzorec pro
prliběh budicího proudu pŤi trojfázovém zkratu na svorkách alternátoru

Prriběhy všech trí složek budicího proudu (ustáleného proudu, stejnosměrné sloŽky
a stiídavé složky) jsou nakresleny na obr. 3.9' 3.10 a 3.11.

odvodili jsme vzorce pro v:ipočet proud alternátoru bez tlumiče pÍi
trojíázovém zkratu, a to (3.37) pro fázo{Í proud alternátoru' (3.34) a (3.35) pro
statorové proudy v ose d a ose q' (3.43) pro budicí proud. GraÍické ?'nazornéni
časového prriběhu těchto proudri je na obr. 3.16 pro fázovÝ proud, na obr.3.17
pro proud budicího vinutí, na obr.3.18 a obr.3.19 pro statorové proudy v podélné
a pŤíčné ose.

PÍehled jednotliv;|ch sloŽek skutečn ch proudri a pŤíslušn;!'ch časov1|'ch

konstant pŤi trojfázovém zkratu na svorkách alternátoru bez tlumiče a bez re-
gulátoru napětí je v tab. 3,1.

3.3. Alternátor s tlumičem

3.3.1. Frekvence a časové konstanty složek proudri pŤi zkratu

Tlumič alternátoru nahrazujeme pŤi qfpočtech dvěma vinutimi D a Q'
umístěnlmi v podélné a pÍíčné ose. Frekvence jednotliv ch složek proudri io a iq
budou ziejmě shodné s frekvencemi sloŽek budicího proudu (vinutí D a Q jsou

stejně jako budicí vinutí pevně spojena s rotorem alternátoru).
PŤítomrrost tlumiče na rotoru alternátoru vlrazné ov|ivĎuje pr běh pŤe-

chodného jevu,pokud jde o volné proudy vznikající v rotorovÝch obvodech. V po-

délné ose stroje jsou nyní na rotoru dva obvody (budicí vinutí a vinutí tlumiče
v podélné ose), v pŤíčné ose je tentokráte na rotoru téŽ obvod vinutí tlumiče.
Tyto změny oproti alternátoru bez tlumiče musíme respektovat pÍi vypočtu časo.
vych konstant volnlch proudŮ píechodn ch jevŮ.

Časové konstanty voln ch proudú rotorovych obvodri stanovujeme, stejně
jako u alternátoru bez tlumiče, za píedpokladu nulové rezistance statorového virrutí'

r :0. V podélné ose stroje jsou za tohoto pÍedpokladu tŤi magneticky vázané

obvody, z nichŽ jeden je bez rezistance, v pÍíčné ose jsou dva magneticky vázané

obvody, z nichŽ jeden je bez rezistance. odpovidající náhradní schémata jsou

na obr. 3.20 a obr. 3.21.

'=o,í|
..Ť--------.-..._t

-1___ -'
I

tt ?-1--:;
l-
I

I!N.-.-|l š

'l\Á9x"= "

llY.Y- +t
l.v-
(

ir(') : irr"r + 
'f"(0) 

(e_t/ri _ cos @Ú e-'?-") :

: irt.l * Jca'á uspl 
1._,t,t - cosoÍe-,/7")

Ť
lr,l

obr. 3'20. Náhradní schéma
pro stanovení časovfch
konstant voln!ch proudri
rotorov;fch obvod
v podé|né ose

obr. 3.2l. Náhradní schéma

pro stanovení časové
konstanty volného proudu
tlumiče v pÍíčné ose
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Ap|ikujeme na podé|nou osu stroje vlsledky iešeni volného provoztrího
stavu dvou magneticky vázanlch obvodri (viz napÍ' Il])'

Vo|né proudy budicího vinutí a tlumiče v podélné ose budou mit dvě

sloŽky, rych|e doznívajici ii^ a jfr" se spo|ečnou časovou konstantou [, a pomalu
doznívajicí i,1, a i,, se společnou konstantou 7j. Pro 1Ípočet časov ch konstant
lze odvodit vzorce Il]

Ti: T{ + rí, _ r{

T-,7; Q'44)
,d = ďID_;;--r-

t1 -r Td

kde { je časová konstanta btrdiciho vinutí pŤi zkratu na svorkách alternátoru
v souhlase s (3.20)

Voln1/ proud tlumiče v pŤíčné ose íf," bude doznívat s časovou kon.
stantou r{' Ieji velikost stanovíme na základě náhradního schématu pro pŤíčnou
osu alternátoru pÍi r : 0 (obr. 3.2l)

T" : T: _- 'a (3.50),q-,e-tr)le

xq:Xqa*-
..o Ť X"o

V analogii s rovnici (3.47) platí

Časová konstanta tlumiče v pŤíčné ose (pŤi chodu alternátoru

'l: : xQ
'\2 (ore

Dosadíme (3.51) a (3.52) do (3.50) a dostáváme

T:: xa .\-:T.É
" u)ro xo * xo

(1.51)

naprírzdno) je

(3.52)

(3.s3)

Veličina T, je časová konstanta vinuti tlumiče v podélrré ose pŤi zkratu
na svorkách alternátoru; pro stanovení její velikosti se odvodí v]fpočtov1Í yzorec

obdobn1|m postupem jako v (3.l9) na základě náhradního schématu na obr. 3.20

Ť, x",, : 
aro

kde

x,^ : r.. 4 XoXu.l _ xDdxo + xDďxad + xd-xad _
xo * xu6 xd + x"d

- 
xoo*x"a (* * ,ro*^o \='*o
xo + '"| ("" * *'* ;/ 

: 
í *,o'

Po dosazení z \3.47) do (3.46) dostaneme

7i : 'Yo xltor : 7; x'otor

" u)ro xd " xa

kde 7oje časová konstanta tlurniče v podélné ose (pÍi chodu alternátoru naprázdno)'
Činitel rozptylu 4o ye vzorci (3.44) se stanovi na základě náhradního

schématu na obr' 3'20 (viz [1])

ďro: | _
x,,xí

kde

obr. ].22. Náhradni schéma
pro stanovení časové

konstanty stejnosměrné
složky zkratového proudu

Časovou konstantu dozniváni volného proudu statorového vinuti stano.
víme na základě náhradních schérnat na obr. 3'22, která získáme z náhradnich
schémat synchronniho stroje na obr. 2'5 po dosazení ft : fo _ rQ 0. Pro obvo<ly

statorového vinutí lze napsat v souhlase s náhradnim schématem diferenciálni
rovnice

0:
I I ldr

dío

_+_+-
Xta xDo xad

í1 54)

69

(3.45)

(3.46)

(3.47)

(3.48)

^t

iad -.'' - 
f".

Y' . : -isI!l-'-ad xo * x"6

"ro I ^oď

rd

xod

* r,JYÝ * uÝa
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0: _riq _ ("" * 
**;)*Ě 

* roÝa
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Do rovnice (3'54) dosadíme znánlé vztahy

Y -'_- 
| ""6' t I I 

:xu

xfo xDo xa<l

-Y-+ 
xQoxuq 

--Y'Xqo * X^q 
''q

a dostaneme

0: -ri.r - "í* - (l) /q

0: _riq _ 
"í* * ro o

2x'!x'!
or\x'! + xil

Další odvození je shodné s odvozením časové konstanty I rra základě
rovnic (3.21). Použijeme vfsledk tohoto odvození a pro časovou konstantu 4
dostaneme v souhlase s (3.27) vzorec

V literatuŤe se pÍi vypočtech zkratov;ich proudri často vzorce (3.44) zjedno.
dušuji na základě toho, že rezistance tlumiče v podélné ose b1|vá u synchronních
a|ternátorrj mnohem větši neŽ rezistance budicího vinutí

rož rt
takže pro časové konstanty těchto obvod platí

"rr'> r;
Respektujeme-|i vztah (3.58) ve vzorcích (3.44), dostáváme

Tix'ft'
, .r,

I r; = {,-2* = er,,oT[

Za těchLo zjednodušujících pŤedpokladťr lze konstatovat, Že prťrběh po-

malu doznivající sloŽky zkratového proudu (prriběh pÍechodného zkratového
proudu) ov|ivĎuje časová konstanta budicího vinutí a prriběh rychle doznívajicí
sloŽky zkratového proudu (prťrběh rázového zkratového proudu) ovlivĎuje časová
konstanta tlumiče.

3.3.2. Prriběh proudťr ve vinutích statoru, v budicím vinuti a v tlumiči
pťi trojfázovém zkratu

Porovnejme prriběhy proudri pŤi zkratu na svorkách alternátoru s tlumi-
čem s obdobn1fmi prťrběhy proudťr alternátoru bez tlumiče. Porovnáni provedeme
v souÍadn1Ích osách d, q [viz rovnice (3.34) a (3.35)].
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í1 55)

(3.56)

(3.s7)

(3.58)

(3.5e)

SloŽky ustáleného zkratového proudu ia1u' a iat1u1 zristanou stejné'
SloŽka iou, magneticky vázaná se stejnosměrnou s|ožkou proudu budicího

vinuti a doznívajíci s časovou konstantou ?! , bude nyní váána se stejno-
směrn mi složkami budicího vinuti a tlumiče v podélné ose, které doznivají
s časovymi konstantami T! a T{. Bude tedy dána součtem dvou sloŽek' rychle
doznívající (rázové) složky l{" s časovou konstantou (, a pomalu doznívajíci
(pŤechodné) sloŽky i!" s časovou konstantou [.

Zkratovf proud v ose q alternátoru bez tlumiče neobsahoval stejno.
směrnou sloŽku, neboť v pÍičné ose stroje nebylo na rotoru Žádné vinuti. V pŤipadě
alternátoru s tlumičem voln1| proud tlumiče v pŤíčné ose indukuje ve statorovém
vinutí stŤídav1f proud doznívajici s časovou konstantou d,. Tomuto proudu
odpovídá v ose q stejnosměrná složka i{', doznívajíci téŽ s časovou konstantou (,.

Počáteční velikost stejnosměrné složky Í,o" je určena reaktancemi xu a .t,o'

počáteční ve|ikost sloŽky i]" reaktancemi x,o a x,! a počáteční velikost sloŽky i{..

reaktancemi x, a xi.
Velikosti stíídavych s|oŽek zkratového proudu v osách d, q jsou určovány

v pŤipadě a|ternátoru s tlumičem rázovymi reaktancemi x( a x( (u alternátoru
bez tlumiče to byly reaktance x,o a .xo).

V s|edné vzorce pro zkratové proudy v osách d, q jsou analogické
s vyirazy (3.3a) a (3.35)

i6(ť) : i6' + 
',a"(0) 

e'tlTh + iá"(0)e-,/Tá * ia.. e'|lT" :

: _ l-t,I _ *u, 'l l'.,^,g.Í/T.i _'Á: )Á u","'e_,/Iá +xd raxa XaXo

+ 
uqto] cos (lljj t/dto} sln (,]Í 

e_ t/I"

io(í) : lou * i,,^e-||rá* iqu,. e_|lT, : _ 
ff 

uo,.'.

* an,o' sinalÍ _. uato} cos(r-lÍ 
._rtr"

Yzorce pro pr běh zkratového proudu ve lázovych vinutích získáme
lineárni transformací proud io, io, podobně jako pro alternátor bez tlumiče
(odst.3.2.4). Ana|ogicky s (3.37) dostáváme

f o-- / ' \

io(r;: - l+ - (+* - eLgr 
)". 'rr;' 1Lxo \to ,o/

. (+ - +-). -,,.rlcos (t r + y.) +
\"o '-4 / J

, xi+ xi
T .,-l-*(tto,o' cos 7o - ilatol sin yo) e-ÍlT" a

L^d^q

* ,\oJ!,[uo1.1 
cos(2cot + y") + uo..,sin(2rot * 7.)] e-ÍlT":

-^q^d

: iu + ť,, + í: + io + i2. (].62)
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obr. ].23. Prriběh proudri ve vinutí statoru, v budicím vinutr
a v tlumiči v podélné ose pŤi trojfázovém zkfatu na svorkách aIternátoru

obr. 3.25. Stejnosměrná
sloŽka zkratového proudu
a jí indukované složky
budiciho proudu a proudu
tlumiče v podélné ose

:'llpAtfcf\-,

.I

tl/-\tz^*-_-I f +r'
I

obr. 3.24. stŤídavé složky zkratového proudu a jim odpovidající složky
budiciho proudu a prou<lu tlunriče v podélné ose

Vzorce pro pr běh budicího proudu a proudu tlumiče nebudeme odvo-
zovat. Podle Il] je lze vyjádÍit takto:

Buclicí proud

ir(t) : irr'r + Íí"(0) e*Í/rá + i.{^(O) g'tlrl! + if.(0) e-Í/r" cos crrÍ

i

/\ r\lÍ /\ 
^

+-_)r::_f__+__J___t_
/,''t,\ /,'^", \ l /-',,\-- f
;\)"- \t," ,, '\ ,l \, 

,/
\ 

Lu \./ \_/ \/

obr. 3.26. Prriběh statorového proudu na začátku zkratu

kde

v'! -
i,,,,(0) : íi^ ̂ a - xo

XÍ,

t;"(o) :-;;"10;Jl-4"*
x,o T, + To

'í"(0) 
: _ (',.(0) +';"(0))

a i,!" je počáteční hodnota rázového zkratového proudu.
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Ť\-_-r
i \tl

obr.3.27. PrŮběh budiclho proudu na začátku zkratu

obr. 3.28. Prriběh proudu tlumiče v podélné ose na začátku zkratu

Proud tlumiče v podélné ose

'o(0 
: 

',o"(0) 
e-|lTá + ifr.(0) e-'7á + iD-(O) e_,/T" cos r-r,tÍ

v".-x
io-(0): ii"-

áDo

r;"(o): - "(o)* T+i;
ií"(0) : _ (io.(O) +';"(0))

(3.64)

kde

74 /)

Proud tlunriče v pŤičné ose

ia(Í) : 
'6' 

e_,lTá + iq',(O) e_'/'" cos ('r

v"-v
i..,.(0) : i:^ "'

Y---'vd

(3.6s )

kde

i{" : - io,,(0)

a i|!" ie počáteční hodnota rázového zkratového proudu.
Pr běh proud ve fázovém vinutí' v budicím vinuti a v tlumiči v podélné

ose pŤi trojfázovém zkratu alternátoru je na obr. 3.23. StŤídavé sloŽky zkratovélro
proudu a s nimi magneticky yázané sloŽky budicího proudu a proudu podélného
vinutí tlumiče jsou na obr,3.24. Prriběh stejnosměrné sloŽky statorového proudu
a s ní magneticky vázané stÍídavé složky budicího proudu a proudu tlumiče
v podélné ose je na obr' 3.25. Na obrázcích 3.26, 3.27 a 3.28 jsou prŮběhy fázového
proudu, budicilro proudu a proudu t|umiče v podélné ose v prvníclr okamžicích
po vzniku zkratu. Kromě celkov1|ch proudri jsou na těchto obrázcích vyznačeny
i jejich jednotIivé sloŽky.

3.4. Zkrat na svorkáclr asynclrronního motoru

Napěťové rovnice synchronního stroje (2.21) a rovnice cívkov1!'ch tokťl
(2.8) platí i pro asynchronni stroje, pokud respektujeme vhodn;fmi parametry
jejiclr provedeni. Tak pro asynchronní motory normálního provedeni (s jednou
kleci na rotoru) odpadá rovnice pro nulové sloŽky (io :0)' odpadá rovnice pro
budici vinuti a vzhledem k elektrické i magnetické symetričnosti asynchronniho
motoru fieho pararnetry jsou stejné pro libovolnou osu rotoru) plati xo: xo,
Xp: Xql to: rQ á 'Xod:'Tuq: X^. Avšak v 'razná závislost parametr rotoru
asynchronního motoru na frekvenci proudli v rotorovém vinutí u motor s vírovott
kotvou a s dvojitou klecí má za následek' Že model s jedním rotorovym obvodern
s konstantními parametry v každé ose je prakticky nepouŽitelny pro v1|počty

pŤeclrodn1|ch jevťr pŤi velk1|'ch skluzech. Proto je nutné rovnice (2.21) a (2.8)

upravit, většinou pro dvě symetrická vinutí na rotoru (v analogii s vinutírni v po.
dé|né ose synchronního stroje s tlumičem).

K modelování asynchrontrích motorŮ rovnicemi (2.2|) a (2.8) ještě uveďnle,

Že následkem symetričnosti rotoru asynchronního motoru nepŤináší Žádné vlhody
pouŽití souŤadnych os pevně vázanych na rotor stroje. Naopak lze dokázat, Že

rovnice pro asynchronní motor se zapisují nejjednodušeji v soustavě souŤadnic
pevně spojen ch s rotujícím zobecněn11'm fázorem svorkového napětí motortr'
pŤičemŽ jedna osa má směr tohoto fázoru'

Počáteční velikost a prťtběh zkratovéIro proudu asynchronního lllotoru
stanovujeme zcela obdobně jako u synchronních strojri. V prvním okarrržiku pŤe-

chodnÓho jevu se cívkov1i tok rotorovych obvodrj nemění. Na zákhtlč toho



stanovime nálrradní reaktanci a elektromotorické napěti za touto reaktanci, které
zr]stává v okarnŽiku vzniku pŤechodného jevu konstantni. V analogii se syn-
chronním strojem platí pro náhradní reaktanci buď náhradrrí schéma na obr,2..l
(píi jednocluché kleci na rotoru), nebo náhradní schéma na obr. 2.8 furi dvojité
k|eci na rotoru). V obecném pÍipadě označujeme tuto reaktanci X,,.

Z náhradniho schématu je zŤejmé, Že reaktance X,, je vlastně reaktance
nakrátko Xu (tj. reaktance pii skluzu s : 1). Její velikost (v poměrnlch hodnotách)
proto získánre nejjednodušeji z hodnoty rozběhového proudu motoru

PŤi orientačních {počtecb |ze nárazov! zkratov1/ proud asynclrronniho
motoru stanovit podle vzorce

tÁ ,,11- : .l\ Z l1o

kde

(3.6e)

Elektromotorické napětí za reaktancí X,, označime E,,. Jeho počáteční
velikost (v poměrn1|ch hodnotách) vypočítáme z provozního stavu motoru bez-
prostÍedně pŤed vznikem zkratu (viz fázorov1| diagram na obr' 3.29)

tr Ei"rro: _i,

a K je nárazovy činitel, jehoŽ velikost se volí podle [4]. Pro stroje vn s vykonem
menším než 1 MW na pÓlpár je K : |,5 aŽ 1,65, pro stroje vn s v1|'konem větším
neŽ l MW na pÓlpár K : 1,6 aŽ |,7 a pro stroje nn K : 1'4.

3.5. Kontrolní otázky
|. Pročjedna ze sloŽek trojfázového zkratového proudu alternátoru má frekvenci 2/?
2. Časové konstanty volnjch složek zkratového proudu alternátoru stanovujeme často ze
zjednodušenfch náhradních schémat stroje. Která zjednodušeni pÍi tom zavádíme?
3. Jak! vliv na prúběh pŤechodného jevu v daném obvodu má obvod bez rezistance, magneticky
spŤďen;|, s timto obvodem?
4. Frekvence složek volnjch proudŮ zkratového proudu a!ternátorujsouf,2fa0. Jaké frekvence
mají odpovídající složky v osách d, q?
5. MŮŽe nastat piípad, že by se ani v jedné fázi statorového vinutí alternátoru nevyvinula
pŤi zkratu stejnosměrná složka?
6. Jak se změní časová konstanta doznívání pŤechodné složky zkratového proudu alternátoru
bez tlumiče, vznikne.li trojfázo1i zkrat ne na svorkách alternátoru, ale za b|okovfm transformátorem?
7. PŤi trojfázovém zkratu na svorkách alternátoru se často wád| že dozniváni pŤechodné
složky zkratového proudu je dáno parametry budicího vinutí a dozníváni rázové složky zkratového
proudu parametry tlumiče. Neni to fyzikálně správnf vfklad, ale vlsledky měŤení na reálnlch strojích
isou s ním v dobré shodě. Proč?

,,I (3.66)

(3.67)

l.il,;
obr.3.29. Fázorovf diagram a náhradní
schénta asynchronního motoru
(vlevo rná b1Ít cig;)

PŤi orientačních vypočtech |ze e,(,, stanovit podle zjednodušeného vzorce (veli-
kost eio, pŤedpokládáme rovnou projekci e[,"' do směru fírzoru u1.1)

e,l : e(q: iltol _ Í1o1x,, sin rp.o' (1.68)

nebo volime podle normy [4] pro motory vn e': :0,95 a pro motory nn e: : 0,9.

Pr běh piechodného elektromagnetického děje v asynchronnich moto-
rech je velmi rychlf, neboť konstanty doznívání stejnosměrné (4) i stŤídavé
sloŽky volného proudu (7},) jsou poměrně malé.

V tabulce 3.2 jsou hodnoty uváděné v [4] pro časové konstanty r" a Tl.

Tabulka 3.2. orientačni hodnoty časov)ích konstant asynchronních motorťl

Plp MW na pÓlpár 0,01 0,05 0,1 0.5 5

Ť, trl 0,015 0,035 0,05 0,09 0,l t 5 0. t6

T t.l 0,012 0,03 0,045 0,08 0,I 0,l5

,.,ť$l.
I l'ru)

+{/
V iu'''
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4. I}.IESYMEŤRIE v. ELEKrnrzaČNÍ soustnvĚ .

Vzrrik nesyn'retrie v ES má za následek vznik novlch vazeb mezi provoz-
ními parametry, které ztěžují v počty, zvláště v1|počty pŤechodnych nesymetric-
kych stavri. V prvrrí Ťadě je to provoz synchronnich strojri v podmínkách ne-

symetrie. Synchronní stroje totiŽ pŤi prrichodu nesymetrick;|'ch proudri generují
do ES riplné spektrum vyššich harmonick1fclr (viz č1. 4.l). To má za následek' že
pŤi piechodu od tázovych veličin k sloŽkové soustavě d,q, 0 v napěťovych dife-
renciá|ních rovrricich synchronního stroje nevymizí periodicky proměnné koefi-
cienty, čimž zarriká největší v1!'hoda vj'počtri ve s|oŽkové soustavě d, q, 0. Proto
pŤi íešeni nesymetrick ch provozních stavli většinou pouŽíváme metodu sou-
měrn1!'ch sloŽek (která v píípadě potŤeby umoŽĎuje transformovat do souměrn ch
sloŽek i vyšši harmonické)'

4.1. Vznik vyššich harmonick1|ch pŤi nesymetrii
v elektrizační soustavě

PŤi nesymetrick1ich proudech ve statorovém vinutí synchronního stroje
vzniká ve stroji jednoosé pulsujicí magnetické pole. Typicklm pŤík|adem je jedno-

Íázov! zkrat alternátoru S uzemněn1fm uzlem (obr.4.1) nebo dvoufázovy zkrat
(obr.4.2).

obr' 4.l. Vznik netočivého rnagnetického
pole ve statoru pŤi jednofázovém zkratu
a uzemněném uzlu

obr. 4.2. Vznik netočivÓIro magnetiokého
pole Ve statoru pŤi dvouÍázovérn zkratu

Abychom mohli analyzovat vliv tohoto pole na provozní parametry syn-
chronního stroje, rozloŽime pulsujicí pole podle Leblancova teorému na dvě
točivá pole s poloviční amplitudou, otáčející se v prostoru opačn1|mi směry. Pro
stanovení vazeb mezi proudy statoru a proudy v budicím vinutí pouŽijeme schéma
uvedené v odst. 3'2.I a dostaneme schéma na obr. 4.3. Ze schématu je zÍejmé, Že

pŤi prrichodu nesymetrick1|ch proudŮ vzniknou ve statoru (v dťrsledku jednoosého

78

obr' 4.4' Vznik vyšších
harmonickyfch v drlsledku
stejnosměrného poIe slatoru
pri nesymetrickém zkratu

obr. 4.3. Vznik vyššich
harmonick;|ch v dŮsledku
netočivého stŤidavého pole
statoru pri nesymetrickém
zkrat u

79



budiciho vinuti) proudy lich1ich násobkťr zlrkladní frekvence a v buclicínl vinutí
proudy sudych násobk základní frekvence.

Stejnosměrná s|ožka statorového proudu, vznikající na začátku pÍechod-

ného jevu, má za nás|edek vznik proudri sudfch násobkťr základní frekvence ve

statoru a proud liclr]fch násobkťr základní frekvence v budicím vinuti (obr' 4.4).

Závérem mŮžeme shrnout: PŤi nesymetricklch elektromagnetick:|ch pÍe-

chodnlch jevech vznikají ve vinutí statoru proudy všech vyšších harmonickfch.

4.2. Méíáaa..souměrnych.složek/

V trojfázov ch soustavách lze kaŽdou hvězdici nesymetrickych fázorťr

nahradit složenim symetrick1i ch fázorrj sous' auy sousledné, zpětné ' a netočiué

(obr.4.5) 1 L o

'Ua -l 
Uoi +' l! e'i!* L! n

'U'í*J::'Ú;i:.:Ti4;-i.ÚBť (4.1)

"1.l;,; !.|ď]+..U ďT" Uc6.

Zvolime-Ii za féÍeĚncní ra:á na Ái pÍejde soustava rovnic (4.l) v soustavu (4.2)

-- '-\
r,' QW',t, NNhracla nesymetrick1|'clr fázor sloŽkovlmi [ázory
\. _ _ _-./_

JelikoŽ determinant matice F je rrizn1|' o<1 nuly

(4.6)

.6;lš..1;]'-:i.:ďi.u.r
O;";'ozg"+ oU2'+ Uo',:

ud"} 
.áUi 

;: o2 U; 2,; U ;

tlllj o: ejt2o"- _ 
ž *,Ť

.l;

02 : ei24l :e jt2O' : - * -r#
ďr 

j -]..,

označíme-li

111
lfl :f o' o I | :o + ao + a -oz -oz * az :

o a2 l

:3(o-o') :li ,ll+O
'ffi

lze provést její inverzi a pŤejít od fázov1ich hodnot k lrodnotám souměrn1ich sloŽck

Ur: F-1U

kde

Iur:i(un+ouu+o2u.)
IU,: 
3 

(UA + d2UÍJ * oU.) G.]J

IUo:T(UA+UB+Uc)

frá:. 'J *Sym etrickc'elá'p.ky.v pod mí n kách nesym etri ck é ho
provozn'iho'stav

(4'5) PŤi rozboru nesymetrickych provozních stavťr ES se omezíme na pŤípad1

j'edioámístni-"p9symetrie, tj. budeme pŤědpokládat, Že nesymetrie je zpŮsobena
jedinlm nesymetrickfm článkem.a že ostatni články ES jsou symetrické' Síť mezl

zdroji a mistem nesymetrie lze vyjádiit kombinací symetrickych pasívních článkťt

zapojenych podélně a pŤíčně. Provedeme proto nejprve rozbor provozního stavu

těchto dvou typŮ pasívních článkŮ v podmínkách nesymetrického provozního stavu

(4.2)

(4.3)

(4.4)

, [' o "'-l
fi,F'',;-*l '"''1""L' 

' 'l 
*

Maticové rovnici (4.6) odpoviJflsoustava rovnic

,.,[u^-l [u'líu*|u"|; fU.=|u'|'
Lu.-] ! Lu']í

lze soustavu rovnic (4.2) pŤepsat do maticového tvaru

kde

lt l rl
r."=[;'] lJ i
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4.3.|. Prjdetne články

SYmetrickli staticky
napětí na tomto člárrku platí

rtfil -
l^q^ | lz zM
l4u,, l:lZ,z
L4.u*-J L', ,,

nebo ve zjednodušcné formě

ffÚ'L.ží.";=

vztah (4.5) a dostaneme
.: ." 

.:iFÁUo.: ZF|ri

odkud

fiUi':.p-tzF|;::z| ť
kde

:l_L-------{-].- "

Z

Inj syrnetrick
statickf č|ánek

Pro statické symetrické články podélně zapojené zŤejrrlě plati

článek za

z,fft^1
z"ll t',1

z J 1,._l

pojen;i podélrrě je na obr. 4.6. Pro rlbytky

r)Tn _ í (4.8)

14.9)

(4. t0)

i()br,{ oPťíčnf, symetrick1Í
statick článek

Zr:Zz:Z-ZM
zo: Z + zZN!

4.3.2. {Fríčné článk} ...'

Symetrick statick1i článek
obr.4'7. Tornu odpovídaji napěťové

(4.13)

zapojenj pŤíčně 1ze znázornit sclrématenr na

r rovnice

14 I5l

ju:zl'1{"zŇ-|7'É. (4.14)

kcle matice Z je sho<lná s maticí Z v rovnici (4.8)a matice Z" má tvar
V napěťov1ic|r rovniciclr (4.9) pŤejdeme k souměrnym složkám. PouŽijeme

fr* zN z*l
, Zn : I 

Z* zN Zn l: Z"l,-
LZ" ZN Znl

obdobně jako u podélného článku pŤejdeme k sourněrnym sloŽkírnr

É{runl; zÉl;:*.'. 
'"ťu *'r:'zF|il+.F* 1zNF|; : Zo|, i

(4.16)

(4.11\

(4. 1 1)

Z roynic (a.l0) a (a'11) je zŤejmé, Že irbytky napětí na podélně zapojet"rénr
(sériovérn) statickém článku jsou v soustavě sourněrn;ich sloŽek závislé pouze na
proudu pŤislušné složkové soustavy a na impedancích claného člárrku

AUr:G-Zillr:Ztlr
LU2: G - Zr)lz: Zzlz
ÁUo ] (z + 2zilIo: Zolo

AU^
--J +'A

-_--G--

(4.12)

ťŽ]Jp.",.. r|, 
_,," 

z ! zn, s ]L 0 0 z+2z,Í)\'

'. ,/ ,'1" c ,

r7t'' 'r..r"$zj. jďrrratice:složkov ch..impedancí píičného článku

fz-2, o o -l

íZo='l 0 Z-Z* 0 | (4'l8}

L o o z+zzM+lzNJl
Z rovnic (4.L7)a (4.l8) plyne, ŽekaŽdé sloŽkové napětí na pŤíčně z'apojenérn

(paralelním) statickém symetrickém článku je závislé pouze na proudu pÍislušné

sloŽkové soustavy a na impedancích daného článku

Ut:(Z-ZM\tt:Ztlt
U2:(z-Zy\lz:Zzlz -l '; " (4'19)

Uo:E+zZM+ 3ZN),0:Zol9'/',-, 
t, , ,.'.,, 

). 
1'''"''o'{..,""?r"r- t"/*^n',' 'tn,t,'.- l''-' t"n '(' 't/'t t t

",,. 
.',., . ,'i. , {1.-.. r. rla. (, i'.,,,..

4.4.r Napěťové rovnice v soustavě souměrnych sIožek

PŤi odvozování napětbvych rovnic pro ES s místní nesymetrii nahraďme

pro je<lrroduchost všechny zdroje ES jedním ekvivalentnírn zdrojem a síť pasívních

symetrickych článkťr mezi svorkami a místní nesymetrií jedním ekvivalentnírn

pasívnim článkem (obr. 4.8). Nesymetrick článek (rnístni nesymetrie) je nalrrazen

nesymetrickymi fázov mi napětími UA, UB' Uc.
Napěťové rovnice zapišeme nejprve ve fázovych souÍadnicích (v mati-

covém tvaru)

(4.20)

8382
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* ,- '" i'"'
\2,,/ :z"] +

PŤejdeme k souměrn1im sloŽkám

FEo:7P1.+FUF
Er : F-tZFaF + U" : Z.!o * Ue

kde v souhlase s (4.11) a (a.13) je

l'" o ol
Z.:lO Z"z 0 

|L0 0 Z,o)

Ve vzorci (4.22) jsou impedance Z.1, Z"z, Z"o celkové impedance sou.
sledné, zpětné a netočivé sloŽkové soustavy mezi místem nesymetrie a nulov m
bodem pŤíslušné s|ožkové soustavy.

Vyšetfeme nyní strukturu vektoru složkovjch napětí zdroje

E.: F- .:+[j (4.23)

Dosadíme z (4.22) a (4.23) do (a.21) a zapíšeme maticovou rovnici

obr. 4.9. Náhradní schémata
složkovlch soustav ES
s místní piíčnou nesyntetrií

lu"tz

(tŤi sloŽkové proudy a ti.i složková napětí v místě nesymetrie), je nutné rovnice
(4.24) doplnit dalšími tiemi rovnicemi. Ty jsou určovány charakterem vzniklé místní
nesymetrie.

4.5. Kontrolní otázky
l' Jaké vyšší harmonické vznikaji ve statorovÝch vinutích synchronního stroje vlivem sy.
metricky provedeného tlumiče (typu vinutí asynchronního motoru nakrátko) pii nesymetricklch
statorovÝch proudech?
2. Čím se od sebe liší magnetická pole vytvoŤená v synchronním stroji proudy sousledné,
zpětné a netoěivé složkové soustavy?
3. Je transformace od fázovjch hodnot k hodnotám symetricklch sloŽek jednoznačná? Jak to
|ze dokázat,?
4. Za jaklch podmínek jsou jednotlivé souměrné složkové soustavy až do mista nesymetrie
vájemně nezávislé?
5. Ve kterj'ch místech náhradního schématu obvodu s mistni nesymetrii typu zkrat je nejvyšší
napěti: a) v sousledné sloŽkové soustavě, b) ve zpětné složkové soustavě, c) v netočivé s|ožkové soustavě.?
6. Jak modelujeme ve vlpočtovjch schématech synchronni alternátory v sousledné složkové
soustavě, ve zpětné složkové soustavě a v netočivé složkové soustavě?

Ea
I^+

obr. 4.8. Náhradní schéma
ES s místní pŤičnou nesymetrií

u1

_r,
l1=-fr
ll'"1 at]#
,.-...-.' áttu|- t l

ll ., 1 aI.É-Ť+
luo

i' 
'l 

['i] 
:[:]

(4.21)

(4.22)

(4.241

v rozepsaném tvaru

í;:;,' )
I o:z-J,+U,i
A:!,*y,j

Ze struktury rovnic (4,24) plynou d ležité závéry:

Elektromotorické napětí zdroje prisobí pouze v sousledné sloŽkové sou-
stavě, ve zpětné a netočivé složkové soustavě je napětí zdroje nulové. (Impedance
zdroje jsou však součástí všech složkov1|ch soustav.)

V každé s|oŽkové soustavě prisobí pouze napětí a proudy dané sloŽkové
soustavy, proto jsou jednotlivé sloŽkové soustavy až do místa vzniku nesymetrie
vájemně nezávislé. Napětbv]fm rovnicím (4.24) odpovídají náhradni schémata
složkov ch soustav uvedená na obr.4.9.

Napěťové rovnice (4.24) pŤedstavují tri základní rovnice pro Ťešeni pro.
voznich poměrri pŤi místní nesymetrii. JelikoŽ pŤi vlpočtu je šest neznám ch
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5.

Čtanty ES mriŽeme s ohledem na charakter jejich rezistanci a reaktanci
v jednotliv)|ch souměrn]ich sloŽkov ch soustavách rozdělit do tŤí skupin: statické
články bez magnetické vazby mezi tázemi, statické články s magnetickymi vazbami
l^nezi Íázemi a točivé elektrické stroje.

Rezistance a reaktance sousledné sloŽkové soustavy jsou pro všeclrny
č|ánky ES shodné s rezistancemi a reaktancemi, kter1i'rni charakterizujeme tyto
články v normálnim chodu ES. Ve zpětné a netočivé složkové soustavě se rezistance
a reaktance jednotlivlch článkŮ mohou navzájem vyrazně odlišovat' Proto jsou
v dalším podrobrlěji probrány parametry jednot|iv]ich č|ánkŮ v těchto dvou slož-
kov1iclr soustavách.

5. l.'{.iT'tiato. ll án ky'.].běz : máenh tilky.chiVaŽ é b1.in e zi fá z e m i'.
Rezistance a reaktance statick]|ch článkŮ bez magnetickych vazeb mezi

fázernijsou nezávislé na sledu fázi procházejicích proudri, a j,ou p.áto p.o všechny
sloŽkové soustavy stejné

íR; :Rz:Ro
ťXi.: Xz: Xo ' (5.l)

Proto také

{2,.-,2r,: 7, I 6.2)
K tonruto typu statick ch článkrl patŤí napĚ. reaktory, které pŤi běŽnénr

uspoiádání jednotliv clr tázi naji zanedbate,Iné vazby mezi fázemi.

5.2. lŠíďťické.el1'r'ky.'..T'agn.gtick]Ími vazbami mezi fázemt;.
Reaktance č|ánkri tohoto typu jsou v sousledné a zpětné složkové soustavě

shodné, neboť vzájemné indukčnosti mezi Íázemijsou v obou těclrto sloŽkov1iclr
soustavách stejné

ťX,: X,
.Ie]ikož také rezistance jsou v obou složkovych soustavách steiné

É?'.:'R,'
jsou stejné i impedance

{Zr: Zz i
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,(t 1-.'' J-{*
)
š'"Li"-( o,

(5.3)
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Impedance statickych článkr] ES v netočivé sloŽkové soustavě Z.' se
většinou liší od impedanci Z,, Z,.Protcl je nutné pĚi stanovení Zo v Iretočivé
sloŽkové soustavě pŤihlédnout k druhu zaÍizeni.

5.2.1. sf[ii'sformátory 
.i

Stanovení impedancí a náhradních schémat transformátorri v složkov 'ch
soustavách je známé z pŤedcházejících pŤedmětťr. Proto pouze shrneme zák|adni
daje, potŤebné pro Ťešeni pŤechodn1|'ch jevri v ES.

PŤi iešení zkratťr většinou zanedbáváme rezistanci trarrsfornrátoru a po-
čítáme pouze s jeho reaktanci. V sousledné a zpětné sloŽkové soustavě se velikost
této reaktance stanoví pod|e velikosti napětí nakrátko trans|ornrátoru

(s.4)

Reaktance transformátoru v netoěivé sloŽkové soustavě je určována
konstrukcí transformátoru a sclrématem spojení. Ze strany vinutí zapojeného citl
trojrihelníku nebo do hvězdy s izolovan]Ím uzlem je nekonečně ve[ká. Proucly
netočivé sloŽkové soustavy, šiÍící se v síti, nemohou do takto zapojeného vintrti
trans|ormátoru proniknout.

Ve|ikost reaktance transfornrátoru pro jeho rrizná schémata spojení sc
v netočivé sloŽkové soustavě stanoví napŤ. na základě náhradnílro sclrématu' které
vytvoÍíme pod|e těclrto zásad:

a) Ze strany trarrsfprrnátoru, na které je jeho vinutí spojeno do troj.
ťrhelniku nebo do hvězdy s izolovan m uzlem [ozrračení D (popÍ. tl) nebo Y
(popŤ. y)]' je netočivá reaktance transformátoru Xo : 66'

b) Vinutim transformátoru s pÍímo uzemněn:|'m uzlenr (označení Yn.
popŤ.yo) mohou proudy netočivé sloŽkové soustavy volně procházet.

c) Procházejí-li některfrn vinutím transformátoru proudy netočivé sloŽkové
soustavy' indukují v druhém vinutí zapojeném do troj helníku proudy, které
se v něm uzaviraji; vinuti do trojrihelniku tedy pro tyto proudy znamená zkrat.

Velikost reaktance magnetizační větve Xuo je závislá na konstrukčnirn
provedení transíormátoru. Pokud se magneJické toky, vyvolané proudy netočivé
soustavy' mohou zcela uzayirat magnetick:|m obvodem transformátoru, je magne-
tickf odpor jejich cest nepatrn a mrižeme pŤibliŽně pŤedpokládat Xa6 + co'
Tak je to u trojfázové transformátorové skupiny a u trojíázov ch trans|ormátorťr
s piášťovlm magnetick;|'m obvodem. U trojfázového transíormátoru s jádrovynr
magnetick;i'm obvodem jsou magnetické toky, vyvolané proudy netočivé soustavy'
nuceny se uzavírat mimo magnetick]i obvod transformátoru. Magnetick1i odpor
jejich cest tím vzrťrstá, coŽ se projeví na velikosti reaktance.Y,,n, která vyrazně
poklesne aŽ na hodnot[ Xuo : 30/, až |OO%.

Transformátory s trojím vinutím mají vŽdy alespoli jedno vinutí zapojené
do trojťrhelníku, a piedstavují proto vždy ve schématu netočivé sloŽkové soustavy
zkÍat za rozptylovou reaktancí tohoto vinutí x.o (toto vinuti budeme vŽdy povaŽovat
za vinuti terciární), JelikoŽ x.o š x,,o,lze pro praktické vypočty pŤijmout '\ll0 + Ť'



kde xno, x.o, xro

'it.-\"- ilP"' uPt' ll"t

.a{

Vzorce

a náhradní schémata pro netočivou reaktanci transformátorťr s trojím vinutím se
zjednoduší na tvar uveden v tab. 5.l. Hoclnoty rozptylovlch reaktanci jednotliv:ich
vinutí získáme z napětí nakrátko mezi pŤíslušn1imi vinutírni

""" 
: É3&i X"o - 

uo" * \t _ Uol

5.2.2. snt'qlt4llsfggnátory11.",
Z hlediska náhradního schématu v netočivé sloŽkové soustavě lze hlavni

odlišnost autotransformátorri od transformátorŮ spatÍovat v tom, že vinutí auto.
transformátorťr jsou mezi sebou vázana nejen magnetick1|mi vazbanri, ale i clektric-
kyfmi (viz obr. 5.1).

6p.1ir:.5.1.,$chema
autotransfÚrmá toru
a nálrradní schéma
pro netoč.ivou reaktanci
lt u t o t ra tt s fo rm á to r u

PŤi pŤímo uzemněném uzlu autotransformátoru je jeho nálrradni schÓr.na

shodné s náhradnírn schématem pÍíslušného transformátoru a netočivé reaktance
obou jsou si rovny. Úuytek napětí na aulotransformátoru lze vyjádŤit rovnicí

ffiffi;,=Ů'd.:*.t/".i u.. ,|., ,'r. '',. ,.,".--,..- 
, 

(5.5)

F''Ťíi!i.2émnŤ'3í"uzlu.ďutbtiánsformáťďÍtisíéš.tliidiÝIcii:s.é netočivá reaktance
autotransformátoru liši od netočivé reaktanc.e obdobnélro transformírttrrtr. neboť

se liší proudy procházející tlurnivkou. Jestliže u transíormátoru proud proclrázejicí

z uzlu do země byl rovetl trojnásobku proudtr netočivé složkové soustavy ve vinutí

transformátoru' je v pÍípadě autotransformátoru proud procház,ející z- uzlu do ze mě

roven trojnásobku rozdílu vstupniho (primárniho) a vystupního (sekun<iárnil-ro)

proudu netočivé sIoŽkové soustaVy (obr. 5.2)' Ubytek napěti na aUtotranSlorm.rtoru
je v tomto piípadě dán rovnicí

.;sou rozpty|ové reaktance vstupniho (primárniho) vinuti a vy.
stupních vinuti transformátoru (sekundárniho a terciárního),
napěti nakrátko mezi jednotliv1fmi vinutínli pŤi zb;|vajícím
vinutí otevÍeném (vztažená na parametry vinuti s největšim
vyl'konem).

pro netočivou reaktanci transformátoru isou uvec|env v tab. 5.l.
}-t'-
ťš
.l , ^t
'+ 'iJ t'^j

I I I r;rllr
i ;.! I

i ,- li I
!''t :l

-j) I-$.- 
I-lli

,lli"

IL.
;jroxP;'itonxS'rr - uF (/" : UnN -t- un I (U"" * u*) u*

í(U"* _.(/"*) + u- (' - Uo,n,

U"inl
(5.6)

kde jsrne označili -cl';-';Ú;.6o.pětí.na.vstupní;(primární) a v;/'stupni (sekundární)

[ázir.autotransformátoru, {Ít ;.'q'.;1,jsou*jmenovitár,napětí autotransformátoru.
ťlJ'},j eunap3tí.iizI u'autotransío rmátoru.".

ttlt ts-+*tl"_. ,!' I /. 1't f , : '.-- | | --:--' Ii 4-'- ,l i
. .' ....-- - /; l t-*- -,/- i

rr-. ) 1 +---1

" Jtl;-
l.! .i-t

:. l,

Tabulka 5'l. Netočivá reaktance transformátorťr

Schéma
spojení

Ná|rradrrí schéma
ze strany vstupního Vinutí

Yo/yo xo!xp,+x.o:xl

Yoiv xo+ql

Yold ro: xo,4 --&lro 1*,' xq, + rro

Y nlyrld
I

xo : xpd * -T--- 
t

Xto Íl' + xÝ

Y nly ld xo: xoo * xro

Y oldld xo:xpd**éŤ;

,', ,. )..1
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é.obr. 5'2..scnen,o
autotralrsformátoru s uzlcm
uzemněn5im pĚes tlunrivku

)

Z obr. 5.2 bezprostÍedně plyne

iun': j3xN(foe - to*),

PouŽijeme vztah pro pŤepočet v1istupního proudu na vstupní stranu autotransfor.
mátoru (obr. 5.2)

í|,o" 
:'|o, #@ : 

'oo 
..'

U p(n)

a pro napětí uzlu autotransformátoru dostaneme

Ve vzorcích (5.10) byla použita tato označeni:

íR;.í_ rezistance vodiče délky 1 km'

f;R"'-ť* 0,05 - rezistance země na délce 1 km,

íx.;rĚ 0'145 log (D*/(r)'
" X uÉ 0'|45 log (D,/d)'

(5.1 l )

(s.12)

.ďLŤÍH,é ji;ÍJ { j,:x;l;(r _ #"-)i. (5.8)
\ u rtnt ,/

Z rovnice (5'8) získáme vzorec pro netočivou reaktanci autotransformátoru

1 / tr \z iÍ

/l "ť, 
: Xo *:x" (r - #'-)' # |i,*;, , .,j.",,,....,,, , ts.gllL-...- - 1 ... U.t.r 2! ,{ Ír4\ |\' //\.'.'l},, ".'..' .q)

Autotransformátory s trojim vinutím mají náhradní schémata a reaktance
v netočivé sloŽkové soustavě shodné s odpovidajícimi transformátory, pokud maji
pŤímo uzemněnj uzel.

V pŤipadě uzlu zemněného pŤes tlumivku |ze náhradní schémata i vyrazy
pro netočivou reaktanci odvodit na základě vztahŮ uveden1fch dŤive (viz napr. Il]
a tab. 5.1).

5.2.3. íŤĚ" ;;i;;;;í
. Pri v počtu parametrri venkovních vedení ve s|oŽkov;|ch soustavách po-

uŽijeme vzorce pro vlastní irnpedanci smyčky vodič _ zem, popŤ' vodič - fiktivní
vodič, kter by vedl zpětn! proud v zemi a pro vzájemnou impedanci mezi
smyčkami vodič - zem (viz napr' [l2])

Zu:Ru+Rs+jxr
Zu: R" * jX,

kdg".D*Je hloubka ílktivního vodiče, kter;| by vedl zpětn]Í proud v zenri; pro rťrzrré

zeminy se mění v širok.Íc1i mezích (rašelirra 500 rrr, ornice 800 m' vlhk'í

písek 1 200 m, kamenitá prida 8 000 m, pŤi nedostatku informaci o sloŽeni

zeminy se doporučuje volit 1000 m)'
ť;T poloměr vodiče [m],
tr.,r| korekční činitel, jehož velikost se volí pro lana o,.|2 aŽ 0,77, pro lana

Alfe 0,81 aŽO,82, pro lana Alfe s jednou vrstvou vodičťr Al 0'55 aŽo,1'

pro vodič kruhovélro pr Íezu 0'78'

'*7r 
vzdálenost skutečn ch vodičri obou smyěek [m].

Zprisob vypočtu ukážeme na pŤíkladu jednoduclrého venkovnílro vedení

bez zemrlicího lana.
Jednoduché venkovní vedení mťržeme nalrradit tŤemi smyčkarni vodič -

zem. Nejsou.li vzdá|enosti vodičrj stejné, bereme prťrměrnou vzdálenost nrezi vodiči

podle vzorce

r/. : ldnodn.d,,.
(s.1 3)

Impedance jeclnotliv]ich sloŽkov]iclr soustaV jsou číselně rovny b).tkťrm

nirpětí rra referenčni smyčce (fázi) pÍi prrichodu proudri dané sloŽkové soustavy'

velikosti I A.
Pro impedanci sousledné sloŽkové sotlstavy na 1 krlr dostáváme

ffi]Zff: z,.I + Z,o2 + Z,o: Z' _ Zn,*#í:ffijni45liig* j (5.l4)

Poclobně pro impedanci zpětné sloŽkové 'soustavy 
platí

ffi z" .I + Zna * zraz - z, zr#zt: { (s. r s)

PŤi prriclrodu prouclir netočivé sloŽkové soustavy ilostanetric vyraz pro Itt-.

točivott impedanci

{z;Í: z,.| + zilÍ.1+ Zp.|: R' + 3R8 + j(X" +zXM):
ťJ-Ď3r

ffBry*.g;9g.il+ jO,L4sbé+?r-ŤI (5.16)

Porovnáním skla<lby rovnic (5.14) a (5.16) lze vysvětlit, proč sc soLrsledrré

inrpedance venkovnich vedení tak vyrazně liši od in-rpedancí netočivych' oPro

.proudy-.sousledné"slciŽkcjVď.soustavy".vzájemné indukčnosti "mozi fázemi zmenšuji

souslednou " impedanci. fáze, kdeŽto pro . proudy.,netočivé' sloŽkové soustavy vzit.

"jemné indukčnosti mezi fázemi netočivoti'impedanci fáze zvětšuií. .

*pi::j ax;r;; (r-

Dosadíme do (5.6

II \. 
"p(n) IjÍ
v slnl ,/

) z rovnic (5.5) a (5.7)

(5.7)

9190

(5. l 0)

,/ .-,a-r- C > //
/ z -, -w/k.t,//



Pi.i vícenásobn1/ch paralelních vedeních je postup v počtu sloŽkovych
impedancí obdobn1i; pŤi v počtu se respektuje vliv vzájemnlch indukčností mezi
všemi paralclninri vodiči.

V pŤipadě' Že je venkovni vedení vybaveno zemnicími lany uzemněn mi
na stožárech' indukuji se v zemnicich lanech pŤi prŮchodu proud rriznlch
složkovych soustav proudy rozdí|nych velikostí' Proudy sousledné nebo zpětné
složkové soustavy indukují v zemnicich lanech pouze nepatrné proudy, které ne-
ovlivní ve|ikost impedancí vedeni Z, a Z,. Avšak proudy netočivé s|oŽkové soustavy
indukují v zenrnicích lanech proudy, které mohou vyrazné ovlivnit velikost netočivé
reaktance vedení'

I . 1I|z ",Ž0
It

I

Io

+
In:3/90

obr. 5'4. Náhradní schéma
riseku venkovního vedení
se zemnicim lanem

Na obr. 5.3 je schematicky naznačen risek venkovního vedení se zemnicím
lanem pÍi prrichodu proudri netočivé složkové soustavy. Součet proudri v zemllicim
lanu í' a proudu v zemi |, je roven proudu v uzlu transformátoru a ten je roven
součtu tŤí proudri netočivé složkové soustav-y ve fázích.

Impedance 1 km smyčky zemnicí lano - zem je

Nailisme napěťové rovnice pro jednotkov sek
se zemnicím lanem (obr. 5.4)

venkovního vedt

^Uo: 
lrZo- l.Zr"; 0:.1"2"-3loZM"

Z druhé rovnice (5.2l) dosadime za l, do první rovnice a dostáváme

SloŽitější uspoÍádání se zemnicimi |any se

impedanci jednoduchého venkovního vedc

(5.i

Ťeši podobn m zprisobem'

,'".+)
odtud plyne vlraz pro netočivou
se zemnicím lanem

4t: Z, - 3&z"

^uo 
: ," (r. -

I

^L
( .\, \+__-_

I Vluo*-]---_

z,: R,+ R8 + jX': R'+ Rs + j 0,145 bg#

Strední geometrická vzdálenost zemnicího latra od

,t.: ldo,lrdr.
Vzájernná reaktance vodič _ zemnicí lano je dána v1frazem

X'":0'1a5 log !uz

a vzájemná impedance tohoto seskupení je

Zr,:RE+jXM,
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obr. 5.3. Schéma rissku
venkovního vedení
se zemnicím |anem

(5. l 7)

fázov;/ch vodičri je

(s. I 8)

(5.1 e)

(5.20)

Kronrě vlrazri vysvětlenÝch v textu

dr : V,l^l^" -. d*
Zu.z, = RE + jX M.2,

D
x u.2. : 0.145 log -:-r-

U,,

d2, = :f d 

^,Ld ^"2 
. .. dc"2

z,-: R' 
+ R- + io.r45 lon-&

. ,/ 2"4.,

d"' _ vzdálenost zemnicich lan

jsou ve vzorcích použity ještě tyto symboly

Tabulka 5'2. Netočivá impedance venkovních vedení

Jednoduché vedení Zo : R" + 3R8 + jo,ra5 ros-ft'

Dvojité vedeni zť,: R' + 6Rg + jo't+sbg#;t

Jednoduché vedení

se zemIlicím lanem 4):Zo-t+
Jednoduché vedení

se dvěma zemnicimi lany 4't: zo-t+
Dvojité vedení
se zemnicím lanem 4,: vť,-,+
Dvojité vedení

se dvěma zemnicími lany
vD.z.:q,-aZLzt



Tabulka 5.3' orientační hodnoty sloŽkovlch reaktancí X, a Xo venkovnich vedení

Souslet|ná rcaktance X,

Jltteltovité napětí Lkv] 0'4 6 22 35 lt0 220 400 750

x 
' [í)/kml 0'3 0,33 0,35 0.37 0,4 0.438 0.26 0,25

Nctočivá reaktance Xo pro vedení jednoduché dvojité

bez zemnrclch lan
se zemnicirni lany Fe
se zemnicimi lany AlFe

3,5X1
3X,
2X,

4,7X1
3,3Xr

V tirbr-rlce 5.2 jsou shrlruty vzorce pro vypočet netočivé reaktance nejběŽ.

nějších usporádáni venkovn|ch vedeni. v tabu|ce 5.3 jsou uvedeny orientačni hod-

noty složkov ch reaktanci venkovních vedení' doporučené v [4]. Velikosti reaktancí

odpovídaji nejbčžnějším konstrukcím venkovnich vedení. PŤi odlišném konstrukč.

nim provedení je nutné hodnoty reaktancí upravit.

5.2.4. Kabely

Rezistanci a reaktanci kabe|u lze určit Za predpokladu, že známe jeho

geometrické rozměry. Pro reaktanci použijeme stejn vzorec jako pro venkovní

vedeni, tj. vzorec (5.14). Avšak geometrické rozměry většinou nejsou k dispozici'

a proto rezistanci i reaktanci kabelu zjišťujeme nejčastěji z katalogov]fch dajti.

P|ášť kabelu je uzemněny v Ťadě nríst po délce kabelu. Lze s ním proto

pŤi určování impedance kabelu v netočivé složkové soustavě počítat podobnějako se

zemnicim lanem u venkovních vedení' ProtoŽe však zpťrsob uložení kabelu znáčně

ovlivřuje rozdělení proudri netočivé složkové soustavy mezi pláštěm kabelu a zeÍni,

ne|ze impedanci Zo vypočitat dostatečně spo|ehlivě. Jedin:f spolehliv]| zpťlsob

zjištěni hodnoty Zo je měŤení.

PÍi orientačních v počtech se pro trojžilové kabely obvykle voli [1]

ro - 1011

xo + (3,5 až4,6) x'
(s.23)

5.3. ilffgnlfla;tTlá[é.stroie or

5.3.l. Synclrronní alternátory

Hoclnoty parametrri synchronních alternátorŮ jsou většinou znemé z ďo.

kunrentace dodávané v'irobcem. Pro orientačni v]|počty jsou v tab' 5.4 hodnoty
paranretrťr doporučovatré normou [4]'

Tabulka 5.4. orientační hodnoty parametrŮ synchronnich alternílt()rť|

ParqQpetr Turboalternátory
pŤibližnf rozsah typov;i

Hydroalterrrá tory
pŤibližn! rozsalr typov;|

xl

,Yd

-2

7í t']
q t'l
ll. tr]
7i t.l

o'o9 až0,22 0,154
0'| aŽo'22 0,154
0'|5 až0,29 0,206
|'2 až2'7 |,74
|,l aŽ2'2 |,64
0'09 až 0'21 0,162
0'02 až 0'l5 0,09
0'03 až 0'08 0'03
0'6 až 1'5 l'08
2 až |0 7,75

0'05 až 0'5 o,3,1

0'l5 aŽ 0,35

0'|5 až 0'7

0,2 až0,4
o,7 až |'4
0'45 až 0,9

o'|2 aŽ 0,4
0'03 aŽ 0,l5
0'M až 0,l
0'8 až 2'5

J 47. ttl

0'l aŽ 0,4

0,19

0,20

0,40
I t{
0,75

0,20
0,09

0,06

2

8

0,1

Rezistanci altertrátorŮ doporučuje norma [4] volit orientačně podle
velikosti rázové reaktance alternátoru v podélné ose

r:Pxa
kde p : 0,15 pro stroje nn,

p : 0,07 pro stroje do 100 Mv. A,
P : 0'05 a méně pro stroje nad l00 Mv. A.

{s.24)

Všimněme si blíže zpětné reaktance synchronních alternátorťr. Její určení je
obtížné z toho drivodu, že proudy zpéÍÍIé sloŽkové soustavy' vznikající v podmínkách
nesymetrického zatiŽeni alternátoru, indukuji (následkem jednoosého budiciho
vinutí) proudy vyšších harmonick]fch (viz schéma na obr.4'3). Velikost proudri
vyšších harmonick]|ch závisí na velikosti vzniklé nesymetrie. Zpétná reaktance
alternátoru je proto do jisté míry ávislá na vnějších podmínkách' tj. není para-
metrem pouze alternátoru.

V literatuŤe [l] se pro pŤípady, kdy chceme respektovat vliv vyšších
harmonick ch na velikost zpětné reaktance alternátoru bez tlumiče, uvádí vzorec

,,: Jťun í5 ?s\

Nejčastěji se vzorec pro x2 alternátoru odvozuje pro pŤípad napájení
alternátoru ideálním napěťoq|'m zdrojem zpětné sloŽkové soustavy. V tomto pŤi-
padě nevzniká ve statoru pulsující magnetické pole a ve statorovém vinutí se
indukují proudy pouze tŤetí harmonické fiak se lze lehko pŤesvědčit napŤ. pomoci
schématu podle obr. 3.7). Yzorcc respektující tŤetí harmonickou pro alternátor
bez tlumiče je podle [l]

2x7x^x, - " {' x'o!xo (s.26)

9594 ť{i].
,,/)'(, tt t. I

I
,{.r' ,tt'.

/
c(t, r{4-y
.l
'., c ,)r

,

| ! ,4".r la,l.(
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, í,|,', '.'
7

t , 1q Lt c 1., "1 o1'', "41t't / 'ta'< v',
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v [l] je ukázárro, Že pÍi zanedbáni vlivu
vzorec (5.21''1

(s.21)

Pro a|terrrátor s tlumičem |ze pouŽit stejné vzorce jako pro alternátor bez
t|umiče, pouze se v nich změni reaktance x|u a xo na reaktance x|! a x,{.

Pro orientační v1/počty lze pro zpětnou reaktanci synchronních alterná-
torť.r bez tlumiče pŤedpok|ádat

5.4. Kontrolní otázky

|. Která konstrukční část trojfázového transformátoru ovlivfiuje v;frazně velikostjeho netočive

impedance (kromě schématu spojení vinuti)?
2. Je netočivá impedance venkovního vedení bez zemnicího lana větší nebo menši neŽ netočiva

impedance stejně provedeného vedeni, ale vybaveného zenlnicím lanem.l Proč?
3' Proč je netočivá impedance venkovnich vedeni se zemnicim lanem AlÍe menši než netočivá

inrpedance téhož vedení se zemnicím lanem Fe?
4. Pročje velmi nepŤesn1| v]'počet netočivé impedance kabelového vedení, prováděny metodoLr

použivanou pro venkovni vedení?
5. odvoďte, které vyšší harnronické vznikaji ve statorovém vinuti synchronniho alternáiorr:

pÍi měÍeni jeho zpětné reaktance pŤiloŽením prakticky ideálního napěťového zdroje zpětné sloŽkor.é

soustavv.

tŤetí harmonické pŤejde vzorec (5.26) ve

.r:4iL

xz : x,á

(s.28)

(5.2e)

(5.30)

Pokud jde o netočivou reaktanci alternátoru, doporučuje se pro ni' pokud
má alternátor uzemněnÝ uzel. hodnota

ru = (0,15 aŽ0'6)x,! (5.3 1)

5.3.2. Asynchronni motory a komplexni zátěŽ

Reaktance asynchronniho motoru je pŤi ma|;fch skluzech rotoru značně
závislá na skluzu. Pro skluzy.s : 1a větší se jiŽ mění málo' Proto zpětnou reaktanci
asynclrronniho motoru (která odpovidá skluzu .s : 2) volírne shodnou s jeho reak-
tarrcí nakrátko' tj. pŤi skluzu s : 1.

Netočivá reaktance asynchronního motoru závisi zrračně na konstrukci
stroje, proto je nutné její hodnotu získat od v robce nebo ji změÍit.

Clrování komplexrrí zittěžepÍi pŤechodn ch jevech je do zrračné miry ovliv.
něno asynchronnimi motory. Podle doporučeni v [l] nahrazujeme v prvním
okamžiku pŤechodného jevu komplexni zátěž elektromotorick1/rn napětím

xz = 1,45x'a

pro alterrrátory s tlumičem a pro turboa|ternátory

x, + 1,22x'.!

Často se volí

e" :0,85

za ekvivalentni rázovou reaktancí

x" : 0,35

Zpětnou reaktanci komplexní zátěŽe vo|ime slrodnou
rázovou reaktanci

(5.32)

(s.33)

s její ekvivalentní
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6. PoRUCHY CHARAKTERU MÍSTNÍ NESYMETRIE

Nejčastějšími poruclrarni, které v ES zprisobují nesymetrické provozní
stavy, jsou ttesymetrické z/<rrrry (místni nesymetrie pŤičná) nebo pí.erušení ltizí
některého článku (místní nesymetrie podé|ná).

Libovoln]/ druh pŤičné nebo podÓlné nesymetrie v některém rnistě ES lze
modelovat zapojením obecného nesymetrickélro piíčného nebo poclélného článku
v tomto místě (obr. 6.1 a 6.2)' Bylo by možné odvodit obecné vzorce pro v;|'počet
nesymetricklch proudťr tolroto článku a potom pŤi íešení určitého druhu nesymetrie
v odvozerr:|ch rovnicích dosadit za parametry obecného článku odpovidajicí hod-
noty a dosta|i byclrom ihned vzorce pro darr druh nesymettie. NapŤiklad pro
jedrtofázov1/ zkrat stačí v odvozenych rovnicích dosadit Z,l: ZN * 0, Zn : Zc : ď),
ZnY - Znc: Z,tc: 0. Postup Ťešení by byl tentoi VyjádŤínre napětí na nesy.
metrickém článku pro jednotlivé |áze a pŤejdeme k souměrn m s|oŽkám. Získané
tii rovnice obsahuji šest neznámfch (tŤi složkové proudy a tŤi složková napětí)'
Dcrp|níme je proto tÍemi rrapěťov;imi rovnicemi' zapsan]|mi ve sloŽkov ch sousta-
vách pro symetrickou část ES [viz rovrrice (4.24), popÍ. obr. 4.9], a společně je
Ťešlme' Takov obecnf postup však vede ke komplikovan;|m v5ipočetnim vztahrim'
Vlhodnější je proto samostatné Ťešení nejčastěji se vyskytujících pŤípadri rnístní
rtesyrnetrie, které také v da|šim v1fkladu pouŽijerne.

každ druh nrístní nesymetrie odvodíme doplĎujicí tÍi rovnice (charakteristické

rovnice dané nesymetrie), na jejichž zák|adé lze vzájemně propojit náhradni

složková schémata a odvodit v1ipočtové vzorce.

6.l. -.{9'aď6ťá.z.ov ! zktat', 
,. ,{

Charakteristické rovnice iednoíázového zkratu lze napsat pÍinlo na zá-
kladě obr' 6.3

(6.1)

ff:6]íjšchenatické
znázornění jednoÍírzovÓho

zkÍatU

uA

ua

uc

\(
Zct lxi

lu,
t

rlij
rI, I

t!" I

lK,
Y,
rN, l

te" I

|Áo

luo

-ru
Zcl

I Z.o
e"6ti' ba.'p.p..ieni náhradnich schémat

složkov!ch soustav pŤi jednofázovém

zkratu
No

{WStozkouě uellčiny 
,

PÍechodem ke složkovyn-r veličinám ziskáme pro sloŽkové proudy rovnlce

(6.2)

Obr. 6.1. Nesymerrickli
pÍíčnf čIánek

Obr. 6.2. Nesymetrick;f
podéln! č|ánek Z rovnice (6'2) plyne d leŽit! vztah

llr = lr= to - *le
na jehož zák|adě již mriŽeme vzájemně propojit
(viz obr, 6.4).

dn ťo (6.2l

(6.3 )

náhradni sloŽková schénrata

PŤi anal1ize dané místrri nesymetrie budeme pÍedpokládat zna|ost tŤí zá-
kladníclr napětov ch rovnic pro obvod s místní nesymetrií frovnice (a.24)], popr'
znalost tÍí náhradních složkov)ich schémat ES až c|o místa poruchy (obr. 4.9). Pro
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Pro s|ožkové proudy p|yne z náhradního schématu na obr. 6.4 (po nálrradě
všech zdrojri jeclním ekvivalentním zdrojem s vnitŤnim napětinr E)

"FÍ.:".* '. ' Eglt _ _____-L:__:__i Iz: lti lo: lr (6.4)

Dále je z náhradního schématu zŤejmé, že součet složkov ch napětí v mistě /
zkratu je nulov!

PíÉ u' * Uo: g.

a že m Žerne pŤímo napsat vzorce pro složková napětí v místě zkratu

:Llš.J z"olo: _Z.oIt
pir: -Z.zlz: -Z,zlt (6.6)

Ur: (Z"z + Z"o)lL

Q,)vFázooé ueličiny."
Fázové veličiny vyjádŤime též pomocí souslednélro proudu I,. Z rovnice 6.3

//u"'

ffi ilá. 91 ra'.rovy cl i a gra m !á}ětí. v m i stě jed nofázo vého zk ratu

Fázorové cliagramy sestrojíme za pÍedpokladu, Že lze zanedbat rezistance

článkŮ ES. Potom v souhlase se vzorcem (6.a) je fázor souslednélro proudu |'
zpoždén o 90, za Íázorem E (obr. 6.5a). V tomtéž obrázku jsou sestrojeny fázory

prouilri zpétné a netočivé složkové soustavy. Jejich orientace vzhledem k fázorrjn-t

proudťr sousledné soustavy plyne z rovnice (6.3). SloŽením sloŽkov ch fázorťr jed-

notlivlclr fází získáme fázorov! diagram proudŮ fázi A, B, C (obr.6'5b).

Na obr. 6'6a jsou sestrojeny fázorové diagramy sloŽkovlch napětí v místě

zkratu. Fázor napětí U, pŤedbítrá fázor proudu |, o 90o [plyne ze vzorce (6.6) pŤi

zane<lbání rezistancí]. orientaci fázorŮ |J, a Uo zjistime rovněž z rovnic (6.6).

Na základě obr.6.6a je na obr' 6.6b sestrojen fázorovy diagrarn fázovych napětí

Ua, Urr, U. v místě zkratu.

6'2. p.Í6 ií;b i!. zkrat' ,;

Ze schematického znázorněni dvoufázového zkratu na obr.6.7 plynou

bezprostŤedně charakteristické rovnice pro tento druh zkratu

{li = 
0; "1.1" : -;"; Us : Uc " (6'9)

fÓui. 6.ui" sctre maticte
znázornění dvoufázového
zk ratu

(6.5)

a z rovnic (6.1)

{]tu:o; ,,.i":g'
Yzorce pro íítzová napětí v místě zkratu

sloŽkov1/ch napěti

plyne

ufif::r, =

c,\F())
' { t r t z - Lc (6.1a)

(6.7b)

ziskáme lineární transíormací

(6.8)

fii.; nun :lr.'r,il[l,]:

: [,.' - a) z"zl ," -
Ito - o'1 2., * (a - U^

uB

uc

r; z.J r,
t)z.o ) $

0) b)

$s,ffitš' I{.'"rov1i' diagram pfiiůárí.Í'ri jeclnofázovém zkratu

Q\$,taž t<o u a u e l í č i n y
Sl<jžkové proudy získárne lineární transforrnací fázov ch proudri

, [' o .'] [ ol , I jJ]r,,]
ď!;-F-'':l+| |o, o || '',|:T|-jvll''; -,Lt trJL_r"| ,L.,]"ť (6.10)
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Ze yzorc (6.l0) plynou vazby mezi složkov;Ími proudy

ďr'Ji.É 
.*tzi,. 

to * 0' " ť,

Na základě rovnic (6'l1) jiŽ mrižeme nakreslit vzájemné propojení
schémat jednotliv ch sIoŽkov ch soustav (obr. 6'8)'

Zct

--o

\
r

l*'
lun
I
N1

Ito
l-
| 2.,t*
I
I

t,
I

pŤímo zapsat v1|počtové vzorce:

aSložkové proudy jsou

E
ili =7;ft,; it, = -t,! 'fo : o

SloŽková napětl:

íu, * _IzZ"z: Z"zIt
ťÚ, * LI2 - Z.2I1i Uo : 0

i.@ Fázout ueličiny

Z charakteristick;ych rovnic (6.9) vypl;fvá

;líi = 0'

a ze vzorcri (6.10)

lo *.#*: -j J3r,. u "jJ3
a z charakteristicklch rovnic (6.9)

j'lc=-ln-jJit,
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.----/n=0I _ t--r+
I rl-_ff
| | 7 l l .. 'I obr. 6.g' p.pojení náhradníclr sclréntat|| .c0 ||U" Íil

ll l l " s|ožkov;|chsoustavptidvoulázovérn
l* zkraru

Pro složkové veličiny mriŽeme na základě náhradniho schérnatu rra obr. 6'ti

transformací složkov ch

(6.1 5)

(Ó. 1 6)

1,,

<-_-
t2

:"o) i

iijui. o.t. Fázorov:!' <Jiagram

.lproudťl pŤi dvoufázovém
zkratu

obr. 6.l0. Fázorovy diagram

,"napčtí v místě dvoufázového
zkratu

0) b)'

Fázorové diagramy sestrojíme postupem uvedenlnr v čl. 6.1. orientace
sousledného proudu |' oproti napětí zdroje E a orientace zpětného proudu |,
oproti proudu |' plynou z rovnic (6'|2), Fázorov1| diagram sloŽkovlch proudŮ
i fázovych proudŮ je na obr' 6.9. Na obr.6.lOa je fázorov;f diagram sloŽkovych
napětí a na obr.6. 10b fázorov diagram Íázovych napětí v místě zkratu. orientace
Íázorťr napětí U, a U, oproti sous|erlnémrr proudu l, jsou dány rovnicí (6.|3).

