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Abstrakt 

Elektrická trakce je významným odběratelem elektrické energie z distribuční sítě. Trakční 

odběry lze charakterizovat jako dynamické, mnohdy nepředvídatelné, časově i kvantitativně 

značně nestálé. Při provozování elektrické vozby dochází ke vzájemnému ovlivňování mezi 

trakčními zařízeními, napájecí soustavou a ostatními elektrickými zařízeními připojenými ke 

společnému napájecímu bodu. 

Charakteristickými znaky při provozování střídavé jednofázové elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 

jsou především nesymetrické zatěžování trojfázové napájecí soustavy a vznik harmonického 

zkreslení odebíraného trakčního proudu. Účelem disertační práce je analýza těchto fenoménů. 

Disertační práce navazuje na autorovu diplomovou práci, ze které čerpá výsledky zpracování 

měření v trakční transformovně a nově přináší kapitolu věnovanou softwarovému modelování 

přenosu elektrické energie přes napájecí soustavu, trakční napájecí stanici, trakční vedení 

k hnacímu vozidlu. 

Na vytvořeném simulačním modelu jsou analyzovány různé provozní stavy při napájení 

jednofázové vozby z hlediska jejího vlivu na energetickou napájecí soustavu. Model také 

umožňuje predikovat míru vlivu elektrické vozby na hodnotu činitele napěťové nesymetrie 

v napájecí soustavě a vyhodnotit poklesy napětí v trakčním vedení při různých stupních 

zatížení trakční transformovny. Další část této disertační práce zhodnocuje přínos instalace 

Scottova transformátoru v trakčních transformovnách jakožto technického prostředku pro 

snížení míry nesymetrie. V závěrečné části je provedena simulace připojení další filtrační větve 

ke stávajícímu filtračně-kompenzačnímu zařízení za účelem omezení pronikání proudové 

harmonické 7. řádu do napájecí sítě. 

Klíčová slova 

činitel napěťové nesymetrie, filtračně-kompenzační zařízení, harmonické zkreslení proudu, 

model sítě, nelineární zátěž, nesymetrická zátěž, Scottův transformátor, trakční transformovna 

 



Abstract 

Electric traction is a major energy consumer from the power supply system. Traction power 

consumption can be characterized as dynamic, often unpredictable, time and quantitatively 

very unstable. During operation of electric traction there is a mutual influence among traction 

devices, power supply system and other electrical devices connected to a point of common 

coupling. 

Characteristic features of the operation of electric single-phase AC traction, 25 kV, 50 Hz are 

primarily asymmetric loading of three-phase power supply system and the origin of harmonic 

distortion of drawn traction current. The purpose of the doctoral thesis is the analysis of these 

phenomena. 

The doctoral thesis follows the author's diploma thesis, from which draws the results of 

measurement processing in the traction transformer station and brings new chapters on 

software modeling of electric power transmission through the power supply system, traction 

transformer station, contact line to the drive vehicle. 

The simulation model is analyzed in terms of various operating states during traction power 

supply in terms of its impact on the power supply system. The model also allows to predict 

the degree of influence of traction operation on the voltage unbalance factor rate in the power 

supply system and to evaluate the voltage drops in the contact line at various stages of loading 

of the traction transformer station. Another part of this dissertation evaluates the benefit of 

installation of the Scott transformer in traction transformer stations as a technical means for 

asymmetry reduction. The final part is related to the simulation of connection of additional 

filter branch to the existing filter-compensating unit in order to reduce the penetration of the 

7th harmonic current to the power supply system. 

Key words 

asymmetric load, filter-compensating unit, harmonic current distortion, non-linear load, power 

supply network model, Scott transformer, traction transformer station, voltage unbalance 

factor 

 



 

Motivace 

Hlavním důvodem zavedení střídavé trakční proudové soustavy o napětí 25 kV průmyslové 

frekvence v bývalém Československu byl předpoklad výrazně nižších investičních i provozních 

nákladů v porovnání s již používanou stejnosměrnou trakční proudovou soustavou. Obecně má 

střídavá trakční proudová soustava výhodu větší výkonové zatížitelnosti při menším průřezu 

vodiče trakčního vedení, prosté transformace proudu z běžné distribuční sítě a umožňuje 

napájet z trakčních transformoven delší traťové úseky než z měníren u stejnosměrné trakce. 

Na rozdíl od doby svého vzniku se však u střídavé trakční proudové soustavy později projevilo 

několik komplikací souvisejících se vznikem nových legislativních požadavků na kvalitu 

odběru elektrické energie z distribuční sítě. 

Jedním z negativních dopadů provozování elektrické střídavé vozby je nerovnoměrné zatížení 

v podstatě symetrické napájecí soustavy. Trakčním provozem způsobená proudová respektive 

napěťová nesymetrie v napájecí soustavě může negativně ovlivňovat ostatní odběratele 

elektrické energie, proto je potřeba nalézt opatření zmírňující nebo zabraňující jejímu šíření. 

Jelikož symetrizační zařízení se u SŽDC, s. o. nepoužívá a vzhledem k výkonům přenášeným 

trakční transformovnou by byla aplikace tohoto zařízení v trakčních transformovnách 

ekonomicky náročná, je potřeba nalézt ekonomicky přijatelný a technicky zvládnutelný způsob 

zmírnění dopadu připojení střídavé jednofázové trakce k třífázové napájecí síti. Jednou 

z možností je použití speciálních transformátorů, jako například Scottova transformátoru. 

Scottův transformátor se pro účely napájení střídavé trakce v rámci České (ani 

Československé) republiky nikdy nepoužíval ani nebyl testován, proto není možné bez 

provedení praktických měření korektně vyhodnotit a porovnat se stávajícími používanými 

schématy zapojení trakčních transformoven míru zmírnění nesymetrie. Jednou z možností, 

která by umožnila dopředu analyzovat přínos instalace Scottova transformátoru v trakčních 

transformovnách bez jeho praktického sestrojení, je vytvoření jeho softwarového modelu. 

Výkonově by měl Scottův transformátor dodávat do trakčního vedení stejný sekundární 

jmenovitý výkon jako dva konvenční jednofázové trakční transformátory a tvořit tak 

plnohodnotnou alternativu pro schéma zapojení „V“.  

Účelem této práce je tedy zhotovení modelu Scottova transformátoru, jeho začlenění do 

modelu napájecí cesty a provedení potřebných měření s cílem získat data umožňující 

porovnání míry nesymetrie způsobené v praxi používanými schématy trakčních 

transformoven a Scottovým transformátorem. 

Druhou problémovou oblastí při provozování střídavé trakce je vznik harmonického zkreslení 

odebíraného trakčního proudu hnacími vozidly starší konstrukce vybavenými diodovými nebo 

tyristorovými usměrňovači. V trakčních transformovnách se používá filtračně-kompenzační 

zařízení mající za cíl kompenzovat účiník základní harmonické a eliminovat pronikání 

harmonických proudů 3. a 5. řádu do napájecí sítě. Při instalaci filtračně-kompenzačních 

zařízení v některých trakčních transformovnách se výhledově počítalo s jejich pozdějším 

doplněním o filtrační větev harmonické 7. řádu. Dalším cílem této práce je vytvoření modelu 

takto doplněného filtračně-kompenzačního zařízení a povedení simulací rozšířené filtrace 

trakčního proudu za účelem zjištění míry snížení celkového harmonického zkreslení proudu. 
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Seznam zkratek a značek 

a  operátor natočení (-) 

A  ampér 

    amplituda harmonické řádu h 

ATP  Alternative Transients Program 

C  elektrická kapacita (F) 

ČSD  Československé státní dráhy 

EMC  Electromagnetic Compatibility 

f  frekvence (Hz) 

fn  frekvence pro základní harmonickou (Hz) 

frez  rezonanční frekvence (Hz) 

FKZ  filtračně-kompenzační zařízení 

h  řád harmonické 

HDO  hromadné dálkové ovládání 

Hz  hertz 

I  efektivní hodnota elektrického proudu (A) 

   fázor proudu (A) 

    číslo komplexně sdružené k fázoru proudu (A) 

I0  efektivní hodnota elektrického proudu naprázdno (A) 

Ih  efektivní hodnota elektrického proudu harmonické řádu h (A) 

id  okamžitá hodnota usměrněného proudu (A) 

Im  imaginární část komplexního čísla (osa) 

j  imaginární jednotka 

kA  kiloampér 

km  kilometr 

kV  kilovolt 

kW  kilowatt 

L  indukčnost (H) 

LC  induktivně-kapacitní (sériový obvod) 

mH  milihenry 

MV  A megavoltampér 

MW  megawatt 

nF  nanofarad 

nr  poměr frez a fn (-) 

Obr.  obrázek 

PPDS  Pravidla provozování distribuční soustavy 

R2  index determinace 

R  rezistance () 

rad  radián 

Re  reálná část komplexního čísla (osa) 

RPC  Railway Static Power Conditioner 

s  sekunda 

SF6  fluorid sírový 



 
 

SŽDC, s. o. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

t  čas (s) 

Tab.  tabulka 

THDI  celkové harmonické zkreslení proudu 

THDU  celkové harmonické zkreslení napětí 

Tl  tlumivka 

TM  trakční motor 

TT  trakční transformovna 

TU  trakční (můstkový diodový) usměrňovač 

TV  trakční vedení 

U  efektivní hodnota elektrického napětí (V) 

   fázor napětí (V) 

ud  okamžitá hodnota usměrněného napětí (V) 

V  volt 

V  A  voltampér 

vn  vysoké napětí 

VT  vozidlový transformátor 

XC  kapacitní reaktance () 

XL  induktivní reaktance () 

   komplexní impedance () 

  pomocný činitel (-) 

  komutační úhel (°) 

     ztráty naprázdno (W) 

     ztráty nakrátko (W) 

F  mikrofarad 

   korelační koeficient 

    činitel proudové nesymetrie (%) 

 u  činitel napěťové nesymetrie (%) 

φ  fázový posun (rad) 

  ohm 

   úhlová rychlost (rad  s-1) 

%  procento 
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Úvod 

Elektřina jako zdroj hnací síly přitahovala pozornost železničních inženýrů a vynálezců od 

samého počátku vynálezu elektrického motoru. Brzy po sestrojení prvního prakticky 

fungujícího elektromotoru nebylo daleko k myšlence jeho využití pro pohon trakčních vozidel. 

Absence výkonných zdrojů elektřiny však bránila většímu rozšíření elektrických motorů 

v praxi. Elektrické články, které byly po několik let jediným zdrojem elektřiny, mohly napájet 

pouze elektromotory malých výkonů. Teprve vynález dynama a koncem 19. století i přenos 

a rozvod elektrické energie, který lze srovnat se současnou představou přenosu, umožnil 

zahájit rozvoj elektrické trakce v dnešním slova smyslu. 

Elektrické dráhy začaly vznikat původně jako pouliční, které se rozšiřovaly ve velkých městech 

a průmyslových oblastech. Pro jejich napájení bylo používáno stejnosměrné napětí do 750 V. 

První elektrifikované železnice byly napájeny napětím do 1500 V, které neumožňovalo 

přenášet vyšší výkony na větší vzdálenosti. S rostoucím objemem vlakové dopravy přichází na 

řadu i požadavek na použití hnacích vozidel vyšších výkonů a s tím i potřeba přivést k hnacímu 

vozidlu dostatek energie. Vzniká proto stejnosměrná trakční proudová soustava o jmenovitém 

napětí 3000 V, která v současné době výkonově vyhovuje konvenčním železnicím. Pro 

vysokorychlostní tratě je však tato soustava díky svému výkonovému omezení nevhodná, 

proto jsou tyto tratě napájeny střídavou trakční proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz.  

Výkony současných trakčních transformoven SŽDC, s. o. se příliš neliší od výkonů, kterými 

disponovaly v době svého vzniku, tj. v 60. letech dvacátého století. Elektrická výzbroj trakčních 

transformoven, včetně jejich doplnění o filtračně-kompenzační zařízení, procházela postupnou 

modernizací, ale v případě trakčních transformátorů, co se týče jejich jmenovitých výkonů, se 

maximum ve většině případů zastavilo na hodnotě 12,5 MV  A. Výkony trakčních odběrů 

přitom postupně narůstají, přičemž jejich nárůst není způsoben pouze větší hustotou dopravy, 

ale i zvýšením výkonů hnacích vozidel a napájením netrakčních odběrů z trakčního vedení. 

Nárůst trakčních výkonů na konvenčních tratích má v současné době progresivní charakter, 

neboť jednak dosud používaná hnací vozidla z 60. a 70. let minulého století postupně dosluhují 

a jsou nahrazována novými výkonnějšími a jednak tratě SŽDC, s. o. jsou pojížděny 

výkonnějšími hnacími vozidly zahraničních dopravců. Výkony trakčních transformoven 

napájejících vysokorychlostní tratě v zahraničí jsou řádově několikanásobně vyšší než na 

konvenčních tratích, proto, počítá-li se s výstavbou vysokorychlostních tratí i na území České 

republiky, bude potřeba nalézt vhodný způsob jejich napájení. 

Lze předpokládat, že požadavky distribučních společností či provozovatelů distribučních sítí 

na kvalitu odběrů z distribuční sítě se v budoucnu nezmírní, naopak, postupem času může 

docházet k jejich zpřísnění. Proto je potřeba podrobit analýze stávající schémata zapojení 

trakčních transformoven z hlediska zhodnocení jejich negativního ovlivňování napájecí 

soustavy a to i s výhledem možného navýšení jejich výkonů a navrhnout řešení, které by 

zabránilo překročení stanovených limitů sledovaných ukazatelů kvality elektrické energie.  
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1 Střídavá jednofázová trakční proudová soustava 25 kV, 50 Hz 

Historie vzniku elektrické trakce v České republice sahá do roku 1902, kdy průkopník 

elektrické trakce František Křižík zahájil elektrizaci tratě Tábor – Bechyně, která byla 

dokončena a zprovozněna v roce 1903. Po 1. světové válce bylo na základě zkušeností z Francie 

rozhodnuto o elektrizaci pražského uzlu stejnosměrnou trakční proudovou soustavou 1,5 kV 

[1]. Po 2. světové válce byl československému průmyslu v roce 1946 zadán jako první projekt 

elektrizace tratě Žilina – Spišská Nová Ves. Trať byla do provozu uvedena v roce 1956. Byla 

zvolena stejnosměrná trakční proudová soustava 3 kV. Tato volba se opírala o bohaté 

zkušenosti v zahraničí i o schopnost domácího průmyslu dosáhnout dobré úrovně technického 

řešení lokomotiv a to jak po stránce potřebného výkonu, tak po stránce požadované 

spolehlivosti. Jednoduchost lokomotiv však byla vykoupena cenou trakčních měníren.  V roce 

1951 byla zahájena výstavba trakčního vedení 3 kV celé hlavní tratě z Prahy do České Třebové 

a v roce 1957 vyjel na trať první vlak. Postupně byly stejnosměrným systémem 3 kV 

elektrizovány tratě tzv. I. hlavního tahu v severní části bývalého Československa (Děčín, Praha, 

Kolín, Česká Třebová, Olomouc, Ostrava, Bohumín, Mosty u Jablunkova, Čadca, Žilina, Poprad, 

Košice, Čierna nad Tisou plus přilehlé tratě). [2]  

Druhá cesta elektrizace tratí se opírá o využití jednofázového střídavého systému 25 kV, 50 Hz. 

V roce 1961 byl zprovozněn první 20km úsek v síti ČSD – tratˇ z Plzně do Horažďovic a v roce 

1963 byl na této trati v celé její délce zahájen elektrický provoz. Později elektrizace tímto 

systémem pokračovala na jižních tratích bývalého Československa (Cheb, České Budějovice, 

Jihlava, Brno, Bratislava, Štúrovo plus přilehlé tratě). Rozhodnutí o zavedení druhé trakční 

soustavy 25 kV, 50 Hz nastolilo otázku, jak v elektrizaci dále postupovat. Existovaly dvě 

možnosti. Buď zastavit elektrizaci tratí připravených pro stejnosměrnou soustavu 3 kV a tratě 

již elektrizované postupně přeměnit na střídavou soustavu 25 kV, 50 Hz, nebo přijmout 

dlouhodobou koexistenci dvou soustav. Byla zvolena druhá možnost s tím, že pro řešení styku 

obou trakčních soustav byla doporučena orientace na dvouproudové lokomotivy. [2] 

Vzájemné výhody a nevýhody a tedy i pomyslné pořadí výhodnosti jednotlivých elektrizačních 

systémů se v průběhu dvacátého století s vývojem techniky postupně měnily. Některé 

evropské státy důsledně elektrizovaly svoji železniční síť jediným systémem, byť se již třeba na 

základě nových poznatků a možností jevil v průběhu dalších let jako nemoderní. Provozní 

výhodnost zaběhnutého jednotného elektrizačního systému shledaly důležitější, než dílčí 

výhody systému, který by byl zaveden jako druhý. Pořadí hodnocení výhodnosti jednotlivých 

elektrizačních systémů silně ovlivnil zejména nástup a rozvoj polovodičové techniky. Její první 

aplikace, kterou byly diodové usměrňovače, pozitivně ovlivnila a v podstatě umožnila výrobu 

jednofázových lokomotiv využívajících průmyslovou frekvenci 50 Hz a stejnosměrné trakční 

motory, neboť předchozí řešení na bázi vybavení lokomotiv rtuťovými usměrňovači nebyla 

v provozu náležitě spolehlivá a rotační měniče typu Ward-Leonard byly příliš těžké. Zároveň 

však polovodičové diody výrazně zjednodušily provedení a zhospodárnily provoz měníren 

napájejících stejnosměrné dráhy, které v původním provedení se rtuťovými usměrňovači 

představovaly rozlehlý objekt na velkém pozemku. Přechod od neřízených polovodičových 

usměrňovačů k řízeným, v té době od diod k tyristorům, výrazně pomohl stejnosměrným 

lokomotivám, neboť technika pulzních měničů umožnila odstranit ztrátové řízení rozjezdu 

pomocí odporníků a opotřebení podléhajících stykačů. [2] 
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 Trakční transformovny 1.1

Trakční transformovny jsou napájeny z distribuční sítě 110 kV a po transformaci 110/27 kV 

(27 kV je jmenovitá hodnota napětí trakční transformovny) napájejí jednofázovou střídavou 

trakční proudovou soustavu 25 kV, 50 Hz. Připojení trakční transformovny k distribuční síti je 

zpravidla realizováno pomocí rozvodny typu „H“, která umožňuje připojení k 110kV síti 

u jednoduchého vedení zasmyčkováním nebo u dvojitého vedení odbočením. Rozvodny 110 kV 

jsou buď venkovní, nebo vnitřní (zapouzdřené). [2] 

1.1.1 Zařízení trakčních transformoven 

Konstrukční řešení trakčních transformátorů je zcela odlišné od běžně používaných 

energetických transformátorů. Jsou to jednofázové transformátory, které mají konce 

primárního vinutí připojené na dvě fáze – sdružené napětí – vedení 110 kV. Transformátory 

mají zvýšenou zkratovou odolnost a musí zvládnout i velkou krátkodobou přetížitelnost 

(maximálně 200 % po dobu dvou minut), která je dána charakterem proměnlivého 

trakčního  odběru. Jsou regulovatelné přepínáním odboček na primární straně v rozsahu 

8 × 2 %. SŽDC, s. o. v zásadě používají tři typové trakční transformátory s olejovým chlazením 

s výkony 6,5/8 MV  A, 10/12,5 MV  A a 10/13,3 MV  A. Hodnoty udávají jmenovitý výkon bez 

ofukování/s ofukováním. Procentní napětí nakrátko bývá kolem 12,5 %. [2] 

Nezbytnou součástí trakční transformovny je filtračně-kompenzační zařízení (FKZ), které 

zamezuje vstupu proudové harmonické 3. a 5. řádu do distribuční sítě a současně kompenzuje 

jalovou složku proudu základní harmonické a udržuje účiník základní harmonické ve 

stanovených mezích. Připojuje se na sekundární stranu trakčního transformátoru. Schéma FKZ 

je na obr. 1. 

