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Abstrakt 

V silnoproudém vedení se vyskytují různé poruchové stavy. Pro jejich detekci se používají 

digitální ochrany v podobě kompaktních jednotek, jejichž součástí jsou měřící karty. V rámci svého 

absolvování odborné praxe ve firmě ELVAC a.s. jsem měl za úkol vytvořit multifunkční test a 

otestovat vybranou kartu. Multifunkční test byl vytvořen pomocí přístroje OMICRON CMC353 

v programu TEST Universe 3.00, který slouží k otestování firmwaru karty. Výsledkem této práce je 

postup pro testování správnosti konfigurace firmwaru a kalibrace dvou typu DPS karet (Deska 

plošného spoje). Jeden typ DPS karty je určen pro měření napětí a proudu, druhý typ DPS je EP 

karta (Elvac Protection karta), která je určená k měření napětí, proudu a oproti předcházející DPS 

kartě obsahuje binární vstupy a výstupy. Při testování napěťové a proudové karty jsem nenalezl 

žádnou chybu. Při testování EP karty jsem nalezl dvě chyby ve firmwaru – chybné měření 

frekvence a nesprávné měření směrovosti u proudové ochrany. Během praxe jsem se naučil testovat 

jednotlivé ochranné funkce RTU jednotky (Remote Terminal Unit). 

 
Klíčová slova: 

ELVAC a.s., multifunkční test, ochrana, OMICRON CMC353, napěťová DPS karta, proudová DPS 
karta, EP karta  

 

Abstract 

In the hight voltage network encounter various fault conditions. To detect the use of digital 

protection in the form of compact units , which include measuring card. As part of his graduation 

work experience in a company as ELVAC a.s. I was tasked to create a multifunctional test and test 

selected card. Multifunction test was created using OMICRON TEST 3.00, which is used to test the 

firmware card. The result of this work is the procedure for testing the correctness of the firmware 

configuration and calibration of two types of PCB cards( printed circuit board ). One type of DPS 

card is designed for measuring voltage and current, the second type of PCB is EP card ( Elvac 

Protection card) , which is used to measure voltage, current , and compared to previous PCB card 

contains binary inputs and outputs . When testing the voltage and current cards I didnt find fault. 

When testing the EP cards I found two bugs in the firmware - incorrect measurement frequency and 

directionality measurements for overcurrent protection. During practice I learned to test individual 

protective function RTU unit (Remote Terminal Unit). 

 

Keywords: 

ELVAC a.s., multifunction test, protection, OMICRON CMC353, voltage PCB card, current PCB card, 
EP card  



 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

ČSN Česká technická norma 

DI  Digital input (digitální vstup) 

DO  Digital output (digitální výstup) 

DPS  Deska plošného spoje 

EN Evropská norma 

EP  Elvac Protection 

FW Firmware 

GPRS  General Packet Radio Service  

GSM  Globální Systém pro Mobilní komunikaci 

IEC 61850  Soubor norem specifikující nové metody komunikace a komunikační protokoly pro 

oblast energetiky a elektrizačních soustav. 

IED  Intelligent Electronic Device ( inteligentní elektrické zařízení) 

LAN  Local Area Network (vnitřní síť) 

ms  milisekunda 

OZ  Opětovné Zapínání 

PCB Printed Circuit Board 

RTU Remote Terminal Unit (Dálková Terminální Jednotka) 

s  sekunda 

 

I  Elektrický proud          [A]  

P  Činný výkon           [W] 

Q  Jalový výkon           [Var] 

S  Zdánlivý výkon                      [VA] 

U  Elektrické napětí          [V]  
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1. Úvod 

Téma bakalářské práce jsem si zvolil absolvování individuální odborné praxe ve 

společnosti ELVAC a.s., zabývající se průmyslovou automatizací, softwarovým řešením a 

ochranou životního prostředí. Praxi jsem absolvoval ve vývojovém středisku, zabývající se 

vývojem modulárními a kompaktními řídicími systémy pro energetiku.  

Cílem mé práce bylo vytvoření multifunkčního testu pro testování ochranných funkcí RTU 

jednotky (Remote Terminal Unit). Abych tento multifunkční test mohl vytvořit, musel jsem se 

nejdříve seznámit s obsluhou měřících přístrojů, se kterými jsem později pracoval. Následně jsem 

začal zkoušet jednotlivé ochranné funkce DPS karet RTU jednotky. Po otestování správné funkce 

jednoho typu DPS karty jsem začal zpracovávat multifunkční test. 
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2. O firmě 

V roce 1991 vznikla společnost ELCOM GROUP, spol. s r.o. V dalších letech byly 

založeny další dceřiné společnosti: 

- ELCOM  IPC, s. r.o. 

- ELCOM  IPC  PRAHA, s. r.o. 

- ELCOM  AUTOMATION, s. r.o. 

- ELCOM  EKOTECHNIKA, s.r.o. 

- ELCOM  SOLUTIONS, s.r.o. 