(6.r l)

náhradních

(6. 12)

(6. I 3)

(6.1 4a)

(6. r 4b)

(6. | 4c)

Vzorce pro ťázová napětí odvodíme lineární
napětí

['. "-l[ul Iru,l;u-FU"':lo'"" Illu, l:|-", 1

[o o, r] luuJ L-u,l
Dosazenim z (6' 13) do (6. 1 5) dostáváme

alJt, * 2Zozlt'

Us-*Z.zl,--*U;

tls--Z.2tr:-+Ue:Us

f 
1,,

\r
'28
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6.3. sD,Youfázovf iemní zkrat
*..-'-

Ze schematickélro znázornění dvoufázového zernnilro zkratu plynou cha-

rakteristické rovnice tohoto zkratu (obr. 6'11)

f{{rlo;'*1us = o; uc : ol (6. l 7)

u^

U^

uc

"iotr' 0.t l. Schematické
znázorněni dvoufázovélro
zemnílrtl zkratu

z",t\
í l;

-Ní
,

r----14
l-
| 2",t*
l-

I

lu"
I

-{-------}-

I z'o
I

lr"t"

b)

,{Óu'. r,. l z. Propojcni nírh rar'lrrich sc]lÓrnat

sloŽkov1ich sotIstav pÍi dvoufázovérn
zemninr zk ratu

L

FI
I

Lineární transíormaci rrapěti pŤi respektování
vztahy (6.18)

;U. : F-ltJ : +[i :' :'l[;,i : +[-í:l'L' ' rJLol 'Lu^,1

Z rovnic (6.18) plyrrou dťrleŽité vztahy mezi sloŽkov mi

*U, : Uz: lJo

Rcrvnice (6.19) udávaji pravidla pro vzájemné propojení

kovyfch soustav (obr. 6.12).

bl.štozt<out ueličiny

Z náhradniho schématu na obr. 6.12 mrižerne pŤÍmo napsat vzorec pro

sousledn prou<l; zpětn! proud i prorrd rret<lčivy mrižeme vyjádÍit pomocí tohoto

proudu (pomocí vzorc pro proudov)' dělič)

ÍiT":
, , Z"zZ"oz.t -r j_ s, 7*

6| Fázoué ueličitt1t

Vzorce pro fázové prorrdy získárne lineárrrí tratrsfornrací sloŽkovych proudfr

[r' 'l[ I .l

i : Fre :| " 
.,ll-,.,';'rrl,, :

1"",,] L-#.)
0

-l @' - tlz,, + (o' - olz,A,.
-l 2"2+z,o l''

| ,o - 
' 
)z.z * 1o - o'12.u 

ILT),,

rovnic (6.17) dostaneme

(6.18)
i

napětími v místě zkratu

(6.1e)

nálrradnich schémat s|ož-

(6.20)

(6.21a)

(6.21b)

uv,,',uos- :: /
),.o.2,;

obr. 6.l]' Fázorol'j' dirgranl
proudúanapětivnriStě
Zkrxtu pŤi dvoufázovém
zemnim zkratu

(6.221

r -- 
Zro t.. t^:- Z" 

I.
?z _ 

Z", +,z*t,, lo : _ z;Ťz; I'

Pro napětí zpětné sloŽkové soustavy zÍejnrě plati (viz obr.6.12)

'Uz: _Z"z,,: 
žŠž;,,

Z rovnice (6.|9) vypl1yvá

Ur: Uz', Uo: Uz

1M

,,2,.
/ '?c

uzc

r05



Fázová napětí v mistě zkratu lze určit lineárni transformaci sloŽkovych

(6.23)

vztahy pro fázová napěti

:0, $.24)

(6.25)

sousledného proudu pÍi rŮzn1ich

(6.26)

Struktura vzorc (6.26) umoŽřuje používat pro
proudu pŤi všech druzich zkratri jedin;| zobecĎující vzorec

v;|'počet sousledného
napěti

I r r rl [u,l [,u'l
$P - Fu5":l "' ". lll:'l: I :Lo o' r-l [u"] L o l

Dosazenlm do rovnice (6.23\z rovnic (6.2l) ziskáme

,E-r Z.r + Z^

Impedance Zo je zÍejmé pŤídavná impedance, která se pŤi vlpočtu ne.
symetrick ch zkratri zavádí do schématu sousledné soustavy v místě poruchy.
Je závislá na druhu zkratu a je určována pouze impecla ncemi Z", a Z., '

Tabulka 6.l. PŤehled jednotliv ch druhťr zkratri

(6.27\

;g;;r'{fi;rti a:9u = o;' 'uc

Fázorové <liagramy se sestrojí stejn1|m postupem jako v kapitole Ó.l.

Na obr.6. l3a jsou fázorové diagramy sloŽkovych proudri a fázov1fch proudťr.

orientace fázoru |, oproti fázoru napěti zdroje E a orientace fázoru |, a lo oproti l'
plynouzrovnice(6'20).Fázorovydiagramsložkov1f'chnapětíafázovfchnapětíje
naour.6.l3b.orientacefázorťrsloŽkovfchnapětíoprotifázorusousledného
proudu |, je dána rovnicemi (6.2l).

6.4. EkvivaIence nesymetrick!ch zkratú s trojfázovym zkratem

Trojfázov1i zkrat v ES je zkrat symetricky' tj' složkové proud1 |Ž : l', : 0 
l

asorrsledrrysložkov!proud|'jerovenproudureferenčniÍáze|o

Elr:ln:Z;

Porovnejme nyní vzorce pro v1|počet

druzlch zkratu:
Tiojfázouy zkrat

E
|.ť' : z.
Duot(ázot, zkrat

l(rtt : 24 I 2"2

Jednolázou zkrat

lrtt - 
Err z"r + z.z + z"o

DtlouJázou!, zemni zkrat

f(2,N) - 
E
z".z"t)zď + z:íž;

Z uvedeného vypl]fvá jednoduché pravidlo pro stanovení sousledné sloŽky
zkratového proudu pŤi nesymetrickfch zkratech:

Sousledná sloŽka zkratového proudu pii libovolném nesymetrickém zkratu
se určí jako proud trojfázovélro zkratu v místě elektricky vzdáleném od skutečného
místa zkratu o pŤídavnou impedanci Zo. Impedance Zo je nezávislá na para.
metrech sousledné sloŽkové soustavy. Pro kaŽdf druh zkratu v danérn rnístě
ES zristává Zo konstantní po celou dobu trvání zkratu (pŤi tom se bere v uvahu
pouze základní harmonická zkratového proudu)'

Druh
zkratu

trojfázovj dvoufázov1i jednofázov;| dvoufázov1i zemni

z^ 0 2", 2"2 + Z"o Z"rZ.,
Z.z + z.o

Složky
proudu

t, Iz: -l lt : lr: 1o tr:-(r2+fo)

tn rÍ-i-
l" 3}'{ -l Yv/1 I I

"-Ý (x.2+x.o)2

Náhradní
schéma

?"
b Z.t
Y-

Z"Z

Zco
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PŤi vypočtcclr nesymetrickych zkratťr se postupuje tak, Že- se lle.lprve

stanovivysle<hiÓin-,p"on,'*'pětnéanetočivésloŽkovésoustavyZ.,aZ;.,apotom
sevypočít1rprortdsousleclnésloŽkovésoustavytrojfázovélroekvivalentnílrozkrirtu.
elektricky vz,<llrlenélro oJ skuteeného místa zkratl o Zo. Tim se vlasttrě pievede

vypočet nesymetrickélro zkratu na vypočet ekvivalentního trojfázovélro zkratu.

Velikost pŤídavné impedance Zo je pro rŮzné druh-y zk'ratťt uvec1ena

vtirb.(l.1.\,/téŽetabulcejsoushrnutavzájemnápropojenínáhradnichschérnat
sloŽkovych soustav pro rtrzné druhy zkrat .

Po<lobr.rě j"k" j;;;;edii zobecĎující vzorec pro vypočet sousledrréIro

prouclu pŤi zkratu L,,i,"" te.zl)], lze pro vypočet |ázového zkratového proudu

o<1vodit též poclobny zobecRujílcí u,o,"". PÍipomeiirrre oclvozerré vzorce pro

fázové proudy:

.Iioj'/ázotly zkrat

D'
r.l3l 

- 
rlko - '| - 

-
'\c1

J ednoJázot,t1 zkt.ttt

r.(1, - t, - I E"
lko - Jrl - 

J il -Zicl Ť.(c{,

]Ý {J \cf l"t3t - 
" I"t3l: 

2a..., -* "" 
: 

, -* 
'*'

t - ,.,

Poměr .Ť"o/.x"r sc rn Že nrěnit téměÍ od 0 do

DuouJázouy zkrut

/í|,) : JJ/l :

Poznatnenejme' že pŤi

zdrojirnr je x., ) -r.,. V

(6.30)

(6.31)

co' proto rrrťrŽe zkratovy proLrd 1(!1)

-\cl-\cO

"\' +..;

'I'ro.iftizouY zkrat

l(3) : lr

J edrutltizoul zkrat

l(l): Jír

DuouJ'ázotly zkrat

,(2) : -j JJf r

Duott|ázou!, zenttí zkrat

t{2.Nl - 
@Ž - |)Z,, + (9z - o\Z"o ,,

' 2., + z,o

(6.32 )

ustálerrénr zkratu v rnístech elektricky blízkych vclkyln
těchto pŤípadech plati

lr
Í"l + x.2

ta /;
- 

\'- tsl r-rl) - 
\ J r-(l).l_ -ko ') 'io

!-!c I

t; /;
Ý "..c| I!]) : ____.{-:- /|? - J31|3") (6.33)

v ,.1- v ^ 
'ku \I ' 'r2lŤ_

-lc I

(6.28)

-F1Í.''' : J3
^cl 

Ť .\c2

Duoufázouy,1 zetn zkrul

r,(2.Nr- ll /1- x.tt.urko *V-V' 
(.y.r+.r.0)2Ze struktury rovnic (6.28) vyptyvá, Že velikost fázového zkratového proudu

lze vyjádŤit jeclnim zobecĎujicím yyrtLzem
(6.2e)

lu:nIIt

Hodnoty činitele nr jsou uvedeny v tab. 6.1.

6.5. Porovrráni jednotliv!ch druhťr z-kratŮ

Mr-rohcly je ričelné znát poměr velikosti zkratovych proudťl v jednorn mistě

ESpŤirťlznlchdruzíchzkratťr.Provederrretakovéorientačniporovnál1ípfookamžik
l:0.Proudynesymetrick1|chzkratťrbuclemeporovnávatsproudemtrojfázového
zkratu.I)iiorientačníchvlpočtcclrmŮžerneZanedbatrezistanceaproÍ:0pÍed-
oou'uou.J;á 

i"l;l,"u', pouŽijeme vzorce (6.26)'(6.z9)a hodnoty činitele tll z tab. ' l

(elikoŽjdeoprvniokamžikzkratu,označímevnitÍnínapětíekvivalentniho
zdroje lr").

108

Y"t *

I
(6..14)

,\. o

'"c 1t-tl-
I | "'c0lr--

-Xcl

Jak jiŽ bylo r'.ečeno. nrťrŽe se poměr 'Yco/-Y., rněnit ve ve lmi širokych nrezich.

téměŤ od 0 do oo' PŤi hodnotáclr tohoto poměru blizk1fch 0 dostáváme z rovnice (6'34)

/í|'.*,= J]líi.,
kdeŽto je.li ponrěr .\.o/.x.r + C/], dostaneme z rovnice (6'34)

tl
/íl-''"' = ';. 1í|.'/

r"Gl
I ko
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6.6. Vliv oblouku pÍi zkratu
Vliv oblouku pii zkratu lze v prvnim pŤiblíŽení nahradit rezistarrcí, jak

je schematicky naznačeno na obr.6'14. PŤedstavme si, že misto oblouku v jedné

fázi rnáme ve zkratové odbočce symetrick1i článek s rezistanci R. Potorn se pŤi

jeclnofázovém zkratu za tímto článkem zvětší o R celková zkratová impedance

do nrista zkratu (ve všech sloŽkovych soustavách). Jinak se tento pŤípad nijak

neliší ocl jednofázového zkratu probraného v čl. 6.1. Náhradní schéma je uvedeno

na obr' 6.15. Pro sousledny proud dostáváme vzorec

,_E't- z.t+2,2+ z.o+3R

Dalši postup í.ešení je shodn! s postupem v čl. 6.1.

.-'-_-.1___

-

| | l=l I I

il'l l'0'['[ltr Itt

Chceme.|i respektovat vliv oblouku pÍi vlpočtu dvouíírzového zkratu,

postupujeme podobně. Do zkratové odbočky zaŤadíme symetricky článek' tentokrát

s rezistancemi R12(vizobr.6.16)' Další postup Ťešení je shodn s postupem v čl.6.2.

Náhradní schéma je na obr. 6'17.

Souslednj' proud počitáme podle vzorce (obr. 6.17)

lr :

6.7. Transformace souměrn!ch složek proudri a napěti
Souměrrré sloŽky proudťr a napěti pii pfeclrodu pies transformátor rnčrri

svou ve|ikost i fázi. Tyto změny vyjadŤujeme porrroci komplexrrích trans|ormačnich
pŤevodri pro sousledné a zpětné složky.

Komplexnl transformační pÍevod pro sousledné sloŽkv označme

pr : pei{: psj3o'rr

kde H je hodinovy ťrhel trans|ormátoru'

Pro sousledrré napětí na v1istupni (sekundárrri) a rra
straně transformátoru p|ati

u", : -l- u", : * un1 e* 
j3o ri

Transformační pÍevod pro proudy zvolíme tak, aby vykon souslednych složek
na vstupní a v stupní straně transformátoru zťrstal invariantní

5o1 : 3Uo1lf1; S., : 3t/.,15 : 3J
P- 

U"rP'llit

1"1 : p;11p1

Aby v1|'kon z stal invariantní, tj. aby Sor : S",, musi zÍejmě b t

PÍ:Pr
coŽ znamená, že

Prr : PT

Potom pro sousledn]i proud na vlstupní straně transformátoru dostávárne

1., : pf lol : plo, s- j:o'n

Pro zpětnou složkovou soustavu plati

Pz: Pl
takŽe pro napětí a proudy této soustavy dostáváme

u.r:lL!^r:lu-,eiror/
Pz p u'

1"2 : pllo2: pln, ej3o"rt

Jako pŤíklad uved'me transformaci napětí a proud sloŽkovlch soustav
pÍi spojení transformátoru Y/d _ l 1

u., : l uole-jr:o' : 
iuo,.,to

1"1 : plnl e-j330" : pln, ej3o'

(Ó..]7)

vstr'rpni (primárrrí)

-t

(6.3s)

obr. 6. l5. Náhradní scl-réma jednolázového

zkratu pŤi náhradě zkratového oblouku
rezistancí

obr. 6.l7. Náhradni schéma dvoufázového

zkratu pÍi náhradě zkratového oblouku
rezistir ncí

(6.38)

(6.3e)

(6.40)

(6.41 )

(6.42)

Obr.6.l4. Schéma náhrady oblouku
rezistancí pIi jedno|"ázovém zkratu

obr.6'l6. Schémir náhrady oblouku
rezistanci oÍi dvoufázovém zkratu

ll0

z"t+2"2+R
(6.36)

ul



ut

Ua1

l.,r : 0; AU,, : 0; AU. : g

Obr. 6.lti. 
-f ransfornracc

sloŽkovyc|r [ázorťr napč'ti

pŤi spo.icni transfornlítoru
Yti - ll

(6.4r)

t.: E 
-

-' 
,,, -;Šž;

E

1'+4

obr. tr.2l. Schematické
znázornění pÍerušeni dvou

Íilzí

(6.45

V lnístě poruchy nC

obr. 6.2 t. Charaktt

(6 tií

Ál
I

Z.t\Í
l\u, r
| '<-jÍ
MI

ar,
?cz

lAU. r| '^2
úz

Lo!
Z"o lLUo I"

l4j

obr. 6.20. Náhradní schémata s|oŽkov 'ch soustav pÍi pierušerii |áze

s vnitrníIn napětíln E. Na tonrtéž obrázku je provedeno vzíÚemné propojcni sloŽ

kov1|ch schémat, plynouci z rovl-lic (6.44). Pro sousledny proud dostávánle

.í

M"0

| ..r.ro : ] U.,, 
". 

,.0U-z:-Upzer p --

t-r: )trrejr3o - plo, e- j-ro'

oclvozenÓ závislosti jsou zrrázorněny na obr.6.l8. PŤi obrácené transfor-

l]laci SloŽkovyclr veličin, tj. ze strany v stupní lla stranu vstupní, mění r]hlová

natočcllí souměrnych sloŽek svá znaménka.

6.8. PŤerušerríjednétáze
PÍertršerri;eclr-réfázelzechápatjakozapojenínesymetrickéhočlánku

vnlistěporuchy,charakterizovanéhoribytkynapětívjednotlivychfírzích.Na
záklaclě sclrematického znázornění na obr.6.l9 mťrŽeme napsat charakteristické

l ovn ice

Další postup Ťešení je sliodny s posttlpem v čl' 6.3.

6.9. PŤerušení clvotr fází

Analogicky jako pŤi pŤertlšení jedné fáze zapojílne
symetficky článek, clrarakterizovan5j ubytky napětí po<1lc

ristické rovnice jsou

ln:0: lc:0: AU,':11

aua

+Ia
12+Á1z_----a ÁUB ?--

r-i.--.Í> lr 1 2--_:i ^U"Ť-L_!

- aUa/r l---.-"-
#r atluzL-
-:+t I

r.--'f--- t-:!+1 2

Ll4 -j

Obr. (r.19. Schcmatickc

znázornčni pÍerLršení jedné

Íilze

Porovnátne.li rovrrice (6.43) s clrarakteristickymi rovrricemi pro dvou-

[ázovy zemrri zkrat (6.i7), je zŤejmá Íorrnální shoda obou soustav rovnic' MŮŽente

proto vyuŽít odvození provedenych v č1.6.3 a v souhlase s rovnicemi (6'l8) psát

AU, : LLtz: AUo - *oU^
(6.44)

Naobr.6.20jsouschématasouměrnychsloŽkovychsoustav'kdejsoupro
z-jcclnotlrršení v kladu všechrry ZClroje nahrazeny jedním ekvivalentním zclrojem

1t2

Porovnáme-li rovnice (6'46) a (6.l), zjistime |ormálrií shodu, MťrŽenle tcti

V souhlase s rovnicemi (6.3) psát

Ir: tz: to : ]to (6..1

Rovnicím (6.47) odpovídá vzájemné propojení náhradrríclr sloŽkovjc
schérnat uvedené na obr' 6'22.
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b) PŤidavná impedance Zo' charakterizující druh Zkratu' popi. druh pĚe-
rušerrí fžrzi. se pŤi vjpočtecl-r zkratťl zaÍztzuje nrezi místo zkratu a nulu sousledné
sloŽkové soustavy (obr.6.25)' kcležto pÍi vypočtu pŤerušeni fíizí se Zo zaťazuje
rnezi body po obou stranírc}r pŤerušení v souslednÓ složkové soustavě (obr. 6.26).

6.|0. Vícerrásobné nesyrnetrie v elektrizační soustavě

Vyskytuje.li sc v ES vice neŽ jedna místní ncsymetrie, piistuprrjcnle k Íe.

šení rtiznymi zpúsoby podle počtu sot|časnych mistních nesymetrii. PŤi velkÓnr počtu

současnych tlesyn]etrií doclrází v rrálrradníclr Scilématech k nrnolronásobrryrn pro.
pojením sloŽkovyclr soustav' což značně kornplikuje vj,počty. Proto jc nlnohdy vy-

hotinější rrepŤecházet k rnetodě sounrěrnych složek a vypočet provádčt s |ázovylni
veličirrami. Často však docházi k sotrčasnÓmu narušelli synletrie ES pouze ve

clvou n-ristech a telrdy je pouŽití ll]eto(ly sounrěrnyclr sloŽck zcela opcldstatrrěné.

V piedcházejícich č|árrcích jsrne viděli, Že pŤi jedné Inísttri nesynretrii a pii
vhodné volbě referenčrrí fáze vedou charirkteristické rovnice clarrélro drulru ne-

symetrie k pí.ímérnu (galvanickérnu) propojení schénlat složkov ch soustav l' nrístě

nesymetrie. Za refererrční |ázi jsrrre volili vŽdy tu. která v rnístě nesylnetrie bylir

oproti zbyva|ícírn fázínr ve vy"jinrečnénl postitvení. NapÍiklad pí.i jednofázor,énr

zkrattr |áze A to by|a tato |áze, pŤi clvoulízovÓtrr zkratu nlezi filzemi A' B by

reÍerenční fází byla fáze C' Kdybychom napŤ. pii jedno|ázovénr zkratu fáz-e B zvolili
za re|erenční Íizi tázi A, dostali bychorn z clrarakteristick1ich ror'nic U,. : Q'

l,r : lc : 0 tyto podnrinky pro propojcní sloŽkovyclr souStav

lr' : F' 1l (6.49)

odkuil

,,0

L r'1

TT16 ál
lz, ll-l

obr' Ó.2.]. Sc|rcrrrntické znázornčni
v!slcci nych intpeclarrci složkovych soustav
pfi /k [rtu

^*f----a-:-{Ól Z,l l'['of ť1--r*
()br. (r.25' Zil1lo.jcrri piitIrirrÚ iIJ]l)ť(1itl1ce z^
pii zk ratu

Pro sottsledrr1y proud dostávánre

Obt' 6,24, Schcrnatické znázorněni
vysIedn1ich inrpedanci sIožkovycli soustav
pŤr picrtršení iízi

z^

L t-lM
Í-+.Á á |lOl Zt 

Iii{'-lť+ ' '

obr. 6'26. Zapojeni piidavné itttpct|ancc Z.
pii pi'erltšeni frizi

lr : *,"' (6.50)

:+ 
[i i' 

']till 
+ 

[;:'']

r":1fnŤ,". lz:

p, :1 : ot; ,r: #: .

Ir= Z"t + 2.2 + Z.o Z"r + Z^

Dalši postup Ťcšeni je slrodny s postupenl v čl. 6. 1.

Závčrenr si vširnněrne lrlavIriclr oc|lišrrostí ve vypočteclr zkratťl a pŤerušení
Íázi:

a) Ce|kové irrrpcclance sloŽkovyclr sotlstav Z"t, Z"z a Z"n jsou v pi.ípadě
zkratťr vysledné impedance rnezi nristem zkrattl a nulou pÍislušrré sloŽkové sou-
stavy (obr.6.23), kcležto pŤi pí"erušení fází odpovídají impedance Z.,, Z., a Z.,.,

vysleclnym inlpedancirn složkov]|clr soustav, vypočítan1im mezi body po obou
strarrách pierušeni pí.íslušné sloŽkové soustavy (obr' 6.24). Ve sloŽkovycl-r soustavách
jsou pŤi toln zdroje v obor.r pí.ípadech zastoupeny svlmi inrpedancemi. pŤipojenjlmi
k nLrle pí'íslušné sloŽkové sotlstavy.

1t4

lr : olo, lz: o2lt,i lo: (6.51)

Porovnárne-li rovnice (6'51) a (6.3)' je zÍejrnÓ, Že kt|yŽ jstne pí.i zkratu
fírze A zvolili ťázi Aza refereIrční tázi [čemrrž orlpovídají rovtrice (6.3)]' nrolrli jsme

propojit náhradní sclrémata sloŽkov ch soustav piimo galvanicky - viz obr' 6'4.

Volínle-li pŤi zkratu táze B za re[ererrční íázi opět |ázi A, potorn podle rovnic (6.5l)

nelze náhradní schémata sloŽkovyclr soustav propojit piimo (galvrrnicky)' ale

nrusinre použít ideálni transformační vazby s těmito transformačními pÍcvody

(6.-s2)

115

(6.48) ttcbo

I,; In
-l

Po:



l)relpojení potrlocí ideálníclr l.ransfornrátorťt s transfornračnírni pí.evody podle (6.52)
je na obr. (r.27.

PŤesvědčnle sc, že zvcllítnc-li iázi B za referenční Íázi, budou sloŽková
schémlrta propojcna galvarricky. V torrrto pŤípaclě Inísto rovnic (4.2) budc platit
pro re|erenčt^li |ázi I]

coŽ je v sledek shodrr s rovnici (6.3). Proto také propojení složkovyclr schénrat 3e

slroclné s obr' 6.4, tj. složková schémata jsou vzájemně propojena galvar.rickymi

vazbami.
Jako piiklad dvou současnych rnistnich nesymetrií pŤedpoklár1ejme dva

součirsné jednofírzové zkraty v rťlzn1|clr místech ES [obr. 6.28, místa zkratťr označrrre

a, bl.

obr. 6.28. Sclrernatické znázorněni dvou

současnych jedrrofázovych zkratťr

v rirznyclr rnísteclr ES

obr. 6'29. Propojení náhra<]rrich schélnat

sloŽkovych soustav pŤi dvou jcclnofázol.ych

zkratcch v rŮznych rnístech ES

Na zák|a<lě Schélnat na obr.6.4 a rra obr.6.2] mťlŽeme nakreslit pro tento

pŤipad náhradrrí složkové schéma (obr. 6'29). Za referenčni Íilzi zvo|ime fírzi A.

Potor-n pro zkrat v místě a lze sloŽková sclrémata propojit galvanicky, kdeŽto prcl

Zkrat v nrístě b musíme pouŽít ideálni transformační vazby (obr. 6'29).

Podobnyni zprisobem lze získat nárhradrri schén-rata i pro jiné typy vice-

rrásobnych místnicl-r nesyrnetrii a na jejich základě provést potŤebné v]ilpočti,

s využitim principu superpozice'

6.Il' Kontrolni otázky
l. Co rozumíme porJ vzájemnou nezávis|ostí sloŽkovych soustav pri jedné nristni ncs1'lletrii

v ES'l
2' PŤi v1Ípočtech nesounlěrnych zkrat11 porrživánle pravidlo o ckviva|entnim trojfázor.énl zkratrt

elektricky vzdá|enérn ocl mista z-krirtu o inrpedanci Zo. Na jak]Ích parantetrech článkrj ES závisí tato

irnpedance? Jsou mezi ninri parametry sousledné soustavy? Proč?

3. Prclč komplexni transformačni ptevod pro napěti a proudy transforntátoru neni stejn1i'/

4' v jistérn nristě E,S jsme vypočita|i proucly pÍi jednofázovérn zkratu. Ve stejnénr nistě tnírrne

vypočitat proudy pŤi pŤerušeni dvou fázi. Bu<le vlsletlná impedance dané složkové soustavy pro 7krat

a pŤerušeni fázi stejná.l Proč?
5.Kt-tyJenutnépŤijedné|ilístninesymetriipropojitrráhradrríschétnirtaponlocitransfcrr-
rnačnic|r vazeb? Proč?
6. Pii <lvojnásobné místni nesynretrii v ES musi nrít náhradni schémata sloŽkovj'ch soustav

tlvoji propojcni. Mohou bÝt obě propojeni galvanická? KdyŽ ano. tak ve kterych piípaclech?

,,-ILI

rfl---;frr rl? | 2,, lr*'l tflá ?--r-'r- | |

=

| ,,, ll,Iť"I
tl

I '",TiilLll-_-r*

Obr' 6.21. Prtlpojerrí rráltradIlich schéntat
sloŽkov1ic|r soustirv pomocí ideá |niclr
t ransfo rInlltorÍl

ob
A

B

c

Ur : Urrr, Uz: Usz, Uo: Usu

a pro |ázovÓ lrodnoty clostílvánrc

Ua: U,rr * Un, * U,ro: oUr -i- azur+ Uu

Ur,:Ur+U2+Uo
lJc:a2lJt+aLl ,+lJn

Translormačni matice rrrá tedy tvar

[o ot llt-'lF:l r, r rl
Lo" o lJ

lnverzi nlatice F získárrre trirnsformačt.tí Inatici pro pŤechod od
k vcličirtárn sloŽkcrvym

takŽe

Po rozepsírní dostaneme

Ir:lz-lo:
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pro sloŽkovÓ proudy platí
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VÝPoČTY ELEKTRoMAGNETICKÝcn pŘpcHonNÝcrr .lpvŮ
vp sloŽtrÝcH elBrrRtzRČNÍcr-l sousravÁcg

V1ypočty elektrornagtretick;iclr pŤechodnych jevťr v rozsáhl5ich ES pi.i
respektování všech parametru č|ánkri ES a všech vazeb, které se uplatĎují v pro-
cesu pÍeclrodného jevu mezi provoznimi paratnetry, jsou prakticky nerealizo-
vatelné. Proto jsrne nuceni pÍijmout celou Ťadu zjednoclušujících pÍedpoklaciti, vŽdy
s pŤihlédnutínt k charakteru pÍechodného jevu a k poŽadavkrim na pfesnost
vfsledkri vypočtu. Také metodika vypočtu je závislá na ťrčelu v počtu a voli se též
s pÍilrléclnutím ke sloŽitosti struktury ES, v niŽ se pŤecho<ln jev vyšetŤuje.

}llavní zjednodušující pŤedpoklady, které se pouŽijí prakticky ve všeclr
pŤipadech, jsou:

_ Všechny články ES mají |ineární charakteristiky. Tento piedpoklad ve<ie
na v;ipočty lineárnich obvodri, lze tcdy pouŽivat princip superpozice.

_ Zarredbávají se magnetizační proudy transformátorŮ a kapacity elek.
trick ch veclení (s vyjirrrkou konrpenzovarrych vedení).

_ Zanedbírvají sc rezistance člárrkrj ES (s v1ijimkou kabelov1iclr sítí a siti
s napětím do 1 kV). Rezistance článkri se respektují pÍi stanovení časovlich
konstant voln ch proudťr.

_ PŤedpokládÍl se symetričrrost všech článkťt ES, s v:yjimkou článku
charaktcrizujícího rnistrri porucl-tu (místní nesymetrii).

_ Zátéž'e v uzlech ES se nahrazují konstantnírni impec|ancenri a nejčastěji
pouze konstantnírni reaktancemi.

- otáčky elektrick]iclr strojťr se povaŽují po dobu pŤecho<lnélro jevu za
konstatll ní.

- PŤi prověrce elektrotechnick1|ch zaiiz'eni na pťrsobeni silov1ich učinktr
zkratov ch prou<lťr se často zanedbává <loznivání sloŽek zkratovyoh proud , pÍi
prověrce na tepe|né namálrání se někdy zanedbává vliv rázové a steinosrněrné
sloŽky zkratového proudu.

Ve většině praktick;ich pŤípadŮ vystačinre s v1ipočtenl lrodnot prouclťr
a napětí v claném okamžiku pŤechodného jevu (první okamŽik pÍechodnéIro jevu,
ustálen zkrat apod.). Pro nastavení ochran a některé další ap|ikace je však nutné
zjišťovat ičasovy prriběh proudr1 a napětí pŤi pŤechodnénr jevu. Nejprve se bucleme
zabyvat v1ipočty piechodn1|'ch jevŮ v daném okarnžiktl.
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7.l. V1/počty trojíázov 'ch zkratri v zadaném okarrržiku

Nejčastěji pŤichází v Írvahu v počet pro prvni okarrrŽik pieclrodnélro jevu
nebo vlpočet ustáleného stavu po dozněni pŤechodného jevu. V1ipočtové schérna
je pro oba pŤipady stejné, pouze náhrada točiv17ch strojťr a zátěŽi se liší. Pro
prvni okamžik zkratu nahrazujeme alternátor jeho rázovou reaktancí a elektro-
motorick1|m napětim za touto reaktancí (v piípadě stroje bez tlrrmiče analogicky
pŤechodnou reaktanci a pŤechodn 'm elektromotorick1im napětím)' kdeŽto v ustá.

leném stavu modelujeme a|ternátor synchronní reaktanci a indukovanym elektro-
motorick1|m napětím za touto reaktanci. ZátěŽ modelujeme pro prvni okamŽik
pŤechodného jevu náhradní rázovou reaktancí a elektromotorickym napětím za
touto reaktancí po{le rovnic (5.59) a (5.60). PŤi v1ipočtu ustáleného stavu se zátěŽ

nahrazuje reaktancí zapojenou ve vlpočtovém schématu pÍirno mezi pŤíslušn1i'm

uz|em a nulov1|'m uzlem schématu [viz čl. 3.l, vzorec (3.5)].

Vlpočet trojfázového zkratu ve sloŽité ES lze provést několika zprisoby.
Velmi často se používá ntetoda superpozice píedcházejícího prouozního stauu a tllast-

ního poruchouého stauu (viz č1. 3.2, obr. 3.6). Ukážeme postup vlpočtu trojfázo-
vého zkratu pŤi pouŽití této metody'

PŤedpokládejme, Že došlo k trojfázovénru zkratu v některém uzlu ES a Že

pŤedcházejíci provozní stav ES je znám1|. Zblvá určit provozní parametry vlast.
nílro poruchového stavu. Náhradní schéma je na obr. 7.1.

obr. 7.l. Náhradní schéma v|astního ooruchového stavu
pŤi trojfázovém zkratu v ES

Uzel, v němŽ došlo ke zkratu, je označen jako uzel K, napěti toltoto
uzlu bezprostŤedně pied vznikem poruchy je označeno U,u'. nula vypočtového
schématu je označena N. V uzlu K je pŤi|oženo napětí _ Utt.], ES je piedstavována
lineárnim paslvním obvodem LPo, ve kterérn jsou alternátory a zátěŽe nalrrazeny
pŤislušn1|mi reaktancemi (popŤ. impedancerni), zapojerrymi mezi nulovym uzlern

sclrématu a svorkami alternátorŮ, popŤ. pŤís|ušn1fmi uzly zátěží'
Zkratovy proud v uz|u K se vypočítá ze vzorce (7.l)

r,: gll (7.r)'^ Zo

kde U1t' je fázové napětí v uzlu K bezprostÍedně pŤed vznikem zkratu, Zu je zkra^

tová impedance mezi uzlem K a nulou náhradního schématu pŤi zkratovanych
elektromotorick1|ch napětích zdrojri a zátěŽ|. Tuto impedanci budeme nazyvat
uysledna zkratouti inpedance uz|u K (nebo často též zkráceně zkratoDá intpetlance

uzlu K).

/ilg
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Stanoveni rrlrpčtí U11; vyŽaduje Ťešení ustálerrého chodu ES. Pii trli.ibliŽ.
n ch vypočtech lze zalredbat rozdíl mezi skutečnynr napětim v uz|u. K a rrapětím
jrnenovityIn a Zir U1l' dosirdit do (7. l)jrnenovité napětí daného uzlu'

Proucl l^ .je pŤímo skutečny zkratov ' proud v rnístě K, neboť protrc1

pŤec|cházejícilro ustáleného stavu ve zkratové větvi byl nulov . Proudy v ostatních
větvich a rrapětí v uzlech jsou dány superpozicí hodnot ustáleného chodtr pŤerl

vznikeln zkratu a lrocltrot vlastnílro poruclrového stavtt

(7.2)

V rovnicích (7.2) byIa pŤijata tato označeni
,Í},' Ul-' je protrd větve Inezi uz|y i, 'j a napětí uzlu j pŤi zkratu,
|r,.,t, Ur.,' 

i::[1f ;;:;i 
rnezi uzly i,l a napěti uzlu l bezprostÍedně pŤed

I.:, U'i proud ve včtvi mezi uz|y i,,i a napětí v uzlu j vlastniho poru.
clrtlvého stavu.

Stanoverri zkratové impeclance Zo nečini potiŽe pŤi jednoduchych, rre.
pŤiliš rozsáhlych soustavác|r. Lze pouŽít metodu postupnfcl-r transfigurací nebo me.
todu jednotkovélrcr proudu. obě metody budou ptobrány v č|. 7.2. PÍl vlpočtech
složitějších soustav, zejrnéna mánre-li zkraty počitat v něko|ika uzlech, používáme
metody vbodné pro počítače'

7 .t.t . a.zkratové impedanční inatice

Pro vypočty zkratťr na číslicov1|'clr počítačíclr byla vypracována celá Ťada
prograntťt, většinou oclvozen1lclr z lnetocly uzlovych napětí, někdy téŽ z metody
srnyčkovyclr proudťr. Aplikace metody uzlovych napětí rra v1ipočty ustírlen ch
stavú ES je zrrárná z piedmětu ,,Pienos a rozvod elektrické energie..[12]. PŤi-
potttcrinte vychozi rnirticoveiu rovnici

#iI.áÝUr (7.3)

kde l je vcktol uzlovyclr proudťr,
U vektor trz|ovyclr napětí,
Y uzlovil aclnritanční matice' o jejíchŽ prvcich platí

{.Yti 
: -Y,i: lYti: ,,L, Yi^

kde";p;;"je admitance větve spojujíci uz|y i,j (v píípadě, Že taková větev neexistuje,
pak yij : 0).

*I.ul're množina uzl na korrci větvi vycházejícich z uz|u i (včetně nu|ového
uzlu).

o

Uzlová adnritanční matice o<lpovidá schémattr ES rra obr. 7'2. Počet uzlťr

schématrr je

- ; .-!

$J 'l:gŤz'.i
kdear.je celkov! počet uz|Ů ES'

ut*.f: počet uzlťr, v nichž jsou pŤipojeny zdroje (popŤ. zdroj i nrístní zátčŽ).

*Ť, počet uzlti se zátěŽenri (popŤ' i s nulovott z,ittéŽi).

l!)):11;1*l;;
uju': utit * u;

I1

I2

1s

uÓbi. l:;lctrenrarické znázorněni ES.
odpovidajicí uzlové admitanční matici

ďbb,. z':",s.t'.,natické znázornčni I:S.

odporidttjíci zkratové adnlitalrčni rnatici

Nálrradní schéma pro vypočet zkratového proudu získánie z náhradního
schématu odpovídajicího uzlové admitančni matici Y (obr' 7.2) tak, že mezi trzly
zdrojŮ a uzel N zapojíme reaktance alternátorri a mezi uz|y zátéží a uzcl N
impedance, popr. reaktance odpovídající danému zatížení (nebo vliv Zatižen\ Z.L-

neclbáme, tj' uzel zŮstane izolovarr!)' Všeclrrry uzlové proudy jsou rrulovÓ až na uzel,

v němž počítáme zkrat. Zde je zapojen i<leální napěťov! zdroj s napětinr - U111

a uzlovy proud je roven zkrato'yému proudu (obr' 7'3). Tomttto schélnatu odpovi<1á

rzkratouá,r, adlnitunční,..maticeffi a rovnici (7'3) o<1povídá arralogická maticová
rovrrice (7.4) ŤÍry

ffl.JYrUri
Rovnici (7.4) zapíšeme v rozepsaném tvaru taktcl

u1
U,

:

-ut^t

:

U,

Maticová rovnice (7.5) obsahuje ll rovnic o rt treznánlyclr (zkratovy pl.oud a 
'1 
- 1

uzlovych napětí), lze tedy vypočítat zkratovy proud a napětí všech uzlťr a tirrr

i proudy v jednotliv1fch větvích sclrématu.
PŤepišme rovnici (7.4) v jiném tvaru

tr' YFiĚŽ.iil.Ť 0.6)

0

U

:

-lk
0

:

0

YK

(1.4)

(7.s)

lZl



Matice Z* v rovnici (7. )je tzv.,4kt:.tltg|á.impedanční.ntatice

mi:;' Y*'1:ď

Rozepišnre maticovou rovrrici (7.6)

(1.1\

... zu,

ls"*
Z rovnice (7.8) plyne' Že

počitá z jetlrroduché rovlrice
y proud v libovolném /<.térrr uzlu vy.

ď 
', 
: 9u' ., (7.9)Ě .t 

Zoo

Znáne-|i zkratovy proud, m žeme z rovnice (7.8) vypočítat napětí libo-
volrrého uzlu, zpťrsobené rozdě|enírn zkratového proudu ve větviclr scl-rématu,
jirr;frni slovy napětí vlastního poruchového stavu

,{UJ: -Ziulu'' i (7.10)

Proudy vlastnílro poruchovéIro Stavu v jednotliv 'ch větvíclr vypočítáme
ponloci napětí rrzlťr stanovenlch podle rovnice (7.10)

Mohor'r nastat celketl-t čtyri piípady pŤipojeni nové větve k jiŽ vytvoi.crrérnu
schérrratu [pÍedpokládejme, že byla jiŽ vytvoicrra rnaticc Z* Ťáclu (lr, rl)]:

'#t',s6.i?ffiéitiiffii'ffi;Ěčfi};;trjědii.iiiiii..ti7lp 

.iiŽ vytvoŤeného sclré'
matu. JelikoŽ vzniká rrovy uzel, rnatice Z* se cloplní o další Ťádek a sloupec.
aniŽ by se měnily jeji dosavadní prvky' NapŤíklad nová větev s inlpedanci zn.,

spojuje rrově vznikající uzel p s dosavadním uzlem q. Matice Z* se doplní
o $jagonální člei1í

ul
u2

(7.8)
['.:l2,,

l,',,,

J**-*ffi,nffi,10., 
::

(7.1 l )

F."-*TPIT{. I+z- i' * r,,

a o jhediagorrální členy

ěŽ-,i,,,:.Z,,i. i :
iZi.,,1 : Ziq',' i.i:

|lá.Ě,i'"ěrffi iffi ffiáď'i.i

kde

1o':Z,iZr,-
F',,,,

i Lqi : 
''ip - Liq'

ffi;7':-+, { i,i : 1,2,..,n

1,2,.'.,n '

1,2,...,n ,

zqN SPoJUJe oOsavaonl

2Zro I zrn,'

' z'o: z" - Z"

(7.12\

(7.tI)

uzel q s uzlem N.'Zrněni se

(7.11 )

cliagoná|ni prvek Z,, na

:Z--: _ZoozoN .. (7. 14)' -qq Z* I zqN

ostatní prvky se mění podle bodu 4 (píi dosazerlí zqN místo zpq).

l $i'Ýctěli.íimpéáancí z|* pŤipojuje nov! uzel p k uzlu Ň. Dosavadrrí prvky
matice se nenrění, doplni se novf í.ádck a s|oupec o diagorrálrrí člcrr

L.Zn+r.n,rr : ZpN (7.15)

a necliagonální členy tlového i.ádku a sloupcc .|sou nulové

Y,*',., : 2i.,, r : O, i : L' 2, "', n (7. r6)

;4''Větev s impedanci zon se zapojuje mezi dva dosavadni uzlry p a q

Neměrrí se Ťád matice' ale mění se hodnoty jejíclr prvkťr (nové hoclrroty jsotr značcn1

čárkou)
kde z', je irnpedance větve mezi ttz|y i, j.

Skutečná napěti uzlri a skutečné proudy ve větvich pŤi zkratu jsou <lány

rovnicemi (7.2).

Pi.i vypočtech zkratrj v rozsáhlyclr sítíclr je základrrím problérnem ziskání
zkratové irnpedarrčrri matice Z*' Většinou se získává inverzí zkratové adnritanční
matice Y*. Pro tuto inverzi je vypracována Ťada progranr , které jsou většinou

součástí knilrovny programťr každého počítače. Vzhledem k tomu, Že matice Y*

rnŮŽe byt pro rozsáhlé ES vysokého Ťádu, hledaji se nejírčinnější zprisoby pro
získání zkratové impedanční matice Z*. Zdokonalují se programy pro inverzi
nratice, používá se členění soustavy na dílčí soustavy apod' Jedním z ve|mi roz.
šíÍen;|'ch zprisobri získáni zkratoyé impedanční matice jelmetodar'postupné.tvorby

@eiincip metody je v tom' Že se postupně tvoŤi

náhra<lní sclréma soustavy pridátáriiin jednot|iv;|ch větvi a s pÍipojenírn nové větve

do sclrématu se současně upravuje irnpedanční matice odpovídajicí tomuto
sclrématu t1]]..;$
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PŤi formování zkratové
náhradního schématu má značny
větve. Doporučuje se tento postup:

a) Jako první zapojit větev, která je spojena s uzlem N (její impeclanci

označme z,,n). Potom zkratová impedanční matice v prvním kroku nrá jedinj

prvek
Zx : zrN

impedanční matice metociou postupné tvorb1'

vyznam sled, v němŽ pÍipojujeme jednotlivÓ
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b) Poi.aclí clalších větví volit tak' aby větve vytváÍejicí smyčky byly pÍi.

pojeny co ncjdÍíve (ztrrenšinle tím roz-salr pŤepočtťr již vznikl]i'ch prvkťr matice).

Principy uve<lené metody v5ipočtu itlverze uzlovÓ adr.r-ritzrnční matice lzc

s vylroriou využít pÍi znlětlách prováclčnych ve schérnatu zapojcní L]S. Větširlou

jclc o zaprruti ncbo vypnr.rti jednÓ lrcbo několikzr rná1o větví. V těchto pŤípadeclr ncni

nutrré vypočítávlrt novou uzlovott ,irnpec|anční rlatici' stačí provést pouzc ťrpravu

1"rirvod ní trzlové in-r pec1ančtlí nratice pocl le rrvcderr5iclr vzorcu.

.|.|.z. 
#gfeffi.TahÍ"íního alternátoru

Někdy je tÍeba vypclčitat pr-.echodny elektromagneticky jev ve sclrÓt-natu

se zadirnyrrri hodnotanri elektrornotorick ch napětí zdrojŮ a popÍ. i Zátěží. V tomto

pí.ipadě jc postrrp vypočtu zása<lně rťrzrry pocllc tolro, zcla rn Žeme zdroje v ES

nahraclit je<1nírn ekvivalentním zclrojern nebo zcla musíme respektovat rŮzrrÓ elek-

trické vzclálerrosti jeclnotliv ch z<lrojťr od rnísta zkratu, odlišné typy zdrojťr apoct..

tj' zda mtrsime určovat zkratové pŤíspěvky jeclnotlivych zdrojťr individuálně,

ZpŮsob vypočtu zkratu, píi rrěmž nalrrazujeme všechny zdroje ES jedinym

napěťovyIn zc!rojern, se často nazyva nrctotltt nálu.adního ttlterntitoru. Metoda

spočívá v postupl1ém sltrčování jcdrrotlivych zdrojri ilpravarrri vypočtového sclrérnatu

(transfiguracemi, lráhradou paralelních větví jeclinou ekvivalcntni větví apocl.).

Vysleclkern uprav je nálrrada všeclr zilrojťr jcclinyrn zdrojem a náhratla celé sítě

jedinou impedanci, spo"jrr.1icí níihra<lni zdr.oj s místenr zkratu. V5isledrrá impe<lance

jc zŤejmč zkratová irnpe<lance danÓlro uz|tt Zu, cleÍirrovaná ve vztahu (7.|). Zkratov

prourl plriillirrrc podlc vztirlttt

Z dosavadnílro rozbotu vypočttl trojfázovélro zkratu v ES.je ziejnr . Že se
vypočty zkratri redukrrji na nalezení zkratovyclr impc<larrcí uziťl E'S. Této proble.
rnatice je věnován následující člárrck.

7.2. Zkratové impeclarrce uzlťr elektrizační soustavy
Jrik bylo uvedcno v čl.7.l, jc vy'sledrrou zkratovott irrrpedanci clanélro

uzlu ES irnpedance, kterclu bychorn zrnčŤili rra rnodelu náhradního schématu ES
tlrezi tílnto uzlem a nulov5Ím uzlem schématu pÍi zkratovanych elektromotorickych
napět ích zdr ojtt t zlltéží

Fz:'-:_-Í{*:," Io

kde Eu je napětí icleálnílro napěťclvého zdroje, zapojeného tlrezi uzly K a N
lo proud zrlroje.

(7.2t1

Dílčí z-kratové it"rlpedancc, clefilrovarré vzÍahy (7.20)' bychorn z,jistili nrě.

i.etlír-t.r na modelu schérnatu ES jako poměr napětí piíslušnélio zr.lroje rr jím
vyvolaného zkratového proudu pÍi zkratovanlch ostatníclr zclrojich

- Er-.,-.
z*iil : 

|^a

Stejnou inrpcclanci bychorn dostali
zdr.oje Eu, pŤipojeného nrczi uzly K
k uzlu N

(1.22)

.jako ponrěr napětí i<1eálního napěťor'ého

a N' a prorrclu l,.u,' prclclláze.|ícího z trzlrt i

t.,,, : 
*(7.18)

(7.21)

"Ei r' Ei i&lx:f i

k dc#E'te clektro tntrttlrické na pětí rrlrlrracirri lio (ek v ivalentr-rí ho) zd roje,

ffz'i1$ vyslctlná zkr.atová inrpeclance tlzltl K, ve kterénr vznikl Zkrat

PŤi vypočtu zkrator'Óho proudu s respcktovlrninr indir'idLrálrlíclr pí.íspěvkfi

od jednotlivyclr zc1rojťr porrŽívárne metocltt strperpozice' Vlsledn1| zkratovy prouc1

je dírrr součtcr-rr clílčíclr zkratovyclr proudú od jednotlivych zdrqťt

(7. I e)

taefliijli.|tizt, i.. jsou pŤíspěvky jedrrotlivych zdrojťr (určí se libovolnym početnim

postupelll, pŤi zacllování zákonťr principr'r stlperpozice).

Znalosti t,,.Ittt í,h
proudu rra napěti

Včtšinou se dílčí zkratové proudy počítají

{ffffi ,l,i;'rr i ii p e d an c í zi|, i vyj nd r uj i cí ch zá v i sl o s t
'oŤisl uŠrrélro zclroie

I,Ťi pclčetním starrovení zkratovych irlpeclancí Lrzlú ES sc použivá něko|ik

zpťrsobťr vypočtu. Pro nepí.íliš sloŽitá schénrata je rrejběžnější rnetoda trprar' ná-

hradnilro sclrérnrrtu postupllymi transfiguracenri rrebo rrretoda jecltrotkového prouc1tt.

PŤi složitějšíclt sotrstaváclr jc rrutrré pouŽít počitač.

7.2.1.

Celkovou zkratovott irrrpedanci Zu lze touto metodou získat na základě
poztratku, že je to vlastně ekvivalelrtrií irnpedance sítě rnezi uzly K a N. Stačí

pl.oto postupn1!'nri transfiguracemi closáhnout tolro. aby mezí uz|y K a N b1.la

zapojena jediná irnpedance. Vypočet zkratové impedance Zu touto metot1ou byl

vlastně jiŽ uvederr pŤi v!'kladu metody náhradrrího alternátoru.
Dílči zkratové impeclance uzlu K mťtžerne stanovit v souhlase se vztalrenl

(.l .22\ tak' že postupnyrni tr:rnsfiguracerni dosáhneme toho, aby kaŽd1i zdroj byl

spojen s uzlenr K jedinou inlpeclancí. Tato irnpeclance bucle dílčí zkrator'á inlpeclrrnce

mezi uzlem K a pŤislušnym zdrojem. Jako pŤíklad je na obr. 7.5 uveden vysledek

postupnych transÍigurací schématu ES z obr. 7.4.

na záklaclě
zkratovélro

1
7o

.lť,ii;: ž;,
/'('r'''

X ,21. 'o /'-t ., ,

E"
ilrt t: ,;,'

,1,,r(^*,tc,.,,'/
li

,42,p, f!-.( _

t24

(1.20)
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;'.obr. 7.7."Upravené sclrénl:l pril r.i'počet

dilčíclr zk ratov1i'clr inrpedirnci tllet tltltlu
jcdnoIkorého prorrclu

' 
Ú,''o l.-,'u. , z '.!.z,,, ,

/r , '. *,'t ,. ,-,.ť {.Ll k |A. ' Člt Ů / ' ]

' a |- l L. ''..ť.',..'',. ''t. /.'' ; ,:.

, i ,;j,.^,
l,y''li / t'p, Ú,. |'. .',, , ' : .

''."'i,,,,i "'/' ) ,'

- (t/'.1) ,:t'-.t 'i' t

postupnych trarrs|igtlrací platí vztah

Zru n

obr. 7.5. RcdLrkrlvané zkratové scltcnla
soustavy llocllc obr. 7.4

(vštltlc tnisto 3 nlá l)yt N)

Z2zsz8

''.obr. 

7.4.'Šchéntlt zapojcní čirsti I]S N

íoti. z.oiv1'"r.ozí schénra pro vypočet
dilčích zkratov1!'ch impedancí llretodou
jednotkovÓho prouclu

Z definic zkratovych impedancí plyne

Pro irplrrost uvcdllle. 29 "|lránie-li.dilčí, zkrtrtové irnpedance uZlu K,
lze velnri jcdnorluše vypočitat i'čelkovou zkratovou impedanci Zitohoto uzlu.

Sttrčí paralelně sloŽit všeclrny dílčí zkratové impedance Z*tD a impedanci Z*n

mezi uzly K a N, získatlou po proveden}iclr transliguracich

#F;'- 'lll

-+-*--*
ZuN Zurrt Zorr,

I

Y,--TT r 11'241
? ^"' +.ted tá
i+k l

ťs'].'.'.: :1"'.,ff

,ur,: 
*

Z-..:*

pŤi vypočtu metodou

1

t
izu

L tr,2 )

: Eu.
lu'

: Eo-.
I r.r. ',

kde Y'..,, : 1lZ*t,l je clílči zkratová adt-rlitance mezi uzlem K a napčťovyn1 zdrojel.l.l i,

Yu* : l/Zup adtnitance mezi uzly K a N,

" ill",liffi;: 
uzlrl, V nichŽ isou pŤipojerra elektrornotorická

7.2.2. ffié.ttiáá jéanotkového proudu ..

Mctotia vft.liází:12g'.:ÝztahŮ;:pťo;|zkratové:.impedance-.(7.21) a (7.23).'Ve

v1!'počtovém schématu zkratujeme všechny zdroje a mezi vz|y K a N Zapojíme

ideálni rrapěťov1!' zclroj. Vfrělttéré.'koncovérvětyir(větvi spojené s uzlem N) zvolíme.

libovolnf;'proud .(.v"etšino.ť;jědhotkovf ;...qdtud'.iInázev .-metoÉ!) ,a vypočítáme
napětitzdroje.potŤebné:k tomu; aby zvolenou',větvÍ procházel. zvoleny proud'

Statrovínle protrcly ve větvích zdrojťr. Dosazením vypočítanlclr hodnot do rovtric

(7.2l) popŤ. (7.23) získáme zkratové irnpcdance uzlu K.
Někdy je v!hoclné konrbinovat metodu postuprryclr trrrns|iguI.aci s tne-

torJou jedrrotkového proudu. Nejprve odstraníme ve vypočtovénr scltén-ratu vhocl-

nymi transfigtlraccmi uzaviené smyčky a dáIe pokračujeme meto<lotr.jedrrotkovélro

proudu.
Postrrp Íešcni ukáŽerne na části ES na obr. ].4.Ye vypočtovérn schématu

bude pouze jedin! zdroj, jehoŽ napětí Eu zatim není známé (obr. 7'6). Zvolme rryní

ve větvi nrczi uzly 1 a 3 je<lnotkovy proud |,tul : l a vypočítejme napětí zdroje Eu.

Nejprve transligtrrujenre trojuhelnik (3, 4, K) na hvězdu (5/3' 4, K) a dostirnenre

schéma na obr. 7.]. Dá|e jiŽ postupujeme lnetodou jednotkovélro protrclu' Po-

stupně vypočítílrne U..,l...u. l.... U.' l.., a l*.

126

Zr,:

Z popisu metody postupnych transfigurací,jakoŽ i metody jednotkovÓlro

prouclu je zŤejmé, že obě tyto metody jsou vhodné pouze pro vypočty jeclnoduchych.

nepŤíliš zauzlenych částí ES. Rozsáh|ejší soustavy se musí Ťešit na počítačích.
Seznámíme se se základními rnetodami, vypracovanyrni prcl číslicové pclčítače'

7,2.3. u{t,Ietodá.jédnbtkov:|ch napěti í

Metoda pŤedpokládá znalost zkratové irnpedanční rrtatice Z*. -I.irrr 
také

známe v sledné zkratové irnpedance všech uzlťr, neboť v sotthlase s rovnici (7.9)

jsor'r rovny pÍíslušnyrn diagonálnírn prvkťrrn matice zK. Dílči zkratové irnpedance

lze vypočítat na základě rovtrice (7'10). PŤedpokládejrne, Že v uzlu K jsnre pŤiloŽili

zdroj s jednotkovym napětím. Potom podle (7.9) a obr. 7.J pŤiťĚŘĚ:il..*

$.,, _f ue _... I r
f tr--r- z*:r- 4o!

a podle (7.10)

iU,: -Zulu:

í7 g) ti
Podobrrě jako

111

-+-+-
Zurr, Zotz, Zu*

ZIL :
Zru

t1.25)
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Poztt<intl<tt: V clalšírrr je ti.eba pozorně sledovat indexy impedancí, neboť

prvek rrrirtice Zp |eŽicí v /i.téIn Ťáclku a.l-tém sloupci má označéni Zu,, kdeŽto

clílčí zkratouá inrpeclance mezi u7'|em K a zdrojem.l se označuje Zt1;;. Impedanci

větve Skt|teč|rč zapojené v ES rnezi uzly K a J značíme zu,. Rovnice (7.25) aŽ (1 .28)

jsou rovnice čiseln1Ích l.roclnot' které neplatí rozměrově.

Ďiieí zkiátová impedanie mezi uz|em K a zclrojem l je v souhlase s rovllicí

(7.23)

Enl.
iZ"': t; : t'^ '

kdc,.|jN jc protld větVc alternátoru zapojeného v uzlu J

ZŤcjrrrě platí

,,*: *
toef,rj*le itnpetlance' kterou je ve scl-rématu modelován alternátor zapojeny

v uzlu j (in'rpe<lance Z*, spo-iuje uzel J s uzlem N)'

Dosadímc cio (7.2 ) z rovnic (1 .21) a (7,25)

jZr,tit:+:+';,

Sestavme na zák|adě redukovarrého zkratového schématu uzlovou admi-
tarrční matici s re|erenčnírn uzlem N a označme ji Y*o. Matici Y,..' lze chtrrakte.
rizovat jako matici ctilčích zkratovych admitanci zdrojú vzlrleclenl k uzltt K.
Zkráccné ji budeme nazlvat zkratouá adntitttn<.ní nultice zdrojťt. Necliagtlnální
prvky této mirtice v Ťádku K (použijerne pro ně označení Yl.Ť..,)jsnu zŤejrlrě ror'n1'

záporně vzatym hodnotám dílčích zkratovych admitancí Y*.',

4Ť.') : - Yo.',

Diagonálni prvek Y|fG) je ror'en vysledné zkratové adrnitanci uzlu K

YL[o' : Yo

neboť v souhlase se strukturou redukovaného zkratového schéniatu ES je tcnlcl

diagonální prvek roven součtu všech admitarrcí zapojenyclr tllezi rrzlenr K tr uzl1'

pÍipojerrí elektromotorickyctr napěti zdrojťr a acltnitance mezi ttzlenr K a rtulovynl

bodem N

yl[.t, : 
,I 

y0,,, * yu*

a tet]to součet netrí nic jiného, než vysle<lná zkratová adnritirnce uzlu K Iporovnej
též se vzorcem (1 '24)]'

Rovnice popisující provozní stav redukovaného zkratového schénratu

se zapíše pomocí matice Y*o ve tvaru

lx : Y66;Up

kde !* je vektor uzlov1iclr proudťr redukovaného zkratového schéInatu,

UR vektor napětí uzlri redukovaného zkratového schématu'
Zrralost zkratové admitanční matice zdrojťr umoŽiiuje ihned stanovit dílČi

zkratové proudy od jednotliv1/ch zdrojri [viz rovnice (7.22)]

Ik(n -- YktnEi: - YIT"'E,

pí.i znalosti elektromotorickych rrapěti jednotliv1ich zdrojri, nebo zkratovy pror.rcl

pÍi znalosti napětí v uzlu K pŤed vznikem zkratu [viz rovnice (7.2i)]

!r, : -YuU*t.t : - YLXo'Uur.t

Zkratovou admitarrční nratici zdrojťr Y*.j lze vypočítat ze zkratové adrni.

tanční matice Y6, sestavené na základě vfchozíIro nálrradrrího schénratu E'S pro

trojfázov1!' zkrat (viz obr. 7.3 nebo obr. 7.6).

Pí.i vypočtu matice Y*., ze zkratové adnlitančni trraticc YK postUpuJenlc

tak' Že pr'.i sestavovárrí nratice Y* očíslujeme uzly v takovénr'poŤadí, ab1, jakcl

posle<jní byly uzly mezilehlé (tj. všechny uzly kromě uzlri K a uzlťr, v nichž jsou

piipojena elektromotorická napětí zdroj ). PŤi takovénr seŤazení uzlťr nlťržerne za-

psat maticovou rovnici provozního stavu v)ichozího v:ipočtového schématu

(7.10)

129

(7.26)

(7.27)

(1.28)

Zapojujerne.li jeclncltková napětí postuprrě v dalších uzleclr, vypočítárne podobně

tli|či zkratové irnpcrIance i pro tyto uzly.

,7,2.4. Metocla vyloučeni nrezilehlyclr uzlr)

PÍi ptlpisu n-retody postuprrych trans|igurací bylo ukázáno, Že pŤi troj-

fázovérn zkratu v uzlu K jsou dílči zkratové impedance rovny impeclancím větvi

mezi uzlem K a r'rzly elektromotoricklch napětí zclrojťr v takovérn náhradním

schématu ES, které obsahuje pouze uzly K' N a uzly pÍipojení elektromotorickyclr

napětí zdrojťr - obr. 7.8 (viz téŽ náhrarlní sclréma na obr.7.5' získané pro ES

na obr.7.4). Nazveme toto schérna redttkouané zkratoué schéma ES.

(7.29)

obr' 7.8. Re<lukované zkratové schérna ES (odpovídá ZkÍatové

adnritančni matici zdrojŮ)

Zu 1p,11 Z 2e

zi*/,1n1 Žn* i
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pomocí blokovyc|r lnatic

[t*l:lv-- t-,"-l1,.r-l
Lr",l LY*_ Y,",,,1LU-l

[1,, ,,-l : [",, ,, Y,i l[u,r "lI o ]-LY,, y;,-]Lu, I

k<le Y., r, je čtvercová matice rádu (7 _ 1)'

Y',, Y;i sloupcovy' popÍ. Ťáclkov;|' vektor'

r30

Vzorec pro vypočet nové admitirnční matice po vyloučení uzlu.f dostirne tval

Ygu rr: Yr.i. ,r - Y,iY;.itYr,: Y,, ry - Y;,1
(7.31 )

(1.32)

U,' a dosildíme

: YrU* (7.33)

tr: *

Yli
Y 21Y 1t

:

Y,iYit

Y1i ,riYi,

Y11Y1z
yrri

Y i;Y 1z

Yr;- r',iYi,

ŽrH

Zu iN

z;s z

.-- Y1iY71 tt

... Y-21Y7i rt

:

... Y;1Yi1i. tt

kde

kde |,, U, jsou vektory uzlovyclr protr<lťr a rrapětí uzlu K a trzlŮ, ve kteryclr jsou

pfiloŽena napětí zdrojri'
l,'', Un' vektory uzlovych proudťr a napětí nrezilelrlych uzlťr.

V mezilchlych uzlech jsou uzlové proucly nulové, rozepíšeme proto r.ovnici

(7.31) clo dvou uraticov;fch rovnic (7.32)

lo:Y*rU*+Yp-(Jn,
0:Y**U*+Yn,n,fJ,.

Z drLrhé rovnice (7.32) vypočítán-re vektor napětí nrezilelrl ch uzlťt

do prvrrí rovttice. Dostanetne

t* : Y**U* - Y*",Y,;f,Y-*U* : (Yo* * Y*,"Y;,,1Y-*) U*

kde

Y*:Y*r-Y*-Y.,,IY-, (7.34)

Rovnice (7.33) vyjadŤuje vazby mezi uzlovymi proudy a rrapětími uzlri re.

dukovaného zkratového sclrématu ES. Stejn1y provozní stav redukovaného zkra-

tového sclrématu je popsán rovnicí (7.29). Proto zŤejmě platí

l* : l*; Un : UB, Yxc : Ye (7.35)

oclvozeny vzorec (7.3a) je tedy hledanym vzofcem pro vypočet zkratové aclmi-

tarrčni matice zclrojťr Y*o z vychozí zkratové a<lmitančni tnatice Y*.
Nevyhodou tohoto zpŮsobu vypočtu zkratov5ich impedanci je nutnost

provádět inverzi matice Y"'* [viz vzofec (7.34)],jejíŽ vj'počet pro ES s velkym

počterrrmezi|elrl;|chuzlŮrnúŽebj'tobtíŽn:Í.Protojeněkclyv1|hodnénevylučovat
všechny rnezilelrlé uzly rrajednou, ale postupně nebo matici Y-j určovat metodou

postuprré tvorby nírhradnílro schématu'
PŤi vylučování pouze jednoho uzlu mŮŽeme vyuŽít odvozerrlclr vzorcir

(7.33) a (7.34). Po<tmínkou je, aby ve vylučovanérn uzlu j byl uzlovy proud nulovy

a aby uzel j by| v admitančni maílcizaíazen jako poslední. Rovnici (7.3l) zapíšeme

ve tvaru

Pozttántka: Uveden1!' zpťrsob vypočtu matice Y*o pouŽívánre též pii v1i-
počttr tzv. vazební adnritanční matice zdrojťr Yo. coŽ je uzlová adnritanční niatice.
odpovídajici redukovanému schérnatu, které získáme vyloučenínl všech trrezi.
lehly.ch uzlri (zristanou pouze uzly, v nichŽ jsou pŤipojena elektromotorickír napětí
zdroju, a uzel N _ viz schénra na obr.7.9).

7.3. srp-"6'E]i,di'riběh.u Žk ťát'oťf ch pro udri

Řešit časovy prriběh zkratov ,ch prouclťr ve složit; ch elektrizrrčních sousta-
v/tclr s mnoha v1ikonovymi zdroji podrobn m vypočtem na záklatlě l,arkovÝch
rovnic neni dodnes i pŤi využití v početní techniky učelné (|iž jen napÍ. sc zietelenl
k pŤesnosti vstupních ťrdajťr)' Proto byla v prťrběhu |et vypracována celá í.ada
praktick jch metod v1|'počtu, dávajících vys|edky piijatelné piesnosti. Nejroz.
šíŤenější je ntetoda zkratouych kr'luek (někdy zvaná též ntetotla zkrtttor,l1<,h ttthulek|'

aobr. 7. 1Oj.V)íclrozi sclrÓnra

pro vÝpočty zkratov1|ch
kíivek

Zkratové kŤivky jsou vlastrrě graficky znázorněné vysledky vypočtu pru.
běhu trojfázového zkratového proudu alternátoru, a to pŤi cho<lu alternátoru se.jrnenovit;y'm 

zatiŽenim a pii zkratu na nezatiŽené větvi za danou reaktancí (viz
obr. 7.10).

... YliYii

... Y.21Y ii

... Yíi
(7..r 7 )

vvv2.. '(j fti, ii '.. .ti-1ti

obr. 7-9. Schematické znázorněni ES.
odpovídlljicí vazební aclmitančni nlatici
z<1 roj ii

(1.36)
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épbr. 7.1l. Zkťatovc ki.ivky
'.pro vÝpočťt prťrběhu

zkratclvélro proudu

ZkratovékŤivkybylyvypracoványněkotikairutory.unásSepouŽivaly
zkratové kÍivky uvedené ve staré norlně pro v5ipočet zkratťr ČsN :s 04l1. Nové

vyclírní této norrny [a] uvádí vlsleclky v]ipočtťr ne ve formě zkratovych ki.ivek,

aie ve formě zkratovyclr tabulek. .Ielikož gratické vyjádÍení je názornější neŽ ta-

bulkové, je na obr' 7.1 l uve<len pŤíklad zkratovych kŤivek. Zkraíové tabulky v naší

nornlě jsou zpracovány pro turboalternátory a hydroalternátory, pro zkratctvc

proudy a pro ekvivalentní oteplovaci proucly'

Práce se zkratovynli tabulkarni nebo zkratovymi kiivkami ie velmi jedno-

duclrá, lze-li vypočtovÓ sclréma pievést na sclréma s jeclnírn ekvivalerrtrríln zdrojerrr.

V tonrto pŤipaclě stači pŤepočitat vysle<lrlou zkratovott reaktanci ocl zdrojc (včetně

reaktance z<lrojc) aŽ do místa zkratu na ponrěrnou hodtrotu pÍi vztaŽrrém vykonu

rovném jmenovitému vlkorru ekvivalentrrího zclroje a pŤi vztaŽném napětí rovnérn

jmenovitémtr napěti rrapěťové lrladiny v nrístě zkratu. Tak clostaneme Ízv. uy1ločto-

uou rettkÍant,i xuo,' a pro ni najdeme ve zkratov]ich tabulkáclr nebo kŤivkách pro

<lanou clobu trvání zkratu ponrěrnou hodnotu zkratového prouclu (viz obr.7.1l).

V pŤipa<lě, že v ES pracují alternátory s velmi rozclilnyrni elektrickynli

vz<lálenostrni od nrísta zkratu, nelze tyto z<lroje sloučit v jediny ekvivalentni zdroj'

V těchto pŤípadech posttrpujerne tak, Že zjistíme clílčí zkratové reaktance mezt

jednotlivymi zc1roji a nrístem zkratu a po jejich pŤepočtu na vypočtové reaktance

stanovíme ze zkratovych kŤivek individuální zkratové pŤíspěvky jecinotlivych alter-

ná torťr.

Pro složitčjší vypočtová schélnata se cloporučuje v nortně |4l tento postllp

pro pÍibližné stanovení individuálnich pŤíspěvkŮ jednotliv:j'ch zdroj :

Elektromotorická napěti všech zclrojťr volíme v poměrnyclr ho<llrotách

ci: |. Stanovíme rázovy zkratovy proud v místě zkratu Ik. Zpětně zjistirne pŤi-

spěvky.jeclnotlivyc|r alterrrátorťr Iu,. Protože z'náme u kaŽdého zdroje S,' a 1*',
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nr Žeme vypočítat individuálni vypočtové reaktance mezi zclroji a nrístem zkratu
x,i,.,. Ze zkratov5Íclr kŤivek stanovirne zkratové pi'íspěvky jednotlivych zdrojťr pro
poŽaclovanou dobu trvárrí zkratu.

Zkratové tabulky a kŤivky musíme pouŽívat vŽcly s vědomím' jaká omezení
byla pŤijata pŤi jejiclr v1|'počtu. Zkratové kŤivky a tabulky lze pouŽívat pro vypočty
zkratťr v synretrickych soustaváclr, v nichŽ lze zanedbat R oproti X, tj. v soustavách
s rrapětínr U. > 3 kV. PŤi vypočtech se pouŽívají nesycené parametry článkr],
zanedbávají se pŤičné větve a rezistance v náhradníclr schématech článkri.

V;fpočty r-resymetrickych.zkratovyclr proudťr v zadanérn okamŽiku i časové
prťrběhy těchto proudťr se provádějí na základě pravidla o ekvivalenci nesytnetric-
kélro a trojfázového zkratu (viz čl. 6'4), Podobně postr:pujeme i pŤi vlpočtech pie-
rušerrí fází. Pí.idavrrá impedance Zo se zapiná buď mezi uzel, kde vznikl ne-

symetrick1i zkrat, a rrulu souslec]né sloŽkové soustavy, rrebo pŤi pŤerušerri fází
mezi body po obou stranách pÍerušení fázi.

PŤik|ad 7.t: Metoclou jeclnotkového proudu vypočítejte zkratové reaktance uzlu K
v soustavě podle obr' 7.4. Poměrné hodnoty prvkťr náhradníl-ro schématu (obr. 7'6)

jsou:

x, : -Ť.t * x.' : g,23. x2: xg2 * -t.' : g,23

.x: - 0,052; .x+ : 0,085; ,ts : 0,02; xo : 0,6

Řešeni : Do uzlu K zapojíme zatím neznámé e|ektrornotorické napětí E* (obr.7. ).

Abyclrom odstranili ve sclrénratu smyčku tvoÍenou trojLihelníke nr inrpedarrci Z...
Zo, Z', trans|igurujeme tento troj helník na hvězdu Z,, Zn, Z,n. víz obr.],]'
Ve v1ipočtu pÍejclenle k poměrnynr hodrrotám reaktancí

,\r:-\: +.x4 +.Ys:0,052 + 0,085 + 0,02:0, 157

., : *:- : 0,028 r5

'" 
: ++ : 0,006 624

,rf

*,0:.T-f:o,olo83

Jedrrotkovy proud zvolíme ve včtvi J*1. JelikoŽ vypočtové schéma je

tvoí.etto pouze reaktancenri, není nutnQ počítat s konrplexnimi čísly

ir : 1, u3: ir.1, : Q,/$

io:Jlr:++:0.4667: i.:i, * i,," -{n U.O

Lt5 : u3 * ir.t, : 0,28 + 1,4667.0,028 15

0,321 3

: t,466 7

: 0,121 3

I,Í20 9t2-t9
lls

x2 + xe 0,28 + 0,006 624

sK : rrs * i,.rx,o : 0'321 3 + 2,587 6.0'01083 : 0.3493

l -tJ



Vzírjerrrrrír zkratová reaktance mezi uz|y 1-K

t"'-jk-()uq1i, -- : 0.34e l

Vzíljenrná zkrirtová reaktance mezi uz'|y 2_K

Xrr:'l-:9']1:::o,rr6''r'K i2 I,l209

Vlastní zkratová reaktance uzlu K

".. : 1" - 
o'l4q I

'N i,u 2.\u 6: o'll5

PÍik|ad 7.2: Me todotr postuprrych trarrsfiguraci vypočítejte zkratové reaktance
uzlu K v soustavě podle obr. 7.4. Hodnoty prvkri náhradniho schématu zvolte stejrré

jako v pŤíkIadu 7'1.