 

 

Obr. 1 – Schéma filtračně-kompenzačního zařízení 
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FKZ používané nyní u SŽDC, s. o. obsahuje dvě paralelně řazené sériové LC větve pro 

harmonické řádů 3 a 5. Provedení FKZ umožňuje i doplnění LC větví pro harmonickou 7. řádu 

s podmínkou, že už při návrhu byla dekompenzační větev navržena pro toto doplnění. Je-li 

přivedená frekvence vyšší než rezonanční frekvence dané LC větve, pak se tato větev jako celek 

chová jako indukčnost. Je-li přivedená frekvence nižší než rezonanční, pak větev se chová jako 

kapacita. Uvedené skutečnosti se využívá pro kompenzaci účiníku základní harmonické, 

protože pro ni se chovají kapacitně. Kompenzační výkon obou větví je však konstantní a je 

nezávislý na trakčním odběru, tudíž na potřebě kompenzačního výkonu, který odpovídá 

aktuálnímu trakčnímu odběru. Jelikož je nutno kompenzovat na poměrně striktní hodnotu 

účiníku a to v reálném čase, zahrnuje FKZ další větev zvanou „dekompenzační“, která obsahuje 

snižovací transformátor 27/5 kV nebo 27/6 kV, na jehož sekundární vinutí je přes tyristorový 

fázový regulátor připojena dekompenzační tlumivka, která „spotřebovává“ přebytečný jalový 

(kapacitní) výkon od obou LC větví a tím zabraňuje nežádoucí dodávce kapacitní jalové energie 

do sítě dodavatele. Větev musí být schopna dekompenzovat nejen kapacitu FKZ, ale 

v potřebném rozsahu i kapacitu přívodního vedení ve správě SŽDC, s. o. a kapacitu připojeného 

trakčního vedení. [2] 

Celé FKZ je připojeno přes jednopólový vakuový výkonový vypínač na přípojnice 27 kV trakční 

transformovny. Větev pro harmonickou 5. řádu a větev dekompenzační jsou vybaveny 

odpojovači. Větev pro harmonickou 3. řádu je bez odpojovače, protože nesmí být odpojena, 

pokud má být v provozu větev harmonické 5. řádu. [3] 

1.1.2 Připojení trakčních transformoven k síti 

V trakčních transformovnách jsou v převážné většině případů instalovány dva transformátory, 

přičemž v provozu mohou být oba současně, nebo jeden a druhý slouží jako záloha. To záleží na 

koncepcích napájení a na aktuálním provozním stavu trakční transformovny. Jednotlivé úseky 

trakčního vedení 25 kV, 50 Hz jsou u SŽDC, s. o. napájeny zásadně jednostranně. SŽDC, s. o. 

provozují dvě schémata jednostranného napájení: 

 schéma označované „V“ (obr. 2) obsahuje dva trakční transformátory, přičemž jeden 

transformátor napájí traťový úsek ve směru „doleva“ a druhý transformátor napájí 

traťový úsek ve směru „doprava“. Nezávisí na tom, zda se jedná o jednokolejný či 

dvoukolejný traťový úsek. Traťový úsek je vymezen trakční transformovnou a trakční 

spínací stanicí. Toto schéma se používá na traťových úsecích značně zatížených nebo 

v místech, kde je trakční transformovna připojena do sítě 110 kV s menším zkratovým 

výkonem, aby se poněkud snížila nesymetrie zatížení této sítě. Oba trakční 

transformátory jsou připojeny na rozdílné fáze. [2] 

 schéma označované jako „T“ (obr. 2) používá pro napájení obou směrů traťových úseků 

pouze jeden trakční transformátor. I v tomto případě je lhostejné, zda se jedná 

o jednokolejný či dvoukolejný traťový úsek. Trakční transformátorová stanice se 

obvykle nachází přibližně uprostřed celkové délky napájeného úseku. [2] 
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Vzdálenosti mezi sousedními trakčními transformovnami se u SŽDC, s. o. pohybují v průměru 

kolem 42 km. 

Z fyzikálního pohledu je trakční transformovna průchozí pro oba směry toku elektrické 

energie, ta může transformátorem procházet z rozvodné sítě do trakčního vedení i opačně. 

Tato vlastnost je příznivá například pro rekuperaci, ale na druhou stranu by způsobovala 

nepříjemnosti při dvoustranném napájení trakčního vedení, o kterém se v době projektování 

uvažovalo, ale které nebylo nikdy provozováno. Dvě sousední trakční transformovny by byly 

propojeny dvakrát: na primární straně distribuční sítí a na sekundární straně trakčním 

vedením. Právě přes trakční vedení by docházelo k průchodu vyrovnávacího výkonu 

nezanedbatelných hodnot v důsledku měnících se hodnot napětí v připojovacích bodech obou 

sousedních trakčních transformoven, což by způsobilo nežádoucí proudové zatížení trakčního 

vedení a dále by zde bylo nebezpečí, že v případě výpadku v distribuční síti, zkratech 

a podobně, by sloužilo trakční vedení jako nežádoucí paralelní přívod a snažilo by se postižené 

místo napájet. Proto byly již od dob elektrizace tratí jednofázovým systémem 25 kV, 50 Hz 

trakční transformovny takto napájených tratí opatřeny na vstupní straně citlivým zpětným 

(wattovým) relé, reagujícím na změnu smyslu činné složky proudu v přívodu do napájecí 

stanice. V případě, že se objeví proud tekoucí z transformovny do distribuční sítě, dávají tyto 

ochrany povel k přerušení přívodu, neboť by mohlo jít o nežádoucí přítok energie do místa 

zkratu. Zhruba čtyřicet let tato skutečnost provozu železnic nevadila, neboť jednotlivé úseky 

trakčního vedení byly a jsou napájeny zásadně jednostranně, potíže se projevily až u vozidel se 

schopností rekuperovat. Nemá-li rekuperující vozidlo zajištěn odběr jím dodávané elektrické 

energie v napájeném úseku, začne předávat energii do distribuční sítě, výše popsaná ochrana 

to vyhodnotí jako možné nežádoucí napájení zkratu v distribuční síti a ihned vypne celou 

napájecí stanici. Protože rekuperující vozidlo nemá informaci, zda má či nemá jím dodávaná 

elektrická energie v napájeném úseku spotřebitele, nelze na takto napájených tratích 

rekuperovat a vozidla s elektrodynamickou rekuperační brzdou musí trvale mařit brzdovou 

energii v brzdovém odporníku. Od roku 2008 je na tratích střídavé trakční proudové soustavy 

vymezeno několik traťových úseků, kde je v rámci zkušebního provozu rekuperace do 

distribuční sítě za jistých podmínek umožněna (např. deaktivace zpětného relé, souhlas 

distributora elektrické energie s dodávkou rekuperované energie). [2] 

 

Obr. 2 – Schémata napájení trakčního vedení u SŽDC, s. o. 
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 Nepříznivé vlivy střídavé elektrické vozby na napájecí soustavu 1.2

Celou rozsáhlou problematiku vlivů elektrické vozby na napájecí soustavu lze shrnout do 

oblasti EMC, přičemž je nutné rozlišovat, zda spotřebič svou funkcí ovlivňuje okolí, nebo 

spotřebič je ovlivňován okolím. V obou případech se jedná o vztah jednosměrný, ovšem může 

nastat i situace, kdy spotřebič ovlivňuje a zároveň je ovlivňován okolím – v tomto případě se 

jedná o vztah obousměrný. V podmínkách provozu elektrické trakce se problematika EMC řeší 

především v oblasti napájení elektrizovaných drah obou trakčních proudových soustav. Každá 

má však svá specifika a to, co u jedné způsobuje značné problémy, u druhé se nemusí 

vyskytovat vůbec. [2]  

Směrem k napájecí soustavě mohou nastat při provozování střídavé elektrické vozby tato 

působení [2]: 

 nesymetrické dělení jednofázového výkonu do tří fází napájecí soustavy 110 kV; 

 deformace sinusovky odebíraného proudu vlivem připojení nelineární zátěže; 

 nevyhovující hodnota účiníku odebíraného výkonu; 

 kolísání trakčního odběru v čase vede ke kolísání napětí, může vzniknout „flikr-efekt“; 

 ovlivňování úrovně ovládacího signálu soustavy HDO. 

Napájecí soustava může ovlivňovat trakční zařízení těmito faktory [2]: 

 deformace sinusovky napájecího napětí sítě – deformaci způsobují jiné nelineární 

spotřebiče připojené k síti, čímž může docházet k přetěžování filtračně-kompenzačních 

zařízení SŽDC, s. o. harmonickými napětími z napájecí sítě. Tento stav se označuje jako 

„elektrické pozadí“; 

 nesouměrnost napětí tří fází v síti způsobovaná např. ostatními odběrateli nebo 

nevhodnou geometrickou konfigurací venkovního vedení; 

 kolísání napětí v síti způsobené odběrem výkonu jinými spotřebiči; 

Elektrická hnací vozidla mohou působit na traťové sdělovací a zabezpečovací zařízení a to 

zejména prostřednictvím zpětného trakčního proudu.  

1.2.1 Proudová a napěťová nesymetrie 

Míra nesymetrie napětí v trojfázové soustavě může být teoreticky určena všemi prvky, které se 

podílejí na výrobě, přenosu a spotřebě elektrické energie. Ve většině praktických příkladů je 

hlavním důvodem nesymetrie zátěží. Za primární příčinu napěťové nesymetrie nutno 

považovat proudovou nesymetrii zátěže. Průchod nesymetrických proudů způsobí na 

impedancích napájecí soustavy napěťovou nesymetrii, která následně postihuje i ostatní 

odběratele elektrické energie. Střídavá jednofázová vozba 25 kV, 50 Hz tvoří nezanedbatelnou 

nesymetrickou zátěž. [2] 
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Symetrické soustavy 

Trojfázové zdroje mají v jediném konstrukčním celku uspořádány tři jednofázové zdroje 

harmonického napětí, navzájem jsou elektricky nezávislé a mají stejnou frekvenci. Zpravidla 

jsou navrženy tak, že každá dvojice po sobě následujících napětí má fázový posun        

a efektivní hodnota napětí (nebo proudů) jednotlivých fází je stejná         . Tyto zdroje 

se nazývají symetrické (souměrné) trojfázové zdroje a v případě, že symetrie je zachována 

i v elektrizační soustavě, jedná se o symetrickou (souměrnou) trojfázovou soustavu. [2]  

Pro okamžité hodnoty napětí (stejné vztahy platí i pro proudy) platí: 

 

  ( )  √       (    ) 

  ( )  √       (   
 

 
   ) 

  ( )  √       (   
 

 
   ) 

(1) 

Nejsou-li splněny obě uvedené podmínky, jde o nesymetrickou trojfázovou soustavu. 

Trojfázová soustava je vyvážená, jestliže pro ni platí: 

   ( )    ( )    ( )                                 (2) 

Jestliže tyto vztahy neplatí, pak soustava je nevyvážená. 

U symetrické soustavy stačí pracovat s jedním fázorem, protože zbývající dva jsou určeny 

podmínkou symetrie. Zavede-li se operátor natočení a: 

     
 
 
   

 

 
  
√ 

 
 (3) 

      
 
 
   

 

 
  
√ 

 
 (4) 

          (5) 

pro fázory pak platí: 

 
    

     

        
(6) 

Proudová nebo napěťová nesymetrie může být amplitudová (modulová), fázová (úhlová) nebo 

obecná (kombinace obou výše zmíněných). 

Pro řešení nesymetrických soustav je možné jako jednu z metod řešení použít metodu 

souměrných složek (C. L. Fortescue), kdy nesymetrická soustava se rozloží na tři trojfázové 

soustavy symetrické, s těmito soustavami se provede analýza obvodu a nalezené výsledky se 
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případně opět složí. Podle Fortescueovy teorie je možné n-fázovou nesymetrickou soustavu 

harmonických veličin rozložit na n mínus jedna symetrických složkových soustav vytvářejících 

rotační magnetická pole a jednu, která je pulzující a rotační magnetické pole nevytváří. [2] 

Maticový zápis je: 

 [

 ( )
 ( )
 ( )

]  
 

 
 [
   
    

    
]  [

 ( )
 ( )
 ( )

] (7) 

kde: 

 ( ) je netočivá složka; 

 ( ) je sousledná složka; 

 ( ) je zpětná složka. 

Trojfázová nesymetrická soustava, jakož i každá z jejích tří souměrných složek je v Gaussově 

rovině vyjádřena fázory, jimž přísluší komplexory, které se zpravidla otáčejí v matematicky 

kladném smyslu úhlovou rychlostí   kolem počátku. Sousledná složka má týž sled fází jako 

daná nesymetrická soustava a zpětná složka má opačný sled fází. Nulová složka je tvořena 

třemi stejnými fázory a vzniká pouze v soustavách s uzemněným uzlem. [2] 

Vznik nesymetrie 

V ideálním případě jsou napětí v elektrizační soustavě symetrická. Za normálních podmínek 

jsou tato napětí určena: 

 svorkovým napětím generátorů – v systémových elektrárnách jsou napětí generátorů 

vysoce symetrická, to nemusí platit u malých generátorových jednotek připojených ve 

spotřebitelské síti; 

 impedancemi prvků přenosové a distribuční sítě – vlivem geometrické konfigurace 

venkovních vedení může docházet k rozdílům elektrických parametrů vedení pro 

jednotlivé fáze, zpravidla se však jedná o zanedbatelné rozdíly; 

 proudovým odběrem zátěží přes přenosovou a distribuční síť – nesouměrnost zátěží je 

hlavní příčinou nesymetrie. Na hladině vysokého napětí představuje nesymetrickou 

zátěž například elektrická střídavá trakce nebo obloukové pece, u připojení 

jednofázových spotřebičů na hladině nízkého napětí je zase obtížné garantovat 

rovnoměrné rozdělení jednotlivých fází. [4] 

Přechodnou nesymetrii mohou rovněž způsobit poruchové stavy v elektrizační soustavě. 

Důsledky nesymetrie 

Transformátory transformují stejným způsobem zpětné složky jako sousledné složky napětí. 

Reakce na nulovou složku napětí závisí na zapojení primární a sekundární strany a zejména 

pak na přítomnosti středního vodiče. Pokud například jedna strana má trojfázové čtyřvodičové 

zapojení, nulové složky proudu mohou protékat. Pokud je na druhé straně vinutí zapojené do 

trojúhelníka, nulové složky proudů jsou transformovány do cirkulujících (a teplo 
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způsobujících) proudů v trojúhelníku. Sdružený magnetický tok prochází přes konstrukční 

části transformátoru. Nulová složka proudů tak způsobuje tzv. jednosměrnou magnetizaci 

jádra transformátoru, při níž se magnetický tok uzavírá přes nádobu transformátoru 

a způsobuje v ní ztráty vířivými proudy, což vede k jejímu oteplení. [2] 

Jelikož smysl otáčení magnetického pole zpětné složky je opačný k otáčení magnetického pole 

sousledné složky, bude v případě nesymetrického napájení asynchronních motorů celkové 

točivé magnetické pole eliptické namísto kruhového. U strojů je snižován točivý moment 

vlivem brzdicího točivého momentu zpětné složky. Ložiska mohou být poškozena zvýšenými 

vibracemi vyvolanými točivými složkami s dvojnásobnou frekvencí. Stator a zvláště pak rotor 

jsou nadměrně oteplovány vlivem, z pohledu rotoru, indukce proudů způsobených točivým 

(v relativním smyslu) zpětným magnetickým polem. [4] 

Kabely a vedení jsou zatěžovány efektivní hodnotou celkového proudu, který se částečně skládá 

také z „neužitečných“ nesousledných složek proudu. Toto musí být zohledněno při nastavování 

hranice účinnosti ochran, které reagují na celkový proud. Účinek na měniče se bude lišit 

v závislosti na typu výkonového obvodu a na použité metodě řízení. Obecně nejhůře na tom 

budou měniče napájející kondenzátorové baterie, jelikož vrcholový proud je nesymetrií napětí 

značně zvětšen. [2]  

Činitel nesymetrie 

Pro posouzení stupně nesymetrie je zaveden činitel nesymetrie  . Je definován jako poměr 

zpětné složky k sousledné složce. Pro napěťovou nesymetrii platí: 

    
| ( )|

| ( )|
     ( ) (8) 

Ekvivalentní vztah platí i pro proudovou nesymetrii: 

    
| ( )|

| ( )|
     ( ) (9) 

V praxi je užitečné stanovení činitele napěťové nesymetrie bez rozkladu na souměrné složky  

[5]. Níže uvedený vztah (10) umožňuje jednoduché experimentální zjištění číselné hodnoty 

činitele napěťové nesymetrie, kdy pro jeho stanovení postačí zjistit efektivní hodnoty 

jednotlivých sdružených napětí, a to bez nutnosti zjišťování jejich fázové polohy. K měření tedy 

postačí tři přesné voltmetry. [2] 

    √
  √     

  √     
     ( ) (10) 

Pro pomocný činitel  použitím efektivních hodnot sdružených napětí  AB  BC  CA platí vztah: 

   
   
     

     
 

(   
     

     
 ) 

 (11) 
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Nesymetrie při provozu jednofázové vozby 25 kV, 50 Hz 

Síťové proudy a fázorový diagram sdružených napětí a proudu pro schéma zapojení „T“ jsou 

zobrazeny na  obr. 3 a obr. 4. 

 

 

 

Obr. 3 – Primární proudy pro schéma „T“ Obr. 4 – Fázorový diagram pro schéma „T“ 

V jednotlivých fázích tečou proudy: 

 

 A   AB 

 B    AB 

  C    

(12) 

Matici (7) odpovídá soustava rovnic: 

 

 ( )  
 

 
 ( A   B   C) 

 ( )  
 

 
 ( A  a   B  a   C) 

 ( )  
 

 
 ( A  a   B  a   C) 

(13) 

Proudy složkových soustav po dosazení (12) do (13): 

 

 ( )  
 

 
 (         

    )  
 

 
     (   ) 

 ( )  
 

 
 (    

         )  
 

 
     (   

 ) 

(14) 

Dosazením (3) a (4) do (14) budou absolutní hodnoty složkových proudů: 
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Po dosazení (15) do (9) pro součinitele proudové nesymetrie platí: 

    
| ( )|

| ( )|
     

   
√ 
   
√ 

           (16) 

Ze vztahu (16) vyplývá, že zapojení trakční transformovny podle schématu „T“ způsobí 

v přívodním vedení 100% proudovou nesymetrii bez ohledu na velikost proudu a účiník. 

Síťové proudy a fázorový diagram sdružených napětí a proudů pro schéma zapojení „V“ jsou 

zobrazeny na obr. 5 a obr. 6. 

 

 

 

Obr. 5 – Primární proudy pro schéma „V“ Obr. 6 – Fázorový diagram pro schéma „V“ 

V jednotlivých fázích tečou proudy: 

 

 A   AB 

           

        

(17) 

Proudy složkových soustav po dosazení (17) do (13): 

 

 ( )  
 

 
 ( A   B   C)  

 

 
 ( A   B   A   B )    
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Součinitel proudové nesymetrie dosazením (18) do (9): 

Z výše uvedeného vztahu je zřejmé, že u tohoto zapojení závisí velikost proudové nesymetrie 

jednak na velikosti odběrů, tedy proudů v traťových úsecích a jednak na účiníku na svorkách 

napájecí stanice. Hodnoty účiníků jsou závislé na druhu hnacího vozidla a na režimu jízdy. 

Pohybují se v rozmezí od 0,6 (rozjezd) až do 0,85 [2]. V konečném důsledku lze konstatovat, že 

při stejném účiníku obou odběrů bude se proudová nesymetrie pohybovat od 50 % při stejném 

zatížení transformátorů až po 100 % při zatížení pouze jednoho transformátoru. V případě, že 

poměr velikostí obou odběrů je roven jedné a bude se měnit pouze účiník obou odběrů, může 

se proudová nesymetrie pohybovat od 0 % do 100 % [2]. Nulové hodnoty proudové 

nesymetrie je možné dosáhnout při vzájemném natočení fázorů odběrových proudů o úhel 60° 

( AB   BC      AB           BC   ) , naopak 100% proudové nesymetrie při jejich 

vzájemném natočení o úhel 180° [6]. 

1.2.2 Harmonické zkreslení 

Dalším významným nepříznivým vlivem při provozu střídavé elektrické trakce je nesinusový 

odběr trakčního proudu hnacími vozidly staršího data výroby a s tím spojené emise 

harmonických proudů vyšších řádů do distribuční sítě. Někteří železniční dopravci na tratích 

SŽDC, s. o. stále používají hnací vozidla s odbočkovou regulaci vozidlového transformátoru 

a neřízeným jednofázovým diodovým usměrňovačem v můstkovém provedení nebo 

tyristorově polořízeným můstkem a transformátorem s pevným převodem. Důsledkem této 

koncepce je vznik proudových harmonických vyšších řádů a nízký účiník základní harmonické 

odebíraného proudu. Tato vozidla tedy  představují významnou nelineární zátěž. 

Pro možnost posouzení míry harmonického zkreslení napětí a proudu se zavádí podle [7] dvě 

definice. První z nich je poměrná hodnota harmonické řádu h. Ta je definována jako poměr 

efektivní hodnoty harmonické řádu h a efektivní hodnoty základní harmonické. Pro tyto 

poměrné hodnoty udávané v procentních jednotkách platí vztah: 

    
  
  
     ( ) (20) 

A podobně 

    
  
  
     ( ) (21) 

Pro posouzení obsahu harmonických složek v celkovém spektru se zavádí pojem celkové 

harmonické zkreslení THD. Je to podíl součtu efektivních hodnot všech harmonických řádů 

h nad základní harmonickou k efektivní hodnotě základní harmonické. 