- ELCOM  PROMEDIA, s.r.o. 

V průběhu let 2008 – 2009 společnost ELCOM je přejmenovaná na holding s názvem 

ELVAC a v roce 2013 na společnost ELVAC a.s., která v současné době zahrnuje několik divizí, 

které poskytují obchodně-technické a inženýrsko-dodavatelské služby v oblasti průmyslové 

automatizace, průmyslových a speciálních PC systémů, jednoúčelových strojů a silnoproudé 

elektrotechniky. Další služby společnosti ELVAC a.s.:  

- Ochrana životního prostředí (ELVAC  EKOTECHNIKA s.r.o.) 

- Vývoj softwarových aplikací (ELVAC  SOLUTIONS s.r.o.) 

- Světelná a neonová reklama (ELVAC  PROMEDIA s.r.o.) 

- Obchodní činnosti (ELVAC  PRAHA s.r.o. a ELVAC  SK s.r.o.) 

Produkty společnosti ELVAC a.s. se vyvážejí do zahraničí. Největšími odběrateli výrobků 

jsou - Polsko, Rumunsko, Mexiko, USA, Čína, Bulharsko, Makedonie nebo Turecko. V současné 

době firma ELVAC a.s. zaměstnává téměř 150 pracovníků, což umožňuje vytvářet výrobky 

prvotřídní kvality [1].    

 

2.1 Produkty pro energetiku 

- Modulární RTU jednotky - Řídicí systém pro střední a větší aplikace. Kromě binárních 

vstupů a výstupů můžou být jednotky vybaveny měřením střídavých veličin a pokročilými 

funkcemi ochran. Využívají se primárně pro dispečerské řízení v distribuční síti elektrické 

energie.  

- Kompaktní RTU jednotky - Řídicí jednotky pro menší aplikace. Kromě binárních vstupů 

a výstupů můžou být jednotky vybaveny měřením střídavých veličin a pokročilými 

funkcemi ochran. Využívají se primárně pro dispečerské řízení v distribuční síti elektrické 

energie. 

- Generátor EPG7 - Generátory střídavých nebo stejnosměrných třífázových proudů a 

napětí určených pro testování správné funkce RTU jednotek, ochran, případně jiných 

přístrojů. 
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- RPSII - Redundantní napájecí zdroj modulárního provedení s rozsáhlými diagnostickými 

funkcemi, který slouží jako vhodná alternativa k bateriově zálohovaným napájecím 

zdrojům UPS pro napájení elektronických řídicích systémů.  

- Řídicí skříň (RY1) a Monitorovací skříň (MS7) - Nástěnné rozvaděče připravené pro 

montáž RTU jednotek včetně příslušenství jako GSM anténa, záložní akumulátor, 

svorkovnice, apod. Nejčastější využití těchto rozvaděčů je pro aplikace dispečerského 

monitorování a řízení používaných v energetickém průmyslu [2] 

 

 

2.2 Popis pracovního zařazení studenta 

Odbornou praxi jsem vykonával v sídle společnosti ELVAC a.s. v Ostravě - Hrabůvce. 

Pracoval jsem pro vývojové středisko. Toto středisko se zabývá přímo návrhem jednotlivých DPS 

karet pro RTU jednotky, firmwarem a jeho následným testováním. V průběhu absolvování praxe 

jsem spolupracoval s odborníky, kteří mají na starosti ochranné funkce.  

 

Obr. 1 Náhled na pracoviště 
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3. Testovací zařízení  

3.1 OMICRON CMC353 

Pro testování funkci ochran jsem použil zařízení OMICRON CMC353. Toto zařízení 

disponuje napěťovými a proudovými výstupy, čtyřmi binárními vstupy, deseti binárními vstupy, 

dvěmi rozhraními ethernet pro připojení s PC nebo CMC control. Zařízení je ideální testovací 

přístroj pro zkoušky třífázových ochran a pro připojování řídicích systému do provozu. Výkonné 

proudové výstupy (3 x 32A / 400 VA) optimálně podporují zkoušky ochran s jmenovitým proudem 

5A a elektromechanických relé. CMC353 se využívá od testování elektromechanických relé až po 

moderní přístroje IED (Intelligent Electronic Device) dle IEC 61850. Veškeré výstupy jsou 

chráněny proti zkratu a také přetížení. Zařízení společnosti OMICRON mají široké využití např. 

v průmyslu, uvádění elektrických zařízení do provozu a jeho údržbu, projektování, distribuce 

energií, výrobou součástí rozvoden a další. Pro práci s OMICRON CMC353 je potřeba nainstalovat 

příslušný software (Software Test Universe 3.00). Tento software disponuje mnoha funkcemi jak 

pro ruční tak pro automatické zkoušky.[3] 

 

Obr. 2 Testovací zařízení OMICRON CMC353 

 

3.2 Modulární RTU jednotka 

Jedná se o modulární řídicí jednotku, která je určena pro řízení a sběr dat v distribučních 

sítích elektrické energie. Jednotka se skládá z hliníkové vany, která je osazena moduly v podobě 

zásuvných karet. Moduly napájení, signalizace a komunikace mají svou pevnou pozici v systému. 