Řešení: Postuprrymi ripravami pŤevedenre nálrradní sclréma na tv.lr uvederly na
obr' 7.5. Nejprve transfigurujeme hvězdtr reaktanci X3, Xz, x, na obr.7'6 na troj-
ťlhelrrík. Reaktance rnezi uzly 2_3, 2- K' J-K, získané transfiguraci, ozn:rčíme
X7'Xg'X9

Xl : Xz+ -x3 + Ť _ 0,28 + 0,052 + trfuffz : l,06

xa:xz+x5++":0,4077
^3

-Ťg: X.r + x5 + 
j+: o,O7571

^2

a sloučime <lvě paralelní reaktance Inezi uzly 3-K
,xa-Yq 0,085 . 0,075 7l.Xto:;Ét:ffi:0'04

Vzrriklou hvězdu reaktarrcí v uzlu 3 trarrsfigurtrjeme na rnnohoirhelník
(obr.7.5) a získáme vzájemné zkratové reaktance (mezi uzly 2_K je tŤeba sloŽit

dvě paralelní reaktance, transfigurací ziskanou reaktanci Í,.^ a reaktanci -x*)

11111111
'v:',*;* "% 

+""-:028 * t,,ru 
+ 0$ * c,r,o:31'15'17

xr.x : xrxro.f : 0,28.0,04.31,153 7 :0,349 3

-Ťz'x : .xrXto/ : l'06.0'04. 31,l53.l : 1,3224

.Ylr : -Í:,xxs :,'|=,=,!.o!9!]= : 0.]lt6'.2.K Í,'* * r, |.3224 + 0.407 7 "'-,
xr.N : x1sx6.y : 0,04.0,6.31,153 7 : 0,748 5

134 135

Vlastní zkratová reaktance uz|u K je dána paralelním sloučenírn vzlr.
jemn ch r-eaktarrcí tlzlu K

+:++-l+ I :--:-+::---+-:f:: 7,408xK xr,r xz.r Xr.N 0,349 3 0,311 6 0,748 5

It*:730E:0'135

Vypočítané hodnoty zkratov 'ch reaktancí uzlu K jsou shodné s hodnotami
z pÍíkladu 7.l.

PÍiklad 7.3: Metodou vyloučeni mezilehlych uzlri vypočítejte zkratové reaktance
uzlu K v soustavě podle obr. 7.4. Flodnoty prvkri náhradního schématu Zvolte
stejrré jako v piíkladu 7.1.

Řešeni: Sestavíme uzlovou adrnitanční matici zdrojťr odpoví<Jající sclrÓnlatu na
obr. 7.6. JelikoŽ ve schématu jsou pouze reaktance, lze počítat s reáln1/'mi hodrrotami.
Uzly, které chceme vyloučit, zaÍadime jako posledni (lz|y 3 a 4). Poiadí uzlťr tecly
zvolíme: 1, 2, K' 3, 4.

Diagonální prvky matice jsou rovny součtu admitancí větví vycházejících
z pí.íslušného uzlu, napŤ. pro uzly 1 a J dostáváme (uzel J je v poŤadi čtvrt]Í)

1t
) r r : ; : 

'Jg 
: '1.571 4

li11
|ÁÁ: 

- 
T 

- 
Txr x6 xJ x4

1111-|-+--t : 16?11Á0,28 0,6 0,052 0,085

Nediagonální prvky matice jsou rovny záporně vzatym hodnotám admi-
tancí zapojen1|clr rnezi piíslušné uzly, napŤ. mezi uz|y 1 - 3

!t+: -#: *3,s714

3,5't | 4 0
0 3,571 4

0
0

61,7641

0 - n,7647
- 3,571 4 -50

- 3,571 4 0

0 - 3.5714
*11.7647 *50

36,2336 -19,2308
- 19,230 8 72,8022

Y,r :
I

-3,5714
0

Matici Yo rozdělirrre rra bloky tak, abychorn oddělili vylučované uzly (v Inatici
vyznačeno čárkovaně)

'^: []:: I:]



ZkritLoyit ac|rtritanční nratice z<lrojú Y*o potom lrude

Yxc:Y**-Y*n,Y;nl,Y-,

Vypočtenre irlverzi lnatice Yn,.

. I f 72.s022 19.2-ro 8lY ',:-t I' nrnr D Ll9.2l0 R 36,211 6l

kcie

D : 36,233 6.

v*,,,v,,J : *

Y.,,Y;,J,Y.,* :

^r'K - 2,8628
: 0,349 3

I.tz,x:.Tdq-:0,3116

1

"rr<: *:u7g:0,135
Vypočítzrné ho<lrroty jsorr ve slrodě s lrodnotarni získan rni v pŤikladech 7.l

a 7.2.

PÍik|ad 7'4: MetodoLr jednotkovych napěti vypočitejte zkratové reaktance uzlu K
v soustavě podle obr. 7.4. I{odnoty prvkťr náhradního schématu zvolte stejné jako

v pÍikladu 7'1.

Řešeni: Metoda jednotkovych napěti vyclrázi ze zna|osti zkratové impecianční

nratice Z*..I.u zjistíme napÍ. inverzí zkratové adrnitančni matice Y*, vytvoŤené

na zákla<lě náhradního schétnatu, v nětnŽ jsou uzly elektrornotorickych napětí

zdrojŮ spojeny s uzlem N (obr, 7.6). Sestavírne uzlovou adrrritanční rrratici pro uzly
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Ťazené v poŤadí 3,4, K. ZÍejmé mrižeme pŤevzit hodnoty vypočítané v piikllrdrr 7.3
(zde bylo pouze odlišné poŤadí uzlťr)

r 
" ,r-.r-1

| 36.233 6 - 19,230 8 -il,1647 |Y*:l-19.2308 72,8022 -50 |

L- tt,t oq 7 - 50 6t .164 i )
Zkratovou impedančni matici získáme inverzí matice Y*

Zr: Yr t

V našem pŤipadě dostáváme

[o.rrs8 o.r057 o,r082l
z-:lo.ro57 o.r25o o,l2r -rl

10.r08 2 0.t2t l 0.115 I
Diagonální prvek pŤíslušející uzlu K je roven vlastní zkratové reaktanci

uzlu K
-Yx:z:::0'135
Vzájernné zkratové reaktance vypočítáme z prvkri matice Z* po<Jlc

vzorce (7.28)
Ztt 0.135

Xr,r : ť;,': Tffi0'28 : 0,349 3

ztt 0. 135
'Ťz,r: ť;,,: ai'iT0'28 

:0.]116

V;|sledky v1/počtu se slrodují s v sledky pÍedcházejících pŤíklad . Metoda
jednotkov1|'ch napětí umoŽĎuje získat vlastní a vzájemné zkratové impe<lance
všech uzlťr ES na základě prvkri jediné zkratové impedanční matice, coŽ je její velká
v hoda. Nev hodou je nutnost invertovat zkratovou admitanční matici, která mrjŽe

b1it vysokého Ťádu.

PŤiklad 7'5: V soustavě na obr..|.4 vznjk| v uzlu K trojfázov! zkrat. Vypočítejte
počáteční piechodn proud za pŤedpokladu, že elektromotorická napětí zdrojil
zapŤechodnoureaktancíby|ae,,:1,1 ae,z:I,o5.Hodnotyreaktancíjednotliv ch
článkťr schématu pi'evezměte z piíkladu 7.1. V počet proveďte metodou ekviva.
lentniho alternátoru a metodou dílčích zkratov1/'ch proudri.
Řešení: a) Metoda ekuiualentního alterntitoru

PŤi iešení vyjdeme z náhradního schématu na obr.7.6 upraveného tak.
Že lze| K je spojen s uzlem N a e|ektromotorická napětí zdrojú jsou zaŤazenir

mezi uz|y 1,2 a N. TransÍigurujeme trojrihelník impedancí Z,, Zn, Z' na hvězdu
Zg, Zo, Z,,, viz obr. 7.7. V sledky pŤevezmeme z piíkladu 7.l

'xs : 0'028 15

xg : 0,006 624

xro : 0,010 83

72,8022 - 19,230 82 :2268,06

[- zoo,oos - 68.68 t -rl

l-os.osr3 -r2e.4o l

L- l 818,03s -2031,9 )

I o.+ov 4 o. ro8 15 2,8 2 t{l

I 0.108 15 0.203 I 3.20e 
I

Iz.aoz I 3.209 54.35() eJ

: Y** - Yg-Y;;Y",g vypočítánre matici Y*o. JelikoŽ je to

šeme pouze její prvky nad diagonálou

-0.r0u rs -2.8 28.l
1.1676 -3,20e I

'7,401 8 )
k matice Y*., jsou vzájemné a vlastní zkratové reaktance:

Ze vztahu Y*.t
nratice syn-retrická, zapí

ltxzV*u:l
I

Reciproké lrodrroty prv

I

L) t



SloŽín-re paralelllí vétve zI a z6

x,, : _ilb_ : jg i:6, : o.reo e"rI xr+x6 0'28+0.6

ekvivalentní napěti

., _ eixo+0.x, l.l'0.6

.re - x, +;L - ffi: o'7s

Sloučíme reaktance mezi uzly I '5 a 2 _ 5

xrz: Xtr * xs :0,1909 + 0,028 l5:0,219 1

xt:: Xz * xn:0'28 + 0'00662:0'28662

Složíme paralelni větve x'' a x',

*'n : *ŤŤ,. : ##+#xk:0,1242
n _ er"xrt t e'zxr2 - 

0,75 ' 9,?8! 92 +-1j91.-9'219 I : 0,88*rr**u - 0,219 1+0,28662

V17sledná zkratová reaktance je

Xr: xt+ -l- xlo:0,1242 + 0'01083:0'135

a zkratovy proud

e ORRiu: -'-: ffi:6.sle
b) Metotla dílčí'ch zkratouych proud

Některou z metod pouŽitlch v pŤíkladech 1.I aŽ 7,4 vypočítáme vzájemné

zkratové impedance uzlri /' 2 a K' V1|sledky pŤevezmeme z těchto pÍíklad

xt'r : 0'349 3

xz.r:0,3116

Di|čí zkratové proudy

"o: *,*:0J493:J'ra7
- ?', | '05. izn: _* : oJit 6 

: J,Jov i

Celkovj' zkratovy proud

ít : itl. * i21,: 6,519

7.4. Kontrolní otázky

l. Kdy |ze pŤi v;|počtu piechocln1ich c|ektronragnetick1ichjevťr v ES použit princip superpozirc
2. Jak se pŤi v]|počtech zkratov 'ch proudŮ respektuji záLěže? Respektování átěŽi zvčti.uje ncbL.
znrenšuje zkratové proudy v rnístě zkratu?
3. Použití metody jednotkového proudu je vhodné pro radiální sitě. V piípadě, že se ve schémat tl
vyskytuje smyčka, mriže tato metoda selhat. Jak se musi v tomto pŤipadě postupovat?
4. Jaky budicí proud se pŤedpokládal u alternátoru pÍi v počtu zkratov1ich kÍivek?
5. Jak, se vypočítá z proudu pÍečteného ze zkratov]Ích kŤivek skutečn zkratov5l protrti
v arnpérech.l
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- lENÍ v ELEKTI{IZAČNí SoUSTAvFj{i. ZEMNI SPOJ

V pÍedcházejicích kapito|áclr bylo vodivé spojení jedné fáze se zemi na.

zyvárro .jedno[ázou1l zkraÍ, ovšem za pÍedpokladu, Že k takovérrru vodivérnu spojení
došlo v sítich provozovarrycl.r s pŤirno uzemněnyrn uzlem. V sítíclr provozovarrych
s izolovanlm uzlem' popŤ. v sítích kompenzovanych (tj' v sítích, jejiclrž uzel .je

spojen se zemí pŤes zlríršecí tlumivky nebo u nichž je vytvoŤen unrěly nu|ov5Í bod
pomocí zlrášecích transformátorťr) nazyváme vodivé spojeni jedné fáze se zenrí

zetnní spojení. Zásadrri rozdíl rlrezi jednofázov1im zkratem a zemním spojettím je

v tom, Že zkratovy proud je většinou někoIikanásobně větší neŽ proud provozni
(nebo je blizk! provoznímu proudu) a má indukční charakter, kdeŽto v nrístě

zemtrílro spojerri procházi pouze mal! proud kapacitrrího charakteru. Další zvlášt-

ncrsti tclhoto prou<lu je' Že nezávisí na vzdá|enosti ocl zdroje fie pŤibliŽně stejny ve

všeclr místeclr sitě).

V izoIovanych sític|r v Llstálenéltl provoznim stavu proc|ráze.ií kapacitami
k zemi kapacitní proudy, jejiclrž součet pÍi symetrické síti a symetrickénr rrapětí

ie roven nule (viz obr.8.l).

obr.8.|. Sc|rematické znázornění sitě obr.8.2. Sclrematické znáZornčni sitě

s izolovanou nu|ou s izo|ovanou rru|ou pti zcmnínt spojcrri

V pŤípadě, že dojcle v takové siti ke spojení rrěkteré fáze se zemí, r.rzaviraji

se kapacitni proucly zdrav clr |ází pŤes zeIrr, zemní spojení a vinutí trans|ormá-

toru. Zctní proc|rírzejí prou<ly, které pŤi rozsáhlejši síti mohou dosahovat značnych
velikostí (obr. 8.2).

Pokud portrchovy proud nepŤekročí stanovenou hodnotu, mťrŽe b1yt síť

s izolovanynr uzlem ponechána v provozu' Komplikace nastávají pŤi zernnírn

spojení' pii rrěmŽ e|ektrick1i oblouk hoŤí nestabilně, tj. dochází k jeho hasrrutí
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a opětnérnu zapalování (vznikrre tzv. píerušouané zemní spo.jení). v tčchto pŤi.
padech totiž, jak bude ukázáno dále, mťlŽe b;|t pÍerušované zernní spojeni zdrojenl
rrebezpečnych pÍepětí v síti.

Úeinn1im prostŤedkern pro potlačení oblcluku v místě zemtrílro spojcní
je uzemnění nuly transformátoru pŤes tlumivku, jejíŽ indukčnost se dá nastavit tak.
aby indukčni proud jdoucí od ni k rnistu zenrního spojení zde konrpenzor,al
kapacitní proudy zdrav1|'ch fítzi aaby tak doš|o k ulrašerrí oblouku (obr.8.3).

obr' 8..]' Scherlatické znilzorttěni r'livtl

zlrášecí tlunrrvky

Problernatika zemniclt spojení v elektrickyclr sítích je velnri rozsáhlá.
V dalších dvou článcích jsou probrány pouze napěťové a prout1ové ponrěry pÍi
provozu elektrickych sití s trval1im zemnim spojenírn a pŤepětí vznikajicí r'c|ek-
tricklch sítích pŤi pŤerušovaném zemnim spojení.

8. l' Trvalé zenlllí spo.j eni

V1ypočty zenrní|ro spojení se často provádějí ve |ázovych hodncltích.
Aby byla dodrŽena návaznost na pŤetlchírzejici v;ikIad mistních rresyrnctrii t1,.prr

zkrat, je zenrní spojerrí dále analyzováno nretodou souměrnych sloŽek.

obr. lJ.4' Schematické znázorltčni
zemniho spojení

Vychozí sclrénia sítě s izo|ovarrym uzlem je rra obr' 8.4. Podobně jako
pii vlpočtu zkrat mŮŽeme pro zemní spojení napsat charakteristické rovnice

Un:0; ln:Q; lc:0 (U.1)

Rovnice (8.l)jsou shodné s rovnicemi (6'1), platí proto také rovnice (6.3)

tt: !,: lo (8.2t
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ffi Obr.8.5. Propojeni
náhradních schéntat
sloŽkovych souStav
pii zerrninr spojeni
(vypinač tloie
má b;it rozpojcn)

Na základě schématll na obr. 8.6 a rovnic (8.4) mrižeme napsat rovnice
pro složkové proudy

fl
I

,, : --'-j - 
: -+, tz: trr lo : 1, {s.5)' Z"t + Z,z + Z.o -lX r "' 'I "u

Složková napětí v místě poruchy (v souladu s náhradním schématem na
obr.8.6)jsou

Ut: E; Uz: O; Uo : -E
Vzorce pro fázové proudy získáme na základě rovnic (8.1) a (6.7a)

la:3lri ls:0; l.:0

(8.6)

(8.7)

obr. t.t.6. Propojení nálrradních schémat
složkov1ich sous(av pii zcnrnim spojerti
pŤi zanedbáni indukčních reaktanci
č|ánk ES

podle niŽ lze vzájemně propojit náhradni schémata složkovlclr soustav. (Viz
obr.8.5, kde X,, X., X, a X" jsou reaktance zdroje, soustavy, transfortnátoru
a vecleni; X. je kapacitni reaktarrce vedení. Provozní parametry i paranretry
č|ánkri jsou pŤepočítány k jednomu stupni napětí.)

JelikoŽ kapacitrri reaktance elektrického vedení jsou Značně větší neŽ
rezistance a indukční reaktance čIánkťr ES' lze v nálrradním schérnatu na obr' 8.5
pŤijrrrout

' Xsr : X"r : Xtr : Xrr : X"2- X,z: Xrz: Xuz :
: X*o: X.o:Xro: Xuo:0 (8.3)

Kapacitni reaktanci vedení označme xc a pŤekresleme náhradni schélna na obr. 8.5
s respektováním (8.3). Dostaneme Schéma na obr. 8.6, z nělroŽ plyne pro celkové -
reaktance jedncltIivlch sloŽkov1|'ch soustav

X"r : 0l X"z : 0i X"p : X.o : X,. (8.4)
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Proud lo je vlastně záporné vzaty poruchov proud zenrnílro spojeni.
Někdy je v1fhodné jeho vyjádŤení pomocí proudu l6.n1o;, jdouciho kapacitou
k zemi pŤed vznikem zemního spojení

, Uorot E
,c,r1o1 : _ffi:L 

".
Poruchov! proud je tedy

ln: -lr: -3lr : -3j +: -3lcoroiAC

Fázová napěti stanovíme z rovnic (8.1) a (8.6)

Un:0
Ug : Ugr + |JÍ,2 + Llso : o2|Jl * o|J,+ uo : o2E * E :

:(o, _ t)E
Vzorec (8'l0b) lze napsat téŽ ve tvaru

Un:d2E-E:En-E
Podobně dostaneme pro napětí fáze C
lJc: olJr + azlJ, + Uo: aE - E: (o - t)E

nebo
Uc:oE*E:Ec*E

obr.8'7. Fázorovy diagram prourJu

pŤi trvalém zemním spojeni

No

(8.8)

(8.9)

(8.10a)

(8. r 0b)

(8. I 0c)

(8. l0d )

(8.10e)

rro
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Na clbr' 8.7 je sestrojen fázorov;| diagram proudťr a na obr, 8.8 fírzorovy

diagram napětí pÍi zenrním spojení. Velikosti a orientace složkov;Ích proudťr á |

vzhletlerlr k fázoru E jsoLr <lány rovnicemi (8.5). Fázor proudu zenrního spojení je I

určetl rovnicí (t].7). I?ázory napěti jednotliv ch táz'i pÍi zemnim spojerri sestrojime

nejjednodušeji porrrocí rovrric (8'10a), (8.10c) a (8'10e). Na obrázku je vyznačen

téŽ fázor napětí uz-lu U*, ktery odpovic|á rovrrici (8.1l)

lÍuN: +(u^ + uB + uc): +(o'zE 
* E + oE - E) :

: ir-3E) : -E

obr. t].lJ. Fázorovy diagram napěti

pÍi trvalém zemním spojeni

VyšetÍeme nyrrí ponlěry pŤi zemnim spojení v síti s uzlem trans|ormátoru

uzeItrnětr1|'m pŤes in<lukčnost (obr. 8.3). Náhradní složkové schérna se bude lišit
od náhradního sclrÓmatu pÍedcházejícílro pŤipadu pod|e obr. 8,6 tínl, Že v obvodu

trans|orrnátoru bude ve schématu nulové složkové soustavy zapojena trojnásobtrá

reirktance X,'|viz závéry odst. 4'3.2, rovnice (4. l9)]. Dostáváme rráhradní složkové

sclréma na obr. 8.9.

Zanedbírnre-li fiako v pŤedcházejícím pÍípadě) rezistance a inclukční

reaktance ostatních článkťr oproti kapacittrím reaktarrcím, budou zŤejmě celkové

impedance složkovlch schémat

Poruchov zetrrní proud

to: -rn- -3r, : j ^?;i:' .
Pocirrrinkou, aby poruchovy zernní proud byl nulovy, je zÍejrně

,X.-3Xr:0; *':j-".
Pro plnost vypočítáme ještě proud jdoucí indukčnosti I a kapacitami

Íázi I] a C. Proud jdoucí indukčností L (plyne z náliradního schÓmatu na obr. 8.9)

11.:3tL():3-3*: 
=: 

i -l-i3X,. jx, " X,
Terlto proud \ze též určit z rovnice (8.11)

. u* -E E

": 
',r,.: 'lx r-- J x,

Proudy jdoucí kapacitanri lze stirnovit buď v1ipočtern z náhradního sché-

matu' nebo použitírn jiŽ vypočitan1!'ch v1|razri pro fázová napětí v rnístě zemního

spojení'
Odvození z náhraclnílro sclrématu (obr. tt.9)

EE,,r: _jX.:l I
lr,z : 0 (8'18)

U,, -E E,.o: 
-ř:+Y.: -l * 

_ -|ct

\f
I*-É

I l-jx"
---+

*'l
l-1. I_o:J
--D,7

I ---
ill ' U-jx.,-Tl

l: I

o''

l'.
I

I

*T*-
tltn
I | | -jx,o

[l.i,^. TT
No

obr. tJ.9' Náhrarlni scltélna

složktlvlch soustav pŤl

zemnint spojeni
a pŤi uzemnění uzlu

trans[ormátoru pies

ind uk čnost
(vypinač dole
má bit zapnttt)

(8.14)

(8. 15 )

(8.1Ó)

(8. | 7)

Z" : O'" Z'z: 0

'".:i#l#:j;5i;
Sousleiiny proud

(8.1 I )

(8. r 2)

(8. r 3)

I
1i

: -:':x;t', ,

t44

Ir: z"t+2.2+Z.o . 3XLX:
'Y.-lx,

t45



p.ou"a"n.'. lineární transformaci proměnn ch

l,:n:lcr*l.o:g

!,,, : o2I,, + ,C0 : (o' _ t) í(.1 : (o2 - l) j

1..: (o - t)j*

Stejné vyrazy lzc získat z rovttic (8.|0) a (8.5)

l.n:-J4-:s
J '' C

, U,, 
= (o2 _ l)i:rrlr: _*. = n,

,,.:+:+(o- r)(-j.\,) _+:(o- r)jf;

Součtov1i proud kapacit obou zdravych fázi je

l(lf +,(( : j(o'- | + o -',*: -3j +
Poruchov proud

1,, : lc.n + r(.c + lL : -3r* * j* : jW,

vytváŤejí kapacity sitě vťrči zenri nesytnetricky článek a napětí uzlu pii nortrlírlním
provozním stavu není nuIové

llU" : Ť(Un + UIJ + UC.) : 
+(z.^l^ + z(|\lB * ZC1!(:\ :

1: Ť [z(^(,l + t2 + I()) + z(|Áo2l1* o!, * |o) +

* Zrr(al , + a2l, + t(,)] :
I: -i [],(zcn + o2zr-, * azr.r) + I.(zc^ * azrr, + ozz(.d +

+ Io(Z(.^ + ZcB + Z(.d)

8.2. PŤerušované zemni spojení
Charakteristickym rysern sítí provozovanych s izolovirnyrrr uzlenr .jevznik rrebezpečnych pŤepětí pi.i pŤerušovanénr zemnitn spojení. Ne všechna zetrtní

spojení jsou totiž trvalého clrirraktertr, nrrrohá jsorr provázena hoienírn obltruku,
jehoŽ zhasnutinr pii prťrchodu proudu nulou se často zemní spojení pŤeruší.
Následkern rristu napěti na postiŽené tázi se oblouk mnohdy opět obnoví.
Flasnutí a obnovení oblouku se rnŮŽe několikrát opakovat, což mrjŽe zpiisobit vznik
piepěťovych oscilací v ce|é rozslrhlé elektrické síti'

PÍi spojeni některé fáze se zemí nastane pŤeclrodny jev, po jelroŽ doznění
je napětí této fáze nulové a napětí zbyvajicich fází vzrostou na hodnotu sdruž'cného
napětí (čl.8.1).

PŤechod od normálního ustáleného chodu sitě k ustálenému staVu se Zetn.
ním spojením má kmitav charakter. Napěťov)i'clr osciIací se ťrčastní celá síť.
lrlavnírni paÍametry určujícírni frekvencí oscilací jsou indukčnosti a kapacity celé
sítě včetrrě napájecích trans|ormírtclrťr. PŤi vypočtech se zaneclbávtrjí irlclukčnosti
vodičťr vcnkovnich vedetrí a kabelri.

Uor. Ó. lU. Ďcnema slte s lzo|ovanynl uzlenl pÍi clrodu se zemninl spoienim

Schérna elektrické sítě v chodu se zemním spojerrim je na obr.8.10.
Napěťov m zdrojem ve schématu je trans|ormátor (zastupuje všechny trans|ormá.
tory napájející danou sít), pŤipojen! na ideálni napěťovy zdroj. Zemni spojení
se pŤedpokládá na fázi A.

E
X, (8. r e)

(8.20)

(8.22)

(8.23)

(8.2s)

(8.21)

V1iraz pro poruchov;Í proud (8'2|) je ve shodě se vzorcem (8.14) odvozenym
dŤíve.

V <losavadních irvalrách jsme pŤedpokládali zcela symetrickou síť, i pokud
jtlc o knpacity k zemi, lj.

Xcn: Xcn : Xcc: Xc

V tonrto pŤipadě je napětí uzlu U* v norr-nálrrím provozním stavu nulové

ll
U* : Ť(Uo + UIJ + u.il: ,G,nl.o * Z,,J,, + zCclCC):

. x,-: -JŤ('cn*I,n *l..) :g

V pŤípadě, Že

X,.n # XcÍ\ + XCC

r46

obr. 8.l0' Schéma sítě s izo|ovan)inr uzlenl pÍi clrodu se zemninl

(8.24)
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Spojenínr |áze A se zemi je kapacita této |áZe k zerni Cn zkratována
a kapacity CB, C^lt a také C., Cn. jsou spojeny paralelně (obr.8..1 1).

V symetrick ch sitích zŤejmě platí

jejich celkov! náboj nernrjŽe okarnŽitě změnit. V]is|edné napětí na kapacrtě C"
v prvním okamžiku proto bude

ueBo : &eco : r"" : % : Qr:* %" : Qqr,* Qbr"t :'eo C. C+C'
-0,5r.r-C - l,5u^C' C +3C'

-

(8.32)a + c' =-: - 76'46'.
Porněr kapacit C a C, byvá C : (3 aŽ 4)C,. Zvo|me C :3C,a pro na-

pěti u.o dostaneme z (8.32) u.o : -O,7 5u* . Porovnáním této hodnoty s okamŽitymi
hodnotami napětí fázi B a C [rovnice [8.3l)] dospíváme k zaveru' Že napětí
zdroje, prisobici na ekvivalentni kapacitu C. v prvnim okamŽiku zemního spojení,
.1e vyšší neŽ napětí ileo ÍIa této kapacitě. Vznikne proto nabíjecí proces pies
irrdukčnosti napájecího transformátoru. Charakter tohoto p.o"..u je oscilační,
s frekvenci vyšší, neŽ je frekvence sitě (200 Hz aŽ 800 Hz). Jeho p,,iuol., je dán
superpozicí napětí nového ustáleného provozniho stavu a pŤeclrodné sloŽky
napětí (volné s|ožky napětí)

tr(r):u,(t)*rr,(r) (8.33)

Ca :Cn: Cc: C
C,rn: Cnc : Csc : C'

(8.26)

(8.27)

(8.28)

V tomto píípadě je v1|sledná kapacita, daná paralelní konlbinaci kapacit
Co, Cnn a také kapacit Cc, C^C

C"n:C"c-C":C+C'
Lt I

Obr. 8.ll. Náhradni schéma ES oÍi uzeInnění flize A

0,5 um

obr. 8'l2. Náhradni sc|rénra ES pro
okaInŽik vzIriku zemniho spojerri

PŤedpoklá<lejnre, Že k zemnímu spojení fáze A došlo v okamžiku, kdy na-
pětí této fílze mělo maxinrá|ní hodnotu (obr. 8'12)

ilrtfol : il- (8.2e)

kde u* je amplituda sinusovky fázového napětí. Napětí r-ra kapacitách Co a C.
v tomto okamŽiku byla dána okamžit]|mi hodnotami fázov}jch napětí

lu'tot : Irctnt : -0,5un, (8.30)

a napětí na kapacitách mezi fázemi B a C a postiŽenou fázi A okamŽit rni
hodnotami napěti

Itnatol : ilca1o, : -0,5rr- - U^: -7,5u^ (8.3 1)

Kapacity C a C, mají pii vzniku zemního spojení rťrzná napětí a po
jejich paralelním sepnutí se vzhledem k in<lukčnosti napájecího transformíttoru

r48

obr.8.l3. Prriběh napětí pii vzniku zemního spoiení

Prriběh napětí nového ustáleného stavu u'(r) je určován elektromotorickym
napětinr zdroje. Získá se sečtením sousledné a netočivé složky napětí nebo, jinak
Ťečeno, sečtením napětí uzlu napájecího transformátoru a púvodní fázové sinusovky
napětí (na obr. 8.13 kresleno pro tázi C; kŤivka 2 je privodní u., kÍivka J je napětí
uzlu N, kÍivka 4 je u..).

S-r.-l
I

t5u,Irl
Iuml

-r-1
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PŤechoclná (volná) sloŽka napětí ryclrle doznívá. Na zákla<tě měiení pro-
václěnyclr v reá|n5Ích sítích se uvlrdí, Že její arnplituda klesne za prvni pŮlperiodu
na 80/, až 90\ v1í'chozí lrodnoty. Velikost počáteční amplitudy je dána rozcÍílenr
počírtečniho napětí novélro ustáleného provozního stavu iluo a napěti u"o

lfvo: uuo - ueo

V našem pŤíkladu dostávánre

iluo: *1,5u* - (-0,75u.): -0,75ri-

(8.34)

íR l5)

Největší hodnotu p[.epětí zdrav}ich fázi určujerne za zjedno<lušujícílro pÍedpokladu,
Že okamžitá hodnota elektromotorického napětí zdroje se po dobu první pťrl.
periody pŤechodné složky nemění

ll,ru* : ut,o + duyo (9.36)

kde r/ je činite| tlumu, poměr druhé a první amplitudy pŤeclrociné s|oŽky.

Pro číselné hodnoty ziskané v pŤeclclrázejícín'r vlpočtu dostávárne

un,"*:-1,5r.r--0,8.0,75a,":-2,1u^ (8.j7)

Pr běh pŤeclrodné sloŽky napětí je uveden na obr.8.13 (kŤivka 5).
PŤechodná složka je zde zakreslena již po superpozici na kŤivku ustálenélro
chodu.

Mnohcly pŤi v]/počtu maximálrrí hodnoty pÍepětí zanedbáváme doznívání
pÍechodné sloŽky' Potorn

ll-u^ : ltuo + l/u. : -1r5t- - 0r75u-: -2,25u^
Kdybychom zarredbali ještě vliv mezi|ázov]|clr kapacit, bude maximální napětí

il.o^ : iluo * (ttuo - tr1.,;) :

: -1,5u- * (-1,5u. * 0,5a.) : -2$u*
Po doznění piechodnélro jevu zťrstává siť v ustáleném choclu se zemnim

spojenim, pokud nedojcle k pŤerušení zemního spojeni (ke zhasnuti oblouku).
optimálni podmínky pro zhasnutí oblouku ve stŤídav]|ch obvodech vznikají pŤi
pr chodu proudu nulou' KÍivkaÓ tra obr.8.13 znázoriiuje prriběh proudu zetnnílro
spojení. Z kÍivky je patrné, že ke zhasnuti oblouku mťrže dojít buď v okamŽiku,
kdy nu|ou prochází pŤechodn1i proud (okamŽik t,), nebo v okamžiku r,, kdy
nulou procházi proud zemního spojeni po dozněrrí pŤechodného jevu.

Vznik pŤepětí pŤi pÍerušovaném zemnim spojeni je vysvětlován rŮzně.
Teorie vypracovaná W' Petersenem Il5] pŤedpokládá zhasnutí ob|ouku pŤi prvním
prrichodu pŤechodného proudu nulou' Pozdější teorie Peterse a Slepiana vycházi
z pŤedpokladu, Že ke zhasnutí oblouku dochází aŽ pÍi prťrchodu nulou proudu
s.frekvencí sitě [l6]. V]|sledky měfení proveden1ich v elektrickyclr sítích se shoduji
spíše s l'eorií Peterse a Slepiana.
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obr.8.14' Prúběh napěti pŤí pŤerušovanéln zemním spoiení
(podle teorie Petersena)

Prošetieme nejprve pŤepětí, které vznikne v drjsledku zhasnuti oblouku
pŤi prvním prrichodu pŤechodného proudu zemniho spojení nulou (obr. 8.14)'
JelikoŽ tento proud je téměŤ čistě kapacitní, je posunut oproti napětí rra zdrav]ich
Íázich o nf 2, takže pŤi jeho prrichodu nu|ou je napěti na zdravych fázích maximální.
V našem pŤíkladu v souhlase s (8.3a) jC u-"" : _2,|u^.Po pŤerušení zemního
spojení je síť opět izolována od země' náboje na kapacitách zdrav ch fází
Qc: Cu-^* již nemohou b t odvedeny do země. Rozděli se rovnoměrně mezi
kapacity všech trí Íází a zprisobí postrnutí uzlu transformátoru na napěti

r20. 2il*:T-c=-:Tu-u*

V našem pŤikladu je rr,u : 2(*2,|\u^f3 : * 1,4ttn'.

(8.18 )
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Chod sitě oripovídá provozu s izolovan]Ím uzletn' ale napětí uzlu proti
zemi již neni nulové' n;lbrŽ je _|,4u-. Nedojde.li k obnovení ,zemního spojení,
vybiji se náboj sitě postupně pŤes svoclové admitance a síť se pomalu vrací do
normálrrílro provozllílro stavu.

Pro první periody síťového napětí rnťlŽeme vybíjení náboje sítě pŤes svody
zanedbat a pŤijrnout, že je napěti uz|u transformátoru po tuto dobu konstantni.
Kolem konstantní hodnoty u" kmitají fázová sinusová napětí od lrodrroty
-1,4u- - il.: -2,4u^ clo hodnoty -I,4u,n * u*:0,4u". (na obr.g. l4 kresleno
v intervalu t, aŽ t, pro fáze A a C). Počáteční hodnoty těchto sinusovek
vypočítáme na z1rkladě náhradního schématu na obr' 8.15

' llc,r: en * u*: lt* - l,4U-: -0,4u-
t/cc : ťC * tr^ _ -0'5u. - I,4u-: _l,9u,,,

PŤechocl z napětí, která měly kapacity Co a C. bezprostŤedně pŤed pŤerušerrím
zemnilro spojení (rlr.,r : 0, ucc : -2,1u',)ic následkem indukčrrosti transformátoru
kmitavy (viz obr. 8.l4).

05 um 05 u-

0,5 u^ q
-\-.r-"+

Llm :

\---trr--;

OkarnŽitá hodnota napětí nového ustáleného provozního stavu je tt'n: l,5tr.'
takže podle (8.36)

il."* : llu., * í/uuu _ 1,5u. * 0'8[l,5l'' - (-0,3rr*)] * 2,94u,,

Dále pokračuje vypočet obdobně jako pŤi prvním pŤerušerrí zernního spojerrí'
PŤislušné pr běhy jsou na obr. 8.14.

Cykly vzniku a pŤerušerrí zernniho spojení' uvederré v dosavadnirn vy-

kladu, odpovídají Petersenově teorii pŤerušovanélro zemního spojeni. VŽdy pŤi

maximá|ní hodnotě napětí postižené Íáze vznikne zemní spojení, které se pŤeruší

pŤi prvním prrichodu pŤechodného proudu nu|ou. PŤi tom velikost pŤepětí na
zdravych fázích bezprostŤedně po vzniku zemniho spojeni postuptlě narrjstá.
Tento nárrist pŤepětí však neni trvaly' po určitém počtu cyklťr se velikost piepětí
ustáli na korrstantni hodnotě. Je to tim' že se vzrristajicím počten-r cyklri se sice
vŽdy pŤi pŤerušení zemního spojerrí zvětšuje náboj sítě' ale pŤi kaŽdém opětovném
uzemněni postižené fáze se také odvádí stále větší náboj k zemi. V konečném
stavu se náboj ziskávan1i pÍi pŤerušení zemnílro spojení vyrovrrává s nábojern
odváděrrym do země pÍi opětovném vzniku zemního spojení. Tomuto stavu odpovídá
maximálni velikost pí.epětí. Nejsnadrrěji ji lze vypočítat na základě rozboru pŤepěti

vznikajících v bezprostŤedně po sobě jdoucích cyklech.
Proveďme anal1|zu struktury vypočtového vzorce pro pŤepětí vznikajicí

na zdrav1!'ch fázích pŤi pŤerušeni zenrniho spojení. V soulrlase s rovrricemi (8.36),

(8.34) a (8.32) mrižeme toto pŤepěti vypočitat ze vzotce

u*u":uro*d(uro-u.o) (8.39)

Napětí uuo je okatnŽitá hodnota elektromotorického napětí fáze B,
popÍ" C bezprostÍedně po vzniku zemního spojeni, která má v každém cyklu
absolutní velikost 1'5tt,. a v cyklech následujících bezprostŤedně po sobě se liší

obr. li.l5' Nálrraclni schérna pro v!počet
počátečních hodnot fázovyc|r napčti

obr. 8.l6. Náhradní sc|réma ES pro
okamŽik opětovrrého vzniku zernního spojerri

Po jeclné pťrlperio<lě frekvence sitě (od vzniku zemního spojení v oka-
mžikl to) dosáhne napětí fáze A vťrči zemi své maximální hodnoiy (_2,4u^ _
viz obr. 8'14, okamžik r'). Piedpokládejme, Že v tomto okamŽiku dojde k opětnému
zemnímu spojeni. Zíejmě nastane pŤechodn jev obdobn pŤeclrodnému jevu pŤi
vzniku prvniho zemnílro spojení v okarnŽiku Ío, ale s tim rozdílem, Že počáteční
napětí na kapacitách C a C,odpovidají náhradnimu schématu na obr.8'l6 a ne
náhradninru schématu na obr. 8.12

lJca1o; : -!tm - 7,4U^: -2,4U^
llr;c1o1 : ilcn1o; : llct.l : 0,5u^ - I,4u^: -0,9rr-
unnlo; : llcrrtol : 0,5u,, * tt^ : l,5u^

Pro napětí na ekviva|entni kapacitě C" dostaneme v souhlase s (8.32)

*0,9un,C * 1,5u

kde napětí u1.1 je okamŽitá ho<lnota napčtí zdrav ch fázi proti zemi bezprostŤedně
pŤed vznikem zemniho spojení, které mŮŽeme vyjádŤit ponroci napětí uzlu
1ransformátoru

u1o; :tlp*0,5ir- (8.41)

kde znamérrko pii členu 0,5u^ je shodné se znaménkem napětí u'.. Pro napětí

nulového bodu byl odvozen vzorec (8.38), kde napětí il-.* znamená pÍepětí, které

nastalo na zdravych fázich v pŤedcházejících cyklech. Napětí tt.1o1 je okamžitá
hodnota sdruženého napětí zdrav1/ch fázi proti postižené fázt bezprostŤedně pÍed

vznikem zemního spojení. Absolutní velikost napětí u.,o, je v každém cyklu l'5rr-
a jeho znaménko je shodné sc znaménkem napěti u.,o.

pouze znaménkem.
Napěti u"" je podle (8.32)

" - 
utolc*u',o,c'rieo: _tL 

C
(8.40)

Í52

C+C,
C'
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Na zírkladě prove<lenélro rozboru vzorce (8'39) mťlžeme pro velikostpŤepětí vzrrikajícího v /<-térn cyklu oclvorJit vzorec

rl$l" : llť + a(lfJ _ u[?) : tfl + d("n -
= u* + ,/ 

{"n 
_ [rK) + sien (rr*)!,sj.] c + u{t}c,} _

: (- l)o 1,5u,, *

Na pravé straně rovnice (8.42) osamostatníme č|en u$- lr a ostatní členysloučime. Dostírvárne
, ,.- dc \. ulll': (_|)*ír.) * . -,--7;1,. - *]4!=,. ,,g^-.,,\ - J(cl 1-1tt;"^ 

" (8'43)

Piijmeme označení

dC
' C+C'

a vzorec pro pŤepětí v k-tém cyk|u pŤepišeme v konečné íormě

u$}- : (_ lr(l,5 * q)u^ * } a,Íx;-,, (8.44)

Závěrenl zjistime maximálrrí pŤepětí vznikající podle Petersenovy teorie.P.edpok|á<lejme, Že nárŮst pŤepětí se zastaví v ll.tém cyklu. Znamená to, Že |ro<1.noty u|i|' a uÍí;t) jsou stejně ve|ké, ale opačného znaménka. Dosadme tuto po<l.mínku do rovnice (8'44)

rrgf" : (t,5 + q) ,* + 
!o*,1^.

rrf{1, : l'5 +- q 4'5 + 3q

, z tt^ : -r--a;; u^
,--q

Po dosazení C : 3C,a r/ : 0,8 clostáváme

ín| 4'5 + 3.0.6
l,iiii *: --;----lr_: -J-573 - 2.0'Ó .'-

Maximálni pŤepětí v našem pííkladu je pod|e Petersenovy teorie 3,5u..Kdybyclrom ve v počtech zanedbali víiv kopucit mezi fázemi a dozniváni pÍechod.ného proudu pŤi vzniku zemního spojeni, blde maxilná|ní pŤepětí

ulí}-: T#tt-:7,5l.

(8.4s)

(8.46)

obr. 8.l7. PrŮběh napčtí pÍ.i pÍ.erušovanéttr zetnnirn spojeni
(podle teorie Peterse a Slepiana)

Vypočítáme nyní nraxirrrá|rri 1lÍ.epěti, ktcré vzrriká pii pÍcrtrštlvanÓnl zetn.
ním spojení podle teorie Peterse it Slepiirltlr. |)oclIe této 1etlric sc zernni s1rtljcní
pŤeruší vŽdy,kdyŽ zenlní prcltrd s |l.ekvclici sítě pr.oclrázi ntIl<rtt.it ohttc.tvi se r,Ždy

pŤi maximálním napětí na postiŽerré I1zí' Z'cnni sprljcrtí proto tr\íl po tlobu jednÓ
pŮlperiody frekvence sítě. Priibělr nlrpčti firzi A lr C jc nlt tlllr.8.l7 (kÍivky jsorr

pÍevzaty z obr. 8.13). V okanrŽiku t' dojdc k picrušení zerrtnillo spojení. V tornto
okamŽiku jsou napětí na kapacitách v stltt|tlasc s obr. 8'lt|

ucn1o' : llr:c[o]: Uc.Íul :0'5rr,,' * tl,..: l'5ll-

Posunutí nulového bodu je pod|e (tl.]lJ)

)u*:Ťl,5un':u.'

Kolem této hodnoty kmitají fázová sirlusová napětí od hodnoty _tr. * lrm : 0 do
hodnoty *u* * u*:2l|* (na obr.8.17 časov tilsek t' až t')'

V okamŽiku, kdy napěti postižené fáze dosáhne své maximální hodnoty,
dojde k obnoveni zemního spojení (na obr. 8.17 okamŽik t'). Napětí na kapacitách
plynou z obr. 8.19

llcntol : Ucqol : uclol: -0,5rr- * u* : 0,5u.

us.{tol : ucntol : -0,5u- - Lr^ : -1,5u.
154
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obr. tj.ltl' Nálrradrri sclrénta ES
pro okanržik pr chot|u proudu zemního
spojcni nulou

Na ekvivalentní kapacitě bude pocile (8.32) napětí

ll"u:
O,5u,,C - l,5u^C' _ l,Su_C, - L,5u,,C,

C+C'

obr. tl.l9. Náhradni sclréma ES
pro okanrŽik obnovení zentního spojeni

-nC+C'
OkarrrŽitá lroiinota napětí nového ustáleného proVozního stavu ie

l,ru,, : - l,5lt,.

počátečni amplituda volné sloŽky napětí je podle (8.34)

il,o : iluo - ll"o : - l,5ttr,,

a pŤepětí na zdravych fázíclr podle (8'36) je

u^^x: uuu * r/u..u - - l,5rr. + 0,g. (_1,5u,.) : _2,.ltt^

Pcl doznění pŤechodného proudu jsou prťrběhy napětí shodné s odpovída-jícímipr běhyvčasovénr sekur. ažt1naobr.8.17'takŽevevšechdalšíchcyklech
vzniku a pŤerušeni zeÍnniho spojení bude pŤepětí stejné jako v okamžiku r,,
tj. 2,7 u^.

Kdybychorn pŤi vlpočtu zanedbali v|iv kapacit mezi fázemi a rjozr-rívání
pŤechodnÓlro proudu, bude amplitu<la volné sloŽky

t/Ýo: lJuo _ llc'lnl: -1,5rr'' - 0,5un' _ _2u^

a pŤepětí dosáhne hodnoty

.ll,ro*: ltuo * iluo: -1r5rr* _2u^: _3,5u^

Zlrvěrem kapitoly o pŤerušovaném zemnim spojení uvedhle, Že s izolo.
van1im uzlem se provozuji pouze sítě malého rozsahu a nepŤíliš vysokého napětí.
Je-|i síť kornpenzována, pak se náboj, ktery si ponechala po pierušení zemního
spojerri, vybíjí pŤes indukčnost v uzlu transformátoru. Tím se zmenšuje napětí uzlu
a napčti na fázích nar stá pomaleji. Pravděpodobnost opětn]Ícn zaparcl oblouku je
ma|á a maximální pŤepětí mrižeme pfedpokládat s velikostl odpovídajicí piepětí
v prvním cyk|u vzniku a pŤerušení zemního spojení.

r56

8.3. Kontrolni otázky

Jaké jstlu hlavní rozdílné pŤiznaky jetjnofázového zkratového proudu a proudu zemntll.

Uprostied venkr,rvního vedcní napájenélro transformátorenr se spojenim Y' t|oš|o k zemnirrr.

t.

spojení?
2.

spo-1eni' Vyznačte na troj|ázovém sclrénlatu prriclro<l proudťr zenlního spojeni.
3. Proč respektováni kapacit mezi fázenri ve v;ipočtu pĚepěti pŤi pŤerušovaném zcmnlm spoJcll
vede k menším velikostenr pňepětí?
4. Jak se zjisti amp|ituda pŤcchodné (volné) sloŽky napětí zdrav]Ích fází pŤi vzniku zemníh.
spojení'/

5. Vypočítejte podle teorie Petersena a nakreslete prribělry napetí íází A, B' C ve tÍeti pirl
perio<lě síťové frekvence pii pÍerušovanénr zemnim spojení (ako pokračování v1|počtu prove<lcnch.
v čl' 8.2).

6. Proč v kompenzovan;!'ch sitích {v sítích provozovan]|'ch s uzlem spojen1inl se zemi pies ZháŠť!
tlumivku)je pÍi zernním spojeni pravděpodobnost opětného zapí|eni ob|ouku menší neŽ v sítích nrt'
vozovanlich s izolovanlim uzlern?
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9.

ll. EI ektromechan i cké pŤechod n é
ievy v elektrizačních soustavách

PoDSTATA ELEKTRoMECHANICKÝcH pŘpcHonNÝcu rEvr
STABILITA ELEKTRIZAČNí sousrRvy

Pojem p[eclrodn elektromechanick1|' jev vymezime těrr-rito dvěrna zjedno
dušujícími pŤedpoklady:

1. Jeho doba trvání značně pŤesahuje <lobu prostorovélro šiiení fyzi
kálních veličin v ES, charakterizujících tyto děje (napětí, proudy atd.)' coŽ ved.
na tzv. elektrické sys!énty se soustíeděrtyn paranletry.

2. odchylky frekvencí (popŤ. e|ektrick1!'ch rihlov1ich rychlostí) jednotli
v ch alternátorťr v ES jsou v porovnání s'frekvencí ustáleného piedporuchovélrt
stavu .fo (popŤ. s ro.) velmi rnalé, takŽe je moŽné pro všeclrny statické prvky E!
(vedení, transformátory aj.) pÍedpokládat ustáleny s'ou s konstantní frekvencí /''

PÍijetím těchto pŤedpokladri se matematick1| model systému značně zjedno
duší. První pĚedpoklad znači, že pŤi matematickém popisu systému pÍejdeme o.
parciálních diferenciálních rovnic na obyčejné diferenciální rovnice s časern jakt
jedinou nezávisle proměnnou' Druh;Í pÍedpoklad znači, že všeclrny statickt
články ES (transformátory a elektrické sítě) budou popsány nediferenciálnírn
(algebraickjmi nebo trigonometrick mi) rovnicemi. Pťrjde tedy o matematick.
model, v němž budou jednotlivé alternátory (popÍ. pii podrobnějším zkounrlrrl
i jejiclt regulátory buzení a otáček) popsány obyčejn1fnri diferenciálnírni rovnicetli
a tyto rovnice budou mezi sebou vázány soustavou algebraickyclr rovnic popistr
jících elektrickou část ES' která tyto alternátory spojuje. odběry v ES lze charak
terizovat buď v p|ném rozsahu jejich dynamick;fmi charakteristikami, coŽ ve<l.

na rovnice diferenciální, nebo zjednodušeně statick1|'mi charakteristikami, coŽ vecl.
na rovnice algebraické.

Řešenim takto sestaveného systému rovnic pro určit1| počáteční sta.
(tzv. pŤedporuchouy stau, kter;f je dán souboren počátečních podminek) a pro urči
tou změnu v ES dostaneme matematické vyjádŤení pŤechodného elektromecha
nického děje' tj. časové pr běhy stavovfcb veličin systému (proudri, napětí, ulrlo
v;|ch rych|ostí atd.). V1/sledkem pŤechodného děje je buď nov1|' ustáleny stav cha
rakterizovany konečn1fmi hodnotami všech stavov;|ch proměnn1fch systému, nebo sr

nedosáhne ustáleného stavu, roste-li některá ze stavov ch proměnn1|'ch nadr
všechny meze. V 

.prvnim 
pÍipadě nazyváme soustavu stabilní, v druhém pŤipadr

nestabilní. Skutečná praxe Ťešení elektromechanického pŤechcr<lrrého <lěje je zatirr
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(vzlrledenl k rredokonal 'nr v počtov5ílrr moŽnostern) taková, že se zpravidla ne.
pokračtr.jc až k dosažení nového trstáleného stavu. Vlpočet se pŤerušuje, když je
1iŽzÍejmé, Že se pÍec|rodn1y děj v soustavě tlumí. Zato se často Íeši tzv. polwun,ijllí
sÍ.]U s nově zadanymi vstupnírni hodnotanri.

Pr'.i matenrzrtické arra|yze pŤechodn ch elektromeclranickych dějii nrŮžeme
v tlěkteryclr pÍípadech (ide-li o velrni malé zrněny) vychírzet ze zjcclnodušujícílro
pŤedpok|adu, Že všechny vlirstnosti soustavy jsou Iineárni. Lineánnst určité sou-
stavy znalrlená, že clrarakter dějri probíhajicích v této soustavě nez1rvisi na jejich
itrtenzitě. V Iincárrní sottstavě se děj vyvolarry dvěma nebo r,ice nezávisl1/mi pŤíči-
nami m Že Ťešit jako součet jednot|iv1|ch dějťl, z nichŽ kaŽd! je vyvolán jednou
pŤíčinou. Clrovárrí liIreárrríclr systémťr popisujernc soustavoll lineírrnich diferenciál-
rrich a |ineárníclr algebraick ch rovnic.

í PÍi vyšetiováni pŤechodn clr elektromechanick1ich dějri nárn zpravidla

I l jde o zjištěrrí, zcla je soustava stabilní či nikoliv. Stabilita Soustaťy je schopnost

I soustavy obnovit privodní rovnováŽn stav nebo sclropnost samostatně zaujmout

I nov1y rovnováŽny stav pŤi jetlné nebo několika změnách provozrrích pararnetrťt.

I PŤesnějši c|efinice stability systémri podává Ljapunovova teorie, o níŽ bude zmínka
j v kap' l5. Rozlišujeme tzv, statickou a dynamickou stabilitu soustavy.\ Soustava je'statícky stabilní,,,jest!!1929-v4itiuj4*sv velmi malé

1n191y_p1.9-v-oz1íg]ue3Ttlgj9g]á ve stejném rovnovážném stavu něbo ve stavu-
íélmi blizkéni siavu prea poru"t-rouém u' Soust.ava je,/ylra,rucEy TraĎilil víh-iéděm- --: - ----k určité dané konečnc =g{4g'j"uiŽe se_po teto :g"glg-l-p.o-p.'9-q9hl'tí!..9!9d.
né h o oějď ob n o u íi.1yry."o'.-1Ý;'aí- 

*_.-
.' :-Úu;.láíé 

a"nni"e stability jsou zcela obecné a plati v zásadě pro jak1|'-

koliv systém. Otírzka stabi|ity ES je pŤedevším otázkou relativního pohybu rotorŮ
synchronních alternÍrtorri oproti sobě. Nastane-li v ES nějaká znrěna, bude pro
stabilitu ES rozhodujici, zda vájenrn1i pohyb alternátorťr, pracujicích do této ES,
charakterizovan vzájemnynr irlrlov1im rozdílem rotor rŮznych dvojic alterná-
torri 

'u(r), 
bude otrrezetry či neonrezenf. Y prvnim pŤípadě se stroje dostanou na

jednotnou rychlost a stabilita z stane zachována, ve druhém pŤípadě některé stroje
.,utečou.., tj. buď se budou neustírle uiychlovat, budou-li odlehčerry, nebo se budou
zpomalovat, budou-li pi.etíŽeny. Dojde tedy ke ztrátě sync|tonismu někter1fch strojri
v ES. Mťrže téŽ dojít k tzv' rozpadu soustll)y, tj' k pŤípadu, kdy se alternátory a ostatní
části ES rozdělí do dvou nebo vice skupin, pŤičemŽ každá z těchto skupin bude
mit svou vlastni frekvenci. D sledky takového rozpadu na provoz ES budou mate-
rnaticky analyzovány v kap. l8.

V dalších kapitoláclr se zaměŤíme na zkoumání pŤeclrodn1|'ch elektrome-
chanick1|ch dějri v ES pŤedevšim s ohledem na vyšetŤení její stability. Pro usnad.
něni vlpočt zavedeme některá další zjednodušení.

ElektromecIranické pŤeclrodné děje v ES, spojené s pohybem rotorťr alter-
nátorri rrrajícíclr značné momenty setrvačnosti, a kvantitativni změny elektro-
magnetické energie v ES s tím spojené probíhaji natolik pomalu, Že sinusové změny
provozních parametrŮ s frekvencí 50Hzlze povaŽovat za určit! druh ',mikrosko-
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pick]/clr děj .. a lze zkoumat pŤeclrodné děje jako změny obalov ch kŤivek časov ch
pr běhri těchto ve|ičin a nikoliv jako znrěny okarnžit1ich lrodnot veličin.

Dobu trvárri pŤechodného elektromeclranického děje rnriŽeme zhruba
rozdělit do (Ťí intervalu:

1. Počáteční stadiunt, které trvá velIni krátkou dobu (ko|enr l s) po vzniku
poruchy. v tomto interva|u je zahrnut vznik zkratu, činnost ochran a vypínač ,
popŤ. i činnost automatiky opětnélro zapínání (oZ), v tolnto sta<Jiu nastírvají
největší zntěny provozníclr pararnetrťr ES. Pri popisu dynamickélro chování systérnu
v tomto intervalu zanedbáváme.vliv regulace' tj. regulírtory buzení alternátorrj'
regulátory otáček turbíny' regulaci |rekvcnce ES apod. V totnto stadiu se však
uplatní pi.echodn! elektromagnetick! děj v sanrotném alternátoru, kter1|' ve zjedno-
dušenych v;fpočtech zanedbáváme a nahrazujeme poc|rnínkou konstarrtnílro pŤe.
chodného elektrornotorického napětí E,.

2. StŤedti starlium následujicí po počátečnínr stadiu a trvající delší clobu
(kolern 5 s). V tornto stadirr se jiŽ vyrazněji uplatní pťrsobení regulátorťr buzerrí
alternátorri a regulátorťr otáček turbín'

3" Poslední stadium trvající zhruba několik minut, ve kterém se uplatĎuje
prisobení da|ších činitelťl v ES, napŤ. regulace frekvence, tepelné časové konstanty
páry, časové korrstanty kotlťr a jadern;|ch reaktor , vypínání zátěŽí, vypadek
některych alternátorri, zásahy obsluhy apod.

Prvni dvě stadia trrčují, zda systém pŤekoná počáteční naraz, Lj. zda si za-
clrová svou celistvost nebo zda se rozpadne. I]ude.li počátečni náraz pŤekorrán,
dostane se systém do ustáleného stavu po poruše' kdy mriže pracovat se zlroršenymi
provozními parametry a pŤi torn mriže hrozit nebezpečí dalšiho pomalélro zlror-
šování této situace. V této souvislosti hovoÍíme o tzv' uysledné stabilitě ES, o níŽ
byclrom se pŤesvědčili podrobnou anal1|zou tŤetího stadia, kdy je tŤeba vzít v tivahu
Ťadu dalších činitei . V následujicím v kladu se omezíme pouze na nratetnatickou
analyzu prvrrilro stadia a ukáŽerne moŽnosti ana|yzy druhého stadia.

Diferenciá|ní rovnice elektromeclranickych pŤechodn clr dějťr v ES jsou
ne|ineární. Jejich exaktni Ťešerrí je moŽné jen pro jednoduchy pÍípad dvou strojťi,
jinak je nutné provést Ťešení numericky. Rovnice je však rnoŽné linearizovat
v malém okolí vyclrozího rovnováŽného ustáleného stavu. Linearizované rovnice
lze pak použít pouze pro posuzování statické stability systému' kde jde o velmi malé
a velmi pomalé zrněny v ES. Linearizované rovnice se proto často nazyvaji routice
malllclt kyuú. I kclyž jsou linearizovarÉ rovnice poměrně snadno rešitelné, není
tÍeba je pii zjišťování statické stability Ťešit. Pro tento uče| je v literatuí.e uvedeno
mnoho kritérií stability lineárníclr systémri (Hurwitzovo, Nyquistovo, Nějmarkovo,
NIichaj lovovo a další).

Uvedené obecné definice stability soustavy vyjádŤime nyní v konkrétnější
forrně. Stabilitou souboru alternátorrj, rravájem mezi sebou propojenyclr elektric.
k1|mi sítěmi a transíormátory a napájejících prostŤednictvím těchto sítí soubor
odběr ' rozumíme schopnost tohoto systému udrŽet konstantní ťrhlové rozdi|y
mezi rotory jednotliv1fch alternátorŮ (tj' stejné hlové rychlosti těchto rotor )
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v ustá|eném stavu a sclropnost sanrostatně obnovit takov5i stav pÍi jedné nebo
několika změnách provozních parametrťr. Statickou stabilitou ES rozumílne sclrop.
nost soustavy setrvi}t v ustáleném synchronnítn stavu, tj. ve stavu s konstarrtnirni
ťrlrlov mi roz<l|ry mezi rotory jednotliv;/ch alternátorri, stejném nebo velmi blízkém
ke stavu pÍedporuchovému' pŤi vzniku jakékoliv velmi ma|é zrněny' Dynamickott
stabilitott ES vzh|edem k určité změně s určitou konečnou velikostí a vzhledem
k určitérnu pŤedcházejícínru rovnovážnému staticky stabilnimu stavu (tzv' počá-
tečnimu stavu) rozuminre schopnost soustavy obnovit po proběhrruti pŤechoclného
děje ustáIen;/ synchronní chod, tj. chod s konstantnínri írh|ov]|mi rozdíly rnezi
rotory jednotliv1ich alternátorŮ, narušen1imi touto změnou.

Statická stabilita ES nezávisi ani na drul-ru změny (která je ,,nekorrečně..
ma|á), ani na počátečním stavu' Dynan-rickou stabilitu ES je však vŽdy nutné
určovat pro danou změnu, která popŤ. mrjže mít několik stadií, a pro dan]i v]/'chozí
stav (počátečrri podmínky).

Z to|lo je zŤejnré, Že nelineárrrí soustava, která je schopna udrŽet stabilitu
pŤi mal:i'clr změnáclr provozních pararnetrťr, nrťrže b t nestabilní pŤi většíclr změ-
nách' Statická stabilita v chozího provozního stavu je nutnou podrnínkou pro
dynarnickou stabilitu ES, ale není postirčující podmírrkou.

9.l. Kontrolrrí otázky
l. Co rozuntime pod pojmerrr,,zrlěna parametrŮ ES..? Uve<l.te několik praktick;Ích pÍikladri
těclrto změn.

2. Jak si pÍetlstavtrjete roz<lil mezi pojmy: 
',změna parametrťr.. a ''porucha.. v ES'/

3. v ES došlo k vypnutí velkého spotÍebiče. Popište v s|ecln;| pŤechocJn;| děj z fyzikálniho
hletliska, tj. vlnov rlěj, elektromagnetick1i ttěj a tii stadia elektromechanického clěje. Jak1i je bIavní
dŮvod toho. že lze uvedené dílči složky vj'sle<Íného pĚechodnélro děje považovat pÍi v1y1počtrr za pŤib|ižně
vzájemně nezávislé?
4. Jak;i je roz-dil nrezi pojmy ,'rovnovážn1i stav.. a ,,ustálenÝ stav..?

STABILITA JEDNoDUCHÉ SoUSTAVY ALTERNÁron
TVRDÁ SÍŤ

l0.1' Statická stabilita jednoduché soustavy

VyšetŤerrí podmínek stability provozu rozsáhlé ES jako celku znatrrená
rozbor soustavy s ve|kfm počtem alternátorŮ, množstvím vedení, transformíttorťl
a jin ch článkri. Ve skutečné mnolrastrojové soustavě je taková riloha ve|mi
náročná pro svtij velk rozsah. Proto se snaŽíme o co největší zjednodušení vedoucí
k malému počtu strojri. Toto zjednodušení však nesmí zhoršit pŤesnost Ťešení
a získanych v;|sledkri v takové nríŤe, aby se lišily od skutečn ch poměr v soustavě
vice, nežje z lrlediska potĚeb Ťešitele rinosné.

Řešeni stability celé soustavy v jejím plrrérr-r rozsahu je ulolra méně častá
než v počty stabilrrího provozu části soustavy ve spolupráci s ostatní soustavou.
V takovém pŤípadě je často nroŽné sledovanou část soustavy zje<1no<lušít na trě-
ko|ik strojri' Největším zjednodušením je uprava vyšetŤované části soustavy na
jedin1f alternátor a nalrrazeni zbyvajicí části soustavy pŤipojnicemi s konstatltnínr
napětím a stálou frekvenci. Takto upravenou část soustavy nazyváme ttn.tlti sír,.

Tato nálrrada je opodstatněná v pŤípadě, kdy v kon zdrojŮ ve vyšetŤované části
soustavy je podstatně menší neŽ v kon zdrojŮ v síti nahrazené pŤípcrjnicerni
s konstantním napětim a frekvencí. Tak je to napÍ. v pŤípadě elektrárny, která
pracuje do soustavy pŤes dloulré vedeni.

obr. l0.l' Soustava alterná(or_síť velkého
v!konu
a) zapojení soustavy,
b) náhradní schéma

Schéma soustavy alternátor_tvrdá síť je na obr. 10.la, b' Symbolem E je
označeno indukované elektromotorické napětí náhradního alternátoru, U je napěti
na pÍípojnicích tvrdé sítě.

10.
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Dalši|ro zjednodušerrí vypočtŮ dosálrneme zanedbánirn rezistirnce. která
byvá poměrrrě nralá. PoInčr R :X b1ivá (orientačně) v těchto rrrezích:

vedcrrí vvn |..2 aŽl:10
transforlrrátory l : l0aŽ l :20
alternátory |:2o až |:200

Proto se re zistatrce alte rnátorťr ir transfornrátorťl ve vypočtcclr zpravidlir za-
nedbává. Bere se v írvahu pouze pÍi pŤesnějšíclr vypočtech. Jejím zanedbáním se
totiž vypočty podstatně ulehčí.

l0.l.l. 1.ákladrrí r'zta|ry tllczi lrt'tlr rrztlittti l)llt.ltIl1ct|.y

Pro další uvalry musíme znát základní vztahy nrezi elektrickynrí vcličinanri
v soustavě (proud' napětí, vykony, zátéŽtty rilrel atd.). Soustavir jeden stroj - tvrdír
síť s respcktovánírn Ineziodběru je rra obr. l0.la. Její náhradní schéma je rra

obr. l0.lb' Jcdnodušc ji upravírne do tvaru článku T (obr. l0.2). v praxi je často
možrlé upravit do takového tvaru i složitější soustavy. Prirrcip superpozice zde
aplikujenre tak, Že nejdÍíve počítáme jen s napětim alternátoru E (e to jelro indu-
kované elektrclmotorické napětí)' pŤičemž tvrdá síť má nulové rrapětí (e spojer-rá
nakrátko). Potonl počitáme s napětítn tvťdé sítě U, pŤičemŽ zdroj napětí E je spo.
jen ' nakrátko' Po<lle obr. l0.2 platí tyto vztahy

lr : lr, _ l,,,, Iz: I,, - I,,] í: : l3l + l.r2

Ir, : EYrr; l12: UYrr; lrr: UYrr; 121 : EY2,

Y,, : |Z, + (Yz + Y.).']-|; Yzz : rz2 + Í| + Y.).'']-'
Ytz: Yzt : (z| + z2 + zÍz2z3|)-|

Aclmitance Y,,, Y,, jsou ula.stni uuzební ud,ntitcutce, admitance Y,, je uzrijentna
t,azebt adniÍunce (viz kap. l2).

otlr. |0.2. ť]|ánek T jako nirhradni sclrérna soustavy rJvtlrr strojii a lnetoda
supcrpozice

Inlpcclance Z. v trlŤíčné větvi rná velk vliv na velikost vazebniclr adrni.
tancí. Její znrenšení znamená podle vztahú (l0'2) znrenšení vazebních adrnitancí.
To platí všeobecně o vazebních admitancíclr i ve sloŽitější soustavě, kcle zrnenšení
kterékoliv z pŤíčn1Ích impedancí znamená do určité míry znrenšení všecl-r vazebnich
admitancí v soustavě. Jak uvidíme dále, rná to za následek zeslabení vzájemrié
vazby nrezi alternátory v soustavě. PÍíčné admitance pŤe<lstavují odběry, popŤ.
poruchovÓ stavy (zkraty). VzrŮst zatiŽeni a vznik zkratu v soustavě tecly veclou ke

164

(10.1 )

( r0.2)

,1

,11
I

"(

z"

zmenšení vazebrríclr admitancí. Podobn činek má i zvětšení poc1éln ch inrpedarrci
(napÍíklad vypnutím jednoho z paralelních vedent,'

Trojfázové zdánlivé v korry, dodávané do soustavy z altertrátoru a z tvrdé
sítě, mťlŽeme vyjádŤit v komplexním tvaru jako trojnásobek součinu fázového
napěti a konjr.rgované hodnoty proudu

Sr:3ElT:Pr+jQt
sz:3ult:Pz+jQz

kde P' a Q' je činn1y a jalov vykon.

(10.3)

obr. l0.3. Fázorovy diagranr hrťpěti
v soustavě

Fázorov1i diagram napětí je na obr' 10.3. Mezi trhly zcie platí vztalry

$lz: {Jr *.9, l s; szt :9z _ 9r : -Íj (10.4)

Inrpedance mrjŽeme vyjáclŤit jejich absolutní hodnotou a irhlem r/u pomtlcí
verzorŮ

Z,i: Z,i|Ýl: Ziil90o * uii

kcle a,, je dophikov! rihel k uhlu irnpetiance ry',,-

Po ripravě vztahrj (l0'3) s použitínr (10.1) aŽ (10.5) získáme
vztalty, které mají reá|nou a iInaginárni sloŽku. Reálné s|oŽkv isou
v1ikony' imaginární složky jsorr jalové v kony.

Pro činny vykon alter.nátoru dostarrenre vztirh

I,t :382 Y', sin o, | + 3ELlll, sin(,9 * dtz)

(r0.5)

pro S, a S,
zŤelrr-rě činné

V pomčrn ch hodnotáclr (které značíme mal1irni písrneny) je činny v]ikon

pt : ezy,r, sin a, 1 * euv, sin (.9 - arr)

Čirrrry vykort tvrdc sítě jc

Pz : 3U2Yzzsin ar, - 3ELIyt2sin (,9 * a,r)
1r, : rt'1'22 sin ar, - eu\,t, sin (,,) * o, r)

ilo6) ]

( 10.6a)

( r 0.7)

( 10.7a)
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Jalovy vykon alternírtoru je

Qt : 382 Y, 1 cos u.r, - 3EU Yrr'cos (,9 - arr)

qr : e2)', cos dr t - eulrzcos (9 - att)

Jlrlovy vykon tvrtlé sitč jc

Qz : 3Ll2Iz cos ur, - 3EI')Yr2 cos (S * arz)

4z : u2lzz cos d22 - culrz. cos ('9 + at r)

P : 3Ul cos r/

Podle obr. l0'4b mťrŽeme z trojrihelnika ABC pro sečku BC psát

BC: fXcosrp: E sin .9

Po irpravě (l0.l l) a closazení do (10.10) dostáváme

^ ^EUP:3 í sin9
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(r0.8)

(10.8a)

( 10.e)

(10.9a)

Je tíeba cloplnit, Že jdc o tzv' uttitÍttí u ,kony, tj. v kony včetrrě ztrát ve zdroji. V kon

na svorkách alterníttoru je o tyto ztráty menší.

obr. l0.4. Jcdnoduclrí soustava
a) schéma soustavy,
b) fázorovf tiiagram

Zák|adni pojmy ze statické stability vysvětlíme na jednoduclré soustavě

bez meziodběru a píi zanedbárri rezistance (obr. 10.4).

PŤedpok|ádejnre, Že budicí proud alternátoruje konstantní (tj' zanedbáváme

pŮsobení regu|átoru buzeni). To znatnená, Že indukované elektromotorické napěti

E bude mít konstantrrí velikost. V prriběhu pŤechodného jevu se však měni jelro

frekvence,a tecly se mčrrí i po|ohafázoru E v komplexní rovině' Napětí U mátéŽ
konstantní ve|ikost a navíc i konstantni frekvenci, protože pŤedpokládáme tvrdou

síť. Svou po|olrtr v kornplexní rovině tedy nemění' Za téchto pÍedpokladťr a za
pí.edpokla<lu stroje s hladk;|m rotorem pŤi zanedbáni rezistancí platí pro soustavu

podle obr. 10.4a fázorov1/ diagram na obr. l0.4b.

