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1. ÚVOD 
 

Se stoupající poptávkou po elektrické energii rostou také požadavky na její kvalitu a 

spolehlivost dodávky. S tím je spojena nutnost modernizace distribučních sítí, především zavádění 

nových dálkově ovládaných a automatizačních prvků, které značně usnadňují a zrychlují ovládání 

těchto sítí. Těmito prvky a možnostmi jejich využití se zabývají následující kapitoly. 

Nejprve je uveden stručný teoretický rozbor řízení distribučních sítí, nutný pro pochopení 

problematiky těchto sítí. Jsou zde popsány jednotlivé topologie a typy sítí a vysvětleny základní 

pojmy. 

Následující kapitola se zabývá popisem několika vybraných dálkově ovládaných spínacích 

prvků – odpínačů a vypínačů, jejich konstrukcí a principem činnosti. Tyto prvky jsou akčními 

členy, které slouží k vlastnímu ovládání jednotlivých vedení.  

Další kapitola se zabývá možnostmi náhrady stávajících manuálních prvků novými dálkově 

ovládanými. Každý z těchto prvků má své specifické vlastnosti, které je nutné zohlednit při jejich 

výběru pro konkrétní aplikace. K tomuto účelu jsou nejčastěji používány metody multikriteriální 

analýzy, jejichž rozbor je v této kapitole stručně popsán. Dále je zde uveden praktický příklad 

nasazení dálkově ovládaných prvků společně se srovnáním jejich výhod a nevýhod. 

V předposlední kapitole jsou popsány další automatizační prvky určené pro spolupráci 

s dálkově ovládanými prvky. Jedná se především o terminálové jednotky, určené pro řízení 

akčních členů a vyhodnocování naměřených hodnot.  
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2. TEORETICKÝ ROZBOR ŘÍZENÍ DISTRIBU ČNÍCH SÍTÍ VN 
 
2.1. Elektrická síť 
 

Elektrická síť představuje soubor všech galvanicky propojených vedení a stanic stejného 

napětí. Základní typy elektrických sítí jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

 

 
Obr. 2.1. Paprsková síť – napájení z jednoho místa, ze kterého jsou vyvedeny „paprsky“ 

k jednotlivým odběratelům nebo uzlům, ve kterých se síť dále větví. Výhodou je jednoduchost, 

nevýhodou nízká spolehlivost, v případě poruchy v kterékoliv části sítě jsou odběratelé napájení 

z této části bez možnosti napájení odjinud. 

 
Obr. 2.2. Průběžná síť – přehlednější varianta paprskové sítě 

 

 
Obr. 2.3. Okružní síť – napájení z jednoho místa, ale v případě poruchy v jedné části vedení 

je možné zajistit napájení z druhé strany. Při běžném provozu jsou obě části většinou rozpojeny. 
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Obr. 2.4. Hřebenová síť – kombinace průběžné a okružní sítě s trvalým zkruhováním. 

Vysoká spolehlivost a lepší využití vedení. 

 

 
Obr. 2.5. Mřížová síť – napájení nejméně ze dvou míst, při poruše je odpojeno příslušné 

vedení, ale uzel zůstává napájen z ostatních větví. Vysoké nároky na selektivitu ochran, ale 

výsledkem je nejvyšší spolehlivost. [1] 

 
Elektrické sítě dále dělíme: 

- podle účelu na: 

• přenosové  

• distribuční 

 

- podle provedení na: 

• venkovní 

• kabelové 

 

- podle uzemnění uzlu na: 

• s účinně uzemněným uzlem 

• s neúčinně uzemněným uzlem 

• izolované 
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Požadavky kladené ne elektrické sítě: 

• bezpečnost provozu 

• spolehlivost 

• přehlednost, možnost rychlého vyhledání a odstranění poruch 

• hospodárnost provozu 

• možnost rozšiřování a modernizace 

• unifikace jednotlivých částí  

 
2.2. Elektrická stanice 
 

Elektrické stanice dělíme podle účelu na: 

• transformovny – slouží ke změně napětí přenášené elektrické energie při stejné 

frekvenci a druhu proudu 

• spínací stanice – slouží k rozvádění elektrické energie bez změny napětí, frekvence a 

druhu proudu 

• měnírny – slouží ke změně druhu proudu nebo frekvence přenášené elektrické energie 

• kompenzovny – slouží k vyrovnání jalových složek střídavého proudu 

 

Dále můžeme podle druhu provozu rozlišovat elektrické stanice: 

• s trvalou obsluhou 

• bez obsluhy s pravidelným dozorem 

• bez obsluhy s dálkovým ovládáním 

 

Podle provedení rozlišujeme elektrické stanice: 

• venkovní 

• vnitřní 

• zapouzdřené 

 
2.3. Elektrizační soustava 
 

Elektrizační soustava je soubor zařízení sloužících k výrobě, přenosu, rozvodu a spotřebě 

elektrické energie . Skládá se z elektráren, přenosových a distribučních sítí a odběrných zařízení. 
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Obr. 2.6. Schéma elektrizační soustavy [2] 
 
2.4. Přenosová soustava 

 
Přenosová soustava slouží k přenosu elektrické energie mezi hlavními uzly elektrizační 

soustavy. V České republice jsou provozovány přenosové sítě: 

 

• 3 ~ 50 Hz 400 kV s účinně uzemněným uzlem 

• 3 ~ 50 Hz 220 kV s účinně uzemněným uzlem  

• 3 ~ 50 Hz 110 kV s účinně uzemněným uzlem 

 

Do přenosové soustavy je připojena většina elektráren. Uzly přenosové soustavy jsou tvořeny 

spínacími stanicemi a transformovnami 400/110 kV nebo 220/110 kV. Z těchto stanic jsou pak 

napájeny distribuční sítě. Česká přenosová soustava je propojena se soustavami okolních států. 

Přenosové sítě jsou okružní, jsou provedeny venkovními jednoduchými nebo dvojitými vedeními. 
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2.5. Distribuční soustava 

 

Distribuční sítě slouží k rozvodu elektrické energie z napájených uzlů k odběratelům. V České 

republice jsou provozovány distribuční sítě:  

 

• 3 ~ 50 Hz 110 kV s účinně uzemněným uzlem 

• 3 ~ 50 Hz 35 kV s neúčinně uzemněným uzlem 

• 3 ~ 50 Hz 22 kV s neúčinně uzemněným uzlem 

• 3 ~ 50 Hz 10 kV s neúčinně uzemněným uzlem 

• 3 ~ 50 Hz 6 kV s neúčinně uzemněným uzlem 

• 3 PEN ~ 50 Hz 400/230 V s účinně uzemněným uzlem 

 
Sítě 110 kV jsou provedeny venkovními většinou dvojitými vedeními jako průběžné nebo 

okružní. Do těchto sítí jsou zapojeny transformovny 110 kV/vn pro veřejné sítě, trakční 

transformovny 110/27 kV a velké průmyslové podniky.  

Sítě vn jsou provedeny venkovními většinou jednoduchými vedeními jako paprskové napájené 

z jedné nebo ze dvou stran. V městských a průmyslových aglomeracích jsou použity kabelová 

vedení. Do těchto sítí jsou zapojeny transformovny vn/0,4 kV pro veřejné sítě, trakční měnírny, 

průmyslové podniky a jiné rozsáhlejší objekty s vlastními transformovnami (zdravotnická 

zařízení, obchodní střediska apod.).  