 

    
| ( )|

| ( )|
     

|    (   )       |

|         |
     ( ) (19) 
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Pro napětí platí: 

 
     

√∑   
  

   

  
     ( ) 

(22) 

Podobně pro proud: 

 
     

√∑   
  

   

  
     ( ) 

(23) 

Počet harmonických řádů h bývá zpravidla omezen (např. podle [7] do h  40) 

Vznik harmonického zkreslení 

Můstkový neřízený jednofázový diodový usměrňovač je použit v elektrické výzbroji hnacích 

vozidel například řady 230 (S 489.0) a 240 (S 499.0). Posunovací lokomotivy řady 210 

(S 458.0) a elektrické motorové vozy řady 560 (SM 488.0) byly vybaveny tyristorově 

polořízeným můstkem. Zjednodušené schéma hnacího vozidla s diodovým usměrňovačem je 

na obr. 7. Trakční napětí přichází na primární vinutí vozidlového transformátoru VT, který má 

32 odboček přepínatelných pod zatížením. Z navolené odbočky se dílčí napětí přivádí na 

primární vinutí dalšího transformátoru s dvojicí sekundárních vinutí. Na každém sekundárním 

vinutí je připojen diodový můstkový usměrňovač TU, jehož výstupní proud prochází přes 

vyhlazovací tlumivku Tl na dvojici paralelně zapojených stejnosměrných sériových trakčních 

motorů TM téhož podvozku. Hnací vozidla vybavená tyristorově polořízenými můstky mají 

transformátor s pevným převodem a napětí na trakčních motorech se řídí postupným 

otevíráním sériově spojených můstků. Účiník odebíraného výkonu se pohybuje v induktivní 

oblasti okolo hodnoty 0,84 a deformace odebíraného proudu značně závisí na vlastní koncepci 

trakčního obvodu a na okamžitém jízdním režimu hnacího vozidla [2]. 

 

Obr. 7 – Schéma hnacího vozidla s diodovým usměrňovačem 

25 kV, 50 Hz
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TM TM
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Statický měnič na hnacím vozidle je obecně vzato proudovým zdrojem harmonických vyšších 

řádů ve smyslu schématu na obr. 8. 

 

Obr. 8 – Náhradní obvod nelineární zátěže a princip filtrace harmonických proudů paralelními 
rezonančními LC filtry  

Průběh proudu statického měniče lze zjednodušeně popsat rovnicí spektrálního tvaru 

Fourierovy řady: 

  ( )  
  
 
 ∑      (      )

 

   

 (24) 

kde koeficient    má význam stejnosměrné složky, posloupnost amplitud    jednotlivých 

harmonických složek h tvoří amplitudové spektrum a podobně posloupnost počátečních fází 

   tvoří fázové spektrum periodické funkce  ( ). 

Jelikož se jedná o měnič jednofázový v můstkovém zapojení (obr. 9), obsahuje spektrum jeho 

proudu odebíraného na střídavé straně všechny harmonické h lichého řádu bez stejnosměrné 

složky (hnací vozidla s fázově řízeným můstkem obsahují spektrální složky stejných řádů, ale 

s podstatně většími hodnotami a s horším účiníkem). U ideálního průběhu (obr. 10) se 

předpokládá, že zátěž má nekonečně velkou indukčnost, zkratový výkon napájecí soustavy se 

blíží nekonečnu (tj. indukčnost soustavy je nulová) a na vstupu usměrňovače bude čistě 

sinusové napětí. Pak usměrněný proud id bude dokonale vyhlazený a proud na vstupu do 

usměrňovače i (proud tekoucí přes vozidlový a trakční transformátor do napájecí sítě) bude 

skokem střídavě nabývat kladných a záporných hodnot. Efektivní hodnoty těchto 

harmonických složek se za obvyklých poměrů řídí „amplitudovým zákonem“ [8], pro který 

platí [2]: 

    
 

 
    (25) 

kde    je velikost h-té harmonické a     je velikost základní harmonické. „Amplitudový zákon“ 

platí pouze pro ryze obdélníkový průběh, hodnoty harmonických vyšších řádů podle vztahu 

(25) jsou zobrazeny v tab. 1. Celkové harmonické zkreslení proudu THDI  pro obdélníkový 

průběh podle  obr. 10 je 46 %. [2] 
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Tab. 1 – „Amplitudový zákon“ pro průběh proudu z obr. 9 - procentní vyjádření amplitud podle (25) 

Řád harmonické h 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

Amplituda v % 

základní 

harmonické 

33,3 20 14,3 11,1 9,1 7,7 6,7 5,9 5,3 4,8 4,3 

U dvousystémových hnacích vozidel s pulzním měničem řady 363, které jsou vybaveny 

speciálním obvodem pro stabilizaci vstupního napětí kondenzátoru stejnosměrného 

meziobvodu, se vlivem nesymetrie reaktancí střídavé strany a vlivem náhlých změn trakčního 

režimu, doprovázených rychlými změnami výstupního proudu usměrňovače (odlišný tvar 

kladné a záporné půlperiody primárního proudu), mohou ve spektru primárního proudu 

objevit i harmonické sudých řádů. Jejich amplitudy jsou ovšem ve srovnání s lichými 

harmonickými řády podstatně menší. [2] 

 

 

Obr. 9 – Můstkový neřízený jednofázový diodový 
usměrňovač s induktivní zátěží 

Obr. 10 – Ideální průběhy napětí 
a proudů pro schéma z obr. 9 

V reálném trakčním obvodu hnacího vozidla ovšem není možný takto kolmý nárůst ani pokles 

proudu po otevření či uzavření příslušných diod můstku. Nutno brát v úvahu rozptylovou 

indukčnost vozidlového transformátoru a reaktanci napájecí sítě, tj. její konečný zkratový 

výkon. Vzhledem k těmto skutečnostem bude mít časový průběh napětí a proudu odebíraného 
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hnacím vozidlem tvar podobný lichoběžníku podle obr. 11, který se více přibližuje sinusovému 

průběhu, tudíž hodnoty amplitud harmonických budou menší, než udává „amplitudový zákon“.  

Ve skutečnosti má průběh proudu i mírně zvlněnou vodorovnou fázi, neboť indukčnost 

vyhlazovací tlumivky má konečnou hodnotu. Úhel  – komutační úhel nebo také úhel překrytí 

znamená stav, kdy diody si navzájem předávají vedení proudu. Je to doba, za kterou dosáhne 

proud i2 hodnoty usměrněného proudu a proud i1 klesne k nule. Během období komutace jsou 

všechny diody vodivé a transformátor je spojený nakrátko. Na výstupu usměrňovače dojde 

k úbytku napětí od komutace. Vůči trakční napájecí soustavě je takto krátkodobě vzniklý 

zkratový proud omezen rozptylovou reaktancí vozidlového transformátoru. Číselná hodnota 

této reaktance je závislá na zvolené odbočce primárního vinutí vozidlového transformátoru. 

Komutace rovněž způsobí existenci fázového posunu mezi napětím a proudem na primární 

straně transformátoru, a tím určitou hodnotu účiníku základní harmonické. [2] 

 

Obr. 11 – Průběhy napětí a proudů neřízeného jednofázového diodového usměrňovače při respektování 
indukčnosti vozidlového transformátoru a reaktance napájecí sítě  

Podle studie [9] platí, že proudové harmonické řádů 3, 5 a částečně i 7, vzniklé souběžným 

provozem více hnacích vozidel s diodovými trakčními usměrňovači na stejném traťovém 

úseku, lze na sběrnicích trakční transformovny sčítat aritmeticky, zatímco složky vyšších řádů 

je nutné sčítat vektorově. Pro šíření harmonických proudů ze zdroje jejich vzniku směrem do 

napájecí soustavy dále platí, že proudové harmonické vyšších řádů se z trakční sítě 

transformují přes trakční transformátor a dále přenášejí do napájecí soustavy v poměru 

transformačního převodu [10]. 

Možnosti potlačení harmonického zkreslení 

Uvedená koncepce hnacích vozidel nedovoluje zásadní zlepšení výše zmíněných negativních 

vlivů přímo na vozidle bez totální demontáže všech prvků trakčního obvodu, a tudíž 

i neúměrné finanční náročnosti rekonstrukce. Jediným řešením je na straně hnacích vozidel 
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přechod na modernější koncepci trakčního obvodu (vozidla se čtyřkvadrantovými měniči 

například řady 680 nebo řady 380). Tato vozidla vykazují vůči napájecí soustavě charakter 

lineárního spotřebiče se zanedbatelným spektrem proudových harmonických a hodnotu 

účiníku základní harmonické blízkou jedné. Druhou možností je použití FKZ umístěného 

v trakční transformovně. [2] Princip filtrace harmonických vyšších řádů paralelními LC filtry je 

patrný z obr. 8 a popsán v 1.1.1. 

Ladění filtrů FKZ 

Z principu sériového rezonančního obvodu působí LC větve připojené podle obr. 1 mezi 

sběrnici 27 kV a zpětné vedení zkrat té frekvenční složky proudu, na kterou jsou naladěny. Ze 

strany trakčního vedení přicházejí tyto spektrální složky proudu v hodnotách daných 

provozem hnacích vozidel, tedy v největších hodnotách určených „amplitudovým zákonem“. 

Z hlediska zamezení pronikání těchto harmonických složek do napájecí sítě by bylo žádoucí 

ladit tyto větve přesně na hodnoty příslušných harmonických řádů, tj. 150 Hz a 250 Hz. Naproti 

tomu z pohledu napájecího bodu trakční transformovny se může přes trakční transformátor 

přenést na trakční napětí harmonická složka napětí, která by mohla kondenzátor LC větve 

nadměrně napěťově namáhat. Efektivní hodnoty těchto spektrálních složek jsou dány poměry 

v napájecí soustavě a jejich existenci lze obtížně předvídat. Z tohoto důvodu se LC větve neladí 

„ostře“, byť za cenu nižší účinnosti filtrů. V praxi se LC větve v FKZ ladí mírně pod hodnoty 

jejich rezonančních frekvencí [11].  

 

Obr. 12 – Fázorový diagram napětí a proudu při sériové rezonanci  

Na obr. 12 je zobrazen fázorový diagram napětí a proudu při sériové rezonanci. Pro rezonanční 

větve ve schématu na obr. 8 po zanedbání hodnoty činného odporu R obecně platí: 
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pak při rezonanci platí: 

         
 

       
         (28) 

a pro řád harmonické    dále platí: 

   
  
   
   

 (29) 

přičemž index „n“ u reaktancí značí jejich hodnoty pro základní harmonickou. 

Po připojení LC obvodu s rezonanční frekvencí    ke zdroji napětí základní harmonické    

bude pro napěťové poměry (efektivní hodnoty) v obvodu s respektováním vztahu (29) platit: 

 

           (       )     (    
   
  
 
)     

  
   

  
 
        

 
  
   

   
     

(30) 

Napětí základní harmonické     na kondenzátoru po úpravě (30) bude rovno:  

     
  
 

  
   

    (31) 

Bude-li LC obvod například pro harmonickou třetího řádu naladěn „ostře“ na tuto frekvenci, 

pak při existenci stejné spektrální složky v napájecím napětí bude: 

   
    
  
 
   

   
   

a napětí pro tento řád harmonické na kondenzátoru: 

       
    

  
 

     
         

z čehož vyplývá, že napětí harmonické třetího řádu stoupne na kondenzátoru teoreticky 

neomezeně. 

Bude-li stejná LC větev naladěna mírně pod hodnotu její rezonanční frekvence, například na 

147,5 Hz, pak  

   
    
  
 
     

   
       

a napětí na kondenzátoru bude rovno: 
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Při měření v trakční transformovně [2] dosahovala průměrná hodnota poměru uh3 v napájecím 

vedení 0,346 %, tj. na napěťové hladině 27 kV přibližně 0,094 kV. Příspěvek harmonické 

třetího řádu na kondenzátoru pro takto naladěnou LC větev by tedy byl: 

                      

což vzhledem k dimenzování kondenzátorových skupin na trvalé napětí 2  40 kV nemůže tyto 

kondenzátory ohrozit. 
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2 Modelování napájení střídavé jednofázové vozby pro zjištění vlivu 

netrakčních spotřebičů na nesymetrii v napájecím místě 

Vytvoření simulačního modelu sítě umožňuje teoretické stanovení činitele napěťové 

nesymetrie při různých konfiguracích a stupních zatížení trakční transformovny. Čím přesnější 

požadovaná vstupní data jednotlivých prvků sítě jsou k dispozici, tím věrohodnější model 

a tudíž i výsledné hodnoty lze očekávat. V daném případě byla data získána jednak z běžně 

dostupných zdrojů, jednak na základě informací podaných obsluhou TT Blansko [2]. 

Model sítě byl vytvořen v programu ATPDraw (verze 5.8p1), což je grafický preprocesor 

generující vstupní datový soubor (*.acp) pro program ATP (Alternative Transients Program), 

který následně provádí matematický výpočet požadovaných výstupních hodnot v jazyku 

Fortran. Vygenerovaný datový soubor má příponu *.atp a během řešení se jeho průběh 

zapisuje do souboru s příponou *.lis. ATP současně vygeneruje i grafický soubor (*.pl4), který 

je možno prohlížet v grafických postprocesorech, například PlotXWin (PlotXY). Z prostředí 

programu ATPDraw je možno spouštět program ATP i grafický postprocesor [12]. 

Pro modelování bylo zvoleno prostředí trakční transformovny Blansko [2]. V trakční 

transformovně jsou instalovány dva trakční transformátory. Oba mohou pracovat ve schématu 

napájení „V“, pak jeden transformátor napájí trakční vedení směrem na Svitavy, druhý směrem 

na Brno, nebo ve schématu „T“, kdy jeden transformátor napájí oba směry a druhý slouží jako 

100% záloha (schéma obou typů zapojení viz obr. 2). Ve směru na Svitavy se nejbližší trakční 

transformovna – přibližně po 50 km – nachází ve Svitavách (jeden transformátor), přibližně 

uprostřed této vzdálenosti je trakční spínací stanice Letovice. Ve směru na Brno je vzdálenost 

další trakční transformovny kratší (větší hustota provozu) a spínací stanice se nachází v Brně-

Maloměřicích. Zjednodušené schéma modelované sítě je na obr. 13, podrobnější schéma 

trakční transformovny Blansko je na obr. 21. 

 

Obr. 13 – Zjednodušené schéma modelované sítě 
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Trakční transformovna Blansko je připojena ke dvěma přívodním linkám 110 kV, z nichž jedna 

slouží jako rezerva. Tyto linky o délce 0,5 km, které jsou ve správě SŽDC, s. o., vedou ze 110kV 

rozvodny Blansko-město, ze které je po transformaci 110/22 kV rovněž napájen ostatní 

konzum, především pak město Blansko a přilehlé oblasti. Rozvodna Blansko-město je napájena 

z rozvodny Čebín vedením dlouhým 15 km. 

V prostředí ATPDraw byla vytvořena dvě hlavní schémata, první s konfigurací „T“ je na obr. 14 

a druhé s konfigurací „V“ je na obr. 15. 

 

Obr. 14 – Schéma modelované sítě pro zapojení „T“ 

 

 

Obr. 15 – Schéma modelované sítě pro zapojení „V“ 
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 Parametry modelu 2.1

Postupy jednotlivých procedur při zadávání parametrů a konfigurací daných prvků obvodu 

byly čerpány z [12] a [13] a také z [14] a [15]. Tam, kde to bylo možné, byly zadány 

konstrukční údaje (vedení, trakční transformátor) a výpočet elektrických parametrů byl 

ponechán na programu ATP. 

Nadřazená soustava 

Nadřazená soustava byla modelována ideálním napěťovým zdrojem a sériovou reaktancí. 

Třífázový zdroj byl vybrán z komponentů Sources  AC source (13). Parametr Amplitude byl 

nastaven na RMS L-L, tedy efektivní hodnotu sdruženého napětí, která numericky činila 110 kV. 

Měření [2] v dané oblasti prokázalo, že hodnota napětí běžně přítomná v síti se pohybuje mezi 

115 kV až 117 kV, ovšem trakční transformátory mají možnost na vstupu přepínat odbočky, 

a tudíž udržovat výstupní napětí na jmenovité hodnotě. 

Na základě znalosti zkratového výkonu 110kV rozvodny Čebín byla určena reaktance: 

  S  
c   S

 

   
   

         

    
        (32) 

kde: 

c je napěťový činitel; 

 S je jmenovité sdružené napětí soustavy (kV); 

   
   je zkratový výkon soustavy při trojfázovém zkratu (MV  A). 

Indukčnost byla vybrána z roletového menu Branch Linear  RLC 3-ph a pro každou fázi 

stanovena hodnota: 

   
 S

    
 
    

     
        H (33) 

K indukčnostem byly paralelně připojeny činné odpory pro zamezení numerických oscilací. 

Vedení 110 kV 

Model obsahuje dvě vedení o délkách 15 km a 0,5 km. 

Obě jsou dvojitá, zavěšena na stožárech typu „soudek“ 

(viz obr. 16) s lany AlFe 6 240 mm2 s činným odporem 

           km   a zemním lanem Fe 185 mm2 

s parametrem            km   [16]. 

Model vedení byl vytvořen pomocí procedury 

Lines/Cables  LCC, která umožňuje zadat délku vedení, 

geometrické rozměry stožáru, vodičů a činný odpor 

vodičů [16] a výpočet dalších parametrů ponechat na 

 

Obr. 16 – Stožár typu „Soudek“ 
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programu. Byl zvolen model Type PI, což je frekvenčně nezávislý model pro vedení se 

soustředěnými parametry a uvažován vliv povrchového jevu Skin effect. Rozvodna Blansko-

město je symbolicky znázorněna nezatíženou odbočkou na konci 15km vedení, která ve 

výpočtu nehraje žádnou roli. 

Trakční vedení 

SŽDC, s. o. používá několik konfigurací trakčních vedení v závislosti na trakčních proudových 

soustavách a zatížení tratí. Pro střídavou trakční proudovou soustavu a hlavní tratě má 

měděný vodič trakčního vedení průřez 100 mm2 a bronzové nosné lano nejčastěji 50 mm2. Celá 

soustava má následující parametry [17]: 

            
  ;              

  ;              
  . 

Trakční vedení bylo pojato jako frekvenčně nezávislé s rozprostřenými parametry a vytvořeno 

pomocí Lines/Cables  Distributed  Transposed lines (Clarke)  1 phase. Byly zadány výše 

uvedené parametry a vytvořeny dvě varianty lišící se pouze délkou vedení: 5 km a 10 km. 

Jednotlivé úseky byly poté zapojeny do série s ohledem na potřebnou délku trakčního vedení. 

Do každého spojovacího uzlu byl přes časový spínač připojen trakční odběr. 

Trakční transformátory 

Pro modelování trakčních transformátorů byla opět využita schopnost programu vygenerovat 

parametry požadované pro výpočet na základě zadání štítkových hodnot transformátoru 

(schéma „V“ obsahuje dva totožné transformátory). Jedná se o proceduru Transformers  

BCTRAN. 

Jednofázové regulační olejové trakční transformátory typu EJRH 28M-O od výrobce Škoda ETD 

Plzeň mají tyto parametry [2]: 

Jmenovitý výkon (bez ofukování/s ofukováním) 10/12,5 MV  A 

Jmenovité napětí (primární/sekundární)   110 kV ±(8 × 2 %)/27 kV 

Jmenovitý proud (primární/sekundární)  113,6 A/463 A 

Procentní napětí nakrátko uk    12,14 % 

Proud naprázdno        0,205 % 

Ztráty naprázdno         11 kW 

Ztráty nakrátko         80 kW ±15 % 

Do záložky Ratings byly zadány jmenovité hodnoty napětí, tj. 110/27 kV, ačkoliv jmenovité 

napětí v trolejovém vedení je 25 kV (27 kV je jmenovité napětí trakční transformovny). 

Důvodem bylo splnění požadavků normy [18], která připouští nejnižší trvalé napětí v trakční 

síti 19 kV (krátkodobě 17,5 kV) a 27,5 kV jako hodnotu nejvyššího trvalého napětí (krátkodobě 

29 kV). V praxi se provádí regulace napětí v trolejovém vedení přepínáním odboček trakčního 

transformátoru tak, aby hodnota napětí v trakčním vedení měřená na vývodu z trakční 

transformovny se pohybovala v rozmezí 26,5 kV až 27 kV [2], ale model transformátoru měl 
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stanovený pevný převod. Jedním z kritérií pro nastavení transformátoru bylo tedy nepřekročit 

hodnotu nejvyššího trvalého napětí při chodu naprázdno (hodnota napětí při chodu naprázdno 

se pohybovala kolem hodnoty jmenovitého napětí trakční transformovny tj. 27 kV [2]). 

Trakční zátěž 

Pro trakční zátěž byly vytvořeny dvě výkonové varianty. Na obr. 14 a obr. 15 jsou tyto značeny 

GROUPlok 425 a GROUP lok 1500. Na obr. 17 je zobrazeno detailní schéma výkonnější verze. 

Model obsahuje lokomotivní transformátor 25/1,35 kV o výkonu 3,6 MV  A vytvořený pomocí 

BCTRAN. Napětí a proud usměrňují dva totožné neřízené diodové můstky zapojené paralelně, 

které kromě diod obsahují navíc paralelně k nim připojené tlumicí RC členy a do série s nimi 

pak paralelní kombinaci RL členů. Ty rovněž tlumí oscilace a navíc dolaďují požadovaný tvar 

i velikost proudu, který odebírá trakční motor. Tento je nahrazen činným odporem 

 TM       , indukčnostmi  TM    mH  (motor) a  V      mH  (vyhlazovací). Původní 

hodnoty platné podle [19] pro jeden sériový trakční motor byly:  TM       ,  TM     mH, 

a  V      mH , ale vzhledem k omezeným možnostem programu ATP z hlediska počtu 

použitých prvků bylo žádoucí seskupit trakční motory tak, aby každá nezávislá skupina GROUP 

lok 1500 odebírala proud cca 60 A, což odpovídá jmenovitému výkonu        kV   A. 