Další pozice lze osadit moduly pro analogové měření proudu či napětí v třífázové soustavě, modul 

binárních vstupů nebo modul reléových výstupů. S integrovanými měřícími transformátory 

můžeme měřit proudy od 0 do 5A nominální hodnoty a napětí podle typu použité karty. Ke 

komunikaci s řídicím centrem lze zvolit síť GSM (Globální Systém pro Mobilní komunikaci) nebo 

GPRS (General Packet Radio Service), LAN (Local Area Network) nebo ethernet, optiku nebo 
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sériové rozhraní RS-232 či RS-485. Jednotka je vybavena záložním napájením z externího 

akumulátoru. Další možností jsou signalizace stavu DI (Digital input), ovládání pomocí DO 

(Digital output), měření střídavých veličin, sledování překročení teploty a výpadky napájení. Při 

měření elektrických veličin U (elektrické napětí) a I (elektrický proud) probíhá výpočet dalších 

elektrických veličin P (činný výkon), Q (jalový výkon) a S (zdánlivý výkon). Jednotka je vybavena 

řadou ochranných funkcí např.:  

- Napěťová nesymetrie 

- Proudová nesymetrie 

- Zemní směrovou ochranou 

- Přepěťová ochrana 

- Podpěťová ochrana 

- Vysokofrekvenční ochrana 

- Nízkofrekvenční ochrana 

- Časově nezávislou nadproudovou ochranou 

- Časově závislou nadproudovou ochranu 

K dispozici jsou také automatizační funkce, opětovné zapínání (OZ), vypnutí po 

neúspěšném OZ, lze pořídit i záznam poruch. 

 

Obr. 3 Modulární jednotka RTU 

 

3.3 Definice ochrany a požadavky kladené na ochrany 

Ochrana je zařízení, které kontroluje chod určité části energetické soustavy. Získává 

informace o jednotlivých veličinách chráněného objektu. 

Normální stav: ochrana pouze měří hodnoty 

Poruchový stav: ochrana měří hodnoty a odepne chráněný objekt. [4] 
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Požadavky kladené na ochrany: 

Energetická soustava klade na ochrany určité požadavky. Obecně nelze říct, který 

z požadavků je důležitý. To záleží na typu chráněného objektu, způsobu provozu i na okolní 

soustavě. 

- Spolehlivost funkce – ochrana nesmí samovolně působit, neobjeví-li se porucha. Při 

poruše nesmí selhat.  

- Jednoduchá ochrana – menší počet dílů má menší pravděpodobnost poruchy než složitá 

ochrana 

- Odolnost ochrany – v energetickém provozu mohou působit škodlivé vlivy, které mohou 

ochranu poškodit (prach, otřesy, magnetická a elektrická pole při zkratech). S těmito vlivy 

musíme počítat i u digitálních ochran.  

- Snadná údržba – každá ochrana musí mít snadnou údržbu, pro provádění revizí ochran. 

Při pravidelných revizích jsou ochrany zkoušeny. To zmenšuje pravděpodobnost poruchy a 

zvětšuje spolehlivost.  

- Rychlost působení ochran – nastane-li v elektroenergetických soustavách poruchový jev, 

je nutné rychle odpojit porušenou část sítě. Rychlým odpojením zmenšujeme rozsah 

poškození a zvětšujeme dynamickou stabilitu paralelní spolupráce synchronních strojů. 

Reakce nejrychlejších ochran je 0,02 – 0,04 s. 

- Selektivita ochran – jde o schopnost ochrany vybrat ze sítě poškozenou část a odepnout ji 

nejbližšími vypínači od sítě. Selektivity dosáhneme buď časovým odstupňováním působení 

ochran, nebo vysíláním blokovacích impulsů danými úseky, kde nedošlo k poruše a také 

aby zapůsobila nejbližší ochrana. 

- Citlivost ochran – jedná se o schopnost reagovat na poruchy vyskytující se v chráněném 

úseku, na který je ochrana nastavena. [5] 
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4. Zadané úkoly v průběhu praxe 

V průběhu absolvování odborné praxe jsem plnil úkoly související s vytvořením 

multifunkčního testu, které mají ověřit správnou funkčnost firmwaru a také správnou kalibraci 

měřící DPS karet RTU7M_3U3I_UPF_1 a EP_UI_DI_DO testování EP karty. 