Sítě 400/230 V pro napájení maloodběratelů jsou většinou kabelové, v řídce osídlených 

oblastech venkovní. Jsou obvykle řešeny jako průběžné nebo okružní, v hustě osídlených 

oblastech se používají mřížové sítě. [3]   
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3. SYSTÉMY DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ODPÍNA ČŮ VE       
    VENKOVNÍCH SÍTÍCH VN 

 
3.1. Odpínač 

 
Odpínač je elektrický přístroj určený ke spínání provozních  proudů do jmenovitých hodnot 

s viditelnou rozpojovací drahou. Používá se převážně ve venkovních sítích vn, vyrábí se s různými 

zhášecími mechanismy a v několika provedeních podle způsobu montáže, např. na vrchol sloupu, 

pod vedení, do odbočení, pro svislé umístění. Dále si popíšeme některé typy odpínačů vyráběné 

firmou Dribo Brno. 

 
3.1.1. Venkovní odpínač s máloolejovými zhášecími komorami Dribo Fla 15/60  

 
Spínání u těchto odpínačů probíhá v těsně uzavřené zhášecí komoře naplněné 

transformátorovým olejem. Odpínače mohou být vybaveny uzemňovači na straně pevné nebo 

kyvné podpěrky, případně na obou stranách.  

Základní svařovaný rám je vyroben z ocelových profilů, povrchová ochrana proti korozi je 

zajištěna žárovým zinkováním. Žárovým zinkováním jsou chráněny i hřídele uložené 

v bronzových ložiskách a všechny další ocelové díly. Všechny proudovodné díly odpínačů jsou 

vyrobeny z galvanicky postříbřené elektrolytické mědi a tvoří bezesmyčkovou proudovodnou 

dráhu. Odpínače jsou dodávány s podpěrkami z cykloalifatické pryskyřice nebo s porcelánovými 

podpěrkami.  

Pro místní ovládání odpínačů a uzemňovačů jsou dodávány ruční pohony, pro dálkové 

ovládání motorové venkovní pohony. Odpínače je možné vybavit zapouzdřenými pomocnými 

spínači umístěnými přímo na rámu přístroje pro zajištění spolehlivé signalizace zapnutí a vypnutí.  

Olejové zhášecí komory odpínačů zapojené paralelně k hlavnímu obvodu jsou vybaveny 

mžikovým spínacím mechanizmem. Každá zhášecí komora je naplněna cca 0,5 litru oleje. 

 

 
 

Obr. 3.1. Průchod proudu v zapnuté poloze, v mezipoloze a ve vypnuté poloze odpínače 
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Kladičkový kontakt umístěný na odpojovacích nožích je na konci opatřen dvěma kladičkami, 

jejichž vydutí směřuje dovnitř. Zhášecí komora je ovládána vidlicovým kontaktem z nerezové 

oceli. Při ovládání odpínače je tato vidlice nuceně unášena kladičkou jak při zapínání, tak při 

vypínání. Mžikový mechanismus spojený s touto vidlicí působí na kontaktní systém uvnitř komory 

a mžikově rozepne nebo sepne kontakty zhášecí komory nezávisle na rychlosti ovládání. Při 

vypínání se nejdříve rozepnou hlavní kontakty a teprve po dosažení bezpečné vypínací vzdálenosti 

dojde k mžikovému rozepnutí kontaktů ve zhášecí komoře. [4] 

 

 
 

Obr. 3.2. Řez zhášecí komorou 
 

 
 

Obr. 3.3. Odpínač Dribo Fla 15/60 v trojpólovém provedení  
 
 

3.1.2. Venkovní odpínač s vakuovými zhášecími komorami Dribo Fla 15/97  
 

Odpínače Fla 15/97 jsou konstrukčně shodné s Fla 15/60, liší se pouze použitím vakuové 

zhášecí komory. V zapnuté poloze je zhášecí komora společně se spínací mechanikou uloženou 

v izolačním pouzdru připojená paralelně k hlavní proudovodné dráze dimenzované na jmenovitý 

proud. Při vypínání se nejdříve rozpojí hlavní kontakty, tím se průchod proudu převede do 

paralelní větve se zhášecí komorou a sériově zapojeným pomocným spínačem.  
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Tento sériový obvod je uspořádán jako ovládací vidlice se spínacími kladičkami tvaru půlmisky. 

Po oddálení hlavních kontaktů na dostatečnou vzdálenost dochází k vybavení zhášecí komory a 

vzniklý oblouk je bezpečně přerušen při prvním průchodu proudu nulou. Dalším pohybem 

kyvného izolátoru se vytvoří viditelná odpojovací vzdálenost na odpínači. Všechny části hlavní 

proudovodné dráhy jsou postříbřeny, vnější kovové části vypínací mechaniky jsou vyrobeny 

z nerezové oceli. [5] 

 

 
 

Obr. 3.4. Odpínač Dribo Fla 15/97 v trojpólovém provedení 
 
3.1.3. Venkovní bezkomorový odpínač se zhášecími růžky Dribo Flb 
 

Bezkomorové odpínače Dribo Flb jsou konstrukčně shodné s komorovými, liší se pouze 

použitím zhášecích růžků místo zhášecí komory.  

 

 
 

Obr. 3.5. Odpínač Dribo Flb v trojpólovém provedení 
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3.1.4. Venkovní bezkomorový odpínač s pružinovým zhášecím mechanismem  
          Dribo Flc 
 

Bezkomorové odpínače Dribo Flc jsou konstrukčně shodné s komorovými, liší se pouze 

použitím pružinového zhášecího mechanismu místo zhášecí komory.  

 

 
 

Obr. 3.6. Odpínač Dribo Flc v trojpólovém provedení 
 
3.1.5. Pohony pro venkovní odpínače fy Dribo 

 
Pro dálkové ovládání venkovních odpínačů vyrábí firma Dribo motorové pohony UM. 

Funkce pohonu je znázorněna na následujícím obrázku. 

 

 
 

Obr. 3.7. Motorový pohon UM  
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Pohyb hřídele sériového motoru (1) je přenášen redukční převodovkou (2) a spojkou (3). 

Unášecí kotouč spojky je volně unášen vidlicí (4) pevně spojenou s kuličkovým šroubem (9) 

uloženým v kuličkových ložiscích. Na šroubu se pohybuje kuličková matice (5) vedená lištou (8), 

která pomocí čepů (6) unáší kulisovou vidlici (15) pevně spojenou s výstupní hřídelí (14). Před 

tím, než začne kuličková matice unášet kulisovou páku, působí na koncový spínač (7), případně na 

další kontakty pro blokování a ovládání. Po otočení hřídele o 90˚ narazí kulisová páka na pružný 

doraz (16) a kuličková matice se dále pohybuje naprázdno. Unášecí čepy vyběhnou z kulisové 

páky a matice dalším pohybem působí na koncový spínač a přeruší obvod motoru. Kinetická 

energie otáčejících se dílů je po dosažení dorazu na konci šroubu pohlcena spojkou. Pro ruční 

nouzové ovládání je určen ruční pohon s převodem kuželovými ozubenými koly (11) ovládaný 

klikou se spojkou, chránící pohon před přetížením. Při nasouvání kliky je před dosažením 

čtyřhranu pohonu pomocným pouzdrem (12) rozpojen spínač (13) v obvodu motoru. Tím je 

vyloučeno ohrožení obsluhy chybnou dálkovou manipulací. [6] 

 
3.2. Vypínač GVR Recloser 

 
Vypínače GVR Recloser dodávané firmou Dribo jsou moderní spínací prvky pro venkovní sítě 

vn, které se vyznačují specifickými vlastnostmi a výhodami oproti klasickým úsekovým 

odpínačům: 

 

• Jednocívkový magnetický pohonný mechanismus, který umožňuje ovládání vypínače 

nezávisle na vn napájecím napětí. 