 

Obr. 17 – Schéma trakční zátěže GROUP lok 1500 

Měřicí sondy 

Jak je zřejmé ze vztahů (10) a (11), pro stanovení činitele napěťové nesymetrie je potřeba znát 

efektivní hodnoty sdružených napětí v místě jeho měření. Měření efektivních hodnot proudů 

a napětí na sekundární straně trakčního transformátoru bylo nutné ke zjištění zatížení trakční 

transformovny a kontrole napájecího napětí v trakčním vedení v souladu se stanovenými 

odchylkami podle [18]. 

Obecně platí, že za účelem měření efektivních hodnot (U, I) je v ATP potřeba použít několik 

prvků. Prvním z nich je DEVICE66 dostupný z roletového menu TACS  Devices  Rms meter – 

66. Samotné zařízení je typu 98 (výstup) s frekvencí 50 Hz. Výstup z tohoto zařízení určuje 

efektivní hodnotu součtu vstupních signálů. Těch může být až pět a u každého vstupního uzlu 

lze zadat jeho charakter. V daném případě byl pro měření fázových proudů a sekundárního 

napětí aktivován pouze jeden vstupní uzel (positiv), ostatní byly odpojeny. V případě měření 
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sdruženého napětí v přívodním vedení 110 kV byly aktivovány dva vstupní uzly (positiv-

negative). Dalším použitým prvkem je sonda EMTP_OUT dostupná z roletového menu 

a nabídky All standard components. Jejím účelem je propouštět informace do uzlů TACS 

a stanovit typ sledovaného průběhu (proud nebo napětí). Posledním elementem je zařízení 

Probes & 3-phase  Probe TACS, které se připojuje do výstupního uzlu OUT a jehož účelem je 

sledovaný průběh zobrazovat. 

Pro stanovení činitele napěťové nesymetrie byla využita schopnost programu určit jej přímo 

nadefinováním vztahů (10) a (11) do procedury TACS  Fortran statements  General. 

V bloku FORTRAN1 se určí Type 98 a do pole FORTRAN OUT se vloží požadovaná funkce. Celý 

výpočet pak probíhá ve třech krocích. V prvním kroku se sníží řád vstupních napěťových 

signálů, neboť výpočet v řádu čtvrtých mocnin stovek tisíc voltů naráží na matematická 

omezení programu. V následujícím kroku je na základě vztahu (11) vypočítán pomocný 

činitel   a poslední blok dokončí výpočet podle vztahu (10) a zobrazí hodnotu  u pomocí sondy 

TACS. Všechny tři uvedené bloky jsou spolu se sondami na měření sdružených napětí 

zakomponovány do jediného celku označeného GROUP ro u, který má tedy čtyři výstupy – tři 

sdružená napětí a činitele  u. Vnitřní schéma tohoto seskupení je na obr. 18. 

 

Obr. 18 – Vnitřní schéma seskupení GROUP ro u 

 Nastavení modelu 2.2

Rozmístění jednotlivých měřicích prvků bylo určeno účelem měření a omezeným počtem sond 

TACS na hodnotu osm. Tak například ve schématu „V“ na obr. 15 jsou čtyři sondy použity 

v seskupení GROUP ro u a další čtyři na dva voltmetry a dva ampérmetry pro měření na 

sekundárních stranách trakčních transformátorů. Na druhou stranu schéma „T“ „ušetří“ dvě 

sondy na sekundární straně a tyto je pak možné použít například pro měření proudů 

v přívodním 110kV vedení. 

Nastavení časových parametrů jednotlivých spínačů trakčních zátěží bylo motivováno snahou 

zahrnout co nejširší v praxi možné rozpětí zatížení trakční transformovny a tomu přizpůsobit 

jejich spínání, počínaje chodem naprázdno, postupným připínáním trakčních zátěží, až po 

dvojnásobné přetížení trakčního transformátoru (v případě schématu „T“). V prvním kroku 

jsou tedy sepnuty trakční transformátory naprázdno a do trakčního vedení teče nabíjecí proud. 

Zatímco po připojení trakční zátěže má celkový odběr induktivní charakter, při chodu 
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naprázdno dochází k dodávce jalové energie do sítě dodavatele elektrické energie, což je 

nepřípustné a je ze strany dodavatele penalizováno. Za tímto účelem jsou v trakčních 

transformovnách instalována filtračně-kompenzační zařízení (FKZ), která kromě omezování 

pronikání proudových harmonických řádu 3 a 5 do napájecí sítě mají za úkol kompenzovat 

induktivní účiník základní harmonické trakčního odběru hnacích vozidel a rovněž zabránit 

přechodu hodnot tohoto účiníku do kapacitní oblasti. Postupné zapínání zátěží začíná u všech 

schémat shodně v čase 0,3 s a poslední zátěž je připnuta v čase 1,9 s. Trakční zátěže jsou 

postupně připínány v krocích 2  1500 kV  A pro schéma „T“ a po jedné zátěži 1500 kV A 

v každém směru pro schéma „V“. 

 Výsledky modelování 2.3

Na obr. 19 jsou zobrazeny časové průběhy činitelů napěťové nesymetrie v přívodním vedení 

110 kV v závislosti na velikosti trakčního proudu (I_TV). Jelikož model neuvažuje 

transponované přívodní vedení, vzniknou na rozdílných impedancích jednotlivých fází vedení 

při průchodu stejných proudů rozdílné úbytky napětí, což způsobí i jisté rozdíly hodnot činitelů 

napěťové nesymetrie pro různé kombinace připojení transformátoru k jednotlivým fázím. 

Průběh činitele napěťové nesymetrie pro fáze „AC“ je vynesen zeleně (RO_U_T) a průběh pro 

fáze „BC“ je vynesen hnědě (RO_U_T). Hodnoty u při připojení k fázím „AB“  „BC“. Pro první 

variantu připojení je při zatížení trakčního transformátoru jeho jmenovitým proudem hodnota 

u 0,955 %, zatímco při připojení k fázím „BC“ dosahuje  u 0,897 %. Při zatížení trakčního 

transformátoru proudem 907 A, což znamená jeho 196% zatížení, dosahuje hodnota u při 

připojení k fázím „AC“ 1,892 % a při připojení k fázím „BC“ 1,781 %. 

 

Obr. 19 – Časové průběhy sekundárního proudu trakčního transformátoru a činitelů napěťové 
nesymetrie v přívodním vedení pro schéma zapojení „T“ a varianty připojení k fázím „ac“ a „bc“ 
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Bude-li zatížení trakčního transformátoru podle obr. 19 rovnoměrně rozděleno mezi dva 

totožné trakční transformátory zapojené podle schématu „V“ (obr. 15), dojde ke zmírnění 

hodnoty činitele napěťové nesymetrie v přívodním vedení podle průběhu z obr. 20. Průběh 

činitele napěťové nesymetrie RO_U_V je vynesen modře, průběhy sekundárních proudů 

trakčních transformátorů I_TV_B a I_TV_S jsou vyznačeny červeně a zeleně. Proudy vlivem 

rovnoměrného rozdělení trakční zátěže vzájemně splývají. Při polovičním zatížení trakčních 

transformátorů poklesne hodnota u ve srovnání se stejným zatížením přenášeným jedním 

transformátorem na hodnotu 0,507 %, zatímco při jmenovitém zatížení obou transformátorů 

poklesne u na hodnotu 0,943 %. 

V praxi však častěji dochází k nerovnoměrnému zatížení obou traťových úseků. Vyšetřování 

průběhů nesymetrie v přívodním vedení pro tyto případy a vyhodnocení napěťové nesymetrie 

z hlediska norem je uvedeno v kapitole 4.5. 

 

Obr. 20 – Časové průběhy sekundárních proudů trakčních transformátorů a činitele napěťové 
nesymetrie v přívodním vedení pro schéma zapojení „V“ 
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3 Verifikace modelu a modelových výsledků v provozních 

podmínkách SŽDC 

Jelikož model byl parametrizován na základě ověřených dat z reálného prostředí trakční 

transformovny, včetně jejího připojení k napájecí soustavě, je možné po provedení praktického 

měření vybraných veličin v trakční transformovně konfrontovat modelové a naměřené 

výsledky a do určité míry tak ověřit věrohodnost modelu. 

 Měření v trakční transformovně 3.1

Trakční transformovna Blansko leží na dvoukolejné trati Brno – Česká Třebová. Do roku 1999, 

kdy byl zahájen elektrický provoz na této trati (elektrifikace byla zahájena v dubnu 1996), to 

byl jediný úsek I. železničního koridoru, který nebyl elektrizován. Úsek je spojnicí mezi 

elektrizovanými tratěmi s rozdílnými trakčními soustavami. Jižní část vychází ze střídavé 

jednofázové trakční proudové soustavy 25 kV, 50 Hz, severní část ústí do stejnosměrné trakční 

proudové soustavy 3 kV. Dělicí místo je před vjezdem do železniční stanice Svitavy od Brna tak, 

že železniční stanice Svitavy je již součástí stejnosměrné proudové soustavy. Ve směru na 

Svitavy se nejbližší trakční transformovna – přibližně po 50 km – nachází ve Svitavách (jeden 

transformátor), zhruba uprostřed této vzdálenosti je trakční spínací stanice Letovice. Ve směru 

na Brno je vzdálenost další trakční transformovny kratší (větší hustota provozu) a spínací 

stanice se nachází v Brně-Maloměřicích (20 km od TT Blansko). [2] 

Popis zařízení 

Trakční transformovna Blansko je připojena ke dvěma přívodním linkám 110 kV, které jsou ve 

správě SŽDC, s. o. Dodavatelem elektrické energie je společnost E.ON Distribuce, a. s. 

Přechod z venkovního vedení do rozvodny 110 kV je řešen pomocí průchodek vzduch – SF6. 

Následuje zapouzdřená rozvodna 110 kV s dvouřadým uspořádáním s jedním systémem 

podélně dělených přípojnic („H“). Zapouzdřený rozvaděč obsahuje výkonové vypínače (zhášecí 

medium je SF6), odpojovače se zemniči, měřicí transformátory napětí a měřicí transformátory 

proudu. Vývod na transformátory je proveden jako třífázový, ale u transformátorů zůstává 

jedna fáze nezapojena. Rozvodna 110 kV je umístěna v 1. patře budovy. [2] 

Stanoviště olejových transformátorů 110/27 kV jsou řešena jako dvě kryté, vzájemně oddělené 

transformátorové komory. Transformátory jsou na straně 110 kV připojeny pomocí 

zapouzdřených vodičů průchodkami v provedení olej – SF6. Jednofázové regulační olejové 

trakční transformátory typu EJRH 28M-O mají parametry uvedené v 2.1. Magnetický obvod je 

dvoujádrového provedení, vinutí je hliníkové z plochých izolovaných vodičů. Chlazení je řešeno 

samostatnou radiátorovou baterií do výkonu 10 MV  A jako přirozené, nad 10 MV  A 

s ofukováním radiátorů ventilátory. Řízení ofukování je automatické v závislosti na teplotě 

oleje transformátoru. Odbočky jsou řešeny na vinutí 110 kV s přepínačem pod zatížením. 

Řízení regulace je umožněno ústředně z elektrodispečinku SŽDC, s. o., dálkově z dozorny, 

místně tlačítky ze skříně motorového pohonu a nouzově ručně klikou u motorového pohonu. 

Transformátor je navržen tak, že mezi revizemi snese 200 zkratů proti zemi ve vzdálenosti 
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1 km od trakční transformovny. Na sekundární straně transformátoru je umístěna bleskojistka 

s počítadlem zásahů. V každé komoře je záchytná havarijní jímka na 100 % objemu oleje 

transformátoru. Z důvodu použití nádobových (kostrových) ochran je provedeno odizolování 

transformátorů od země. [2] 

Rozvodna 27 kV se nachází v přízemí budovy a je realizována jako jednořadová kobková. 

Obsahuje 11 polí a je dělená na tři části. První část obsahuje přívodní pole, dva vývody 

napájející trakční vedení směrem na Brno a jedno pole s vývodem na FKZ. Ze střední přípojnice 

je připojen jednofázový transformátor vlastní spotřeby 27/0,23 kV. Třetí část obsahuje tytéž 

elementy jako část první, napáječové vývody napájejí trakční vedení směrem na Svitavy. 

Základním výkonovým prvkem rozvodny 27 kV je jednopólový vakuový vypínač. Je určen pro 

jmenovité napětí 27,5 kV, jmenovitý proud 1600 A a jmenovitý vypínací proud 25 kA. Vypínač 

je vybaven motorovým střadačovým pohonem. Dále jsou v kobkách instalovány jeden nebo dva 

odpojovače (dva v kobkách napáječových vývodů), přístrojové transformátory proudů, 

přístrojové transformátory napětí chráněné vn pojistkami a ovládací skříň. Pohony všech 

spínacích přístrojů vn jsou elektromotorické. Obě přívodní pole od transformátorů jsou 

vybavena zpětnými wattovými relé typu GSCT 12 X2 z důvodu zamezení toku proudů z trakční 

do distribuční sítě. Tato relé, byť neslouží původnímu účelu, v současné době navíc znemožňují 

rekuperaci elektrické energie trakčních vozidel schopných rekuperovat. Tato relé byla v době 

měření vyblokována (únor 2010) a to z důvodu probíhajícího zkušebního období možnosti 

rekuperace trakčních hnacích vozidel do sítě 110 kV. [2] 

FKZ je umístěné vně budovy rozvodny 27 kV po jejích obou stranách v ohradě pod přístřeškem. 

Přechod napájecích pásových vodičů přes zeď rozvodny je realizován přes porcelánové 

průchodky. Stanoviště FKZ obsahuje indukčnosti a kapacity pro filtry harmonických řádů 3 a 5 

(stanoviště je rozměrově připraveno i pro montáž filtru harmonické řádu 7), dekompenzační 

tlumivku a transformátor 27/5 kV pro dekompenzační větev. Kondenzátorové baterie filtrů 

jsou vybaveny napěťovou balanční ochranou, jejímž účelem je vyhodnocovat napěťové rozdíly 

v jednotlivých větvích baterie. Toto měřené napětí je v ideálním případě nepatrné, ale vlivem 

rozdílností jednotlivých kondenzátorů i vlivem nerovnoměrného stárnutí dielektrika 

jednotlivých kondenzátorů dochází časem ke vzniku přirozené napěťové nesymetrie, na kterou 

ochrana nesmí reagovat. Balanční ochrana reaguje až na velkou napěťovou nesymetrii, 

vzniklou zjevným poškozením dielektrika, a odpojí celou baterii, čímž zabrání nedovolenému 

napěťovému namáhání ostatních kondenzátorů Celkový instalovaný výkon FKZ je 2  3 Mvar. 

Výkony dekompenzačních tlumivek regulují na napěťové hladině 5 kV měničové skříně typu 

COMPACT (v současné době se již používají regulátory pro napěťovou hladinu 27 kV – odpadá 

tedy transformace 27/5 kV). Skříně jsou umístěny v místnosti sousedící s rozvodnou 27 kV. 

Ztrátový výkon na tyristorech může dosáhnout až 65 kW, proto je nutné jejich intenzivní 

chlazení. [2] 

Regulátory COMPACT jsou nastaveny na hodnotu účiníku cos φ  0,98 induktivních a to, mimo 

jiné, i z důvodu předpokládaného vzniku jisté rezervy kapacitní složky proudu na přívodním 

vedení 110 kV (je ve správě SŽDC, s. o.), neboť elektroměry dodavatele elektrické energie jsou 

před vývodem tohoto vedení, a proto je třeba počítat v konečném důsledku i s jeho kapacitou. 
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Měřicí aparatura 

Měřicí aparatura byla zapojena podle schématu na obr. 21. V době měření bylo používáno 

schéma napájení trakčního vedení do „T“, tedy v provozu byl pouze jeden trakční 

transformátor, který napájel oba směry traťových úseků a podélné odpojovače 

A a B v rozvodně 27 kV byly v sepnutém stavu. K připojení měřicí aparatury byly na obou 

stranách využity měřicí převodníky instalované v rozvodnách. Napětí byla odebírána přímo ze 

svorek obvodů měřicích transformátorů napětí a hodnoty proudů byly odečítány pomocí 

klešťových proudových čidel zapojených do obvodů měřicích transformátorů proudu. [2] 

Na straně 110 kV byl k měření použit kalibrovaný analyzátor sítě BK500-ENA330, který snímal 

hodnoty napětí a proudu s frekvencí 9 600 vzorků za sekundu. K měření na straně 27 kV byla 

použita nezkalibrovaná měřicí aparatura sestávající z napěťových převodníků LEM, z měřicího 

převodníku USB 6210 a z notebooku, pracující se vzorkovací frekvencí 10 000 vzorků za 

sekundu. Nasnímané hodnoty byly následně zprůměrovány do 5sekundových intervalů. Tyto 

hodnoty jsou v následujícím vyhodnocení měření chápány jako okamžité. Nejistota měření celé 

sestavy byla vyčíslena na 1,5 % pro měření napětí a 3,7 % pro měření proudu. [2] 
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Obr. 21 – Schéma trakční transformovny Blansko a zapojení měřicí aparatury 
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 Vyhodnocení měření 3.2

Vyhodnocení napěťové nesymetrie v napájecím vedení se opírá o dokument  PPDS – Příloha 3 – 

Kvalita napětí v distribuční soustavě, způsoby jejího zjišťování a hodnocení [20]. Pro nesymetrii 

napětí platí, že za normálních provozních podmínek musí být během každého týdne 95 % 

středních efektivních hodnot zpětné složky napájecího napětí v měřicích intervalech 10 minut 

menší než 1,5 % sousledné složky. 

PPDS stanovují měřicí interval 10 minut v pevných krocích. To znamená, že každý interval 

začíná na 10minutové hranici reálného času a jednotlivé intervaly navazují na sebe 

a nepřekrývají se. Pro vyhodnocení měření byla zvolena varianta klouzavých 10minutových 

průměrů, které jsou oproti pevným 10minutovým průměrům přesnější a umožňují sestavit 

věrohodnější časový průběh. Při frekvenci ukládání průměrných naměřených hodnot každých 

5 sekund připadá na interval 10 minut 120 hodnot, což mimo jiné znamená, že v každých 

120 vzorcích je jeden, který bude naměřen i v pevných 10minutových krocích, jak stanoví 

PPDS.  

Klouzavý průměr předpovídá budoucí hodnoty proměnné na základě průměrné hodnoty 

proměnné z jejích předchozích 120 hodnot. Počínaje 120. hodnotou je tedy pro každou další 

hodnotu klouzavého průměru k dispozici vždy 120 předchozích hodnot. Prvních 119 hodnot 

klouzavého průměru je vypočítáno v podstatě stejným postupem s tím rozdílem, že je 

průměrován pouze dostupný počet hodnot a to od 1 do 119. Obecně se každá hodnota 

klouzavého průměru (kromě prvních 119) počítá podle vztahu: 

      
∑   
   
   

   
 (34) 

kde X je proměnná (napětí, proud, činitel napěťové nesymetrie, atd.). 

Na obr. 22 jsou zobrazeny časové průběhy sekundárního proudu trakčního transformátoru 

a činitele napěťové nesymetrie v přívodním vedení. Na obrázku jsou vyneseny jak průběhy 

jejich okamžitých hodnot, tak i jejich 10minutových klouzavých průměrů. Maximální dosažená 

hodnota klouzavého 10minutového průměru činitele napěťové nesymetrie byla 0,594 % 

a minimální 0,077 %. Stanovený 1,5% limit nebyl překročen. V okamžitých hodnotách bylo 

maxima 1,27 % dosaženo v okamžiku maximálního zatížení trakční transformovny (678 A) 

v 16:56 hodin a naopak minima 0,0097 % v 23:42 hodin. 

Z okamžitých hodnot časového průběhu proudu je patrné, že zatížení trakčního 

transformátoru několikrát překročilo jeho jmenovitou hodnotu, jednalo se však o krátkodobá 

překročení nemající zásadní vliv na zvýšení hodnoty klouzavého 10minutového průměru 

činitele napěťové nesymetrie. Maximální naměřená okamžitá hodnota proudu byla 678 A, což 

představuje 146% zatížení trakčního transformátoru, minimální 10 A. Časový průběh proudu 

potvrzuje značnou proměnlivost trakčního odběru s charakteristickým útlumem v nočních 

hodinách, relativně ustáleným odběrem v dopoledních hodinách a proměnlivým zatížením 

v odpoledních hodinách. 
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Obr. 22 – Časové průběhy sekundárního proudu trakčního transformátoru a činitele napěťové 
nesymetrie v přívodním vedení 

Histogram na obr. 23 zobrazuje četnosti výskytů hodnot klouzavých 10minutových průměrů 

činitele napěťové nesymetrie (u_kl.10´) a jeho okamžitých hodnot (u_okamžité) v daných 

intervalech. Jedná se o procentuální podíl hodnot patřících do daného intervalu z celkového 

počtu naměřených hodnot.  