 Tyto úkoly mi zadávali, vedoucí práce Ing. Petr Viklárek a také Ing. Jan Kordas 

1) Seznámení s pracovištěm a přístroji 

2) Testování ochran pomocí OMICRONu CMC353, (OMICRON) 

3) Vytvoření multifunkčního testu 

4) Testování EP karty 

 

4.1 Seznámení s pracovištěm a přístroji 

Na začátku praxe jsem sestavil testovací RTU jednotku vybavenou 3 vstupy pro měření 

napětí do 120 V a 3 vstupy pro měření nominální hodnoty proudu do 1 A. Proudovou kartu lze 

přetížit až do 4 násobku nominální hodnoty proudu. V notebooku jsem používal software od 

OMICRONu Test Universe 3.00 (SP 2013-10) a Uživatelské centrum verze 5.5.20.0 pro 

komunikaci s novou RTU jednotkou. Tuto jednotku mi zaměstnanci z výroby zkalibrovali. 

Z důvodu častého používání OMICRONu pro kalibraci RTU jednotek se moje pracoviště 

nacházelo přímo ve výrobě.  

Nejprve jsem začal procházet jednotlivé možnosti Uživatelského centra, kde se nastavují 

ochrany, záznamy, rozsah měření proudu, napětí, výkonu, parametrizace jednotky, adresy signálů a 

další funkce. 
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Obr. 4 Náhled na Uživatelské centrum RTU 

OMICRON slouží jako generátor napětí a proudu, který nabízí velmi širokou oblast 

testování. Komunikace s uživatelským prostředím je zajištěno pomocí ethernet portu. Pro správný 

chod komunikace jsem musel nastavit přidružení sady testu, které zajišťuje správnou komunikaci 

mezi OMICRON a počítačem. Během mého působení na praxi byl dokoupen modul Control 

Center, který mi umožnil vytváření různých variant dokumentu multifunkčního testu. 

 

Obr. 5 Náhled uživatelského centra OMICRON 
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4.2 Testování ochran pomocí OMICRON CMC 353 

V uživatelském centru RTU jsem si z bloku ochran vybíral jednotlivé ochrany, které jsem 

postupně testoval. Nastavoval jsem různé hodnoty mezí, ve kterých daná ochrana vypínala. Pro 

vypnutí musí být nastavený parametr „Vypnutí ochranou - ANO“. Na obrázku číslo 6 je vidět 

nastavení Přepěťové ochrany v Uživatelském Centru.  

 

 
 

 

 

Obr. 6 Nastavení Přepětí v uživatelském centru 
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Po nastavení zvolené ochrany jsem přešel do programu Test Universe. Tento program 

slouží pro práci s OMICRON CMC323. Zde jsem vybral z modulu testu QuickCMC. V tomto 

testování jsem nastavoval poruchové hodnoty napětí a proudu. Při správném nastavení RTU 

jednotka vyhodnotila vypnutí a přes digitální výstup DO01 vyslala vypínací impuls do 

OMICRONu, kde došlo k vypnutí. Testy, které počítaly s hodnotou před poruchou, jsem musel 

nejdříve spustit tlačítkem „Před selháním“ a poté dát „Spustit“. Na obrázku číslo 7 je vidět 

nastavení Přepětí v QuickCMC. 

 

Obr. 7 Nastavení Přepětí v QuickCMC 

Jakmile jsem zjistil, jak daná ochrana pracuje, tak z bloku testu jsem vybral modul testu 

„State sequencer“ (Řadič stavů). Ten vytváří pořadí jednotlivých stavů a vyhodnocuje čas 

překlopení. 

Při vytváření sekvence jsem vytvořil stav, kde byly nastaveny hodnoty pro stav bez 

poruchy. Následující stav byl nastaven tak aby daná ochrana vypnula. U sekvencí jsem nastavoval 

čas trvání jednotlivých stavů. V případě poruchového stavu jde také nastavit, aby OMICRON 

vypnul v případě nastavené poruchy ihned a nevytvářel poruchový stav po nastavenou dobu. Zde 

jsem si také vyzkoušel nastavování „Vyhodnocení času“. Na obrázku číslo 8 je vidět nastavení 

přepětí v sekvenci. 
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Obr. 8 Nastavení sekvence přepětí 

Stejným způsobem jsem nastavoval a testoval i ostatní ochranné funkce:  

- napěťová nesymetrie 

- proudová nesymetrie 

- přepěťová ochrana 

- podpěťová ochrana 

- vysokofrekvenční ochrana 

- nízkofrekvenční ochrana  

- proudové ochrany 

Nastavení a otestování těchto ochran mi trvalo krátkou dobu. Proto jsem měl možnost 

nastavovat nejrůznější mezní hodnoty. Nastavení těchto testů a jejich vyhodnocení je v příloze II . 