• Vypínání ve vakuových komorách, při kterém nevznikají toxické štěpné plyny 

působením elektrického oblouku. 

• Kapacitní děliče napětí, zapuštěné v průchodkách a transformátory proudu, 

instalované uvnitř skříně. 

• Vnitřek nádoby je napuštěn plynem SF6 s vysokou dielektrickou pevností. 

• Lehké hliníkové pouzdro, které umožňuje snadnou dopravu a montáž. 

• Pryžové průchodky EPDM, odolné proti mechanickému poškození. 
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 Na obrázku níže je zobrazen řez vypínačem s popisem jednotlivých částí: 
 

 
 
 

Obr. 3.8. Řez vypínačem GVR Recloser [7] 
 
3.2.1. Jednocívkový magnetický pohon 

 
Pro zapnutí vypínače se cívka pohonu 

nabudí v jednom směru. V opačném směru 

nastává vypnutí tím, že dojde k odblokování 

přídržné síly. Tím je zajištěno spolehlivé 

vypínání při jakémkoli stavu baterie i při 

ručním vypínání.                                                                                                                                                                                   

 
Obr. 3.9. Jednocívkový magnetický pohon ve vypnutém stavu 

 
      Bistabilní konstrukce ovládače zajišťuje 

přidržení jádra cívky ve vypnutém stavu do 

okamžiku, než proud v elektromagnetu 

dosáhne hodnoty potřebné pro zapnutí 

vypínače. Jakmile je překonána přídržná 

síla, dojde k zapnutí vypínače působením  

         nastřádané energie v elektromagnetu a     

                                                                                            permanentním magnetu. 

Obr. 3.10. Jednocívkový magnetický pohon při zapínání 
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Obr. 3.11. Jednocívkový magnetický pohon Obr. 3.12. Jednocívkový magnetický     
                        v zapnutém stavu                                                             pohon při vypínání 
 

Při vypínání je elektromagnet buzen v opačném směru tak, aby došlo k překonání přídržné síly 

magnetu a odblokování pohonu. Vypnutí je podpořeno i energií nastřádanou během zapnutí 

v kontaktních tlakových vypínacích pružinách a je zcela nezávislé na napětí napájecího zdroje při 

elektrickém vypínání nebo na rychlosti operátora při manuálním vypínání. Energie potřebná pro 

vypnutí je cca 1/30 energie potřebné pro zapnutí. [7] 

 
3.2.2. Autonomní ochrana Polarr 

 
Systém Polarr je standardní ochrana a řídicí systém vypínače GVR. Ochrana měří proudy ve 

všech fázích a zbytkové proudy  pomocí transformátorů proudu umístěných uvnitř GVR a provádí 

automatické opakované vypnutí v případě nadproudu a zemního spojení. K dispozici jsou až 4 

sekvence opětovného zapnutí (OZ). Doba mezi vynulováním poruchy a opakovaným zapnutím je 

volitelná pro každé vypnutí. Pokud je porucha dočasná, začíná po opětovném zapnutí doba 

zotavení, je-li porucha trvalá, dojde po posledním vypnutí k deaktivaci vypínače.  

      Systém Polarr včetně napájecích lithiových baterií je umístěn do ovládací skřínky na sloupu 

pod vypínačem GVR. Spojení mezi ochranou a GVR je provedeno koaxiálním kabelem 

s vodotěsným konektorem. Krytí ovládací skřínky IP 67 je dosaženo žárově pozinkovaným 

ocelovým plechem s vnějším dvojitým polyesterovým krytem. Tento kryt chrání systém proti 

vněšímu prostředí, udržuje stálou teplotu uvnitř skřínky a zabraňuje kondenzaci vodních par uvnitř 

skříně.  

Ochranu je možné programovat prostřednictvím maticového bodového displeje a klávesnice 

nebo programem staženým přes sériový port z ručního organizéru „Psion“ nebo z přenosného PC, 

který využívá knihovny nastavovacích rutin na bázi Windows.  

Historická, diagnostická a proudová zatěžovací data jsou také přístupná přes lokální displej 

nebo sériový port. Historická data ochrany, uchovávána v paměti, obsahují datum a čas posledních 

20 spínacích sekvencí spolu s počtem vypnutí v sekvenci a velikostí poruchového proudu. [7] 
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3.3. Systém dálkového ovládání odpínačů a recloserů fy Dribo 
 

Systém dálkového ovládání odpínačů a recloserů se skládá ze tří základních částí: 

• Komunikační síť 

• Centrální a dispečerské stanice (CDS) 

• Dálkově ovládané stanice (DOS) 

 
 
3.3.1. Komunikační síť 

 
V současné době jsou nejvíce nasazovány tyto typy sítí: 

• Radiová síť – pro přenos se používají kmitočty v datových pásmech 80 MHz a  450 

MHz přidělené a schválené telekomunikačním úřadem. Pro spojení v datové síti je 

možné použít libovolný počet retranslací. Je zajištěna dálková parametrizace DOS 

s možností přesměrování spojení.  

• Síť GSM-GPRS – technologie paketově orientovaná. Data se přenáší v paketech po 

sdílené přenosové kapacitě sítě GSM. DOS je připojená trvale, účtována jsou pouze 

přenesená data a ne doba spojení.  

• Spojení optickými nebo sdělovacími kabely – využití hlavně u trafostanic, kde je 

přiveden daný kabel. Výhodou je odolnost proti průmyslovému rušení.  

 

U všech komunikačních systémů je přenos informací založen na vzájemném potvrzování zpráv 

mezi centrální a dálkově ovládanou stanicí. Proto nemůže dojít ke ztrátě informací v případě 

dočasně zhoršené kvality spojení. Příslušná stanice opakuje zprávu do potvrzení. [8] 

 
3.3.2. Řídicí systém pro dispečerské řízení 

 
Řídicí dispečerský systém je určen pro ovládání a monitorování spínacích prvků v systému 

dálkově ovládaných úsekových odpínačů, vypínačů a trafostanic v sítích vn.  

Hlavními funkcemi systému jsou: 

 

• Monitorování chodu sítě (stavy spínacích prvků, provozní stavy zařízení, poruchová 

hlášení), případně měření napětí a proudů. 

• Ovládání spínacích prvků. 

• Selekce poruchových hlášení a jejich zpracování. 
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Systém je navržen tak, aby umožňoval řídit z jednoho centra několik na sobě nezávislých 

oblastí. Systém může pracovat autonomně, nebo může být připojen do nadřazeného systému např. 

RIS, TELEGYR, MIKRODISPEČINK prostřednictvím běžných komunikačních protokolů. [8] 

 
3.3.3. Řídicí systémy DOS 

 
Pro zpracování signálů a řízení komunikace existuje řada systémů, které nabízejí rozsáhlé 

možnosti programování složitých logických operací, jsou vhodné pro stanice s velkým množstvím 

ovládacích prvků a signalizačních stavů. Vyznačují se vysokou odolností proti poruchové 

komunikaci a možností dálkové parametrizace jednotlivých DOS. 