Pro trojfírzov! činn! v kon P dodávan do tvrdé sítě platí vztah

(10.10)

(10.1 1)

(10.r2)

K tomuto vztahu dospějeme i pravou vztahu (10'6), k<tyž pÍedpoklá<lírnlc
ďt t : dru = 0 (což plati pŤi zarredbání rezistancí).

Stejně bychonr Clo tvaru (10' 12) mo|rli upravit vzta|r (t0.7). Je však tŤeba vzít
ohlec| rra opačrr1i směr toku v5ikonu P,.

obr. l0.5. Závislost vlkcrnu
na átčŽném hlu

Vztah (10.12) vyjadŤuje základní závislost v konu P na zátéŽném irhlu s.
ProtoŽe podle pŤedpokladri jsou hodnoty E, Il a X konstantní, je gralick nr zná.
zorněním této rovnice sinusovka podle obr. l0.5. Tato závislost se nazyvá unitÍtti
charakteristika. Z prriběhu je zŤejmé, že takovou soustavu nelze zaLiŽit libovoln ni
v 'konem. Maxin Iní pŤenášeny uykon je dán rihlem g-, pro kter platl

/dP\
f *./,=,- : n

Derivaci rovnice (10.12) položíme rovnu nule

/ap\ - ELI

\ds/r_r_:'x cos'lY-:t-l

z čehož vypl;fvá

cos {i* - Q' 9* : 90o; sin $- : 1

Pro maximální vlkon P. tetly platí

D _3EU'* _ -_Í*

S rostottcí velikostí X klesá lrodrrota maximálniho v11'konu P*' Dlouh1iIti
vedenim neni tedy možné bez zvláštních opatŤení pienést tak ve|k]/ v]|kon jako
krátk1|m ve<lením. S délkou vedeni současně roste hel ,9.

Na obr. 10.6 je ztlázorněn prriběh vnitŤní charakteristiky v intervalu
(0' 180). Dokážerne, že soustava je stabi|ní jenom v intervalu 0 < 9 < 90".

( 10.t 3)
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(r0.r4)

.Iestliže podle uveden1fch pŤedpok|adri vykon závisi pouze na rjhlu .9' plati v pra-
covnínt bodč se sotlÍadnicemí 1)., , Jio vztah

(r0.1s)

Pro určitou lrodr-rotu uhlu 9 je první derivace vykorru podle Írlrlu .9 rovna trrčité
lrodnotě P.

dáme konstatrtní mechanick1i pÍíkorr alternátoru (tj. vÝkon tLrrbirry se nenrěni). jc
vykon, odebírany ze stroje větší o lrodnotu h'P neŽ v kon clo stroje doc1ávany.
To sc projeví poklesern otáčck rotoru alterrrátoru. Únet ll se tím Zt]lellŠí. Učinck
tedy ptisobí proti pi.ičině, která znrčtru vyvolala. Rozclíl mezi odet.liranym a dodá-
vanynr v konem klesá, stroj následkenr setrvačnosti ,'pŤebělrne.. pies rovno.
váŽny stav se souŤadr-riceIni { , J],, clo oblasti pod lrcldnotu íl.,. kcle je zase uryclrlo.
ván. V1Ísledkem je tlumené kyl'álrí stroje, kteryrn se clrod ustálí rra prlvodnícli
parametreclr {, , l].'' Piedpoklaclem ovšeIn je, Že prvotní piíčina zntěny ťrhlu Ali
zanikla' V opačrrÓnr pŤipadč se reguIačnínri prvky turbíny nebcl alternátoru
nastavi novy stav s jin1í'mi hodnotanri P, J].

Popsany děj obrrovení rovnováhy zŤejmě probihá pŤi kaŽdÓ hodnotě
hlu {i v intervalu 0 < s < 90.' Tato oblast tedy pi.edstavtťe oblast stabilnílro

pIovozu v ustálenérrr clroclu sor"rstirvy, tj. z lrlediska statické stability. Je to tzv'
t last pi.it.tlzcttě st tthilit 1 '

Vširnněme si nyní popsanélro jevu za pŤedpokladu, Že pracovnínr bocjertl
soustavy by byl bod s parametry P. ' 3,.' PŤi vzrťrstu ťrlrlu o hodnotu Á{},se odebírarry
v kon zmenší o hodnotu ÁP,. Tim poklesne pod hodnotu dodávarrélro nlechanic-
kélro piíkonu alternátoru P.. Rotor alternátortr bude tedy zvyšovat své cltírčky
a hel l] se dále zvětší. Tim rozdíl vykon roste, trerovnoválra se clále zvětšuje.
Následek nyní neprisobí proti pÍíčině. K obnovení rovnováŽrréIro stavu nedojtle.
otáčky stroje by se dále zvyšovaly' aŽ by mecharrické ochrany odstavily soustrojí
Z pl.ovozu. V tomto bodě tedy provoz rrení rrroŽny. To platí v celétn intcrvaltr
(90.. l80J. Tato oblast je tedy rlblastí nestabilního prol')ozt| (v ustálerrén.r chodtr
Soustavy, tj. z hlediska statické stability).

Mezni zatiŽelrí píi ulrlu 90" pŤedstavtrje hodnotu, jejiŽ pÍekročení znamená
pŤecho<l do nestabilní oblasti. Proto je v provozu nutná určitá rezerva, aby pi.i
náhodrr1y'ch rnal1!'ch změnách v soustavě nedošlo ke ztÍáté stability' Tato rezerva
rnriŽe byt ocivozetra z hodnoty některych provozniclr veličin (rrapětí, v1ikon, uhel
apod.). Činitel reZerr.|,se zpravi11la trclÍvá jako rcrzdíl nraxilrlální a r'Ýclrtlzí hoclnott'
provozní veličiny vztaŽeny k vychozí hodnotě. NapŤiklad činitcI rezeru1,uyktlnu k,,
je dán vztalrem

o-
I
I

D.D
D -',l

C)br. 10.6. Stabilni
a nestltbilni část vnitŤni

chn rak tcristik y

t

Pro zItlčnlt vlkonrr ÁP v okolí uhlu {J.' (viz obr' l0.Ó) platí

/ ]r, \A1':(.;l A9
\ í''' /.q:Jn

0 
-t" 

90.

Obr. |0'7' ZílvisIost
synclrronizačniho vykonu
na uhlu Í]

/,rD\

^P:í+l ^3\ oi, /r=r"

s: ""
Z rovnic ( l0. 15) a ( 10. l6) dostáváme

Ot:t

(10.16)

(10.r7)

Veličinu P" nazyváme s)lnr'ltonizační ui,kon. Lze jej interpretovat jako pÍírŮstek
pÍenášeného vykonu pŤi zvětšení irhlu o 1" (popÍ. o 1 rad). Jcho závislost rra ťrhlu JJ
je na obr. 10.7.

Uhel ,9 : 90" dělí vnitÍni clrarakteristiku tla dva intervaly, a to (0,90")
a (90", l80"). KaŽdÓ hodnotě pi.enášerrého vykonu l'. odpovidají dva n-roŽné uhly íJ"'
9,. (obr. 10.6). DokáŽeme, Že pouze jeden z těohto uhlri odpovídá stabilnírnu chodu.

Ncjprve pŤedpokládejme cl-ro<l s ťrhlern 9.,. Nechť se irhel z nějakych
drivod Zvětší o rnalou hoclnotu Á3. V provozu probíhaji takové ÍnalÓ změny
rretrstále (znrěny zatiŽeni, impedance' napěti apod'). Jak je vidět z obr. l0.6, této
zrr-rěně odpovic|á i zrněna odebírarrélro vykonu o hodrrotu ÁP. KdyŽ pŤedpoklá-

r68

(r0.18)

kde P," je rnaxin.rálrrí rnoŽny pienášen1i vykorr (bez pťrsobení regulátoru buzeni)
a P., .;e v korr pŤenášeny ve vychozím stavu (v okamžiku Í : 0).

KdyŽ se bere v uvahu pťrsobeni regulátoru buzeIrí, je tŤeba za lro<lnotu 1'-
povaŽovat lrraniční vykon P', dan bodem' ve kterém tzv. vnější charakteristika
[zllvislost P: f(9) pŤi pronrěnriém buzení - víz dále] dosahuje ťlhlu 90..

Podle sovětskj'ch ridajťr nen.rá čir-ritel rezervy vykorru v normálninr pro\,oZu
klcsnout pod 20/". V pŤípadě krátko<1ob1|'ch poruchovych stavr) (v době od vyprruti
uscku s poruchou do uvedcrlí sítě clo nornrálnílro provozu) mŮŽe tcl]to čillitcl
klesnotrt aŽ na 8 /.. Ve vy.jinrečnych (havarijních)star'eclr sotlstaVy. kdv bv rrdrŽtlrání

P -pkP" : -Ť=.l00

r69



obr. 10.8. Schematick;| náčrt
synchronního stroje

stabilrriho provozu vyŽadovalo o<lepínárrí odběr , se mriŽe činitel rezervy v konu

pohybovat v rozmezi 5/,aŽ |o/"v závislosti na vyznamu dané části soustavy

v celé ES.
Útret s : 90. je hranicí statické stability pouze v pÍípadě soustavy bez

rezistance. Sktrtečné soustavy obsalrují i rezistance. Úhel maxima v5ikonu P,
zjistime stejn]|m postupem jako v pŤipadě bez rezistance s tim rozdílem, Že derivu-
jeme rovnici (10.6)' Zjistíme,Že v tomto pÍípadě je maxirr-rum vlkonu P' pÍi hlu

9.:90" * dtz. oproti prenosu bez rezistance se tedy irhel S* pŤi a'' > 0
zvětšuje nad 90o. PÍi a,, < 0' cožje v praxi pŤipad pŤenosu s indukčnim meziodběrem,

se hel .9,. z,menšuje pod 90.. Vlivem rezistance na statickou stabilitu se zabyvá

odst. 10.1.4.

V následujícírn vykladu uvedeme některé vztahy z n-rechaniky a všimneme

si souvislosti mezi e|ektrick1Ínri a nrechanickymi veličinami synchronniho stroje.

Na obr. 10'8 je schematicky znázorněn synchronni stroj. Je zcle vyznačena

podélná osa rotoÍu d, pŤíčná osa q a relerenční osa x (rotující synchronní Írlrlovou

rychlosti rr;.). osa q, ve které leží indukované elektromotorické napětí E, svírá

s referenční osou uhel 9. V ustáleném stavu (kdy se rotor otáčí ťrhlovou rychlostí rr;,

rovnajicí se synchronní irhlové rychlosti cr;o) má tento rihel hodnotu .9o. Pro

clvoupÓlov;y stroj je mechanická rjhlová rychlost rotoru con'."n stejná jako elektrická

|rlová rychlost ro. PŤi vícepÓlov1ich strojích platí pro elektrické veličiny 9 a rr-l

S:p$.""6; @:pom"ch

kde p je počet pÓ|párŮ.

(10. r e)

Když se rjhlová rychlost rotoru o-r liši od synchronni Írhlové rychlosti, je

Írhel rotoru oproti referenční ose

tlg:9" +.[(. - rr,r")dt:9. + j(Áal)dt
o0

170

kde Ao; : a - t,')o je změna hlové rychlosti rotoru za dobu Í' když na začátku

(Í : 0) platilo co : rr;o.

Z rovnice (10.20) dostáváme derivováním podle času

(10.21)

V teorii elektrickych strojť] se zavádi tzv, skluz s podle vztahu

@Ď _ (]) Atr-ls: -

cDo (uu

Po <losazení (10.20) a po pÍechodu na poměrné hodnoty

vztažnou hodnotu času ro" ') dostáváme

d,9Ao:-.-
oÚ

I d9 dll
ro" dt dt

(10.22)

času r (pro

(10.23)

Změna irhlové rychlosti rotortr tedy podle (10.20) zprisobuje změnu rihlu a tím

podle(10.12)izměnuv;|'konudodávanéhostrojemdosoustavy.Naopakzměrra
.l.kt.i.tého vykonu, odebíraného ze stroje do soustavy, vede ke změně ťrhlové

ryclrlosti stroje. V drisledku narušení rovnováhy mezi vykonem P., ktery se

synchronnímu stroji dodává pohánějícím strojem (turbínou), a vykonem P. odc-

bíran m ze stroje, vzniká elektromechanick! pÍechodn]/ jev v soustavě. V rovno-

váŽném stavu platí

P':P+I"
kde P' jsou ztráty vykonu v synchronním stroji (p[edevším v rezistanci jeho

statoru).
PŤi změně odebíraného vlkonu nebo pÍi změně vykonu polránějícílto

stroje vzniká rozdíl vykon 
^P 

: P| _ (P + P,),

VpŤípadě,ŽeLP>0(tj.dodávan1|v;í'konP.jevětšineŽsoučetP+P,)'
otáčky stroje vzrústají. V takovém pÍípadě hovoÍíme o urychlujícíttt tllJkonu LP.

PŤi 
^P 

< 0 otáčky stroje naopak klesaji a hovoÍíme o zpomalujícítrt nebo brztlícím

uykonu LP.
V uvedenfch uvahách je zanedbán pÍídavn! vykon, k jehož vzniku do-

chází pŤi k vání rotoru stroje v drisledku změny elektronragnetické energie,

nahromaděné v magnetick]Ích obvodech stroje. Tento vykon mŮže bÝt kladn]'1

nebo záporn1f, coŽ se projevuje jako pŤíspěvek k v1|konu ÁP formou urychlování

nebo brz<lění stroje. Zanedbáni tohoto vykonu však obvykle nezpŮsobuje v roz.

borech stability soustavy podstatnější chybu.

V praktick:ich vjlpočtech se zpravidla zanedbávaji téŽ ztÍáty P,, protoŽe

rezistance synchronnich sirojri je velmi malá. Proto jsou tyto ztráty velmi ma1é

v porovnání s vykonem odebíranlm ze stroje. Pri jejich zanedbtni je rozdíl vlkon

AP dán vztahem

(10.24)

t7l

(10.20)
LP = Pr- P



Dále potŤcbujerrre vyjádŤit liittetickou ener11ii l7 otáčejícíclr se čírstí sou-
stro.|í. Jcle o člrsti, které jsou nrechanicky spojené a spolir se otáčejí (tj. rotor
turbiny, altcrníltoru, popŤ. budiče a jin ch zaÍizet. ). Je-li moment setrvačnosti
tčchto částí J a ulrlová rychlost jejich otíičení íD..""1', platí vztah znány z me-
chanik v

1.
117 

- 

(tf'nc.lrJ
// 

- l

V piipaclč pí.ebytku vykorrr-r polrárrějiciho str.oje (A/, > 0) se otáčky sou-
stroji zvyšuji. Úhlová rychlost tecly vzrťrst/r a kinetická energie se zvětšuje. Naopak,
pťi AP < 0 kirretickír encrgie a otáčky soustrojí klesají. Vzhlederrr k zllkorltr o za-
clrování cnergic lllusi byt v ncttstírletlélll stavu splněna rovnice

tll4/ _ n,
ot

Derivací (10.25) pod|e času clclstirtlerne

d lY , d(,)-..h
J- 

: J('rmcch 
,lt

Porovtrltrrirrt rovnic (l0.26) tt (|o,2.l) získárne vztah

.lr'1'^^-,' 9u':-sl- : 61'"' 'Incor dr

Z mcclraniky d/rle pouŽijelne v souladu se vztahem (|0.2l) vztah rnezi ťrhlem
ť}-""n a ztrrěnou hlové rycIrlosti A(l-)u,".h

(')n,.ch : A(,),,,..r, * r,r,,n,..,, : gk- * @nn,""1,

Jeho dosazctlirrr cio \l0.2]) dostávár-rre

dl4' , d29.""r,
ctÍ 

: ,.,,-..h _-a7

Porovnáním rovnic (l0.26) a (10'30) dostírvánre

t , - d29-".tJ()^""1, ,-;d : AP : P, - Pdt'

Mezi vykonem a momentern platí známy vztah

P:ctM
Rovnici (10.3l) mrjžeme upravit do tvaru

,l2.tl/"+;'!r:M,-M
or-
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kde M, je nrechanickjl tnorrrerrt dodírvarry turbínou altcrnlttoru a M .ie n)onlcll
odpovídající elektrickému v konu odebíranému ze svorek alternátoru. Levá strartl
rovrrice pŤcdstavuje točivy nrornent rotujících částí soustrojí. tlodnota Ar.l tl<'

sahuje v stabilrrím provoztl lnaximálně několik procent synchronní ťrhlové rycIl
losti roo' okamŽitá rjlrlová rychlost (, se proto pouze nrálo liší od synchronrll
tihlové ryclrlosti' Proto mriŽeme s dostatečnou pi.esností pÍcdpokládat, Že plal

(J: rad/s, kg. nr2) (r0rs)

( l0.l )

(10.2'7)

(10.28)

(i0.29)

( r 0.30)

(l0.lJ

(r0.15

tD x a)ol (,,il.ch t (D.nrecb

Takto mťrŽeIne rovnici (i0.31) pi.cpsat do tvlrru
)2o

t..,ut7nrcclr-pD_ ADJ(U,,mectr -dit- - rt r: lfl'

Vynásobením obou stran této rovnice vyrazem (r.,ronrc.h/sn dostírvánle

(I0..r(,

s-'. V.A) (l0..ll

po prechodu nir elektrické lrotltlot\ .,

( I0.-rs

(10.-.re

(10.4(t

I /.'

kde S.' je jnrenovity zdánliv vykon stroje. První zlornek llil levé straně rovnit..
(l0.36) je Z mechaniky znánr jako Lzv, nrcchanit,kti kottstan|u 7-,,,

L,,'

7]' : " -'-"cct' (s: kg . ttt2. rlt,l ."' J"

I{ovnici (l0.36) tak <lostarlerrre po pravě a

r,-lu podle vztahti (10. l9) vc tvaru

d2Jl (rroAP

ot- t,,,J,,

Tato rovtlice je z liludní rou t,L, li\\rtittí rtlItlru svtrc,hrottttilIo str().iť..le to tliÍi'
renciální rovtlicc clr.ulrého iádu. Na její í.ešení je několik nle|ocl, o llichŽ bttclcnl.
lrovoiit později.

Meclranická ktlttstatttlt 7,'' sotrr isi s kirlctickott ene rgií točivyclr čÍst
soustrojí' Potor'triltrínl vztahrj (l0.25) a (l0.37)Ji mťlŽeIne chápat jako clvcljnásobncrL
Ilodnottr kinetické enefgie. vztitŽctrtltt rrlt jltlcttor it( r,íl'tlrr strojc. Zie.jrrrČ ttllt ro,
ll1ěr častl a udává se v sekundách. Má svťrj fyzikálni vyznanl Íl .ic tnoŽllÓ.1i zjistil
nlěŤením. Je to doba, Za kterou sc nezatížerré soLlstroji (P:0) 1rí.i pohiněcírll
vykontr. číselně Sc ! ()\ rrlr.1ici ztlÍnIil'Óntu jtlrcnoviténrtr vykorru S,,. rtlzběhrl.
z klidu rra jrrrenovité otáčky.

Dosazenítn Á1 :0lt ,\1, : Á/.' : S,./r.l.,,...'.'' InŮŽente rovnici (l0.331 uprll

(r0.3r)

( 10.32)

( 10.33)

vlt nil t\llf
a2 t\

, o-iJn,..l, S"
dt' (Do -""h

Separací proměnnych s pouŽitím (|0.29) dostáváme
\

du),.""n: t.ll
J í,). 

'n".,,



PÍi rozbělru stroje se v tomto pÍípadě čas měni v mezích od 0 do 7* a rilrlová
rychlost orJ 0 do (Do*""h. Integrujeme rovnici (10.40)

(Domoch 7n C

J <irr.r.""n: J ,-,"' or (10.41)
u o JOn*..h

Vlsledkem je rovnice

s
(oon.""h : -.L4, U0.42)J (uo mc.h

z čehoŽ

PÍik|ad t0'l: U soustavy podle obr. 10.9 zjistěte, zda je provoz v daném stavu
stabilní. Sestrojte závislosti činnych a jalov1ich v1|'konri na h|u .9. Rezistance za-
nedbejte.

Parametry článkťr jsou:
Alternátory A',A'i U.": 12kv, P,': l10MW, Cos ípn :0,8, -to: 13g7
Transformátor T: 280lL40lI40 Mv. A' 410/1l'9/1l'9 kv'

uy, 2f uy, 3f u*23 : 13 I 13 124 %
Vedení 1: X' :0'3Q/km' /:460km
Vedení2 X':0,3Qikrn, l: 80km

Řešeni: V1fpočet provedeme s poměrn mi hodnotami elektrick1ich veličin (které

označujeme mal]/mi písmeny). Zvolme vztaŽny v:kon S":500MV. A, vzÍaŽné

napětí U.' : 400 kV. Nejprve vypočítáme reaktance článk soustavy.

Alternátorv:

(10.43)

Tím je fyzikální vyznarn mechanické konstanty dokázán' Vztah (10.43) souhlasí
se vztahem (10.37).

Tabulka 10.l. orientačni hodnoty nrechanické konstanty n

Druh soustroji /- Lsl

Turboalternátor s kondenzační turbinou l 500min.'
Tu|boalternátor s kondenzační turbínou 3 000 min-'
Turboalternátor s protit|akovou turbínou 3 000 min.
Hydroalternátory
Asynchronni motory

Daz24
7až|8
6až10
J azv
asi I

Poznámka: Většl hodnoty v rozpětích plati pro menší v1|kony turboalternátorri
a pro větši vjkony hydroalternátor .

Orientačni hodnoty meclranické konstatrty r zn;fch soustrojí jsou uve-
deny v tab' 10. 1. Všeobecně soustrojí s protitlakovou turbínou mají menší mecha-
nické konstanty neŽ soustroji s kon<lenzačni turbínou. Z hlediska stability pŤenosu
jsou proto citlivější, což dokáŽeme později. To platí i o strojích s niŽšími jmeno-
vit mi otáčkami. Ty mají menší hodnotu T^neŽ stroje s vyššími otáčkami, protoŽe
se nižších otáček dosáhne za kratší dobu.

t8o 122 ( 4t0\' sooxer : xnz : 100 * \,,g/ 400r: o.YYr

0"8

Transformátor T:

13+13-24
#;*ie-: o,ole" I

0,225

200

L) -r z+ - tJ 4102 500
280 400'200

Vedeni:

x"e,, r : 0.3. 460# : o.4:l

X"e,,2 : o.l.80 ffi: o.ott

Náhradní schéma soustavy je na obr' l0.lOa. Impedanci zátěŽe zatím neumime
určit' protoŽe neznáme napětí najejich svorkách.

Protože stroje A', A' mají stejné parametry, m žeme je nahradit jedin rn

strojem. Tím se náhradní schéma upraví do tvaru podle obr. l0.lOb.
Poměrná hodnota napětí a vykorru a Íázovy posun v bodě A

406 r90U^:6ň: l.0l5; p^: ffi:0'38; 9: -arccos0'76: -40.54.

Zdán|ivy v1!'kon v bodě A

olR
sn : n:'Á l4o,54" : 0.5 Ég:1:vrrw 

-

106 kv

+

t't4

obr' l0.9. Schéma soustavy z piíkladu l0.l

l'7 5



Obr. l()'|0. Náhrac|ni.schéma soustavy z tlbr' |0.9
a) p|né schénlrr, b) schérrra po čirstečné írpravě. c) článek T

Proucl ve vedeni (z uzlu A do uzlu tJ)

/ 0.5 / 40.54'\*
in', : [-,F-l : 0.4e3 I -40'54"

\ ltrrlJ //

kde znak * označuje korrjugovanou hocltrotu.
Napčtí e prvnilro náhradního zdroje

e : 1,015 + j3,628 .0,493 I -40,54" :2,566 f 31,9i"

Napěti v bodě B

un : 1,015 * j0,431 .0,493 I -40,54' : 0,8921 * 10.43"

Zdátt|ivy vykon a irrrpedance zátěŽe

41(l
s : _ I 45.57" : t.143 I 45.57.)UU.U,/

0.8922

Proud zátěže

= r,506 l__:!:

Proud a napěti tvrrlé sítě

ic'u : l,5061-:lť - 0,49.] 1-r$lť : 1,039 f -63.26"
u : 0,892 I -10,43" + j0,075. 1.039 / -63,26" : 0,95s I -1,6"

Pro kontrolu vypočítán-re vykony altertrátoru a tvrdé sítě

sr : 2,566 I 31,91".0,493 I 40.54" : 0,38 + J 1,2

sz : 0,955 L*7,6" .1,039 I 63,26" : 0,56 + j 0,82

Reálná část s' soulrlasí se zadanym vykonenr 0,J8 v uzlu A (v soustavč
nejsou činné ztr^Ly). Součet 0'94 reáln1|'ch částí s' a s' je roven pŤíkonu zátéŽe
(470/500: 0'94)' To potvrzuje správnost v1ipočtťr.

Schérna z obr. l0.10b upravínre na znárny článek T (obr. 10. l0c). Vazebrrí
irnpedance podle vztah (10.2) jsou

zrr : j4,0s9 + L*+ ---+rt.r-)' : 0,,t, I 89,92"
\ j o.o7s o,se2 I 45.- t

zzz: j0,075 + (-fu- * 
" 
*';š]*)_' : u',n', /- 

j1.+3.
\J'"" "'"'-t,::::'' /

zrz: j4,05e + j 0.07s + *n,gi+$l : 4,516 Lel;I"'--t-'-

ZáÍěŽl1y uhel a dopl kové irhly jsou

3, :3!,97" - (-7,6") : 39,57'; arz :90o - 94,57" : *4,57'

arr : 90" - 89,92" : 0,08'; azz:90" - 55,43' : 34,51'

Podle vztahŮ (10.6a) aŽ (i0.9a) vypočítáme vykony v zadaném stavu soustavy
s irhlem 9.

,, : 
^:#si' 

0,08o . -1*#q sin (1e.57' + 4,57") : s,33

o' : ffi sin 34,57' - t'tXlilTtt 
sin (3e'57" - 4,s7"): 0,56

,, : ##cos 0,08. _ ,,T,.?ť'' 
cos (39,57. + 4,57"1 : 1,2

o qs52
n, : *# cos 34,57. _ '''uul;'oť'' cos (39,57" _ 4,51"): 0,82
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z:
1.343 f -4s.57"

:0,5e2 I 4s,s7"
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obr' l0.l l..Závislosti Pl,
Pz, Qr a Q, na hlu g

Počáteční z^LéŽny hel je

9" : 31,97' - (- 10,43") : 42,4"

Maxirnální pÍenášen1|' vlkon bude

eu
I'm

o-
:q

a-
:

I

ujdťz:0'564

Tyto hodnoty souhlasí se složkarni v]/kon sl a s2' vypočítanymi dŤive.
Jsou to současně první body závislosti v],i'konri na zátéŽném hlu. Další body
získánre v;Ípočtern pro rťrzné hodnoty .9' Tyto závislosti jsou znázorněny na
obr. l0.l l.

Zda je provoz v dartém provoznim stavu stabilní, m Žeme posoudit
z obr. 10'11. Provoz je stabilni aŽ po maximum p,, p|ati tedy podmínka
0 <.9 < 90o + a,,. Číselně to znamená 0 < 39,57. < 85,43o, což je splněno.
Lze tedy Íici, Že provoz je v daném stavu soustavy stabilní'

PĚik|ad 10.2: V soustavě po<lle obr. l0. 12 s parametry odpovídajících článkťr
podle piikladu l0. l je tŤeba vypočítat maximální pÍenášen;f v]|kon pŤi stálém
buzerrí alternátor .

Řešeni: Když sloučíme stroje A', A' do jediného zdroje, dostaneme náhradní
schéma soustavy pro S":500MV.A, U"":400kV podle obr. |O.|3 (viz též
obr. 10.l0b). Celková reaktanceje

x:3,628 + 0,431 : 4,059

Napětí náhradnich zdrojri byla vypočitána v pŤíkladu 10.l (zde je uu
napětí tvrdé sítě u). Jsou

e:2,566 131,970; u:0,892 l-10,43"
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Činitel rezervy vykonu (hodnota p. :0,38 je z pŤíkladu l0'1) je

t, -n o5Á4_o1R
k*r-: u ' 100:'"p;/" p" 0,lg

Takov činitel je vyhovující. PŤenos v5ikonu 190 Mw pŤi danérn rrapětí a irčiniktr
by tedy byl z hlediska statické stability moŽny.

|0.|.2. Vliv proměnné vzduchové mezery synchronního stroje na statickou
stabilitu

Vztahy uvedené v odst. 10.1.1 pŤedpokládají' Že synchronní reaktancc
strojri je stejná v podélné i pŤíčné ose. To platí s dostatečnou pŤesností pro stroje
s h|adk1!'m rotorem. U strojri s vyniklj'mi pÓ|y je však situace jiná. Vzduchová
mezeÍa je zde proměnrrá, čímŽ se magnetické poměry po obvodu rotoru měni.

I

I

_i
PI
:9.o
olo

o) rďor b)

obr. l0.l4. Magnetické poměry v synchronním stroji s vynikllmi pÓly

a) v podélné poloze rotoru, b) v pÍíčné poloze rotoru

Na obr' 10.14a je znázorněna situace v podélné ose rotoru pŤi čistč
indukčnim zatiŽeni. Pole reakce kotvy leŽí v podélné ose pÓlu a prisobí proti polr
vyvolanému budicím vinutírn' V této poloze je magneticky odpor maly, a protc.

obr. l0.|2. Schéma soustavy
z pŤik|adu l0.2

e=?ffi/ '.^^^^ u=oq2/fin"j3ÉŽ8 ' jo,1'31ffi
obr. l0.l3. Náhradrrí
schéma soustavy z obr' l0.t2
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je zcle značtr rnagrretick1i tclk reakce kotvy. Na obr. l0'l4b jsou uvecleny porllčt-.y
v pŤíčné poloze rotoru, tj. v okanlŽiku' kdy pole kotvy pťrsobí pŤičně k poclélrré ose
rotoru. Magnetick! tok reakce kotvy se zde uzavirá pÍcs velkou vzducltovott
mezeru. Náslec|kenr velkého oclporu magneticklch cest je magnetick}' tok r.eakce
kotvy podstatrrě nletrší neŽ v po<lélné poloze.rotoru' lnclukčnost 1a te<]y i reaktance)
v pí.íčné ose je menší neŽ v podé|né ose' Proto je tÍ.eba brát v ťrvahu dvě rťrzné
lrodnoty syIrchronní reaktance v závislosti na poloze rotoru. Je to syncl-rronní
reaktance v po<JéIné ose Xu zt synchronní reaktance v pÍíčné ose Xu. PÍitonr
plati X. > Xu.

Na obr. 2.6 je fizorov1i diagrarn synchrorrnílro stroje s vyniklj,mi poly.
Z tléj n Ženre psát některé vztalry, které buderne poti.ebovat pozclěji. ZÍejmě
platí

IX, ccls rp : lo sin Ii,

E,r: I, - /.r(f ,r - X.t)

Idx.l : li - U* cos íi.

Z rovnice (l0.4 ) vyjírdŤíme /u

,EL]/,r: v --t'cosJJ,
" d ,. d

Po dosazení c|o (l0'45) a Írpravě c|ostávítrrrc

E,, : t:]... * u...os,,/-.'Yu 
* Xu

- '\'t * ' x'l
Pro vykcln platí

P : 3Ue1 cos rp ( r0.49)

Po vyjírclŤení / cos rp z rovnice (l().44) a dosazeni clo (10.49) s pouŽitír.rl
(l0.48) dostírvítrne po upravě

Grafické znirzclrIlěrlí zílvislosti vykorru na zittěŽrrém trhIu prtl stroj s l1-
nikl1i'nri p lypodlevztahu(l0.50)jenaobr' l0.l5'Vporovnání sestrojeInslrlailkyrrr
Iotorenl je maxinrální vykon P* o něco větší a rrastává pii uhlu l}'', ktery je menši
neŽ 90.. KdyŽ vezrnenre .t, uvahu lrodnotu xd pro oba typy strojťr (0'6 až 1.6 pro
stroje s vynikl mi pÓly a |,l.5 aŽ 2,4 pro stroje s lrlaclklm rotorem). je moŽrré iíci.
Že P^ je pro porovnatelné stroje s vynikl;fmi pÓ|y větší.

Jak jsnre jiŽ Ťekli, nerlí druhá harmonická vykonu na buzení závislá. Její
vliv na prriběh vykonu bude tec|y v;iraznější pouze pŤi rnalém budicím ptoudu.
PÍi jmenovitén-r buzení je pŤibližně 5/. z hodnoty první harmonické. Proto se
často zanedbává. V praktick]i'ch v počtech se zpravidla u stroje s vyniklyrni pÓlv
počítá pouze s hodnotou Xo (tj. jako u stroje s hlaclk;|m rotoretn). Skutečrré ponrěry
jsou potom pŤiznivější než vysledky v] počtŮ, čimž vzniká utčitá rezerva'

Grafick]y prriběh závislosti (10.50) pÍ.i rrizném buzeni je na obr' l0. lÓ.
Parametrem je zde velikost E v poměrn ch hodnotách pii vztažném napětí E.'
rovném hodnotě E pŤi jmenovitém buzení. Hodnota c : l tetly odpovíctá jmenovi'
tému buzerri stroje.

V dosavadních rjvalrírch jsme hovoŤili o samotném synchronnínr stroji
(U* bylo svorkové napětí, Xu a Xu reaktance stroje). Všeobecně však stro.j
spolupracuje se soustavou pŤes nějakou impe<lanci (viz obr. 10. 1). v takovém pi.i.
padě je napětí Ug napětí U na pŤipojnicích vnější soustavy (tvrclé sítě) a svork1'
synchronního stroje jsou s těmito pŤípojnicemi spojeny pŤes reaktarlci X*' '

Reaktance X., je zapojena v sérii s reaktancí stroje bez ohleilLr na pololrrr rotoru'

(10.44)

(r0.45)

( r0..16)

(r 0.47)

(r0.48)

( 10.50)

obr. |0.l5' Závis|ost vykonu stroje
s vynikl1imi pťrly na zítčžIri'rlr ťr|rlu

0 90' * 180'

()br. |(t.|6' ZlirisIort ril..rtlrt .ItlÚc
s vynik|;imi p ly na zátěŽném uh]u
pii rirznénr btIzeni

t' : .r +si',e. + t# H:si. zr,

V porovnání se vztalrenr (|0. l2), platn1irn pro stroj s hladkynr |.otorem,
vidínle, že zde pÍil>y| <Jalší člen. Jeho prťrbělr v závis|osti na g' je opát siuu.uukn,
avšak jcjí perioda je v porovnání s prvním členem polovični. Je to lzy. drultti
lurnun ck plkrntu, ProtoŽe napětí E vystupuje pouze v první části v,lrazu (l0.50)'je na buzení závisllr pouze tato část (tzv. zcikladti harmonic.kťt). (Nejde ovšern
o hartrronickÓ sloŽky časového prťrběhu.)

Pro gra|ické znázornění Vztahu (l0.50) je tŤeba si uvědomit porněr veli.
kostí X1 a Xu. V trstíllenétrr stavu je to orientačně poměr Xo:X. . o,os. Citate|
drulré|ro členu jc tedy v ustálenénl stavu kladrry. Když by byla-reaktance v poclé|néi piičnÓ ose stejná (stroj s hla<lk;i'nl rotorem), stává se ze vzLahu (l0.50) vztah
( 10. r2).
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Je tŤeba ji sčitat jak s lrodnotou Xo'
na tvar

tak i X". Vztah (10.50) se tedy upravi

,:rlo#*,i"s-+
kde E je indukované elektromotorické
mezi E a U.

Xu- X (10.5 t)
(xd + xu)(xq + xB)

napěti stroje, U napětí tvrdé sítě a 9 ťrhel

sm zs]

10.l.3. Vliv regulace buzení na statickou stabilitu

Úvalry v pŤedcházejícich odstavcích pŤedpokládaly konstantní hodnotu

indukovaného elektromotorického napětí synclrronního stroje. Tomu odpovídá

téŽ konstantní budicí proud. V ustáleném stavu pŤi konstantním zatíŽení stroje

nrŮŽe b:|t tento pŤedpoklad splněn. V provozu soustavy však neustále dochází ke

změnám zatiŽeni. Tím se měni i proud synchronního stroje' coŽ vyvolává změnu

ribytku napětí na impedanci stroje. PŤi konstantním indukovaném elektromotoric.

kém napěti by to znamenalo kolisání svorkového napětí. odchylky svorkového

napětí stroje, pŤesahujicí určitou hranici, jsou nepiipustné. Proto je tÍeba měnit

budicí proud a tím i inclukované elektromotorické napěti tak, aby se svorkové

napětí stroje uclržovalo konstantní.
K<lyŽ má byt svorkové napěti stroje stálé, musí bÝt stálj' i vlsledn1i

magneticky tok vázan! s vinutím statoru. Tok reakce kotvy se však se zatiŽenim

mění' Podnrínkou stálosti svorkového napětí je tedy taková změna magnetického

toku budiciho vinutí, aby byly kompenzovány změny toku reakce kotvy' Tak je

možné dosáhnout stá|osti napětí regulací budicího proudu.

Zména indukovaného elektromotorického napětí stroje E mění jedno-

duchou závislost (10.12), zobrazenou jako tzv. vnitŤní clrarakteristika na obr. 10.5,

na komplikovanější prťrběh. Závislost v:fkonu na zátéŽném irhlu pŤi konstantním

svorkovém napěti stroje |} o nazyváme unější char akteristika.

Obr. 10.17. Soustava
s konstantní hodnotou U"

Vliv regulátoru buzení na statickou stabilitu soustavy vysvětlírne na

soustavě po<lle obr. l0'17. Zanedbejme rezistanci článkú soustavy a pŤedpokládejme

konstantrri hodrroty napětí U* a U (v poměrn:|ch hodnotách rrechť jsou rovny 1).

PŤenášen1|' vykon lze vyjádŤit vztahem

TFTT
P : ,=-"" r, sin I : /<E sin ,9

Á^+ 
^B

konstantní součinitel nezávisl1/ na buzeni

.3U
kde k je
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X^+xB

(10.52)
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P,!F

soustavy s regulaci buzení

Fázorov cliagram veličin soustavy podle obr. l0.17 je na obr. l0.l8. Po-

čáteční hodnoty veličin jsou vyznačeny in<lexy o a horními indexy (.). Z diagranru je

moŽné pod|e vztahu (10.52) pŤečíst pŤenášen činn:il v]fkon, protoŽe to je prrimět E

do osy * j' Nechť se zatiženi zpočátku zvětšuje beze zmény buzeni. To znamená

vzrťrst rihlu z hodnoty '9o až po 90"' pŤičemŽ hodnota napětí E je konstantní

v dťrsledku stálého budicího proudu. Následkem vzrristajicího irbytku napětí na

reaktanci stroje Xn svorkové napěti klesá. Protože 90. je hranicí stability, nemriŽe

b t tento irhel pŤekročen. odpovídajíci maximální v]|kon je Pt*l' Svorkové napětí

pokleslo na U!, indukované elektromotorické napětí pÍi konstantni veiikosti

změnilo polohu na E(*) (což znamená pohyb koncového bodu jeho fázoru po

kružnici se stÍedem v počátku souŤadnicové soustavy). Další zvětšování vykonu

by nebylo možné. Stejně tak není dovolen provoz s velk1|m poklesem napěti na

svorkách stroje. Proto je nutné zvětšit buzení stroje. PŤedpokládejme, Že budicí

proud upravíme tak, aby napěti U* na svorkách stroje dosáh|o pťrvoclní velikosti
(tj' bylo v porlěrnych hodnotách 1). Tím se koncov;| bod fázoru U. dostane po

kružnici s polorněrem Uf;) do polohy U!'). Napěti E se pŤitom sv1|m koncovym

bodem pŤesune z polohy E(*) po kolmici k ose * j (protoŽe se nemění činny

{
t
I
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vykon) do po|olry E(l). Novy provozní stav má ulrel .9', kter5i je větší neŽ puvodní
uhe| Í]-..

Vc všech provozrrích stavech dě|í koncovy bod fázoru U, spojrrici kon-
covych bodťr fázorťr E, U rra dvě Írscčky. .ieiichŽ vzír.ienrn1' porněr je ÍoVen p()Irlěru

reaktarrci X-, a X,,..le to prtlttl, Že těnrito t.caktirtrcenri prochází stejny proud.

Proto jc.icjiclr porněr rovetl potněru ubytkťr rrapěti rra nich. Tyto ubytky jsou právě
zmíněrrÓ clvě sečky.

Zrněna činnélro v5ikonu stroje vyžaduje změnu jeho pŤíkonu. To znanrená,
že v prťrbčhu popisovaného děje je nutné měnit v kon hnacího stroje (turbíny).

Jak jsllre viclěli, změnou budicího proudtr stroje se jeho činrr5; vykon nenrěni. -1
90' *.r

obr' 10.2l. Vnějši charakteristika

Popisovan děj rnťržeme sledovat i v grafu závislosti vlkonu na z'aléŽném
hlu (obr. l0. l9). Vzrrist vykonu znatnená vzrŮst ulrlu. Beze změny buzení

(kŤivka /) je moŽné pokračovat aŽ do bodu B, kde se dosáhne rihlu 90.. Zde
se zvětší buzetrí (což' z'namená vzrrist napětí Ii)'a tím se dosáhne kiivky 2 s vyšším
maximem. PÍec|rod z bodu B na kŤivku 2 s bodem C probíhá po čáŤe rovnoběžné
s osou 9, protože se ěinn v kon pÍi tom neměni. Z bodu C mriže děj dále
pokračovat pÍi stálém buzení až do bodu D' kde nastane opět zvětšení buzení
a piecho<l clo bodu E na kŤivce -]. Takto mriže provoz pokračovat až po vrchol
kŤivky, na které uŽ pŤeclrod na ťrhel menší neŽ 90" ner-rí možny. Závislost v 'konu

na irhlu pli takovém zp sobu regulace buzení je čára ABCDEFGH. Maxilnálni
pŤenášen1|' vlkon je podstatně větší neŽ vykon P(*).

V reá|ném pÍípadě netrí moŽné zvětšovat v1!'kon do bodu B (a v dalších kro.
cich do bodťr D, F, H), protoŽe napětí U- již dŤíve klesne pod dovolenou hodnotu.
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obr. 10.22. Fázorov! diagrarn
pŤi stabilnim a nestabilním provozu

souslavy

obr.' l0'23. Vněiší charakteristika
l'

strojě s proměnnou vzduchovou
mezerou

K pŤibuzení a k pŤechodu na kŤivku 2 musí dojit podstatně diíve (obr. 10.20).

PŤi automatické regulaci buzení tak dostáváme téměŤ plynulou kŤivku závislosti

v1fkonu na rihlu, coŽ je jiŽ zmíněná vnější charakteristika (obr. 10'21). V1fkon je

možné zvětšovat aŽ na hodnotu Pn., pŤi které vnější clrarakteristika dosahujc

ťrhlu 90.. PÍedpokladem je samozŤejmě dostatečně dimenzované buzení stroje.

schopné dosáhnout odpovídajícího budicího proudu. Provoz v bodech vnějši

charakteristiky s rihly nad 90o je za určitlch podmínek téŽ moŽn! (tzv. umělá sta.

bilita _ viz dále), v provozu bez dostatečně riěinného regulátoru buzení je to však

nestabilni oblast. což mťržeme vidět téŽ z obr. Io.22. Má-|i Íázor indukovarréhcl

elektromotorického napětí polohu E", pak pŤi malém zvětšení irhlu,9 (vzrrist 9..'

o A9) vzroste odebíran elektrickÝ v:|kon o AP'. Pri nezměněném v konu

hnacího stroje by to znamenal9 pokles otáček synchronního stroje. To vedc

ke zmenšení rihlu 9. Vlsledkem je tlumené kjvání rotoru stroje a obnovení ptl-

vodního provozního stavu s parametry Eu, 9ou. V provozu s polohou napětí En

však pŤi vzrt]stu rihlu soo o A9 dochází k poklesu odebíraného elektrického

0 'r 90" 18ť' -t"i.:

obt.. |0;20. Závis|ost
P = (í]) pŤi regulaci buzeni
s ohledem na potlačení
oclchy|ek svorkovélro napětí

obí l0.l9. ZÍrvisIost v1|'konu

na íi(rlui$ pii změnách buzení

0"s

l8-5



v konu o APo. To zpŮsobuje od|elrčení stroje a da|ší vzrrist Úhlu g, tj. ztrátu
stability.

Ve vztahu (l0.52) vystupuje reaktance Xo, pod kterou rozumíme reaktanci
synchronniho stroje v podélné ose' Jde tedy o stroj s hladk]fm rotorem nebo o stroj
s vynikllmi pÓly, u kterého zarredbáváme v|iv proměnné vzduchové mezery. Kcly-
bychom vzali v uvahu proměnnou vzduchovou mezeru' by|o by tŤeba pouŽít vztalr
(l0.51). V tomto vztahu, jak jsme jiŽ viděli, je na buzeni závisl]i pouze první člen
(zák|adni harmonická v5ikonu), kdeŽto druh] člen zristává nezměněny (viz obr. l 0.1 6).
Vnější charakteristika je spojnice bod na vnitrních charakteristikáclr pŤi rŮznérn
buzení (obr' 10.23). Deformace vnitŤních charakteristik a tím i posLrn bo<lri vnější
charakteristiky oproti pŤípadu se zanedbáním druhé harmonické v:|'konu jsou
patrné pŤi malém budicim proudu' PÍi jmenovitém buzení je vliv druhé harmonické
mal]/. Je tíeba si však uvědomit, Že stroje s hladklm rotorem mají větši hodnotu
synchronni reaktance rrež stroje s vynikl mi pÓly. Proto kŤivky vnějších cha-
rakteristik pro oba typy strojť| mají sice podobnf tvar, ale rozdílnou velikost'

Da|ší okolností, ov|ivřující tvar vnější charakteristiky, je kolísáni napětí
v síti. Ve vztahu (10'52) jsme napětí U povaŽovali za stá|é, protože šlo o tvrdou síť.
Ve skutečn ch ES ideá|ní tvrdá síť neexistuje a pÍi vzr stu zatiŽeni napětí U
||esá' To znamená sniŽování maxima pŤíslušn1fch vnitŤních clrarakteristik. Proto
skutečná vnější charakteristika leŽí pod pr běhern platnym pro U : konst
(obr. 10.24). Mezní v]l'kon, tj. prŮsečík vnější charakteristiky se svislici v rihlu 90",
téŽ klesá. SniŽuje se i maximum vnější charakteristiky, což má vliv téŽ na tzy.
umělou stabilitu.

obr. l0.25. Vnější charakteristika v oblasti nad 90" pÍi rriznjch typech
regulátorri buzení: a) poma|;| regu|átor. b) regulátor bez mrtvé zť,ny

pgz kyv{4í' Ve s|gtečnospi aqs1ává po kaŽdé změně hlu kjváni rotoru kolem hIu,
na pěmž se provoz ustálí po zániku pÍechodného jevu. Za určitl|ch podminek
(kdyŽ tlumicí člen v rovnici klváni rotoru dosáhne záporné hodnoty) rnriŽe dojít
k tzv. samooolnému rozkyuání sÍroje. Tehdy se amplituda kyv nezmepšuje, ale
s časem nar stá, až hel pŤesáhne hodnotu 90". lim se stroj dostává do nestabilni
oblasti, dochází ke ztrátě stability a stroj musí b]yt od soustavy odpojen. Bližší
qdajg k této problenratice l'iz V [2()l.

Závěrem se zminime o nloŽnosti provozu pÍi zátěŽném rjh|u na<l 90..
Takov]!. proyoz je moŽn! tehdy' jsou-li k dispozici ričinné regu|átory buzení.
V praxi se takov! provoz nazyvá uměIa stabilita.

Na obr. 10.25 jsou uvedegy prŮběhy vnější clrarakteristiky soustav s rťizn mi
typy regulátor . Na obr. 10.25a je prriběh s regu|átorem, kter1i má ve|kou zÓnu
necitlivosti. K pŤibuzeni dochází pozdě, protoŽe napě:tijiŽ pok|es|o nato|ik, Že se
v]ikon sice začne zvětšovat, avšak vzrťrst hlu sejiŽ nezastaví. U regulátoru s malou
zÓnou necitlivosti uemusí dojít k vypadnutí ze synchronismu, ale k trvalému
k]|vání +lternátoru. obr. 10.25b uvádí prriběh vnější charakteristiky pÍi p sobeni
ideálního regulátoru s nulovou zÓnou necitlivosti.

Ie zÍejmé, Že horní hranicí oblasÍi umělé stalilily je irhel, pŤi něnrŽ vnější
charakteristika zač.ne klesat (bod K na obr. 1O.2!)' |'a tímto bodem jiŽ dalši
pŤibuzováni nemtiŽe zastavit vzrrjst rihIu.

V oblasti umělé stability je tedy provoz moŽn1y', je-li k dispozici regulátor
buzení bez z ny necitlivosti. V praxi se tato oblast v normálním provozu zpravid|a
nevyužívá. Poskytuje však dobrou rezervu pŤi pÍechodnlch jevech'

BŤi!|10 10.3: Pro soustavu z pŤíkladu 10.2 sestrojte závislost v]|'konu nazátéŽném
tihlu pŤi konstantnim svorkovém napětí alternátorri (má hodnotu 1,l)a jmenovitém
napětí na konci vedení (u : 1) Zjistěte mez stability pŤi uveden1ich podmínkách.

p

o_

t

0 90'16 1{.

*4f

ou,. ío.z+. z*cnu
charaktéristiky pÍi
v síti

vnější

pokIesu napětí

Vlastnosti regulátoru buzení mají na stabilitu pÍenosu velk]i vliv. KŤivka
vnější charakteristiky na obr. |o,2| by platila pro regulátor bez pásma necitlivosti.

Dalši okolností, oylivřující prriběh vnější charakteristiky, je k vání rotoru
synchronniho stroje. Ideální prriběh na obr. 10.21 pŤedpok]ádá, že se rihel g mění
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Řešeni: Jde o sestrojeni tzy. vnější charakteristiky. Mez umělé stability bude
odpovidat hodnotě 90. írhlu 9, mezi u a svorkovym napětím alternátor u*.

K sestaveni náhradniho schématu použijeme hodnotu reaktance z pŤí.
kladu 10'2. Upravené schéma je na obr. 10.26, kde u': |,I je svorkové napětí
náhradního zdroie.

Zátéžn! hel pŤi Pz : _0,5 je tedy ,9 : 54,35.. Je to první bod vrl
charakteristiky' Další v;|počet dává tyto vfsledky

pr 0 0,3 0,6 0,9 l,Z 1,5 l,g 1,953 g

,9 0" 36,9" 61,2" 77,2" g9,4" 100,5" 113,2" Lzg"

obr. |0.27. Vnější
chara li teristika soustavy
z pŤik|ltdu 10.3

Závislost pr : f(.9) je uvedena na obr. 10.27. Vlkon pro 9n : 99" 1"

n,:u"u - 
I'l.l:tqs?R. x 0,563

Maximální rihel by tedy byl l28.. Napětí e tomu odpovídající je 10,08 [ZÍejmě by nebylo dosažitelné' protože e ž u, coŽ by píesahovalo moŽnosti buz
strojri.

10.1.4. Vliv rezistance na statickou stabilitu sousravy

Jak jsme uved|i v rivodu k čl. l0.1' b vá rezistance v soustavě pomč
malá. Nejq|raznější je u elektricklch vedeni, kdežto u transformátorri a synchronn
strojŮ je nepatrná. Proto jsme ji v dosavadních rivahách zanedbávali a poči
jsnle pouze s reaktancí' Všimněme si nyni poměrri pii respektování rezistance.

EU
^ i r<<s' obr. |0'28. Jednoduchá
(-)---.f__H\l soustava s respektovánim\./ ,=r.J, l \šV rezis(ance

Na obr. 10.28 je znázorněna jednoduchá soustava alternátor_tvr<lir
vnitŤní {kon alternátoru P, je oproti vjkonu P,, dodávanému do sítě, nl(
o ztráty ÁP' vznikající na rezistanci R. oba 1ikony mriŽeme vyjádŤit s por.rŽir
rovnic (10.6) a (10.7)

Pr : 3Ě2Ysina * 3EUYsin (.9 _ a)

Pz: -3(J2Ysin a * 3EUIsin (,9 + a)

u.1l'
obr. 10.26. Náhradni schéma
soustavy z pÍíkladu l0.3

PŤi Ťešeni budeme postupovat tak, Že zvolíme určitou hodnotu činného
vykonu Pz, ke které vypočítáme pÍi pÍedepsan;|ch podnrinkách odpovídající
hodnotu jalového v konu q2. Potom mriŽeme určit napětí e a rihe| S, kter! je
v|astně uhel napěti e.

Zvolme Pz: _0,5 (záporné znaménko je proto, Že teče do tvrdé sítě,
tj. opačně než na obr. 10.26). Úhel napětí u* určíme ze vztahu, kter získáme
pravou vztahu (10.7a)' kdeje pÍi zanedbáni rezistance prvni člen nulov1|'

$, : - arcsinL: -arcsin+#q: 14,83'

Ja|ov! v;Íkon na konci vedení je dán vztahem (i0.9a)

P
#*cos 14,83" : -o,l12s.1 - 0,563

Záporné znaménko znamená, že jalovj vlkon je dodáván do tvrdé sítě'
Proud na konci vedení (kladnf směr je ztvrdé sítě do vedení)

,r:(

Napět

-0,5 - io I t?5 \*
--l :0'513 1167,3",,/

í na svorkách náhradního zdroie

Us: 1- 0,563 /90".0,513 l|67,3": Í,I l14,83"

Hodrrota l,1 potvrzuje správnost dosavadního vjpočtu' Napětí náhradního zdroje
(celková reaktance má velikost 4,06)

e : 1 - 4,06 / 90".0,513 f 167,3" : 2,5 I 54,35"

Pro kontrolu vypočítáme v;fkon na začátku

sr : 2,5 1 54,35".(-0,513) I -167,3" : 0,5 + j 1,18

Hodnota 0,5 (reálná část s') je rovna v1|konu na konci p2 (s opačnfm znaménkem).
To potvrzuje správnost v1|počtri, protoŽe pŤi zanedbání rezistance nevznikaji
ztráty činného v1!'konu.
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Záporné znaménko v1fkonu P' je zprlsobeno tokerii v1|konb do sítě [rovnice (l0.7)
pŤedpokládá opačn1/ tok vfkonu, tj. ze sítě].

Pro vazební impedance v dúsledku existence jediné impedance Z platí

Zrr : Zzz: Zrz: Zzr : Z; dtr : dzz: o rz: dzt : d

Pro rihly platí

Stt:-'9tt:$

Závis|osti vjkbnri Pt, Pz na hlu 9 jsotr uvedetiy na obr. 10.29. Jejich
inaximá|ni hodnoty jsoii posunuty oproti hlu 90. o tihel a pŤi P, dopra va a pÍi P ,
doleva. Hodnoty P, jšou nienši o|roil P, o ztráty na rezistanci' Pri t't'tr' naa
90" _ a začiná P, klesat' kdežto P, dále ioste. To znamená, Že se ztráty vykonu
zvětšuji'

,,n

B.

UŽitečnf m qfkonem z lrlediska pÍenosu v konu je v1/kon Pi, dodávanÝ
do sitě. Z jeho prriběhu je vidět, Že v porovnání s ideálním iiÍipadem bez iezistahce
je hodnota maxima o něco menší a hranice stability (uhel maxima) se též snížila.
Rezistance tedy v tomto piipadě prisobí nepŤíznivě.

Činitel zmenšeri| v1/konu mrižeme vyjádÍit jako poměr maximální hodnoty
v1|konu P, pÍi respektováni iezistance k vykonu pŤi zanedbáni rezistance

obr. 10.29. PrŮběhy v;/konŮ v soustavě

z obr' |0.28 pii respektováni fezlstance

o1R *T
obr. l0.30' Závislost činitele zmenšeni
vy'konu k na poměrir R/X

(10.5s)

3EU 3U2 ..
p z _ __'- slÍl d

b : ť^(,| : . .
"p\EU

'm(x) =T

Hodnoty napětí E a U se obécně liší. Pokud by si byly nato|ik b|izké, že

by pŤib|iŽně platilo E = U, mohli bychom vztah (l0.55) upravit na tvar
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t * !O- sirra) :'2'" rr- sina) : cosd(1 - sina) (10.s6) / 0.67 5 / 36.87" \*

":(-ff,| 
:o'67sf-36,87"\'/

l9t

Závislost činitele k na poměru RlX je znázorněna na obr. 10.30. ProtoŽe poměr.
RlX blvá v praktick]|ch pŤípadech velmi mal;i, b:t'vá i zmenšeni v]|konu vlivem
rezistance nepatrné.

Řešená soustava nemá Žádn! meziodběr, proto je rilrel a kladn ' a je
ma|y. V pÍípadech s meziodběrem indukčního charakteru (viz obr. l0.l) je rihe| a
záporny a mriže b]ít _20" aŽ _3o". V takovém pÍípadě je vliv rezistance vyrazny.
Je vyvolán zejména rezistanci meziodběru, píičemž rezistanci ostatních článkťr
soustavy lze v podstatě zanedbat.

E"nO M
ďcp=08 obr l0..-}|. Schéma sous(a\.\ k piikiarlu l()'.l

obr. l0.32. Nálrradní schéma soustavy
z obr. l0.ll

PŤiklad l0.4: Zjistěte, jak ovlivní zanedbání rezistance v Soustavě podle obr' 10.3l
velikost rnaximálniho pŤenášeného v:|konu. YztaŽny v]|kon zvolte S' : 500 MV. A
vztažné napěií U"" : 400 kV.

Řešení: Impedance prvkri soustavy s respektováním rezistancí jsou

zn: 1,7#eq :2,408 lso"

500zr:0.129 *:0,179;' JO(t

to
*í.l00q : arccos -__|Ť5- :87'66"

z""o : (0,028 + jO.l) s20 # : 0.49 184,6't"

Náhradní schéma je na obr. 10.32. V sledná impedance je

z :2,408 /90" + 0.1'19 187,66" + 0,49 f 84,67": 3,075 189,02"
a:90ď_89,02":0,98.

V;1ikon a proud na konci vedení

270s' : 500.0,8 136,87" : 0,675 136,87"

\J I Xj:q3ll/km
360.Yv4 &=0o28nÁm



Indukované elektromotorické napěti alternátoru

e1"1 : 1 - 3,075 189,02".0,675 l-36,8'7":2,803 135,79"

Maximlrlní pŤenášenf v1ikon (na konci, tj. p') podle vztahu (l0'7a)

2,801 | t2
Pmet : + lpZS sin 0,98' : -0'906

PŤi zanedbáni rezistance jsou reaktance článkú

xn : 2,408; xr:0,179

x""6:0,3 520#:0.488

x :2,408 + 0,119 + 0,488 : 3,075

Napětí e.', bude

e1,y : I - j3,075 -0,675 I -36,87" : 2,793 f36,48"

Maximálni pŤerrášeny v1/kon pŤi zanedbání rezistance je

2'792 r

Pm(x) : : -0'908

Činitet zmenšeni vykonu je tedy

, - 0,906k: 
-0908:o'998

Clryba vlpočtu pÍi zanedbání rezistance v této soustavě by tedy byla 0,2 /o, coŽ je

nepatrná hodnota. V sítích nižších napětí jsou však rezistance poměrně větší.

l0.1.5. Vliv pÍechodnlch jev ve vinutích rotoru

Vznik elektromechanické nerovnováhy v synchronním stroji vyvolává

změnu rihlové rychlosti jeho rotoru. PŤi zjednodušeném Ťešení se zanedbáním

tlumeni je pohybová rovnice rotoru dána vztahem (l0.38), kter:f pŤepíšeme do tvaru

,;***: P, - P-sin'e (10.s7)

Rovnice (t0.57) je nelineárrrí diferenciální rovnice druhého Ťádu. obtiŽnost
jejího Ťešení spočívá v tom, Že elektrickj 1ikon stroje je nelineárně zhvlsly na rihlu .9

podle vztahu P : P-sin ,9' PŤi mallch změnách Á9 proměnné .9 je však možné

rilohu linearizovat. Ljapunov |22) dokáza|,Že tato Ltneartzace nezprisobuje v Ťešeni

záv ažné1ši nepŤesn o sti.

t92

Rozvojem vlrazu P^ sin .9 do Taylorovy Ťady pro malou změnu A9 v okoli
9. (tj. za pfedpokladu ,9 : 9" * Á9} rnriŽeme pÍi ponechání prvních dvou členil

PŤedpokládáme stálou hodnotu P.' která se rovná vlkonu Po v rovnováŽném stavu
pÍičemž Po: P-sin'9.' Poslední člen v rovnici (10.59) obsahuje známy synchro
nizačni v kon P". Rovnici (10.59) mriŽeme upravit do tvaru

ap'L9*ca9:o
kde jsme označili

's /í|P\a:T*žu; c:P":(ň/--".,

odpovídající charakteristická rovnice má tvar

aP2+c:0
Tato rovnice má dva koŤeny

Rovnici (l0.58) múŽeme po zderivování v razu g : 9. * ÁS zapsat v operátorovénl

rozvoje napsat rovnici (10.57) ve tvaru

?;*#: 
",- [o:sin,eo 

+ (qof,:,"on]

, tct-vo
Doba periody kmit je

LtL n luI : -----: /.It l-w \/c

( 10.-58

( 10.59

(10.60

(10.61

(10.62

(10.63

Charakter pÍechodného jevu závisí na znaménku součinitele c. Je-li kladny.
jsou koŤeny imaginární a podle známych kritérií stability soustav bude mít kyván'
rotoru synchronního stroje charakter netlumenlch kmitť'r s konstantní amplitudou
Vlastní rilrlová frekvence těchto kmit je

(10.64

Doba periody kmitri a jejich rihlová frekvence ávisi na elektrickycl
a mechanickfch parametrech stroje a na jeho provoznim reŽimu (vfkon P. a ilhel 3.

na začátku pŤechodného jevu.

PŤi záporné hodnotě součinitele c mají oba dva koŤeny reálnou hodnottl
pŤičemž jeden z nich je kladnf. Pohyb rotoru bude mít charakter aperiodickéht
narristání hlu '9.

t9



PÍi c : 0 je soustava rra hranici stability. Prťrběhy pro i znou hodnotu c
jsbu tivedeny ná obr' 10.33. Tyto poznatky jsou v souh|ase se skutečnostmi uvede-
n1|mi v odst. l0.l.l. Podrnínkou zachovárrí statické stability je, aby platilo c > 0,
coŽ je rovtlocenné kritériu dP/ds > 0.

obr. l0.33. PrŮběh k1|vání

rotoru stroje pŤi r zné

hodnotě synchronizačniho
vlfkonu bez tlumeni

Dále budeme sledovat poměry s pÍihlédnutím k pŤechodnym jevťrrn v bu-
dicim a tlunricim vinuti. Když se Írhlová rychlost rotoru synchronního stroje liší
od synchronni rlhlové rychlosti (tj. rotor se pohybuje se skluzem), vznikají v budi-
cím a t|umicím vinutí pÍechodné jevy, Z teorie synchronního stroje je známo
(viz napÍ' [23]), Že v takovém pŤípadě vzniká kromě synchronniho lnomentu
i tnomerÍ asyncltonní. Tento asynchionní moment lze vyjádŤit jako součet aperio-
dické složky a trí harmonick ch sloŽek. Vliv harmonicklch složek je nepatrny
a je možné ho zanedbat. Moment aperiodické s|ožky' závis|y pouze na skluzu,
se nazyvá stŤední asynchronní n1oment M"", protože s ohledem na harmonické
sloŽky pŤedstavuje stŤední hodnotu. Jeho velikost |ze napÍ. podle [21] určit ze
vztahu

Vzhledem k velikosti jednotlivlch veličin lze pŤi mal1fch skluzech (tj. pii
malych kyvech) vztah (10.65) nahradit vyrazem

M".=*#
kde B je lzv. součinitel tlnnení

B:u?(*-+)"

L*#. "#: P, - P-sin'e

Vztrih (10.66) je moŽné pod|e Venikova (viz [20]) pokládat za správny pŤi

skluzech menšich néŽ 5%. Tento vztah lZe získat ze vztahu (10'65) za piedpokladu,
Že plati X,a: Xi, Xa: X,,X,á: XÁ, r;: r; a pÍi zanedbání hodnoty (sTj),.
Vztah (l0.66) se používá pii mal1fch kyvech stroje. Respektováni tlumeni znametrít
zahrnutí stŤedni hcidnoty asynchronního momentu (nebo vykonu) v rovnici rovno.
váhy momEntri (rrebo v konri). Rovnice (10.57) se tak změni na tvar

( 10.66)

(l0.67)

(10.6e)

vyjadiuje tlumeni

(10.70)

(10.65)

kde U* je Íázové napětí na švorkách stroje, s je skluz a T!, Td, T,i, Xo, X,o, Xi,
X,' X,ijsou časové konstanty a reaktance stroje (viz kap. 2).

t94

(10.68)

Po rozÝoji vyranl P- sin '9 do Tay|orovy Ťady pro malou změnu Á,9
v okolí 9o s ponecháním prvních dvou členŮ rozvoje a po pŤechodu do operáto-
rového tvaru mťržeme analogicky s rovnicí (10.60) psát

apz Ls + bpÁ.9 * cÁ.9:0
Šoučinitele a, c by|y popsány ve vztahu (10.60), součinitel b
(|b : B), p je operátor.

Charakteristická rovnice k rovnici (10.69) má tvar

ap2+bp*c:0
KoÍeny této rovnice jsou

-b+Jb'-4act,1.2 - :+ l-E_Áv \a /
+ d.: d + jy (10.7i)

kde jsme označili

n
d : - -i--:

za I-

Prúběh klvání stroje je tedy závis|f na poměru cf a a na a a dále na tom,
zda h<jdnota c (synclrronizační vfkon) je kladná nebo záporná. PÍi c > 0 (oblast
do .9:90o, obr' 10.34) bude souštava vždy stabilní.PÍí c|a < d2 (oblast I_3 na
obr.10.34) budou oba dva koŤeny reálné a záporné á prtiběh bude aperiodicky
podle o6r. 10.35, kÍivka I.Pro c|a > d2 (oblast I_2na obr' t0.:+) budou oba dva
koíeny komplexni se zálornou reálnou sloŽkou a kfvání bude mít prriběh podle

?a

B
('

aŤ "nLtml-l-
uJo

,^.: +i(* _ *)T#m" (* - *)Tťfu -
.(+_+)#tu1
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obr. 10.34. ob|asti s rúzn)lm poměren c/c
a s r znou hodnotou a

obr. 10.35. Prriběh k;|váni

rotoru pŤi r zné hodnotě
synchronizačniho v1ikonu
a pŤi rŮznénr vztahu hodnot
cla a d.

kfivky 2 ira obr. 10.35. PŤi c < 0 (oblast 3_4 na obr. 10'34) neÍná poměr cfa a ď.

na stabiIitu vliv, protoŽe jeden koŤen bude vŽdy reáln]í a kladn1y. druhy koŤen reáln
a záporny. Stav bude vždy nestabilní (kŤivka .J na obr. 10.35). Pri c : 0 je jeden
koŤen nulov!, coŽ znamená mezní pr běh' kdy nestačí pouŽití linearizované
rovnice (10.69) v prvním pÍiblížení. Z teorie systém vime, že v meznim stavu mŮŽe
soustava pŤejít pri malé změně c do stabilního stavu (vzrŮst c s poklesem rihlu .9)

nebo do nestabilního stavu (pokles c pÍi vzrťrstu hlu '9).
Souhrnně |ze o vlivu pŤechodn ch jevri ve vinutích rotoru synchronnílro

stroje Ťíci, že vyvolávají tlumení, tj. zmenšení rychlosti zmény ríhlu. Dosažená
amplituda hlu je vŽdy o něco menší neŽ pŤi zanedbání t|umení. Yliv tlumení na
první amplitudu není však v!razn;/. Proto se tlumení pri praktickÝch vlpočtech
stability často zanedbává. Takto získané vjsledky jsou o něco nepŤíznivějši než
skutečné poměry v soustavě, coŽ dává určitou rezervu stability.
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Pro riplnost je tÍeba ještě uvést, že součinitel tlumení nemusi vŽdy zna.
menat tlumení kyvri rotoru. PŤi velklch hodnotách rezistance mrjže součinite|
tlumeni změnit znaménko, a tim se tlumicí nlontent změni na urvchluiicí
a rovnice (10.69) se změní na tvar

ap, LS _ bpÁS - cA'9:0
V koŤenech této charakteristické rovnice se takto změní znaménko a. PÍi c > 0
it cf a > a2 bude v tomto pŤípadě amplituda k1fvání nar stat (obr. 10.36) i ve sta.
bilrrí oblasti v;|konové charakteristiky. Tento jev se nazlvá samouolné rozkyuaní
stro.je.

0ťo

obr. l0.]6. Samovolné rozk1ivání synchronního stroje

K rozkyváni stroje kmity, jejichŽ amplituda narŮstá, mriŽe dojít Ve Sta-
bilní oblasti v konové charakteristiky vŽdy, kdyŽ se v soustavě vyskytne pŤídavny
moment, zprisobující pŤi zvětšení rihlové rychlosti stroje jelro další urychleni. Tento
moment mtiže blt vyvo|án rrizn;fmi pÍíčinami, napr. nesprávnou funkcí regulačnich
systémri buzení nebo hnacího stroje (turbíny)'

l0.l.6. Praktická kritéria statické stability

Jako kritérium provozu soustavy v stabilnim stavu jsme dosud uváděli
vztah

/dP\l-l >U
1 dJ /s=s"

Toto kritérium znamená' že zátéŽny uhel nesmí pŤekročit 90" (pŤi zanedbáni re-
gulace buzení a rezistance), tj. synchronizační v kon P" musí bft kladn1í. PŤi
zvětšováni pŤenášeného v1|konu synchronizační v1fkon klesá.

Kritérium P" > 0 je názorné, jednoduché a v praxi často používané. Má
však i některé nedostatky. PÍedevším všechnv článkv v náhradních schématech

\
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obr. l0.37. a) Závislost v;|konu na Lihlu ,9

b) závislost hIu 9 na napětí E

(tedy i ZátěŽc) musí bi't Zobfazeny konstantrrimi impedancen1i. Ve skutečnosti je
však irrlpedance spotŤebičri závis|á na napětí a |rekvenci. Korekce r'1ipočtťr stability
pŤi pouŽití kritéria P" > 0 se zretelem k proměnrré impe<ianci spotŤebičri jsou
sice moŽné, avšak vlpočty se tím velmi komp|ikuji'

Dalším nedostatkem tohoto kritéria je jeho pouŽitelnost pouze v soustavě
obsahující nejvíce dva stroje. PŤi více strojích totiŽ nemáme je$in! vzájemn:i
rihel napětí, ale několik rihlŮ. Tim se i vfkon stává funkcí něko|ika proměnn;!,ch.

Dále je tŤeba uvést, Že měŤení rihlu 9 je sipe moŽné, ale nepatŤí k běžn m
provozním měŤením.

Určení závislosti P : f('9) ve sloŽitějších sitiph mriŽe b]Ít obtíŽné a časově
náročné. Někdy je v]|hodnější použít jiné závislosti jako kritéria stability.

PŤedpokládejme, Že v jednoduché soustavě (obr. 10.17) zristává pÍenášen
vlkon konstantní a že změnu reŽimu 99ustavy provádíme změnou buzení stroje.
Tim se mění elektromotorické napěti strojg E (popŤ. léŽ svorkové napětí stroje U,
nebo napětí U vp s|edovaném uz|u sitě). Tim dostáváme Íadu závislostí P : (9)
pro r zné hodnoty E (qbr. 10.37a)'

Konstantnímu 1ikgnu odpovídají body a až f, pÍičemž každ:| odpovidá
prčité hodnotě rih|u g a napěti E.