Po této části testování přišly na řadu další funkce RTU jednotky a to byly automatiky: 

- Opětovné zapínání (OZ) 

- Vypnutí po OZ 

Nastavení testu jsem realizoval pomocí sekvence. V této sekvenci jsem nastavil stavy, kdy 

je vedení v provozu, v poruše a vypnutém stavu. Výstup z RTU jednotky pro „Opětovné zapínání 

(OZ)“ nebo „Vypnutí po OZ“ byl DO01. Tento výstup byl použit jako aktivační pokyn pro 

OMICRON aby sepnul jeho binární výstup a opět přešel na další stav. Nastavení pro druh ochrany 

se lišil jen ve stavu poruchy. Vypnutí po OZ má obdobnou sekvenci jako „Opětovné zapínání 

(OZ)“. Při tomto testování je nutné nastavit parametr „Vypnutí ochranou z ANO na NE“. Na 

obrázku číslo 9 je vidět vznik fázové poruchy a nastavení sekvence pro Opětovné zapínání (OZ). 
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Obr. 9 Vznik fázové poruchy a nastavení sekvence pro Opětovné zapínání (OZ) 

Z důvodů, že jsem musel nastavovat aktivační signály, časy trvání jednotlivých stavů a také 

nastavení vyhodnocení časů k vytvoření jednotlivých sekvencí pro „Opětovné zapínání (OZ)“ a 

„Vypnutí po OZ“  bylo časově náročnější.  

S vytvořenými sekvencemi jsem také nastavoval záznamy poruch. V těchto záznamech je 

možné sledovat popud, působení a vypnutí ochrany. Tyto parametry se dají nastavit 

v Uživatelském Centru v záložce „REC“. Těchto záznamů jsem využíval pro zjištění problémů. 

Zde jsem viděl, zda mnou nastavené hodnoty v OMICRONu vyhovují podmínkám pro překročení 

nastavených mezí dané ochrany. Záznamy, jdou nastavit až pro pět ochran najednou. Toho jsem 

využil při sestavování multifunkčního souboru testu, kdy je nutné hlídat, aby během dané sekvence 

nepůsobila další povolená ochrana. 

Samotné nastavení záznamů byla velmi jednoduchá a rychlá práce. Zdlouhavější bylo při 

řešení problémů procházet několik pořízených záznamů. Na obrázku číslo 10 je vidět záznam pro 

přepěťovou ochranu. Signál P1 nám zobrazuje popud ochrany, P2 kdy ochrana působí a P3 kdy 

ochrana vypnula. 
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Obr. 10 Náhled záznamu pro přepěťovou ochranu 

Dalším cílem jsem měl  testovat časově závislé charakteristiky proudových ochran pomocí 

modulu „Nadproud“. Tento modul slouží pro testování časově závislých charakteristik různých 

typu ochran. Nejprve jsem hledal v předem nadefinovaných charakteristikách, zda nastavená 

charakteristika některé charakteristice neodpovídá. Po několika marných pokusech hledání jsem se 

rozhodl, nadefinovat si vlastní charakteristiky. Za pomocí dokumentace k ochranám 3U3I [6] a 

normy ČSN  EN 60255-151 [7] jsem nadefinoval všechny charakteristiky, a také jsem nastavil 

resetování charakteristiky (Doba nulování). Výsledné hodnoty pro nastavení časově závislé 

charakteristiky proudových ochran jsou v tabulce číslo 1. 

Typ křivky Doba sepnutí 

𝑡 𝐼 = 𝑇𝑀𝑆  
𝑘

(
𝐼
𝐼𝑆
)𝛼 − 1

+ 𝑐  

Doba nulování 

𝑡 𝐼 = 𝑇𝑀𝑆  
𝑡𝑟

1− (
𝐼
𝐼𝑆
)𝛼

  

Název charakteristiky 

 k [s] c [s]  tr  Inversní 

A 0.14 0 0.02 4.85 2 Inversní 

B 13.5 0 1 21.6 2 Velmi inversní 

C 50 0 2 29.1 2 Extrémně inversní 

D 0.0515 0.114 0.02 4.85 2 IEEE mírně inversní 

E 19.61 0.491 2 21.6 2 IEEE velmi inversní 

F 28.2 0.121 2 29.1 2 IEEE extrémně inversní 

Tab. 1 Nastavení pro časově závislé charakteristiky proudových ochran 
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S takto nadefinovanými charakteristikami proudových ochran jsem na výsledné 

charakteristice vybral několik bodu a spustil testování. Po úspěšném otestování jsem takto otestoval 

všechny nadefinované charakteristiky proudových ochran. Na obrázku číslo 11 je vidět testování 

časově závislé charakteristiky proudové ochrany. V příloze VIII je vidět otestování všech typů 

charakteristik. 

 

Obr. 11 Testování časově závislé charakteristiky proudové ochrany 

Testování časově závislých charakteristik byla jedna z časově nejnáročnějších úloh, které 

jsem měl za úkol vyřešit. Nejdéle mi trvalo zjistit, že žádná z předem nadefinovaných 

charakteristik neodpovídá mým požadovaným charakteristikám a tak jsem si je nadefinoval. Podle 

počtu testovaných bodů na charakteristice se odvíjel i celkový čas testování. 