 
Funkce dálkového ovládání DOS: 

Ovládací povely:  

• zapnutí a vypnutí  

• automatické vypnutí při neúspěšném OZ nadřazeného vypínače           

• přečtení dat aktuálního stavu 

• blokování povelů 

Měření: 

• měření sdruženého napětí 

• signalizace překročení mezní hodnoty proudu 

• měření proudů ve všech fázích 

      Ochrana vypínače Recloser: 

• působení nadproudové ochrany 

• působení zkratové ochrany 

• působení zemní ochrany 

• nesymetrie proudů 

• porucha ochrany 

• počet OZ  

Kontrolní a zabezpečovací funkce: 

• ztráta napájecího napětí z vn trafa 

• pokles napájecího napětí 12 V 

• ztráta nebo pokles ovládacího napětí 

• otevření skříně  

• synchronizace času 

• údaje od záložního zdroje (přepětí, podpětí, zemní spojení apod.) 
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Údaje z námrazových stanic: 

• teplota okolí 

• rychlost a směr větru 

• absolutní a relativní nárůst námrazy 

• archivace dat 

 
3.3.4. Dálkově ovládaný úsekový odpínač 

 
     Dálkově ovládaná stanice s venkovním odpínačem se skládá 

z běžného odpínače Fla 15/60 nebo Fla 15/97 doplněného o 

skřínku koncového spínače pro hlášení stavu zapnuto/vypnuto. 

Dále je na stožáru umístěn napájecí transformátor, anténa a skříň 

dálkového ovládání s elektromechanickým pohonem UM 20. 

Vodiče na stožáru jsou vedeny ochrannou trubkou. Záložní 

napájení je zajištěno dvěma bezúdržbovými akumulátory, které 

umožňují provoz stanice po dobu 120 hodin bez napájení ze sítě 

včetně 10 cyklů manipulací zapnutí a vypnutí. Skříň je vyrobena 

z ocelového plechu tloušťky 2,5 mm s ochranou žárovým 

zinkováním a je vybavena dvojitými dveřmi se speciálními zámky. [8]   

 
3.3.5. Dálkově ovládaný vypínač GVR Recloser 

 
      Na stožáru s vypínačem GVR Recloser je dále umístěn 

napájecí transformátor, snímače proudu, svodiče přepětí, anténa a 

ovládací skříň stejné konstrukce jako u dálkově ovládaného 

odpínače. Uvnitř skříně je instalovaná radiostanice, 

telekomunikační a řídicí modul, ochrana vypínače, napájecí a 

pomocné obvody, topení ovládané termostatem. Napájení je 

zajištěno dvoupólově izolovaným transformátorem z linkového 

napětí. Záložní akumulátory umožňují provoz telekomunikace 

v případě výpadku napájení z vn po dobu 24 hodin. Ovládací 

napětí 90 V DC je zajištěno kapacitním zdrojem, jehož kapacita 

umožňuje 30 manipulací zapnutí a vypnutí po dobu 35 dní bez napájení z vn. [8] 
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3.4. Recloser SADS OSM 27 fy EGÚ České Budějovice  
 

Recloser OSM 27 obsahuje 3 samostatné vypínací komory s izolovanými táhly v 

polykarbonátovém pouzdře. Všechny vypínací komory mají vlastní elektromagnetické pohony, 

které jsou navzájem spřaženy. Mechanismus je udržován v zapnuté nebo vypnuté poloze 

magnetickým blokováním a zapnutí nebo vypnutí se provádí změnou polarity proudu ovládacích 

cívek elektromagnetů. Celý systém je umístěn ve skříni z nerezové oceli s krytím IP 65 vybavené 

keramickým odvětrávačem proti kondenzaci vody. 

 

 
 
Obr. 3.13. Řez recloserem OSM 27 

 

Průchodky recloseru jsou vyrobeny z polymeru odolného proti UV záření. Na každém 

připojovacím pólu jsou instalovány snímače napětí a proudu. K měření proudů jsou použity 

Rogowského cívky. Jejich výhodou oproti klasickým transformátorům proudu se železným jádrem 

je vyšší přesnost měření při vyšším proudovém rozsahu, odolnost proti saturaci jádra při vysokých 

poruchových proudech, lehká konstrukce vzduchového jádra, široký a lineární rozsah měření. 

Měření napětí se provádí pomocí kapacitních děličů, vytvořených vodivým pryžovým pláštěm na 

každé připojovací průchodce recloseru. [9] 
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3.5. Terminál dálkově ovládaného odpínače SADS AO 2.1 
 

Terminál je určen k montáži do řídicí skříně dálkově ovládaného odpínače nebo recloseru. 

Základem je centrální jednotka CPU na bázi jednočipového 16-ti bitového mikropočítače INTEL 

196 s podpůrnými obvody I/O, pamětí RAM, EPROM a EEPROM. Vstupní analogové signály 

jsou galvanicky odděleny měřicími transformátory, úrovňově přizpůsobeny, je zajištěna ochrana 

proti přetížení, filtrace harmonických signálů a multiplexní vzorkování pro A/D převod. Výstupní 

povely jsou odděleny výkonovými relé. Binární vstupy jsou galvanicky odděleny optočleny. 

Centrální jednotka zajišťuje trvalé autotesty za provozu terminálu, v případě zjištění 

nestandardního stavu je generován signál „porucha“ a akční výstup je blokován. Důležité stavy 

terminálu jsou sumárně signalizovány LED diodami na čelním panelu. Napájecí zdroj je měničový 

typu DC/DC a je galvanicky oddělený. Jeho účinnost je cca 80 %. Součástí terminálu je i dobíječ 

pro trvalé dobíjení akumulátorů a napájecí zdroj pro radiostanici. Na obrázku je znázorněno 

blokové schéma terminálu: 

 

 
 
Obr. 3.14. Blokové schéma terminálu AO 2.1 [10] 
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4. MOŽNOSTI NÁHRADY STÁVAJÍCÍCH ÚSE ČNÍK Ů DÁLKOV Ě  
      OVLÁDANÝMI ODPÍNA ČI NEBO RECLOSERY  

 
Náhrada klasických úsečníků dálkově ovládanými odpínači a reclosery má zásadní význam 

pro zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie. Dálkově ovládané prvky usnadňují 

lokalizaci poruch, umožňují rychlou manipulaci, rychlé obnovení napájení bezporuchových částí 

vedení a zkrácení výpadku v poškozeném úseku. Jejich umístění v síti se volí podle mnoha kritérií, 

např. vzdálenost od nejbližší poruchové služby, dostupnost terénu, počet provozních manipulací, 

počet manipulací při poruše, zatížení vedení, nedodaná energie během výpadku, návratnost 

investice.  

 
4.1. Teoretické řešení náhrady stávajících úsečníků 
 

Nejjednodušší možností řešení je klasická rozhodovací analýza, která porovnává výhody a 

nevýhody jednotlivých variant z hlediska jednotlivých kritérií. Takto se ale vybere pouze ta 

varianta, která splňuje největší počet kritérií bez ohledu na jejich důležitost. Lepší možností je 

použití bodového hodnocení, kde se pro každou variantu určí, do jaké míry splňuje jednotlivá 

kritéria a podle toho se jí za každé kritérium přiřadí určitý počet bodů. Varianta s nejvyšším 

počtem bodů se pak jeví jako nejvýhodnější. Ještě dokonalejší je váhové hodnocení, kde se 

získaný počet bodů za každé kritérium násobí váhou tohoto kritéria. Stále však platí, že vybraná 

varianta nemusí splňovat kritéria, která nelze nahradit jinými výhodami. Proto se pro řešení těchto 

problémů používají metody multikriteriální analýzy, které si dále popíšeme. 