7ák|adni rovnice má tvar

^ 3EUf : 
" 

sinl)

Podle uvedenlch pÍgdpokladri de1iyqjeme tutg 1ovpipi podle E
dP 3U 3EU ^ dS
7E: 

" 
stno* X cosi/?E
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(to.72) Q:Q"-Q"

Má-|i bÝt vlkon konstantni, bude dPldE:0. Úprayou dostáváme

d,9 ts I
dEE

l{ritérium dP/d9 > 0 udává stabilní oblast pro 0 < .9 < 90". V tomto rozsahu jt
pravá strana rovnice (10.73) záporná. Další kritérium stability pienosu mriŽemt
tedy zapsat ve tvaru

d9
dE.U
Toto kritérium mriŽeme získat i graficky, kdyŽ napětí E a rihel lj

odpovídajicí bodrim a aŽ f na obr. l0.37a, nakreslíme jako samostatnou závislosl
(obr. 10.37b). Místo napětí E zde mriŽeme zakreslit napětí U* nebo napětí U v jinérrl
uzlu sítě, protoŽe tato napětí jsou oproti E změněna pouze o určit! ribytek napětí

Hraniční stav (pŤi g:90.) nastává, kdyŽ platí d.g/du - _co, tj.

dU
d9

Pro jalov1f vlkon platí

- 3Ez lEIlO:Ť-fcos9
Derivací podle U dostáváme

dQ 3 ( ds'
dU : x \-Ecos'9+EUsint#)

a dosadíme-li d'g/du _ -tg SlU, což lze pro dP ldu
(10.73)' dostaneme po ripravě

dQ 3( E \
dU : x \_ *šT/ (0.11t

Pro .9 - 90" bude ziejmě dQldu + _co. V rozsahu 0 < 9 < 90" (stabilní oblastt
p(ati dQldU < 0. Tento vztah platí pro libovoln]i uzel s napětím U a jalovynr
vykonem Q ve tvaru

do
?Ť.U (l 0.78 )

Takto získáváme další kritérium statické stability soustavy. K jeho ap|i.
kaci neni potŤebná znalost rihlu g. Je moŽné ho aplikovat i ve složitější soustavě.
protoŽe závislost Q : r1il.J) he získat pŤímo měŤenim v uzlech soustavy' V]ykon Qje v.takovém pŤípadě dán rozdílem vykonu 0,, dodávaného do uz|u ze zdrojťr'
a v1ikonu Q., odebíraného spotŤebiči

( 10.79)
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: 0 odvodit stejně jako vztalr



Ve stavu rovnováhy (pŤi konstantním napětí v uzlu) jsou tyto v1fkony Q*

a Q' stejné. PŤi změně napětí v uzlu se v:/kony Q" a Q. měni rťrznlm zprisobem

v závislosti na tzv. u|lkonou!,ch charakteristikách zdroji a odběrri. PŤíklad takovlch
charakteristik je uveden na obr. 10.38. Rovnovážn;i stav odpovídá prťrsečíku kŤivek

Q"a Q,,kde Q _- 0. PŤi náhlé změně vjkonu o AQ se napětí změní o ÁU. KŤivka

8 : (U) má klesající charakter aŽ k bodu s kritick]fm napětím U*,,,. Po tento bod

je provoz stabilní, protože dQ|dU < 0' Klesne-li však napětí pod hodnotu U1.;.,

soustava se dostává do nestabilní oblasti. Čím má tečna v provoznim bodě kŤivky

strmější charakter, tím je pokles napětí pŤi změně vlkonu menší (obr. 10.38a' b).

Čím btize ke kritickému napětí, tím je menší Íezerya ve stabilitě provozu. Hraniční

stav znázoriiuje obr. l0.38c, kdy se provozní napětí rovná kritickému napětí. PŤípad

na obr' l0.38d pŤedstavuje nestabi|ní provoz.

cl

obr. l0.38. Závislost reaktančniho v1|konu na napěti

ProtoŽe kritérium dzldu < 0 bylo odvozeno z kritéria dP/d.g > 0, v ko-

nečném drisledku pŤi dosažení hodnoty ďQldU > 0 v libovolném uzlu soustavy

dochází ke vzr stu zátéŽného rihlu některého ze zdrojťr v soustavě nad 90" a tim

ke ztrátě stability.
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Pro driležité odběrové uz|y |ze zavést činitcl rezervy' vyjádŤen pornoci
napětí

L ^. - 
Un - U*.,, 

. 1ggn"% - -----i-
-n

kde U' je jmenovité napětí v uzlu,
Ut.i, kritické napětí v uzlu'

Činitel rezeÍvy podle kritéria, vyjádŤenéIro vztahem (l0.80), by nerrrěl byt
menší neŽ 10/.' P|ati to pro uzel s nejmenši hodnotou ku,.

Kromě dPlds > 0 a dQldu < 0 j" možné odvodit ještě další kritéria
statické stability. Tak napŤ. z pr běhŮ P : (s) a I] : f(S) lze sestrojit závislosti
P : Í(U). Tato závislost je uvedena na obr. 10.39. Sestrojíme-li závislost dP/dU :
: f(.9) (obr. 10.40), vidime, Že v oblasti 0 < 9 < 90. platí

dP
dU.U

( 10.80)

( 10.81)

coŽ nr Žeme pokládat za dalši kritérium stability. V praxi je často moŽné závislost
P : (U) [nebo U : (P)] zjistit rnnohem snáze neŽ závislost P : f(,9).

0 +u

obr. l0'39' Zírvislost P : t|Ll) obr. t0.40. K odvození kritéria
dPldu < 0

Jin rn kritériem je kritérium dPldf (derivace činného vykonu poc1lc frck.
vence), které uvádí [21]' Jeho pouŽiti je analogické s kritérien-r dQldu < 0. pouzc
se ÁQ rrahradi LP a ÁU se nahradí Ál

Závěrem této kapitoly m Žeme shrnout, Že pro praxi jsotl nejvlrcldnějši
kritéria dP/ds > 0 a dQldu < 0. První lze s vyhodou použit v sitích s dálkovlmi
pŤenosy, druhé v zauzlen;|'ch sítich. Všechna praktická kritéria byla však odvozena
za určit1fch piedpokladŮ (napŤ. kritérium dQldU < 0 za pŤedpokladu stálého
činného qikonu). Proto je pŤi použití tÍeba ověÍit, zda jsou tyto piedpoklady spl-
něny. V opačném pŤípadě by získané v;isledky neměly platnost. Jednotlivá tlvedená
kritéria nejsou vzájemně zastupite|ná. Provoz, kter by se zdál stabilrrí poclIe

^Á.Dro
o-tiDl!

I
I

I

q
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6.

jednoho kritéria, by rretlrusel b1yt moŽn! podle kritéria vycházejícího z odlišnych

pÍedpoklaclir (to platí napÍ. pro porovnárrí mezi vyšetŤen]/ch na zák|adě změn

Úrhlu a na základě změn napěti).

|0.2, Kontrolní otázky
I. Co rozutlritrrc stabilitou ES.l C]o je statická, dynamická a urnělá stabilita.l

2. odvorlte vztahy pro činnj' a jalov1i vlkon v soustavě dvou strojŮ.

]' Jak souvisi zátěžnj'ťrhel 9 a jeho změny se změnami otáček synchronního stroje?

odvodte základní rovnici k!vání rotoru synchronniho stro1e.

vysvětlete fyzikálni v!znam mechanické konstanty 7.'
Co je vnitrní charakteristika pŤenosu, synclrronizační vÝkon, činitel rezervy? Vysvětlete, co je

pŤeclrodného elektromeclrarlického jevu povaŽovat za
byla .doba trvání vyšetŤovaného jevu de|ší (zpravidla
pŤedpoklad oprávněn1|'

Vzhledem k mal m změnám otáček soustrojí (|/, aŽ 2%) je moŽné []]vyjádÍení vzájemného vztahu v:ikonu a momentu pokláclat lrlovou rychlost z
pŤib|iŽně konstantní. PŤi velk]fch změnách hlové rychlosti by některé z dále uvt
den;fch rivah neplati|y. Jsou to pŤípady vypadnutí stroje ze synchronitsmu (asyr
chronní chod), rozběh soustroji, zastavování soustrojí apod.

odnélro jevu ob
zanedbává.. V rozborech dynamické stability '" 'přiid

alternátorŮ, zlr
Íazeného za

Jevu však potiebrl
podrobnějši pŤístup pŤi respektování prisobení regulátorri buzení.

Dalším dosti čast;/m pŤedpokladem pŤi vyšetÍování dynarnické stabilit
soustavy je znázorněni zátěži v soustavě konstantnimi impedancemi. Tento pŤe<J
poklad téŽ nemusí blt správn , protože pŤi zkratech napěti v síti klesá, čínl
se impedance odběrťr zpravidla mění. Exaktni vyšetfení změny impedance odběrr
je však nemoŽné vzhledem k ve|kému počtu a rriznorodosti odběru.

PŤi vyšetŤování dynamické stability provozu soustavy je častou rilohoL
zjištění prťrběhu elektromechanického pŤechodného jevu, ke kteiému dochází p.
určité změně v soustavě. V tom se cíl Ťešení liši od vlpočtri statické stability, kd
se jednalo o rilohu zjistit, zda je provoz v daném stavu soustavy vťrbec moŽny.

Kvalitativní posouzeni dynamické stability soustavy umoŽĎuje tzv. prauít]l,
ploch,kterym |ze poměrně jednoduše a názorně určit kritickou hodnotu zÁtěžnéht
tihlu. V praxi je však nutné znát krittckou dobu trváni určitého stavu sousta\.
(napÍ. zkratu), po jejímŽ pŤekročeni dochází k trvalému porušeni synchronrriht
chodu někter;fch zdrojŮ soustavy. K určení této doby je tŤeba znát časov:t pr běl
zátěŽného rihlu jednotliv ch strojťr a k tomu je tŤeba Ťešit pohybovou difererrciáln
rovnici synchronního stroje' Těmto metodám budeme nyní věnovat pozorl1ost

10.3.1. Metoda ploch

Piedpokládejme jednoduchou soustavu podle obr. 10.41a. Vykon se zcl.
pÍenáší z alternátoru pŤes transformátor dvojitjm vedenim do tvrdé sitě. Náhradn
schéma soustavy je na obr. 10.41b. Alternátor (s hladk]/m rotorem) je zde zobrazel
podle teorie synchronniho stroje v piechodném stavu (viz kap. 2) pŤechodn]in
e|ektromotorickfm napětím a pŤechodnou reaktancí. PŤedpokladejme dále stáh
budicí proud alternátoru. Závislost v konu na lihlu á je dána, podobně jako u roz
borri statické stability, vztahem (10.12), ale s tím rozdílem, že E, je pŤechodni
elektromotorické napětí a reaktance X zahrnuje pŤechodnou reaktanci alternátoru
X,. U statické stability bez regulace buzení to bylo indukované elektromotorick(
napěti a synchronni reaktance. Závislost v1ikonu P na rih|u á (kter se liší o..
hlu Í} počitaného u statické stability - vizčl. l0.1) rná tedy tvar sinusovkv. V orovozt

konstantní. KdyŽ by vša
nad I s), nebyl by tenr

oblast pÍirozené stability.
7. v čem se projevuje vliv proměnné vzc|uchové mezery synchronniho stroje na statickou

sttbilitu?
8' Jak se projevuje v|iv ztněny buzeni na statickou stabilitu?

9. Jak clvlivĚuje rezistance statickou stabilitu soustavy?

l0. V čem se projevuje vliv pÍeclrodn;i'ch jevri ve vinutích rotoru na statickou stabilitu.l

t l. Popište praktická kritéria statické stability.

l0.3. Dynamickástabilitajedrroduchésoustavy
Úvahy o statické stabilitě pŤenosu se mohou uplatnit pŤi mal;ich kyvech

strojri (tj. pŤi mallch změnách zátéžného rihlu). V praxi však existuje mnoho

náhl;iclr změn stavu soustavy, pŤi nichŽ v drisledku nerovnováhy dodávaného

a odebíraného vykonu dosahují změny zíltěŽnych ťrhlú velké hodnoty. Jsou to

spínací pochoily (napí.. vypnutí vedeni nebo transformátoru), nárazy zatížení a pÍede-

vširn zkrary' Změrta impedance je v těchto pŤípadech skoková' Soustava pí.ejde do

novélro stavu elektromechanick;Ínri kmity' protoŽe setrvačnost soustroji nedovo-

luje okamŽitou změnu provozních veličin (r]hlu 9). PrŮbělr těchto kmit mťrŽe blt
takovy, že se rihel ustálí na nové konstantni lrodnotě, ale i takoq|', že uhel bude

neustále narrjstat. Druhf pÍípad znamená ztrátu stability.
Skoková změna vazebni impedance (ve sloŽité soustavě změna většího

počtu vazebních impedancí) zpŮsobuje podle vztahu (10'6) i skokovou změnu

vykonu stroje' Hnací moment (v]|kon), pŤiváděnf z turbíny na hŤidel alternátoru,

se nemŮže změnit skokem. Pííčinou jsou setrvačnost turbosoustrojí a vlastnosti

mechanicklch regulačních obvodťr turbin' Tyto regulační obvody mají určitou

zÓnu necitlivosti (na změnu otáček reaguji aŽ tehdy, když tato změna pŤesáhne

určitou hodnotu). Tato zÓna necitlivosti b1f vá0,5 /, jmenovitj,ch otáček a někdy i více.

PŤi procesech v mezích dynamické stability docházi ke kfvání stroj , které pod

hranicí stability nepŤesahuje | /, aŽ 2 /" jmenovitfch otáěek.

ZpoŽdéni meclranick clr regulátorťr otáček je dále zpŮsobeno jejich vlastni

mechanickou setrvačnosti. Konečně brání jejich rychlému pŮsobení i hmotnost

hnaciho média (napŤ. uzávěry vody není moŽné zavŤit okamžitě, protože by došlo

k silnlm mechanick:|m rázrim v pŤivodniclr potrubích). Všechny tyto skutečnosti

jsou drivodem k tomu, Že mechanick! pŤikon alternátorrj |ze v prriběhtr krátkého
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C)tlellirarrÝ vÝkon P|'.ie tedy menší neŽ dotlávalt1' r'i'ktltt /). (ktcr.1' pova-
žujerne za konstantní v prŮběhu celého pŤechodného jevu)' Tírn dochází ke vznikr.l
urychlujícího vlkonu ÁP.,, kter ' je v okamŽiku vypnutí vederrí

AP":P-4>0 (10.82

Podle základních zákonŮ mechaniky se tento piebytek v1ikonu projclr
zvyšováním rihlové rychlosti stroje. Úhlové zrychlení je po pravě vztahu (10.3!i l

( t0.8l r

ProtoŽe 
^Po 

> 0, bude i eo > 0, tj. rotor stroje je uryclrlován. Urychlováni strojL
znamená zvětšování hlu á. Proces tedy bude dále probíhat z bodu A,po kiivce Il
ve směru vzrristajicího tihlu á. Jak je patrné zobrázku, pŤi vzrristu tihlu urychlujícl
vjkon klesá z hodnoty ÁP. v bodě A, aŽna nulu v bodě B, kdy se pŤi rihlu á, elek-
trick vfkon opět rovná dodávanému mechanickému pŤíkonu' Prriběh zátěŽnéhl
hlu á a změny ťrhlové rychlosti Lol |viz vztah (10.20)] v závislosti na čase je nll

obr. l0.4le' PŤi rihlu á' (bod B) dosahuje změna ťrhlové rychlosti maxima. Pi.i
dalšim vzrrjstu rihlu odebíran;| v1|kon pŤevyšuje mechanicky pŤíkon. Tím sc
urych|ujicí v1|kon stává v drisledku změny znaménka záporrr m, tj. brzdícínl
v1ikonem. Pod|e zákonri mechaniky bude za bodenr B uhlové zrychlení zápornÓ.
Úhlová ryclrlost rotoru stroje tedy začne klesat aŽ na hodnotu synchronní ťrhlol,c
rychlosti (bod C). Kinetická energie, kterou točíci se části získaly zrychleninl
v useku A,B, se v ťtseku BC spotŤebuje brzdícim vlkonem a dojde ke zpomalcni
aŽ na synchronní ilhlovou rychlost v bodě C. Avšak stav rovnovál-ry v1ikonŮ v bodě C
nenastává' protoŽe odebíran:/ vykon pŤevyšuje dodávan5í mechanick! pĚíkon.
Stroj proto bude dále piibrzdbván, irhel se začne zmenšovat, hlovÓ zrychleni jc
záporné a hlová rychlost k|esá pod synchronní rihlovou rychlost (Áo-l je záporné)'
Tento stav trvá do té doby' dokud nedojde k rovnováze v1|'konťr, tj. dokud ťrhcJ

neklesne na hodnotu á' (bod B). Zde se brzdící v1|kon změní na uryclr|tr.jiei
a rihlová rychlost vzrristá. Celj děj pokračuje dále k;|'váninr rotoru soustroji oko|..
fovnovílŽné hodnoty pololry s uhlem ' 

(bod B). Zanedbáme-li tlumicí učinkl
(tŤení, vliv vinutí rotoru ald.), má k;f vání netlumeny periodicky charakter (obr. l0.4le)
V piípatlě prisolrení tlumení sc anlplituda kyvťr bude znlenšovat. aŽ st'tr|rcl ustírIi
na |rodnotě <)' a uhlová rychlost na synchronní rjhlové rychlosti. ProtoŽe sc

o zacl-tování stability zpravidla rozlroduje v prvnim cyklu kj'vání, kdy se vlir
tlumení na prriběh á projevuje v malé míŤe, provádí se vyšetŤení stabi|ity často sc
zanedbáním tlumení. V kaŽdé soustavě však určité t|umení existuje, takŽe anrpli-
tuda kyvri bude postupně klesat.

V naznačen ch prribězích jde ziejmě o stabilni stav soustavy, protoŽc
amp|ituda kyvŮ nevzrťrstá. Za určttych podmínek mťrže dojít k nestabilnírnu pru.
běhu a k rozpadu soustavy. Dále odvodíme analytické vyjádÍení těchto podmínek.
PouŽijeme k tomu rovnici (10'38). ProtoŽe hodnoty rr;.', [., a s,' z této rovnicc

, / d'.' \ cr;o ÁPo''.:\d./á=,":ff

<;
lr
l6'

fr

obr. |0.4|. Pravirllo ploch; a) schéma soustavy, b) náhradní schéma soustavy se dvěma

vedenimi, c) náhraclni sclréma soustavy s jedním vedením' d) vYkonové charakteristiky,

e) prťrbčlr rjhlu á a změny rlhlové rychlosti Aa;

s oběma paralelními vedenimi je to kŤivka I na obr. 10.4|d. V porovnání s kÍivkou

prostatickoustabilitumázávislostvykonunazátéŽném hluudynamickésta-

bility vyšši maximum, protože pŤechodné elektromotorické napětí je sice o něco

menšínežho<lnotaindukovanélroelektromotorickéhona.pětí,alepŤechodnáreak-
tance je podstatně menší než synchronní'

Neclrť dojde u uuedené soustavě k vypnutí jednoho z. paralelnich vedení.

Náhradníschémasoustavyprotentostavjenaobr.10.41c.JezŤejmé,žeseimpedance
oproti stavu se dvěma vedenimi zvětšila. Podle vztahu (10.12) to znamená menší

amplituduzávislostivykonunarihlu(kŤivkaIlnaobr.l0.41d).Tinrsezměnív:|ko-
novépoměrystroje.VboděAbylarovnováhamezidodávan1|mv)ilkonemP,
(vj,kon turbíny) a vykonem Po, odebíran1fm z alternátoru pÍi hlu á.. Po skokové

změně impedance Se zeŘŽnÝ,il,"l n d.i.l"dku setrvačnosti soustrojí nem Že změnit

okamŽitěa.zťrstávánahodnotě6,,Zménisevšakv1|konodebíranyzalternátoru
na hodnottr P,", odpovídajíci irhlu á" na kŤivce II (bod A, na obr' l0.41d)'
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v prŮběhu pŤechoclného jevu považujeme podle

stantni, nrťtŽeme rovnici (l0.38) zapsat ve tvaru

á2Á", ! : cAPdt'

kde

uveden;Ích pÍedpoklad za kon.

(10.84)

(l)^
c:-i-:konsl

,l-Ď"

Rovnici (10.84) upravime tak, že obě jeji strany vynásobíme v;irazem

2d6ldt

. (lá d2á _ .,. nu dá
l:-:2- dt <]Í. dt

Levá stranir takto upravené rovnice je derivace vyrazu (dá/dr), podle času

.[(*)'] 
:

dr

Upravime tuto rovnici dále

f./-r(\2-ld|í+) |:z.apoa
L\OIl J

Integrací dostáváme

/'r-s\2 ě1{+l : I zclPoa
\ dr / j,,,

kde t), je ncjvětší <losaŽená hodnota irhlu. Po dalši ripravě bude

. d lT, 
^, 

* (10.8s)aru: ar:1,i.,

Z této rovnice už mriŽerne pŤímo určit podmínku zachování stability. Z dosavad-

nich rlvah je zŤejmé' že to je tehdy, kdyŽ se irhlová rychlost ustá|í na konstantni

(synchronni) hodnotě, tj' když platí Árr) : 0. Podle této podmínky dostávánre

Levá strana této rovnice ztlamená vyšrafovanou plochu AA,BA. která je
na obr. l0.4ld označena (+) (tzv' w.ychlujít:í plot:ha). Pravá strirtra znanená plochu
BC,CB označenou (_) (tzv. brzt]ící plocha)' Takto se dostáváme k tzv. prauidlu
ploch, které Íiká, že na hranici stability je urychlující plocha Sn svou velikostí
rovna bnzdící ploše S-' Podmínkou stabilního provozu je tedy nerovnost

s+<s-
( 10.88)

Pravidlo ploch mrižeme odvodit i z kinetické energie stroje. Protože
tihlová rychlost je téměŤ konstantní (změny jsou 1/, až 2\),je v konová cha-
rakteristika P : f(.5) současně i momentovou charakteristikotr M : f(á)' Protože
energie W je dána vztalrenr W:IM dá' udává plocha S+ v určitém nrěiitku
kinetickou energii, kterou rotor soustt.ojí získá pŤi svém urychlování' a plocha S-
udává energii spotiebovanou na piibrzdění rotoťu. Nemír-li dojit k narušeni
dynarnické stability' musí b t urychlující energie menší než brzclíci'

Jak je vidět, mŮže pŤi dynarnickém elektrolneclranickénr piechodnÓrn je vu
zátěžny írhel pŤekročit hodnotu 90o beze ztráty stability. Hranicí stabilityje taková
hodnota á', pŤi které platí S+ : S_. U statické stability byl hranici uhel 90".

n ^ r m.iU o0 o' w.02 +Ó
o)

0 .+f
b)

obr. l0.42. Prťrběhy pro nestabilní stav; a) vjkonové charakteristiky'
b) časov;i prňběh ťrhlu <)

Pr běhy pro nestabilní pŤípad jsou naznačeny na obr. 1O.42a. Na první
pohled je zŤejmé. že brzdici plocha je zde menši než plocha urych|ujicí' Po pŤe.
kročení rihlu á' má jiŽ vfkon ÁP stále kladnou hodnotu. To znamená neustály
vzrrist rihlu á (obr. 10.42b), tj. ztrátu dynamické stabi|ity. V1ikonové charakteristiky
mají stejn]i tvar i velikost jako v pÍípadě z obr. l0.41. PŤíčinou ztráty stability je
v tomto pŤipadě velk]í' pŤenášen! v)ikon Po, kterému odpovídá velk;/ rihel 

".S rostoucí hodnotou P. se zŤejmě pŤi stejn]/ch podmínkách urychlující plocha
zvětšuje, kdeŽto brzdící plocha se zmenšuje. V dané soustavě tedy existuje hra-
niční v1ikon, pŤi kterém platí S+ : S_. Da|ší zvětšování pÍenášeného vÝkontr vede

2c^P+
clt

or

I

EN

z rovnice (10.85)
Óz

Í ^Pdá:0to

(10.86)

Z obr.10.4ld je zŤejmé, Že tento integrál pŤedstavuje vyšrafovanou plochu.

lnterval (á., áz) lze rozdělit na dva intervaly (áo, Ó,) a (á', á,), čímŽ s ohledem na

záporné znaménko ÁP v intervalu (á1, á2) dostává rovnice (10.86) tvar
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vpiipaclěvypnutijeclnohozvedeníkeztfátědynamickéstabilityakrozpadu
soust.rvy. Tato ho<lnota v konu blvá však obvykle tak velká, Že ji ani není lnožné

pŤcnášct se zí.eleletn k jin!nr kritériim (napí. statická stabilita, dynamická stabilita

p.i zk,at""l.,, zatiŽeni uoaie'i apod.)' Proto takto urěen1f v kon obvykle neni

kritÓricnr pÍcrlosové schoprlosti soustaVy.

Mnohenrvětšízn-rěnrrstavusoustavynastávápŤizkratech.Ciseln:|miv]y-
počty nr Žeme zjistit' Že vazebni impedance se zde podstatně změní. PŤenášeny

vykcln během zkratu nírsledkem velkého vzrťrstu vazební impedance značně po.

klesne. Velikost poklesu závisí na mistě a druhu zkratu. PŤi trojfázovych zkrateclr

mťrže pŤcrrášen! vykon klesnout aŽ na nulovou hodnotu. odlehčení strojťr pŤi

zkrateclr je tedy v porovnáni s piípadem vypnutí jednoho ze dvou paralelních

ve<teni po<lstatrrě vážnějši změnou v soustavě, která mťrŽe ohrozit dynanlickou

stabilitu cltodu soustavY.

Po určité době trvání zkratu zap sobí ochrany a vedení vypnou. Pro tento
stav soustavy (označme ho III) platí náhradni schéma podle obr. 10.43d. Vysledná
vazební reaktance X|lI se zŤejmě v porovnání s bezporuchov5Ím stavem (obr. 10.43b)

mírně zvětší. Vazební reaktance v jednotlivych stavech jsou ve vzájemném vztahtl

YtrsYIt,Yr
Maxirna vlfkonovych charakteristik (obr. 10.44a) jsou proto ve vztahu

Pl">P#>Pll

o-

I

,o -,t

6 Ó' 6w 12 1t-q cr
ol +6 0 +r

blobr. l0.43. Trojfázovj'zkrat lla
jednom ze dvou paralelnich vedeni

a) schéma soustavy, b) náhradní

schéma v bezporuchovém stavrr I,

c) náhradní schéma běhenr zkratu
(stav II), d) náhradní schéma

po vypnutí vadného vedení (stav III)

obr. l0.44. K trojfázovému zkratu; a) vlkorrové clrarakteristiky
b) prÍrběh irhlu á

Vazební impedance (a tim i maximum kÍivky 1l) závisí na druhu a nristč

zkratu. V piípadě trojfázového zkratu na začátku vedení by byl pŤenášen vykotl

nulov:i(P|1 :0), protoŽe reaktance X'I by byla velmi velká (XII- co). Tím by se
charakteristika II na obr. t0.44a změni|a na risečku, leŽící v ose á.

PrŮběh pŤechodrrého jevu a pravidlo ploch mťrŽeme vysvětlit pomocr

obr. 10.44a. V;fchozím bodem je bod A s parametr} Po, o, kter platí pii bez'
poruchovém provozu. Vznik zkratu znamená pokles odebíraného v konu na hod"

notu Pi pii ťrhlu á. (bod A,). v drjsledku konstantního pÍíkonu soustrojl
('P,: 1,o,',,vzniká uryclrlujicí v:|kon. Útret a začne nar stat a pracovní bod se pŤc

souvá z bodu A po kŤivce II do bodu C. PŤi rihlu á',o dochází k vypnuti vadnéht

vedení. To znamená pŤechod z bodu C do bodu C a další presun po kŤivce IIl
až do bodu D, když by se v tomto bodě dosáhlo rovnosti plochy brzdicl
a urychlující. V oblasti A,C totiŽ pŮsobi na rotor stroje kladn! rozdíl v konLI

(urychlující vfkon), kter1| uděluje rotoru kladné irlrlové zrychlení' Y drisledku toht.

uhlová rychlost stroje od bodu A, do bodu C roste (Ato > 0)' Po pŤechodu dt.

bodu C, je rozdíl v1ikonri záporny (brzdící v]fkon) a zpŮsobuje záporné ťrhlove

Neclrť v datré soustavě vznikne uprostŤerJ jednoho z vedetri trojtázovy

zkrat(obr.10.43a).Nálrradníschémasoustavyběhemzkratu(obr.l0.43c)se
crproti schérnatu v bezporuchovém provozu (obr. 10.43b) zméni. Zatimco v bez-

poruchovém provozu (Lznačme jej jako stav I) je vazební reaktance X| (pÍi za.

rre<lbárrí rezistzrnci) <lŽrna součtem X,^+ XT + X,.dl2, bude vazební reaktance XlI

během zkratu (stav Il) podstatně větší. Zjistili bychom ji transfigurací troj helník -
hvěz<la impcdanci na obr' 10.43c a irpravou tohoto schématu na článek T. Tím

dostaneme článek T z obr. 10.2 a pro reaktanci 'Xll platí vztah [viz odst. l0.l.1'

vztah (10.2)l

Xtt: Xr + X2+ XtXzx;l

k<le X,, X,, X,jsou reaktance článku T. Je tŤeba upozornit na to' že XlInení

reirktance zkratovélro obvoclu (ta je naopak pŤi zkratu velmi malá).
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zrychleni a pokles uhlové rychlosti. Plocha A^,CFA tedy piedstavuje urychlujicí

energii a plocha FC,DD,F brzdíci energii.
Pokud proces nepŤekročí bod E na charakteristice lI, zťrstává dynamická

stabilita zachována. Po pÍekročeni bodu E je však rozdil v konťr stále kladny'

rotor stroje je stále urychlován, rihel roste a dochází ke ztrátě dynamické stability

chodu soustavy. Na hranici stability tedy hel dosahuje bodu E s hodnotou

I| _ 6t.Zt|e je 15, ir|rel, nil kterém se ve stavu III provoz ustálí po dozněrrí elektro-
meclrarrickélro pŤechodného jevu, tj. po vzniku nového rovnovážného stavu. Hodnotu
kritickéIro r|ilr|tr á1, tj. souŤadnice á bodu F na hranici stabi|ity (pŤi rovnosti
S* : S )' mr]žernc určit z rovnice

Komplikovanější je pŤípacl pi.i pouŽiti tlpětnéln zupílrciní (OZ) rra vc

denich. Je to zaŤizení, které po vzrriku zkratr.r odepne va<lné u./ení od napět

a po tlrčité clobě ho znovu zapne. Během beznapěťové pauzy má .rblouk v rnísti

zkrattr čas na to, aby zhasl' V mnoha pŤipadech 1t'luunt |i1 
jednofázov1icl

zkratcch na venkovnich vedeních) tím zkrat ;;;;il 
" '. '.á;apnutí 

veclen

pokračuje provoz nerušeně ctáte. Když zkrat ne;i;;;';J;"i;" iiine clefinitivnc

I)oba beznapěťové pauzy blvá asi 0,3 s píi "'oil;.; l;; il;il||]|!tz'ové 
07

a aŽ o,7 s pŤi vypínání jedné fáze (|ednofá'";;;;i;;"."' 
.i.;;;,Íii'1"r;

napěťové pauzy je dána dobou potÍebnou ke zhasnutí oblouku, 
---

dynamickou stabilitou soustavy.

,il n- t

Í (p. _ P|| sin á) dá : - J (t'. _ P|| sin á) drl
/5., át

Řešení této rovnice vede ke vztahu

P"(l80. _ l -.)")ft.' _ P|j]cos, _ P||cosá"
( 10.e0)

Všechrry ťrhly ve ztalru (10.90) jsou vyjádŤeny v irhlovych stupních' Zkrat tedy

musí b;i't vypnut nejpozději tehdy' když zátěžny irhel dosáhne hodnoty u.

Když zkrat zanikne sám diíve, neŽ dojde k vypnutí vadrrého vedení,

uveclen1i popis prribělru pÍec|rodného jevu bude stejny s tím rozdílem, Že kŤivka III

bucle totožná s kÍivkou I.
PÍi respektování rezistancí v soustavě je určení kritického rlhlu kompli-

kovanějši. Pracovní body na qfkonovych charakteristikách nemaji souÍadnici na

ose P danou je<tnoduch;im vlrazem P-siná, ale vztahem (10'6). Rovnice (10.89)

bude mít tvar

uk

{ 
to. _ tr.tt _ 3tt sin( _ a'!;] oá :

J [p. _ trlt| _ B||| sin (á _ aI]I')] dá
át

kde

At : 3(E')2 Yf , sin a', ; Br : 3E'U Yrz.

proi:II,III.
PÍínré Ťešení rovnice získané integrací rovnice (10'91) je obtíŽné. Proto

je vhodné pouŽít počitač a iterační metodu' Hranice rihlu á pŤi iteračním vypočtu

v počtu |ze zadat v interva|u ( .,' n).

Časové prŮběhy írhlu jsou uvedeny na obr. 10.44b. Pr běh 1 je stabiltti

(pÍípacl s.| < s_ s respektováním tlumení), prriběh 2 je na hranici stability
(S+ : S') a pr běh 3 je nestabilní (S. > S_).
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obr. l0.45. Vlkonové charakteristiky pro soustavu s trojtázovlm oZ
a) spěšné oZ' b) nerispěšné oZ

V1/konové charak teristiky s vyznačenlmi plochami. p," o,'olo,!,i,oTíJ#.
oZ jsou uvedeny na obr. 10.45' obrázek |0.45a.znázorIiuj1 po1ě.ooau a.pr.. BoZ' Po vzniku zkratu se pracovni bod posouvá z rovnou'áŽného u'-,*ná pŤeclrot
do bodtr C' kde zapŮsobi OZ a vypne postiŽené vedení. To 

'nio,tizené vedett
do bodu D. Beznapěťová pauzaje dána kÍivkou DE. V bodě E se Fvní bod se pŤe
znovu zapne. Zanik|a-It porucha během beznapětbvé pauzy' Praeo,renosu bez o)
souvá z E do F na kŤivku I. Vidíme, že se brzdicí p|ocha oproti p,.5 ooruch be2
zvětši|a' pÍičemž hlavní pŤedností je možnost zániku pŤechodn;!'
trvalého vypnutí vedení. lu E je prribči

PŤi nerispěšném oZ (obr. 10.45b) je situace jiná. Do boltí vedení, buct'
stejn;í' jako pŤi rispěšném oZ. Trvá-li však zkrat 1..po zllovuz1Pnustroj tedy opČ.
bod F na kŤivce II (stav se zkratem na vedení). V riseku FG j. u.d"ní a k pŤe
urychlován. Y bodě G dochází k deÍinitivnímu vypnutí vadného brzděn. Za bo
chodu do bodu H na kŤivce III' Dále by byl stroj až do bodu J lroti obr. 10.45.
dem J docházike ztráté stability' Jak je vidět' brzdicí plocha se op.6u F.FGG,F
podstatně zmenšila, kdežto urychlující plocha se zvětšila o Plo,t"bility zhorš1
V pŤípadě ne spěšného oZ se tedy situace z hlediska dynamické Z na dvojitycJ
a to dokonce i oproti pÍípadu bez oZ' Použití trojfázového o
vedeních je proto tŤeba dobÍe zvážit.

(10.89)

(10.91)

o-

I

D

ar

I

F

6o90Cr0
dl +Á
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Jednoíázové oZ je z hlediska dynamické stability podstatně v:ihodnější.

ProtoŽe se vypiná pouze jedna íáze, pokračuje pŤenos vykonu zbyvajícírni dvěma

fázemi i během činnosti oZ. Tim je i vazební impedance menši,.stroje jsou mérrě

odlehčené a jejich ťrhly narristaji pomaleji.
Po vysvětleni pravidla ploch mťržeme učinit závér o podmínkách zac|to-

vání dynamické stability pienosu pÍi zkratech. V podstatě mohou b:ft piíčiny

ztráty stability tyto:
a) Vetki,pÍenášeny t;ilkon Po.Tím je irsečka AE na obr. l0.44a položerra vy.

soko, it proto je urychlujici plocha větší neŽ brzdici' V takovém pÍipadě je nutné

omezit pŤenášen1/ vykott.
b) Vetká intpetlartce uedení, po vypnuti vadného írseku, tj. slabě dinrenzo-

vané pÍenosové cesty' Tim je kÍivka III niŽší a brzdící p|ocha je menší. V takovénr

pŤípadě je tŤeba zesilit pÍenosové cesty (kornpenzaci vedení, v;ístavbou dalšílro

vedení apod.), což je ovšem náročné na investice. Dalším možnym opatŤenítn

je opět zmenšení pŤenášenélro vlkonu Po.

c) Dlouhá t]oba truání zkratu. Dosáhnout nápravy lze zkrácerrím této doby

(pokud to dovoluji dané prostŤedky' zejména ochrany a vypínače). Není-li to moŽné.

musi se zmenšit pÍenášen!'v kon P.. Zkráceni doby trvání zkratu znamená vypnutí

vadrrého vedení pii menšim rilrlu á. Tim se risečka CC, na obr. 10.44a pŤesune

doleva. Vysledkem je zmenšení urychlujicí plochy a zvětšení brzdicí plochy.

Z uve<len:ich opatŤení má zŤejmě největší vlznam zkrácerri doby trvání

zkratu, protoŽe zmenšování pfenášeného v konu znamená menší využití vedení.

Žádoucí jsou co nejkratší doby trvání zkratu. Proto je tŤeba na dlouhfch vedeních

a dŮ|eŽitfch spojiclr pouŽivat ryclrlé a spolehlivé ochrany a vypinače. V]|znamu doby

trváni zkratu a jeho vlivu na dynamickou stabilitu si blíŽe všimneme v dalším

odstavci pŤi iešení časového prriběhu záLéŽného rih|u během dynamicklch pÍe-

chodn ch jevti.

obr. 10.46. Schéma soustavy k piikladu l0.5

(2' je v1|kon dodávan1i do sítě s napětim u)

PÍíklad l0.5: V soustavě podle obr. 10.46 zjistěte, zda v daném stavu po vyptrutí

jednoho ze dvou paralelních vedení zťrstane soustava stabilní. Parametry prvkŮ

soustavy jsou:
Alternátor: P":500MW, cosE,,:0,85, U",,: 12 kv' L:8s, xo:

:210%, x',r:25/,, x:!,: I3/,
Transformátor: Sn : 550 Mv. A, Ut : 12%, p: 12'5/400 kV
Vedení: l : 432km, X1 :0,42Q/km

Na konci vedení je napěti U" : 390 kv' pÍenášen5Í vykorr P' : 450 MW
(trojfázov1|), cos E2 : o,72 indukčního charakteru'
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Vypočet proveďte s poměrn mi hodnotami (s' : l000 Mv. A, U-" :
: 400 kV). Rezistanci článkri zanedbejte.
Řešeni: Nejprve vypočitáme reaktance článkú soustavY

x'n : 0,256 (j*)'-jff : o,:,2

0,85

xr:0,r2#+ffi.:0,218

x,".1 :0,42.432-4# -- 1,134

obr. l0'47. Náhradni scl]énra soustavy
z obr. 10.46

Náhradní schéma soustavy je na obr. 10.47. V1fsledná reaktance je

0,392 + 0,218 + 0,5. 1,134 : 1,177

Napětí na konci vedení

-190 ,^^u : 
4oo 

p:: o'97s A
V1|'kon na konci vedení

450 - 0.4s
P' : r OOO 

: 0,45: sz: ffi: 0,625

q2 : arccos 0,72 : 43,95"

Proud na konci vedení

0,625 l-43.95"
r, : 

-d- 
: 0,641 l-43,es"

Napětí na začátku

e' : 0,975 + 0,641 l-43,95" .1,777 190" : 1,594 119,92"

Vlkon na začátku

t, : 1'5941128.0,64t l-43,9s': 0,45 + jo,92

Reálrrír část (0,45) vykonu s, je stejná jako p2. To potvrzuje správnost v počtri,
protoŽe pŤi zanedbání rezistancí ztráty v síti nevzrrikají.

s;Q625/.395'

P2,cÉl2

zt3



Maximálni vlkon s oběma vedeními je

, 1,594 . 0,975 , .^n':-:ilp-r n 
1 ,r7'l

Po vypnutí jednoho z vedeni je vazebni impedance

0,392 + 0,218 + 1,134 : 1,744

Maximálni vlkon s jedním vedením je

,'j : t't9,0= 
9:ntt : 0,891. m 1,144

Podminkou zachování stability je, aby platilo S+ < S_. To je v tomto pí.ípadě
splněno. Vypnutí jednoho vedení tedy stabilitu dané soustavy neohrozí.

PÍiklad 10.6: V soustavě z pÍíkladu 10.5 (obr. 10.46) zjistěte kritick!' r]hel pŤi
trojfázovém zkratu, kter vznikne uprostŤed jednoho z vedení.
Řešeni: Z pŤíkladu 10.5 pouŽijenre tyto hodnoty:

u : 0'975 f0"; e, : 1,594 f Í9,92"; z\z : |,|77 /90. (stav bez poruchy);
z|iÍz: |']44 /90" (stav po vypnuti jednoho vedení).

obr. l0.49. Náhradní schéma soustitvy
pro stav II

obr. l0.50. Článek T pro soustavu
z obr. 10.49

&oÁ5

I
I

I

obr' l0.48. V!konové charakteristiky

soustavy z pŤíkladu l0.5
(1,132 opravte na 1,32)

+6

V1|'korrové charakteristiky jsou na obr. 10.48. Jednotlivé h|y jsou

. : l9,92o; á1 : arcsin_ffi: 30,33o

áz : l80" _ 30,33o : |49,6.|"

Urychlující plocha má velikost

' i1 Il
s* : J (p. - p|].siná)d : PJár _ á")lfu. +

o

+ pr,r, (cosr), - cos o) : 0,45(30,33' - 19,92")ffi +

* 0,89l(cos 30,33o - cos 19,92') : 0'013

Brzdící plocha mír velikost

ě2

s_ : Í (pllsiná - p.)dá: pll(cos 
' 
_ cos 

') 
_

t

_ P"(6z _ á')Tfu' : 0,89l(cos 30.33" - cos 149,67.) _

* 0,45(149,6't' - 30,33)ffi- : O,O
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obr. l0.5l. Zívislosti v}ikonu na uhitr r)

(k pŤíkIadu l0.6)

ve stavu II (během poruchy) platí náhradní sclréma podle obr. l().49.
Po transfiguraci troj he|nika a po rlpravě dostáváme článek T (obr. l0'50). Z něho
určíme vazební impedanci bělrem poruchy

z'lr: j0,894 + j0,284 +
j0,894.j0,284 : j2,966

j0,142

Maximální pÍenášen1f vykon v jednotliv ch stavech bude

v,",: ))!f{1: t,32;

,,l: ,,,Tiťť,' : 0,524

,,:: :,,tn!:l;rrt : 0,8er
t, tal

0

\//

t i\
6
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Závislosti v konu na írhlu á jsou na

vyznitčena svis|ym šrafovánim, brzdící p|ocha

r ^-^^:- 0.45 : .,,., tl"()r : arcsln 0fOT - JV,JJ

Kritickyi irlrel podle vztahu (10.90) je

obr. 10.51. Urychlující plocha je zde
vodorovnym šr.a|ováním. Úhel .5, je

: arccos
0,891 - 0,524

- 131.4"

l0.3.2. Metoda postupnyclr interva|ťr

Pravi<llo p|oclr je dobrou porn ckou pro kvalitativní posouzení vlsledného

stirvrt, do kterého se soustava dostává po proběhnutí dynamického piechodného

jevu. Nedává však obraz o prriběhu tohoto jevu. Pro potŤeby praxe je tÍeba znát

zeiména kritickry rlqbq tryání zkratu a časovy prriběh někter:iclr veličin Í.irhlu Ó',

urychlujíJ|rov1ikonu,Úhlnu@).Ktornujetieba
@piechodnéhojevuiešerrímdiferenciálnirovnice
(10.38), popisujicí klvání rotoru stroje. Po rozepsání ÁP na sloŽky mrižeme tuto

rovnici psát ve tvaru

0,45(180" - 30,33" - 19,92")# - 0.891 cos30,33'- 0,524cos 19,92"

+i# - Pn A1 - Bisin( - a!')

1a
I,E

q
q
6

Itl
'2 ',3 tL

o^,ttrttL
.*Í 0n' , Í, t' to

+t

( 10,e2)

kde

Ai : 3(E')2 Yi, sin a', , ; Bt : 3E'(l Yiz

pro i : II' lII. PÍi zanedbáni rezistanceje ai' : d'rr :0.
K iešení rovnice (10.92) je možné vyuŽít některé ze známych rnetod

Ťešení di|erenciáIních rovnic. obtížnost Íešeni spočivá v tom, Že pravá strana

rovnice obsahuje trigonometrickou funkci. Situace se zjednoduší pŤi B' : 0, což-

platí pÍi velkj'ch lrodnotáclr vazební irnpedance (Ytz :0, pŤípad trojfázového zkratu

na jedno<ltlchych veclenich). Pii ma|yclr irhlech lze dosáhnout zjednodušení pouŽi-

tínl vztzrhu sin(á _ a): _ a. obecně je však zapotŤebí Ťešit rovnici (10.92)

v uplnénr tvaru.
Z matematiky jsou znítmé rrizné metody Ťešení diferenciálníclr rovnic typu

rovnice (10'92). Je to napŤ' metoda Rungeho-Kutta a jiné. Pro tyto nretody jsou

v knihovnách počítačŮ obvykle k dispozici lrotové programy' takŽe jejich pouŽití

nepťrsobi obtíŽe. Pro Ťešení rovnicc (l0.92) se v elektroenergetice potrŽívá nretoda

čiselného integrování. |z,v. nrctoda postLlpn)i('h intertlalťt. Talo metoc]a spočívá

v rozdčlerri spojitélro pŤeclro<lného jevu na diskrétrrí proces' probílrajíci v časovych

intervalech stejné délky Át, které na sebe navazují. Urychlující vlkon v intervalu Át

poklácláme za konstantní, takže je konstantní i Írhlové zrychlení rotoru soustrojí
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obr. 10.52. K metodě postupnlch aproximací; a) v1ikonové charakteristiky
a urychlujíci vjkon' b) časovj'prriběh urychlujícího v konu, c) časov;i.prťr&h uhlu'
d) časov! prriběh změny hlové rychlosti

během intervalu Ár. Tím se diferenciální rovnice kyvu pievádí na soustavu alge-
braick ch rovnic, jejichž Ťešeni je jednoduché. PŤedpokladern je velmi malá změna
hlové rychlosti rotoru soustrojí bčhenr piechodného jevu. Chyba vzniklá timto

pÍedpok|adem je zanedbatelná, neboť změny ťrhlové rychlosti u stabilních prťr.
běhú nepiesahuji |'/" aŽ 2/. synchronní uhlové rychlosti. Jsou-li však změny
tihlové rychlosti větší, je tÍeba v dalších rivahách nepočitat se synchronní r]hlovou
rych|ostí cr;o, ale s okamŽitou ťrhlovou rychlosti c'l' danou vztahem

(r 0.er)

Sledujme vznik piechďného dynamického jevu s pŤechodem ze stavu I

do stavu II s q|konov!mi charakteristikami podle obr. l0.52a. V prvním okamžiku
vzniká urychlujici vykon ÁP". V prŮbčhu pŤechodnéhojevu (pohyb pracovního bodu
z bodu A, po kÍivce lI se vzrristajícím rihlem <)) se urychlující vfkon zmenšuje.
V jednot|iv]/ch intervalech povaŽujeme urychlujici v kon za konstantni' a to rovny
hodnotě tohoto v konu na začátku intervalu. Skutečnj, prriběh tím nahradíme
stupĎovitlm prťrběhem (obr' l0.52b). V pr běhu celého prvního časového intervalu

dÓ
al: crt" * 

*

217



tedy prisobi urychlrrjici vykon AP". Tento vykorr zpťrsobuje konstantní uhlové zrych-

lení c, rotoru soustrojí, pro něž podle (10.83) plati

,,, : -!- LP. (10'94)
. 

/ n'Ďn

k<le tl ry (rlo pro malé změny rihlové rychlosti.

VdŮsledkutolrotoirlrlovélrozrychleníjenakonciprvníhointervalu
celková změna hlové rychlosti

Ar-r-l,:e1AÍ:ffio".

čátku a na konci intervalu (místo urychlujiciho vykonu na začátku intervaltr)
V prvním interva|u se nic neměni, protože (0 + 

^P.)/2 
: LP,l2. Ve drulrém inter

valu však do vztahu (l0.99) misto ÁP. dosadírne hodnotu (^P. + ÁP')/2. Podlt
vztalru (10'97) dostáváme

(10.10r

kde

n _ a"l\t)2"- Ls"
Ana|ogicky bychom postupovali v dalších intervaleclr' Vls|edrré r'ztahr

mriŽeme shrnout takto

APL6t: Kae
Áá': tr5,-1 * KAP,_,; i:2,3,,,.

ol^(Át)2 / Lr'' + d't,, 
^P' 

\zra2:f.:t--Ť + 
'.l: 

A.'' + K^Pt
_rn*n \ - - /

Úhlová rychlost v prťrběhu intervalu lineárně narristá (obr' 10.52d). Zména uhlu Á 
'

ie Írměrná stiední změně hlové rychlosti ÁíD1..1, která je dána vztalrem

.l^@oAtAP.
ArD1"11 : 1L'utr: Tt. t

Útret Ó se tedy v prvním časovém intervalu změní o A ,

I (,^(ar)2 aP"
A.t' : 2-Ao' 

At: ff--=
Velikost ul"rlu na konci prvniho intervalu (obr' 10'52c) je

(r0.e5)

( r0.96)

(10.97)

(10.98)

(10.9e)

(10.100)

(l0.r0l

UrychlujícivlkonÁP,,pťrsobícínakonciprvníhointervalupŤiÍrlrlu ''
mrižen-repÍečístzkíivkyIInaobr.l0.52a.Vypočtemjejlzeurčitpomocívztahu
(10.92)..Iento urychlujíci v;Íkon pťrsobí během <lruhého intervalu, a to podle uve.

denychpÍedpokladťrkonstantnihodnotouAP,vcelédélcetrváníintervalu.
Vyvolává konstantni Írhlové zrych|eni s, a stŤe<lni změnu Írlrlové rychlosti Aol'.'*

(t| (lJ" Át AP'
r,2: ff;; 

ar' ; Ártl2"11 : ?;s' -'

V!sledkem je změna hlu o A 
'

u)^(Ltl2 /.^ AP'\
Ár5, : (Áru1 * Ao,..,)^Í : -ffi(oo. * -./

Pro hel á2 na konci druhého intervalu platí

<5r:<)o*Aár

áz:ár*Ááz

ái: l.t*Aá'; i : 1,2,3, ..

PŤi v počtu s poměrnyrni hodnotami elektrick ch veličin je tŤeba hocl
noty ,5" a ÁP dělit vztaŽnym vlkonem S". Vztahy (10.102) maji v poměrnycl
hodnotách tvar

^-
^ál 

: ft _-L"
./.

Áá':tr5. 1{kAp'_'; i:2,3,.,' (10.i03

ái: ái-1 * Áá', i:1,2,3,..'
kde

u _ roo (Ar)2 S,' 7;,s,

Symbol Ap označuje poměrnou hodnotu urych|ujicího v konu v je<lnot|iv 'ch inter.
valech.

Na pŤesnost Ťešení metodou postupnych intervalri má ásadní vliv délklr
intervalu A't. Zkracovánim délky intervalu se piesnost zvyšuje, protoŽe se Ťešeni
pŤibliŽuje ke spojitému procesu. Roste však počet intervalrl, a tím se prodlužu.jc
doba vfpočtu. PÍi ručním vlpočtu se proto voli délka intervalu tak, aby pŤírristel.
hlu v jednotlivlch intervalech nepŤekročil 20o. Tomu zpravidla vyhovuje délkrr

interva|u 0,05s aŽ 0,1 s' PŤi pouŽití počítačri |zezvo|it kratší interval. Čím je vzrrisi
hlu rychlejší, tim kratší interval je tŤeba zvolit.

PÍik|ad l0.7: V soustavě z pŤíkladu 10.5 (obr. 10'46) zjistěte metodou postupnycl.
intervalr,i časov! pr běh hlu á po vzniku trojfázového zkratu uprostied jednohr

Pro tento rihel mťrŽeme zjistit urychlující vykon AP,, pťrsobící na konci

drulrého intervalu. Postup budeme opakovat pro další intervaly, dokud nebude

moŽné z prriběhu zjistit, zda jde o prťrběh stabi|ní.

Řešeni mriže-" upiesnit, kdyŽ budeme v jednotlivlch irrtervalech pÍed-

pokládat urychtující v kon rovn! stŤední hodnotě urychlujícich v1ykonťt na za-
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z-vc(lclli'Z-jistětekritickcluclclbutrváníttlhotozkr:rtu,zakterourrrusidojítkvyprruti
postiŽ-cného vcc'lcrli (rrlr lrrlrnici stability). Vypočet provedte v polněrrryclr lrodnotách

u : l8 fi!_0,05' : 9.567 5
500

!.I 
- '--'' 0.1t5. I 000

LIryclrlLrjici vykon pŮsobici v prvrrirrt intervalu

Áp. : p., - p|| sirr ., : 0,45 - 0,524 sin 19,92" :0,2.|I5

PŤirtrstck irhlu v prvnírlr inte rvalrt

A<)1 :9'5 2 so'2!15 : t,l"

ť-Jhel na konci prvnilro intervalu

Jr : 19,92' * l'3" :21'22"

Nakonciprvnihointervalute<lypťrsobiurychlujicívykon

A2, : g'45 - 0j24 sin 2I'72o : 0'26

Pťrsoberrínrtohotourychlujicilrovykonr-rseuhelv<1ruhénlčasovérlrilttervirlu
zvětši tl

Ar)2: l'1" +9'5625'0'26" :3'79"

Na konci clrulrého intervalu (r : 0,1 s) bude ulrel

,). - 21.22" + 3,79' : 25'01"

obr' 10.53. Prťrběh irliIu 15

z pŤikllrrlu l0.7

Analogicky počitámc ťrh[y rl v dalšíclr inte rvalcch. Vysledky jsou:

r lrl 0 0,I 0.2 0,3 0,4 0,5 0.6 0.7 0,8 0.8s
,) t"l 19.9 25,0 38,7 57,0 75,9 92,(t 10 ,(, 118.7 130,4 ll(,,e

Kritick1i ťrlre| l .] |.4" (yiz' pr-.íklact l0.(l) sc closírlrrre za clclbrt r.rrczi ().|i lr ().85 s'

Apr.tlxinlaci zjistinre, že je to 0,8ts. Závislost Úhlu tta časc .je ztláz'orllčtla nu

obr. 10.53.

l0.3.3. Vliv nčkter1|'clr činitelťr rra dynamickou stabilitu

Rozbory uvec1erré v pÍeclcházejicích odstavcíclr vycházcly z ttrttoha zjerlno.
cluŠtrjiciclr pŤedp<lklad . Tak rrapí.íklad jsnre pŤedpokládali stroje s lrlirdkyrn roto.
rem. t.j. z-anedbtrli jsme vliv protrlěnné vzc|uclrové nlezel.y. Nebrali jsnre r' Írvahu irni
p sobeni regulátorri lruzení synchronIticlr strojŮ a regtrlátclru otáče k hnacích strojÍi
(turbirr). Zanedbali jsnrc vliv picclrtlclrl. ch .jevťr ve r'irlLrticlr rotot.tt s\,ttchrottttÍch
stro.jťr. PI.ec|poklírdali jsrne skokovott ztltěnu vykontr strojÍ!' což v ptldstatě zna.
trrenll zanedbání aperioclickyclt slož-ek v prťrbězich pror.rdťr. Tyto tlkolnosti nenra.jí
za určityclr podnlírrek na prťrlrěh clynanrického elcktt.otneclrtrrlického piechoclrrého
jcvu z praktického h|ciliska znirtelny vlir'. Je to pieder.šínr pii krátkych dobáclr
trvání pt-.echodrré|ro jevu, kdy regulíttory nestači zapiisol"lit' Něktcré vli.r'v se

neupIatní vzhledem k malé velikclsti piislušnycIl veličirr (rlapÍ.. r'liv prorněrrrré
vzduchové nrezery). V některyclr pŤípirdeclr se však tyto vlivy (alcspori nčkteré z nich)
uplatní a vysledky analyzy znateltrě ovlivni. Proto br"rclerlte dtile včnor'at pozorllost
tělnto činitelilnr a nríí.e je.|iclr vlivu na dynanricktru stabilittr.

Pron nnii tzdur'Itot,á ||rc:era synchronnílrrl stroje s vylriklynli p ly se pro.
jeví několika zpťrsoby. Vztah (|0.50) nrťtŽetlre pok|ádat za platny ipro pi.cchodny'
stav. Rozdil je v torn, ž'e se zde buclor'r uplat or'at jiné lroclnoty napěti l reaktance
neŽ v ustáleném stavu (pŤechoclné hoclnoty)' PŤechoc|ná reaktaIrce v podélné ose
je Inenši než v ose piíčné (piibliŽně platí .t!:.tu > x; s orientačnírni lrtldnotanri
.xo :0,4 itŽ 1' 'xi :0,2aŽ 0'4). Tím je drrrlty člen ve vztalru (|0.50) záporn.. Prťrbělr
zírvislosti vykonu stroje s vyniklynli pcily na zátěŽnénl ťrhlu jc ttvecletl na obr. l0.54.

Tlustou čarou (kŤivka 1) je z<Je vyznačen vyslec1ny prLiběh. tetrce obě clr.č s|tlŽk1'
(kŤivky 2' J). Kdybychotn l,lir' vyrrik|Ých ptilťr zirllctlbaIi. hr'llr hr' tlrtrr kiivka
sinusovka (kŤivka 2). Skutečrry prribčlr (kí.ivka /) nrá tedy cl rtěctl r'\.Šši rrta,tirtlutlt'
posunuté od 90" doprava. Tírn se uryclrlující plocha znletrší a brzclicí ploclra zvětši
(obr- 10.55)' Z praktickébo hlediska je to pŤíznivé. protože pí.ípustrrá cloba tr.váni
zkratu je o málo větši. Je to však nepatrtr rozdí| (několik setin sekundy trvání
zkratu). ProtoŽe v počty s respektovánínr pronrěnné vzduchové lnezery jscru konr.
plikovanější' často se rozdíl -x,u a 'ru zirnedbává (tj. počítír se jako se strojenl
s hladk rn rotorem podle kí.ivky 2 na obr. l0.54).

Kromě pŤíznivého vlivu dr.ulré harmonické vykonu jsou zde však i dalŠi'
a to tlepŤíznivé okolnosti. Je to pŤedevšim menší mechanická konstanta 7l., v po.
rovnlrní se stroji s lrladk1ym rotorem. Je to zprisobeno tím, Že stroje s vyIriklynli
pÓly mirjí zpravidla podstatně nižší .jnlenovité otíčkl,. jichŽ se pii rozběltrr cltlsáhne

jltko r' pŤikladtr l0.5.

Řešcrlí: Vztirlry prtl pŤirtistck

vzorci (l0. l03). Délktr časovélro
Írhltr bčlrcnr pí.cclroclrrého jevu jscru uvedeny vc

inte rvaltr zvolítrlc Al : 0.()5 s. (lírritel /i tcclv brrclc

220
221



dŤive. Konstantě 7"' je však po<lle vztahu (t0.83) nepŤimo itměrné rihlové zrychleni

rotoru stroje. Proto irhel narr1stá za stejnych podmínek rychleji, coŽ je nepŤíznivé.

Dálší nepríznivou okolností je větší pÍechodná reaktance strojŮ s vynikl!'mi

pÓly(orientačně0,2aŽO,4,kdeŽtoprostrojeslrladklmrotoremjeto0,13aŽ0,26).
Ťo-znomerrá i větší vazební reaktanci u strojŮ s vynikllmi pÓly.

/-\ ')x; lh t& )h(ryffiry) t-

obr. l0.56. Náhradrrí sclrénral.a
pro r zrié druhy zkratri v soustavě
a) sclréma soustavy' b; trojfizov;j
zkrat, c) dvoufázov1y zemtri zkrat,
d) dvoufázov! zkrat' e) jednolázov!
zkrat

s

obr. l0.54. Závislost v'í'konu stroje
s vyrrikllrni pÓly na rihlu r)

obr. l0.55. Urychlujíci t brzclicí

ploclra pro stroj s vynikl1Ími pÓly

V <lťrsledku uveclenych skutečnosti jsou stroje s vyniklymi pÓly v porov-

nánísestrojishlarlklmrotoremnáchylnějšíkvypadnutizesynchronismupŤi
elektromechanickj,ch plechodnjch jevech a pŤipustné cloby trvání zkratťr jsou pro

rrěkratši.ProtojetÍebavěnovatzv!šenoupozornostdynamickéstabilitěpíenos
ze vzdálen!ch vodních elektráren.

Další veličinou, která se zpravidla zanedbává, je rezistance v soustavě.

Tojevsoustaváchvvnopodstatněné,protožerezistancejezdepoměrněmalá.
PŤitomrrost rezistance ptrsobi pŤíznivě, protože vznikajicí ztráty vykonu zatěŽuji

synclrronní stroj. Proto je jelro odlehčení během zkratu menší, a tím je rnenši

urychlující vykon. Zanejbáni rezistance alternátorri a transformátorri je moŽné

'piaui.lin 
vŽdy bezv;Írazného ovlivnění vfsle<lkŮ Ťešeni. To, zda se má vzít v vahu

rezistance ve<lení, je tŤeba zváŽit, protoŽe mŮže sehrát určitou irlohu v pŤesnosti

Ťešení. 
-f11ká se to zejrnéna pŤípadu zkratfi za de|šírn rjrsekem veclení'

DrullzkrtttpatŤímezinejzávažnějšíčinitele,rozhodujícíoprirběhu
elektromechanického pÍechodného jevu a o zachování stability soustavy. Je to

dánotim,Ževazebniimpedanceběhemzkratujezávislána-druhuzkratu.
obr.10.56 uvádí na základě poznatkŮ z teorie elektromagneticklch pŤechodnlch

jevťr náhradní schéma soustavy pro rúzné druhy zkratťr . Zde 1e ť,.,.X,, 
Xo sou-

sleclrrá, zpětná a netočivá reaktance celé soustavy k nrístu zkrattr. V:fsledná vazebni
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obr. 10'57. V1lkonové
charaktcristiky pii rriznyich druzich
z-kratu; 1 _ jednofázov! zkrat.
2 _ dvouÍázov,! zkrat'
2, N - dvoufázov;|' zemní zkrat.
3 * trojfázov1|'zkrat

u +6

reaktance během poruchy je největší v pŤipadě trojfázovélro zkratu' protoŽe
v počtem zjistime tento vztah

X13; ) X1z.r.ry ) X121 ) X11y

kde index označuje druh zkratu. V;ikonové charakteristiky pro rrizné drulry
zkratri jsou uvedeny na obr. 10.57. NejtěŽšim zkratem je tedy trojfázov zkrat.
nejlehčím jednofázovy zkrat. Zvo|íme'lt za základní poruchu pro v;ipočet kritické
doby trvání zkratu (a tim i doby nastavení ochran) trojfázov zkrat, zristaíe stabi|ita
zachována i pŤi ostatních druzích zkratri. Bude-li ákladni zvolenou poruchou dvou.
Íázovy zemni zkrat, dojde pŤi vzniku trojíázového zkratu ke ztrátě stability pŤenosu.
PŤenášen! vlkon P. v bezporuchovém stavu však mriŽe b t pro tuto volbu pii stejné
době trvání zkratu větší' Tím bude i větši vvužiti soustavv. Neivětší vÝkon ie
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zi'ejnrě rnoŽné |)renášet tehdy, kdyŽ za základní poruclrrt zvolime jeclrrofázov

zkrat. To však zrramená ztrártu stability pÍi jinlclr druzích zkratťr. Proto je tÍeba

provÓst volbu drul-rtr základni poruclty s olrledem na pravděpodobnost vzniku

jcclnotliv1ich druhrj zkratri, zjištěnou z poruchové statistiky v datré soustavě.

Napi.iklacl na vecleníclr nejvyšších napětí je nejpravděpodobnější vznik jednotázového

zkratu, kdežto trojfázovy zkrat je téměÍ vylouče|7. Zde je tecly z hlediska vyuŽití

pÍenosu Žátjoucí 7-vo|it za zák|adní poruchu jednofázovy zkrat. Je však tŤeba zváŽit

riz-iko ztráty dynanrické stability pÍi těŽších clruzíclr zkratŮ.

Velmi zllvaŽlryrn činitelen-r, ovlivĎujícím prriběh elektromechanického pŤe.

chodnél-ro jevu, rnťrže byt regul tot. buzettí synchronních stfojri. V prakticklch
vlpočtech clynzrrnické stability se zpravid|a vycház'i z pieclpoklaclu, že magne-

tick! tok, vázany s buclicim vinutínr v podélné ose rotoru, zťrstává konstantní. To

znamenll i konstantní lroclrrotu pŤičné složky picchodného elektromotorického na.

pětí. Tento pŤeclpoklad je opodstatněrr1f na základě zítkona o elektromagnetické

setrvačnosti, po<lle něhoŽ magnetick tok zŮstává v okamŽiku změny proudu ve

vinutí stírly. V clalšim prriběhu se mění až clo dosaŽení nové ustálené hodnoty.

Tomu oclpovídá i prťrběh piičné složky pŤechodného elektromotorického napětí

(obr. l0.58). Regulátory buzení pÍispivaji k udrŽení korrstantní hodnoty tolroto

napčti' protoŽe pÍi poklesu svorkového napětí alternátorri zvětšuji budicí proud.

Proto jc pÍedpoklacl konstantní hodnclty pŤechoclnélro elektrollotorickélro ttapěti

v praktickyclr vypočtech zpravic|lir opoc1statrrěn '.

obr. l0.58. Prťrběh pŤíčné složky
pŤeclrodného elektromotorickÓho
napěti pňi zkratu v soustavě

0 -*Í

Některé regulátory btrzení jsou schopnÓ nejen udrŽet stírlou lrodnotu

pÍeclrodnéhcl elektromotorickélro napětí, ale tuto ho<lnotu i zv]fšit. V takov ch

pŤípaclech je tŤeba v náhradních scl]ématech počitat s reakt.}nci stroje, ktcrá je

menší neŽ ;lŤec|rotlná reaktance.
Podrobnějši rozbor vlivu regulátorŮ buzení na elektromeclranicky pŤe-

clroclny jev pÍesahuje rozsah této učebnice. omezíme se zcle na ukázku pouŽiti

metody ploch za pÍedpokladu pr|isobeni írčirrnélro regulátoru buzení, kter vyvo-

lává vzrťrst pÍecho<lného e|ektromotorického rrapětí. To vecle ke zvyšení maxima

zírvislosti vykorru na z^téžnéÍn hlu. Pohyb prircovního bodu v závislosti p : f(r))

nebude nyní probíhat bělrem trvání zkratu a po jeho odepnutí po jednoduché sinu-

sovce (byly to kŤivky Il a III), ale po spojrrici bod na sinusovkách s narťrstajícim

maximenr (obr. 10'59)' S anirlogií takovélro prtiběhu jsrne se uŽ setkali pŤi rozboreclr
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obr. l0.59. Prťrběh
pŤechodného jevu pŤi

pťrsobení regulátoru buzcrl

statické stability (vnějši charakteristika pŤi pŮsobení regulátorri buzení). V bodě
začne prisobit regulátor buzení, čímž se maximum kiivky II zvyšuje. V bodě
docházi k vypnutí vedeni se zkratem a tedy k piechodu do bodu .í rra kŤivce Ili
Další zr,ětšování budicího proudu vede k vzrťtstu maxima kŤivky IlI a k prriběhl
závislosti P: (Ó) po bodech Ó, 7, 8 aždo bodu 9, kdy jsou dosaženy maxirnírlr.
nloŽnosti (maximální prou<l) budiciho obvodu. Dáte se jiŽ pracovní bod pŤesouvá p.
nejvyšší z kÍivek III. Bez pŮsobení regulátoru buzení by urychlující plocha byll
ohraničena body .1, 2, 3,, 5,7,' I (když zanedbánre nepatrné zvětšení buzení v irsekr
3,4\ a brzdící plocha body 7,, y. lU, 7,' V drjsledku čirrnosti regulátoru buzerl
se uryclr|ující plocha zmenší na ploclru ohraničenou body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I a brz<],ic
plocha se zvětší na plochu ohraničenou body 7,8,9, I0,7.Z obÁzkuje na prvrl
polrled zÍejmé, Že u prriběhŮ bez zá'sabu regu|ace buzení by byla brzdicí plochl
velmi malá, kdežto pŤi prisobení dostatečně ričinného regulátoru stabilita zťtslan.
zachována. Po dosaŽení maximálniho uhlu (hraniční pŤipad je bod 10) je vhodn.
buzení zase zmetršovat, aby se zmenšila amplituda kyv rotoru. Jinak by strcr
mohl vypadnout ze synchronismu v druhém cyklu kyvŮ. Budicí proud je nutn.
zmenšit i z toho dŮvodu, že budicí obvody nemohou byt dinlenzovány nl
trvalé velké zvětšení proudu.

obr. l0'60 znázorřuje poměry v soustavě pŤi zlrrenšení bu<licího proucll
po dosaŽení nlaxinlálnílro hlu. K prťrběhrim podle obr. |0.60a dochází pÍi opoŽrič:



obr. l0.(l0. Poměry v soustavě pÍi znlcnšeni butlicílro proudu po tlos:rŽení

rnaxintálnílro rjhlrr; a) opožděné zmcnšeni budicího proudu, b) včasné

ztnenšcní budiciho proudu

ilémZÍnenšenibudicíhoproudu,kdypozachovánístabilityvprvnímkyvuclochází
k jeji z-trátě v drr|ším kyvu.Z pracovního bodu,1 v bezporuchovém provozu Se po

vzniku zkratu dostáváme na kŤivku II do bodu 2 a po ní do bodu 3, kdy zaČne

bu<licí proucl 1, vzrťrstat. V bodě 4 dochazí k vypnutí vadného vedení a pracovni

bodsepr.,un.nakŤivkuIIIdobodu5.VzrťrstajícíbudicíproudvedekpŤesunu
dobo<luÓ,kdejsoudosaŽenymaximálnímoŽnostibudicíchobvodrj.Dějdálepokra-
čuje po sinusovce IlI s nejvyššim maximem do bodu 7, kde doclrázi k rovnostt

brzdicí a urychlujíci plochy. Úhel se začne zmenšovat aŽ do bodu 8, k<ly se budicí

proudzačnezmenšovatažnapťrvodniho<lnotu,kteroumělpÍedvznikempre.
chodnéhojevu.ToznamenápÍesundobodu9adalšípohybpracovníhobodupo
odpovídající sinusovce aŽ do bodu 10, kdy se irlrlová rychlost Íotoru stro.ie rovná

synchronni Írhlové rychlosti. Stroj je však dále urychlován vykonem dan1|m

Írsečkou I0, ]I. Proto irhel znovu vzrťrstá pies body 12, I3' 14. Urychlující plocha

v této fázi klvání je <lána bocly /0, t], 12, I0,kdeŽto brzdici plocha je porněrně

malá, ohraničená bo<ly 12, 13, 14, 12' Stroj tedy pŤejde pŤes bod 14 a dochází

ke ztrátě stability presto, Že v prvním cyklu byl prúbělr stabilní. Prr|iběh irhlu ,

budicílro proudu I, a zrněny irhlové rychlosti Aro v závislosti na čase jsou uvedeny

ve spodní části obr' 10.60a.

obr.l0.60bznázorĎujedějpŤivčasnémzmenšeníbudicíhoproudu.
Do bodu 7 je prťtběh stejn! jaká v predcházejícím pŤípadě. V bodě 7 se však budicí

proud zmenši aŽ na privodní hodnotu. To znamená pÍechocl do boclu 8. pokles
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Írhlové rychlosti ze synchronní hodnoty v bodě 7 a pohyb pracovniho bodu po pŤi-

slušné sinusovce z bodu 8. ProtoŽe brzdicí plocha 9,8, tš,9 je nyní podstatnĎ

merrší neŽ ploclra 7,7,, &,8,7 tta obr. l0.60a, irlrel se zmenší pouze do bodu 10.

kdy se rotor pohybuje synchronni ťrl-rlovou rychlostí. V další polovině cyklu pr]sobí

urychlujici energie, riměrná ploše 9' l0, ru , 9' Brzdici energie' která by byla v tomto

prilcyklu k dispozici, je ťrměrná ploše 9, 1I,l2,9. Je tedy dostatečně velká, protoŽc

plocha 9, 10, ]a,9 se rovná ploše 9, 1],lr,9. Tím se kyvy rotoru stroje zmenšují

a stabilita zŮstává zachována. Vhodné prisobeni regulátoru buzení tedy v tomto

pÍipadě rozhodující rněrou pŤispělo k zachování stability soustavy.