V bloku „Moduly Testu“ je další užitečný modul a to „Ramping“, který umožňuje 

generování skokové změny signálu. Pro testování pomocí Rampy jsem musel v RTU jednotce 

nastavit parametr „Adresa relé signalizace působení“. Tento parametr definuje adresu relé, kterým 

je signalizováno působení ochrany. Bez tohoto nastavení fungovala rampa pouze částečně. U 

testovaných ochran jsem hodnotu „Adresa relé signalizace a působení“ nastavil na 2 tzn.: 

signalizace působení na digitální výstup DO02. Na OMICRONU jsem nastavil signály, kterými 

jsem nastavoval Rampu. Následně jsem nastavil hodnoty „Od“, „Do“ a parametr „Delta“, který 

nám určuje, jak velký bude skok daného signálu a „dt“ určuje, jak dlouho bude skok signálu trvat. 

Program dále spočte, kolik bude potřeba kroku mezi zadanými parametry a celkový čas testování. 

Pro stanovení hodnoty „Odpad“ Strmostí S2 je nutné zajistit, aby při průběhu strmosti S1 nedošlo 

k přerušení testování. Tento požadavek je zajištěný „Podmínka vypnutí“ není žádná. U Strmosti 2 
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je nastavena podmínka zastavení na Binární vstup 3, který obsahuje signál působení RTU jednotky. 

Tyto rampy jsem využil pro testování směrovosti ochran. Směrovost ochrany se volí podle činného 

výkonu v postižené fázi. Toho jsem docílil natáčením fázoru proudu.  Během jejich testování bylo 

nutné ještě přidat jednu Strmost z důvodu výpočtu hodnot. Ochrana jinak vyhodnocovala ihned po 

spuštění poruchu. To sem vyřešil tak, že jsem před začátek dal vedení v bezporuchovém stavu po 

určitou dobu. Na obrázku číslo 12 je vidět nastavení Rampy Proudové ochrany, porucha fázová a 

směrovost působení před. 

 

Obr. 12 Nastavení Rampy Proudové ochrany, porucha fázová a směrovost působení před 

Tímto postupem jsem vyzkoušel všechny typy ochran a také všechny potřebné funkce pro 

vytvoření multifunkčního testu. Testování pomocí Ramp bylo časově zdlouhavé, neboť jsem 

každou ochranu testoval několikrát a to s různými hodnotami kroku „Delta“. Ještě jsem také 

zkoušel funkci, která nastavenou Rampu automaticky spustí několikrát za sebou a poté zprůměruje 

změřené hodnoty, které jsou zapsány ve vyhodnocení v příloze VI.  

4.3 Vytvoření multifunkčního testu 

Modul „Control Center“ byl dokoupen v průběhu mojí praxe, takže s tímto modulem neměl 

žádný pracovník žádné zkušenosti. Následovalo mé seznámení pomocí helpu, kde jsem získal 

potřebné informace k ovládání tohoto modulu. Při vytváření testu jsem použil své uložené 

nastavení jednotlivých testů, které jsem postupně přidával do testu. Aby nedocházelo ke konfliktu 

ochran, oddělil jsem jednotlivé testy a vytvořil jsem složky: 
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- Zemní směrová ochrana 

- Opětovné zapínání 

- Vypnutí po OZ  

- Směrová ochrana 

Příslušné testy jsem přiřadil do těchto složek. Ještě bylo třeba vyřešit jeden problém a to 

s přepínáním ochran v RTU jednotce. V multifunkčním testu jsem přidal modul pro pozastavení 

procesu „Pause Module“, který proces testu pozastaví a řekne uživateli, jaký typ ochrany musí 

naparametrizovat do RTU jednotky. Poté může opět pokračovat v testování. Když jsem tento test 

spustil tak nefungoval správně, jelikož při testování občas vypínaly i dvě ochrany najednou. Za 

pomocí záznamu a změnou hodnot U a I jsem jednotlivé testy nastavil tak, aby reagovala příslušná 

ochrana. Po vyřešení tohohle problému jsem do průběhu testování přidal i testování časově 

závislých charakteristik. Do testu jsem přidal šest modulu „Nadproud“, které jsem nastavil pro 

jednotlivé charakteristiky. První charakteristika byla vyhodnocena chybně. Po chvíli zjišťování 

problému jsem dospěl k závěru, že bude nutné pro každou charakteristiku přidat modul „Objekt 

Testu“. Ten umožňuje nastavovat parametry pro zařízení a nadproud. Přidáním „Objektu Testu“ ke 

každé charakteristice a opětovným nastavením jsem docílil správného testování časově závislých 

charakteristik. Takto připravený test již proběhl správně. V přílohách III, IV, V a VI je vidět 

přiřazení jednotlivých testů, jejich nastavení a vyhodnocení. 

Nyní následoval další krok, který byl nezbytný, aby multifunkční test byl univerzální.  