 
4.1.1. Multikriteriální analýza (MCA) 

 

Cílem MCA je vyhodnocování jednotlivých alternativ podle mnoha kritérií. Alternativou se 

rozumí každé řešení z výběrové sestavy. Každé kritérium má přiřazenou váhu, která vyjadřuje 

důležitost tohoto kritéria vzhledem k ostatním. Počátečním krokem MCA je sestavení 

vyhodnocovací matice, jejíž prvky představují pro každou alternativu hodnocení jednotlivých 

kritérií. Matici si označíme S a bude tvořena prvky Sij, kde i = 1, …, I alternativ a j = 1, …, J 

kritérií:  
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Protože jednotlivá hodnocení většinou nejsou poměřována stejnými jednotkami, je nutná 

standardizace matice na normalizovaný tvar. V případě, kdy vyšší hodnocení kritéria znamená 

lepší hodnocení, můžeme standardizaci zapsat takto: 

 
             eij ………  standardizované hodnocení kritéria 

              Sij ………  původní hodnocení 

              mini Sij …  minimální původní hodnocení 

                                                          maxi Sij … maximální původní hodnocení  

     [11] 
 

V opačném případě, kdy vyšší hodnocení kritéria znamená horší hodnocení, bude 

standardizace vypadat takto:  

 
 

[11] 
4.1.2. Analýza shody a neshody (CDA) 

 
Analýza CDA porovnává alternativy po dvojicích a zjišťuje stupeň, kterým alternativy výběru 

a váhy kritérií potvrzují nebo vyvracejí vzájemný poměr mezi alternativami. Index shody 

alternativy A s alternativou B definujeme jako podíl součtu vah kritérií W, pro která je hodnocení 

A větší nebo rovno hodnocení B a součtu vah všech kritérií. Vztah pro index shody tedy můžeme 

zapsat takto: 

 
        
 

[11] 
 
Index neshody alternativy A s alternativou B definujeme jako podíl, kde se čitatel rovná 

maximálnímu rozdílu vážených hodnocení, pro které je hodnocení A menší než hodnocení B a 

jmenovatel se rovná maximálnímu rozdílu vážených hodnocení všech alternativ pro kritérium 

s maximální hodnotou definovaného čitatele. Vztah pro index neshody můžeme zapsat takto: 

  
 

 
[11] 
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Celkový index shody (neshody) alternativy A získáme jako součet všech indexů alternativy A 

vzhledem ke všem ostatním: 

 

                              
[11] 

Výsledné hodnocení pro jednotlivé alternativy získáme takto: 
 

 
[11] 

4.1.3. Analýza ideálních bodů (IPA) 
 

Analýza ideálních bodů zjišťuje odchylku mezi souborem ideálních řešení a souborem 

efektivních řešení. Ideální řešení slouží jako referenční vzor a jako nejlepší kompromisní řešení se 

určí to, které je nejméně vzdáleno od ideálního. Vztah pro minimální vzdálenost od ideálního 

řešení můžeme zapsat takto: 

 

 
[11] 

4.1.4. Metoda váženého součtu (WSA) 
 

Metoda váženého součtu vychází z principu maximalizace užitku. Mějme kriteriální matici  

Y = (yij), ze které pomocí transformačního vzorce  vytvoříme normalizovanou kriteriální matici  

R = (rij).  

 

                                                                                                                           
[11] 

 

Tato matice pak představuje matici hodnot užitku z i-té alternativy podle j-tého kritéria. Podle 

vzorce  transformujeme kriteriální hodnoty tak, že Dj odpovídá minimální hodnota kritéria ve 

sloupci „j“ a Hj odpovídá maximální hodnota kritéria ve sloupci „j“. Vztah se tedy používá, pokud 

kritérium v daném sloupci považujeme za maximalizační. V opačném případě, kdy kritérium 

považujeme za minimalizační, použijeme následující vzorec. 

 

                                                                                                                       
 

[11] 
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4.2. Praktické nasazení dálkově ovládaných odpínačů a recloserů v síti 
 

Na následujících obrázcích si uvedeme příklad sítě, ve které nastane porucha. Nejprve budou 

v důležitých odbočkách použity dálkově ovládané odpínače. Červeně je označeno vedení pod 

napětím a sepnutý prvek, zeleně vedení bez napětí a vypnutý prvek. Čtvercem je označen klasický 

odpínač, lichoběžníkem dálkově ovládaný odpínač. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.1. Síť s DOÚ v okamžiku poruchy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.2. Síť s DOÚ po vypnutí ochrany v napájecí rozvodně 
 

Na poruchu zareaguje ochrana v napájecí rozvodně a vypne celou síť. Nyní je nutné zjistit, 

v které části sítě se porucha nachází. Po její lokalizaci dispečer vypne nejbližší odpínač a znovu 

zapne napájení sítě v rozvodně. Tím se značně zkrátí doba výpadku v nepoškozených větvích 

vedení. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.3. Síť s DOÚ po vypnutí poškozené větve a opětovném zapnutí napájení 
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Dále umístíme do důležitých odboček reclosery (označeny kroužkem). Jejich výhoda spočívá 

v tom, že samy zareagují na poruchu a vypnou příslušnou větev. Takže v ostatních větvích sítě se 

porucha vůbec neprojeví. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.4. Síť s DOR po reakci jejich ochran na poruchu 
 
 

Pokud je možnost napájení větví z druhé strany, je výhodné umístit na druhé konce těchto 

větví dálkově ovládané odpínače, kterými se místo s poruchou odpojí od zbytku vedení a to může 

být napájeno odjinud. Tím se dále omezí vliv poruchy na nepoškozené části vedení. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.5. Síť s DOR a DOÚ na koncích odboček po lokalizaci poruchy 
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4.3. Porovnání vlastností a typické použití DOÚ a DOR 
 

Obecně lze říct, že DOR mají mnohem více výhod a lepší vlastnosti oproti DOÚ. 

Pro srovnání si některé z nich uvedeme: 

 

• Elektromagnetický pohon DOR je spolehlivější a jednodušší oproti mechanickému 

pohonu DOÚ. 

• DOÚ vyžadují častou údržbu a seřízení mechanických částí. 

• DOR slouží zároveň jako ochranný prvek. 

• Spolehlivost DOÚ je ovlivněna povětrnostními podmínkami, především námrazou. 

• DOR má menší rozměry i hmotnost, což usnadňuje montáž. 

• Snímače fázových napětí a proudů jsou součástí DOR.  

 
DOÚ jsou převážně používány jako dělicí místa v sítích, kde jsou při běžných provozních 

podmínkách ve vypnutém stavu. 

DOR mají hlavní využití: 

 

• V páteřním vedení, kde je možnost zkruhování vedení se selektivními směrovými 

ochranami a dělení vedení na části podle rozložení výkonu. 

• V odbočkách, kde rychlost vypnutí do 50 ms a OZ zajišťují, že páteřní vedení a další 

odbočky jsou trvale v napěťovém stavu. 

• V dlouhých odbočkách,kde lze umístit několik recloserů s časově odstupňovanými 

ochranami. 

• V odbočkách za důležitým odběratelem, kde jsou eliminovány poruchy za ním, tím je 

zaručeno jeho spolehlivé napájení. 

• Spínací stanice přímo na stožárech. 

• Automatické záskoky napájení ze dvou nezávislých vedení. 