Z uve<len:|ch rozbor vyplfvá, že nejvhodnější zprisob regulace buzeni je

zvětšení proudu po vzniku zkratu aŽ na maximální ho<lnotu a jelrcr zrnenšení po

<losažení největšího írhlu á, tj. po změně znaménka Áru. Po další změně znaménka

Acr; se novym zvětšerrím budicího prou<lu dosálrne utlumení kyvŮ stroje (zvětší

se brzdicí v 'kon v druhém prilcyklu kyvri). Účinné regulátory buzení proto využívají

jako vstupní veličiny kromě svorkového napěti stroje i další veličiny.

Dalším regulačním prvkem v elektrárnách je regulace ottiček hnacích stro.jtt

(turbín), coŽ vede ke změně mechanického pÍíkonu alternátorri. V ťrvodu kapitol),

o dynamické stabilitě jsme Ťekli, Že doba pťrsobeni mechanickych regulátorú

je delší než l s. Proto u jevri' které vyšetŤujeme v dobách trvání pod 1 s, zpravidla

jejich p sobení zanedbáváme. Někdy je však doba trvání Ťešeného jevu delší

a-prisole''í mechanickych reguiátorri se projeví' Dnes také existuji i rychlé regulá-

tory, které reagují v kratší době. Proto zde objasnime pŮsoberrí takového regtrlírtortr'

obr. 10.61. Pravidlo ploch pÍi respektování

vlivu regulátoru otáček turbíny

VyuŽijenre k tomu opět pravidla ploch. Princip činnosti regulátoru otáček spočivlt

ve zmenšení v1|konu turbiny pÍi vzrristu otáček a naopak. KaŽd! regulátor mi.

lzy. ntrtuol| z(lnu, l1. určitÓ rozpěti změny sleclované veličiny. ve kterém ješte
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nereagtl.ie. I)ro regulírtory otáčck turbirr je typická lrcltltttltlr 4 }. odchylky frekvcnce

v soust^vě, tj' pokles frekvence o 4/, vede k plnémrr otevrelri ventilu Ze Stulvu

naprázdno. K pťrsobení regulátoru tedy dochází aŽ po určitÓ <lobě trvání elektr.o-

rrreclrarrického pÍechodrrého jevu. Tato doba se také prodlužuje setrvačnosti nle.

clranickych částí regulírtoru. Moclerrrí regulátory však obsahuji elektronícké člerly.

které potlstirtně zIepšují odezvu regulátortr a tyto regtrlátory ntohou pi.ispět

k zaclrování dynanricko! stability. K regtrlaci nizkotlakych Stupliťl ttrrbíny se vy-

ttŽivi tÓ,Ž ovládání ventil ve slnyčkách stŤedotlrrkého a nízkotIakého stupně tur-

bírry. Čirrnost těchto 7,l|Íi7cni jc zpraviclla odvozena z měÍení ťrhlot,ého zrr.cltIení

strojc. Mohou pťrsobit na rcgtrlítor otáček turbír.ry nebo pÍírno na ven1iIy v 1llrr.ttíclt

rozvotIcch. Drrrhy pí.ípacl un-!oŽl-1uje vyhtlottt sc problclrrťrrn. k1cré r'-u.vtllir'Í l.clkil
setr\'ílČl)(}st 1ri.cItÍivače pÍry.

Na obrázku l0.6l je naz-tračeno pouŽití pravidla ploclr pí.i res1lcktttvitt-ti

znlěny vykonu turbíny P. po vzniku trojfázového zkrirtu v sotlstavě s tltlbott

trváni 0'3 s (podlc [25]). K vyraznénrrr zmenšení vykonu turbiny 11oclrází už za ()'2 s;

tedy ještě běhenr trvírni zkratu . Za O,3 s je uŽ v1i kon Zmenšen nzt 50.,/u pťrvodni |iorl-

t't<.t|y. Z vyšra|ovanych ploch je zÍejmé Zmenšení urychlující plochy z velikosti

/.2..]'.'. ltttll'2,-],4'lazvětšerrí brzdíci plochyzvelikosti 5,Ó.7.5na4,Ó',]'9,1.
V c|aném pŤípadě by beze změlly meclranického pŤikorru alternátoru tloŠlo ke

ztrátč clynanlické stability. V uvedenyclr prŮbězíclr je stabilita zvláclnuta i s re-

Zervou. protože je k dispozici větší brzrlici plocha (4'Ó, I0' /).neŽ.je potŤebrlc.

Ir=rior
o) +6 vl

Obr. l()'íl2. Vliv tlurncní na prťrběh pŤechodnÓho.1cr'u

Podstatny vliv na clrarakter pÍechociného jevtr mťrŽe nliÍ t ||wnettí

a ztr(ity, vznikajicí v synchronním stroji. Pokud jsou ztráty nezírvislé na zrněně

irhlové ryclrlosti (rrapŤ. ztráty tŤením), je možné je vzít do Úvahy tak, že se o jejich
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obr. l()'6.]' Nirltradni schénrr
soustavy z piík|adu l0,8
pro hczporuchovy stav

obr. |()'6.1. Náhradni schÓnta

sotlslltvv z piiklatlu l0.9 [rěheln

tIojíázrrli'ho zkratu

obr. l ().tr.5. Llprar.enč schénril
z obr. 10.64

hodrrottl zr.tlenší nrechanicky pÍikon aItcrnáttlrrr' PŤi zrnčlrě Írlrlové r-v.clriosti však
doclrází ike vzniktr pŤídavného vykonu (a tcdy i tnoIrlentu), ktery zírvisí na skluzu.
PÍičinou vzniku tohoto vykonu jsotr piecho<lrré jcvy ve vinutíclr rotoru synclrron-
ního stroje a ztrítty víiivyrni proucly v magnetickych obvodeclr. Pii nadsynchronní
ulrlové ryclrlosti (záporn]i' skluz} tento ztrátovy vykon zvětšuje vykonové zatiŽeni
stroje. Naopak pŤi podsyrrchronní rihlové ryclrlosti (klac1n5i skluz) se vy'konovÓ
zatiŽeni stroje o tuto hodnotu zmenšuje. Vykonovíl clrarakteristika sc takto měltí ze
sinusovky na kiivku podle obr. |0.62a..1e vidět, že uryclrlujicí plocha, která by bez
tlr.rmení nlěla velikost ],2,6, /,se ztnenší na ],2,.l' 1. Naopak brztlící ploclra se
z'větši z 4, 5,6,4 na 3,4,.5, 3. Tírn jsou podrnínky pro zachování stability piíznivější.
což platí i v dalšich pfilcyklec|r k vání. T.lumící momellt rná tedy pÍíznivj' ťrčínck.
Vyjirnečně však rn Že dojít k tonru, Že součinitel tlunlerrí má opačné znanléttkcl.
Tehdy se pŤidavn]i vykon v nadsyncltronnim chodu (pi.i Árr-r > 0) odec!ítá ocl
elektrického v kontl stroje a piičítá se k rrěrnu v podsynchronním chodu (pii
Arr-r < 0). V takovém piípadě se amplituda kyvťr stioje neznrenšuje. ale zvětšuje.
Je to pÍípad tzv. samovolnébo rozkyvání stroje (obr. 10.62b).

PŤik|ad l0.8: Zjistětc, jak ovlivní zarreclbání rezistance v soustavě z piíkla<iu 10.7
(obr. l0.46) v sledky v1ipočtťr clynarrrické stability. Doplirující paranre try prvkťr jsou:
transformátor uR : 0,5 7"' vecleni Rl : 0,028 Qikrn.
Řešeni : Úhel inrpe.Jatrce transfot.nrátoru ie

o5
Et: arccosjrl:87,61'

lmpet.larrce vedení

z""u : (0,028 + j0.42)4J21*:l : 1,137 /86,1e"4ttu-
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Schénra pro bezporuchov;i stav z obr. 10.47 bude nyrrí obsahovat impedance
z obr. |0.63. Vazební impe<lance bude

z\z :0,3e2 f eo" + 0,218 /87,61" + l4llsJl : 1,178 18772"

ďlrz : 90" _ 87,72" :2,28"

Během troj|ázového zkratu uprostŤed jednoho vedení platí náhradní schéma
podle clbr. l0.64, které po ťrpravě dává článek T podle obr. 10.65. Vazební irnpe-
dancc Ilyní budou

z'lr : 0.894 &.21" + (=:-L----+ =--1. .*-) ' : o1.z|. + 
\m8+66|tr 

* 
0J42 

^!!ť7 
: u.o8o /88.02"

zYz :0,894 
188,2|" + 0,284/86'19. + 

0'89a&{-_0:18.auÉ6'lť :
:2,966 /88,02"

ďTr :90" - 88,02": 1,98"; d'Jz:90" _ 88,02.: l,98"

Po vypnuti vaclnélro vederri bude vazební impedance

ztltr:0,392P + 0,218 181,61" + 1,137 186,19" 
: 1,746 187,22"

d'l! : 9o' * 87,22" :2,78"

Napčtí e' ve stavu I (bez poruchy) je

e' : 0,975 + 1,178 187,12" .0,641 l-43,95" : 1,608 /18,96"

Alternátor je pŤecl poruclrou zatiŽen v konem

s. : 1,608 /18,96" .0,641 143,95" 
:0,469 + j 0,918

c]initel k:9,5625 (z pŤíkladu l0.7). Urychlujíci vlkon na začátku pŤechodného
jevu je

f rr'f e'u ,. IÁp. : /'., - LŤ_ 
sin at1, + {i sin(á" - "f ',-] 

:

: 0.4Ó9 - |+# silr I.98. +
L

, 0,975 . I 6oR -l
* ff sin (18.e6' - l,e8J 

l:0,224
PÍír stek r1lrlu v prvnim intervalu

Á.5, : 9,562 'ry: |,07.

Na konci prvnílro intervalu bude zátěŽn]i he|

r), : 13,96" + 1,07" : 20,03"
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obr. l0.66. Pr běh Lihlu
(5 : tít) (k piík|adu l0.lt}

q2 0! 0,6 q8
..--*Í 

[s]

PŤi tomto hlu pŮsobí uryclrlující v1ikon

Ai'I : 0.4Ó9 - tr*:sirl t.98" +
L U.yčy

* 0,975. J nnn I- 
-2'%ď::sin 

(20,()]. - ].98)J : 0'215

PŤírťrstek írh|u v druhém intervalu

Áá' : .1,67. 
+ 9'5625. 0.2l5 : 3'l3.

V okamŽiku Í : 0,l s bucle ťrhel

r), : 29,113" + 3,13' : 21. 16"

Vyfsledky z jeclnotlivycl'r intervalir jsou:

r [s] 0 o.l 0.2 0,3 0,4 0,5 0,6 o,()5 0.7
,)['] 18,96 23,16 34,40 49.2(t 63,til 75,12 81.6j 82.88 82.j6

V okanrŽikLr t:0,67 s se Írhel začínít zmenšovat (obr. 10.66]' coŽ zna-
mená, Že jde o stabilní prťrběh' Rezistance soustavy tedy v tomto pťípadě poclstatnč
ovlivnila prŮběh pí.echodného jei'u.

Kontrolrrí otázky

Které jsou obvyklé piecipokIacly praktick ch v}počtů dynamické stabiIity?
Odvod'te pravidlo ploch.
vysvětlete problemaliktr clynamické stability v pŤipadě vypnuti jednoho ze <lvou parale|nich

t0.4.

l.
2.

3.

vedeni.

zJl



4.

5.

6.

7.

l{.

9.

I0.

U.
t2.

Vysvětlete problenlatiku dynanrické stability v pí.ipárdě z,kratu v sousttlvě.

Odvoďte vz(alr pro kritick1!' uhc|.

vysvět|ete vliv OZ na dynamickou stabi|itu.

Jaké mohou b)'t pÍíčiny ztrílty dynarnické stability?
Co jc nreto<la postupn1|ch interva|ťr?

Jak1i' rná vliv pronrěnná vzduchová mezera synclrronnilro stroje na dynamickou stabilitu']

Porovnejte <lynamickou stabilitu pŤi rriznlch druzích zkrattj'

Jak rnají vliv regulátory buzení a regulátory turbin na dynarnickou stabiIitu sottstavy.l

Jak se projevuje t|umeni v elektromechanickém pŤechodném jevu.l

ll. MoDELovÁNÍČt'ÁNrŮ plprrRtzAČNÍSOUS]'AVY

ll.l. Syrlchronníalternátory

Uvedrlre zatim nejjednodušší rrratematicky model synchronního alternátortl.
vhodn]i pro analyzu pÍechodn]ch elektrornechanick ch dějŮ v jejich počátečníC]l
stadiíclr po poruše' Pro určení dynanlické stability je tŤeba popsat vzírjemny poh1'tr
rotorťr všech alterrrátorti v sottstavě po poruše. Zvolinle tedy určitou íiktivlri
referenční osu ox, která sc bude otáčct sytlclrronní ťrhlovou rychlostí (r-l., V ust.l.
leném piedporuchovém stavu ES, a k této ose vztírhtleme pohyb rotorťr všcch
alternátorťl v ES po porr'rše. Polohu rotoru kaŽdélro stroje lze charakterizovat
tilrlem, kter1i svírír osa fotoru tohoto stroje s osou Ox. osou rotoru rnťrŽe byt
napr. osa sounrěrnosti pÓlu nebo jakáko|iv jiná osa, která je pevně spojena
s rotor.em. Z teorie synchrot-rnílro alternátoru vyplyvá' Že pí.i vyšetŤování pŤechodn1'ch
elektromechanick]i ch dějŮ v počátečním stadiu je možné jako osu spjatou s rotoren1
zvolit směr |ázoru pÍíčné sloŽky piechodnéIro elektromotorickélro napětí E; :
: E,o l! nebo pŤibliŽně směr fázoru pÍechodného e|ektrottrotorického rrapčti
E, : E, p. Pii posuzování statické stability volíme jako směr osy spjaté s rotorel]l
srnčr |ázoru Eo : Eu /Ji' kter! je pro stroje s lrladk rrr rotorem totožny s |írzorenl
vniti.rriho irrclukclvaného elektronrotorického napětí E : E l3 (obr. ll.l).

\
Obr. I l.l. ['lizorovli diagranr
sync|rron ni ho aItcrníttortt
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V dalšíclr v počtech buden-re polohu rotoru alternátoru určor'at pi-ibližně
hlem (t)' kter1i svirá fázor pí.echoclného elektronrotorického napětí E, s re[e.

renční osou Ox, která se otáčí svnclrronní rvclrlostí. -[.oto elektrotncltorické nanětí
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si z-aclrová bčlrcrn prvnich okanržikťr

bczprostŤ.crltrě pŤecl poruchotr' Podle

absoltrtni hoclnotn vYrazu

E',:u + jXbl

+ Xí)

po poruše stcjnou vclikost, ktcrou rrrčlo
'ot,r.. 

t t.t vypočítárrre tuto vclikost jako
V r-rašenr pŤipadč brrcle tlle tedy brát v Ítvaltu nálrradní sclrétltata altctttit

torťr pouze v souslednétn a zpětrrém sloŽkovérn scltén-ratu ES (obr. ll.2).
Relzrtivní 1lohyb rotoru závisí na velikostech moInent , které pťrstlbi rlll

točivé části stroje a které se musí určit. V;Ísledn1Í lnoment žM bucle zltvisct ttll

vcličinách, které se mění poměrně pornalu (rrapi. n-ragnetické toky' jirnž odpovíclir.ir

pŤechodná elektromotorickír rrapětí, zátéŽtty rjhel, irhlová rychlost aj.). dálc na vcIi

čirrách, které se měrri dosti rychle, takže jejich zfiény |7'e povirŽovat za skcrkort.

(napŤ. napěti a proudy)' Skutečně skoketn se budou měnit irrlpeclance Sítě:t s ttttll.

související elektrické vykorry alternátorťr. Vztah pro v1lsledn1| nlomcnt pťrsollit.i

na rotor alternátoru během pŤechodrrélro elektromecltanickélro <iě.je je tecly funkc.

nlnoha proměnnych a jeho zjednodušená forrna bude oclvozena v kap. l2. Vyslccltlr

moment žM tvoŤí pravou stranu známé pohybové rovnice alternátoru

(l r.l)

kclc U, I znači rrapěti a protld alternátortr pi.e<l poruchou v uzlu E'S. v nčtnŽ 1e

altcrnátorpŤipojcn'X,u;značípÍechoclnotrreaktancialternátoruXi.vpodélné
1lolozc. z-včtŠenott o unllsi rcaktanci X" mezi alterrrírtorem a místetn pŤipojeni

do ES

Xl'r:X"r+X"
I,oz-tlčjipoukážen]enirzmět-tyvevypočttr,bereme-linlístofázoruE,piesrrěji
fázor Ei..

O napěticlr E, všec|r alternátorťr budeme dírle pŤedpokláditt, Že jsou ve

všeclr tÍ'eclr fáziclr sourně,na i p.i tresottnrčrtrlclr porttcháclr v ES. Tento pŤedpoklad

platiporrz,cpŤibliŽněn",.,n*.,-,áclalšivelkézje<lnodušenívyp_očtu.Rozložímc.li
sotttněrtlcrutroj|ázovousoustÍrvuelcktromotorick1|chrrapětíE,closounrčrnyclr
sloŽek'btrclezpětnáirretočivásloŽkaE,rovnanule,takžezpětrráir-retočivá
sloŽková síť bu<.lc pasivni.

Clrovárlisyrrchronnil-roalternátoru,jelroŽstatoren-rproclrázipouzez-pětná
sloŽka prouclu, lze clrarirkterizovat tlvěma jevy:

-lirrcárnirrrvztalrentrrrezinapětimapr<ludemnirsvorkáchstroje.
- z,tt.átott energie Joulovyn,r teplern vc Stirtoru a ro(oru.

Vz-ttlh mezi zpěin:i,m n,rpětírn a zpětnlm prouclcnr bude realizovárr v ná-

lrracllrirrl sclrÓmatu alierrrátortt pro zpětnou siožkouou síť pasívni impedarrci Z',

jejíŽreírlrríčástrespcktujeJoulovyztrátyve'statoruačírstJoLrlovych7tr.rtvrotoru
(ttr část, ktcrá oclpoviao "n".gii. 

pŤcneserré stÍrtoteln do rotoru). Zblvající část

r.otorovyclrztrátbynrčlab!tre.spektovlrnaztncnšenítl"lrrrecharrickél-rovykorrtl
turbiny l,. . lnlaginárrri čírst irnpec1atrce Z,1e rovna zpětné reakttrnci synclrronnílro

strojc jX,, kterou r.rrčitnc ze znitrrrélro vztalru

J'""1'"'h:fAf
(lt

kterou lze pŤcvést pi.i zaneclbání tlurnicího moÍnentu na

rt.(l-r) (D^,, : ___r1p,_p)dt' LS,,'
jak bylo oclvozeno v kap. 10.

obr. 1 l.2' Náhraclní schénra alternátoru
pro Ícšcní pŤechodrrého

elektromechanického děje

(l r.l

vhodttější tvar

(ll r

Obr. ll.l. Nhltrittla tlr,'
elektricky blízk]iclt
synchronnich illtenrar t()l
jednírn ckviva|entninl
alternartoreln

Snt

J ^dt1

5n2

jxl'
ILÝ. 

U

x, : ] (x;í-z

Ve zjcclnodušcnyclr vypočtcch pŤedpokláclárrre často Z' x jX',

Pocl po1trrcnr netočivá irnpedarlce altertrátoru Zo budeme obecnč chápat

vyraz jX,,+ ]zN, t.te iu.1",l"táčiuí. reaktance statorového vinuti alternátoru

ir Z* jc irnpeclance, pÍes kterou je trzemněn uzel statorovélro vinuti spojeného do

hvězc1y.Většir-roubyvátrrtoitnpedanceznačněvelká(uzeljeneirčinrrěuzenrtrěn)
trcbo tlektltrečrrá (trzel je izolován). S irnpeclancí Zo však nebucleme vtrbec počítat,

rreboť blokové trzrt-rsformátory mají virrutí' do rrěiroŽ pracrrje alterrrátor, spojené

dotrojuhelrríka,coŽ,n".,',ožĎu.i"-prťrclrodproudťrnetočivésložkystatorovyrn
vitrrr|'írtr alternírtoru pŤi nesour-tlěrnlclr porrrclráclr v ES.

234

Rovnice (1l.3) spolu s obr. 11.2 pak pŤedstavují nejjednodušši nliitelnll
ticky model synchronrrílro alternátoru použiteln! pro Ťešerrí pÍechodnych elcktrt'
mecharricklch dějťr v ES v prvních okamžicích po poruše.

Je-li zde několik synchronních alternátorri' které jsou navzájern oddělctl

nral1inli inrpedancemi (napí' alterrrátory jedné elektrárny pracující na stejnou pii
pojnici), nazyváme takové stroje elel<trlcky blízké. Jestliže porucha, llapi. zkr-lr i

nenastala pÍín-ro na jeclrrom z triclr, |ze pŤedpokládat, Že jejiclr vzájernny pohyb oprtll
sobě bude zanedbatelrr!. Potom je nroŽné tyto alterrrátory nahracli1 'jcclin!r;
altern/ttorern. Proveclnre tuto náhradtr pro dva alternátory pracující p:rrlrlclrrě ci.

je<inolro uzlu ES s nirpětirr-r U (obr. l1.3).



Označttlc syrrrboly E,,, E,,, X,u,,, Xi,,,,.S.'1, Sn2, I|,l2, 1;', 7"'' pi.e-

choclrrá elektrotntltorická napětí, pŤccho<lrré poclélné reaktallce zvětšenÓ o vnější
reaktancc, jnrcnovité vykony, StatoroVé proudy a meclranickÓ konstar'rty obou
alternírtorŮ a syrnboly E,, X,,,,, s,',,' 7'' tyto pararnetry pro ekvivalentní altcrnátor.

Prostrojcla2p|atí

E't:U+jX;rr,,
E'z:u+jx'drzl2
l, + lr:1
Z prvníc|l clvou rovnic vypočitárne proudy l,, l,, ciclsa<lírne je do tŤetí

rovnice a clostaneme

Uvec|eny nlatcn'laticky nroclel alternittoru pro vypočet cIektrotrtccha.
rrickj'ch pí'eclrodr-r5iclr <1ějťr v ES, kterlr obsahuje nrnolto alternátorti. se velrlri
často pouŽívlr nejen pŤi anal;ize c1ějťr v počírtečnínr sta<liu po poruše. coŽ .;c na-
prosto oprávněné, ale i pŤi analyze dčj ve stŤe<lrrím stac]iu, coŽ r'ecle k pí-iIišIrénrLl
z,jedrrodušení skutečnélro problérrru. PŤi vypočtu dynarnické stabiIity však clclstá-
váme tnéltě pŤíznivÓ v 'sleciky oproti skutečtlélnu stavu, takŽe se počitá s větŠí
bezpečností.

ZŮstanenre prozatírn u tohoto z,jeclnodušerrého rnaternatického rn<ldeltrpro snazši poclropení c|alšíclr írvalr. Jeho zobecllění prove<Jenle aŽ po ot-rjaslrěnÍ
celkovélro postuptt pŤi |ornlulaci a Ťešení rovnic pŤeclro<lného děie.

||.2, Z,.ttiŽeni

Pro pi.csné Ťešeni e|ektrornechanickych pŤeclrodnych dějťr v t.,S by byltlsprávné br1rt v Úvahr.r tzv. d1namit*é charaktet.istikll kotttllle'xttího zatížení v každÓnr
odběrovérn uzlu ES, tj. z1rvislosti tvou

(t r.9)

il 1.1())

kde P', Q, je činny a jalov;y vykon zátěŽe v uzltr ES, Lt a./ z,nači n:rpěti v rnístěpiipojení zá|čŽe a frckr'enci.
V praktick)/ch pŤípaclech však zatížení tínrto zptisobem respektovirt lie-

mŮženre. Není dost dobŤe moŽrré znílt pro clany okarrlžik skla<]bu zátěŽi projednotlivÓ uzlové oblasti' tinr méně pak jejiclr <lynamické clrarak1cristiky. V praxi
byva.jí zpravidla číselně zadár-ry vykorry Ir., Q', v kaž<]érn rrzltr [lS, o nichŽ sc
pŤeclpok|áclá' Že se odebírají za norrrrálnilro ustálerrého bezporLrclrovélto stavu
soustavy' tj. pii napětí a lrekvenci blízk1/ch jmenovitlnr ho<]notárn.

Nastane-li pŤechodrry elektrolnechanick děj, buclenre pi.et1pokláclat, Že se
zátěŽe buclou chovat jako konstantní impedance Z,, tj. jejich prouay budou
zlrvislé pouze na napětí. Pokud jde o závis|ost na frekven"i, uua.,n" pŤedpoklír<lat.
Že pŤi pŤechodrrém ději budou znrěny i rychlosti znrěn frekvence Eš velnii malé.

.. takŽe impedance pŤedstavujici zátěŽe (stejně jako všechny ostatní impedarrce v ES)
budou dárry frekvencí /' ustáleného pŤedporuclrového stavu a budou konstantl]í.
Pro impetJance Z. tedy platí

5' : P. + iQ.: 3UI: :3U g : !:: lÉ'z:ziz:
kde U a U. je [ázové a s<lruŽenÓ napětí v uzlu, ve kterérn je piipo1erra zátěŽ,
l. je proud zátěŽe. Z poslednílio vztahu vypočítáme Z.

t:-:' n* -u(: .J-)' jx,,r, ixl,r, - \jx.:r ixi,r, )
Pro ekvivalentrri stroj platí

E',:U + jx'd,'

Vypočítárrre proud l

t::'.- -u-l-' 
J X,'t i.Y.'t

a pclrovrtíttne se vztalrem (| l.4). Po rlpravě dostaneme

X'u, X'u,
^,rr: Ya:.J xi-

E'rX'ur, + E2X'nLl
- Xl,r, * X'orz

Vztalry (l l.5) a (l l.6) platí,ať jde o generátory nebo moto|y, nebo o gene-

rátor a ntotor, a dají se snadno zobeonit pro více strojťr. Jmenovity vykon ekviva.
lelrtnilro s(rojc bude rovcn součtr-r jmenovit1ich vykonťr obou strojri

Sn:Sn,+Sn, (1 1.7)

Kinetická energie ekviva|errtního stroje bude rovna součtu kirretickych energií
obou strojťr

rrt
7i;,'s.: ir;'s.' + ; T"'s"'

Z posledníclr dvou vyrazťr vypočítáme rnechanickou konstantu ekvivalentního
st roJc

7;,rSnr + 4.zSnz-m 
,S,,r + Sn2

0 1.4)

(il.5)

( r 1.6)

P.:e(r,r#,#)

a, : Ý("'' x,.'#)

(il.il)
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( r 1.8) z-: u:
' P,-jQ,



Nálrradou odběrťr v uzleclr ES kollstantnírni irnpeclancenli sc vypočct

tlynarrrické stability značlrč zjednoduši. Uveden! pŤedpoklad je pouŽíván včtšinou

autot'tt rlratclrlatickyclr nrotlelťr pro v!počty clyrranrické stability BS. Potrzc l'c

z,vláštrric|r pi.ipacleclr, napi.. vyšetŤu.ie-li chování asynchro1lníclt tl-rotorir pí.i kyvcch

sot|staVy. nroclclujenlc z,aÍiženi poI.t.roci ciyriarrrickÝch charaktcristik.

ll.3. ostatní člárlky
Jak jiŽ bylo Ťečeno v kap.9, pŤedpokládárne pŤi Ťcšerri picchoclnyclr

cIektt-<ltlleclttrnickych dějii' Že všeclrny oStatní (statickÓ) články E'S (vcderrí. tI.ans.

|ornrátory atrl.) jsotr v ustáleném stavu s pevnotl lrekverrcí ./.,, tj. zanedbáváme

pŤcclrotlny clektromagnetick! clěj, ktery vznikne v těchto článcich po ztrlěně stirvu

ES. Všcchny články buclerrre clírle považovzrt zir sotttněrtré ve všeclr [ázíclr a za článkil

se sottsti.cclěnyt-t"ri paratrretry. Čtirnty budou dále lineírrrrí, tj. jejich paranlctry budou

korlstarltní, rrczávislÓ na provozních paranretrcclr. Stejně jako pii Ťcšeni ES

v nornrá|nim ustáleném chodu budeme t zde pro tyto člárrky používat jeclno.

fiizová nálrraclni scllémata ve tV.rru článkr] II (obr. 1l.4)'

iliuk

Obr. l l.4. Náhraclrrí schÓnll obecnÓho

podé|ného člárrku v ES

Č-lárrek na obr' l l.4 je v ES obecně n-rezi trzly i, k. Acllnitzrrlce y,^ jc jc|ro

poclélrrá adtnitatrce, Y;to, Yr.io jsotr jeho pŤíčné aclmitarrce. Č1ánek fI nlLrŽe byt

v obectrénl pŤipadě nesournčrny, Lj.Y,uo * yu,u, což rnriže byt rrirpŤ. tehdy, jc.li na

jcclrrorn korrci veclení pŤipojerra pÍídavná pÍíčná aclrrlitance (zpravidla oclbčr,

tlurrlivka ncbo konderrzátor). Ve zvláštnich pí.ípadech rnohott b)'t pŤíčné a(inli-

tir|rcc rovlry nule, jde-li o článek, u nělrož lze počítat jen s podélnou admitancí'
trapŤ. transfortnátor, reaktor atd. Pri lnaticovych zápisecl.r rrěkterycIr vztahťr

bttdcrnc tlokonce pŤedpoklác1at existenci č|ánku fI s nulovyn.ri aclmitatrcetlli nlczi

takovyrrri uz|y i' k, které spolu bezprostÍedně propojeny Itt.jst.lu.

Il.4. Kontrolní otázky
l' Provet|.tc rekapitu|aci všech zjednodušujícich pŤeclpok|adťr pÍi.1at1ích pro nlatenlaticky po1lis

sytrchrtltrnihrl irlterťlíltoru pii Ťešení pÍechodn1ich elektromechanicklch tlěju.

2. Dokažte nratematicky, že mechanická konstanta f' vyjaclŤuje dobu urychlerrí, t-j' rlobu, zit

ktcrort sc altcrníttor trrychli z nuIov)?ch otírčck na .jnrenovité (synchronní) otáčky la., pŤi 1lusrlbcrri

konstlntnilro meclranickéh<r pÍíkonu čiselně rovného jrnenovitému v1|konu S..
.l. Ve vztahu (l |.2\ znači veličina J moment setrvačnosti rotoru alternirtoru nebo lrromen1

sctrvačnosti točivé části cclého soustrojí?
.l. Pí.i Ťešcni pŤccho<lného elektromechanické]to rlějc v ES.jsou zátěŽe res1lcktov.lny knn\(antnin]i

intpetlanccnli. Jak je tornu pŤi icšeni ustírleného bezporuchovélro chodu ES? Zdiivodněte rozdiI r'obtlu

pí.ist u pech.

5. Náhradní schérna ES pŤedstavuje jednofázov! obvod obsahujíci soubor vzájernrrč galr'atticky

propcrjcrrychpasivnichčlánkťrII,vjehcrž"některfchuzlechjsoupŤipojenyrrapěťor'ézdro!e .Iakscvton]to

sc|rénlitl u pro;evi rozt1ilná provozovaci napě(í .icdnotlivlch prvkir F,S?

2-.\8

|2. MoDELoVÁNÍpŘpcHoDNÉHoELEKTRoMECHANICKEH(
DĚJE VE SLoŽITÉ ELEKTRIZAeNr souši^";'...'.'

Materrratick1r formulirce pŤeclroclného elektronreclrarrického ctějc r lobsalrLr.jící obecně lr alternátorťr, je <1ána v nejjedrrocluššínr pŤípa<tě soustavorlpohybov1i'ch rovnic rottÚících čírstí soustrojí (zkráceně rotorri)jcc!rrotlivych altei-rtorťr - viz (ll.3). Jde o soustavu rliferenciálIiíc|r rovtric druhélro iít<lu ve trlr

+'!:ťh (P,,t I,,): i: I ažtt

\/c r'ztlthtr (|]. |) .ic r), : .1 1'; nczniitlr1r prottlětlnit - ťrhel charakteriztrjpolohu rotoru i-tého altertríttoru. Derivací této promčnrlÓ poille času i]ostatlcrokamŽitou relativní uhIovou rychlost rotoru i-tého alternátoru oproti synchrorlrychlosti soustavy

(11

(rl!|)i - Í|)n: Ar'l, : :L
dÍ

Veličirrir I'., znamená mechanicky v1ikon {urbirry i.télio altcrnátoru znlc
šen1i o mecharrické ztrírty. Tctrto l'ykon budente povaŽovat za konstantni po cclr
dobu pŤechodného e|ektroIneclrarrického clěje a stanovírne jej jako vniti.ní elektriclvykon alternátoru I,,n v ustá|enÓm stavu pŤed porttcl-t<ltt

Pri: I'i,, (ll.
Veličiny (,l,' 7,''i, Sn, jsou pasívní paranletry i-télrcl aIternátoru, .|eIiclvyznanl byl objasněrr v kap. l0.
Veličina P, znirtnená Lzv. t.ttitŤní elektrit.l; t;'l1Arllt i.tého aItcrnitttlr

Zanedbáme-li zLráÍy v alternátortr (piesněji.loulovy ztrírty ve statoru a tu Č1lJoulovlch zLrál v rotoru, která o<lpovídá energii pr'enesené statorem tlo rottlt-Lje tento vykon roven vy!onrr, ktery clo<lává altcrnírtor do ES. V clalšiIn vÝk|aL]
odvodíme vzta|r pro tento v1ykon.

Pi.i odvození vztahu pro elektrickÓ vykony alternátorťr vy,jdenle z nithrlttního schérnatu ES podle obr' t2.1' Pasívní elektricky obvocl (Po) rra obr. l]je kreslen jako jedrrofázovy a obsahuje:
- vttitiní inlpedance (tj. pÍeclroclrré poclélné reaktanc:e) všech li alte rtll

torťr.

- všechny odběry' které jsou nahrazetly konstantrrínli pi.íčnynri aclnltancemi - viz čl. l l'3.
_ všechny ostatní články ES r,c tvartt člírrrkťr ll . t,iz čI. l l.2.

2l



obr. t2.l. Nithradní schéma

ES pro iešení piechodnélro
elcktromeclrilnického děje

Cclkovč obsahujc pasívní olekt|icky obvocl l)O lla obr. l2'l rr skutečnych

uzlii ES. lr fiktivníclr uzlri oclpovídajících ll a|ternátoÍťlm a uzel N. Z tohoto

počttt (l. * lr * l) jsou v obr' |2. l zakresleny uzly Í: |,2, ..., rl. J<le tl liktivní
uzly, v nic|rŽ p sobi zdrojc pÍechodn1|'ch elektromotorick1|ch napětí Ei. Uzel N
se nazyvá nulovy boc| a je to společny uzel, do něhoŽ ustí všechny piičné adnli-

tance E'S včetrrě náhratlr.ríclr admitancizatéŽi.Zbyvajicic|t t/ uzlŮ llení rra obr. 12, 1

kresleno".Isou to uzly, v nichŽ se st]fkají podélrré články ES,rrebo uzly, ve kterych
jsou pi.ipojeny zitLéž-e, alternátory apod. Pro další irvahy mají tyto uzly jen podrLržny

vyznam. PŤedpokládejme dále, Že pasívní elektricky obvod jc lineární, tj. Že para.

nretry všech prvkťr tvoŤicíclr tcnto obvod (R' c, L, C) jsou konstantni, nezávislé na

provozniclr paratnetrcch (U, l,.l atd.\.

Z h|cdiska tcor.ic obvotlťr j<le <l lirreární rt-bran, ktery je popsán SoLlStavou 
''

lineárních rovnic tvpu

(12.4)

je sloupcovy vektor injektovanych gencráto-

rovfch proudťr,

sloupcov1i vektor pŤechodn clr generáto-

rov1f ch elek tromotorickyclr napětí,

Prvky Y,u matice Y, mají velk1f v1|'znam pro stabilitu ES, neboť udávaji'
jak silně jsou jednotlivé alternátory vzájemně mezi sebou váz,ány. Proto ji budeme

v dalším v1ik|adu nazyvat oazební admitanční matice alternátorr? nebo krátce
t,azební nlatice.

240

odvoďrne rryní vztahy pro vypočet vazebni nratice Y*. PŤi jejírn odvozerri
vyjderrre z tzv. rozšiŤelré uzlové adrnitanční matice sítě Y. Ťádu rr * lt, kterou lzc
snadno sestavit. Diagonální prvek Yuo matice Y., odpovídající tlzlu /t v ES, jc
roven součtu všech adrnitancí (podéln1|'clr i pŤičn clr) vycházejících z uzlu Ř.

nediagorrá|ní prvek Yu. matice Y. je roven opačrrě vzaté skutečrré adnritanci
(podé|né) spojujici bezprostiedrrě uzly k, /' Matice Y. je velnli Ťídká. protoŽe
většina jejích rrediagonálních prvkťr je rovna nule'

Pozn ntka: Pii ešeni síti v ustálenénr bezporuclrovérn stavu pouŽívárrrc
uzlové aclmitanční matice Y' jejíž prvky se stanoví analogicky jako prvky n-ratice Y..
Matice Y však nezahrnuje adrnitance alternátorŮ a odběrri, které jsou pŤi Ťešeni
sítí respektovány jin1Ím zpŮsobem.

Matice Y. získar-rá vyše uvcclenym zp sobem však nezahrnuje poruchy'
Clrceme-li lormulovat rovnice pŤechodného elektrornecharrického děje (12.1) po
vzniku poruchy, je tŤeba matici Y. modifikovat tak, aby zahrnovala polllchu.
To bude provedeno v kap. 13. označme modiÍ.ikovanou rozšíŤenou uzlovou admi.
tarlční matici Yo. Pro ES bělrem trvání poruchy bude platit vztah

l:YnU (12.s)

kde ! je vektor obsahující u l n uz|ovlch proudťl'
U vektor obsahující u * tt uz'|ovyclr fázovlch napčtí.

Vzh|edenr k totlru, Že odběry v ES byly nahrazeny konstantnínri pŤičnynli
admitancetni, které jsou inrpIicitně zahrnuty v rnatici Y*, budou v (12.5) nerrulove
pouze takové proudy li, kteréjsou injektovány v i:1,2,.'., lr uzlech s alterná-
tory. Označnre vektor těclrto proudťr v souhlase s (12.4) jako l.. Vztah (|2.5t
pak piepíšenre pomocí submatic

[!] 
: 
[I:: I:| [í-,]

(12.61

Index o je pouŽit pro uzly i : 1 aŽ n s alternátory' inclex,, pro ostatních ll
ttzltl. Z druhé maticové rovnice vztahu (12.6) vypočitáme vektclr Uu uzlovych
napětí v ostatníclr uzleclr a closadírne jej do první rovnice. Po ťrpral'ě dostanenlc

lc : (Ycc - YcrrYr,rlYgc) E' (12.7 |

Porovnáním s vychozím vztahem (|2.4) dostanente vztah pro matici Y.,
udávajicí vzájemnou vaz-bu mezi jednotliv1inri alternátory po poruše

Yc:Ycc-YcpY1rlYpc (r 2.8 )

PŤi v1jlpočtu vazebrrí matice Y., podle (l2'8) vznikají určité potíŽe pÍi
vypočtu inverzní matice Yiill iádu rr. Jde o tzv. uzlovclu impedančrrí matici zltll
elektrické sitě, rozšiŤené o impedarrce oclběrťr a zdrojŮ. pro jejíž vypočet lze použít
známou metodu postupnélro pŤidávání větví.

l*: Y*E'

kde

'- 
: [í]ll:l

Lr,, _l

[.',-l

' :l!tl
Lu;l

'- - | 
I:l f,,,,, .. ' í:;j aclrnitančni mat jce lr-tého i.át|u' krer.á but|e

[ ,,,, Y,, , ] 
otlvozena dírle.

241



Nyní tecly ztrítIrre jeclnotlivé prvky vazební nratjce Y.,. označrlrc jc

Y;l : lil fť-o't (r2.9)

Acltlritlttrcc Y,o ttitzyvíttne vlitsttri (': k) a vzltjenlr-ré (i + k) r'azeirní ircltlritancc
alterrl1rtorťr. I)oIlrocí niclr lze snadtro určit clektrickÓ vÝkoItv P, aIterrrátorťr
v rovnicich ( 12. I ).

I)ro clcktrick; v kon i-té|ro alternátoru platí

1', : 3 Re[rili]

Dosat|írtre za Ei pocllc obr. ll.l
E't : I:i llt

DírIe dosat]ínle za l, z nlaticové r<lvrricc (l2.7)

nil

t, : I E'kyik : I ti;v,^pr* a,u + 90o

l)osazcninr trz. r rf 
" 
(,r.lr);:,,r.t* *.**osranerne

I'r : 3ll'i I tl;v*sin(r), - o + a,o)
&- I

Vzta|r (|2. l3) udává elektrick:i'vykon l-télro alterrtátoru po poruše
Dosaclínle.Ii tento vlkon c|o polrybové rovnice rotoru (12. l), dostaneme

Závéren ukaŽme sestavení vztahťr pro vrritŤrrí elcktrické v kony aItcr.rlí-

torú analogick ch k (l2. l3) pro pŤípacl, že rl-rísto |1rzoru pÍ.eclrotlnélro elektrtr.

mottlrického napětí E'za reaktancí Xi pouŽijenre vyjáclŤení ponlocí fázorLr E.' _'

viz obr. I l.l.
Pí.i oclvození vztalrŮ pro vrritÍní elektrické vykony altcrnátorit /', bu<Jcnte

postupovat forrná|ně stejnynr zpťrsobern jako pŤi oclvození vztahťr (l2.13)' avšak

s těnrito rozclíly:
l ' Nálrradní schétna kaŽclého alterttittortr v ES podle obr. |2. l butlc

vyjádÍeno pomocí elektromotorickélro napěti Eu za reaktarrcí X' - viz obr. ll.l
2. Z toho vypl1l'vá, Že i prvky vazebni adnlitarlčni tnatice Yo, ktert'

inrplicitně obsahtrjí reaktancc alternátorir uveclené v nálrradninr schénrattr. btldoLr

nrít jirré lroclnoty. ()znaČme tyto prvky

Yli' : ),1i,/:q-ď Íl].lr

3, Místo ťrlrlŮ t); budou ve vzlazic|l pro c|ektrické v kony alterrrátorir 1'

vystupovat ťrlrly n.rezi fizory E,, a re|erenční osott ox, které jsou rra obt-. ll'l
označeny 9',.

Vztirlry pro elektrické vykony alternátorŮ budou pÍi respektovíltli rrvc

dcn1ich rozdíl zcela analogické vztalrťrn.r (l2. l3) a budou rnít tvar

P, : 3Eoi t u.','!i,sin (3. - íJu + e!i)
k:1

Podobně i pro proudy altcrrrátorťr budou platit vztahy analogické vztah11m (l2. 1]

r, : t EolYli) : t o"utl;,/{lk - nli) + eo'
k= I k= I

{l2.ll

Z |ázorového diagralnu na obr. l1.l vy'pl;fvá pro kaŽd1Í z alternártorir vztah nlez

velikostmi rrapětí Eo a E,o

E'ri: E,ri - (Xui - X'u,)l,sinl), (r2.r\

Sledujme dále napŤ. první alternlrtor (i : 1). Ze vztahu (12.1.7) a z Íázort,

vélro diirgramu na obr. l1.l vypl;yvá

It : l, ll}| _ Í]|: I o.,u'..'.; /Jl, l(il + 90"
- k=l 

-

Vy<1ělime-li tuto rovnici Vcrzorcnl Il a porovnírme-li irnaginárrri částí levé a prar

strany, dostaneme

1, sin /, : - .i ťu.),!-1cos(,9, - 9u + a!!1

Tento vyraz dosadítne do (l2.18) pro první alternátor

(r2.r0)

(12.11)

(t2.t2)

(r2.r3)

0 2.1('

(t2.t4)

Vztalry (l2.l0) aŽ (|2.|4) plati pro všechna i: I aŽ lr. Vztalry (|2.14)
pÍeclstavují soustavu neliIreírr.ních cli|erenciálních rovnic druhého Ťádu s ne-
znÍrr-rrynri r)'(l), i : l až lr. Jejiclr iešením získáme iníormace o vzájenrném pohybu
rotorťr. coŽ utrroŽní posor.rdit clynamickou stabilitu ES' Po jejiclr vyŤešení je rlloŽné
určit časové pr běhy ťrIrlovych ryclrlostí, vykonŮ, pror'rtlu i napětí v rťrzrryclr
lt.rístech ES a tak poznat ccly pŤechodn;f děj.

Difcrenciírlrrí rovnice (12.|4) však nelze exaktně í"ešit v obecné |ornrě
a je rrutné porržít buď rtizné numerické rnetocly a číslicovy počítač' nebo použít
počítač analogovy. Exaktrrí Ťešení těclrto rovnic je rrroŽné jen pro některé jedno-
rluclré pŤipady, napÍ. pro ES obsahLrjící pouze dva a|ternírtory nebo pro soustavu
alternátor _ tvrclár síť.

Má-li poruclra nčkolik stadií (napŤ. jedrroíázovy zkrat _ jeilnol"ázové
vypnutí - neirspěšné opětrré zapnutí - trojfázové vypnutí), bu<iorr kaŽdér-rru
stadiu odpovidat jiné vazební adrnitance a tím také jirré elektrické vykony a jirré
pohybové rovnicc r.otorťr jednotlivlch alterrrírtorri. Pro kaŽdé stadiunr je tŤeba
Ťešit jinou soustavLl diferenciálních rovnic (l2.|), pí.ičernŽ počáteční pcldmínky
pro kirždÓ stacliuln btrclou dílny jako koncové Íešení piedclrázeiíciho staclia'

',A-)

-r2r f t Ii-ir :,+-| p,, - lE, t u,or,usin(, -, + a,o) 
|tll- /n,iJ,,i L k_ I 
I

E'r1 : Eet * (Xor - xl,,) I r"*yli'cos(,'1, -,'io + a{|i))
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Zavcdhre

C'rr : I * (Xur - xl,,) tf|)cosall
C-1, : (Xu, - X1,,) )'/[)cos (S, - S* + a!f)

Potorn clostarrcnre

ťl'' : I C11,Eqt,

Tento postup 
'i=o,",u.' 

pro |ibovclllr1i alternátor. Vysleclkerrr buc1c lirreární vztah
rnezi vclikostrni elektromotorickych napětí E,oi a Eo,, kterÝ lze vyjác.liit maticor,ě
ve tvaru

Ei' : cEu

kde prvky nlatice C jsou clírny vztaIly

('i, - I * (Xq; - Xi,,) {,(-)coscr!i)
c,^ : (xu; - xi,,) r,!l)cos (Ji, * gu + a!i)); i # k

Vyjádr-'ínre.li ze vztahu (|2.|9) napětí Eq, tj.

(r2.r9)

(12.20)

vyrazy pro elektrické v17kony
Eu; a hlťr íi,, které svírají

tihlťr 9'(r) pak c|rarakterizuje

Eu: C 'El
it closadínte.li tato napčtí c|o (l2.l6), c|ostanenre
jednotlivych altcrnátorŮ vyj1rdŤené ponrocí r-rapětí
Íltzory E,,,, s re|erenční osou ox. Časov.Í Druběh
pohyb rotorťr jec1notliv ch aIternátor .

Z popsanéIro odvozerrí je zŤejmé, Že vyrazy pro elektrické v 'kony a tírr-ri polrybové rovttice alterníttor nejsou nikterak je<lnoJuclré, lreboť prvky natice C
|viz (|2'20)f jstltr ftrnkcí lt| 9i. Z toltoto clťrvoclu se v dalším spclkojirne s rnéně
pŤesnyrn vyjá<lr'.eIrírn pohybu rotorťr pomoci íázorťr p.eclroclnyclr clektrorrlotorick;Ích
napěti Ei za pŤechodn]flni podélnymi reaktancerni Xj,' viz (12.|4)..Ierrto pÍe<l-
poklacl je piesně splrrěn jerr pro strojc s |rladk m rotoreln.

|2.|. Korrtrolní otírzkv

l. Proved.te rekapituIaci zjedno<lušujících pŤedpokladťr pÍijat;Ích pro n]atelnatlcky popis pie.
chodrrého elektromechanického děje ve složité ES.
2. Vysvěllete rozclí| mezi pojmy,,uzlová a<Jmitanční maticc Y.., která se bčŽně použivá pí-i
ňešeni ES v ustá|eném bezporuclrovénr St.tvu, a,,rozšiŤená uzIová adrnitančni matice Y.... která sepoužívli v této kapitole..lak vytvoŤíme z maticc Y matici Y.?
.]. Čirn sc liší rnatice Y,,,, zave<lená vztalrenr (l2'6) o<t matice Y'/ Nirznačte algorltmus \ypoÓtt|
matice Y'l'| nreto<lou postupnélro pŤitláváni větví.
4. otlvod.tevztahyprovtritŤrri elektrickévykony P,,P,avazební impedanceZ,, ,Z22,Z,,: Z,,
v ES obsahu.jící dva atternátory a jcden o<iběr.
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13. MoDELOVÁNÍ sourvĚnNÝcn A NESoUMĚnNÝcu PoRUCII

Ukáženre zde posttlp pii nrodi|ikaci rozšíicné tIzlové aclrnitartční Iltltticc Y''
sítč v pŤedporuchovém stavu v rnatici Y* sítě obsahujicí poruclru. Buclclrre sle<lclvirt
jen některé nejčastěji se vyskytující souměrnÓ a nesouměrnÓ poruchv

l3.|. Sounrčrrré poruchy

l. Dokonaly troj|ázclvii zkrat v uzlu r7, tj. U., : 0. V toInto pí.ípllc|č
ziskánle rnatici Y^ z matice Y, tak, Že v nratici Y. vypustime r7-ty í.ádek a q-t)
sloupec.

2. NedokoIral;i trojfázov1il zkrat v uzlu rJ, tj' LJ, : Z*I,. označrtrcYr: IlZx adnritanci v rrlístě zkratu. v tolnto pŤipa<tě v nratici Y, nahradíme
ctiagonálrrí prvek Y..., prvkenr Y"" * Y*.

obr. l3.l. Náhradní schélrra ohecrté
větve ES spojrr.1ící uz,|y q a r

3. Tro.j|ázové vypnutí větvc spo.|u.iící uzl1' q. r.. Vypnutí r,ětcr' .ie zná-
zornčna na obr. l].l. Matici Y* získárne stejnym zpusobcnl, jakvm byla získárra
trratice Y. s tím rozdilem, že pŤi v]ipočtu jejich prvkri vyrrecháme článek fI pocllc
obr. 13.1, kter odpovídá vyprruté větvi. Je-li nratice Y, jiŽ vypočítána, projeví se
tato změna pouze v prvcích Y,,, Y,, a Y,": Y"n matice Y,. Prvek Ynn buctc
nahraz.en.prvkem Yr, - yr, * y,t,o, prvek y,, prvkem y,, _ yr, _ y.uo ir prvk),Yr,: Y,, budou nahrazeny stejnlirn prvken1 Y,r, + yq,.

|3.2. Nesoutněrnéporuchy

Pi.i nro<lelovíttrí tlesouItlěrnyclr poruclr bucleme vycházet z klasickÓ teorie
Ťešení ES v nesouměrnénr ustáleném stavu metodou spojování sloŽkov1yclr sclrémat
ES. Nejprve sestavíme náhradní složková schÓmata ES pro sousle<lné' zpětIré
a netočivé parametry. Tato tŤi sloŽková scl-rémata budou pak mezi sebou vzájemnč
propoJena zpťrsobem závisliim na typu nesouměrné poruchy (viz kap.6).



PÍi posuzovárlí <Jyrlarrrické stability ES piijrrrcrle rrčktcrá z.jednocltršcni.
Tvoí.i-li Irapčti a proudy v ES obecrrě tlesouměrtrou a nevyvítŽclrou troj|llzovotr
sotlsIilvtl, jc vykorr v trrči{éIn rnístě ES dítn vztalrcm

I' : 3Rc lurrf + u2tt + u',J] (r3. r)

kdc U' , U,, Uu,,l, ,2, l().jsor"r souměrné složky |ázovyclr rrapětí a prcludťr V tonlto
místě. Zajínlálrrc.li sc o vykony v nrístě alternírtoru a pi.edpokláciirme-li, že pr-.echoc1riá
clcktrotrrotorická napčti E,alternátorťl .jsort soutrrčrlrá (viz kap. ll), bLrclorr sour1rěrné
slož-ky tčchto clcktrottlotot.ick1ich rrapčtí E,' : E,, E,z:0, E|, : 0. (Vyjímárllc sirmo.
zÍe1nrč takové pí.ipacly poruch, kcly jde o zkrat v sanlo1tlÓtn syncltronnítn aIterná-
toru, na1li.. rrtczizírvitovy zkrat v rrěkterÓ ciVcc stiltoroVélro vinutí.) Vnitiní elektrické
vykony altcrná(orťr btrdou pirk clány vztahcm

P : 3lrc[E'lf] (r 3.2)

Z |o|to vypl1ivá dťrleŽit1/ zírvěr' Pro vypočet vykonťr cioclávanyclr alternátory běhern
nesouttlěrtré 1loruchy v ES stačí počítat pouze sousleclné sloŽky prouc| <1oclávzrniiclr
alternátory. Stačí tccly zniit 1lodrobně náhradní sclréItra ES, které obsalttrje pi.c.
chodná eIektronlcltclr.ick/r napětí E, alternátot.ťr a sousle<lné pasivrií paranletry
jcdttotliv ch článkťr ES, tccly tzv. sotts|edtté sIoŽkové sclrénla ES.

' Z'pétt"té a tre(očivÓ sloŽkové sclrénra ES bude pasívrtí a kaŽclé z nich lze
recltrkovat bucl. na jedrroduchou irrrpcdanci nebo tttl jedrrocluchy čtyÍp | pŤipoien!
k soLrslc<lnÓnru sloŽkovérnr-r sc|rémattr v lnístě nesouttěrrté poruclry zpťrsobem
zírvis|ynr na typu této porucl-ry.

Pro další rozbor pŤcclpokládejme, Žc v ES nastanc v clanénr okarnŽiku
pouze jccltra nesoutnčrná porucha, která rnťrŽe b1|t pÍíčrrá nebo podé|riír. Piíčnou
poruchou budetrle rozunrět poruchu ntezi uz|etlr ES (označr-rre jej q) a nuIovyln
boderll ES (Lrz|em N). Poclélná porucha je poruclra nrezi clvěrna uzly ES (clznačtrrc
je q, ,)

[)Ťíčrtír nesorrIlrěrná poruclra (napi.. nesoutlrěrny zkrat) znanlerrá pi.ipojerri
cialší 'atlnritarrce Y" (ncbo irnpedattcc Z": l/y") do n1r|rra<lního scltÓlnatu prt;
sotls|ednou sloŽkovou síť v rnístě poucl-ry q (obr, 13.2a). Tato ekvivalentrrí adntitarice
tlaht-aztrje zpětrré a netočívé pasivní složkové sclréma ES. V tonlto pŤípadě získárne
rrratici Y,. tak, Že v nratici Y. sorrsledné sIožkové sítě rralrraclír-rre cliagonírlní
prvck Y.... prvkcm Y,],1 + Y.. ostatní prvky v nratici Y, zťtstanou beze zttlčny'
(Matice Y. pro sous|edné s|oŽkové sclrérna ES je totoŽrrá s maticí Y. rráhraclního
scltÓlllltttt ES v sotttllěr.ném stavu.)

Obr- 11.2. Pi'ipo.jcni
ekvivaIerltrri pí.ič'rle

adnrilirrrce a ekvivirlcntniho
článku 11 respektujicích
pŤíčrrorr a podélrrtlu

|]es0 lI 11]ČrIlost

2. Z nlatice Yil pak pŤejderne na rnatici Y* pŤicláníln větve zt-titzornčnÓ
člárrkcnr fI v obr. l3.2L]. v matici Yi, se tato změna projevi v prr,cíclr Y,,,.Y,,,,
Y,,, : Yi,, nrísto rriclrŽ bu<Jou v matici YR prvky

Yrr: Yr, + y.q, + y.,l

Y,,: Y,, + Y"r, + Y,,
yr,:y,r:y,n,._ y",t,

Z uvedeného je zŤejmé, že pro určení tnatice Y* a z ní pak cla|ších r,cličirr
poti.cbrrych k forrnulaci rovnic pÍeclro<lrrélro elcktromechanickélro tlěje je zapoti.cbi
urči( lrodnoty adnritancí Y"' Y,,,, Y",, Y,,. Tyto adnritance budou zírvislé rra
kon|iguraci a parametreclr prvkťr zpětItého a netočivého sloŽkovélrcr schénrattr ES
a na typu porLrchy.

:=-{ts
{J-::._,_z _,

irl

.77777.--'7.

c) d)

()br. l3.]. Pi'ík|atly nesoumčrnych poruch v FS

V dalšim se otnezítne portze na pčt nejčastčji sc vyskytujiciclr t-Yptr nc'
syrrretrickych poruch uvec.lenyclt na obr' l3.3. Poruchy a)' b) jsou portrclty pÍičnc.
poruclry c)' d), e) jsou poruchy po<Jélné. Pclrucha c) je sice konlbinaci poruclrr'
podélrré a pŤíčné, z našelro hlediska ji však burlerne povaŽovat za poruclrtt poclÓ|notr.

a) obecn .jednoftizouÝ zkrat

q-r

--lF

ve které nilStaIlť
je nakreslena na

(ll.-r)

il -r.1)

(13 5)
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Podélnír nesout-lrěrn/t porucha (napÍ. pŤerušení jer1rré |áze ve větvi L],Si
znat-trená pI".ipojení dalšího pasívrrího článku |I (obr. l3.2b) nrezi uz|y q, r souslecl-
ného sloŽkového schématu ES. Terrto ekvivalentní článek II nalirazuje zpětrrc
a netočivé pasívní sloŽkové schÓrna ES. V torrrto pí.ípadě ziskáme matici Y* z nla-
ticc Y, souměrné bezporuclrové ES takto:

l. Nejprve odstranitne piivoclrrí souměrnou včtev r1r.
podÓlná porucha (viz postup uvccleny v čl. l3.l). Tato větev
obr. l3.1. Matici, kterou dostancnre' clznačme Yi.

-
-...-a-

I

Iz
T,1
o)

Z.: 2", + Z,o + 3Z

Jcle-li o dokonaly zkrat, bude Z : O. potonr

Z.:Z.r+2.,
b) obecn! tltl<luftizot,)i zkraÍ

z _!z,z+z)(z,oFztTzN)-'-ffi_
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.lilc-li cr dokorraly't drutuliizopy zenu zkrat, bude Z - ZN:0. potom

2..,2.',,
' 2.2 + Z,\)

J<lc-li o tlokonull', dunftizotty zlvat, lsude Z:0, Zn- u,. Dosazenirn <jo (13.5)
dostanclne

Z" : z.t.

c) Píerušení .jcdné Jaze

Y"4 : Y"':0'

(13.7)

( l r.8)

Je-li Z: 0, je

celkoVou ilnpedanci netočivého složk<rvého pilsívniho schémattl nrěiettot't ttrczt
:uzl' q' r tohoto Schématu. Inrpedance Z.',' vyjadÍtrje cclkovotr impeclanci ZpětnÓho
složkovÓho pasívniho schématu měienou mezi uzly t1' r tolroto sclrénlatu. Činitet p
je dírn vztahenr

Y 
"r,

il -1.6)

(r 3.e)

(t-r ll)

ve vztahu (13.13) vyjacliuje impcdance 2i,,, (resp. Zir) cclkovou impecla'ci
netočivého (resp. zpětného) sloŽliclvého pasívnilro sclrétnatu měrenou mezi uZlY r. N
tohoto schématu' Je sanroziejnré, Že pŤi určování inpe<lanci Z.o, Z.2, Z,,,, Zn,,'
1,, Z,., neobsahuje pŤíslušné složkové schéma nesouměrny element. PÍi ručních
v počtech stanovíme l-rodnoty těclrto celkovyclr impedarrcí postuprr rrri transfigura-
cemi vyclrozích sloŽkovyclr schérrrat tak, aby zťrstaly zachovány pouze body
iderrtity 11, N, popŤ. q, r. Pi.i pouŽití sanločinnél-ro počítače je r';i'hoi1rrější, vyjc1enre-li
z rozšíÍenych uzlclv)ích irnpedančníclr rnatic obou sloŽkor,5ích Schén]at' viz kap. 6.

l3.3. Kontrolni otírzky

|. Zdttvodněte naznačen ' postup pÍ.i nrodelování sounrěrnyclr poruch modifikaci rozšíiené
uzjové admitančni rnatice Y..
2. Zd'tlvodněte naznačen1i postup pŤi modelování nesoulrtč'rnyclr poruch nroriiÍikaci rozšiicné
uzlové adnritanční matice Y,.
3. Jak]/ jc rozdíl mezi celkov;i'mi irnpeclancemi zpětneho (netočivého} složkovélro schcnratu
Z"' (Z.i a celkov1inli itnpe<lancenri zpčtného (ncttlčivéIro) s|oŽkového schématu Z",2 (Z,,,,). Jztk |ze
tyto impcclance ziskat z uzlov1ich impcdarrčních matic Z,. Zo obou složkov-cil schénrat?
4. DokaŽtc platnost vztah (|.j.3) až (l3,l3). Pii dt'rkazu v1'jděte ze známé metoclikr spojovírri
složkor.j'cb sití pŤi Íešeni ustirleného chodu ES v ÍrcsouměrnÓn] stavu.

Yr,,":+"*
d) PÍ.eruŠení duou Jazí

Y"o:Y"r:O

Y,q, :

Je-li Z: 0, je

(13.r0)
Z,,r*2,,o+32

I

Zrrrz * Zrno
(13.r 1)

e) Pí.erušaní .jedné /,áze kontbinouané s ietlnoJiizouÝnt zkratenl t.l téže ftizi

t+f
2"2+Z.o+32

p
2.2+Z.o+32 (r3.r2)

v",,: l; * ,i; * [,+Í
2.2+Z.o+32

Vztahy (|3.3) aŽ (13.l2)jsou uvedeny bez odvození a vypl]ivají z rnetodiky
Ťešeni nesouměrn 'clr ES spojovánírn složkovyclr sítí, viz napi.. f26). Yyznam
inlpeclancí Z, Z, ve yztazich (13.3) aŽ (1].l2) je c|obŤe patrn]f z obr. l3.3.
lnpeclattce Z"n vyjad.uje celkovou impeclarrci netočivého slož,kového pasivniho
sclrÓtrratu, tlrčÍetlou nrezi uzlern q a nulov17m uzlem N to|rolo schématu. lnrpe.
dance Z., vyjaclŤuje celkovou irnpedanci zpětného sloŽkového pasívniho schénrattl
nrčŤenou rrrczi ttzletn q a uzlettt N tohoto schématu. IInpeciance Z".n vyjadi.uje
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Y",

Y",

249



14. ŘpŠENÍ pŘBcHooNÉHo nI-BrcTRoMECHaNrcrcÉHo oĚrp
V ELEKTRIznČNÍ sousrnvĚ

|4,|, Postup Ťešeni

S vyuŽitím dosavadnich poznatkri ukáŽeme nyní stručně postup Ťešení

pŤechodného elektromechanického děje. Zvolme napi. tento sled jednotlivj'ch stadií
poruchy:

1. Ustálen pÍedporuchovy stav.
2. Jednofázov1i zemni zkrat na vedení v ES v okamžiku Í : 0 a s dobou

trvání ťu'.
3. Jednofázové vypnutí postižené fáze vederrí současně na obou koncíclr

s dobou trvání Ín'.
4. opětné zaprrutí postiŽené |áze a obnovenijednofázového zkratu s dobou

trvání ť*r '
5. Trojfázové vypnuti postiženého vedeni na obou koncích, dobir trvání

Ítn + @.

Je tŤeba zjistit, zcla systém z stane po této poruše stabilni.

i. Nejprve vyŤešíme ES v ustáleném pŤedporuchovém stavu některou ze

známyclr meto<l' čímž získáme pro každ1| z u uz|Ů čtyŤi hodnoty provozních para-
metrri, P', Q,, U, a S... Jako směr referenčni osy Ox zvolme směr napěti v bi.
lančnim uzlu'

2. Pomoci těchto veličin dopočítáme některé další hodrroty potiebné pro
vypočet:

V odběrovych uzlech určime podle (11.11) náhradní impedanci zatiŽeni Z.,.
V napájecich uzlech nahradíme a|ternátory v kaŽdé elektrárně jednim

ekvivalentnim alternátorem _ viz čl. IL.|.Z fázorového diagramu určíme velikosti
pŤechodn1ich elektromotorick1fch napětí Ei všech a|ternátorŮ. Dále určíme rilrly g,''

které svíraji tato napětí s napětimi U, v uzlech, do nichŽ je alternátor v ES pŤipojen.

Úhly.9', daji v součtu s rihly $., fázorri napětí U, vzhledem k referenční ose po-

čátečni podminky pro rovnice pŤechodného děje (12'14)' tj.

áí(0):,9.1 *'9";; i: I aŽn

Druhá počátečni podmínka je

á;(0):Áo{0):g. i:1aŽn
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(14.1)

Mechanické v kony P., jednotliv ch a|ternátorri budou pii zanedbánizLrátv alterná-
toru rovny elektrick:/rn v;ikonŮm alternátor pied poruchou vypočitan:im v bodě l'
ri

3. Sestavirne náhradní sloŽková schémata pro zpětnou a netočivou složku'
vypočítáme uzlové impedančrrí matice Z,, Zo a určime náhradní a<jmitanci Y"
respektujicí jednoíázovy zkrat v místě q.

4. Sestavíme rozšíŤenou uzlovou admitanční matici Y. souslednélro slož-
kovélto sclrématu v pŤeclporuchol,ént slllvtt' jc.ii modi|ikaci zahrnujíci jedno|ázov17
zkrat vypočítáme matici Y * a z ni podle (12.8) určime vazebni admitanční matici
alternátorri Yo. Pomoci prvkŮ vazebni admitančnÍ matice vyjádÍíme vnitŤní
elektrické v kony alternátorťl po zkratu jako funkce hl d' _ viz yztah Í12.13).
Tím dostaneme konkrétní tvar rovnic pÍechodného elektromechanického děje
(včetně počátečních podminek).

5. VyÍešime diferenciá|ní rovnice pÍechodného děje některou numerickou
metodou, viz č1. 14.2. Ziskárne tak časové prŮběhy neznám1ich hlri Ól(Í) pro i : l
aŽ n v intervalu 0 aŽ Ín,. Pro další postup je dúležité stanovení těchto hl a jejich
derivací v okamŽiku tn,, d.

á'(l*'); ái(lk1) : Áco,(ru,) (14.4)

které použijeme jako počáteční podmínky pŤi iešení pÍechodného clěje v dalším
stadiu poruchy.

6. Rovnice (|2.14) pŤechodného děje pro další stadiunr poruchy fiedno-
fázové vypnutí postiŽené fáze) se budou lišit od pŤedcházejicích rovrric pouze
hodnotanri vazebr-rích admitancí Y,u a počátečnírni podrninkami' Na základě jiŽ
vypočitanfch uzlov;ch impedarrčnich maticZ,, Zo (bod 3) určínle admitanci Y"o.
náhradního článku |I respektujícího jednofázové vyprrutí vedení v ES.

7. Modifrkací již vypočítané rozšiŤené uzlové admitančni matice Y" (bod 4)
vypočitáme novou matici Y* zahrnující jednofázové vypnutí vedení a z ní novou
vazební admitanční rnatici alternátorir Yo, pomoci jejichž prvkŮ vyjádÍíme nové
elektrické v;ikony alternátorťr jako |unkce rilrlŮ á'. Tím dostaneme novy tvar
rovnic piechodného elektromechanického děje. Počáteční podnrinky těchto rovnic,
tj. áí(0) a ái(0) pro i: 1 aŽ rr, jsou dány hodnotami (14'4).

8' VyŤešíme nové rovnice pŤechodrrého děje pro neznámé irhly ,(r)
v intervalu o až t*, a určime velikosti uhlri a relativnich rihlovlch ryclrlostí na konci
intervalu, tj.

.)i(Ír.z); 6,ikt-z) : Lo,(ty,) ( r4.5)

9. Pro vypočet pŤechodného děje ve tŤetím stadiu (opětjednofázovy zkrat)
pouŽijeme stejrré rovnice pŤechodného děje jako v bodě 4, které však Ťešíme pŤi počá.
tečních podminkách á'(0) a ái(0) pro Í : I aŽ n, dan1|ch hodnotami (14.5). opět
určíme velikosti h|Ů a relativnich irhlovÝclr rvchlostí na konci tÍetiho intervalu' ti.

( t 4.6)
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(r4.2) áít*..); .)l(ru.) : Ác,;1(ti3)



|0' Pro poslední stadiun-r poruclry (trojfázové vypnutí vedení) určíme opět
nratici Y*. V tonrto pŤípac|ě jcle o souměrncru poruchu. Z této nratice určime
vazeblti Inatici Y.', dírle pak v1ikorry P, a rovnice pŤeclrodného c|ěje, které vyŤešíme
v časovénl ilrtervalu o aŽ al pro počáteční podmínky 

'(0) 
a i(0) pro i : I aŽ n

podle (14. ).

Jde-li o posouzení dynarnické stability, jsou rozhodující časové prriběhy
rozdil ťrh|Ů 15'(t) v posledním intervalu. Bude.Ii napŤ. pohyb rotoru kaŽdého
alternírtoru vťrči ose ox monotÓnní, tj. buclou-li funkce r5'(t) stále rosttlucí nebo
stále klesajíci, neznamená to ještě, že musi dojít ke ztrátě synchronismu. Mťrže jít
o společn:i' pohyb všech strojťr tak, že ce|á soustava má jinou hlovotr lycltlost
fiinou ťrlrlovou frekvenci), neŽ je rychlost pŤedporuchová oo. Jedině vzájernn! pohyb
synchronních strojťr, jednolro oproti druhému, rozlroduje, zda dojde ke ztrátě
synchrortisrnu trebo nc.

Stavínle tedy v posletlnirn sta<liu (po elinrinaci zkratu) vzájemrré ťrhlové

rozdily.).*(t1 : r)'1t) - r5,(r) mezi rotory rťrznych dvojic strojťr :r zakreslítr-re kÍivky

'o(r)' 
V počet zastavín]c, jakmile zjistírne, že jde o tlumen1|' nebo o stále rostouci

(popŤ. stále klesající) prťrběh kÍivek 
'o(t), 

viz obr. l4.1.

obr. l4.l. Prťtběh vzájemn1ích tih|ov ch rozdilŮ rotorri dvojice
a|ternátorťr pÍi zachováni a pfi porušení stability jejich paralelrriho chodu

Jako praktické kritérium dynamické stability se často pŤijímá kritériurrr 2rr.