Nastavit jednotlivé testy testeru tak, aby při změně měřících DPS karet zůstal test testeru 

nezměněn, ale zároveň aby umožňoval testování i jiného typu měřících DPS karet. Toho jsem 

dosáhl tak, že jsem nastavil hodnoty v „Zařízení“ nacházející se v „Objekt testu a dále jsem 

všechny testy  přepnul ze sekundárních jednotek na primární jednotky. Na obrázku číslo 13 je vidět 

nastavení hodnot „ Zařízení“. Změnou měřící karty DPS  se změní hodnoty vyznačeny červeně.  

 

Obr. 13 Nastavení hodnot Zařízení 
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4.4 Testování EP karty 

Když multifunkční test fungoval pro měření RTU7M_3U3I_UPF_1, testování napěťové a 

proudové karty dostal jsem novou EP kartu (ELVAC Protection card), která byla ještě ve vývoji. 

Tuto kartu jsem měl za úkol otestovat, již vytvořeným testem. Po skončení testování jsem zjistil, že 

některé testy proběhly chybně. Byl to test Nízkofrekvenční ochrany a Směrovosti ochran. 

V QuickCMC jsem nastavoval různé hodnoty frekvence a v uživatelském centru jsem sledoval, 

jakou hodnotu měří karta. Firmware pro DPS kartu neuměl měřit frekvenci. Tento problém byl 

vyřešen do dalšího dne změnou FW. U směrovosti ochran to chvíli trvalo, než došlo k opravě - FW 

je složitější. Obě chyby byly odstraněné pracovníky vývoje společnosti  ELVAC a.s. 

Dalším úkolem bylo nastavit časové meze pro vyhodnocení. Nejdříve, jsem musel pomocí 

Rampy zjistit, kdy daná ochrana vypíná a v jakém čase. Toto testování jsem provedl na nové EP 

kartě a také na DPS kartách napětí a proudu. Ze zjištěných hodnot jsem se s mým vedoucím 

domluvil na hodnotách, které budou nastaveny. Tím došlo ke zpřísnění podmínek oproti prvotnímu 

testu. Bylo nutné změnit hodnoty všech testu podle nových podmínek. Došlo také ke změně při 

testování Proudové ochrany (zemní), kde došlo ke snížení hodnoty na 10 A u DPS karet napětí a 

proudu. Pro EP kartu na 4A. Do multifunkčního testu jsem přidal ještě testy pro zemní spojení na 

EP kartě, které se lišily jen v nastavených hodnotách proudu. Následovalo testování, zda ochrany 

v nově nadefinovaných časech a při nově nastaveních hodnotách vypnou. Vypnuly všechny 

ochrany bez problému. Viz příloha VII. 

Poté co byl opraven firmware a začala fungovat směrovost ochran, byla dodána nová 

funkce a to testování identifikace postižené fáze, ve které je zemní spojení. Test pro identifikaci 

jsem vytvořil tak, že poruchu jsem nastavil na druhou fázi. V RTU jednotce bylo nutné vytvořit 

výraz pro vypnutí na další digitální výstup DO03. Tento výraz musí být nastaven na EP kartě a také 

na DPS kartách napětí a proudu. Pro testování směrovosti ochran na EP kartě jsem vytvořil další 

složku, která měla podobné nastavení jako směrovost ochran na DPS kartách napětí a proudu. 

Nastavení se lišilo jen v hodnotách proudu. Nyní bylo zapotřebí spustit celý test. Při testu 

směrovosti ochran došlo k vypnutí ihned při spuštění. Což je špatně. Problém jsem vyřešil přidáním 

nové strmosti do Rampy, která měla konstantní hodnoty po určitou dobu, a poté došlo ke spuštění 

Rampy. V příloze VII. je vidět konečné nastavení jednotlivých testů a jejich vyhodnocení.   

V průběhu praxe jsem začal psát také postup pro testování karet pomocí multifunkčního 

testu. Postup jsem měl napsaný velice rychle, neboť obsahuje spoustu obrázků, kde uživatel vidí, 

jak má postupovat pro spuštění testu. Takto připravený postup a multifunkční test bylo nutné 

někým vyzkoušet. Po domluvě s Ing. Petrem Vinklárkem přišel jeho spolupracovník. Ten pomocí 

postupu si připravil RTU jednotku a připravil multifunkční test, kterým následně otestoval měřenou 

kartu. I když pracovník měřil první kus DPS karty a vedl ho postup testování, který jsem zpracoval, 

kartu měl v krátkém čase odzkoušenou a všechny parametry, které jsem měl za úkol na DPS kartě 

kontrolovat byly správné. V příloze I. je postup testování, pomocí kterého se musí nastavit 

multifunkční test, aby správně fungoval. 
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Následující den jsem se s vedoucím práce dohodnul, co by se ještě dalo na multifunkčním 

testu vylepšit. Každý test měl jiné hodnoty pro stav 1, kdy je vedení v normálním stavu, bylo třeba 

všechny testy upravit tak aby všechny testy měly stav 1 stejně nastavený. Na nastavených 

hodnotách jsme se s kolegy dohodli pro napětí 12,70 kV a proud 100 A. S takto novými hodnotami 

bylo třeba upravit také některé napěťové testy. Šlo o test přepěťové ochrany a podpěťové ochrany. 