 
 

[12] 
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5. VYUŽITÍ DALŠÍCH AUTOMATIZA ČNÍCH PRVK Ů V SÍTÍCH VN 
 

5.1. Inteligentní odpínač Dribo Fla 15/6400 AE 
 

Inteligentní odpínač Fla 15/6400 AE konstrukčně vychází z klasického odpínače 

s máloolejovými zhášecími komorami popsaného v třetí kapitole. Je vybaven mechanismem 

s nastřádanou energií a elektronickým systémem, který zajišťuje vypnutí odpínače v beznapěťové 

pauze následující po neúspěšném OZ. Tím se odpojí vadná část vedení a další OZ zapíná pouze 

bezporuchovou část vedení. Tím se výrazně zkrátí trvání poruchy na zdravých částech vedení. O 

působení elektronického systému a automatickém vypnutí je odpínač schopen podat hlášení 

prostřednictvím sítě GSM pomocí SMS zprávy nebo voláním zadaných telefonních čísel.  

Mechanismus střádače je konstruován tak, že ovládací síla je při běžných provozních 

podmínkách bez využití automatiky shodná se silou potřebnou pro ovládání přístrojů bez 

automatiky. Po automatickém vypnutí odpínače zůstane páka ručního pohonu v zapnuté poloze. 

Uvedením páky do vypnuté polohy dojde k nastřádání energie potřebné pro další automatické 

vypnutí po dalším zapnutí. Vypínací doba odpínače při automatickém vypnutí se pohybuje 

v závislosti na okolní teplotě od 2 sekund při +40 ˚C do 6 sekund při –35 ˚C.  

Při překročení nastavené hodnoty proudu ve vn vodiči dojde k aktivaci snímače opětného 

zapnutí (SOZ), který od tohoto okamžiku očekává další zkratový impuls v intervalu 0,3 až 3 

sekundy po prvním impulsu. Pokud druhý zkratový impuls nepřijde, snímač se po 3 sekundách 

uvede do počátečního stavu. Pokud v daném intervalu přijde druhý zkratový impuls (neúspěšný 

OZ), dojde k aktivaci kodéru a za 0,9 až 1,5 sekundy je vysílačem vyslán kódovaný digitální 

povel. Přijímač po jeho dekódování vyšle výkonový impuls, který uvede do pohybu 

servomechanismus. Podmínkou vyslání povelu k vypnutí je trvání poruchového stavu. V případě, 

že je během čekání na druhý zkratový impuls obnoven bezporuchový stav, tzn. vodičem prochází 

proud menší než nastavený zkratový, dojde k vynulování snímače a povel k vypnutí není vyslán. 

Snímač je v činnosti pouze při průchodu zkratového proudu vodičem, při normálním zatížení jsou 

vnitřní obvody snímače bez napětí.   

Na obrázku jsou znázorněny časové průběhy proudu při poruše ve vedení bez inteligentního 

odpínače, ve vedení vybaveném inteligentním odpínačem a v bezporuchové části tohoto vedení. 

[13] 
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Obr. 5.1. Průběhy proudu a) ve vedení bez IO, b) v poruchou postižené části vedení vybaveného 
IO a c) v ostatních částech vedení vybaveného IO 
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5.2. Jednotky RTU fy Elcom 
 
5.2.1. Architektura 
 

Jednotky RTU jsou založeny na platformě jednočipových mikrokontrolérů, které při nízké 

spotřebě a tepelných ztrátách poskytují dostatečný výkon pro tyto zařízení. Kompaktní jednotky 

jsou rozděleny do dvou částí, základní deska zajišťuje obsluhu vstupů a výstupů a řízení napájení, 

osazený komunikační modul podle typu rozhraní přenáší data do dalších systémů. Pro zajištění 

maximální bezpečnosti ovládání je spínání výstupních relé kontrolováno pomocným procesorem a 

k akci dojde jen při souhlasném vyhodnocení povelu v souladu s hlavním CPU. Modulární 

jednotky využívají semimultiprocesorové řešení, kdy lze použít jak pasivní moduly tvořící pouze 

rozhraní k I/O portům hlavního procesoru, tak moduly s vlastním procesorem, které se zbytkem 

jednotky komunikují po datové sběrnici. Tato vnitřní datová sběrnice je přes oddělovač vyvedena 

ven jako linka RS 485, na kterou je možné připojit externí moduly a podřízené jednotky. [14] 

 
5.2.2. RTU 7.2 Komunikační jednotka s integrovaným měřením 3f proudů 

 
     Jednotka obsahuje digitální a analogové 

vstupy, digitální výstupy a komunikační 

port pro připojení externích modulů. Pro 

komunikaci se vzdálenou jednotkou, 

počítačem nebo řídicím serverem se 

využívá síť GSM (GPRS), LAN (Ethernet), 

případně port RS 232/485. Signálový 

procesor zpracovává vstupy a požadavky na 

výstupy, provádí filtraci analogových a digitálních signálů, může vykonávat automatizační a další 

funkce. Parametry a data lze za provozu ukládat do EEPROM a FLASH paměti. Parametrizaci 

jednotky včetně připojených externích I/O modulů lze provádět dálkově. Základní vlastnosti této 

jednotky jsou: 

 

• Digitální vstupy s periodickým vyhodnocením a filtrací vstupních změn signálu. 

• Analogové vstupy s periodickým zpracováním vstupních hodnot měření. 

• Změnám je přiřazována časová informace s rozlišením na 10 ms. 

• Analýza měřených hodnot v čase. 

• Signalizace zemního spojení včetně místa zemního spojení. 

• Automatizační funkce, např. sepnutí relé v závislosti na parametrech a vstupech 

v čase. 

• Řízené dobíjení záložního akumulátoru včetně testování jeho kapacity. 
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• Příjem, vyhodnocení a přenos dat z měřicích přístrojů. 

• Časová informace dodávaná z nadřazeného systému. 

• Možnost propojení s moduly přes port RS 485.                                                  [14] 

 
5.2.3. RTU 7M – šasi se sběrnicí 

 
 

Šasi je osazeno osmislotovou sběrnicí se 

signálovým procesorem, která tvoří jádro celé 

jednotky. Některé sloty jsou univerzální, do 

některých je možno zasunout jeden nebo několik 

typů modulů (zásuvných karet). Všechny sloty i 

dodávané moduly mají klíčované konektory. 

Klíčování slouží jako ochrana proti zasunutí 

nevhodného modulu do slotu.  

 

Základní vlastnosti jednotky jsou:  

 

• Šasi se sběrnicí 8 nebo 6 slotů. 

• Klíčované sloty, ochrana proti zasunutí nevhodného modulu do pozice. 

• Výkonný signálový procesor . 

• Modularita, možnost snadného rozšíření I/O. 

• Integrované interní teplotní čidlo.  

• 2 interní sériové komunikační linky pro komunikaci s podřízenými moduly. 

• Synchronizační linka . 

• Montáž na stěnu nebo do panelu .                                                                        [14] 

 
5.2.4. RTU 7M – napájecí moduly 

 
Modul slouží k napájení jednotky RTU7M včetně modulů a podřízených jednotek ve sběrnici. 

K modulu je možné připojit záložní akumulátor, přepnutí na záložní akumulátor je automatické při 

výpadku vstupního napětí. Oba napájecí vstupy jsou jištěny vratnými pojistkami a jsou vybaveny 

přepěťovými ochranami. Při napájení ze záložního akumulátoru je kontrolováno jeho napětí a je 

zajištěna ochrana proti jeho úplnému vybití. Při poklesu napětí akumulátoru pod jeho minimální 

hodnotu přejde jednotka na dobu 1 minuty do režimu vypínání. Informace o tomto stavu a 

informace o výpadku vstupního napájecího napětí je předávána do nadřazeného systému. Po jedné 

minutě, pokud nedojde k obnovení dodávky vstupního napájení, se jednotka automaticky vypne. 