 

Obr. 23 – Histogram četností výskytů klouzavých 10minutových průměrů a okamžitých hodnot 
činitele napěťové nesymetrie  
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 Porovnání výsledků modelování a měření 3.3

Na obr. 24 jsou zobrazeny závislosti činitele napěťové nesymetrie na velikosti zatížení trakční 

transformovny pro schéma zapojení „T“. V případě modelu byly uvažovány obě výše uvedené 

kombinace připojení transformátoru k jednotlivým fázím tj. „AC“ a „BC“.  

Závislost činitele napěťové nesymetrie na velikosti zatížení trakční transformovny je pro 

schéma zapojení „T“ lineární. V takovém případě by tedy všechny naměřené hodnoty musely 

ležet na přímce. Z obr. 24 je však patrné, že všechny hodnoty měření neleží na přímce regrese 

měření, ale jsou rozptýleny v různých vzdálenostech od přímky. Pro analýzu rozptylu hodnot 

neležících na přímce je vhodné použít aparátu regresní analýzy a tímto stanovit druh a míru 

závislosti činitele napěťové nesymetrie na odebíraném proudu. 

Pojem regrese ve statistice znamená systematické změny jedněch veličin při změnách jiných 

veličin a popis těchto změn matematickými funkcemi. Stavba regresního modelu zahrnuje 

předběžnou analýzu dat, odhad modelu, tedy vhodného postupu při odhadu parametrů 

regresní funkce a verifikaci regresního modelu [21]. 

V prvním kroku bylo potřeba zvolit vhodný regresní model. MS Excel nabízí několik variant 

regresních modelů. V daném případě byly testovány modely lineární, mocninný a polynomické. 

Vhodný model je možné vybrat na základě indexu determinace R2, který slouží pro účely 

verifikace správnosti zvoleného regresního modelu. Nejvhodnější je ten, který má nejvyšší R2, 

nicméně některé modely mají svá omezení. V daném případě byl na základě porovnání R2 

zvolen model přímky, který je zároveň nejjednodušší. 

 

Obr. 24 – Závislost činitele napěťové nesymetrie na zátěžovém proudu trakční transformovny 
(model + měření) pro schéma napájení „T“ 
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Cílem výpočtu bylo tedy nalézt přímku, která by procházela nejblíže všem bodům. Pro její 

nalezení se používá metoda nejmenších čtverců. Ta spočívá ve výběru takové přímky, pro 

kterou bude součet druhých mocnin odchylek jednotlivých bodů od přímky y, tj. reziduí, 

minimální. Výpočtem byla stanovena přímka ve tvaru: 

                             (35) 

kde       jsou koeficienty regresní přímky. 

Zvolený obecný regresní model bylo nutné ověřit, zda nese v sobě určitou statistickou 

významnost, tj. zda je vhodný pro daná data. V první řadě byl stanoven korelační koeficient  , 

který slouží k posouzení míry lineární závislosti mezi veličinami I a   . Nabývá hodnot 

v rozsahu 〈    〉. Je-li roven nule, pak veličiny jsou lineárně nezávislé, čím víc se hodnota 

koeficientu blíží k   , tím je větší lineární závislost mezi veličinami (pozitivní, negativní). Pro 

daná data byl vypočítán korelační koeficient         , což představuje střední lineární 

závislost mezi veličinami. 

Dalším krokem bylo testování statistické významnosti celého regresního modelu (F-test) 

a poté jednotlivých parametrů modelu (t-testy). Z testů vyplývá, že regresní model jako celek 

i jednotlivé parametry (tj. koeficienty      ) jsou statisticky významné a vhodné pro daná data 

a nelze je zanedbat. 

Výše zmíněné statistické posouzení závislosti    na I se dá zjednodušeně interpretovat tak, že 

hodnota indexu determinace modelu přímky R2, která činí 47,58 %, znamená, že právě tolik 

procent rozptylu činitele napěťové nesymetrie    je vysvětleno změnami odebíraného 

trakčního proudu I a dále že mezi I a    existuje lineární závislost. V praxi to znamená, že 

i ostatní odběr připojený k rozvodně Blansko-město, za předpokladu nulové napěťové 

nesymetrie v rozvodně Čebín, se statisticky více než 50% měrou podílí na vzniku napěťové 

nesymetrie v napájecí síti. 

Do grafu na obr. 24 byly začleněny i hodnoty činitele napěťové nesymetrie z modelů ATP, které 

byly rovněž proloženy rovnicemi regresních přímek. V obou případech jsou indexy determinací 

R2  1 a korelačních koeficientů   0,99, což dokládá vysokou lineární závislost obou veličin. 

Přímky procházejí nulou, neboť model nezahrnuje žádný jiný (netrakční) zdroj nesymetrie 

a nulová hodnota proudu trakční zátěže nezpůsobuje žádné rozdílné úbytky napětí 

v jednotlivých fázích přívodního vedení. 

Jelikož model uvažuje pouze jeden zdroj nesymetrie a lineární závislost  u na I, zatímco 

naměřená data obsahují i další zdroj (zdroje) nesymetrie z netrakčních zátěží, které, jak je 

zřejmé ze statistického vyhodnocení dat, nelze nevzít v úvahu, a lineární závislost    na I je 

střední, tak přímé porovnání obou průběhů není možné. Naměřené hodnoty ani v případě, že 

leží na přímce, nemusejí odpovídat naměřeným hodnotám modelu, neboť mohou být sumou 

příspěvků z více než jednoho zdroje nesymetrie. Směrnice přímky regrese měření je ovlivněna 

velkým rozptylem hodnot zejména v oblastech nižšího a částečně i středního zatížení, kdy 

rozdíl hodnot  u při stejném proudu dosahuje až 0,7 %. Vysoké hodnoty  u v přívodním vedení 

při nízkém stupni zatížení trakční transformovny nejsou způsobeny trakčním odběrem. 

S rostoucím zatížením se rozptyl hodnot od přímky regrese snižuje. 
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4 Možnosti využití Scottova transformátoru při napájení střídavé 

jednofázové vozby v podmínkách SŽDC 

Jednou z možností zmírnění nesymetrie v napájecí soustavě po připojení střídavé jednofázové 

elektrické trakce je zvýšení zkratového výkonu sítě v připojovacím bodě trakční 

transformovny k napájecí síti. Tento přístup vyžaduje spolupráci s distributorem elektrické 

energie. Druhá možnost se opírá o použití symetrizačních kapacit a indukčností, které 

vhodným zapojením a nastavením při minimální spotřebě činného výkonu vedou 

k symetrickému zatížení napájecí sítě. Toto řešení se používá u některých zahraničních 

železnic. Třetí možností zmírnění nesymetrie je použití transformátorů speciálních konstrukcí, 

jako například LeBlanc nebo Scott. Existují i další kombinace zapojení vinutí transformátorů, 

ale žádné z těchto zapojení neumožňuje dokonalou symetrizaci primárních proudů v celém 

rozsahu jejich zatížení. 

Následující kapitoly se věnují vlastnostem Scottova transformátoru a popisují vytvoření jeho 

softwarového modelu včetně začlenění do schémat trakčních transformoven. 

 Scottův transformátor 4.1

Scottův transformátor umožňuje přeměnu trojfázové soustavy na dvoufázovou nebo naopak. 

Scottovo zapojení je tvořeno dvěma jednofázovými transformátory zapojenými v konfiguraci 

podle obr. 25. Transformátory – hlavní a pomocný – mají na sekundárních stranách stejné 

jmenovité výkony. Hlavní transformátor má odbočku na 50 % primárního vinutí, která je 

připojena na jeden konec primárního vinutí pomocného transformátoru, druhý konec vinutí je 

připojen k napájecí síti z odbočky 86,6 % vinutí. Na sekundární straně Scottova transformátoru 

je generováno dvojfázové ortogonální napětí. 
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Obr. 25 – Schéma zapojení vinutí Scottova transformátoru 

 Odvození napěťových a proudových poměrů pro obecnou trakční zátěž 4.2

Napěťové poměry 

Pro fázory napětí v jednotlivých smyčkách platí: 

      BM   AM               AM   BM      (36) 

      BC               BC      (37) 

          AM   CM               AM    CM      (38) 

Fázorový diagram napětí Scottova transformátoru je na obr. 26. 
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Obr. 26 – Fázorový diagram napětí Scottova transformátoru 

Výchozím požadavkem Scottova zapojení je stejné sekundární napětí obou transformátorů co 

do jejich modulů a stejný počet závitů sekundárních vinutí obou transformátorů. Jestliže 

Scottovo zapojení předpokládá dva identické transformátory, pak pro velikost napětí UAM podle 

obr. 26 při symetrickém napájecím napětí platí: 

  AM   BC         
√ 

 
  BC         BC (39) 

Za této podmínky by se však  a   b , neboť  a by dosahovalo pouze 86,6 %  b. Proto je nutné 

upravit počet závitů, respektive vyvést odbočku z primárního vinutí pomocného 

transformátoru tak, aby platilo  a   b. Pro převody napětí a počty závitů (N) platí: 

 
 BC

 b
 

N 
N 
    a    

 AM

 a
 

N

N 
 (40) 

kde N  je počet závitů primárních vinutí, N  je počet závitů sekundárních vinutí obou 

transformátorů a N je počet závitů primárního vinutí vyvedené odbočky pomocného 

transformátoru. Jelikož platí  a   b, vztah (40) lze vyjádřit: 

  a   b  
N 
N
  AM  

N 
N 
  BC (41) 

 
 AM

 BC
 

N

N 
 (42) 

Jestliže po úpravě vztahu (39) platí: 

 
 AM

 BC
 
√ 

 
 (43) 

 

 

 

A

BC
U23_UBC_ =

MUCM_ UBM_

UAM_

U31_

U12_

60o

60o

+j

+1

Ua_

Ub_
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pak i 

 
N

N 
 
√ 

 
          N  

√ 

 
 N  (44) 

Z výše uvedeného vztahu je zřejmé, že primární vinutí pomocného transformátoru musí mít 

N závitů, aby platila rovnost  a   b. Pro sekundární napětí obou transformátorů po dosazení 

(44) do (41) tedy platí: 

  a  
N 
√ 
 
 N 
  AM (45) 

  b  
N 
N 
  BC (46) 

Proudové poměry 

Zanedbá-li se magnetizační proud transformátorů, pak magnetomotorická napětí jejich 

primárních a sekundárních stran se musí rovnat. Proud  A se v bodě M (obr. 25) rozdělí na 

poloviny (obě poloviny primárního vinutí hlavního transformátoru jsou navinuty na stejném 

jádře a celkové magnetomotorické napětí hlavního vinutí se musí rovnat nule). Pro proudy 

hlavního transformátoru platí: 

  BC  N   b  N             BC  
N 
N 
  b (47) 

Pro proudy pomocného transformátoru platí: 

  A  
√ 

 
 N   a  N             A  

N 
N 
 
 

√ 
  a (48) 

Při uvažování převodu transformátoru N  N   1, zanedbání magnetizačního proudu 

a stejných zátěží na sekundárních stranách obou transformátorů pro síťový proud  A platí: 

  A  
 

√ 
  a        a (49) 

Pro síťové proudy  B a  C platí vztahy: 

  B   BC  
 A
 
 

N 
N 
 ( b  

 

√ 
  a) (50) 

  C    BC  
 A
 
  

N 
N 
 ( b  

 

√ 
  a) (51) 
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Podle Kirchhoffova zákona: 

  A   B   C    (52) 

Pro bod M po dosazení (49), (50), (51) do (52) platí: 

N 
N 
 
 

√ 
  a  

N 
N 
 ( b  

 

√ 
  a)  ( 

N 
N 
)  ( b  

 

√ 
  a)    

V praxi může nastat několik variant charakterů zátěže, které rozhodují o tom, zda Scottův 

transformátor a jím napájená zátěž mají vzhledem k napájecí síti charakter symetrického, nebo 

nesymetrického spotřebiče. V následujících příkladech je uvažován transformátor s převodem 

N  N   1, zanedbán magnetizační proud a napájecí napětí je symetrické. 

1. Činný charakter zátěže,  a   b   , jednotkový sekundární proud. 

Fázorový diagram primárních a sekundárních proudů je na obr. 27. 

 

Obr. 27 – Fázorový diagram proudů Scottova transformátoru pro zátěž č. 1 

Pro sekundární proudy platí: 

 a    e j90° 

 b    e j0° 

Proudy v primárním vinutí na základě vztahů (47), (49), (50) a (51): 

 BC   b    e j0° 

 A  
 

√ 
  a  

 

√ 
   e j90°  

 

√ 
 e j90°       e j90°  

 B   BC  
 A
 
   e j0°  

 

√ 

 
 e j90°  

 

√ 
 e  j30°       e  j30°  

 C    BC  
 A
 
   e j180°  

 

√ 

 
 e j90°  

 

√ 
 e j210°       e j210° 
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Z výše uvedených výpočtů je zřejmé, že moduly všech tří síťových proudů jsou stejné a jejich 

vzájemné fázové posuny jsou     , z čehož vyplývá, že Scottův transformátor zatížený na obou 

sekundárních stranách stejnou činnou zátěží tvoří symetrickou zátěž. 

2. Komplexní charakter zátěže, | a|  | b|,     a      b, jednotkový sekundární proud. 

Fázorový diagram primárních a sekundárních proudů je na obr. 28. 

 

Obr. 28 – Fázorový diagram proudů Scottova transformátoru pro zátěž č. 2 

Pro sekundární proudy platí: 

 a    e j60° 

 b    e  j30° 

Proudy v primárním vinutí na základě vztahů (47), (49), (50) a (51): 

 BC   b    e  j30°  

 A  
 

√ 
  a  

 

√ 
   e j60°  

 

√ 
 e j60°       e j60°  

 B   BC  
 A
 
   e  j30°  

 

√ 

 
 e j60°  

 

√ 
 e  j60°       e  j60° 

 C    BC  
 A
 
   e j150°  

 

√ 

 
 e j60°  

 

√ 
 e j180°       e j180° 

Z výše uvedených výpočtů je zřejmé, že i v tomto případě tvoří Scottův transformátor, zatížený 

na obou sekundárních stranách stejnou komplexní zátěží, pro napájecí síť symetrickou zátěž.  

3. Komplexní charakter zátěže, | a|  | b|,     a      b, jednotkový sekundární proud. 

Fázorový diagram primárních a sekundárních proudů je na obr. 29. 
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Obr. 29 – Fázorový diagram proudů Scottova transformátoru pro zátěž č. 3 

Pro sekundární proudy platí: 

 a    e j60° 

 b    e  j60° 

Proudy v primárním vinutí na základě vztahů (47), (49), (50) a (51): 

 BC   b    e  j60°  

 A  
 

√ 
  a  

 

√ 
   e j60°  (

√ 

 
 j)  

 

√ 
 e j60°       e j60° 

 B   BC  
 A
 
   e  j60°  

 

√ 

 
 e j60°  (

  √ 

 
 j
  √ 

 
)       e  j81,2°  

 C    BC  
 A
 
   e j120°  

 

√ 

 
 e j60°  ( 

  √ 

 
 j
   √ 

 
)       e j155,1° 

Podle Kirchhoffova zákona po dosazení do (52): 

(
√ 

 
 j)  (

  √ 

 
 j
  √ 

 
)  ( 

  √ 

 
 j
   √ 

 
)    

Scottův transformátor zatížený komplexními zátěžemi se stejnými moduly, ale s různými 

účiníky, způsobuje nesymetrické zatížení napájecí sítě. 

4. Komplexní charakter zátěže, | a|  | b|      a      b. 

Fázorový diagram primárních a sekundárních proudů je na obr. 30. 
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Obr. 30 – Fázorový diagram proudů Scottova transformátoru pro zátěž č. 4 

Pro sekundární proudy platí: 

 a    e j60° 

 b  
 

 
 e  j30° 

Proudy v primárním vinutí na základě vztahů (47), (49), (50) a (51): 

 BC   b  
 

 
 e  j30°  

 A  
 

√ 
  a  

 

√ 
   e j60°  (

√ 

 
 j)  

 

√ 
 e j60°       e j60° 

 B   BC  
 A
 
 
 

 
 e  j30°  

 

√ 

 
 e j60°  (

√ 

  
 j
 

 
)       e  j79,1°  

 C    BC  
 A
 
 
 

 
 e j150°  

 

√ 

 
 e j60°  ( 

 √ 

  
 j
 

 
)       e j199,1° 

Po dosazení do (52) podle Kirchhoffova zákona platí: 

(
√ 

 
 j)  (

√ 

  
 j
 

 
)  ( 

 √ 

  
 j
 

 
)    

Scottův transformátor zatížený komplexními zátěžemi s rozdílnými moduly, ale se stejnými 

účiníky, způsobuje nesymetrické zatížení napájecí sítě. 

5. Komplexní charakter zátěže, | a|  | b|      a      b. 

Fázorový diagram primárních a sekundárních proudů je na obr. 31. 
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Obr. 31 – Fázorový diagram proudů Scottova transformátoru pro zátěž č. 5 

Pro sekundární proudy platí: 

 a    e j60° 

 b  
 

 
 e  j60° 

Proudy v primárním vinutí na základě vztahů (47), (49), (50) a (51): 

 BC   b  
 

 
 e  j60°  

 A  
 

√ 
  a  

 

√ 
   e j60°  (

√ 

 
 j)  

 

√ 
 e j60°       e j60° 

 B   BC  
 A
 
 
 

 
 e  j60°  

 

√ 

 
 e j60°  (

   √ 

  
 j
  √ 

 
)       e  j92,4° 

 C    BC  
 A
 
 
 

 
 e j120°  

 

√ 

 
 e j60°  ( 

   √ 

  
 j
  √ 

 
)       e j187,1° 

Po dosazení do (52) podle Kirchhoffova zákona platí: 

(
√ 

 
 j)  (

   √ 

  
 j
  √ 

 
)  ( 

   √ 

  
 j
  √ 

 
)    

Scottův transformátor zatížený komplexními zátěžemi s rozdílnými moduly i účiníky 

způsobuje nesymetrické zatížení napájecí sítě. 
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Výkonové poměry 

Bude-li opět uvažován transformátor s převodem        1, symetrické napájecí napětí, 

velikost napětí |  |  |  |  |   |     , velikost sekundárních proudů |  |  |  |      

a     a      b   , pak po zanedbání činných ztrát v transformátoru pro zdánlivé výkony na 

jeho sekundárních stranách na základě obecného vztahu 

        (53) 

platí: 

        
                       (    )       

        
                    (    )       

Primární proudy mají v případě výše uvedených parametrů o 2/√  vyšší velikost než 

sekundární proudy. S ohledem na tuto skutečnost a s respektováním (46) zdánlivý výkon na 

primární straně hlavního transformátoru bude: 

         
          

 

√ 
        

 

√ 
        (   

√ 

 
)                    

Výkon na primární straně pomocného transformátoru s respektováním (43): 

         
  
√ 

 
        

 

√ 
           (    )       

Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že zatímco celkový činný výkon dodaný 

transformátorem do obou jednofázových zátěží na jeho sekundární straně je roven celkovému 

činnému výkonu dodanému transformátoru z napájecí třífázové sítě, celkový zdánlivý výkon 

dodaný do transformátoru z napájecí sítě je větší než celkový zdánlivý výkon dodaný 

transformátorem do obou jednofázových zátěží. 

Zdánlivý výkon transformovaný pomocným transformátorem je      A    a je menší než 

zdánlivý výkon transformovaný hlavním transformátorem, který je      B       . 

Dodatečných 15,5 % zdánlivého výkonu vzniká v důsledku parazitních toků jalových výkonů 

tekoucích mezi oběma polovinami primárního vinutí hlavního transformátoru [22]. 
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Odvození vztahu pro výpočet proudové nesymetrie 

Matici (7) odpovídá soustava rovnic: 

 

 ( )  
 

 
 ( A   B   C) 

 ( )  
 

 
 ( A  a   B  a   C) 

 ( )  
 

 
 ( A  a   B  a   C) 

(54) 

Po částečném dosazení (50) a (51) do (54) pro složkové proudy platí: 

  ( )  
 

 
 [ A  ( BC  

 A
 
)  (  BC  

 A
 
)]    (55) 

 

 ( )  
 

 
 [ A  a  ( BC  

 A
 
)  a  (  BC  

 A
 
)]  

 
 

 
 ( A  a   BC  a  

 A
 
 a   BC  a  

 A
 
)  

 
 

 
 [ A  (  

a

 
 

a 

 
)   BC  (a a )]  

 

 
 (
 

 
  A  j√   BC) 

(56) 

Po dosazení (47) a (48) do (56) pro souslednou složku dále platí: 

 

 ( )  
 

 
 (

N 
N 
 
 

√ 
 
 

 
  a  j

N 
N 
 √   b)  

N 
N 
 
√ 

 
 ( a  j b)  

 
N 
N 
 
√ 

 
 ( a   b  e

j 
 ) 

(57) 

Podobně pro zpětnou složku platí: 

 

 ( )  
 

 
 [ A  a  ( BC  

 A
 
)  a  (  BC  

 A
 
)]  

 
 

 
 ( A  a   BC  a  

 A
 
 a   BC  a  

 A
 
)  

 
 

 
 [ A  (  

a 

 
 

a

 
)   BC  (a

  a)]  
 

 
 (
 

 
  A  j√   BC) 

(58) 

Po dosazení (47) a (48) do (58) zpětnou složku dále platí: 

 

 ( )  
 

 
 (

N 
N 
 
 

√ 
 
 

 
  a  j

N 
N 
 √   b)  

N 
N 
 
√ 

 
 ( a  j b)  

 
N 
N 
 
√ 

 
 ( a   b  e

j 
 ) 

(59) 
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Činitel proudové nesymetrie dosazením (57) a (59) do (9): 

    
| ( )|

| ( )|
 

N 
N 
 
√ 
 
 |( a   b  e

j 
 )|

N 
N 
 
√ 
 
 |( a   b  e

j 
 )|

 
|( a   b  e

j 
 )|

|( a   b  e
j 
 )|

 (60) 

Hodnota činitele proudové nesymetrie závisí jednak na velikostech proudů a jednak na jejich 

fázových úhlech. V praxi lze připustit jistá zjednodušení, neboť jak prokázala měření [2], 

kompenzování trakčního odběru na požadovanou hodnotu účiníku je v  transformovnách 

SŽDC, s. o. přesné i časově stálé, proto je možné uvažovat, že     a      b (obr. 32). 