JestliŽe u některé dvojice strojťl rostoucí furrkce I 
"(t) 

_ á'o(0) | pŤesálrla hodnotu
2n, došlo k 

',protočeni.. 
jedrroho stroje oproti drulrému. Tento piípad pak považujen-rc

za zftátu synchronisn-ru a ukončirne vypočet (obr. 14.lb). Jestliže naopak všechny
funkce I r)'u(r) | začnou klesat dŤive' než bylo dosaŽeno meze | á,o(r) _ t)'u(0) | : 2n,
považujenre ES za dynarnicky stabilní (vzh|edem ke sledované poruše a k dan m
počátečním podrninkám). Toto kritérium neni samozÍejmě absolutni' V praxi mriže
dojít k několikallásobnénru proklouznutí pÓl a k obnoveni synclrronního chodu.
, Poznán y k celkouému postupu:

1. V kterémkoli stadiu v1ipočtu |ze určit krorně e|ektrick}'ch v5Íkorrri,

írhlťr a ryclrlosti alternátorťr všechny další veličiny, které nás mohou zajímat pŤi

arralyze pŤechodného děje' napÍ. napěti v uzlech a proudy ve větvích v kaŽdé ze tÍi
fází (jde o obecně nesounrěrné stavy), činné a jalové vykony ve větvíclr apod. Tyto
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ve|ičiny dostaneme vyŤešeníIn z n/rhraclrrich složkov clr schérrrat vyuŽitim jejich
uzlov ch rnatic. PÍitoIri jde o Ťešerrí ES v ustÍtlenérn stavu, tleboť ryŠetŤovarly
prribělr elektrotnechzrnickélro děje v ES je natolik pomaly, Že n-rrjŽemc zane<lbat
elektrornagnetick! (a samozŤejnrě i vlnovy) pŤechodn clěj v ES.

2. Uveden1i matematick model je zaloŽen na mnolra značně zjeclnociušu-jících pŤedpok|adech, které byly v pŤedcházejícim odvozeni postuprrě zaváděny.

Jde zejména o tato zjednodušení:

_ Zanedbání pŤechodrrélro elektrornagnetického děje v alternátoru a Za-
nedbání vlivu regulace buzení. Tyto dva pŤe<lpoklady se zpravidla částečně kornpen-
zují. V uvedeném maternatickém modelu se počítá s konstantními pŤechodnymi
elektromotorick]fmi napětími Ei všeclr alternátorrj běhern ce|ého precho<lného
děje.

* PŤedpoklad kotrstanttríclr mechanickych v korrŮ turbin P., běl-rern
celého pí.echodného děje, tj. jin]fmi slovy zanedbání vlivu rychlostníclr regulátorŮ
turbín se zŤetelenr k jejich velk1!'m časov1|'m konstantám.

_ Další zjednodušení jako zjednociušené vyjá<lŤení charakteristik odběrrj,
lirreárnost všech článkri ES, souměrnost pÍechodn ch elektromotorick ch napětí E,.
zanedbání nasycení synchronrrích strojri' zane<lbání tlumících momentťr alte.r'á-
torri, tŤecích a ventilačních ztrát soustrojí apod'

Některé z uveden)iclr zjednodrršujicich pÍe<tpokladťr budou v dalšinr
v1ikladu nahrazeny pŤesnějším vyjádŤenírn.

|4.2. Numerické iešení pohybovyclt rovnlc

Difererrciální rovnice pohybu rotorÍr alternátorťr v ES' oclvozené v:t<ap. tz.
nelze l'obecné íormě exaktně Ťešit a je rrutné potrŽit některou z numerick ch nretod
(metoda Eulerova. nletoda Rungeho - Ktltta aj.)' Exaktní iešeníje moŽrlé pottZe pro
pŤípad ES se dvěma alternátory nebo pro pŤípad je<linélro alternátoru pr.acujícího
do tvrdé sítě. Tímto se však zde nebudeme zabyvat.

Velmi pouŽivanou numerickou metodou je metoda postupn]|ch intervalťr,
kterír byla uvedena v kap. 10 pro pŤípad jediného a|ternátoru pracujícího do tvrclÓ
sítě. Metodu lze pouŽit i pro ES s n alternátory tak,Že pro kaž<l]/ časovy interval Át
provedeme stejn]| v]ipočet u každého z n alternátorŮ' Určíme tak bod po bo<lu
kÍivky časovÝch zírvis|ostí Írhlri <),(r) i relativních rihtov;|ch rychlostí Árr;,(t) jednotli-
v ch a|ternátorri. Metodu lze aplikovat nejen na zjednodušen! matematick model
popsan;i rovnicemi (l2.I4), ale i na podrobnější formulaci respektující napŤ. vliv
tlumení alternátoru, e|ektromagnetick! pŤechodn! děj v alternítoru, vliv nasycení,
činnost regulace buzení alternátoru a regulace otáček turbíny apod.

PŤesnějši metodou je metocla Rungeho-Kutta, kterou uvederne velnri
stručně neiprve obecně a potom v aplikaci pro rovnice pÍeclclrodného dě;e'

É?.

l-I oit
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Je <lírna obecrrá nelineártrí diferenciální rovnice druhého iádu

cl2r'

i; : l(r. .1', y')

s počátečrrírni podlnínkanri pro Í : to

( l 4.7)

(14.8)

(14.e)

(14.12)

(14. I 0)

(14.r r)

j'(Ío) : yo; y,(td : lo

od okarnŽiku Í : lo rozdělíme časovou osu na stejné intervaly Ár. Flodnoty pro-

měnnych rra konci j-tého intervalu budeme zrračit indexem ,. lndex 
'=n 

bude

značit hodnoty rra počátku prvního intervalu. Řešení rovnice (14.7) má tvar

,l'y+ t : l; * AYr; .i :0, l,Z, "'

PŤičernŽ

Ly;:tiiar+{(kt+kz+L)

Ar,r,i*r : aty'i+ |fi,, + 2k2 + 2k3 + k4)

kcle

I,t\l

k2

k1

Ar,r'l /., k'\,),j+_L +Ť.].j+ N)
Arr', k, k, \

ť.J- 'J _l- 1..-f 

-I
'!.i' 2 4'.t Lr)

. J'; + Ári., * kl' !,l- F)I,

Aplikujme tuto metodu pro systém difererrciálnich rovnic c1rulrélro Íádu

(|2.|4).lndex j bude zrračit číslo časového intervalu (l : 0' 1' 2, ...), index i poiadové

čísloalternlrtoru(i: I,2,'.,,n).RovnicepŤeclrodné|roděje(12.1a) pŤepišmedotvaru

#: f,(J,' á,' .'.,á,,); i -:1,2,...,tt (14.1 3)

Pro Í : Í3 ztráme počátečni podnrírrky

'(tn) 
: á,6; Áo(to) : t)i(to): áio; i:1,2'...,n (14.|4)

o<t okanrŽiku Í : Ío rozdělínre časovou osu na stejrré intervaly' jejichž hraniční

body jsou

?54

ti+t : Í; * At:; j : o' |,2, . (14.15)

25s

Řešerrí rovnic (14.13) má tvar

á,tj'',t : ;;+Ar)', ( 14.1(r)

proj:0, l,2,...; i: 1,2,...,1.
PŤi v1ypočtu tihlŮ podle (14'16) je vnitňním cyklenr cyklus s proměntrou i,

vnějším cyklem cyklus s proměnnou j, tj. v kaŽ<lém irrtervalu spočítárne vŽdy
hly i relativní lr|ové rychlosti pro všechny alternátory a pak teprve piejden-re na

další interval. Ve vztahu (la.l6)je

Ar5,,: Atái, + {tr.,' + k2' + kJí)

Átái.,*r1 : Arái, + {{t,. +2k2i +2ft.ri + k4')

kde

. (Lt\z 
^. ^k',:.í- ti( lj. Ó2j. .....5,,j)

' |IAÍÝ ^/. Lt6,,, k,, ^ Art),'. k''k2í: 2 li (dI j + -1- + -t, ě,' + -Ť + n!-\
,i '* A/Ó,,; * !..\..../,,'241

kti: kz'

, (AÍ), 
" '.ko,: -í- |(.)lj+ 

^tě\j 
+ k,,, 6,j + 

^tě,2J 
* ku', ''.

..., r)u, * Át i,, + /<.,,)

( 14.1 7)

(14.18)

( r4. r9)

14.3. Kontrolní oLázky

l. Sestavte lrrub! v;|vojov1| diagram algoritmu pro v:Ýpočet piechodného elektromechanického
děje podle postupu zč|. |4,1.

z. sestavte algoritmus a v;-ivojov1| diagram pro numerické iešení pohybovfch rovnic altcrnátorťr
v ES s n alternátory na ákladě metody postupnlch intervalú uvedené v kap. l0.
3. obr. 14.l ukazuje praktické kritérium pro posouzení dynamické stability. Kolik nezávisllch
rihlovlch rozdílri án(t) je tÍeba timto zprisobem posoudit pro ES s n alternátory? Vypište tyto ilhlové
rozd íly.



15. METoDY ŘgŠENÍ DYNAMICKÉ srastt-try sťoŽtre
ELEKTtlIZAČN Í sous-rnvy

První a zatírn nejpotrŽívanější metodou íešeni dynarnické stability ES je
klasická tnetotla, kterou jsme se aŽ dosud zablvali. Spočivá ve lbrmulaci rovnic
pŤechotlrrÓho děie pí'i zavedení většího či nrenšiho počttr zjec.lnocltršujících pŤed.
pokladŮ (coŽ vede na soustavu nelineárnich di|erenciálrrích rovnic) a v íešení těchto
rovnic vyr-rŽitínl metod nunrerické matenratiky. V současné době existuje mnoho
matematicklc|r mode|ťr lišících se navzírjem zpŮsobem formulace rovnic, pŤrjetím
rŮznych zjednoc1ušujícíclr pŤe<lpoklaclri a použitím riiznych nurnerick ch metod'
Základním kritériem stability je časov prr]bělr vzájerrrného pohybu rotorrj alter-
nátorŮ v poslednim stadiu pŤechodného děje (po eliminaci poruchy)' Klasické
metocly jsou velmi vhoc|né pro použití na číslicovém počitači.

Drulrou skupinu metod pÍedstavuji metody za|oŽené na kritériu dynamické
stability nelineírrnich systérrrťr formlrlovaném druhou větou Ljapunova _ tzv, píín
Ljaputtot,ot,a tnetodu. Pro vyšetŤení stability celého systérnu neni potŤebné uplné
Ťešení stavov1ich rovnic systému a stačí nalézt speciárlní' tzv. Ljapunououu funkci
systénru' která má určité vlastnosti vypl]ivající ze stavovyclr |unkcí systému. Na-
lezení této furrkce se provádí více či méně intuitivnim zpŮsobem a dosud neexistuje
univerzální metodika pro její nalezení v obecnych pŤipadech.

Do poslední skLrpiny rnetod patŤí ntetody pouŽívající analogové počítače
a fyzické modely. Fyzické (dynarnické) modely se konstruují, na roz<lil od moclelťr
statickych' vŽdy jako trojfírzové. Aby takov]jl rnodel věrně reprezentoval danou ES'
musi b t splněny určité podmirrky podobnosti rnezi parametfy všech prvkri ES
a mo<lelu. .Ide zejména o rezistance, indukčnosti a kapacity č|ánkťt pro sousle<lnou,
zpětnou a tretočivou sloŽku, charakteristiky odběr , časové konstanty a reaktance
a|terrrátorŮ, nrechanické konstanty, časové konstanty regulačních obvodŮ atcl'
PŤistroje pouŽívané na rnodelu pro měien,í a záznam dŮleŽit ch veličin musi mít
zanedbatelnou vlastní spotŤebu. Pro tuto náročnost není používání dynamick ch
siťovyclr rrroclelťr pŤíliš rozšiŤeno. PÍi pouŽívání analogovyclr počítačri je hlavním
onrezujícim faktorem pÍílišn rozsah Ťešené ES.

Povšimneme si nyní blíže pŤínré Ljapurrovovy metody a její aplikace pro
vyšetŤování dynamické stability ES. Pri Ťešerrí této irlolry je irčelné omezit se pouze
na tzv. auto,1otn|í s1ls1!p1y, tj. takové systémy, jejichž stavové rovnice nemají expli.
citně vyjádÍen! čas.Zfyztkálního lrlediska prijde o vyšetŤování takov clr píeclrodnych
e|ektromechanick]i clt dějťl' pŤi nichŽ se zkounrá chování systému po poruše
(po změně jelro parametr ), píičernŽ je systém ponechán sám sobě. ti. neoŮsobí na
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něj Žádné vnějši časově proměrrné vstupní veličiny. Někcly nirz5iváme takovc
systémy uolné systénty (na rozdíl od systénďl buzen|:,clt\.

Stavová rovnice obecného autonomního clynanrického systérnu má tvar

*(r) : f[x(r)] il5.I)
kde x(t) je vektor stavov1ich ve|ičin (stavovf vektor) obsahující ,l stavovych pro-

měnnych 't'(r), r'(r), ...' x'(r),
*(l) první derivace podle času vektorrr x(t).

Soustavě rovnic (t5.1) mrjŽeme piisout1it geometricky vyznam. Stavové
proměnné 'x'(t)' x'(r),...,.x,,(') považujeme za souŤadnice určitého bo<lu' tzv. ea.
stuptljícíltcl bodu, v ll-roznrěrném prostoru. Kaž<lému bodu tohoto prostoru oclpo.
vídá určit]i jederr stav neboli |áze systému. Proto se takov]Í prostor rtazyvit
fázou|:,prrlstol.. Proměnné X1, X2,...,.t' mají v kaŽdém okamŽiku určitou velikost.
a určují tedy po|ohu zastupujícího bodu v prostoru v kaŽdém okarnŽiku' Po<lle
toho, jak se proměnné s časem mění, nrění se i poloha zastupujícího bodu. KŤivka.
kterou bod pŤitonr opisuje' se nazyvá fázouá traiektorte. Fá,zová trajektorie je geo-
metrick1im obrazem pfechodného děje, soubor fázovyc|r trajektorií ukazuje názorně
dyrramické vlastnosti systému. V chozi bod určité fázové trajektorie je <tán počá-
tečními podmínkami

x,(0), ,x2(0), ..., r'(0) (15.2)

JestliŽe se proměnné -X1, .t2' ..., -x,, nemění, znamená to, Že je systém v klidu.
y tzy' ro|)|louá'žném stauu. Pro rovnováŽny stav zŤejmě platí, že rychlosti změn
jednotliqich souŤadnic zastupujícího boďu jsou nulové, tj.

(15.3)

Podmínky (15.3) pŤedstavují sloŽky fázové rychlosti, takŽe lze Ťíci, Že kli.
dové (rovnovážné) stavy systénru odpovídají bodťrrn ve |/tzovénr prostoru. v nichž
fázová ryclrlost nab vá nulové hodnoty' Tyto body nazyvánre singttlární a dosta.
neme je Ťešenírn soustavy (l5. 1) pri dosazerrí (15.3), tedy

f[*]: o ils.4)

ProtoŽe v nelineárnich systén-rech mohou b]ilt |unkce.f,, i: I aŽn, obecnč
nelineární funkce, mriže mít soustava rovnic (15"4) několik Ťešení, tj. nelineární
systém mriže mít na rozdíl od lineárního systému několik rovnováŽn;|'ch stavťl.

Budou-li se v okolí singulárního bodu všechny trajektorie k rovnováŽnému
stavu pŤibliŽovat, budeme jej naz1ivat stabilní. JestliŽe se budou vzdalovat, budeme
jej naz vat nestabilní. Pojem stability je však možné rozšíŤit i na pŤípady, kdy bu<le
zastupující bod zŮstávat v dostatečně blízkém okoli rovnováŽného stavu, aniŽ by se
k němu dále pÍibliŽoval. Takov systém se naz vá stabilní podle Ljapunoua.

*: o, q. : s,, ...; $: o
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Zavederri stavovych rovnic dynamického systému a jejich interpretace ve

fázovém prostoru nám umožní definovat pojem stability systému, popŤ. určovat
podminky této stability. Stabilitu budeme určovat v oko|í rovnováŽného stavu,
kter! označime x" a kter! musi vyhovovat podmínce (15.4)'

PŤedpok|ádejme, že funkce f,, f,, ..., f' jsou spojité a mají spojité derivace
podle proměnn1ich x', Xz, ...' xn ve všech bodech v okolí rovnováŽného stavu.

PŤedpokládejme dále, že pro rovnováŽn! stav x" platí

X":0
Podminka (l5.5) není na irkor obecnosti, neboť kdyby systém neměl rovnováŽn
stav v počátku' lze vždy použít vhodnou tfansíormaci souŤadnic a do počátku jej

posunout.
Stabi|ita ve smyslu Ljapunova souvisi se zkoumáním časového pr běhu

pŤechodného děje po poruše vzh|edern ke stavu pŤedporuchovému' Ve fírzovém pros.

toru lze tento prŮběh charakterizovat vzdálenosti q mezi zastupujícim bodem

stavového vektoru po poruše x a zastupujícim bodem stavu pŤeclporuchovélto x".
Podle této defirrice je q ž 0 a je funkci času. Označme po a p vzdálenosti v okamŽi-
cích to a r'

RovnováŽny stav x" je stabilní ue unyslu Ljapunoua, jestliŽe pro každé reálné

čís|o e > 0 a okamŽik rn existuje takové reálné čislo á(e' ro) > 0, Že pŤi pn ! je

8<sprovšechnatžto.
Rovnovážn staV x" je asyntptotick\l stabilní, je.listabi|ní ve smyslu pŤedchá-

zející definice ajestliže každ1f pohyb z bodu x(to) dostatečně blízkého k x" konverguje
do bodu xe pro Í + oo.

Z Íyziká|niho hlediska lze interpretovat obě deÍ'inice takto: PŤedporuchovy
(rovnováŽn1i) stav je reprezentován ve fázovém prostoru počátkem souŤadnic (x" : 0).

PŤe<Ípokládejme' že stav po poruše je reprezerrtován v okamžiku ťo bodem blizkym
k počátku souradnic. Jestliže pro Í + co zastupujici bod:

a) zŮstává v blízkosti počátku' rovnovážn)i stav (počátek) je stabilní'
b) směÍuje do počátku, počátek je asymptoticky stabilní'
c) vzdaluje se od počátku, počátek je nestabilní.

U lineárních systénrri je kaŽdá stabilita současně asymptotickou stabilitou.
obě definice se t1fkaji jen dostatečně mal1/clt odchylek od rovnovážného

stavu. Deíinice mají proto v5iznam jen pŤi určování ,,stability v malém.., což je

v podstatě tiloha zjišťování statické stability. Provádí se pomocí první Ljapunovovy
metody, která vychází z linearizovan1|ch rovnic nelineárního systému, tzv. rovnic

mallch kyvŮ.
Linearizace nelineárních stavov ch rovnic (15.l) se provede jejich roz-

vojern v Taylorovu Ťadu v bodě x. a zanedbáním členri s derivacemi druhého

a vyššich Ťádťr. Do stavovych rovnic (l5.1) zavedeme substituci

kde z je odchylka stavového vektoru od rovnovážného stavu x". Dosazením cicl
(15.1) dostaneme

d /ar\
* (x. + z); l(x") * (-mJ,.," - *.,

ProtoŽe

dx-
ď:0. f(x") :0

dostatreme po ripravě

ž,: Az

kde

A : i!l)
\ d* 

'/"

#:ďht._P_*"*J
kde P : P- sin á' Označme

xr : ; xz: Ao.: d'á : _qILdt dÍ

(15.7)

(1s.8)

je Ízv. stauotlá ntatice lineárního systénu.
UkáŽeme nyrri pouŽití první Ljapurrovovy metody pŤi určení statické sta.

bility synchronního alternátoru pracujíciho do tvrdé sitě. Pohybová rovnice
rotoru byla odvozena v kap. l0. Respektujenre.li i tlumící moment' má tato rovnice
tvar

-o

LS. M'

(l 5.9 )

(r5.r0)

Diferenciální rovnice druhého Ťádu (15.9) se tím píevede na dvě diferenciální rovnicc
prvního Ťádu, Ziskáme tak stavové rovnice systému ve tvaru (15.1)

dx,| - ^)oÍ 
(l5.ll}

lre: lr-o-sinx, - ir,r.x, * p,)dr M'
Rovnovážny stav je dán podmínkami

1y- : o. __t(_p_ sin x, _ krx2 * p,) : 0M

Po pravě dostaneme
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X:){e+z (1s.6)
P.Xz : U: Stn Xl : -----!
I n,
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RovnováŽn;|' stav nastane pŤi 't' : A,a : al _ )o : 0' tj. pri rychlosti otáčerrí
soustroji í0 rovné synchronní ťrhlové rychlosti sitě (rlo a pŤi konstantnim zá|éžném
ťrh|u .,' kter! je dán vztalrem

P,: P-sin o (r5.12)

Systém bude rnít nekonečně mnoho singulárních bodťr' z rrichŽ, jak lze dokázat, budou
stabilní body

Po dosazení z (15.16) dostaneme

1 | A -1 
|

---t t-nM IP.cosá" ,t+k.,|-"

)'2 + k]' * P.cosá.:0
r - -/," t JB -7P*.ot 4''t,r-T (15 to

xz : 0; xr :2kn I 6"

a rrestabilní budou body

xu:0; x,:(2k*l)n_á"
kde /t je jakékoliv celé číslo.

Určírrre nyni, zdaje systém stabilní v určitém vybraném sirrg$árním bodě,
napŤ.

x", : áo; X.z : 0 (15.r5)

a za jakych podminek. Nejprve určíme z rovnic (15.11) derivace stavovych funkci
v bodě (r"', x",), tj.

Systém je stabi|ní, mají-li oba koŤeny zápornou reálnou část, a je nestabilrri
má.li někter! z koŤerrťr kladrrou reálnou část. Pro ko a P", platí

ko>0; P->0
Provedeme rozbor vyrazu (15.19)

1. Je-|i cos áo > 0, mohou nastat dvě moŽnosti:
a) 4P-cos á" š icfl

Dostaneme reálné záporné koŤeny, systém je stabilní.
b) 4P. cos á" > kfr

Dostaneme dva komplexně sdružené koŤeny se zápornou reálnou částí' systém .j.
stabilni.

2. Je-li cos áo < 0, je ./ffi _ ap. qos 4 >' 1'.
Je<Jen z koŤenrj bude kladn1|', druh;| záporn , systém je nestabilní.

3. Je-li cos áo : 0, je 2' _ _kD, lz: O.

Systém je na mezi stability.
Systém je tedy stabilní pro cos áo ) 0, pŤičemŽ rihel 

" 
je dán vztahen

(l5.l2). Protože P. } 0, má lihel á" nejmenši možnou hodnotu áo.in : 0 pro P, : I
Systém je tedy stabilní (staticky) pro rihly á. v interva|u

o=u..+ (15.2tt

Pri praktickém posuzování stability je však drlleŽité nejen určeni po<lnrí.
nek, za kterfch je ustálen;i pÍedporuchov)i stav staticky stabilní' nybrŽ vymezenr
celé oblasti pŤedporuchovych stavri, v niŽ je systém dynamicky stabi|rri' Tutt
lohu Ťeší druhá Ljapunovova věta (pŤímá Ljapunovova metoda), která umožĎujc

posoudit stabilitu nebo asymptotickou stabilitu v malém i ve velkém, tj. v určitc
oblasti Q tázového prostoru' Úspěclr metody je ávisl;f na tom, podaŤi-li se najit
vhodnou funkci (tzv. Ljapunououu funkci) a stanovit její deÍinitnost. označme tutt.
íunkci

l/(x) : /1x, . xr, ... , x,)

Funkce 7(x) se nazyvá pozitivně deÍlnitní v určité oblasti í2, jestliŽe l'c
všech bodech této ob|asti je stále kladná a nikde kromě počátku nenabyvá nulor,c
hodnoty'tj. I/(0):0aI/(x) >0proxl0.Funkce7(x)jenegativnědeÍ.initní.je.lj

(15.r3)

( 1 5.14)

I

I

dÍ, P.^

dx: -ncosao;

aÍ, __k,
0r, M

a dosa<lin-re je do 1irazu pro vypočet stavové matice linearizovaného systému (15.8)

áf.-".. : U;
oxr 9t' : t,

oxz

A:[- o | -l

L-f.o,.r" -#)
Lirrearizované rovnice (15.7) mají tvar

(r5.r6)

(1s.17)

; -..t - .2

I

žz : - -ť,- (P- cos r).,z, + kpz2)'M"'

Pro určováni stability lineárních systémťr existuje rada kritérií (Hur-
witzovo, Nyquistovo, Nějmarkovo, Michajlovovo atd.). V našem pŤípadě, protoŽe
jde o jednoduchy systém, posoudíme stabilitu analyzou koíenri charakteristické
rovnice systému

det[1] -A] : 0
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t/(x) < 0 pro x * 0 a lz(0) = 0. Funkce V(x) je pozitivně (negativně) semideíinitní,
je-lilz(x)>0[I/(x)<0].je-linulovánejenvpočátku,aleivjirr1fchbodech<lané
oblasti. Funkce lz(x) je inde|.initní, jestliŽe v dané oblasti kolem počátku souí.adnic
mrjže mít rŮzrrá znaménka.

Bu<leme vyšetŤovat stabilitu rovnováŽného stavu autonomního systérnu
popsaného rovnicemi (15.1) a (l5.5)

*(r) : f[x(t)]

f[x"] :0'
X":0

Platí pro ni tyto dva teorémy:
l. MťrŽeme.li najit k dané soustavě (l5.2l) pozitivně deÍinitní Ljapunovovu

funkci lu(x) definovanou v nějaké uzavŤené oblasti kolem počátku a je.li Z(x)
negativně deÍjrritni nebo rregativně semidefinitni, je rovnovážny stav (počátek)

stabiIní.
2' Jsou-li splněny podmínky teorému I a Ý1x1je negativně delinitrrí, pak je

rovnováŽn1f stav asymptoticky stabilní.
Oba uvedené teorémy dávají pouze postačujíci podmínky stability' nikoliv

podmínky nutné a postačující. Nemrižeme-li tedy k danému systému najít Ljapu-
novovu funkci Žádaného typu' nemusí to ještě znamenat, Že je systém nestabilní.
Nalezneme-li více možn ch Ljapunovov ch funkcí 7(x), mťrže to vést k rrjznému
kvantitativnimrt vymezení oblasti stability systému, Metoda umoŽĎuje rozhodnout
o stabi|itě systému, aniŽ je tŤeba Ťešit jeho rovnice.

Zatím neexistuje jednoduch1i a spolehliv zprisob, kter by umožrril
stanovit vhodnou Ljapunovovu funkci u libovolného nelineárního systému. ByIo
však navrženo mnoho metod pro generování funkce Z(x) u speciálních typri sta-

vovlch rovnic i některé metody obecnější, viz napÍ. L22), L21l, [31]' [34] a |32].
Poznamenejme ještě, ze Ý1 značí totálrrí derivaci Ljapurrovovy funkce

podle času, tj.

(ts.21)

(15.22)

(15.23)

r,(*): #: ,t,#.f: [grad r/]rr(x) (ts.24)

Mezi nejpouŽívanějši obecné metody generování Ljapunovov1ich funkci
patŤi tzv. metody integrace stavov1fch tunkcí [27]. Tyto metody vycházejí z pŮvodní
myšlenky Ljapunova [22], podle niž stabilita rovnovážného stavu v počátku
nějakélto konzervativniho systému mriŽe blt posuzována pomocí celkové energie
systému' a navrhují zvo|it jako Ljapunovovu lunkci qfraz pro tuto energii, popŤ.
zavést íyzikální ana|ogii energie. Tuto metodiku pouŽijeme i v pŤípadě posuzováni
stability ES.

Energie systému, popŤ. funkce analogická energii, je dána integrálern sta-
vov;|ch funkcí systému (15.21) podle stavov1|'ch proměnnfch. V [28] a [30] byla
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prove<-|ena podrobná anallza nelineárnilro autonomního systému druhého ŤáclLr
typu

x, : l,(x,. xr)
ir: F2(xr,xr) (15.25r

PŤi Ťešeni stabi|ity ES postači, omezíme-li se na systémy se stavovynli
íunkcemi

pro nekonzervativní (dissipativní) systémy s tlumením g(x,). Tlunricí člen g(x, t

bude v našem pŤípadě dán vŽdy vztahem

g(x):ax2; a>0 (t 5.28 )

(15.29t

kde o je tlumici konstanta.

Podle [30] dostaneme Ljapunovovu funkci trz(x,'x,) systému (15'25i
jako kíivkov1|' integrál

xr x2
V(x1, x): _ j F,((,, 0) d(, + Í F,(x,, (,) d{,

O0

F,(x,, xr) : xr; Fr(xr, xr): -f(xr)
pro konzervativní systémy nebo na systémy se stavov mi funkcerni

F1(x1,x2) : x2; Fr(xr,x2): -f(xr) - g(xz)

i,: _ť(x,)_ax2

Podle (l5'24) platí

dV
dÍ : l(x,)x2 * x'|_f(x1) _ axz]: _ax1

(15.2 )

(15.27 )

( I s.30)

(15.3 1 )

PŤi funkcích typu (15.26) a (15.27) vyjadŤuje tato funkce hodnotu pŤimo riměrno'
celkové energii systému. Dosadime-li (15.26) nebo (15.27) společnl s podmínkou
(l5.28) do obecného vztahu (|5.29), dostaneme driležitÝ vztah

První člen vztahu (15.30) udává kinetickou energii, druhy člen udává potenciáIní
energii systému. Vztah (15.30) je základní vztah, z něhoŽ vycházi celá metodika
určování dynamické stability ES s n alternátory.

Derivací funkce V(x,, x) podle času se mŮžeme pŤesvědčit, Že časová
změna energie je nulová (konzervativní systém) nebo záporná (dissipativní systém).
coŽ je jednou z podmínek stability. PÍedpokládejme nadále systém 1rs.zs) ve tvaru
(|5.2]) s pŤihlédnutím k (15.28), tj.

*t:Xz
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Funkce /(-.r,, .t1) btrclc tecly ncgativně deíinitní pro íl > 0 a negativrrě senride.

finitI-ri pro rr : 0. [)otlrrrinky, které nrusi Ljapunovova funkce (l5.30) spliiovat,

aby systérn byI stabiIni' jsou:

l. /(0,0) :0 - sp|Ďuje;

2. V(x,,xz) > 0 pro všechrra x1 *0, x2# 0 _ splr1u1e pro libovolIrou

nelineární funkci f(x,), která leží ce|á v 1. a 3. kvadrantu;
3.V(O,0) :0 - splĎuje;
l. Ý$,,xz) 5 0 pro všechnax, #0,x2* 0 - splriuje pro a ž 0.

Ukážerne nyni ap|ikaci pŤírné Ljapunovovy meto<ly na vypočet oblasti dy-

narnické stability ES obsahující dva alterr-rátory' Pohybové rovnice rotorii obott

alternátorťr jsou dány podle (12.l4) vztahy

d'á, 0)o
-af : ,."s", [r',, - 3(E')zYt,sina,, -3E'LL'2Y,,sin(r), -6,+arr)]

d,Ó, (D,,

,)tr-: LrS- LP,r. - 3(E'2)2 Y2zsinart - 3E'tE'2Ylrsin( , - <), + a,,;l

Pro jedrrodtrchost označme

:9+-: -!, :9:-: -!, 3E,tE2yt2: AtzlT-rS,, NIr' I"rS,, M2'
P,t - 3(E')z )',, sinarr : Pr I P,z - 3(E')2 Yrrsinarr: P,

Potom dostaneme

d2, I

Ť : 
7a, |r, 

* A',sin (á' _ á' * a' 
')]

12Š t

n?: i;ro, _ A,,sín(á, - á, + arz)]

obě rovnice odečteme a položíme

' 6tz: 6' - ě,

Dostaneme jedinou rovnici ve tvaru

.l'á 
' 
,

t:A+Bsin(á'z+Q)
kde

, P|NÍ2 _ P2NÍ|4:'',, 
M ,M,

pÍičemž navíc musí l splřovat vztah

sin@: A"(M' - M'l
BIi,M" - srnflr2

V diferenciální rovnici (15'33) provedeme změnu proměnné á12 tak, abychom vy-šetŤovali stabilitu v okolí nulového rovnovážného stavu jalrio vyzaauje drula
Ljapunovova věta [podmínka (l 5.23)]

á:álz_á"

kde á" ziskáme Ťešením (l5.33) pŤi ustá|eném stavu. tedv

sin(á"+ a): _+

Vztah (l5.39) je jednou z podmínek, aby rovnováŽn1i stabilní stav existova|. Musítotiž platit

l,lll;l5llDltl

označme dále

'/:_(d"+@)
Po substituci (15.38) a (l5.4l) |ze psát diferenciální rovnici (15'33) ve tvaru

d2ě
df?- 

: B |sin (á - Ú) + sin .21

Rovnici (15.42) pŤevedeme na dvě diíerenciá|ní rovnice prvniho Ťádu

dá---:- : Á )cÍ
d Áa-l_aÍ : B |sin (á _ Ú) + sin r21

Singulární body systému (l5.43) jsou

Áco:0; 6:2kn
Árr,r : 0; 6 : (2k + l)n + 2t!t

( 15.46)

26s

kde k je jakékoliv celé číslo. Ve fázové rovině (á, Ácr-r) jsou všechny singulárníbody umístěny na ose. á, pŤičemŽ body podle (|5.44) se na této ose stŤidajís body podle (15.45). Nejprve zjistíme, zja počátek, tj. singulární bod á:0,Áa; : 0, je staticky stabilní, pomocí charakteristické rovnice linearizovanéhosystému' Linearizací rovnic (15.43) v oko|í počátku dostaneme podle (l5.7)

(1s.37)

(1 5.38)

(l s.3e)

( 1s.40)

( I 5.41)

( 15.42)

( 1s.43)
(t5.32)

(r5.33)

(1 5.34)

( 15.35)

(r 5.36)

(15.44)

(1s.45)

Á'.u: Mft;JMi + M; + 2MtM2cos2a,

[^:]: [u"3,- á][;]
tg o,, 

]
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o rihltr

, (n 3n\,l,el=, .t l\- '/

z (|5,46) vyplfvá pro koŤeny charakteristické rovnice

Lt.z: x JB coí

ProtoŽe je B vŽdy k|adné, lze učinit tento závěr:

Je-li cos < 0, je systém stabilrrí, a je-li cos Ý > 0, je systém nestabilrri.

Aby byl tedy počátek stabilním rovnovážn1|'m bodem, pŤedpokládejme

(15.47)

Lze dokázat, že je.li cosry' < 0, je celá skupina singulárních bodŮ (15.44) staticky

stabilní a skupina (15.45) nestabilni' Naopak, je-li cos ly' > 0, jsou body (|5.44)

nestabilní a body (l5.45) staticky stabilni. Piedpoklad (15.47) tedy není na irkor
obecnosti, neboť kdyby nebyl splněn, provedeme jinou transformaci souÍadnic
(najdeme jinou hodnotu á") tak, aby počátek pÍešel do některého stabilního singu-

lárního bodu.
DÍíve než vytvoŤime Ljapunovovu funkci systému (15'43)' proved'me ana-

logickf rozbor pro systém dvou a|ternátorŮ s tlumením. Vychozí rovnice budou

mit v tclmto pŤipadě tvar

Vztahy (15.50) a (15.51) jsou analogické vztahrim (15'33) a (15.43), pŤičemž konstanl
A, B, ip a ry' jsou stejné v obou pŤípadech. Rozborem vztahri (l5.51) dojdeme ke stt
nlm závěr m jako u vztah (15.43), tj. k rozloŽeni singulárních bod podle (15.4
a (15.45) a ke statické stabilitě singulárního bodu (0,0)pfi splnění podrnínky (15.4
V tomto piípadě však jde o asymptotickou stabilitu.

Nyni vytvoÍíme Ljapunovovu funkci systému (15.51). Systém (l5.43) je pou
zvláštním pŤípadem pro C:0. PŤi dosazování do (l5.30) uvážime,že

, xr:á; xz:Llo; f(x'): _B[sin(6_i,) +sinr/]
ProtoŽe B je kladná konstanta, mťrŽeme ji celry vyraz vydělit a dostaneme

, : !#__ ásinry' + cos (6 * Ý)_ cosry'

Dále provedeme anal1|zu funkce Y(6, Lto). Nejprve vytvoŤíme její deriva
podle času

' dv d6 , aV dÁu,lV(ě'L''):;a a+?a*,, a,

Dosazením z (l5.51) dostaneme

r(á.act,t: -f tot,-lt' (1.s.:tt

Podminky, které musí Ljapunovova funkce V(ě, A,o) splĎovat, aby systém b
stabilní, jsou:

1.V(0,0):0 _ splĎuje.
2.ÝQ,0):0 - spliiuje.
3. Ý@,Áro) S o pro všechna á + 0, Áco l 0 _ sphluje'

Podmínka stabi|ity 3 je splněna pro oba systémy (l5.43) a (15.51) s tímto rozdíler
U strojri bez tlumení (C : 0) vycházi funkce negativně semidefinitní - jde tet
o stabilitu ve smyslu Ljapunova' U stroj s tlumením (C > 0, B > 0) vychází funkl
negativně definitni - jde tedy o stabilitu asymptotickou (budou-|i splněny všechr
ostatní podmínky).

4. Poslední podmínkou, kterou musí funkce V(6, A,ra) splřovat, je podmínl

/(á,Áa;)>0; 6#0: L.+0 í|s \

Zakreslíme funkci

(Áro)2
V:-:__:-, _ ásinry' + cos(6 _ {/) _ cosry' :konst

2B

ve Íázové rovině (á, Áco). Na obr. 15.1b je tato funkce zakreslena pro ry'e (r,3n7'
na obr. 15.1a pro Ý : n. KŤivky na těchto obrázcích jsou čáry konstantní ho'
noty 14 Tlustě kreslené kŤivky, které procházejí singulárními nestabilními bo.

(1s.-s

kcle tlunricí konstanty ko,, k,,jsou kladná čís|a. S oběma rovnicemi provedeme

stejné rlpravy jako v pÍedcházejícim pŤípadě, pŤičemž pro jedrroduchost budeme

pÍedpokládat

{} : 
#|,'-,4,,sin(Ó, 

_ á, l a,,) _u''*]

É^?: #r,,_ ,4,2 sin(á, _ á, * atz) _ u",*]

kot kor.

Mt M2

( 1s.48)

(15.4e)

(r 5.50)

což b;yvá pro alternátory podobného typu pŤibliŽně sp|něno' Stejn1ym postupem
jako v pŤedcházejícím pÍípadě dostaneme

.l'á,, ítá

Ť : A + Bsin(d, z * @)- . "á;'

a dá|e

il: o."
ot

d Áro
Ť : B [sin( _ ]) + sin r/] _ CÁr',
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Obr. 15.1. Kiivky Iz: konst
ve fázové rovině (t\. Átl)

podle (l5.45), se nazÝvaji sepa|.dtrix. UvnitŤ kaž'c|é z těchto kŤivek je vŽdy jeden
stabilrri singtr|írrní boil poclIc (|5.44). P<lt|robrrÝltr rozborct-t-t (viz napi.. |3rt]) t'.
dokázat,Že podminka (l5.54) bude splněna pouze v oblastech o* uvnitŤ těchto krivek'
To lze zapsat podminkou

vK-v>a ( 1 5.5s)

kde Iz* je hodnota Iz v nestabilním singulárním bodě (á*, 0) leŽícím nejblíŽe k po-
čátku

Vr.: V(6x,0)

Hodnota r)* je funkcí parametru ry'

(l 5.56)

V*:(n - 2 )sinrlt -2costlt

(15.57)

: _3n + 2Ý: Y* : (3n - 2rl) sin t|t _ 2 cos tll

Z toha, co bylo dosud odvozeno, vypl;/vá tento postup zjištbvání stability
ES se dvěma alternátory:

l. Podle (15.34) aŽ (15.37) vypočitáme hodnoty parametrťr A, B, <D po
eliminaci poruchy.

2. Pomoci (15.39) zjistíme, zda systéln obsahuje rovnováŽn! stav, tj. zda
platí (|5.4()). a r'ypočítáItle |rodnotr'r á-.

3' Po<lle (l5.4l) vypočitáme hodnotu ry' odpovídajici stabilnímu rovno-
vážnému stavu.

4. Podle (l5.57) vypočitáme hodnotu 7* odpovídající hodnotě ry'.

5. Některou z numerickÝch metod vypočítáme ťlhlov! rozdi| 6 ,, : r _ áz
a rozdí| hlov ch rychlosti Lal12 : 3,, : A'o, _ A,,,kter ch oba stroje closáhnou
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Pro ry'e( ;' ^ lje á* : _n * A!:
\! I

Proty':7rje *:n; Vx:2

Pro r/r e (^, + ";," ,-

v okamŽiku eliminace poruchy Ú : Ít ' (Tyto počáteční podminky mrižeme stanov]jedin;fm qipočtem pro rrizné doby trvání poiuchy r*.)
6. Pomocí (15.38) vypočítáme k á,, odpovídající hodnotu á; hodnota Á.je stejná jako Áo,,. (Lze provést pro rťrzné doby t1 .)
7. Hodnoty á, Ác':r dosadíme do vztahu (15.52) a vypočítáme hodnot

Ljapunovovy funkce V. Je-li V* _ V > 0, je systém stabilní (u alte;nátor s tlumenir-
asymptoticky stabilni),a je-|i V*_ V < 0, je systém nestabilní. Kritická doba elr
minace poruchy Í*.,. je taková doba, pro kterou plati V7 _ V : O.

Poznámky k postupu uypočtu:

- Vraťme se k podmínce (15.55) pro stabilní systém. Tato podmínka nán
nahrazuje podmínku (l5.54) o pozitivní de|rnitnosti funkce V(6, h,aj. Dťrkaz tohot.
Ívrzenije uveden napŤ' v [36]. Pro libovolnou skalárni funkci Z(x, , X2, ..., xn) všai
neexistuje obecná metoda, pomoci níŽ by bylo moŽné určit deÍinitnost funkce.

V praxi b;ivá člen (^@)2 l2B ve vztahu (15.52) zanedbatelně mal;i vzhleden
k ostatním členrim (pŤibližně Ťádu 10- t). Pro síť s vice alternátory b:|vá hodnota l,'
Íádově 102. Proto mriŽeme ve v]/počtu zanedbat relativní rihlové iyc.hlostl 

^ 
J a stilbilitu posuzovat podle rih|u á' Y tom pŤípadě lze nahradit poa*íntu stabilit.

(15.55) podminkou

cos (á _ ,,lt) _ a sin ry' š cos (á. _ Ý) _ á6 cos ry' (i 5.5f

Z provedeného rozboru vypl;|vá, Že existence tlumeni zlepšuje stabilitu E
v tom snlyslu. že ji nrěni na asymptotickou. RovněŽ vliv regulátorri 1naleti i rychlostr
je v podstatě podobn! vlivu tlumení, Závěr o vlivu tlumení však neni zcela pŤesnr
Existence tlumení neovlivřuje stabilitu pouze tím, Že ji mění na stabilitu asympt()
tickou, ale navíc rozšiŤuje oblasti stability o*. To, Že naše metoda toto nerespektuj(
je dáno skutečností, že kritérium stability podle druhé věty Ljapunova vymezujl
podminky stability postačující, nikoliv nutné a postačujíci. Je však moŽné na|éz
Ljapunovovu funkci, která respektuje rozšíŤení oblasti stability v|ivem tlumeni alter
nátoru' viz napŤ. [l3], avšak tato metoda je omezena jen pro dva alternátor.
a dosud se ji nepodaŤilo zobecnit pro n alternátorťr.

V pÍedcházejícím vlkladu byl objasněn pojem Íázovlch trajektorií jak.
kíivek, které opisují zastupující body ve Íázovém prostoru během pŤecho<inéh.
děje, Sestrojíme nyní fázové trajektorie pro Ťešen! pŤípad dvou alternátorr:
Vyjdeme z rovnic (15.43). Analytické vyjádŤení Íázovyci trajektorií v rovini
(á, Áco) je dáno diferenciální rovnicí

!g : Blsin (á _ rh + sin r/]
dá 

^.,-
kterou dostaneme eliminací času v rovnicích (l5.43). Řešenim této rovnice dosta
neme

(Áa,)'
-rB : dsrnry' - cos(6 - r!) + rc

t
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kde K je integračni konstanta. Vidime, že tyar [ázovlch trajektorii (po poruše) je
shodn1f s tvarem kÍivek /: konst podle obr. 15.l' Na obr. 15.2 je zakreslena
ob|ast stability kolem stabi|niho rovnovážného stavu v počátku (0,0), vymezená
kÍivkotr S zvanou separatrix (pŤedpokládáme nf2 < ,l, < n). KŤivka To zde značí
trajektorii zastupujiciho bodu po vzniku poruchy, napŤ. zkratu (tzv. poruclrcuá
trajektorie). V okamŽiku eliminace zkratu mohou nastat dva pÍípady. Došlo-li
k elimirraci zkratu v bodě ] leŽicim ve stabi|ní oblasti, bude probíhat zastupující
bod trajektorií Tl - systém je stabilní ve smyslu Ljapunova, tj. dojde k oscilacím
kolern stabilního rovnovážného stavu (systém je net|umen!). Došlo.li k eliminaci
zkratu až po de|ši době, napÍ. v bodě 2, ktery leží v nestabilní oblasti, dojde ke
ztrírtě synclrronismu mezi oběma stroji * trajektorie T'.

obr. l5.2. Fázové trajektorie
netlumeného systérnrr dvou aIternátorťr

obr. l5.3. Fázová trajektorie tlumeného
svstému dvou alternátorti

Počítá-li se u obou alternátorri s tlumením, stanovíme podobn1fm zp sobem
tvar fázovyclr trajektorií z rovnic (15.51). Na obr. 15'3 je nakreslena jedna z těchto
trajektorií, oznaěená T. V tomto pŤípadě však není její tvar shodn s kŤivkou
V : konst.

Z prŮběhu fázové trajektorie T je zŤejmé, že se systém po odstranění
poruchy (bod 1) vrací do stabilního rovnováŽného stavu (bod 0). Jde o tlumené
oscilace, pi.i nichŽ se systém vždy vrací do v1|'chozího pŤedporuclrovélro stavu, neboť,
jak víme z pŤedcházejícího v1|kladu' jde o asymptotickou stabilitu. Na obrázku 15.3
je dále zakreslerr kritick]í irhel á..'. udávající mez dynamické stability. Neníli porucha
e|iminovárra pŤed dosažerrim stavu 2, jemuž tento rilhel odpovídá, je systém nestabilní.

Metoclu zjišťování dynamické stability pomocí Ljapunovovy funkce, pÍed-
vedenou na pŤípadu dvou a|ternátorri, lze snadno zobecnit i na pŤípad obecně n al-
ternátorrl, viz [36]. PŤi hlubším zkoumání bychorn zjistili, Že uvedená metoda je
v podstatě analytick1|'m vyjádŤením známého kritéria ploch. Její v hoda spočívá
jedrrak v systematičnosti postupu, což se projeví zejména pÍi větším počtu alterná-
torri, jednak téŽ ve snazším porozuměni chování systému v celé oblasti i v celkové
pŤehlednosti v1fsledkri. V hoda metody vynikne zvláště tehdy, je-li moŽné použít
vztah (15.58).

V porovnání s klasickou metodou (numerické Ťešení rovnic pŤechodného
děje) je h|avní v lrodou pŤimé Ljapunovovy metody to, že poskytuje širší obraz

2'lo

o stabilitě systému, tj. vymezuje celou oblast, ve které je systém stabilní, a že jeclinynl
vlpočtem určí závislost ,,zá|ohy stabi|nosti.. V* - V na době trváni portrchy l,
i kritickou dobu eliminace poruchy Í*.',. Dalši v;yhodou je rychlejší v počet, nebot
prriběh)' rl',(r) během poruchy se počítaji pro velmi krátké časy (<loba elinrinacc
poruchy to je Ťádově zlomek sekundy). U klasické metody je nutné počítat pie.
chodné prŮběhy pro doby alespoř 3 s, pŤičemž někdy mriŽe dojít k tolrru, žc
rihly á'o(r) mají po prvních oscilacích tendenci ke stabilizaci a později se začnotl
amplitudy jejich kmitri opět zvětšovat. Kdybychom ukonči|i vypočet pŤiliš brz1..
mohli bychom dostat nesprávn1/ vfsledek'

Nev;fhodou metody je obtížné nebo i nemoŽné na|ezení Ljapunovov1
funkce v pfipadech, kdy jde o podrobnější matematické modely chování ES
v pŤechodném stavu (zahrnutí vlivu regulace buzení a turbíny, <lynamické cha.
rakteristiky zatiŽeni, pŤechodn elektromagnetickf děj v synchronnim alternátoru
apod.).

15.l. Kontrolní otázky
l. Pročje rovnice (t5.9) nelineárni?
2. Na základě definice dynamickélro autonomního systému uveďte, v kterém pÍípadě systémr
popsané stavov1!'mi rovnicemi (15.11) nebo (15.43) nejsou autonomní.
3, Zakreslete ve fázové rovině (x, 

' 
x,) systému se dvěma stavov]Ími proměnn1|mi fázové trajekto'

rte pro systém nestabilní, asymptoticky stabilní a stabilní ve smyslu Ljapunova.
4. Rozhodněte, které z funkcí

V(xr,x): x1 + xtr
V(xr,xr, xr):.t? + x! + x!
V(x,, x2\: (.lc, * x2)2

V(xr, xr) : xI + 2x3 - x1
V(x1, x2, xs) : xr + -x, + xj

jsou pozitivně deÍ.initní, pozitivně semidefinitní a indeÍ-rnitní a v jaké oblasti.
5. Sestavte vÝvojovÝ'diagram algoritmu pro stanovení oblasti dynamické stability ES se dvěmi'
alterníltory pomocí pŤímé Ljapunovovy metody.
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16. STATICKÁ STABILITA ELEKTRIZAČNÍ sousravy

PÍi zjištbvání dynamické stability jsme se zablvali rozborem vlivu rrizn1fch
pŤedem vymezen1/ch poruch na ES v rovnovážném stavu. o tomto rovnovážném
stavu jsme pÍedpokládali, Že je staticky stabilní, jinak by nemělo vyšetŤování
dynamické stability smysl. Problém statické stability Ťešíme rozborem vlivu velmi
malfch poruch na rovnovážn1| stav. Stavovf vektor systému osciluje v malém okolí
rovnovážného stavu a jeho pohyb lze popsat linearizovan;fm systémem stavov1|'ch
rovnic. Řešenim takové soustavy lineárních diferenciálních rovnic jsou sinusové
funkce s amplitudou konstantní nebo exponenciálně rostoucí či klesající, popŤ.
funkce exponenciální. obecně jde o funkce typu

Y:Ce^'

kde ,1 je komplexní součinitel. V ES, která obsahuje rr alternátorú, je tŤeba určit
prriběh n _ | nezávisl1fch hlovlch rozdilťr 9,o(t), které jsou dány Ťešenim souituuy
n _ 1 diferenciálních rovnic druhého Ťádu. Proto budou dánv tvto rihlv charakte-
ristick!mi funkcemi typu

,9ro1l; : C, er" + C2e^zt (16.1)

ES bude staticky stabilní, budeJi všech 2(n _ 1) hodnot 2 splřovat pod-
mínku

Re[1]<0

Zanedbáváme.|i tlumení, změni se tato podmínka na podmínku

Re[1]:0 (16.3)

PŤi splněni (l6'2)' popŤ. (16.3)' bude soustava staticky stabilní pŤi jakékoliv
změně parametrťr za pÍedpokladu, Že změna je malá. Nemusíme se tedy pŤi posu-
zováni statické stability zajimat o velikosti odchylek provozních parametrŮ, tj. o ve.
likosti C' 

' 
C' v (16'1), n1fbrŽ pouze o součinitele,1 v exponentech charakteristick ch

funkcí. Tyto součinitele dostaneme jako koieny charakteristické rovnice soustavy
lineárních diferenciálních rovnic.

Protože jde o velmi malé a velmi pomalé oscilace stavov1|ch veličin, pÍed-
pok|ádáme, Že každy z n synchronních alternátorri bude během těchto oscilací
pÍibliŽně v.ustáleném stavu, takže bude možné jej v matematickém modelu vyjádŤit
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indukovanym elektromotorick:|m napětim E za synchronní reaktancí. Z Íázoro.
vého diagramu alternátoru vyplfvá,pro toto napětí vztah

E:U+jxdlíd+jxqE'q (16.4)

kde Xo' a Xo1 je podélná a pŤíčná synchronní reaktance alternátoru Xo a X,
(xd > xq)' zvětšená o vnější reaktanci X, mezi alternátorem a místem pŤipojeni
do uzlu ES' ld, lo je podélná a pŤíčná složka statorového proudu í

16 + l.:1 (16.5)

E je Íázor indukovaného elektromotorického napětí a lze jej podle fázorového
diagramu (obr' 1l.l) vyjádÍit ve tvaru

E:E19 (16.6)

a U je fázor napětí v uzlu ES, do kterého alternátor pracuje' Pro r'šcchny alter-
nátory v ES je zvolena jediná referenční osa ox, kterou pokládáme do reálné osy a ocl
níŽ měŤime všechny rihly.

Vztah (l6.4) lze vyjádŤit ve tvaru

" !^ ,nr; 
- I 

Xor I Xqr 
..izs1*E:U+ji:!! 2 . 2

(r6.7)

(r6.2)

Pro jednoduchost budeme dále pÍedpokládat stejnou reaktanci v podélné i pŤičnÓ
poloze u všech synchronních strojri v ES a její hodnotu zvolíme jako větší z nich.
tj. Xo'. Budeme tak Ťešit pŤípad z hlediska statické stability méně piiznivf. Tímto
zjednodušením pŤejde vztah (16.7) na vztah

E:U+jXď,I (16.8 )

obecnější postup, kter;| bere v rivahu rúzné velikosti reaktancí X6x a Xo,,je uveden
napŤ. v [39]. PŤijmeme-li zjednodušen! matematick1f model alternátoru podlc
(16.8), dostaneme náhradní schéma ES s n alternátory pro v1|počet jeji statické
stability ve tvaru znázotněném na obr. 16.1.

obr. l6.1. Náhradní schéma ES pro iešeni
statické stability

Analogicky jako u obr. 12.1 lze
n lineárních rovnic

l* : Y'E

systém na obr.16.l popsat soustavou

( 16.9 )
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kde l* je sloupcov;/ vektor injektovan]/ch generátorov]|'ch proudťi l1,I2, ''',t,,E s|oupcov! vektor fázovych indukovan1/ch elektromotorickfch napětí alter.
nátorri E', Ez,...' E",

Y8 vazební admitanční matice alternátoru zahrnující pasívni elektrické para.
metry všech prvkri ES včetně zátěží ialternátorri (na rozdi| ocl ste.jně

označené matice v kap. 12 však zahrnuje tato matice reaktance alter.
nátorťr Xo a nikoliv reaktance Xj).
Matici Y, dostaneme z rozšiŤené uzlové admitanční matice ES postupem

analogick m jako v kap. |2. Prvky této matice označme

Yir,: Yi,,f90'- a,u

Pohybová rovnice rotoru a|ternátoru byla odvozena v kap. 10 a byla pouŽi-
vána pŤi mode|ování pŤechodného elektromechanického děje, viz napÍ. (12.l).
PŤi rozboru statické stability budeme v této rovnici brát v rivahu navíc asynchronní
tlumicí moment Mo alternátoru, kter1i je pŤib|ižně riměrn;i skluzu, viz napŤ. [40].
Rovnici pohybu rotoru i-tého alternátoru pak dostaneme ve tvaru

dtS, _ (0o /^ dg,\
.tÉ: 

';,.s'(P.'_ 
p' _ l."'ŤJ

kde ko, je tzv. tlumici t onrtuntu (ko, > 0).

Z rovnic (16.9) vypočítáme proud í, i-tého alternátoru

.llh f,: I Exyi*: LEov*/.90+90"-c,ok=l t=t

a dosadime do vztahu pro elektrick;y vlkon tohoto alternátoru

Pr:3Re[E,rI]:38, I Eo{osin(,9, -,90 + a,o)
k= I

(16.12)

označme pro další odvození vztah (16.|2) zkráceně

Pr : Pí.9r,9,,..., S') (16.13)

V ustáleném (rovnovážném) stavu' kter;|' dostaneme' poloŽime-li v pohy-
bové rovnici (l6.10) obě derivace rlhlu g, podle času rovny nule, platí

Pí9' o, 9,o, '.. , Sno) : P,,

Označme

sí_sio:('
a rozviirme funkci P'('9', s,, ...,9") v Taylorovu Ťadu v bodě (9'o,9,o, ...,9no)'
Zanedbáme-|i č|eny s derivacemi druhého a vyššího Íádu, dostaneme

Pi(9l,.92, ...,s') * Pí$'o,9,o,...,9'o) +

(16.r0)

(16. r l)

(r6.r4)

(r6.15)
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..i(#).* (16.16)

Ylraz (|6.16) dosadíme do pohybové rovnice (16.10) a s pŤihlédnutím k (16.14)
a (16.15) dostaneme

S.,L, d2č, dč' -!. / aP' \
a)o dt. l.o'Ť * .!' (ď/o čl : 0; i: I aŽ n (|6.17)

Jde o soustavu n linearizovan ch diferenciálnich rovnic drulrého Íádu
s konstantními koeÍ.icienty (tzv' rovnice mal;|ch kyvťr). Pro zjednodušení dalších
zápisÍr si rovnice (16'l7) vyjádÍíme v maticovém tvaru. Zaveďme diagonální matice
T., S. a ko pasívních parametrri alternátor , stavov vektor { a matici (aP/a$)o

*:[*'

u':Iu"'

*"1'

0,.]'

' 
,,"]

I ap, ap,

l 
,.l' á9' ...

I AP,0P,
173;73;

'":["

,[::]

#l

*].
(ii).:

Dostaneme

*..,*#. k,*. (*i;.r:.
DŤíve neŽli pŤistoupime k rozboru soustavy lirreárních diferenciálních

rovnic (16.18), odvodíme vztahy pro v1|počet prvkri áP'iá'9u v matici dP/á$. Jde
o čtvercovou matici n-tého Ťádu.

Komplexní v1|'kon dodávan;f i.t;fm alternátorem do sítě je podle (16.1l)

Sl:3El|I:3EÍ I EťYn

Derivací vztahu (16'19) podle.9o dostaneme

ás. dF| AF n

+ : 3E'y,t!+ * 3r,oii I Yr:ftd5* "'^ d$r '" d,g; ;?_ 1 ,) l

kde r,u je činitel' pro kter ' platí

ri*:0 pro i*k; r*:I pro i:k

(16. l 8)

(16.1e)

(16.20)

(L6.zr)
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Dá|e platí

1Ei: á|E,lej$.
á9' á9,

aEi _
á9o

* 3r,oE, L Y,,E,
j= 1

: jEi

: _jEť

Dosazením do (16.20) dostaneme

t(n
#: -3jElY,iEť * 3jr,*E' I y'{Ei :oJ* j= |

t-: 3EiEuY,o l- Z * S, - Z+ a,u - S* +
I

Reálná část tohoto v 'razu je
0P, ". Í- n

?ť.- 
: 3Er 

|r,* .\,u,,.,cos (9. _ 9, + a,,) _

- EoY,ocos (S, - S* + o,oll
J

0.,ffi] :o

(16.22)

Z v,lrazu (|6,22)je patrné:
1. Prvni člen v hranaté závorce se bude vyskytovat pouze v diagonálních

členech matice aP/a$.
2. Matice áP/d$ je invariantní k otočení všech rotor o stejn rthel, neboť

každ! prvek této matice závisi pouze na vzájemnfch irh|ovfch rozdílech mezi
rotory.

3. Každ;f prvek v hlavni diagonále je roven opačně vzatému součtu všech
nediagonálních prvkri v téŽe Íádce. Znamená to, že determinant utvoÍen;| z prvkri
matice áP/á$ je roven nule

(16.23)

Provedme nyní rozbor soustavy rovnic (l6.17). Jejich Ťešení budeme h|edat
ve tvaru

{,(t) : x, et'

kde x' nezávisi na Í. Dosazením do (16.17) dostaneme

Í.cr g/dP,\ l'.l+= )'zx.* k,,Ax,* I (#).xu |er.:0; i: I aŽn ||6'24|L -. x-' 1--*7r ^l

Tuto rovnici lze splnit'jen kdyŽvyraz v hranaté zAyorceje roven nule' PoloŽime-li
jej rovn;/ nule pro všechna i : I až n, dostaneme soustavu n homogennich lineár-
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ních rovnic pro n neznámych x, , x,, .

covém tvaru
., xn. Tuto soustavu rovnic vyjádŤime v mati.

Í-t
| --:- s,T*,1.2
L-o

Homogenní soustava
nule

/áp\ l
+ kD'r + (ritJ"_j. : o

má netriviálni Ťešení x, je-li

a.t 
[-1-s"r ^Az 

+ k.-.*. (#).] : o

(r6.25)

determinant soustavy roven

(r6.26)

Rovnice (|6.26) je tzv. charakteristická rovnice soustavy lineárních dife.
renciálních rovnic (16.17) nc|ro (16. l8). Levá strana charakteristickc t.(}\'llice pred-
stavuje polynom stupně 2n s t.calrt; ltri koclicicrrt1 ' licŠe rrirrr 1c ]lt koictlu z.. Vzlrledem
k podmínce (16.23) bude jeden z koŤenri ,1 roven nule, coŽ vyplf vá z toho, že elektrickÓ
v kony synchronních strojri jsou invariantní k otočení všech rotorrj o tfŽ rihel'
takŽe vlastni Ťešení 't' budou obsahovat stejné konstanty, které budou vyjadŤovat
tuto možttost otočcní. Chirrakteristická rovnice (16.26) bude pak mít alespoř ještě
jeden koicn reá|ny a dále rr - l <lvojic koŤentj konrplexrrě sdluŽellych, jejichž
imaginárni části budou pŤedstavovat n _ l vlastnich hlovlch frekvenci kyvťr.
Systénr bude stabilní, bude-li reálná část všech koŤenri záporná, tj.

Re[1,] < 0 (r6.27)

PÍi stanovení statické stabi|ity není tieba počítat koŤeny charakteristické
rovnice (|6.26). Stačí znát její koefrcienty pŤi jednot|iv;/ch mocninách ,1 a pouŽít
napi. Hurwitzovo kritérium.

Problém je moŽno dále zjednodušit tím, že zanedbáme tlumení (tj. všechny
koeÍicienty ko' položíme rovny nule). Ukáže-li se systém stabilní v tomto pŤípadě.
bude stabilní i tehdy, kdybychom nezanedba|i tlumení' Charakteristická rovnicc
(|6'26) pak pŤejde na tvar

( 16.28 )

kde l je jednotková matice. V;fpočet (S'T.)*l nečiní potíŽe, protoŽe jde o diago-
nální matice. Prvky (áPlá$)o vypočitáme podle vztahu o6,22)'

Položime.li )'2 : |t, dostaneme pro p a|gebraickotr rovnici sttrpnč lr s reál.
njmi koeficienty. ProtoŽe jeden z koÍenŮ je roven nule, lze dělit p, čimŽ dostanenre
algebraickou rovnici stupně n - 1.

Systém je staticky stabilní, jsou-li všechny koÍeny p reálné zÁporné.
KaŽdému takovému koŤenu pak odpovídá dvojice komplexně sdruženlch ryze
imaginárních koŤenťr Al,z: tjfr, kde B je vlastni irhlová frekvence kyvri. Celkem
tedy <lostaneme n _ L v|astnich rih|ovfch frekvenci kyvťr rotorovlch rihlri. Z rovnice
(16.2it)je zŤejmé, Že je-li koŤenem l". je koÍenem i _ 2, a proto má-libyt systém stabilni"

a.t 
[r.r' 

* rr,.(s.r-)-' (*i).] : .
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nemťrŽe žádn]| koŤen 2 obsahovat zápornou reá|nou část. Podmínka stabilitv v tomto
pÍípadě nebude vyjádŤena vztahem (16'21), n brŽ vztahem

Re[l'] : s (16.29)

Dále je tŤeba vyloučit násobné ryze imaginární koŤeny ,l',, protože těmto
koŤenťrm odpovidají v|astni funkce

eA,r; t e1,,; t2 et,, ,

pod|e násobnosti koÍene. Kmity odpovidajíci těmto funkcím nejsou tlumené.
obecná kritéria stability lineárních systém (napŤ. kritérium Hurwitzovo) eliminují
i tyto piípady násobn ch (ryze imaginárních) koÍenťr, viz napŤ. [39].

16.l. Kontrolní otázky
l' Napište pohybové rovnice alternátorri pro ES se dvěma alternátory bez tlunrení, proveďte
jejich linearizaci, vypoěítejte hodnoty prvk matice (áP/as)o' napište konkrétní tvar charakteristické
rovnice (16.28) pro tento p ipad a vyjádÍete matematicky pomoci Hurwitzova kritéria podminku
statické stability.
2. Proveďte totéž pÍi respektování tlumení alternátor .

3' DokaŽte platnost vztahu (16.7)' Návod: VyjádÍete nejprve vlraz ď2s jako E/Et a použijte
fázorovy diagram (obr' I l.l).
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EL: ko"st

17. pŘosNĚrŠÍ MATEMATICKÝMoDELTURBOSoUSTRoJÍ

PŤi volbě stupně podrobnosti matematického modelu pro praktick1i. vf-
počet musíme mít na zŤeteli piedevším irčel {počtu, dosažitelnost vstupních dat,
rozsah Ťešené ES, kapacitu počítače a pŤijatelnou dobu v počtu. Je samozŤejmě
moŽné vytvoŤit velmi podrobn;| matematickf model alternátoru zahrnující napŤ.

v|iv tlumicích vinutí včetně víÍivfch proudri v masívním tělese rotoru, vliv nasyceni
magnetického obvodu stroje, rrizné magnetické poměry v podélné i piíčné ose
stroje, ripln1| systém regulace buzení alternátoru, ripln! systém regulace turbíny,
dynamické vlastnosti turbíny, ztráty soustrojí a jejich rychlostní ávislost, nesou-
mérné zatiŽení alternátoru' pŤídavné ztráty atd. Musíme si však uvědomit, Že
Ťešená ES obsahuje mnoho soustrojí a riplnf matematick;f popis každého z nich
by vedl na velmi rozsáhl1| v počet. Je též tŤeba mít na zieteli ostatní piijaté
zjednodušující pŤedpoklady, zejména zjednodušené charakteristiky zátěŽi a zjedno-
dušené vyjádŤení ostatních článkťr sítě. StupeĎ zjednodušení matematického popisu
alternátoru a jeho regulace musí vést k Ťádově stejnlm chybám, k jakfm vedou
pÍijaté zjednodušující pŤedpoklady ostatních článkú sítě a nepfesnost vstupních
ridajri' Úeelem Íešeni pŤechodného elektromechanického děje blvá nejčastěji po-
souzení dynamické stability ES. V takovém piipadě se obvykle snaŽíme zjednodušit
irlohu tak, abychom dostali méně pŤíznivé v1|'sledky než odpovídá skutečnosti
(napŤ. zanedbáváme tlumení pohybu rotorťr).

Matematick1f model alternátoru, kter;i jsme dosud pouŽívali, obsahuje
dva značně zjednodušující pŤedpoklady

Pr: konst

E' : konst

(r7.1)

(r7.2)

Vztah (17.1) vyjadŤuje konstantní mechanick;| vjkon turbiny (zmenšen!
o mechanické ztráty mezi turbinou a alternátorem) během celé doby trvání poruchy'
Tento v1/kon je dán elektrick1fm {konem alternátoru pŤed poruchou. PŤedpoklad
je zcela oprávněn! v počátečním stadiu poruchy, neboť systém regulace turbíny'
kter! je mechanického typu, má d|ouhé časové konstanty (0,5 s aŽ 2 s).

Y ztah (|7 .2) vypllvá ze zákona konstantního cívk ového toku rotoru během
prvních okamŽikri po poruše. PÍesněji lze tuto skutečnost vyjádŤit vztahem

( r 7.3)
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PÍi vfpočtu statické stability bez respektování regulace buzení nahrazujeme pod-

mínku (l7.2) podminkou

E : konst (t't.4)

Podrobnějši matematick1/ model dostaneme, upustíme.li od pŤedpokladu

(l7.2) a nahradíme-li jej vztahem vyp|fvajícím z Parkovlch rovnic synchronního
stroie bez t|umiče

Na konci.l.tého irrtervalu platí pro ztlrěnu AEi.;, podle rovtrice (17.5) vztalt

I

ÁÉ",;,: -;i_(El - E., ,')At
I rlo

a pŤeclrodné elektron-rotorické napětí E,o bude

E',atjt : E'qtj_ tl + At;U)

Takto pak pokračuje vypočet pro kaŽd interval Át.

PŤi podrobnější analyze nebo pŤi době trvání pŤechodrrého děje delší rreŽ l s

je tŤeba opustit pŤedpoklad konstantrrího buzení (l7.6) a vzit v uvalrrr vliv regulace

buzení. Regulátor buzeni udrŽuje poŽadovarrou hodnotu rrapěti t/ (zpravidla na

vystupu z elektrárny) potnocí stejnosměrrrélro budicilro napětí U1 na krotrŽkáclr

rotoru. Kromě této tzv. zpětnovazební napěťové smyčky nlriže obsahovat další

obvo<1y, napŤ. kompaun<lační, kornpenzační, stabilizační, nárazové pŤibuzeni'

odbuzovač atd. V rozsáhlé ES s mnoha alternátory je zpravidla také nrnoho rťrznych

typ a konstrukčních prove<lení regulátorú buzení, takže vytvoÍení podrobnélrcl

a univerzálrrího matematického nrodelu regulace buzerrí je velrni sloŽité a jeho

pouŽití pŤi Ťešeni pŤeclrodnych dějťr v ES s mnoha a|ternátory je prakticky nemoŽné.

obecně lze |unkci regulace napětí vyjádŤit vztahenr

EB: f(U) (17.10)

ktery nal,rrazuje vztah (17'6). v pŤibliŽnlch v počtech se často pÍedpokládá tattl

funkce ve tvaru

LEs:_ G
LU l+Trp

coŽ\ze pŤepsat ve tvaru diferenciálni rovnice

*:{tu" - ur (17.5)

( I 7.8)

(17.e)

(17.rr)

kde {i" je časová konstanta budicího vinutí alternátoru naprázdno;
Ti"xT,:LtlRr,

EB člen reprezentujicí (v pÍepočtu) stejnosměrné budicí napěti alternátoru U';

JŽnu: X^ÍUÍfRÍ fieho velikost je určena pouze regulační smyčkou
regulátoru buzeni a budiče),

E indukované elektromotorické napětí alternátoru, které je liměrné budi.
címu proudu. Toto napětí lze vypoěitat podle vztahu (16.7)' popŤ. pro

stroj s hladklm rotorem podle (16.8).

Respektování rovnice (l7.5) v numerickém Ťešení prriběhu pÍechodného

elektromechanického děje je vcelku snadné. Pro každ alternátor (i: 1 aŽ n)

postupujeme takto:
Zanedbáme.li regulaci buzení, bude

Es: konst (17.6)

během celého pŤechodného děje a pÍi zanedbání sycení bude rovno lrodnotě

indukovaného elektromotorického napětí E alternátoru v piedporuchovém stavu

En : E(0-) (r7.7)

ProtoŽe pÍedporuchov! stav známe, snadno tuto hodnotu vypočítáme pomocí

proudu a svorkového napětí alternátoru podle vztahri vyplfvajících z fázorovélto

diagramu v pŤedporuchovém stavu. Z téhoŽ diagramu vypočitáme i hodnotu
E.,(0-) : Eiolajejí prrimět do pŤíčné osy E,o1o,, kterou je tÍeba znátpro dosazení

do (17.9).

Numerické fešení probíhá stejně jak bylo popsáno v kap. 10 a v ě|, I4.2,

pouze je tÍeba v kaŽdém časovém intervalu Ár určovat pro každ]| alternátor
kromě hodnot P, 6 a Áo navíc hodnotu jalového vlkonu alternátoru 0 (podle

vztahri analogick;|ch se vztahy pro činn;| v1/kon P), hodnotu svorkového napětí

alternátoru U (vyplfvá z Ťešení sousledné sloŽkové sítě po poruše) a hodnotu
proudu alternátoru 1 (vyplfvá ze známych hodnot P, Q a U). Z těchto hodnot je

pak možné vypočitat indukované elektromotorické napětí alternátoru E [viz napŤ.

vztah (16.7) nebo (16.8)1.