Dále je měřeno vstupní napájecí napětí a napětí akumulátoru. Součástí napájecích modulů je 
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integrovaný nabíječ záložních akumulátorů 12 V nebo 24 V pro různé kapacity akumulátorů. 

Maximální udržovací nabíjecí proud je 1,1 A. Nabíjení akumulátoru je řízeno procesorem jednotky 

v závislosti na jeho teplotě, pokud je připojeno externí teplotní čidlo. Periodicky je měřena 

kapacita akumulátoru, její hodnota a údaj o stavu akumulátoru je předáván do nadřazeného 

systému. V případě použití záložního akumulátoru musí být vstupní napájecí napětí minimálně o  

5 V vyšší než je nominální hodnota napětí akumulátoru. Externí teplotní čidlo se používá pro 

měření teploty akumulátoru nebo okolní teploty jednotky. Rozsah měření je -55 °C až 125 °C, s 

přesností ±0,5 °C v rozsahu -10 °C až 85 °C. [14] 

 
5.2.5. RTU 7M – digitální vstupy 

 
Moduly digitálních vstupů (DI) pro jednotky RTU7M se dodávají v několika základních 

variantách: 

 

• přímé DI, aktivní  

• přímé DI, pasivní  

• nepřímé DI, aktivní  

• nepřímé DI, pasivní  

 

Přímé DI 

Karta přímých digitálních vstupů má vstup HW zapojen přímo na digitální vstupy hlavního 

procesoru jednotky RTU7M. Procesor vyhodnocuje vstupní signály, provádí jejich filtraci atd.  

 

Nepřímé DI 

Karta nepřímých digitálních vstupů je osazena vlastním procesorem, který provádí zpracování 

vstupních signálů (bez účasti hlavního procesoru jednotky RTU7M). Karta se chová jako 

podřízená jednotka řady RTU7, data jsou přenášena po interní sběrnici jednotky RTU7M, která 

slouží jako komunikační most.  

 

Aktivní DI 

K vybuzení vstupu dojde připojením příslušné vstupní svorky vnějším kontaktem ke společné 

svorce. Na kartě je osazen vlastní galvanicky oddělený zdroj napětí příslušné velikosti podle typu 

karty. 
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Obr. 5.2. Aktivní digitální vstupy jednotky RTU 7M 
 

Pasivní DI 

Tyto vstupy nemají osazen zdroj budícího napětí. Jsou aktivovány přivedením vnějšího napětí 

příslušné velikosti podle typu karty. 

 

                                       
 

Obr. 5.3. Pasivní digitální vstupy jednotky RTU 7M 
      

Digitální vstupy jsou periodicky vzorkovány v intervalu 5 až 1 ms. Ve zpracování následuje 

filtrace změn signálů. Pro obě logické úrovně je možné nastavit časový filtr. Pokud změna na 

digitálním vstupu trvá nastavenou dobu, je daná logická úroveň prohlášena za platnou a je 

odeslána do nadřazeného systému, pokud je to požadováno. Při každé změně se hlídá překročení 

nastaveného maximálního počtu změn za minutu. Když je maximální počet změn překročen, je 

hodnota přenesena s telemetrickou chybou. Tím se zabrání zbytečnému přenosu kmitajících 

hodnot. [14] 

 
5.2.6. RTU 7M – digitální výstupy 

 
Moduly digitálních výstupů (DO) pro jednotky RTU7M se dodávají ve dvou variantách: 

 

• přímé DO  

• nepřímé DO  

 

Přímé DO 

Karta přímých digitálních výstupů má výstup HW zapojen přes výkonové budiče přímo na 

digitální výstupy hlavního procesoru jednotky RTU7M. Výhodou je podpora automatizačních 

funkcí a podmíněného ovládání (sepnutí relé na základě stavu vstupů na kartě přímých DI). 
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Nepřímé DO 

 Karta nepřímých digitálních výstupů je osazena vlastním procesorem, který přes budiče 

signálů spíná relé podle zadaných požadavků. Karta se chová jako podřízená jednotka řady 

RTU7, data jsou přenášena po interní sběrnici jednotky RTU7M, která slouží jako 

komunikační most. 

Ochrana před náhodným sepnutím digitálního výstupu je řešena jak pomocí hardware tak 

pomocí software. Na úrovni software je použito dvoufázové řízení sepnutí relé.  Jednotka musí 

obdržet dva shodné povely pro sepnutí relé v daném časovém intervalu, aby se příkaz provedl. Na 

úrovni hardware je každé relé řízeno dvěmi budiči. Aby se sepnutí provedlo, musí být aktivovány 

oba budiče současně. Každý budič je řízen vlastním procesorem. [14] 

      
5.2.7. RTU 7M – analogové vstupy, přímá měření 

 
Moduly slouží k úpravě měřeného signálu na vnitřní unifikovaný napěťový signál, který je 

zpracováván hlavním procesorem jednotky. Signál je po úpravě připojen na vstupy ADC 

procesoru. Dále moduly zabezpečují galvanické oddělení a přepěťovou ochranu analogových 

vstupů jednotky.  

 

Moduly AI-MTI 

Moduly pro měření střídavých proudů v rozsazích, které jsou dány typem modulu. Vstupy jsou 

osazeny přesnými měřicími transformátory proudu. Některé typy modulů jsou vybaveny 

dvourozsahovým měřením pro zvýšení přesnosti měření ve jmenovitém rozsahu. Výhodou je 

jejich velká přetížitelnost, potřebná např. pro detekci poruchových stavů na vedení (zkraty, 

nadproudy, zemní spojení).  

 

Moduly AI-MTU 

Moduly s měřicími transformátory napětí pro střídavá měření. Základní rozsah je  

100 V AC a přetížitelnost 1,2 Un. 

 

Moduly AI-I/20 

Moduly pro měření střídavých nebo stejnosměrných proudů. Jmenovitý rozsah měření je  

±20 mA DC nebo 20 mA AC, přetížitelnost 2 In. Dodávají se v provedení s galvanickým 

oddělením nebo bez. 

 

Moduly AI-U-I 

Moduly s galvanickým oddělením pro měření střídavých nebo stejnosměrných napětí. U 

některých jsou vstupy upraveny přímo pro použití s odporovými nebo kapacitními snímači napětí.  
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5.2.8. RTU 7M – analogové vstupy, nepřímá měření 

 
Moduly nepřímých měření vybavené vlastním signálovým procesorem pro zpracování 

měřených signálů. Jednotka RTU7M slouží pouze jako komunikační most pro přenos dat.  

 

Moduly M3ZD  

Slouží jako obecné proudové vstupy ±20 mA DC nebo 20 mA AC. Přetížitelnost je  

2 In. Dodávají se jako jedna nebo dvě samostatné jednotky na jedné zásuvné kartě. Používají se 

převážně jako indikátory zkratů, nadproudů a zemních spojení. Při třífázových střídavých 

měřeních je průběžně vypočítávána efektivní hodnota proudů v jednotlivých fázích a střední 

hodnota proudu. Dále se vyhodnocuje překročení nastavených mezí pro jednotlivé fázové proudy. 

Po překročení mezí po stanovenou dobu je signalizováno zemní spojení, zkrat nebo nadproud. 