 

Obr. 32 – Fázorový diagram napětí a proudů Scottova transformátoru při stejných účinících 

Je-li tedy fázový posun mezi proudy  a a  b   ⁄ , pak mezi úhly   1 a    platí vztah: 

       
 

 
 (61) 

a pro proudy: 

 
 a  | a|  e

j   

 b  | b|  e
j   | b|  e

j(   
 
 
) 

(62) 

Pak vztah (60) lze pomocí (62) vyjádřit: 

    
|| a|  e

j   | b|  e
j(   

 
 
)  e

 
 |

|| a|  ej   | b|  e
j(   

 
 
)  e

 
 |
 
|ej  |  || a|  | b||

|ej  |  || a|  | b||
 
|| a|  | b||

|| a|  | b||
 (63) 

Budou-li uvažovány dva možné krajní případy způsobu zatížení transformátorů, kdy v prvním 

případě moduly obou proudů budou stejné a nenulové, pak na základě (63) platí: 

   
|| a|  | b||

|| a|  | b||
 
|| a|  | a||

|| a|  | a||
   

+j

+1

I a_

0

Ib_

Ua_

Ub_

ω

φa φb=

φ
b

φa

-j

φ
2

φ
1

φ2 φ1= 90_ o



57 
 

Naopak, bude-li jeden z transformátorů zatížen nenulovým proudem a druhý nezatížen (např. 

 a   ), pro činitele proudové nesymetrie platí: 

   
| | b||

| b|
   

Proudová nesymetrie tak může nabývat hodnot od 0 %, při stejném zatížení obou 

transformátorů, až do 100 % při zatížení pouze jednoho transformátoru. 

 Doplnění Scottova transformátoru zařízením RPC 4.3

Samotný Scottův transformátor zaručuje úplnou symetrizaci pouze při rovnosti odběrů obou 

transformátorů. V praxi u trakčních odběrů je nemožné tuto podmínku splňovat trvale. Plné 

symetrizace u Scottova transformátoru lze však dosáhnout použitím přídavného zařízení 

nazvaného RPC (Railway Static Power Conditioner) [23], jehož úkolem je zajistit propojení 

sekundárních stran hlavního a pomocného transformátoru přes stejnosměrný meziobvod. Toto 

zařízení se používá například v trakčních transformovnách napájejících vysokorychlostní tratě 

v Japonsku, kde v nedávné době bylo rovněž úspěšně odzkoušeno i na konvenční trati [24].  

Schéma RPC ve spojení se Scottovým transformátorem je zobrazeno na obr. 33. 

 

Obr. 33 – Schéma Scottova transformátoru doplněné zařízením RPC 

Zařízení RPC se skládá ze dvou stejných transformátorů a dvou měničů propojených vzájemně 

stejnosměrným obvodem. Transformátory mohou jak snižovat, tak i zvyšovat napětí, to záleží 

na aktuálním směru toku energie. Měniče rovněž pracují podle směru toku energie ve dvou 

režimech – jako usměrňovače nebo střídače. Napětí stejnosměrného obvodu bývá kolem 

     Pomocný
transformátor

       Hlavní
transformátor

A

B C

Pb Pr-

Pa Pr+

Pr

Pa

Pr

Pb

TV
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Transformátor
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Stejnosměrný
  meziobvod

Měnič
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2000 až 3000 V [25]. Dojde-li k rozdílu činných výkonů mezi hlavním a pomocným 

transformátorem, činný výkon rovný jedné polovině tohoto rozdílu bude protékat přes RPC 

z méně zatíženého transformátoru do trakčního vedení napájeného z více zatíženého 

transformátoru. Méně zatížený transformátor tedy převezme část výkonu více zatíženého 

transformátoru tak, že oba transformátory budou na sekundárních stranách zatíženy stejným 

výkonem, a tudíž i proudy v napájecím vedení budou symetrické. Zařízení RPC umožňuje 

provádět i kompenzaci jalových výkonů trakčních odběrů [25]. 

Například bude-li  a    MW a  b     MW, tedy celkem 16 MW, pak rozdílový výkon  r bude:  

 

 a    r   b    r 

 r  
 b    a
 
 
    

 
   MW 

(64) 

Pomocný transformátor tak dodá kromě 6 MW do „svého“ trakčního vedení také další 2 MW do 

trakčního vedení napájeného z hlavního transformátoru a tímto i o tolik sníží jeho zatížení. Oba 

transformátory budou v konečném důsledku zatíženy 8 MW činného výkonu. 

Potřebný výkon RPC pro úplnou symetrizaci je možné určit na základě (64). Bude-li maximální 

činný výkon Scottova transformátoru 2  12,5 MW, pak 100% proudová nesymetrie nastane, 

když například  b       MW a současně  a    MW. Rozdílový výkon  r přenášený RPC bude: 

 r  
 b    a
 
 
      

 
      MW 

Je to tedy poloviční výkon jednoho sekundárního vinutí. Na tento výkon musí být dimenzovány 

všechny prvky RPC. Obecně vzato, bude-li výkon RPC menší než poloviční výkon jednoho 

transformátoru nebo jeden transformátor bude krátkodobě přetížen, pak proces symetrizace 

bude dál pokračovat, jen ne v plném rozsahu. 

 Modelování napájení střídavé jednofázové vozby Scottovým transformátorem 4.4

Roletové menu prvků programu ATP model Scottova transformátoru neobsahuje, proto je 

nutné jej sestrojit ze dvou transformátorů – jednofázového jednovinuťového transformátoru, 

jakožto pomocného transformátoru, a jednofázového trojvinuťového transformátoru, jakožto 

hlavního transformátoru. Zatímco v případě jednovinuťového transformátoru je použit stejný 

model jako u modelů schémat „T“ a „V“, v případě modelu trojvinuťového transformátoru je 

použito modelů v tomto schématu: první polovina primárního vinutí  sekundární vinutí 

modelu BCTRAN, druhá polovina primárního vinutí  terciární vinutí modelu BCTRAN 

a sekundární vinutí  primární vinutí modelu BCTRAN. Odbočka v polovině primárního vinutí 

hlavního transformátoru je tedy vytvořena v bodě spojení sekundárního a terciárního vinutí 

modelu. I proto jednou ze základních podmínek pro vytvoření funkčního modelu Scottova 

transformátoru je správné určení polarity vinutí (obr. 34). 

Jelikož se trakční transformátory ve Scottově zapojení v trakčních transformovnách SŽDC, s. o. 

ani na ostatních evropských konvenčních železnicích nepoužívají, byly základní vstupní 

parametry potřebné pro generování modelu určeny na základě hodnot odvozených od 
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jednofázového trakčního transformátoru a ověřeny podle specifikace výrobce Scottových 

transformátorů pro indické [26] a japonské železnice [27]. Vytvořený model byl následně 

testován měřením za účelem ověření stanovených jmenovitých hodnot. 

 

Obr. 34 – Schéma modelu Scottova transformátoru se zobrazením polarity vinutí 

Požadované parametry Scottova transformátoru mají tyto hodnoty: 

Jmenovitý výkon (sekundární strana)  2  12,5 MV  A 

Jmenovité napětí (primární/sekundární)   110 kV/27 kV 

Jmenovitý sekundární proud    463 A 

Procentní napětí nakrátko uk    12,1 % 

Proud naprázdno        0,21 % 

Ztráty naprázdno         22 kW 

Ztráty nakrátko         160 kW 

Dopočítané parametry 

Převody vinutí: 

  
  
 
  
   
 
      

       
 
  

   
 

Proudy v primárních vinutích na základě (47), (48) a (50): 
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Pro příkon hlavního transformátoru platí: 

                 
                      (65) 

Pro příkon pomocného transformátoru platí: 

           
√ 

 
                            (66) 

Z výše uvedených vztahů je zřejmé, že zatímco primární proudy obou transformátorů mají 

stejnou amplitudu, primární napětí pomocného transformátoru dosahuje pouze 86,6 % 

primárního napětí hlavního transformátoru, a proto zdánlivý výkon transformovaný 

pomocným transformátorem je menší než zdánlivý výkon transformovaný hlavním 

transformátorem. 

Kontrolní měření 

Na vytvořeném modelu Scottova transformátoru byla provedena tři různá měření za účelem 

ověření zadaných i vypočítaných hodnot a proudové symetrie. 

1. Jmenovité zatížení činnou zátěží. 

Potřebná hodnota rezistorů pro jednotlivé zátěže obou transformátorů: 

   
 

 
 
      

   
      (67) 

2. Stav naprázdno. 

Požadovaný proud naprázdno je 0,21 % In, tj. 0,0021  131,2  0,276 A. Proudové sondy 

zobrazují maximální hodnoty, tj. 0,276  2  0,39 A. 

3. Stav nakrátko. 

Dané procentní napětí nakrátko je 12,1 %. Napětí zdroje je tedy 0,121  110 000  13 310 V. 

Proudové sondy zobrazují maximální hodnoty, tj. 131,2  2  185,5 A. 

Na obr. 35  jsou zobrazeny naměřené hodnoty síťových proudů pro jednotlivá měření, z nichž 

je zřejmé, že model splňuje požadované parametry. Na obr. 36 je zobrazeno komplexní schéma 

modelované sítě se Scottovým transformátorem. 
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Obr. 35 – Měření na modelu Scottova transformátoru se zobrazením naměřených síťových proudů 
(maximální hodnoty) pro 1. jmenovitou zátěž, 2. stav naprázdno, 3. stav nakrátko 

 

 

 

Obr. 36 – Schéma modelované sítě pro Scottovo zapojení 

 



62 
 

 Porovnání napájecích poměrů trakčních transformoven pro schémata „T“, „V“ 4.5
a Scottův transformátor 

V úvodní části je provedeno základní porovnání průběhů sekundárních proudů a činitelů 

napěťové nesymetrie pro všechna tři schémata zapojení a pro rovnoměrně rozloženou zátěž 

pro schémata „V“ a „Scott“. Rovnoměrné rozložení trakční zátěže do obou traťových úseků 

umožňuje jednoduše porovnat dva v praxi možné krajní případy proudové nesymetrie a jejich 

vliv na hodnotu činitele napěťové nesymetrie – 100% proudová nesymetrie pro schéma „T“ 

a 50% proudová nesymetrie pro schéma „V“. Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.2.1, teoreticky je 

možné docílit ve schématu „V“ 0% proudové nesymetrie a to v případě, že obě zátěže budou 

stejné, což může být v praxi splněno, a zároveň jeden z účiníků je roven jedné a druhý 0,5. Tuto 

druhou podmínku však v praxi nelze splnit, neboť dodavatel elektrické energie požaduje 

odebírat elektrickou energii s účiníkem 0,95 induktivních až jedna.  

Další část porovnává průběhy činitelů napěťové nesymetrie zapojení „V“ vs. „Scott“ pro případ, 

kdy zatížení jednoho transformátoru klesá a druhého roste. V následující části jsou porovnány 

průběhy činitelů napěťové nesymetrie u zapojení „V“ a „Scott“ pro případ, kdy jeden 

transformátor je zatížen konstantním jmenovitým výkonem a u druhého transformátoru 

zatížení postupně roste. V poslední částí jsou vyhodnoceny poklesy napětí v trakčním vedení 

s ohledem na ověření jejich dovolených maximálních úbytků. 
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Tab. 2 – Proudy sekundárních stran trakčních transformátorů a jejich procentuální zatížení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37 – Časové průběhy sekundárních proudů trakčních transformátorů 

V tab. 2 jsou zobrazeny absolutní a relativní hodnoty zatížení trakčních transformátorů pro 

jednotlivá schémata napájení. Zcela v levé části tabulky je označení příslušného schématu 

napájení, poté následuje označení napájení příslušného trakčního úseku – „S“ značí směr 

Svitavy, „B“ směr Brno.  U každého napájeného trakčního úseku jsou pro jednotlivé stupně 

zatížení zobrazeny absolutní (I) a relativní (%) hodnoty proudů, přičemž jmenovité zatížení 

In  463 A  100 %. Na obr. 37 je zobrazen časový průběh sekundárních proudů trakčních 

transformátorů. V případě schématu „T“ bylo dosaženo téměř dvojnásobného přetížení 

trakčního transformátoru a v případě schémat „V“ a „Scott“ bylo dosaženo 100 % zatížení pro 

každý transformátor. Jmenovitá zátěž včetně jejího rozdělení i postupného připínání je pro 

schéma „V“ a „Scott“ totožná, což je patrné i z průběhů proudů, které se v grafu vzájemně 

překrývají. 

bla_t_sec.pl4: t:I_TV     

bla_v_sec.pl4: t:I_TV_S     t:I_TV_B     
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Tab. 3 – Činitelé napěťové nesymetrie pro jednotlivá schémata a stupně zatížení 

 

 

 

 

 

Obr. 38 – Časové průběhy činitelů napěťové nesymetrie v přívodním vedení 110 kV 

V tab. 3 jsou zobrazeny hodnoty činitelů napěťové nesymetrie pro jednotlivá schémata 

zapojení a jednotlivé stupně zatížení, které odpovídají hodnotám a průběhům proudů na 

sekundárních stranách transformátorů zobrazeným v tab. 2 respektive obr. 37. Na obr. 38 jsou 

pak zobrazeny jejich časové průběhy. 

Z tab. 3 je zřejmé, že limitní hodnota činitele napěťové nesymetrie, která podle [20] činí 1,5 %, 

byla překročena pouze v případě schématu „T“ a to při zatížení přibližně nad 155 % 

jmenovitého výkonu trakčního transformátoru. Jedná se již o značný stupeň jeho přetížení, 

který v praxi nastává zřídka. U trakčních odběrů se předpokládá značně proměnlivý cyklus 

zatížení, takže i kdyby v praxi bylo dosaženo podobných špičkových přetížení, je 

pravděpodobné, že by se tato rozptýlila v měřených desetiminutových intervalech, které jsou 

stanoveny pro vyhodnocení napěťové nesymetrie podle [20]. Po rovnoměrném rozdělení 

trakční zátěže na jednotlivé traťové úseky ve schématu „V“ poklesla hodnota činitele napěťové 

nesymetrie na hodnoty pod stanovený limit, přičemž při zatížení každého z transformátoru 

jeho jmenovitým výkonem numericky činila 0,943 %. 
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V případě schématu „Scott“ byla v souladu s teorií (kapitola 4.2) hodnota činitele napěťové 

nesymetrie blízká nule – její nenulová hodnota mírně narůstající s postupně rostoucím 

trakčním zatížením je způsobena jednak mírně rozdílnými proudy v obou traťových úsecích 

a jednak rozdílnými úbytky napětí jednotlivých fází v napájecím vedení, které je nutno chápat 

jako jediný nesymetrický prvek schématu, neboť model Scottova transformátoru se stejnou 

zátěží na obou transformátorech se po připojení ke zdroji s nulovou impedancí chová jako 

symetrický spotřebič, což bylo ověřeno v kapitole 4.4 v odstavci Kontrolní měření. 

Rovnoměrné rozdělení trakční zátěže mezi oba trakční úseky, a tudíž i trakční transformátory 

je pouze jednou z mnoha variant rozdělení celkové trakční zátěže na jednotlivé trakční 

transformátory, ke kterým v praxi dochází. Dále mohou nastat i jakékoliv jiné kombinace 

rozdělení trakčních zátěží v rozpětí od nulového zatížení jednoho trakčního transformátoru při 

různém zatížení druhého transformátoru až po různá zatížení obou transformátorů. Pro 

vzájemné porovnání průběhů činitelů napěťové nesymetrie pro schémata „V“ a „Scott“ byl 

v základních schématech (obr. 15 a obr. 36) změněn spínací program jednotlivých trakčních 

zátěží tak, aby pokrýval výše uvedené variace zatížení jednotlivých trakčních transformátorů. 

Průběhy zatížení trakčních transformátorů pro tyto variace a jim odpovídající hodnoty činitelů 

napěťové nesymetrie jsou zobrazeny na obr. 39, obr. 40, obr. 42 a obr. 43. 

 

Obr. 39 – Časové průběhy sekundárních proudů trakčních transformátorů 

Na obr. 39  je zobrazen časový průběh sekundárních proudů pro první variantu zatížení, ve 

které zatížení jednoho transformátoru jeho jmenovitým výkonem postupně klesá až ke stavu 

naprázdno (I_TV_S) a u druhého naopak narůstá od stavu naprázdno až do jeho jmenovitého 

výkonu (I_TV_B). Z obr. 39 je zřejmé, že proudy stejných traťových úseků napájených z obou 

schémat zapojení se vzájemně překrývají, což mimo jiné potvrzuje splnění jednoho 

z požadavků, aby nastavené parametry modelu Scottova transformátoru vycházely 

z parametrů schématu „V“.   

bla_scott_sec_alter_1.pl4:  t:I_TV_S      t:I_TV_B      
bla_v_sec_alter_1b.pl4:  t:I_TV_S      t:I_TV_B      
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Průběhům proudů z obr. 39 odpovídají průběhy činitelů napěťové nesymetrie na obr. 40. Do 

grafu jsou vyneseny čtyři průběhy, přičemž jak schéma „V“, tak „Scott“ mají zobrazeny dva 

průběhy. První průběh, vyznačen červeně, je průběh činitele napěťové nesymetrie pro schéma 

„Scott“ podle obr. 41 a varianty připojení k napájecí síti č. 1 a druhý, vyznačen zeleně, je opět 

pro schéma „Scott“ podle varianty připojení č. 2. Další dva průběhy vyneseny modře a fialově 

patří schématu „V“ a variantám připojení č. 3 a č. 4 podle obr. 41. Důvodem vzájemného 

prostřídání fází na přívodních svorkách trakční transformovny u obou schémat je porovnání 

rozdílných úbytků napětí v jednotlivých fázích napájecího vedení při průchodu co do velikosti 

stejných proudů. Ze zobrazených průběhů činitelů napěťové nesymetrie jsou patrné jejich 

rozdílné hodnoty a to zejména v případech, kdy byly transformátory připojené k fázím 

„A“ a „C“. U schématu „V“ dosahuje tento rozdíl při jmenovitém zatížení trakčního 

transformátoru 0,104 % a u schématu „Scott“ je rozdíl 0,054 %. Minimální/maximální hodnota 

činitele napěťové nesymetrie činí 0,529 %/0,978 % pro schéma „V“ a 0,032 %/0,947 % pro 

schéma „Scott“. 

 

Obr. 40 – Časové průběhy činitelů napěťové nesymetrie v přívodním vedení 110 kV 

 

  

  

Obr. 41 – Schémata připojení trakčních transformátorů k napájecí síti 

bla_scott_sec_alter_1.pl4:  t:RO_U      
bla_scott_sec_alter_1x.pl4:  t:RO_U      
bla_v_sec_alter_1b.pl4:  t:RO_U      
bla_v_sec_alter_1c.pl4:  t:RO_U      
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Na obr. 42 je zobrazen časový průběh sekundárních proudů pro druhou variantu zatížení, ve 

které jeden transformátor je trvale zatížen jeho jmenovitým výkonem (I_TV_B) a u druhého 

jeho zatížení postupně narůstá ze stavu naprázdno až do jeho jmenovitého výkonu (I_TV_S). 

I pro tento případ platí, že proudy stejných traťových úseků napájených z obou schémat 

zapojení se vzájemně překrývají. 

 

Obr. 42 – Časové průběhy sekundárních proudů trakčních transformátorů 

  

 

Obr. 43 – Časové průběhy činitelů napěťové nesymetrie v přívodním vedení 110 kV 
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Průběhům proudů z obr. 42 odpovídají průběhy činitelů napěťové nesymetrie na obr. 43. Do 

grafu jsou opět z důvodu porovnání rozdílných úbytků napětí v jednotlivých fázích napájecího 

vedení po prostřídání fází na přívodních svorkách trakční transformovny vyneseny čtyři 

průběhy, přičemž barevné rozlišení jednotlivých průběhů je totožné s variantou č. 1: první 

průběh, vyznačen červeně, je průběh činitele napěťové nesymetrie pro schéma „Scott“ podle 

obr. 41 a varianty připojení k napájecí síti č. 1 a druhý, vyznačen zeleně, je opět pro schéma 

„Scott“ podle varianty připojení č. 2. Další dva průběhy vyneseny modře a fialově přísluší 

schématu „V“ a variantám připojení č. 3 a č. 4. 