NapÍ. hodnotu E(0+) : 'E1gl ve vztahu (17.8), tj. hodnotu irrc1ukovaného

e|ektromotorického napětí E na počátku prvního intervalu Át, vypočítáme z vy-

konri P161, 01o1 a svorkového napěti U1g1 alternátoru po poruše.
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*P: - +(G ^u 
+ 

^EB)

kde G' 7u jsou konstanty systému regulace buzení. Hodnotu E' je tŤeba ještČ

ohraničit mezí pŤebuzení Eu.o* a mezí podbuzení Eun.'n.

1

7;pE

obr. t7.1. Zjednodušené blokové schérra regulace buzeni alternátoru
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Clrcerne-li matenraticky vyjáclŤit chováni systémil regulace poclrobrrěji,
tltusíIne provést cletailni itnzrlyzu všech členťr regulační smyčky. otnezírne sc na
jcdnocluchÓ sclréma regulirce buzení obsalrující pouze zírkladní prvky - rcgtrlíitor,
zesilovač, bu<lič a stabilizační smyčku (viz obr. l7. 1).

Regullttor rněŤí regulované napěti U, porovnává je s požadovanou hocl-
notou [,/,, a určtrjc odchylktr. Signál odchylky, vytvoÍeny regulátorem, je zesilovár-r
v zesilovači, čirrrž se vytvoÍí signlrl, kter5i změr.rí budicí prou<1 budiče. Ten pak
zrnění vystuprrí burlicí napětí, jehož dŮsledken-r je změna hoclnoty E', alternátoru.
Stabilizační snryčka nrodiíikuje vystupní sigrrál regulátoru tak, aby byly elirninovírny
rreŽírdoucí oscilace a špičky rcgulovaného napětí' Matenratickii popis regtrlace
buzeni poclle obr. l7.I je dán rovnicemi

*:*,,,'*u-*.)
+: {[r1'' - xr -]- /i,(x. - x,)l

clE,, I -
Tl, : f L/'"('r, - ro) - D,,l

-x+: Kr eKtttt

iF: i(*.Ť_..,)
kcle x\o) je v1istupní signál zesilovače pÍed poruclrou,,Ii,7:,' 

7l' a [ časová kolrstatlta regul1rtoru, zesilovače, bucliče a stabili-
zacnr smycKy,

/t,' i<,' a /c5 zesílení zesilovače, budiče a stabilizační smyčky.
.\4 signírl konlperrzující ťrčirrck sycení v budiči'
K 

', 
K' jsou konstanty dané charakteristikou sycení budiče'

Abycllonr vliv regulace buzení vyjádÍili pŤi numerickénr iešerrí pŤechoclnélro
tlěje; ttrttsírne pro každy interval Ár určovat nové hodnoty promčrrnyclt .x'. -x,,
-Y.r,'Ya lr E,,, datré pěti rovnicemi (|7.12) aŽ (|7.|6). Hodnotu E,', kterorr takto
ziskírnre, potrŽijerne ve vztalrLr (l7.8).

Zpi''csnirne nyní dosud vytvoŤen1i rnatematick)i nrodel oclstraněnírlr pŤed.
poklaclr-r (l7. l)' tj. budenre respektovat vliv regulirce vykontr a otáček turbiny.
(Regulaci kotle, popŤ. jaderného reaktoru s parogenerátorem není tŤeba vŮbec brát
v ťrvahu, ncboť časové konstanty tepelnyclr regulačrrích smyček jsou Ťádově minuty'
takže irčiIlky této regr.rlace by se projevily až v posledním stadiu poruchy' tj. v ,,ustá-
leném.. stavu po poruše.)

Regu|ace turbírry má všeobecně delší časové konstaltty neŽ regulace buzení
alternírtoru, r-reboť regulačni zaÍizeni turbirry obsal-ruje pŤevážně rnechanickÓ člerry.
Podobně jako u regulace buzení' existuje i zde ve|mi mnoho r znych druhťr regu-
látorrj a je tÍeba provádět analyzu pro každ regulátor zvlášť. Napiíklad se bu<lotr
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lišit systérny regulace vodrrich a parníclr elektráren a také se buc1ou lišit dytranlic]
vlastriosti rrizn]ich drulrťr turbin (parní turbíny s mezipiihŤíváním a bez nlc,
pŤilrŤíváni páry, plynové turbíny, Kaplanovy turbíny, Francisovy turbíny atd.).

Obecně lze funkci regulace turbíny včetně turbíny samotné vyjáclŤit vztalrt

P' : t(o)

V pŤibliŽn1fch vypočtech se často tato |unkce pŤedpokládá ve tvaru

AP,: _l+ppLro .č + tp

což |ze pŤepsat ve tvaru diferenciální rovnice

d AP, cl 
^,". Ť. + l,Ťi: -(Ar,; + {AP.)

(11.1

(r7 l
(17.12)

(17.i3)

(t].14)

(r7.r5)

(17.r6)

kde p, i, t jsou konstanty systému regulace rychlosti. Hodnotu P' je pak ti.e]
ještě olrraničit mezi maxirnírlního vykonu turbíny P.*u*.

Chceme-li vyjá<1Ťit chováni systénru regulace turbiny podrobrlěji, nrtrsill
provést detailní analyztr všech č|enťr regulačního obvodu. Na obr. l7.2 je zakresler
veln-ri zjednodušerré blokové schéina regulace turbíny s pŤenosovort firttl.
/t'(l + pT.) parnílro systéntu turbíny, s pŤenosovott funkcí k*/(l * pIp) scr.r
motoru regulačních vcntilrj, s onlezenítn P.u'"* ilá maximálni v1ikon turbill
s p1rstnetlr nccit|ivosti,\4n a s picnosovou funkcí li(Rrl.,) čidla otáček (roztěžníkl

Obr. 17.2. Zjednoclušené blokové schlrra regulace turbiny

Systénr regulacc turbíny nrá tecly měiicí člen (čirllo otáček). na ktcl.Órrl l

nastavovat poŽadovanou rychlost o;". Čidlo otáček ovláttír hyctraulick servomot{
kter!' clále ovládá regulační ventily pro pŤívod páry do turbíny. Činnost či<ila otáč'.
a servomotoru musí byt omezena maximální lrodnotou vykonu turbíny P,,..
Necitlivost regulátoru Mo je zpťrsobena pasívními odpory a znamená', Že se reg
látor polrne z rovnovážné polohy, aŽ kdyŽ pŤestavujicí síla pŤekoná pasívní oclpr

Moment turbíny je rlměrn! otevŤení x1 ventilu pro pŤívod páry do 1r

biny. Je však nutné brírt v vahu časovou konstantu potrubí i turbíny. Dynamicl
závislost točivého momentu turbíny na otevÍení venti|ri a na uhlové ryclrlosti tL

bíny však není ve skutečnosti tak jednoduchá (viz napí. [20]). Pii ryclrlém uzavic
závěru u vodních turbín docházi k tzv. hydraulickému rázu a u parních turl.
k doclatečné expanzi páry. ktcrá zťrstala v prostoru za parním \,entilenr. Tím

kp

E6
kÍ

Gpi
prísrno omezení servo . porni lur bo .

necillivosli v!konu mechorisrnus sys'|ém soustro]í
rur0rny



zv1iši tlak vocly nebo páry v turbíně' PŤi ryclrlénr otevÍerrí závěru rrastávír oplrčn1i jev.
Mťrže clojít i k tot.rru. že se vykorr turbíny pÍi rychlém uzavírání závěru ncjcn ne-
zrlcnšuje. nlbrŽ sc dokorrce zvětšuje a' teprve po určité clobě začíná slcdovat
polohu zavíraciho ventilr'r. Také zrněna elektrického vykonu doclírvaného alter-
níttoretl-t je poněkrrd opoŽděna za vykonen-r dodávan5im turbínou. Je to proto' Že
pŤi rychlé změně točivého nromentu se vykori turbíny rozdčlí na zvětšení elektric-
ké|ro vykonu irlternátoru a na zrychlení jelro rotoru, tj. na zvětšení jím nalrroma-
cičné kirretické cnergie' I kdyŽ se dynarnické vlastnosti rŮznyclr typŮ turbín liší,
velmi často zjedrroclušerrě pŤedpokládáme, že zmény vystuprriho v]ikonu turbírry P,
jsou oproti znlěnltrn pololry 'x, z-avíracího ventilu časově zpoŽděny a toto zpoždění
respektujetne jediIlou časovou konstantou 7', která zahrnuje jak časové konstarrty
potrubí, tak i <lyrrirrnické vlastrrosti turbiny, jak.je uvedetro na <>br. |7.2.

V obrázku l7.2 jsou kromě nlechanickélro vykonu turbíny P. zavedeny
další stavové plolněnné .x1, 'Y2, 'x3, xo regulačnílro systérnu, jejichŽ skutečny fyzi-
kálrrí vyzrrarrr by vyp|ynul z korrkrétniho konstrukčnílro provedeni. P,..,, značí po-
čárteční nrechanicky vykon, rr;. je požadovaná irlrlová rychlost' R je tzv. slatika
regulátoru' V zírvislosti na niistavení lroclnoty R dostávárne buď staticktlrt. ltebo
astatickou regulaci.

Maternaticky popis regulace rychlosti a v1|konu turbíny po<lle obr. 17.2

ie dán rovr-ricenri

mometltu alternátorťl. Rovnice jsou čírstečrrě zjednodušeny, napi. v rovnicíclr pro
nrrpětí rr.1 a rro se pŤedpokládá ru : 6 = o",tilu: /lo = 0, coŽ vede k oclstrarrění stií-
davé složky, takže pŤi nrrn-rerickérn Ťešení diferenciálrrích rovnic lze počítat s dclšírni
časov1í'mi intervaly At. Dále jsou elirninovány některé proměnné' jako napi.. ío, iu.
jichŽ neni ti.eba k v1ipočtu dynamické stability. Do rovnic jsou zavedena místo
cívkov1!'ch magnetick1!'ch tokŮ elektromotorická napětí, piičernž je vhodrrynl
zprisobem respektováno nasycení alternátoru. Takto získany soubor celkem tŤí
dilerenciálních rovnic prvního iádu a pěti algebraick5ich rovnic po doplnění vztahy
(17.1l) a (17.18) pro regulaci buzení a regulaci turbíny a vztahenl (12.14) pŤedsta.
vtl.;ícím pohybovou rovnici rotoru je pŤizpŮsoberr pro numerick ' v1jlpočet a je
Ťešen pro kaŽc11i alternátor.

|7.|. Kontrolní otázky
|' Do vlvojového diagramu zkap' |4 (kontrolní otázka č.2) začleĎte algorittlrus v1'pl1iv.qici
z rráIirady pŤedpokladu (l7.2) vztahy (l7.5) a (17'6).

2' Naznačte numerické iešerrí rovnic ||7.|2) aŽ (l7'l6) a zač|erite tyto vztaby clo algoritIttLr
z pÍctlcházejíci otázky. Nakreslete v1ivojov1i diagrarn.
3. Naznačte numerické Ťešcni rovnic (17.19) aŽ (I1.23\ a začleĎte ziskané vztahy clo algoritmtr
získanÓho v pŤedcházejicí otázcc- Nakres|ete v1i'vojov;i diagram.

dP. I

ď:"(k..r'-P')
cl.r', | ,,
-L : - (l{p\2-xrl

Lrt ,la

xa:P,,.,*xo

":*(-'"rl*t")

.x., Š () -.*, : (} l
0 ( .r, ( P,","* - ., : *., 

I
xa ) I',-n* * ,x2 : P,rr"* )

(r7.19)

(t7.20\

(11.21)

(r1.22)

(t].23)

Abychom zahrnulj regulaci turbíny do numerického vÝpoau prechodflého
děje v Es'je treba pro kážd)' časovÝ interYa' 

^l 
určovat ltavíc hodnoty proměnnÝch

Pl z Éti rovnic (17'19) až (17'23) a ziskanou hodnotu P. pouŽit
v rovnici pohybu Íoto pro ÝÝpočet změny rihlu 

^á.MateínatickÝ mode| a|terná{oru' ke kterému jsme dosud dospěli, lzeještě
dále zobecnit' v [a|] j6 napi. uvcden matematickÝ mode] ialgoÍitmus iešeni dy.
namické slabi|ity Es' která obsahuje maximálně 40 ahérnátoÍli s blokovÝmi irans.
Íormálory, l25 uzl a 20o větvi' PÍo každÝ alterĎátor te.to vÝpočet bere v vahu
sotlsťavu Plrk ovÝch _ Goťevov)'ch rovnic s respektováním vlivu tlumiciho vinutí.
Jen tak je možno zahrnout do v'počtu dynamické stability Es vliv asynchrolnich
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|8. NEsYNCHRoNNÍ CHoD V ELEKTRIZAČNí SoUSTAVĚ

PŤedpokládejme nyní poruchu v ES' která byla tak silná, že vyvolala
ztrátu dynamické stability' V takovém pŤipadě se soustava rozpadne na <lvě nebo
vice samostatn:|ch dílčích soustav neboli zÓrr. obsahuje-li taková zÓna alternátory'
vznikají v ní rrapěti a proudy určité frekvence. Tato frekvence je rťrzná pro kaŽ<lou
zÓnu' Stav celé ES je pak dán superpozicí stavri jednotliv]/ch z6n, tj. prriběh
napětí nebo prorrdu v určitém místě ES je dán součtem konečného počtu napětí
rrebo proudťr s rťrzn mi frekvencemi. Tento děj nastává v ES nejen pÍi jejím rozpadu,
ale po určitou pŤechodnou dobu i pŤi jejím k}iváni a docházi pŤi něm k abnorrnálním
jevrim' které jsou pŤíčinou zvláštního chování elektrick ch ochran. Je proto nutné
věnovat jelro studiu náleŽitou pozornost.

ProtoŽe cely problém je dosti složit]i, nebudeme jej studovat v plné obec.
nosti. K získáni názoru na tuto prob|ematiku postačí' omezíme-li se na pŤípad
ztráty synchronismu mezi dvěma v robnimi oblastmi A, B, které napáieií určitou
oblast spotŤeby C (obr. l8.1).

A 'Z ,P ^ ts
/ll-+-L-/-\n-ffi-Hl-.' zi"A z't 

I

I 
.' ., 

|,, 
., 

l obr. l8.l. Zapo1etli Íešené ES a jcjí
náhradni elektrické schéma

o)

V drisledku poruchy (zkrat v bodě M a vypnutí postiŽené linky) zde clošlo
keztrátě synchronismu mezi elektrárnami A, B' takže v soustavě budou dvě r zné
lrekvcnce. Náhradrri schéma soustavy je na obr. 18'lb. Elektrárny v robní oblasti A,
které jsou vzdá|enější od oblasti spotŤeby C, jsou nahrazeny jednim ekvivalentrrínr
a|ternátorem, jehoŽ pŤeclrodné elektromotorické napětí je E', s irhlovou frekvencí ro,,
a elektrárny oblasti B b|iže spotŤeby C ekvivalentnim alternátorem s pÍechodnÝm
elektromotorick;/m napětim E,, s tlhlovou frekvenci ro,. PŤedpokládejme' Že
@| > a)2 a Že obě pŤíslušné rih|ové rychlosti zŮstanou konstantní během určitého
intervalu. Tento pŤedpok|ad znamená v podstatě pŤedpoklad rovnováhy mezi hna-
cím a vnitŤnim elektrick:im momentem a|ternátoru v každém okamžiku, coŽ zíejmé
nernriŽe byt zcela splněno, nebot'' jak uvidíme dále, nás|edkem k)ivání napětí
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a proudťr alternátoru je je|to činn51 v1ikon a tírrr i e|ektrick1i nloll1ent proll)ěnI].\
Proto rrcm Že byt hnací moment v každérn okarnŽiku v rovnovítze s elektrickyrl
monletltem' Tato rovnováha však nrťlže nastat v prťrměru během cloby trván
jednoho kyvu.

PŤedpokládejme lineárnost obvodu na obr. 18.lb a stanovme napětí, prou.
a vlkon v bodě P soustavy pŤi rresynchronním chodu. Vztáhneme.li všeclrny impc
dance na jednotnou frekvenci, mriŽeme určit polohu boclu P pomocí poměrn'
souiadnice x, kde 0 š x š 1. Hodnota xZ je část impedance Z, která |eŽi tnet
zdrojem E,' a místem spotŤeby C. Pro x : 0je bod P v bodě A, pro x : 1 v bodě (
Impedance mezi misty C a B je označena Z, nálrradní irnpedance zátéŽe je oztlil
čena Z..

Na základě principu superpozice určime vlsledn;/ stav soustavy sloučenírr
dvotr stavŮ (obr. l8'2a, b).

L,If

E; z1(u,l lz"
o)

zz l',,'i i
D'

obr. l8.2. Rozk|ad Ťešen

so u stál vy

Impedance Z,, Z', Z., jsou vztaženy na rihlovou frekvencr ]l,lnlpl
dance Z,, Z,, Zc, na irhlovou frekvenci r,r.,,. Impedance Z, a Z', obsahují pi.t
chodné reaktance X,o' a X,o, alternátorri 1 a 2 pŤepočitané na (DI a 0)2.Impedanc
Zi obsahuje asynchronní inlpedanci alternátoru 2, tj. impedanci, kterou nenabuzetl
stroj otáčející se elektrickou rihlovou rychlostí ro, klade proudrim s uhlovou frck
vencí rrl,. Podobně Z' obsahuje asyncltonní in,tpetlanci alternátoru l' tj. imp.
danci nenabuzeného stroje otáčejíciho se elektrickou ulrlovou ryclrlostí íl]1 pl.l
proudy s tihlovou frekvencí al,.

Určíme rťrzné elektrické veličiny v části soustavy AC. Pro část CB b
bylo Ťešení analogické. Nejprve vypočítáme proudy I,,,!,, v obr. 18.2' Superpozit
těchto proudri pak dostaneme proud l, v obr' 18.1b.

,r,:+ (18. r

(18.:

,rr:*,

Ir: It, - 14

7 -z , Z'rZ,trr : Zt + 2,, *j; : 2,, loy:

Zzr : Zz + z2 + '+: Z,Ittt
Á(- l

kde
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Prorrd /'.ie vyjádi.en jako |ázor pottze |orrnírlně. Prvrrí člerr tlir pravé straně
(18.2) má ťrlrlovou frekverrci o)l a druhy člelr o,,,. PŤejdeme proto na okarrržité hod-
notv. l)oložntc

c,, : 11t:,, c()s í',l Í : .,i : J1L,, cos (t,2Í (ilJ.3)

Ve vztaziclr (lÍt.3) poloŽrne jako počá1ek častr okamžik, kcly jsoLr pie chodná clcktro.
lnotorická napětí obou altcrnátorťr ve fírzi. Celkov]i, okamŽit1/ proud i, v části
soustílvv AC ie clán vzta|rcnr

rgq: .tZ, sirr (a"r - a,t)

11 :11, + 13, - 2l ,lI2tcos(or * ar, - a,r)
U3: U?, + Ui2 + 2IJP|LIP2cos(í2t * CIzt _ dz _ tP)

Zr, * xZ, cos (a, - a,,)

Proud c|an1i vztahenr (l8.4) a rrapětí v bodč P po<lle (l8.7) obsahují vŽd
clva členy s rriznynri ťrhlov1inri |rekvencenti. Jak je znírnro z |yziky, dostanenl
spojenim takov clr dvou členŮ zázně1ovy prribělr s íllrlovou |rekvencí zá7něitl
kterou označíme d) : (D, - ttl2.

Zavecllrre lrodrrotu í2 do vztahťr (lil..{) a (l8.7) <losazetiitlt r,',,: (|)1 - 1

, lr',J1 F'r7 
|,, : 

LŽ:cosryll -'tr cos(r2t * o,,,.-Jcos(t'lí +

,ln',J1 . '.i't .l .-L-i sina'' - 
,ž:sin(ot 

* azl).-]sinr,l,l (|t(.

,,- :f r', J1 4(.x) cos , + E'LJ1 .rz ^ IIlP:L-ď-/ 
Zzt ,cos(Ql+r,, -r:)|cosr'l't+

*l E'tJz ar.) sin ,p + ryzxZrsinlot + a2, - azt lri,ru.,,r ilH. l(L Zr, "'" Lzt 
r

UtvoŤrne nyr-rí druhé nlocniny li' Ui e|ektivnicll ho<lnot prottdtt r

a napětí tr',
F' 2 F'2 E' r'

/i : _:l + j__ _ 2;1:, cos(er + cr21 _,rt,)' Zí' Zi, Z,,Z,,
, p': E'2

Ug : :J-,* Azíx| + }-,,zj +' zÍt zit .

l;'I:'
+ 2z;* A(x) xZ, cos (í2r l dz, - dz _ Q)

Vztahy (l8.l1) a (18. l2) íorrrrálně zjedrrodušime zavedenint
hodnot 111,i,21, Uo, a ()or.viz (18.a) a (18.7)

kde

F l, t:' li
i': 'Ť:;_ ctrs(rrl,l - dtt cos((l)2Í - a,t):

: J1t, cos(o,t - flrr) - u/7/r, cos ltnrt - u.2)

Tento prclud je nezávisly na souŤacltrici r. Anrplituda složky rrapětí s ťrhlo-
vou frekvenci o, je nlaximáIni v bodě A a nulová v B, amplituda složky napětí
s irlrlovou |rekverrcí rr;2 je maximální v B a trulová v A. V]isledné napětí v určiténr
bodě soustavy bude tedy zírviset na poloze tohoto boclu. Pto sloŽku napětí
s írlt|clvou frekvencí rl;, platí v bodě P

Ur,,:Er -xZrl ,r -Ei- r!-r',' zrr

a pro sloŽku napětí s ltlovotr frekverrcí r'l, v bodě P

lJr2: .rZ2l 2, : , *E',

V1yslec|né napěti v bodě I, je tedy

ur,:u'r*u -/' z'\-*4-r,, 
il8.5.)pz:Et\''-',",). 

Žz,

VyjádŤení napětí ve fázorovérn tvaru podle (l8.5) je pouze formáIní a je
pouŽitelrré jen jako pornťrcka pro <1alší v]ipočet, rrikoliv pro vi'počty konkrétr-ríclr
nurrrerickych hodr'rot. PŤejdcme proto l1a okamžité hodnoty

tl|,: p;/l.u/žcos 0)|t _ xž:,,,./7cos(a-r1r * a, * a,,) +

7^
* * ž:, 1l' ul2 cos (o2t * a', _ a21|

ÚpravÓu vztalru (l8.6) dostaneme Ze vztahťl (i8'13) a (18'14) vypl1fvají tyto závěry:

l. Efektivní hodnota 1, proudu i, bude mít velikost y rozmezí I|1 + ].
ul/,, - I,, |.Proud1, dosahujesvéhomaxima,tj.hodnoty II1 + I21.r,okanlŽicícj
t: Tl, pro které platí

(r8.4)

( r8.6)

(lr{ |

(18.1 l

(18. 1 .

dílčích eÍektivnícl

(18.ii

(r8. 14

,r: Y/(x)cos (oj - d + lzTZxZrcos(a:rt * uz- )tzr):
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: JlUy cos (rrr,1 - q) + ,llUrrcos (rr,.r,I + a"2 - a.21) (18.7) d)t,*u2r -drr:Qk+1)n; k:0, 1,2,.
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Proud1' dosahujesvéhomininra,tj.lrodnotyII,, - I,,, Ivokamžicích t : T2,
pro které platí

QT2 + cÍ2| - ďtt:2kn; k:0' l' 2' ...

PŤitorrl m že proud v těchto okarnŽicích r' dosáhnout i nulové hodnoty, butle-li
Irt : Izr,tj. E\lZtr : EzlZzt.

2. Efektivní hodrrota Uo napětí ilP v bodě P se bucle polrybovat v |.ozmezi

UP1 + UP2aIUo' - Uo'|. Napětí Upbudemaxinrální,tj.rovnohodnotě L]P| + LJP2,

v okamŽicíclr t : T,t, pro které platí

Qr', * ar,, - dz - rP :2ktt: k:0, 1,2, ...

a bude mirrinrální, tj. rovné hodnotě lt/n, _ LI",|,, okamŽicích t: T,z., pro které
plati

d)'t'r*ar. -u2-E:Qk * 1)n; k:0, 1,2,...

,r=0 x=1
obr. l8.3. Graf závis|osti veIikosti sltlŽek

rrapětí U,, na vzdálenosti x

3. Na obr. 18'3 je vynesena závislost velikosti sloŽek napěti U,, a U,,
na souŤadnici x.Z obrázkuje patrné, jak se mění tyto sloŽky podél části soustavy AC.
Složka U", se mění s x lineárně od bodu A, kde je nulová, do bodu C, kde má
ve|ikost E,2Z2|Z21. Složka U., se mění s x podle závis|osti U,': E,,A(x\lZ,,,
kde '4("x)je dáno vztahem (18.8). obě kŤivky se musí vždy protnout mezi body A a B.
PŤedpokládejme, Že jejich prrisečík |eŽi mezt A a C v bodě Po se souŤadnicí X : Xo.
V boclě Pu budou velikosti obotr sloŽek napěti stejné, tj. Utol : Ut"].

V bodě Po bude mirrimální hodnota napětí U. v okarnŽicich t,' rovrra nule.
Takovy bod naz1iváme elektrick!, stŤed soustauy. Hodnotu xo lze určit z rovnice

E" E'.
-L Aíxo| : _;L x,Z,Ltt Lzt

(r8.r5)

Tato rovrrice je kvadratická. Nebudeme se zabyvat rozborem jejich koÍenŮ.
Poznamenejrne jen, Že pro náš pŤípad rozpadu ES na dvě části mohou bj't i dva
elektrické stŤedy.

Na obr. 18.4 je zakreslen prriběh proudu I' a napětí U" v obecném bo<lě P
pŤenosu AC a dále pr běh napětí v elektrickém stŤedu Po.
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Určíme nyní skluz s mezi oběma alternátory jako poměr rozdílov.
rihlové frekvence a: at _ 0)2 a stŤední ťrhlové frekvence -: (to1 * c,l,)l2, ted!'

oal.s:- (i) 2nf n

kde / : 1/Tje stŤední frekvence, tj. počet period za sekundu. Ho<lnota 2nlQ je dobri
která uplyne mezi dvěma po sobě jdoucími maxinrálními (nebo minimálnímr
hodnotami proudu (nebo napětí)' Potom n : 2n.f la bude znamenat počet periot
V této době. Na obr. 18.4 je napŤ' n:32, takŽe podle (18.16) je s:37".

obr. l8.4. Časovy pr|lběb

velikosti 11, L/r, a [/r,o

Zave<leme ještě pojem ztláttliua inlperlance v boclě P. Z fyziká|ního hlediskl
nemá pojem impedance Žádn! vlznam, existuje-li v soustar'ě několik rrizn1/ch napět
a proudri s rrizn;|'mi frekvencemi. Je však moŽné de|lnovat v bodě P tzv. zdánlivclL
impedanci (proměrrnou s časem) jako poměr efektivniclr hodnot napětí a proudL
v tomto bodě. Takovou impedanci Z(x, t) naměŤí napŤ. distanční ochrana, kteri
by by|a v tomto bodě umístěna' Ze vztahŮ (l8.13) a (18.14) vyp| vá

7t- t\- lt(x.tt: J (18.1;

Pro kaŽdou hodnotu x. tj. pro kaŽdou polohu bodu P v ťtsektt AC. je zdárrlivá impc
dance [unkcí času. Tato |trnkce je periodická' tj. irrrpedarlce nabyvá stŤídar'.
maxinlálrrích a minimálních hodnot' Minimální hodnotv isou rovnv nule v elek

(i 8.lÓ
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trickérn stŤedu soUStavy a nraxinlltlrrí ho<lrroty jsou nekonečně velké, je-li l l t : I zt,
tj. 1e.|i E,,lZ,t : E,zlZzt. Na obr. l8.5 je nakreslen pŤibližn1|' časov1/ prlibělr trrkové
impeclance.

obr. l8.5. PrLibělr

impedance Z(,t, t)

Určínre nyní hodnotu vykonu protékajícího bodenr P. okamŽit trojfázovy
vykon je trojrrásobek součinu okamžitych hodnot ilP a il, tedy

P : 3rroi1 (r8.rR)

( 18.20)

Dosazenínr (l8.4) a (18'7)' clalší ťtpravou a vynecháním kmitajících sloŽek obsahu-
jicích vyrirzy 2o,t,2<l,t a (rr;, * to,)t, jejichž stŤedrrí liodnota je rovnir llule.
dostaneme

( r'z p'2
P(.\, Í) : 3 1+ ,4(.Y) cos (<p - at ) _ } xZ, cos a2 *

I Ltt L-zt

E"E" -)* Ťz;|rZ,cos(Qt + a,, - ď'2 _ a11) -,4(.x)cos(or + ",' - d)|
)

(r8. re)

Vztah (l8.l9) lze pŤepsat ve tvaru

e', f _. ttxt
I,(.r. t) : 3+ | F,,| 

.;::, cos(q - ď| l) +
-tl L Ltl

* ,,,*cos (í2l * d'zl - o, - o,,)] -

4 *I"*cosa, * E',+*cos(0r * o,, - r)]
Ve vztahu (18'20) je moŽné ověŤit, Že v elektrickém stŤedu Po soustavy, kde
UtoJ : UtuJ, tj. platí-li vztah (18.15), je v kon P(x, t) roven rrule ve všech okarnŽi-
cich t,,, pro které plati

d)t'r*a21 -d2-q:(2k * 1)n; k:0, 1,2,...

což je samozŤejmé, neboť i napětí U"o je v těchto okamŽicich rovno rrule.

Proveclenre da|ší ripravu vztahu (l8.20):
Ze vztahŮ ( l 8.8) pro A(x) a rp vyplf vá

,4(x) cos (<p - a,,) : Z,1 CoS ď1 , _ xZ , cos a,

'4(x)sin kp - atr) : -2, sin 4,, * xZ, sin a,
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Celková rczist:tnce R trlczi llclcly A' C je

I7: Zt cosel : Z.cosa,
Reaktance mezi body A, C, která odpovídá rilrlové frekvenci r,'l, a která o<1povídá r,-1,
jc

rotL: Zrsinar; utrL: 22stna,
Dosazenim těclrto vztahrj do v1irazu pro P('r, t) dostarrerne

Vykon procháze.jící boclem P pienosového vederrí ES se tecly skládá zc
čtyŤ č|cttLi. Prr'ní t|r,lr člcny rrezávisejicí na.x odpovídají vrritittintLr eIcktrickénrtr
v 'kottu dodávar-rÓriru alte rtlátorem l v okarrržiku, k<ly elektrick:/ ulrel d, , mezi E,, a E,.
.je roven Qt _ viz kap. 12. TŤetí člen |ze pŤepsat s pŤilrlédnutím k (18. 11) a (|8.l3)
do tvaru

3xR[1|' + 11, _ 2I||I2|cos(í2r * c.zt _ ďrr)] :3xR1?

z toho je zŤejmé' Že tento člen piedstavuje Joulovy ztráIy v rezistanci .xR, která
odděluje bod P od bodu, kde pťrsobí zdroj napětí E,,.Interpretace |yzikálníhtl
vyznatlltt čtvrtélro člerru je poněkud obtíŽnější' Nejprve jej upravime na tvar

t;' E'
. L) 

^xboz jj 3 jj sinlQt * a,r - dr r) -
, E"^E.

- rlru, 
*rtsin(Or + ar, - all)

Yyraz rLtll2E,zlZzt : xLa,I ,, znamená napětí ÁU,, , které rná ulrlovou |r.ekvenci
rr;'. Je to napětí, které se indukuje r-ra svorkách reaktance xLro, prťrcho<lem prou<Jtr
Izt : E,zlZzt. Podobně xLul,E,,f Z,, je rrapěti Á{/,, s irhlovotr frckvencí o,.
indukované na reaktarrci 'rlru, pr chodern pror'r<lu I11 : EilZ,.. Piitonl napětí
AU'' pŤedbihá o 90. proud ,2l a napětí U,, pŤedbíIrá o 90. protrt.l l,, (obr. l8'6).

Čtvrt! člen vyraztt (l8.21) lze tecly píepsat takto

P(x, r) : +:-"o,,,, - +?cos(or * o,,) *

- ,^r#. # - rrucos(Qr * d,zr -*,,,1

-xL(at, - ,r,l#*sin (er * a,, - a,,)

3 

^I] 
2|I |, .". 

[+ - 
(íJÍ + o,, - o',)] +

+ 3 
^u,,r' 

cos 
f* * fn, + ar, * a,,)]

(18.21 )
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Ir,,

Čtvrty člen ve vyrazu (l8.21)

3ryg !'E:-sin ((Jr + dzr - dtr)ztrzzt
je tedy |r|avní pŤíčinou toho, Žeikdyžje rezistance pŤenosové cesty nulová, protéka.
jíci činn1i v;ikon nemá' na rozdíl od synchronního chodu ES, ve stejném okamžiku
stejnou hodnotu podé| celé pŤenosové cesty. Podrobnějším rozborem |a2f be
dokázat, Že tento člen nelze zanedbat oproti Joulov m ztrátánr.

Vztah (18.2l) pro vykon P(x,t)|ze napsat také takto

P: Pt - Pz

1F.',.2 ^ / 3E,', lE"'Ž \Pt::?-cosdrr-*R(#++l' zlr \zi, zit,l

^ 3E',rE) (,P, : ffi: {2,, 
cos (Qt + arr) - xl2R cos (ot * a', - a,,) -

- tOsin (Qt + arr- o,,)]l
)

V určitém bodě P pŤenosovélro vedení je protékající v1!'kon funkcí času.

Tato funkce se dá rozloŽit na dvě složky. První sloŽka P' je na čase nezávislá'
druhá sloŽka P2 je sloŽka krnitavá s hlovou frekvencí í). Její stÍední hocinota je rovna
nule, stiedr-ri lrodrrota celkového vykonu P(x' t)je rovna P, . PŤitom však hodnota P'
b vá mnohem menši neŽli amplituda sloŽky P' (obr. l8.7).

Nyní je jiŤ' z'iejné, Že tento člen odpovídá v konu, kter je reaktatrcí vedení stŤí-

<lavě absorbovltn a vracen zpět' Jde-li o korrstantní Úrhlovou |rekvenci Q, kaŽdá
z obou slož,ek tohoto čtvrté|ro členu odpovídá jalovémtr vfkonu.

obr. l8.6. Zltazorněni
fázorir ÁU'', 12l, AUl l

a ltr

obr. l8.7' Závislost činného
vlkonrr v bodě P na čase

Z obr.l8.7 je zÍejmé, Že se vykon měŤeny v určiténr bo<lě pŤenosového

vedeni bude měrrit s časem v tozmezi hodnot (P1 + P2) a (P' _ P'). Během je<Jnoho

kmitu projcle tento v kon nulclvou hodnotou a změní svrij směr. Znamená to,
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že jiŽ neexistuje pienos energie ocl A do C, n]fbrŽ její v měna mezi alternťrtory
v nrísteclr A a B, které se pŤitom chovají stŤídavě jako alternátory a jako lnotory.

Závěry, ke kter1im jsme dosud dospěli, nyní dále zobecnime. Toto zobecněni
provedeme již bez matematického odvozeni. Celá problematika je podrobněji
probrána napÍ' v [42].

V danénr bodě pŤenosové cesty procházi pŤi kaŽ<lém kmitu vykorr <lvakrát
nulovou hodnotou, tedy jinak Ťečeno, bod R, ve kterém je nulovy v:;kon, postu-
puje podél celé cesty' LeŽí-li tento bod mezi A a C, pak v korr absortovan5i mezi
body A a R je dodáván alternátory v místě A a vlkon absorbovan částí sítě CR,
1akoŽ i v]i'kon spotŤeby v mistě C, je dodáván a|ternátory v B. PŤitom molrou nastat
dva pŤípady:

1. Je-li rozdíl Q mezi oběma irhlov]/mi írekvencemi Q)t,0)z mal;i, bod R.
v němŽ je v]ikon nulov , probilrá pomalu od A do C' vyjde bo<lem C ze soustavy ven,
zŮstane určitou dobu nrimo soustavu, pak se znovu objeví v C, postuprrje od C do A,z stane určitou dobu v bodě A, začne znovu postupovat od A do C at<j. PŤitom
doba, po kterou bod R zristává mimo ťrsek AC (buď v A nebo v C), je mnohem
delší neŽ doba potŤebná k proběhnuti seku AC. Bod R se teily stŤídavě pohybuje
od A do C a zpět od C do A, pŤičemŽ vždy na nějakou dobu zmizi vlevo od bodu A
nebo vpravo od bodu C.

2. JestliŽe Q piestoupí určitou hoclnotu, probíhá bod R stále ve ste.Jnérrr
směru, napŤ. od A do C, tj. jakoby konal dráhu od C do A mimo E'S a vŽdy se pŤitom
znovu objevil v A. I zde je doba, po kterou je bod R mimo risek AC (tj. doba jeho
cesty od C do A mimo soustavu) mnohem delší nežli doba jelro cesty soustavou
od A do C. Směr pohybu bodu R (od A do C nebo od C do A) závisí pŤitom na
konfiguraci soustavy.

Z toho, co bylo až dosud Íečeno, vypl]/vá zatím tento závěr: V daném boclě
ES nastávají pŤi nesynchronním chodu jednak změny zdánlivé impedance, je<tnak
změny velikosti i směru protékajícího vykonu. Změny impedancí jsou vŽdy
změny spojité, mohou však b:yt velmi rychlé, zvláště vyskytují-li se v síti více neŽ
dvě rrjzné frekvence. Naproti tomu změny velikosti v;|konťr jsou mnohem poma-
lejší, mohou však b]|t nespojité a v někter ch částech soustavy mŮže dojít i ke
znrěně srněrri v:ikonti. PŤitom tato změna směrri neprobihá v těchto částech soustavY
v témŽe okamŽiku.

Tyto jevy rnají značri1i vliv na prisobení rŮznych oclrran, které se v ES
používají proti zkratrirn. Zvláště nepÍíznivě jsou ovliviiovírny distanční oclrrany.
směrová relé atd'

Někdy je obtíŽné určit' zda po nějaké poruše zristal synchronismus mezi
dvěma oblastmi zaclrován nebo ne. Mriže nastat napŤ. situace, Že mezi dvěma
ob|astmi dojde k pouhému k]fvání vlkonri a mezi jin]fmi dvěrna oblastmi ke
ztrátě synchronismu. Poměrně spoleh|ivfm kritériem, jak toto určit' je sle<lování
směrťr tokrj v]|konri mezi oblastmi. Nesynchronni chod dvou nebo více částí ES
je na rozdil od k vání soustavy charakterizován zejména tim, Že v určit ch částech
soustavy vzniká opakovaná změna směru tokLr v.Íkonrj.
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Podobně .jako irnpec|ance, netná fyzikální vyznaIn atri frekvence soLlstavy,vyskytuje-|i se v soustavě několik frekvenci současně. MťrŽenre však pí.ii.aclit
PoJenl rtlrrtlttjitti tiItlttr .fi,akrcnr,e rychlosti o{1rčení |ÍzortI ccIkor,ého rllr1.rčtí U,,v boc.|č |) soustavy v|rIctlcrlr k ryclrlosti otírčerrí zvtlle ttÓ Í.ik ril.rli relct.ctlČ'rli osy.Tato okalnžit/r Írhlová frekvence je (pcldobně jako irnpedance) v boclě I) proměrrnit
s časctn a clále se pro určity časov1i'okarnžik měni s po|olrou bodu P. Lze dokázat,
Že její stŤední hodrrota v čase zťrstávir konstantni a rovná se (Dl ve všech bodecl-r Pntezi bodem A a e|ektr.ickyrrr stŤederl soustavy Pu rrebo se rovná rrlz ve všechbo<lech P nlezi boclenr B a elektrick m stŤedem soustavy Pn. V samotném bo<lěPn, kter11' jc jakousi hranicí mezi <lvěma rozpa<ll nri eastrni ES, je Jeji stŤedníhodnota (o1 * o)12.

Povšimnčnre si ještě pŤípa<lu, k<ly ES obsahuje více než dvě ulrlové trek-verrce' tj. kdy se ES rozpadrre tra více neŽ <lvě části obsahu.jíci alternátory' Obsa.Iruje.li napi. soustava tŤi írhlové frekvence 0)1' Ú)2 a crj.' $udg rozbor mtlohetr-tsloŽitějši neŽ v pi.eclcházejicim pÍipaclě. Jeclnoduchf pojern absolutního elektrického
stŤeclu soustavy pÍestírvá pIatit. Existuje však rrěkolik boclťr, v niclrŽ vysledné
ttapěti nabyvá nu|ov]ich lrodnot v určit5iclr okamžicich, ale pololra těchto bodťr nenípevná jako v piípadě dvou ťlhlov ch lrekvenci. Napětí v takov.|,clr bocleclr nemusíobsahovat všechny irlrlové frekvence. V konje součet tŤi členú - první1e konstantní,další dva.isou knlitavé - jeclen s r]hlovou írekvencí d),2: co, 

j 
u,,, áruhy s irlrlo-vou frekvelrcí c/2. : 0)2 _ 0)1, Zmény zdárrliv clr inipeaarrci v rtrzn11.ch bocleclrsoustavy jsou vyjirdÍeIry velmi složit mi vztahy. Tyto impedance jsou zár,islé nanrístě, na čase, na hodnotáclr Q,,, Q,, aLd.

Všeobecně je nutné, nastane-li ztráta synchr.olrismu v ES, ocldělit elek-tricky od sebejednotlivé zony (dílčí soustavy), které spolu nepracLii syrrclrronně.
Po jcjiclr oddělení.|e tŤeba nastavit normální rilrlovou frekvenci v kajde zoně a pak
yie-cnnv zÓny znovu spojit s respcktováIrím podmínek synchronizace a |ázování'Ve|mi často však dochírzí k pŤipadŮm saniouoltté resynclttlttizace v ES, kdyŽv dťrsledku činnosti regulace otáček turbín nabyly otáčky jednotliv17ch alterr'rátorrihodnot b|ízk:fch jrnerrovitym otírčkám. Toho by bylo moŽné dosáhnout za <lobuasi 30 s po vzniku portrchy. K samočinné resynchronizaci docliází zpravrdla tehdy,neni-li rozdíl tih|ov]iclr frekvencí mezi dvěma nesynchrontrimi oblastmi větší nežasi 2\. Nebuclerne rozebírat teofii tohoto jevu. Poznanlenejme jerr, Že velkou rcllizde hraji asynchronní momenty aiternátorŮ.

Vzlrledem k jevu samovolné resynchronizace by bylo v|roclné neprováclět
separaci jeclnot|iv ch z6n, ať ručně nebo autornaticky, do té doby, dokuci neníjisté, že k resynchronizaci j1Ž nem že dojít samočinně, tj. ki1yŽ napŤ. rozclílfrekvencí pi.esálrne určitotr mez, napŤ. 10ÍIz. Zatim však není cely problérrr uspo-kojivě vyňešen. K jeho spěšnému zvládnutí je nutné nejprve eiirnrnovat vlivelektromechanickyclr pŤechocln ch jevri na správnou činnost ochran v ES a c'ále(za použití samočinn5iclr počítačťr) tyto jevy pí.esně teoreticky analyzovat a vytrlezitrozsalr je.jich pťrsobeni.

Mezi piíčírly pÍechodn ch elektromecharrickych clě|ťr, kterÓ mol-ttlu ohrclzit
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dynarrrickou stabilitu a piivodit rozpad soustzrvy na dvě nebo více částí' ptrti.i

kromě již zmíněnlch poruclr (zkrat' vypnutí linky, vlpadek alterrlátoru, pŤiprrtrtí

velkélro spotÍebiče) též kruhováni v ES a spojování rriznyclr ES pŤi tnezinárodtti

vyměně energie.

|8.l. KontroIní otázky

l. Odvodte vztah ( I 8.21) pro vykon I'(x, t) ze vztahu ( I tt 20)

2. Jak se liší ustálen1|' nesynclrronní chorl ES od k1iváni soustavy.|

3' Proč nelze provozovat ES nesynchrorrně?
Á

)
Čim se vyznačuje elektrick]i stŤed soustavy (z hlediska na1Ětí, proudu a vykonu)'l

Existuje v ES v nesynchrorrním clro<lu jalov! v;/kon? JcstliŽe ano, čim se liší <rci knrit.rrt

složky činného v;|konu?
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19. PRoSTŘEDKY KE ZLEPSENI
SOUSTAVY

STABILITY ELEKT.RTZACN I

Na dynarrrickorr stabilitu ES rnají vliv zejnréna tyto činitele:

- pŤenášen vykon v jednotlivlch prvcich ES bezprostŤedrrě pŤecl po-

ruchou,

- admitancc, jimiž jsou mezi sebou vázány jednotlivé alternátory pÍed

poruc|rou, v rriznych stadiiclr poruchy a po poruše,
_ doba trvárrí poruchy,

- momenty setrvačnosti točiv ch částí soustrojí,
_ hnací momenty alternátorťr během poruchy závislé na regulaci turbíny,

- pŤechodrrá elektromotorická napětí alternátorrj'

- regulace buzetrí.
Posouclirne vliv těchto činitelťr na dynamickou stabilitu a vyvodínre závěry pro
její z|epšení. Zlepšením dyrrarnické stability budeme rozumět zuětšení mttximáIníclt

pí,enosooych schopností v ES, aniž se riskuje ztráta synchronismu. Nutnou podmín-

kou, aby byla soustava dynanricky stabilní' je její statická stabilita.
Pro kaŽdou poruclru je moŽnost ztráty stability tím větší, čím větší je

u1,kon píentišen!, těsttě píed poruchou. Zvětšuje-li se tento pŤenášeny vfkon, zvětšují

se mechanické hrrací momenty jednotliv1|ch strojri v norrnálním chodu. ProtoŽe
hodnoty vnitŤních elektrick]''ch vykonri po poruše závisejí jen nepatrně na pŤená-

šeném vykonu pied portrchou' nerovnováha momentťl, tedy i zrychlení a tím i mož-
nost ztráty synchronismu vzrťrstají s píenášenym pÍedporuchovlm vykonem. Tuto
skutečnost lze respektovat tak, že alternátory i ostatní prvky pracujíci v ES budou
rnít <jostatečllou rezervu činného v konu. Čím větší je tato rezerya, tím jsou

rnenší počátcční zátčžné ilh|y alternátorŮ 15' a vzírjemné ilhlové rozclíly rrapětí

jednotlivyclr uzlti v ES. Na <lruhé straně však vytváŤení rezerv jalového vykonu

zmerrštli'l,tním br.rzení alterrríitorri vede ke zvětšení počírtečních hl ' a tím ike
zhoršení stability. U vedení lze dosáhnout větší rezervy v pÍenosové schopnosti

a tim i menšíclr hlov]ich rozdílťr mezi napětími na počátku a na konci vedení

zvyšováním pŤenosovélro napěti. PouŽití sítí s vyššim jmenovitym napětím vede

k učinku, kter je ťlměrn5Í čtverci napětí.
Velmi drjleŽitym činitelern ovlivřujicim stabilitu ES jsou uazební adnitance

Y,', mezi alternátory (kap. l2). Tyto admitance udávají, jak silně jsou alternátory
rrrezi sebou elektricky vázár-ry. Zvětšováni absolutních hoclnot těchto adrnitanci
(tj. zrnenšování absolutních hodnot vazebních impedancí Z4: LlY,,)jak v pÍed-

poruchovérn stavu, tak i v každé fázi poruchy a po poruše má pŤíznivy vliv rra

<1ynarnickou stabilitu soustavy. Možností zmenšeni vazebních impedancí je několik,
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a proto.1e rozdělínre do tŤi skupin - zmerršováni vazebniclr irnpedancí v pŤedporu.
chovénr stavu, zmenšovárrí vazebr-ríclr irnpedancí pŤi zkratech a zmenšor'áni
vazebních impedancí po vypnutí zkratu.

Protože vazební inrpedance Z;;jsou dány vŽdy určitou kornbinací inrpedancí
jednotliv ch prvkri ES, vypl vá z toho zŤejmě, že pro zlepšení stability je rrutné
uváŽeně zmenšovat zejrnéna reaktance alternátorŮ, transformátclrťr a veclení. To
pŤirozeně neni možné pro stávající prvky ES, rrybrŽ pouze pro nové sítě a nová
zaÍizeni' PÍitom je tŤeba si uvědorrrit dvě okolnosti' Znrenšeni irnpedancí elek-
trick]/ch strojri je vŽdy spojeno s většírni nároky na materiál, hmotnost i roznlěr1
těchto strojŮ a tím i se zv šením jejich ceny. Drul.rou okolností je to, Že zmenšeni
impedanci prvkri vede ke zvětšení zkratov ch proudti v ES. Terrto rozpor lze
obejít tírn, Že se zmenší pouze irnpedance spojujíci vzclálené elektrárny a nc
impedance mezi blízk1ymi elektrárnami. Toto opatŤení zlepšuje clynarnickor-r stabi-
litu soustavy, anižby váŽrrě zhoršovalo zkratové pornčry, které zpravidla nepťrsobi
potíže u vzdálen1ich elektrírren.

U trans[ormátorŮ nemá zmenšovárrí impedancí z hlediska stability zv|áštni
vyznam. U synchronních alternátorťr má znrenšení reaktance Xi tim větší efekt.
čím delší je doba trvání poruchy. U venkovnich vedení dostaneme menši reaktance
pouŽitírn svazkov]/ch vodičŮ, coŽ má téŽ pÍiznivy vliv na počáteční napětí
korÓny a zÚety korÓnou a na hodnotu pŤirozeného v:ikorru veclení. PouŽitím svaz.
kov]ich vodičťr se reaktance vedení znrenši o 20/, aŽ 30\. Reaktanci vedení lzc
též znrenšit pomocí sériovyclr kondenzátorri.

Da|ší moŽnost, jak nepŤímo zmerršit inrpedanci vedení. která se pouŽívá
u velmi dlouh1ich vedení, je zaÍazováni syncl.tronních kontpenz Íorťt a pí.epínatcln!,ch
kottdenzátorú s velk:|'m jalov]im vykonem do mezi|elrl;Ích bo<lťr d|ouh ch l'ecieni.
Maximální pŤerrosová schopnost, daná poŽadavkem stabi|ity. je tiIn větší, čim menší
jsou vazebni impedance, tj. impedance mezi takov;fmi body ES, ve kter ch je
udrŽováno konstantni napětí (napÍ. napětí E,alternátoru, napětí tvr<lé sítě apoc|.)'
PŤipojenim těchto kompenzátorťr rozdělíme vedeni na několik samostatnych
sekcí' jejichž začátky a konce budou mil konstantní napětí. Maximírlní pienosová
sclropnost kaŽdé sekce je pak dána podílem součinu napětí na obou koncích
a reaktance této sekce. Synchrorrní kompenzátory pornáhají k trdržení stabilit}
také tím, že pÍiznivé ovlivĎují klvání ES sv;|mi momenty setrvačnosti, Aby vliv
takov:ych mezilehllclr kompenzátorťr byl činn!, je tŤeba, aby jejich regulace byla
velmi ryclrlá a jejich jalov! v1ikon dostatečně velk;| (pŤibliŽné 60.l aŽ 8O/, p-re.
nášeného v]ikonu). Proto jsou tato zaÍizeni velmi nákladná a b]ivají pouŽívána
jen v mimoŤádn;fch situacích. NapŤ. v sitich 220 kv je moŽné uvažovat o instalaci
synchronního kompenzátoru v mezilehlé elektrické stanici pŤi délkáclr větších
neŽ 500 km nebo jde-li o pŤenos pouze jednou linkou. Z hlediska regulace napěti za
normálrrího chodu ES neb1ivá umístění těchto kompenzátorťr nejv;|hodnější (pro
tento ťrčel se umísťují píedevším do center spotŤeby).

S poŽadavkem rnal;ych impedancí ES Írzce souvisí pojem zkratouá hlatlinct
nebo|t turtlost sít'ě, Čim méně jsou velikosti a hly napětí v uzlech ES závislé na



velikosti ztttiŽení pŤipojeného v těchto bodeclr, tím je siť tvrdši' Tvrdost sitě má

pŤizniv1!' vliv na dyrramickou stabilitu. Tvrdost sítě lze někdy zvětšit vhodnou změnou

konfigurace zapojeni.
Pro zntenšení uuzebních intpetlancí p|i zkratech je zde také několik možrrostí.

PÍi v 'počtu poměrťr pŤi jednofázovém a dvoufázovém zkrtrtu jsme poznali, že

pŤíton]nost zkratu |ze respektovat pňíčnlm pŤipojením impedance Z. do náhrad-

niho sclrérnattr ES v ustáleném bezporuchovém stavu. Čím menši je tato impedance.

tím větši budou vazební impedance Z,, soustavy pÍi zkratu. Je tedy tieba impedanci

Z" zvětšit' Toho se dosáhne zvětšením zpětné nebo r-retočivé impedance E,S. Protože

není dobre rnoŽné zvětšovat zpétné impedance prvkťr ES nezávisle r-ra sous|ednych

impedancích, lze <Josáhnout zvětšení Z" jedině zvětšováním netočivé impedatrce Z"o '

Toho lze dosál-rnout nezávisle na sousledrré impedanci napŤ. vkládáním impedancí

(rezistanci, popŤ. reaktancí) mezi nulové body sorrstavy (napŤ. uzly trans|ormátor

vvn) a zem, popŤ. neuzemřováním všech uzlťr trans|ormátorri vvn (isou-li tyto uzly

<limenzovány na plrré fázové napětí proti zemi). Za těchto okolností vedou stejná

opatiení ke zlepšení poměrŮ jak omezením zemních zkratovyclr proudri, tak

zlepšerrim stability.
Další moŽnost zmenšení vazebnich impedancí pŤi zkratu spočívá ve vypi-

náni pŤičn]i'ch tlumivek, které jsou v někter;fch pÍípadech pŤipojeny v uzlech ES

pro udržování napětí' Jejich pŤítomnost v ES vede sice k většírn hodnotám pŤenoso-

vyclr irnpec|ancí l' pŤe<iporuchovém stavu, odpojíme-|i je však po vzniku poruchy,

bu<le to mit pŤizniv]f vliv na dynamickou stabilitu' Ke stejnému v sledku vecle

i vypínání některych oclběrrl, které se v soÚstavě automaticky provádí v závislosti

na frekvenční a napěťové lrladině a s ohledem na dynamiku změn frekvence.

Sériové kondenzátory na vedení znrenšují jelro reaktanci. Vybaví-li se

tyto kondenzátory oclrranou' která je zkratuje pŤi vzniku zkratu, aby se pŤedešlo

jejich zničení, zvětší se tim reaktance ve<lení. PÍesto mají v někter;/ch pÍípadech

takové kon<lenzátory pÍízniv! v|iv na dynamickou stabilitu, neboť počáteční

rjlrlové rozdily mezi rotory alternátorri budou v pŤedporuchovém stavu menši

neŽ bez konclenzátorrj. RovněŽ budou menší tyto hlové rozdíly po elimirraci

zkratu, netrvá.li zkrat pŤíliš dlouho.
Zlepšit dynamickou stabilitu ES lze též zmenšením vazebních impedancí Z',

po eliminaci zkratu. Snažíme se, aby se tyto impedance co nejvíce bliŽily impedan.

cím pÍedporuchovym. Tolro se u klasick1|ch světovych dálkovlch pŤenosri dosahuje

jednak zvětšením počtu paralelních větvi, jednak vhodn]|m propojováním paralel-

nich |inek soustavy elektrick mi stanicemi tak, aby se pŤi eliminaci zkratu vypínala

co nejmenší část soustavy (obr. 19.t). Je tedy tŤeba pro zlepšení stability v ES jiŽ pÍi

vystavbě počítat s budovánim těchto mezistanic, i kdyŽ v nich zpočátku nebude

odebírán ani dodáván Žádn vfkon. V těchto stanicích |ze téŽ umistit synchronni

korrrpenzátory pro regulaci napětí. Zvětšeni počtu paralelních větví v ES vede

současně i ke zmenšení píedporuchovych pŤerrosovych impedancí.

Je však nrožné jit ještě dále a pokusit se zajistit, aby vazební impeda'nce

po poruše byly rclvny hodnotírm pŤedporuchov 'm. Toho lze dosáhnout ctutoma.
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obr. l9.l. Roztlělení pierrosové linky
na seky vloŽenou rozvodnou

tickynt opětttlm zapnutíttt (oZ) vedení vypnutého pro eliminaci zkratu. Toto 07
musí byt provedeno v co nejkratší době. Ve většině piípadri jsou zkraty verrkovnicl
vedení pŤeclrodného clrarakteru a jakmile se odepne napětí, oblouk, ktery lroi.c
v nrístě zkratu, zhasne a pŤi novénr pŤipojení napětí na veclení sc jiŽ nezapálí. Poci
mírrka, která zde musí b t splněna, je dodrŽeni minimálni cloby mezi vypnutírl
a zapnutím, která dovolí deionizaci drírlry ob|ouku. Je-li však zkrat trvalÓhr
charakteru, je tŤeba znovu a definitivně takové vedení vyprrout. Nebu<leme zcl.

podrobně ana|yzovat cel tento proces, poznamenejme jen, že z lrlediska dyn:r

mické stability je pŤi jednofázov1ich zkratech, jichŽ je v ES větširra, velrni vyhoclrr.
jednofázové vypnutí a opětné zapnutí postiŽené fáze. Je to dáno tím, že vazebtl.
impedance Z,, soustavy jsou píi vypnuti jedné fáze sv;|rni ve|ikostmi bliŽši velikostcnl
pŤedporuchovych irnpedancí neŽ pŤi vyprrutí všech trí íázi (kap. 13). Dále také tírrl

Že pŤi trojfázovém vypnutí mají rotory alternátorri na obou koncíclr postiŽen.

pŤenosové |inky větší možnost zvětšit svrij vzájerrrn;i uhlov rozdi| a pŤi náslecltr
jicim oZ by mohla b1|'t spínaná napětí v poloze blízké protifázi' Molrlo by tal'

dojít k další poruše, která by měla ještě vážnější nírsledky.
Jednofázové oZ však vyžaduje' aby pÍíslušné ochrany doveclly rozpoznal

ve které Íázi je zkrat, a aby vypinače dokázaly vypnout pouze postiženou |ázi

Pii dlouhlch vedeních je tieba pí.eclejít vzniku tzv. zbytkotlého napětí na vypínan.
tázi, zprisobeného kapacitami mezi vypínanou fázi a fázemt pod napětírn. Tott

zbytkové napěti blvá pŤičinou tzv. sekundárnílrc oblouku, ktery zabrařuje deionizaci
Je proto tŤeba vypínarrou Íázi navíc na obou koncich uzemnit na dobu nezbytrri
potÍebnou k deionizaci a pŤed oZ ji opět odzemnit. Automatika jednofázovélro oz
pak musí respektovat blokovací podnrínky mezi vypínánim, uzemiiovánírn, od

zemiiováním a zapinánim postižené fáze, a to se zŤetelem k oběma koncrjm vedeni

Je-li jednofázové oZ nerispěšné, vypíná se ve<lení de|rnitivně troj|ázově.
Velkou roli v dynanrické stabi|itě ES hraje doba truání poruch,-. Poruch:

je pŤíčinou nerovnováhy mezi hnacími a elektrick:imi momenty alternátorťr' C.irr

rychleji je porucha eliminována, tím menši moŽnost prisobení na a|ternátory ma.l

v sledné momenty a tím je větší naděje na udrŽení stabi|ity.
Nerovnováha mezi momenty závisi IéŽnatypu zkratu. Nejvice je ohroženl

dynamická stabilita pŤi trojfázovém zkratu, nejméně pÍi jeclno|ázovém zkrattl
což vyp|;fvá ze yztahtt pro rráhradní impedanci poruchy Z.. Dynamickou stabilitr

ohrožují dvě stadia poruchy - samotnj zkrat a dále stav po vypnutí postiŽenélr.

prvku ES. PŤi velmi rychlém vypínání zkratri (napi. do 0,l5 s) nemá stadium zkrat.

na dyrramickou stabilitu velkt' vliv a o tom, zda zústane soustava stabilní, rozltodr-r1
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pÍedevšímstavsoustavypoodpojenizkratu.NaopakpÍipornalejšímvypnutí
zkratLr bucle o strrbilitě rozhodovat pÍedcvším stadium zkratu, zejména jde.li

o zkrat troj|ázovy. Ryclr|á eliminace zkratri je v současné době nej čirrnější pro-

stieclck pro zajištění <lyrramické stability ES. Vyžacluje velmi rychlou činnost vy-

pírračŮ i oclrran, které je ovládají.
S<loboutrváníporuclrysouvisiivlivdalšíhočinitelenadynamickou

stabilitu ES _ monrentu setrvačnosti "/ točiv:ích části soustrojí nebo mechanické

konstanty 7-. Je.li rotor urycl-tlován konstantnim momentem M, tj. platí.li vztalr

Jd26ldt2 : kotlst, pak změna zátéŽného lrlu stroje Ó _ Ó. je nepiímo Írměrná mo-

mentll setfvačnosti J a pÍímo riměrná druhé mocrrině doby trvání poruchy t

1

t)-t).:K J

Zvětšovárri rnomeI]tu setrvačnosti stroje je však značně nákladné a vede ke špat-

nému využiti materiálu, dosahuje-li se jej zvětšováním rozměrri rotoru. Použití

setrvačniku pŤináší LéŽ potiŽe, zejména v konstrukci stroje. PŤitom efekt zlepšeni

stability není nijak velky, neboé napÍ. zvětšení momentu setrvačnosti o 100 /" od-

povídá asi o 4|/,delši doba, která je potÍebná, aby rotor pŤešel z privodní polohy

io polohy odpovídajicí novému stavu' Čím více se zkracují doby trvání zkrat ,

tím menší vyznam rná tento prostÍedek ke zlepšení dyrramické stability. V této sou-

vislosti pŤipomerinre dŮleŽitou fyzikálni poučku platnou pro jakoukoliv poruchu:

Celková doba, která uplyne od počátku poruchy, kdy má stroj irhlovou rychlost

Ú-)o, do okamŽiku, kdy se opět na tuto rychlost vrátí' nezávisí na momentu setr-

vačnosti tohoto stroje.
VIiv hnacích nrechanickych momentri je dobŤe patrn] z pohybové rovnice

rotoru a|ternátoru. Jedním ze zpťrsobťrjak zabránit tomu, aby alternátory po poruŠe

měly rúzrré ryclrlosti, a tedy zabrárrit ztrátě synchronismu, je zmenšení v:/sledn;|ch
. 

momentŮ pťlsobících na alternátory tak, Že ve ve|mi krátké době pŤizprisobíme

jejich bnacÍ momenty dané turbínou k jejich vnitÍním elektrickym momentťlm,

áan.|m poruclrou v síti. Tento rychl.i zásah ne|ze však zajistit pomocí regulátorri

turbin vzhledem k jejich dloulr m časovym konstantám a poměrně.velké necitli-

vosti. Moh|o by se též stát, že návrat alternátoru na normální rychlost bude trvat

ještě déle neŽbez zásirhu regulátoru turbírry' coŽ by vyp|ynulo z rozboru pfocesu

klvání alternátoru. l kdyby regulační systém umožnil rychlé uzavŤerrí pŤívodu

vo<ly rrebo páry clo turbírry, nezměni se vystupní v:fkon turbiny okamŽitě vzl-rledem

k vzniklému hydraulickému rázu ve vodní turbíně nebo k dodatečné expanzi

páry v parní turbině.
Je tedy nutné hledat jinf zprisob jak rychle pÍizprisobit hnací momenty

a elektrické momenty' tj. uryclrlit stroje, které se zpomalují,a zpomalit ty, které se

zrychluji. Zdá se, Že prvni operaci nebude prozatim nijak moŽné realizovat. Pro

diuhou operaci, tj. zpornalování strojŮ, pŤipadají v vahu tyto zpŮsoby:

1. ocl<]ělení ocl sítě určitélro počtu alternátorťr z těch, které se urychlují.

]-im se celková spotŤeba roz<Jělí na stroje, které zristaly V provozu' čímž se zvětši
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jejioh elektrické vlkony a dojde k jejich zponlalení. Nevyhodou tohoto zpúsobr.r 
.1

nutnost opětného pÍifázování alterrrátorťr po poruŠe.

2' Elektrické brzclěrrí alternátorri velmi ryclrlyrn pi-ipojenirtl (v cloll

Íádově 0,1 s) rezistorŮ paralelně na svorky stroje. Tento zp sob lze použít zejrnÓn

u l-rydroalternátorri. Alterrrátor pak dodává do místniho rezistoru i dcl sítě celkor
ěinn v kon' kter! je Ťádově stejn1y jako vlkorr piedporuclrovy. Dokud je rezist()

zaÍazen, nebude zatéŽ<svat síť činn v1|kon, kterj tento rezistor absorbuje. I)

proběhnutí poruchy bude v]|'kon' kter5i rezistor absorboval, znovu pŤenášen do sít.

Je však tÍeba vyŤazovat rezistor postupně v koordinzrci s regulátory turbir

aby vykcn dodávan1f do sitě rrevzrristal pŤiliš rychle' Mohou se pouŽít voclr

rezistory, které musí b1|t dobÍe dimenzovány.
3. U Peltonovych turbín lze velmi ryclr|e zmenšit pŤítok vody do turbirr.

čímž se redukuje hnací nroment.
Činnost všech popsanycb zaÍizeni musí b;it odvozena od zrychlol'ái

strojŮ v ES.
Velmi ričinn1i prostŤedek pro zlepšeni dynamické stability v ES pŤeclstavtr l

rychlá regulace buzení alternátorri, tj. pouŽití bezkontaktních regulátorri a autl

matiky pro tzv. nárazové buzení. Nárazové buzení alternátoru spočívá v toÍl. i
pŤi snížení nebo zániku napětí na svorkách a|ternátoru, rlapŤ. zkratem, se p sobenii
podpěéového relé okamŽitě pŤemostí rezistor v budicím obvodu budiče a vysledke l

je ryclrl vzrrist budicího proudu. Rych|ost nabuzovacího procesu se zvyší zvětš.

ním tzv. stropniho napětí (stropu buzení) a zmenšenÍm časovych konstarrt budi.
a regulátoru.

Vliv tlumicího vinutí alternátoru na dynamickou stabilitu je rovněŽ pÍiznir
Projevuje se v1|razněji aŽ v pozdějších stadiích poruchy' kdy je větší skluz. h

zvětšení ričinkrl tlumicího virrutí vede zmenšení rázovych reaktancí alternátor
Na druhé straně však toto zmenšení rázovych reaktancí má za následek znlenšc;

sousledné a zpětné reaktance a tím i zvětšení počátečních hodnot souměrnyt
i nesouměrn;|ch zkratovlch proudŮ v ES.

Synchronní alternátor, ktery vypadne ze synchronismu, pokrtrčuje

svém chodu jako indukční stroj s otáčkarni vyššími,než jsou synchronní, odpoviti
jící uhlové írekvenci sitě (tzv. asynchronni chod synchronního stroje). U asr 

'

chronních strojri ztrácí pojem stabilita podle prŮběhu 
'u(r) 

svirj vfznam. Mís
zjišťování časov1ich prriběhri vzájemrr ch rihlov]i'ch rozdílťr mezi stroji zjišťujcrl

časové prriběhy vzájemnjlclr skluzŮ nebo ryclrlostí. Podrobně je stabilita asynchro

ních strojri rozebrána v [20]. Lze dokázat (viz napÍ. |a3)), Že pro stabilitu ES

v1ihodné, kdyŽ alternátor, ktery vypadl ze synchronismu, nevypínáme ihned t

sítě, nlbrŽ aŽ poté, když jej vyuŽijeme pro vyrovnání deficitu činného vykonu. 1

kterému dochází v ES pŤi těŽk;fch zkratech. K tomu je samozÍejmě nutné. al

v ES byly vytvoŤeny podmínky pro asynchronní chod alternátoru, napŤ. podmínl

tlkající se samothého alternátoru, jalové vfkony a kolisání napětí v ES, nastavc

oclrran apod. Po určité <tobě asynchronního chodu alternátoru múže dojít k jel

resynchronizaci a k udržení v17sledrré stability ES * podrobněji viz [4.3].
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Z uveclerr ch prostredkŮ zlepšujicích stabi|itu ES je tŤeba zdťlraznit
opatŤeni prakticky p<>užívanír v rlaší E'S'

V ob|asti zvyšování napčtí a zajištbváni jelro stálosti sem patŤí pÍeclevšínr
pouŽív.tni sítí se stále vyššim jmenovit:|'m napětím a používáni synchronnich
kornpenzátorťr v odběrovych uz|ech. V mimo.ádně těžklch podrninkách stability
se piipojuje t|r-rtnivka na pŤípojrrice alternátoru, čimŽ se dosáhrre chodu s vyšším
e|ektromotorick rn napětínr. odpojí-li se tato tlumivka v okamžiku vzniku zkratu,
vzroste napětí rra svorkáclr alternátoru. Z hlecliska ce|é ES jc1e z<le o částečné
kompenzovírní vzr[istu vazebních impedancí Z', zpŮsobeného pŤipojenírn ekviva.
lcntní impedance Z" respektující zkrat.

V oblasti zmenšování reaktancí prvkri ES se u nás vyuŽivajipŤe<levšírn tyto
nroŽnosti: zvětšováni počtu paralelníclr verlení a pouŽívání svazkovÝch vodičťr ve
vetlerrích.

V oblasti zkracování doby trvání poruchy jde pi.ec|evšínr o zaváděni
ochratl i vypínačii s krátk rni dobaIni a o jejich vybaverrí automatikou iedno.
fázového opětného zapínáni.

V oblasti provozu alte rnlrtorri sem patŤí pŤedevšim pouŽití rychlé samočinné
regulirce napětí alternátorrj a jeji vybavení automatikou nárazového buzení. V]i-
1imečně lze u hyc1roalternátorri použít zvětšeni momentu setrvačnosti soustrojí
nebo e|ektrické brzdění od|ehčeného alterrrátoru zatěžoyacim rezistorem.

Problélnu pŤechodnych e|ektromechanick;fch děj a zvláště pak dynamické
stabi|itě ES je nutné věnovat stále větši pozornost zejména z těchto dúvodri:

|. Ztráta dynamické stabi|ity vedoucí k rozpa<Íu ES je velmi těžká porucha,
která má za následek dtouhodoby vlpadek v dodávce e|ektrické energie a tim i velké
národolrospodáŤské ztráty.

2. S rozvojem ES rostou pÍenášené v;ikony i zkratové proudy a zvětšují se
.imenovité v;ikony elektrárensk;|ch b|okťr, aniŽ by se odpovídajicím zpťrsobem
zvětšovaly rozměry strojťl a tím i momenty setrvačnosti. To vše má na dynamickou
stabilitu nepi.ízniv v|iv, kter;/ jen částečně kompenzují vlivy pŤíznivé (napŤ. zvy-
šováni pŤenosového napětí, rychlejší regulace, stejnosměrné pŤenosy v ES apod.).
Proto se s rozvojenr ES stává otázka zajištěni její <lynamické stabilrty stlrle na-
lÓhavější.

19.l. Kontrolrrí otázky
|. Proveďte rekapitulaci všcch prostieclkii ke zlepšeni stability ES naznačen]|ch v této kapitole.
Které Z těchto prostŤedkri pčispivaji současně k zlepšení statické i dynamické stabiiity a které z|epšu.jí
pouze dynamickou stabilitu'l
2. Které z prostÍedkri z|epšujících stabi|itu ES jsou zvláště vhodné pŤi vyverlení velklch v konÍi
ze vztlálen ch votlních c|ektráren ?

]. od11voclnčte, proč tnít vlstavba nov]Ích e|ektrírrensk1Ích blokri se zvětšujícími sc 1menovityrnir,Ýkr;ny ncp-izniv;i vIiv na stabilitu ES.
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