Všechny meze pro vyhodnocení poruchových stavů na vedení, parametry pro automatický přenos 

měření a automatický přenos hlášení o poruše jsou dálkově nastavitelné. [14] 

 
5.3. Jednotka RTMT 2042 fy Elektrosystem 
 

Jednotka RTMT je řídicí telemetrický modul, který komunikuje prostřednictvím sítě 

GSM/GPRS. Jednotka obsahuje sadu digitálních a analogových vstupů a výstupů, kterým je 

možné přiřadit specifické funkce a parametry, podle kterých jsou generovány záznamy do vnitrní 

telemetrické databáze. Hodnoty resp. změny veličin z databáze jsou následně dálkově předávány 

do nadřízeného systému prostřednictvím sítě GPRS. 

Vlastní komunikace je řízena doporučením pro stanice CSKS. Principem je vybudování GPRS 

spojení pouze na základě vzniku předem definované události (porucha), nebo ve stanovené periodě 

za účelem přenosu měření a kontroly funkce zařízení. Po vybudovaní spojení a jsou data přeneseny 

definovaným způsobem do nadřazeného systému a systém iniciuje rozpojení spojení. Stanice se 

odpojí od sítě GPRS a je připravena přijímat datové volání GSM . V případe, že nadřazený systém 

potřebuje komunikovat s jednotkou a není vytvořeno spojení, může prostřednictvím datového 

volání GSM předat požadavek na vytvoření spojení. Předáním požadavku se rozumí vytvoření 

komutovaného datového spojení CSD prostřednictvím GSM modemu pres datové GSM účastnické 

číslo a odeslání hesla, resp. příkazu. Po přijetí platného hesla stanice ukončí CSD spojení a zahájí 

vytváření spojení na síti GPRS. [15] 
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Mezi základní funkce jednotky patří: 

 

• Nízká spotřeba, v klidu odpojeno od GPRS. 

• Možnost účinné diagnostiky. 

• Možnost konfigurace I/O rozhraní – zpoždění na nástupnou i sestupnou hranu, inverze 

signálu apod. 

• Možnost přiřazení funkcí ke konkrétním I/O. 

• Snadná konfigurace komunikačních parametrů. 

• Grafické rozhraní pro parametrizaci zařízení. 

• Možnost dálkové parametrizace. 

• Možnost komunikace s hlavním nebo záložním nadřazeným systémem. 

 
Na obrázku je znázorněno blokové schéma jednotky: 
 

 
 
Obr. 5.4. Blokové schéma jednotky RTMT 2042 
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5.4. Vícefunkční ochrana RIYn  
 

 
Digitální ochrana RIYn je vícefunkční 

ochrana, určená pro spolupráci s reclosery 

typu GVR. Lze ji použít také jako ochranu 

vývodů vn ve spolupráci s nekonvenčními 

transformátory proudu a napětí. Jednotlivé 

ochranné funkce jsou programovatelné. 

 

 
Ochrana RIYn obsahuje následující funkce : 

 

• 1 Proudovou fázovou ochranu. 

• 2 Funkce opětného zapínání OZ. 

• 3 Směrovou zemní ochranu.  

• 4 Konduktanční ochranu.  

• 5 Alternativně nesměrovou zemní ochranu pro odporově uzemněné sítě. 

• 6 Ochranu proti nesymetrii . 

 

Ochrana je vybavena několika typy samokontroly. Po každém zapnutí napájecího napětí 

probíhá samokontrola včetně všech typů vnitřních pamětí a správnosti parametrizace ochrany.  

Proudová fázová ochrana je třífázová, časově nezávislá nadproudová a zkratová ochrana s 

možností samostatného nastavení hodnot proudů obou stupňů a časových zpoždění. 

Funkce opětného zapínání OZ s možností nastavení 1 až 3 OZ, (1. „rychlý“, 2. a 3. „pomalý“) 

je odvozena od působení proudových ochran, případně od zemní ochrany. Při nastavení 2 cyklů 

OZ je kritériem pro jejich působení doba 2 s, jestliže nastane neúspěšný OZ do 2 s pak dojde k 

působení „pomalého“ OZ. 

Ochrana RIYn umožňuje externí komunikaci s nadřazenými systémy prostřednictvím 

komunikačních portů RS232, RS485 a USB2.0. Porty RS232 a USB2.0 jsou umístěny na čelním 

panelu ochrany, signály rozhraní RS485 jsou vyvedeny na šroubovací svorkovnici. Komunikační 

port RS232 je využit na lokální parametrizaci ochrany konfiguračním programem RIYn v3.0 v 

prostředí operačního systému Windows. [16] 
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6. ZHODNOCENÍ 
 

Nasazení moderních dálkově ovládaných spínacích prvků v sítích vn výrazně zvyšuje 

spolehlivost dodávky elektrické energie a zrychluje veškeré manipulace v těchto sítích. Dříve, 

když byly sítě vybaveny pouze manuálními úsečníky, na poruchu v síti zareagovala pouze ochrana 

v napájecí rozvodně, která odpojila celou síť. Následovně bylo nutné poruchu najít, ta se často 

vyskytovala na velmi vzdáleném místě nebo v těžko přístupném térenu. Po dohledání poruchy 

bylo nutné vypnutím nejbližšího úsečníku odpojit poruchu od zbytku sítě a teprve pak znovu 

zapnout napájení v rozvodně. Nahrazením manuálně ovládaných úsečníků dálkově ovládanými se 

tyto manipulace zkrátí o dobu potřebnou k dojetí k těmto prvkům, poněvadž manipulace jsou 

během krátké doby provedeny dálkově bez nutnosti výjezdu. Inteligentní odpínače jsou schopny 

po neúspěšném OZ vypnout postiženou část vedení, aby po dalším OZ nenastal znovu výpadek 

celé sítě.  

Použitím recloserů se situace dále zlepší, protože recloser slouží zároveň jako ochranný prvek, 

který při poruše sám vypne postiženou část vedení, aniž by nastal výpadek ve zbývajících částech. 

Navíc recloser prostřednictvím řídicího a komunikačního systému oznámí dispečinku poruchu, tím 

se podstatně zjednoduší její lokalizace. Dlouhá vedení je možné vybavit několika reclosery 

s časově odstupňovanými ochranami, čímž se přispěje k dalšímu zvýšení selektivity. Další 

výhodou je možnost zkruhování vedení, kdy se zbytek sítě za úsekem s poruchou může pomocí 

dálkově ovládaných úsečníků připojit k jinému vedení.  

Dalším významným prvkem systému dálkového ovládání jsou terminály, sloužící k řízení 

dálkově ovládaných prvků a komunikaci s nimi. Jako velmi perspektivní se jeví modulová 

koncepce terminálů, která umožňuje snadnou konfiguraci systému pro konkrétní aplikace. Vývoj 

směřuje k tomu, aby byly terminály schopny komunikovat mezi sebou navzájem bez nutnosti 

komunikace s nadřazených systémem, čímž se dále zrychlují manipulace prováděné dálkově 

ovládanými prvky.  

Ačkoli je jednoznačným trendem ve vývoji distribučních sítí vn náhrada klasických odpínačů 

dálkově ovládanými prvky, úplná náhrada těchto odpínačů alespoň prozatím nebude možná, 

především kvůli finanční náročnosti. Je možné předpokládat i omezení použití DOÚ, místo nichž 

se lépe uplatní DOR, které jsou cenově srovnatelné a poskytují mnohem více funkcí a možností 

využití.  

 

 
 
 
 
 