U schématu „Scott“ dochází s postupně rostoucím zatížením pomocného transformátoru 

(I_TV_S) ke snižování hodnoty činitele napěťové nesymetrie, neboť zároveň tímto dochází ke 

zmenšování rozdílů mezi síťovými proudy v napájecím vedení. V počáteční fázi, kdy hlavní 

transformátor je připojen a zatížen jeho jmenovitým výkonem (I_TV_B) a pomocný 

transformátor je ve stavu naprázdno, je v napájecím vedení, po zanedbání proudu naprázdno 

respektive nabíjecího proudu trakčního vedení, 100% proudová nesymetrie, což je stejný stav 

jako u schématu „T“. Na konci spínacího procesu, kdy oba transformátory dodávají do 

příslušných traťových úseků co do velikosti stejný proud, proudová nesymetrie v napájecím 

vedení klesá k nule, přičemž její nenulovost je způsobená pouze rozdílnými impedancemi 

jednotlivých fází napájecího vedení. Minimální hodnota činitele napěťové nesymetrie činí 

0,069 % a maximální 0,947 % (platí pro 2. způsob připojení podle obr. 41). Maximální rozdíl 

v hodnotě činitele napěťové nesymetrie při prostřídání fází na přívodních svorkách trakční 

transformovny dosahuje 0,073 %. 

Pro schéma „V“ je průběh zatížení trakčních transformátorů totožný se schématem „Scott“. 

Počáteční fáze rovněž začíná se 100% proudovou nesymetrií v napájecím vedení, ovšem na 

konci spínacího procesu, kdy oba transformátory jsou zatíženy jejich jmenovitými výkony, je 

proudová nesymetrie v napájecím vedení 50 %. V krajních bodech mají hodnoty činitelů 

napěťové nesymetrie přibližně stejnou velikost, což znamená, že 100% zatížení trakční 

transformovny přenášené jedním transformátorem má stejný vliv na hodnotu činitele 

napěťové nesymetrie jako 2  100% zatížení trakční transformovny rovnoměrně rozdělené 

mezi dva totožné transformátory. Z výše uvedeného vyplývá, že nebude-li překročen jmenovitý 

výkon transformátorů, pak u schématu „V“ nedojde k překročení hodnoty  činitele napěťové 

nesymetrie, který přísluší 100% zatížení trakční transformovny ve schématu „T“. Vyjádřeno 

numericky na základě naměřených hodnot, hodnota činitele napěťové nesymetrie nepřesáhne 

hodnotu 1 %. Minimální dosažená hodnota činitele napěťové nesymetrie pro 3. způsob 

připojení podle obr. 41 činí 0,723 % a maximální 0,874 %, po prostřídání fází pro 4. způsob 

připojení je minimální hodnota 0,868 % a maximální 0,978 %. Rozdíl v hodnotách činitelů 

napěťové nesymetrie při prostřídání fází na přívodních svorkách trakční transformovny, to jest 

mezi 3. a 4. způsobem připojení, dosahuje v průměru 0,131 %. 

Dalšími důležitými parametry, které lze na modelu ověřit, jsou hodnoty napětí v trakčním 

vedení. V tab. 4 jsou uvedeny efektivní hodnoty napětí pro střídavou jednofázovou trakční 

proudovou soustavu 25 kV, 50 Hz podle [18]. Za účelem ověření těchto hodnot byla na 

modelech provedena měření pro každé ze schémat zapojení. Voltmetry byly umístěny na 

výstupu z trakční transformovny a na koncích trakčních vedení obou traťových úseků. Trakční 

zátěž byla co do velikosti stejná jako v předchozích případech měření. V případě schématu 

„T“ byla trakční zátěž umístěna jednak podél trakčního vedení, tak, jak je zobrazena na obr. 14, 
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a jednak byla soustředěna na obou koncích trakčního vedení. V případě schémat „V“ a „Scott“ 

byla celá zátěž soustředěna na koncích trakčního vedení. Důvodem umístění celé trakční zátěže 

na konce trakčního vedení byla simulace nejnepříznivějšího možného provozního stavu 

z hlediska poklesů napětí v trakčním vedení.  

Tab. 4 – Přípustné mezní hodnoty napětí pro střídavou trakční proudovou soustavu 25 kV, 50 Hz 

 

Napětí (kV)   

29 nejvyšší krátkodobé napětí 
doba trvání napětí mezi těmito napětími nesmí 

být delší než 5 minut 
27,5 nejvyšší trvalé napětí 

25 jmenovité napětí  

19 nejnižší trvalé napětí 
doba trvání napětí mezi těmito napětími nesmí 

být delší než 2 minuty 
17,5 nejnižší krátkodobé napětí 

 

Na obr. 44 jsou zobrazeny časové průběhy efektivních hodnot napětí na výstupu z trakční 

transformovny (U_TV červeně) a na obou koncích trakčního vedení (U_TVES zeleně a U_TVEB 

modře) pro případ, kdy zátěž je situována podél trakčního vedení. Hnědě je vynesen 

sekundární zátěžový proud trakčního transformátoru (I_TV). Napětí naprázdno se pohybuje 

kolem hodnoty 27 kV, po zatížení obou traťových úseků jmenovitou zátěží (tj. 200% zatížení 

trakčního transformátoru) poklesne napětí na výstupu z trakční transformovny na 20,5 kV, na 

konci delšího traťového úseku (U_TVES) poklesne na 17,9 kV a na konci kratšího traťového 

úseku (U_TVEB) na 18,6 kV. Na obr. 45 je zobrazen časový průběh napětí pro případ, kdy celá 

trakční zátěž je připojena na koncích traťových úseků. Velikost trakční zátěže a označení napětí 

a proudu koresponduje s předchozím případem. Napětí naprázdno je kolem 27 kV, po 

maximálním zatížení obou traťových úseků poklesne napětí na výstupu z trakční 

transformovny na 21,4 kV, na konci delšího traťového úseku (U_TVES) poklesne na 16,2 kV 

a na konci kratšího traťového úseku (U_TVEB) na 17,4 kV. V obou případech rozdělení 

trakčních zátěží napětí na koncích napájených traťových úseků nesplňuje podmínky uvedené 

v tab. 4, kdy napětí v trakčním vedení nesmí trvale poklesnout pod hodnotu 19 kV. V praxi však 

k takovým poklesům napětí nedojde, neboť automatická regulace provádí přepínání odboček 

transformátoru a udržuje tak napětí na výstupu z trakční transformovny na hodnotách mezi 

26,5 kV až 27 kV [2]. Rozdíl napětí mezi jednotlivými odbočkami činí 2 %, což představuje 

0,54 kV. Z obr. 44 a obr. 45 je dále zřejmé, že napětí na koncích traťových úseků při 

jmenovitém zatížení trakčního transformátoru (463 A) se v obou případech pohybuje v trvale 

přípustných mezích i bez přepínání odboček transformátorů. 
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Obr. 45 – Časové průběhy napětí na výstupu z trakční transformovny a na koncích trakčního vedení 
a proudu na sekundární straně trakčního transformátoru pro schéma „T“ se zátěží připojenou na 

koncích trakčního vedení 

 

 

 

Obr. 44 – Časové průběhy napětí na výstupu z trakční transformovny a na koncích trakčního vedení 
a proudu na sekundární straně trakčního transformátoru pro schéma „T“ s podélně rozloženou zátěží 
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Na obr. 46 jsou zobrazeny časové průběhy efektivních hodnot napětí a proudů pro schéma 

„T“ a trakční zátěže připojené na koncích trakčních vedení. Červeně a zeleně (U_TV_S a U_TV_B) 

jsou vyneseny průběhy napětí na sekundárních stranách trakčních transformátorů, modře 

a fialově (U_TVES a U_TVEB) průběhy napětí na koncích traťových úseků a konečně hnědou 

a šedou barvou (I_TV_S a I_TV_B) jsou vyznačeny průběhy zátěžových proudů trakčních 

transformátorů. Na výstupu z trakční transformovny bylo při stavu naprázdno naměřeno 

požadované jmenovité napětí trakční transformovny, tj. 27 kV, po zatížení trakčních 

transformátorů jejich jmenovitým proudem pokleslo napětí na výstupu z trakční 

transformovny U_TV_S na hodnotu 23,8 kV a U_TV_B na hodnotu 23,9 kV. Na konci kratšího 

traťového úseku kleslo napětí U_TVEB na hodnotu 19,1 kV, zatímco na konci delšího traťového 

úseku kleslo napětí U_TVES na 18,1 kV. Tato hodnota napětí se již pohybuje pod hranicí 19 kV, 

tudíž spadá do oblasti hodnot povolených krátkodobých napětí. V praxi by v tomto případě 

došlo během krátké doby ke zvýšení napětí na výstupu z trakční transformovny automatickým 

regulátorem na hodnotu kolem 27 kV, a tím by se zvýšila i hodnota U_TVES nad 19 kV 

a překročila tímto spodní hraniční hodnotu pro trvale nejnižší napětí. 

 

Obr. 46 – Časové průběhy napětí na výstupu z trakční transformovny a na koncích trakčního vedení 
a proudů na sekundárních stranách trakčních transformátorů pro schéma „V“ se zátěžemi připojenými 

na koncích trakčního vedení 

Časové průběhy efektivních hodnot napětí a proudů pro schéma „Scott“ jsou znázorněny na 

obr. 47. Označení vynesených veličin i rozmístění a velikost trakčních zátěží jsou totožné se 

schématem „V“. Rovněž naměřené hodnoty jsou díky identickým výstupním parametrům 

trakčních transformátorů obou schémat a jejich vzájemné zaměnitelnosti prakticky stejné. 

Drobný rozdíl se projevuje pouze u výstupních napětí z trakční transformovny U_TV_S 

a U_TV_B po zatížení transformátorů jejich jmenovitým výkonem, kdy tato napětí dosahují 

shodně hodnoty 23,9 kV. 
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Obr. 47 – Časové průběhy napětí na výstupu z trakční transformovny a na koncích trakčního vedení 
a proudů na sekundárních stranách trakčních transformátorů pro schéma „Scott“ se zátěžemi 

připojenými na koncích trakčního vedení 

Přítomnost nižšího napětí v trakčním vedení, než je jmenovitá hodnota napětí trakční 

transformovny, na druhou stranu umožňuje v současné době aplikovat proces rekuperačního 

brzdění, který byl v minulosti u střídavé trakční proudové soustavy znemožněn zpětnými relé 

v trakčních transformovnách, která při směru toku elektrické energie z trakčního vedení do 

nadřazené napájecí soustavy vybavila a způsobila tak vypnutí trakční transformovny. 

V současné době je na tratích SŽDC, s. o. rekuperace povolena ve zkušebním provozu na 

několika traťových úsecích, přičemž jedinou legislativní podmínkou je souhlas nadřazeného 

distributora elektrické energie s přetokem rekuperované energie z trakčních transformoven 

do jeho sítě. 
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5 Predikce zmírnění harmonického zkreslení trakčního proudu 

rozšířením filtrů FKZ 

Tak, jak je v čase značně proměnlivá velikosti odběru trakčního proudu, tak proměnlivé je 

i jeho harmonické zkreslení. Jak již bylo zmíněno v kapitolách 1.1.1 a 1.2.2, SŽDC, s. o. používají 

v trakčních transformovnách filtračně-kompenzační zařízení (FKZ), kterým kompenzují účiník 

základní harmonické a zmírňují velikost celkového harmonického zkreslení odebíraného 

trakčního proudu THDI a to snižováním amplitud harmonických složek zejména řádů 3 a 5, na 

které jsou LC větve naladěny. Při konstrukci FKZ bylo vzato v úvahu i jeho případné rozšíření 

o další filtrační LC větev naladěnou na vlastní rezonanční frekvenci blízké harmonické složce 

7. řádu. 

V následujících kapitolách je analyzován přínos možného doplnění FKZ o LC větev pro 

kompenzaci proudové harmonické 7. řádu. Pro simulaci je použit upravený a doplněný model 

sítě pro schéma zapojení „T“. 

 Model FKZ a jeho frekvenční analýza 5.1

Schéma modelu pro simulaci přenosu harmonických proudů do napájecí sítě přes trakční 

transformátor je na obr. 48. Model napájecího vedení 110 kV je ve srovnání s modelem pro 

analýzu napěťové nesymetrie zjednodušen a nahrazen podélnou indukčností s činným 

odporem (NTW). Spektrální složky harmonických proudů přicházející z hnacího vozidla, 

jakožto generátoru těchto proudů, nejsou ovlivněny impedancí, do které přicházejí. Model 

trakčního transformátoru je totožný s modelem pro schéma „T“ na obr. 14. 

 

Obr. 48 – Schéma modelu FKZ a zdroje harmonických proudů  
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Jednotlivé prvky FKZ byly parametrizovány podle [2] a [17] takto: 

L3   128 mH, C3  9,1 F, R3  1,1 , f3rez   147,5 Hz 

L5   198 mH, C5  2,063 F, R5  0,7 , f5rez   249 Hz 

L7   148 mH, C7  1,405 F, R7  1,55 , f7rez   349 Hz 

Dekompenzační větev: Ldek   521 mH, Rdek  6,02 . 

Jako zdroj harmonických proudů byl použit prvek HFS Source ze záložky roletového menu 

Steady-state. Jelikož počet harmonických frekvencí jednoho prvku HFS Source je omezen číslem 

11, byl paralelním připojením dalšího zdroje tento počet zdvojnásoben. Schéma bylo dále 

doplněno sondami pro měření efektivních a okamžitých hodnot primárních a sekundárních 

proudů a časovými spínači umožňujícími měřit stavy bez filtrace harmonických složek, s filtrací 

pro harmonické složky řádů 3 a 5 a s filtrací harmonických složek řádů 3, 5 a7 během jednoho 

cyklu výpočtu. 

Vytvořené schéma bylo následně testováno použitím procedury Frequency scan. Na obr. 49 je 

zobrazen průběh velikostí útlumů jednotlivých spektrálních složek trakčního proudu jako 

funkce frekvence. Zeleně je vyznačen průběh útlumů pro FKZ s filtry pro harmonické proudy 

řádů 3 a 5, červeně průběh útlumů po doplnění FKZ filtrem pro harmonickou 7. řádu. 

Maximální hodnoty útlumů nastávají na frekvencích vlastních sériových rezonancí jednotlivých 

LC větví, naopak minimální útlum harmonických složek nastává na frekvencích paralelních 

rezonancí. Právě hodnota frekvence paralelní rezonance ležící mezi hodnotami sériových 

rezonancí pro LC větve harmonických řádů 3 a 5 je předmětem dalšího dílčího testu modelu. 

 

 

Obr. 49 – Frekvenční charakteristika FKZ – míra útlumu spektrálních složek trakčního proudu 

 

fs_fkz_357_dekomp.pl4:  c:SOURCE-TT      
fs_fkz_35_dekomp.pl4:  c:SOURCE-TT      

50 100 150 200 250 300 350 400 450 (Hz) 
0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

M
ír

a
 ú

tl
u
m

u
 (

-)
 

M
in

 
M

a
x
 



75 
 

 V oblastech tratí elektrifikovaných střídavou trakční proudovou soustavou se používá na 

napěťové hladině 110 kV ovládací frekvence signálu HDO 216,67 Hz. Pro tuto frekvenci musí 

absolutní hodnota vstupní impedance trakční transformovny jako celku na vstupních svorkách 

dosahovat jisté minimální hodnoty. Za účelem ověření této hodnoty bylo schéma modelu FKZ 

z obr. 48 doplněno prvky trakčního vedení se stejnými parametry jako v případě schémat pro 

analýzu nesymetrie a trakčního transformátoru Transf reprezentovaného indukčností s činným 

odporem s parametry Ltransf  29,8 mH, Rtransf  0,39  [17]. Rozšířené schéma modelu pro 

měření vstupní impedance trakční transformovny je na obr. 50. 

Porovnávány byly celkem čtyři možné varianty, které by mohly v praxi nastat, jejich průběhy 

jsou zobrazeny na obr. 51. První dva průběhy přísluší FKZ s filtry pro harmonické 3. a 5. řádu 

a to s připojeným trakčním vedením (zeleně) a bez připojeného trakčního vedení (červeně). 

Podobně je to v případě rozšíření FKZ filtrem pro harmonickou 7. řádu, kdy průběh hodnot 

vstupní impedance s připojeným trakčním vedením je vynesen fialově a průběh vstupní 

impedance bez připojeného trakčního vedení je zobrazen modře. 

Minimální hodnoty vstupní impedance trakční transformovny pro jednotlivé varianty byly 

stanoveny podle [28] na základě hodnoty vstupní impedance trakční transformovny na 

kmitočtu základní harmonické a číselně se rovnají: FKZ35 bez TV = 327  , FKZ35 s TV = 360  , 

FKZ357 bez TV = 407     FKZ357 s TV = 462  . 

U obou variant FKZ je podle obr. 51 zřejmé, že hodnoty frekvencí, na kterých nastávají 

paralelní rezonance, po připojení maximální délky trakčního vedení poklesnou přibližně 

o 2 Hz. Bude-li připojena pouze část trakčního vedení, budou hodnoty těchto poklesů o něco 

nižší. Z hlediska nežádoucího útlumu signálu HDO na frekvenci 216,67 Hz je podstatná 

informace, že po rozšíření FKZ o LC větev pro filtraci harmonické 7. řádu poklesne hodnota 

vstupní impedance trakční transformovny pod stanovenou minimální hodnotu, tudíž se jedná 

o nepříznivý stav. To platí pro připojené i odpojené trakční vedení. 

Hodnoty frekvencí sériových rezonancí jednotlivých LC větví (bez zobrazení) z pohledu 

frekvenční analýzy trakční transformovny prováděné na jejích vstupních svorkách jsou nižší 

než vlastní frekvence těchto LC větví a to vlivem indukčnosti trakčního transformátoru, která je 

 

Obr. 50 – Schéma modelu FKZ pro kontrolu hodnoty vstupní impedance TT  
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těmto LC větvím předřazena. Tato skutečnost však nemá žádný dopad na řádnou funkci FKZ, 

neboť FKZ filtruje harmonické složky vyšších řádů přicházející ze směru trakčního vedení, 

tudíž z pohledu směru jejich toku se FKZ nachází ještě před trakčním transformátorem. 

 Zhodnocení přínosu rozšíření filtrů FKZ 5.2

Na modelu FKZ z obr. 48 byly testovány celkem tři rozdílné tvary průběhů trakčního proudu. 

V prvním případě byl generován trakční proud obdélníkového průběhu se spektrem 

harmonických vyšších řádů podle „amplitudového zákona“, tj. vztahu (25). Druhý tvar proudu 

vycházel z hodnot měření dlouhodobých průměrů podle [29] a třetí průběh odpovídal 

hodnotám naměřeným v trakční transformovně Blansko v době vypnutého FKZ [2]. Spektrum 

generovaných harmonických proudů se skládá ze základní harmonické a všech lichých 

harmonických vyšších řádů až do 39. řádu a nezahrnuje příspěvky z fázového regulátoru 

proudu dekompenzační větve FKZ. 

Spektrální analýza proudů byla provedena pomocí nástroje MC´s PlotXWin-Fourier chart, jenž 

umožňuje zobrazit sloupcový graf amplitudového a fázového spektra a také provádí export 

číselných hodnot. Výstup je možno volit v absolutních nebo relativních hodnotách. 

Spektrum lichých harmonických složek do 29. řádu pro ideální průběh usměrněného proudu je 

zobrazeno ve sloupcovém grafu na obr. 52. Levý sloupec znázorňuje hodnoty bez filtrace 

harmonických složek vyšších řádů, prostřední sloupec hodnoty po připojení FKZ v konvenčním 

schématu, tj. s filtrací harmonických složek 3. a 5. řádu a pravý sloupec hodnoty spektra po 

rozšíření FKZ o filtraci harmonické 7. řádu. 

Na obr. 53 je zobrazeno harmonické spektrum trakčního proudu odpovídající průměrům 

harmonických proudů z dlouhodobých měření, které je z hlediska míry deformace trakčního 

 

Obr. 51 – Posuny hodnot vstupní impedance TT vlivem změny parametrů FKZ 
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proudu příznivější než u ideálního průběhu.  Legenda grafu je stejná jako u grafu pro ideální 

průběh proudu na obr. 52. 

 

 

Obr. 52 – Sloupcový graf lichých harmonických složek pro ideální průběh proudu  

 

Obr. 53 – Sloupcový graf lichých harmonických složek pro průběh proudu dlouhodobých průměrů  
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Harmonické spektrum trakčního proudu pro třetí simulovaný průběh se opírá o hodnoty 

získané prostřednictvím krátkodobého měření v trakční transformovně Blansko v rámci 

provádění měření pro [2], kdy FKZ bylo po dobu 40 minut vypnuté. Do generátorů proudů byly 

vloženy průměrné hodnoty jednotlivých amplitud za toto měřené období. Na obr. 54, obr. 55 

a obr. 56 jsou pro ilustraci zobrazeny časové průběhy relativních hodnot harmonických proudů 

řádu 3, 5 a 7 vztažených k základní harmonické, na obr. 57 je pak vynesen průběh celkového 

harmonického zkreslení trakčního proudu a na obr. 58 je zobrazen časový průběh efektivních 

hodnot sekundárního proudu trakčního transformátoru. Okamžité hodnoty jsou proloženy 

křivkou klouzavého průměru. 