Zde jsem po dohodě s vedoucím práce nastavil v Uživatelském Centru, mez napětí pro přepěťovou 

ochranu 14,70 kV a dolní mez napětí na 13,7 kV. U podpěťové ochrany byla hodnota dolní meze 

napětí nastavena na 10,70 kV a horní mez napětí na 11,70 kV. Nyní následovala úprava testu, kde 

jsem změnil jen hodnoty napětí.   

Nyní už jen zbývalo změnit hodnoty u testu zemní směrové ochrany. U „impulsní“ a 

„wattmetrické“ jsem přidal ještě jeden stav, aby byla určena správná funkčnost ochrany. Po změně 

nastavení hodnot a úpravě v Uživatelském centru, kde došlo ke změně „Čas kontroly“ z 1 na 0. 

Test s novými hodnotami bylo nutné spustit pro ověření správné funkce. Po spuštění došlo 

k chybovému hlášení - sekvence pro opětovné zapínání (OZ). Musel jsem si dodělat kabeláž pro 

stav silového prvku. Ten určuje, zda je vedení zapnuté či vypnuté. Tím se odstranil problém 

s chybným vyhodnocováním u opětovného zapínání (OZ).  

Vytvoření celého multifunkčního testu mi zabralo téměř polovinu pracovní náplně. 

Nejdříve jsem se musel seznámit s novými funkcemi a poté postupně postupovat jednotlivými 

úpravami, které byly nezbytné pro správnou funkčnost celého testu.   
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5. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané 

v průběhu studia uplatněné studentem v průběhu 

odborné praxe 

Při vykonávání zadaných úkolů během individuální odborné praxe jsem zužitkoval nabyté 

vědomosti, které jsem získal při bakalářském studiu na Vysoké škole báňské – Technické 

univerzitě v Ostravě, při studiu oboru elektroenergetika na fakultě elektrotechniky a informatiky. K 

úspěšnému absolvování individuální odborné praxe mi pomohlo studium problematiky 

elektroenergetických zařízení a jejich poruchových stavů. V předmětu Teorie Obvodů II jsem 

získal znalosti, jak vznikají poruchové stavy na vedení. V předmětu Poruchy a chránění 

elektrických sítí jsem získal vědomosti o tom, jak ochrany pracují a jejich význam použití 

v elektrizační soustavě. Pro práci s kancelářským balíkem Microsoft Office jsem využil předmět 

Základy použití počítačů. S těmito praktickými a studijními zkušenostmi jsem byl schopen úspěšně 

absolvovat individuální odbornou praxi.   

 

6. Znalosti a dovednosti scházející studentovi v průběhu 

odborné praxe 

Během absolvování individuální odborné praxe jsem postrádal hlubší znalosti ohledně 

funkcí ochran, které jsme probírali během následujícího semestru, a tím jsem získal potřebné 

informace. Na začátku praxe jsem čerpal informace z dokumentace „Dokumentace k ochranám a 

automatikám 3U3I“[6], podle které jsem zjistil, jak vlastně dané ochrany fungují.  
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7. Závěr 

7.1 Dosažené výsledky v průběhu praxe 

Během své odborné praxe jsem plnil jednotlivé úkoly, které vedly k úspěšnému vytvoření 

multifunkčního testu, k otestování RTU7M_3U3I_UPF_1, testování napěťové a proudové karty a 

EP_UI_DI_DO testování EP karty Některé úkoly, které jsem obdržel, byly nedílnou součástí celé 

řady kroků, které byly potřebné k dokončení Bakalářské práce. Prostupně jsem se naučil pracovat 

s programem Test Universe 3.00 a zdokonalil jsem se v oblasti elektrických ochran. 

Věřím, že úkoly, zadané mi společností ELVAC a.s., tj. vytvoření multifunkčního testu 

DPS karet RTU7M_3U3I_UPF_1, testování napěťové a proudové karty a EP_UI_DI_DO testování 

EP karty, jsem splnil a výsledky mé práce budou pro společnost ELVAC a.s. přínosem. 

7.2 Zhodnocení odborné praxe 

Odborná praxe byla pro mne velkým přínosem. Naučil jsem se nastavovat a testovat 

jednotlivé ochranné funkce používaných na vedeních. Ze svého působení ve firmě ELVAC a.s. si 

odnáším nejen nové zkušenosti, ale také dobré vzpomínky. Kdykoliv, když jsem potřeboval poradit 

či pomoct při řešení nějakého problému, našel se vždy někdo, kdo mi věnoval svůj čas a úsilí pro 

to, abychom došli ke zdárnému řešení daného problému. Jsem vděčný Vysoké škole báňské – 

Technické univerzitě v Ostravě za tuto možnost vypracování alternativní bakalářské práce, a také 

společnosti ELVAC a.s., kde mi ochotní pracovníci umožnili tuto odbornou praxi vykonat.  
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