Z grafů jsou patrné značné dynamické nárůsty a poklesy harmonického zkreslení proudu, což 

je charakteristické pro trakční odběry. Evidentní nárůst poměrného obsahu zejména 

u harmonické 3. řádu je patrný v období počátku měření mezi 10.30 až 11.10, kdy bylo FKZ 

mimo provoz. Největší nárůst poměrného obsahu harmonické 5. řádu nastal kromě již 

zmíněného období vypnutého FKZ také v době mezi 21. hodinou a 1. hodinou ranní. V té době 

došlo k postupnému poklesu trakčního odběru (viz obr. 58) až na minimální hodnotu kolem 

31 A, což odpovídá výkonu 0,8 MV  A, zatímco celkové harmonické zkreslení, především 

vlivem dominantní harmonické 5. řádu, narůstá (viz obr. 55 a obr. 57 ). Vliv hnacích vozidel na 

složení spektra harmonických proudů přešel v tomto období do pozadí a začal převládat vliv 

ostatních oběrů napájených z trakčního vedení, kterými jsou například elektrický ohřev 

výhybek a z hlediska míry zkreslení odebíraného trakčního proudu je to zejména napájení 

zabezpečovacího zařízení, které obsahuje měniče pracující ve schématu: snižovací 

transformátor – neřízený usměrňovač – stejnosměrný meziobvod – napěťový střídač. Jistý 

podíl na zkreslení proudu má rovněž regulátor dekompenzační větve. Příspěvky harmonických 

proudů od těchto zařízení k celkovému zkreslení trakčního proudu jsou v trakčním vedení 

vždy přítomny, jen vzhledem k poměru k velikosti proudu odebíraného hnacími vozidly jsou 

malé a neidentifikovatelné, prokazatelně se projeví až v době útlumu vlakové vozby. 

 

Obr. 54 – Časový průběh poměrného obsahu harmonické 3. řádu v trakčním proudu 
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Obr. 55 – Časový průběh poměrného obsahu harmonické 5. řádu v trakčním proudu 

 

Obr. 56 – Časový průběh poměrného obsahu harmonické 7. řádu v trakčním proudu 
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Na obr. 59 je zobrazeno harmonické spektrum trakčního proudu odpovídající průměrům 

harmonických proudů odvozených z měření v trakční transformovně, které je z hlediska míry 

deformace trakčního proudu opět o něco příznivější než u simulace ideálního průběhu proudu.  

Legenda grafu je stejná jako u předchozích grafů. 

 

 

Obr. 57 – Časový průběh celkového harmonického zkreslení trakčního proudu 

 

Obr. 58 – Časový průběh efektivních hodnot sekundárního proudu trakčního transformátoru 
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Ve srovnávací tab. 5 je uveden přehled naměřených hodnot ze všech tří simulací. Hodnoty ve 

sloupcích Před filtrací jsou poměrné hodnoty harmonických proudů vztažené k základní 

harmonické, tedy hodnoty vložené do generátorů harmonických proudů, hodnoty ve sloupcích 

FKZ 35 a FKZ 357 jsou hodnoty harmonických proudů měřených na primární straně trakčního 

transformátoru po připojení FKZ.  

Z hlediska útlumu harmonické 7. řádu je podstatné, že již po připojení FKZ s filtrací pouze pro 

harmonické proudy 3. a 5. řádu dojde ke zmenšení amplitudy této harmonické o 32 %.  

Amplitudy harmonických dalších vyšších řádů jsou rovněž přiměřeně tlumeny (9. h. o 29 %, 

11. h. o 27 % atd.) Důvodem je skutečnost, že byť frekvence sériových rezonancí filtrů pro 

harmonické řádů 3 a 5 leží těsně u hodnot 150 Hz a 250 Hz, mají přesto takto ostře laděné 

LC větve z pohledu harmonických proudů řádu 7 a vyšších konečnou hodnotu impedance, což 

znamená, že určitá část proudu těchto harmonických se uzavírá přes tyto větve a nešíří se dál 

do napájecí sítě. Filtr pro harmonickou 3. řádu sníží hodnotu amplitudy této harmonické 

v celkovém proudu o 84 % a filtr pro harmonickou 5. řádu vlivem těsnějšího naladění jeho 

rezonanční frekvence k hodnotě 250 Hz o 95,5 %. Po připojení LC větve pro harmonickou 

7. řádu dojde k výraznému útlumu této harmonické, neboť podobně jako u filtru pro 

harmonickou 5. řádu, je tato větev laděna ostře. Průměrná poměrná hodnota harmonické 

7. řádu k základní harmonické byla v období vypnutého FKZ 2,91 % a za období celého 

25hodinového měření, vyjma období vypnutého FKZ, činila 3,07 %.   

Vzhledem k tomu, že obsah složky harmonického proudu 7. řádu v celkovém proudu je 

v reálném provozu podstatně menší než u ideálního průběhu, bude mít jeho eliminace i malý 

význam co se týče míry zmenšení hodnoty ukazatele celkového harmonického zkreslení 

 

Obr. 59 – Sloupcový graf lichých harmonických složek pro průběh proudu na základě průměrů 
z krátkodobého měření v TT 
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proudu THDI. Zatímco u ideálního průběhu proudu dojde po připojení filtru pro harmonickou 

7. řádu ke snížení hodnoty THDI, v porovnání s hodnotou THDI po filtraci harmonických proudů 

řádů 3 a 5, o 10,2 %, v případě druhého průběhu proudu jsou to 5,1 % a pro třetí průběh činí 

tento rozdíl 6,5 %. Z hlediska absolutních poklesů THDI činí tyto rozdíly 4,8 %, 1,4 % a 0,9 %. 

Tab. 5 – Srovnávací tabulka relativních hodnot harmonických proudů vztažených k základní 

harmonické (údaje v procentech) 

 Obdélníkový průběh Dlouhodobý průměr Průměr z měření v TT 

Řád 

harmo-

nické 

Před 

filtrací 

Po filtraci 

Před 

filtrací 

Po filtraci 

Před 

filtrací 

Po filtraci 

FKZ 

35 

FKZ 

357 

FKZ 

35 

FKZ 

357 

FKZ 

35 

FKZ 

357 

  1. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  3. 33,3 5,3 5,3 25 4 4 12,43 2 2 

  5. 20 1,3 1,3 10 0,65 0,65 4,91 0,32 0,32 

  7. 14,3 9,7 0,65 5,1 3,47 0,24 2,91 1,98 0,14 

  9. 11,1 7,9 6,2 3,1 2,24 1,75 2,24 1,62 1,27 

11. 9,1 6,7 5,6 2,2 1,62 1,36 1,03 0,76 0,64 

13. 7,7 5,8 5 1,5 1,12 0,96 0,52 0,39 0,33 

15. 6,7 5 4,4 1,2 0,9 0,78 0,24 0,18 0,16 

17. 5,9 4,4 3,8 1 0,75 0,66 0,15 0,12 0,1 

19. 5,3 4 3,5 0,9 0,69 0,6 0,11 0,08 0,07 

21. 4,7 3,6 3,2 0,8 0,61 0,53 0,11 0,08 0,07 

23. 4,3 3,3 2,9 0,6 0,46 0,41 0,09 0,06 0,06 

25. 4 3 2,7 0,5 0,38 0,34 0,04 0,03 0,03 

27. 3,7 2,8 2,5 0,4 0,3 0,27 0,04 0,03 0,03 

29. 3,5 2,7 2,4 0,3 0,23 0,21 0,02 0,02 0,02 

THDI 47 19,9 15,1 27,8 6,3 4,9 13,9 3,4 2,5 
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Z hlediska vlivu provozu střídavé vozby na napájecí soustavu je příznivé, že harmonické 

zkreslení trakčního proudu nedosahuje teoretických hodnot uvedených v tab. 1. V reálném 

provozu je nutné počítat i s necharakteristickými harmonickými řády, přičemž celkové 

harmonické zkreslení trakčního proudu může být vyšší než 46 % typických pro maximální 

možné zkreslení proudu po jeho usměrnění v diodovém můstku, a také s harmonickými 

proudy sudých řádů, byť tyto jsou zanedbatelné a významně nepřispívají k celkovému 

harmonickému zkreslení. Jejich výskyt je však náhodný a značně nepředvídatelný, i proto se 

obvykle při simulacích zanedbávají. 
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Závěr 

Cílem této disertační práce bylo analyzovat vliv trakčního odběru střídavé jednofázové 

elektrické vozby 25 kV, 50 Hz na energetickou napájecí soustavu z hlediska účinků 

nepříznivých vlivů. Práce se podrobně věnuje rozboru fenoménu nesymetrie v napájecím 

vedení. Popisuje její vznik, porovnává vliv různých schémat zapojení trakčních transformoven 

na hodnotu činitele napěťové nesymetrie, vyhodnocuje praktické měření v trakční 

transformovně a navrhuje další schéma připojení trakční transformovny k napájecí síti jako 

opatření pro zmírnění dopadu vlivu nesymetrického spotřebiče, kterým je střídavá 

jednofázová elektrická vozba, na míru nesymetrie v napájecí soustavě. Druhou oblastí, kterou 

se disertační práce zabývá, je vyšetřování poměrů harmonického zkreslení trakčního proudu 

v kontextu s eventuálním rozšířením filtračně-kompenzačního zařízení o filtrační větev 

harmonických proudů 7. řádu a analýza dopadu rozšíření tohoto zařízení na šíření signálu HDO 

z hlediska jeho možného útlumu. 

Za účelem analýzy nesymetrie byl v programu ATP vytvořen model energetické napájecí 

a trakční soustavy, jehož parametry odpovídají skutečným hodnotám. Model obsahuje zdroj, 

napájecí a trakční vedení, trakční zátěž a tři varianty schémat zapojení trakční transformovny.     

Záměrem simulací provedených na modelech bylo měření hodnot činitelů napěťové 

nesymetrie na vstupních svorkách trakční transformovny. V prvním případě šlo 

o porovnání dvou existujících variant zapojení trakčních transformoven SŽDC, s. o. – schémat 

„T“ a „V“. V dalším kroku bylo porovnáváno schéma „V“ se schématem obsahujícím Scottův 

transformátor, které se v České republice pro účely napájení trakčního vedení nepoužívá, ale 

ve světě nachází své uplatnění, především v některých asijských státech při napájení vysoko-

rychlostních tratí. Výsledky modelování tak přinášejí několik důležitých zjištění. 

V případě schématu „T“ bylo možné díky simulaci přesáhnout hranici běžné zatížitelnosti 

trakčního transformátoru až na dvojnásobek jeho jmenovitého výkonu. V tomto případě 

dosahuje hodnota činitele napěťové nesymetrie 1,892 %. V současném praktickém provozu se 

zatížitelnost trakční transformovny dosahující hodnot vysoce nad jmenovitým výkonem 

trakčního transformátoru vyskytuje zřídka a trvá pouze krátce, ale vzhledem k tomu, že je 

technicky i legislativně možná, tak modelované hodnoty činitele napěťové nesymetrie 

poskytují v této oblasti zatížení cenné informace. 

Výsledky modelování ve schématu „V“ umožnily získat představu o míře zmírnění napěťové 

nesymetrie v přívodním vedení po připojení druhého trakčního transformátoru, neboť při 

praktickém měření byla trakční transformovna zapojena ve schématu „T“. Při porovnávání se 

schématem „T“ bylo uvažováno jednak rovnoměrné rozdělení trakční zátěže mezi oba 

transformátory, což zaručuje nejnižší možnou míru nesymetrie pro toto schéma, a jednak 

nerovnoměrně rozdělené zatížení. Výsledky měření potvrzují, že připojení druhého 

transformátoru bude mít vždy kladný nebo maximálně neutrální dopad ve smyslu snížení 

procentní hodnoty činitele napěťové nesymetrie v přívodním vedení. Z analýzy dále vyplývá, že 

bude-li každý z transformátorů zatěžován do hodnoty jeho jmenovitého výkonu, pak je možné 

dosáhnout hodnoty činitele napěťové nesymetrie pod 1 %. 
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Simulace rovněž umožnila „izolovat“ odběr trakční transformovny od ostatních netrakčních 

odběrů připojených ke stejným 110kV napájecím linkám v rozvodně Blansko-město a získat 

tak představu o míře napěťové nesymetrie v napájecí síti způsobené pouze trakčním odběrem. 

Jak je patrné z indexu determinace R2, trakční odběr přispívá k napěťové nesymetrii v napájecí 

síti přibližně z jedné poloviny, druhou polovinu tvoří příspěvek netrakčních odběrů, 

přičemž měřením uskutečněným v praxi nebylo možné tyto dva nezávislé zdroje nesymetrie 

separovat. Výsledky modelování tak mohou sloužit jako opěrný argument při posuzování vlivu 

jednotlivých odběratelů připojených ke společnému napájecímu bodu na hodnotu činitele 

napěťové nesymetrie ve společném přívodním vedení. 

Model Scottova transformátoru byl vytvořen a testován za účelem ověření dalšího zmírnění 

hodnoty činitele napěťové nesymetrie v porovnání se schématem „V“, z jehož výkonových 

parametrů principiálně vychází. Výsledky dokazují, že Scottův transformátor při ryze 

jednostranném zatížení má na hodnotu činitele napěťové nesymetrie stejný vliv jako schémata 

„T“ a „V“, přičemž nezáleží na tom, zda je zatížen hlavní nebo pomocný transformátor. Při 

oboustranném zatížení jakýmikoliv nenulovými proudy má vždy příznivější dopad na zmírnění 

hodnoty činitele napěťové nesymetrie v přívodním vedení než schéma „V“. V nejpříznivějším 

případě při rovnosti proudů v obou traťových úsecích se hodnota činitele napěťové nesymetrie 

blíží nule, zatímco v případě schématu „V“ za stejných podmínek dosahuje při jmenovitém 

zatížení obou transformátorů hodnoty 0,943 %. 

Z výše uvedeného vyplývá závěr, že Scottův transformátor bude mít na eliminaci nesymetrie 

v napájecím vedení tím větší vliv, čím větší bude pravděpodobnost, že se na traťových úsecích 

vyskytnou co do velikosti stejné trakční odběry. Přínosem by tedy byla instalace Scottova 

transformátoru na tratích s vysokou hustotou dopravy, například v blízkosti velkých 

železničních uzlů nebo na hlavních tratích. 

Železniční tratě na území České republiky jsou v posledních letech častěji projížděny hnacími 

vozidly, jejichž výkon je oproti předchozím generacím hnacích vozidel až dvojnásobný. 

Tendence nástupu hnacích vozidel nové generace, a tudíž i potřeba dodávky většího výkonu do 

trakčních transformoven, je nesporná, proto může postupně dojít k tomu, že bude nutné 

instalovat do trakčních transformoven výkonnější transformátory. Budou-li použita stávající 

schémata zapojení trakčních transformoven a nezmění-li se konfigurace napájecí soustavy, 

dojde již při 1,5násobném navýšení výkonu trakční transformovny ke zvýšení hodnoty činitele 

napěťové nesymetrie v napájecím vedení, která již bude blízká limitní hodnotě 1,5 %. Instalace 

Scottova transformátoru by vedla ke snížení míry nesymetrie v napájecí síti. 

Navýšení výkonu trakčních transformoven nebo stavba nových se týká i uvažované výstavby 

vysokorychlostních tratí na našem území, protože podobně jako v některých evropských 

zemích používajících dvě různé trakční proudové soustavy by bylo pro napájení vysoko-

rychlostních tratí použito výhradně střídavé trakční proudové soustavy 25 kV, 50 Hz. Výkony 

trakčních transformátorů se na evropských vysokorychlostních tratích pohybují kolem 

40 MV  A až 63 MV  A. I v tomto případě by použití Scottova transformátoru mělo pozitivní 

vliv na zmírnění nesymetrie v napájecím vedení, neboť při použití konvenčních schémat 

napájení „T“ a „V“ by při těchto výkonech došlo k výraznému překročení limitní hodnoty 

činitele napěťové nesymetrie. 
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Úplné symetrizace při transformaci třífázové soustavy na jednofázovou nebo dvoufázovou 

soustavu lze dosáhnout jedině použitím dodatečných technických prostředků, nikoli pouhou 

kombinací zapojení vinutí transformátorů. Použitím Scottova transformátoru v trakční 

transformovně je možné do nemalé míry eliminovat nesymetrii trakčního odběru na hodnoty 

z legislativního hlediska přijatelné. Bude-li Scottův transformátor doplněn zařízením RPC, pak 

je možné dosáhnout i úplné symetrizace trakčního odběru. 

Na vytvořeném modelu FKZ byla provedena frekvenční analýza obvodu s cílem ověřit hodnoty 

sériových rezonancí jednotlivých LC větví a poté byl model podroben kontrole hodnoty vstupní 

impedance trakční transformovny jako celku. Výsledky tohoto měření odhalily, že zatímco pro 

FKZ v konvenčním schématu, ať už s připojeným nebo odpojeným trakčním vedením, hodnota 

vstupní impedance neklesne pod stanovenou minimální hranici, po rozšíření FKZ o filtrační 

větev harmonických proudů 7. řádu dojde k poklesu hodnoty vstupní impedance trakční 

transformovny pod její minimální stanovenou mez, a to opět v jejích obou variantách, to jest 

s i bez připojeného trakčního vedení. K posunu hodnoty frekvence paralelní rezonance, tedy 

změny hodnoty vstupní impedance na frekvenci signálu HDO, dojde rovněž v případě, bude-li 

v dekompenzační větvi demontován snižovací transformátor 22/5 kV a nahrazen regulátorem 

provozovaným na napěťové hladině 27 kV. Z výše uvedeného vyplývá, že hodnota frekvence, 

na které nastává paralelní rezonance, je citlivá na změny parametrů indukčností a kapacit 

v trakčním obvodu jako celku, a tudíž není možné z hlediska nepřípustného útlumu signálu 

HDO bez komplexního přeladění prvků ostatních LC větví jednoduše připojit další větev pro 

omezení harmonických proudů 7. řádu. 

Na modelu byly testovány tři průběhy trakčního proudu s rozdílným spektrálním obsahem 

harmonických proudů vyšších řádů. Při simulaci byly vzaty v úvahu charakteristické 

harmonické vyšších řádů. Nastavení sériových rezonancí LC filtrů odpovídalo praktickému 

provedení FKZ.  

Vzájemným porovnáním míry útlumu harmonických proudů vyšších řádů a jejich celkového 

harmonického zkreslení po připojení filtrační větve harmonické 7. řádu bylo zjištěno, že 

rozšíření FKZ o rezonanční obvod pro harmonickou 7. řádu by bylo žádoucí, s ohledem na 

složitost přeladění – tedy kompletní výměnu – prvků stávajících LC větví, pouze v případě 

podstatného zpřísnění legislativních požadavků ze strany dodavatele elektrické energie na 

velikost zkreslení napájecího napětí v místě připojení trakční transformovny k síti nebo 

v případě zavedení závazných norem stanovujících charakter – v tomto případě míru 

zkreslení – odebíraného proudu. Dalším důvodem rozšíření FKZ, velmi málo pravděpodobným, 

by byla změna poměrů v napájecí síti ve smyslu snížení jejího zkratového výkonu. Simulace 

rovněž prokázala, že amplitudy proudů harmonických složek 7. a dalších vyšších řádů jsou 

nezanedbatelně tlumeny již filtry stávajícího FKZ. 

Do budoucna lze vzhledem k technickému vývoji na železnici předpokládat, že obsah 

harmonických proudů vyšších řádů v trakčním proudu bude vlivem narůstajícího počtu 

hnacích vozidel moderní konstrukce, schopných odebírat proud blízký sinusovému tvaru, 

postupně klesat. Filtračně-kompenzační zařízení pak bude moci být provozováno v technicky 

jednodušší verzi a s menšími výkonovými nároky, neboť podstatná část harmonických proudů 

vyšších řádů bude eliminována přímo v jejich zdroji – hnacím vozidle. 
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Závěrem je možné bodově shrnout přínosy této disertační práce následovně: 

 Vytvoření metodiky pro stanovení nesymetrie na základě vytvoření modelů napájení 

s podporou programu ATP. Model byl vytvořen pro různé způsoby napájení a verifikován 

v konkrétních podmínkách SŽDC, s. o. 

 Podrobný rozbor Scottova transformátoru v dimenzích pro využití při napájení 

jednofázové vozby. Vytvoření modelu a na tomto základě predikce jeho přínosu 

v podmínkách železničních tratí SŽDC, s. o. 

 Vypracování metodiky pro určení míry ovlivnění signálu HDO z hlediska ladění 

parametrů prvků větví FKZ. 

 Vliv případného rozšíření FKZ filtrem harmonické 7. řádu na spektrum harmonických 

vyšších řádů v trakčním proudu. 
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