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Kapitola 1   Úvod

Informace o této kapitole:

V této kapitole budete seznámeni s Technickým referenčním manuálem.
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1 Seznámení s Technickým referenčním manuálem

1.1 Informace o kompletní sadě manuálů k tomuto terminálu

Kompletní sada manuálů k terminálu se nazývá “Uživatelské manuály“ a tato sada
obsahuje následující samostatné manuály:

Aplikační manuál obsahuje popisy, které se týkají aplikačního použití, funkčnosti
terminálu, a jsou zde také uvedeny příklady výpočtů, které jsou rozděleny podle
funkcí. Aplikační manuál se používá při projektování a inženýringu terminálu chrá-
nění, aby se s jeho pomocí určilo, jaké typické ochranné funkce mají být v pří-
slušné aplikaci použity. Manuál je také používán při výpočtech nastavení a při tvor-
bě konfigurace terminálu.

Technický referenční manuál obsahuje technické popisy, které se týkají funkč-
ních bloků, logických schémat, vstupních a výstupních signálů, tabulek nastave-
ných parametrů a obsahuje technická data, která jsou rozdělena podle funkcí.
Technický referenční manuál se používá ve fázi inženýringu terminálu, během jeho
instalace a uvedení do provozu, i při normálním provozu, jako technická referenční
dokumentace.

Manuál uživatele obsahuje instrukce, jak terminál chránění během normálního
provozu obsluhovat (po uvedení do provozu a před pravidelně prováděnými zkouš-
kami). Manuál uživatele poskytuje informace, jakým způsobem zpracovat
a vyhodnotit poruchy a jak zobrazit vypočtená a měřená data sítě, aby bylo možné
určit příčinu poruchy.

Manuál pro instalaci a uvedení do provozu obsahuje instrukce, jak terminál
chránění instalovat a jak jej uvést do provozu. Tento manuál je také možné použít
jako referenční dokumentaci při provádění pravidelných zkoušek. Manuál popisuje
procesy při mechanické i elektrické instalaci, při připojení terminálu k napájení
a kontrole externích obvodů, při nastavení a konfiguraci, stejně jako při ověření to-
hoto nastavení a při zkouškách směrovosti. Kapitoly a sekce manuálu jsou uspořá-
dány v chronologickém pořadí (označeny čísly kapitol / sekcí), v kterém by měl být
terminál instalován a uveden do provozu.

Aplikační
manuál

Technický
referenční

manuál

Manuál pro
instalaci

a uvedení
do provozu

Manuál
uživatele
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1.2 Struktura  Technického referenčního manuálu

Popis každé funkce, která je v příslušném terminálu implementována, má následu-
jící strukturu (je-li možné tuto strukturu aplikovat):

Aplikace
V této části jsou uvedeny nejzávažnější důvody pro implementaci příslušné ochran-
né funkce.

Funkčnost / Provedení
V této části je prezentován obecný koncept funkce.

Funkční blok
Každý funkční blok je vyjádřen grafickým symbolem.

Vstupní signály jsou vždy na levé straně a výstupní signály na pravé straně tohoto
symbolu. Nastavení není symbolem zobrazeno, protože pouze někdy jsou k dispo-
zici specifické hodnoty nastavení funkce. Předpokládá se, že nastavení se týká
konstant v konfiguračním schématu, a proto jsou v tomto případě tyto konstanty
zobrazeny jako vstupy. Tyto signály lze vyhledat v seznamu signálů, ale jejich popi-
sy jsou uvedeny v tabulce nastavení.

Obr. 1: Příklad funkčního bloku

Logické schéma
Popis návrhu logiky využívá převážně zjednodušených logických schémat, v kte-
rých jsou pro prezentaci různých funkcí, podmínek a ostatních dat použity IEC
symboly. Funkce jsou prezentovány jako uzavřené bloky s nejdůležitějšími interními
logickými obvody a konfigurovatelnými funkčními vstupy i výstupy.

Kompletně konfigurovatelné binární vstupy / výstupy a funkční vstupy / výstupy
umožňují, aby uživatel vytvořil terminál REx 5xx s vlastní konfigurací různých funk-
cí, který vyhovuje aplikačním požadavkům a standardní praxi.
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Obr.2: Příklad schéma funkčního bloku

Názvy konfigurovatelných logických signálů obsahují dvě části, které jsou od sebe
odděleny pomlčkami. První část je tvořena až čtyřmi písmeny a prezentuje zkráce-
ný název odpovídající funkce. Druhá část prezentuje funkci příslušného signálu.
Podle tohoto vysvětlení má název signálu TUV−−BLKTR následující význam:

•  První část názvu signálu TUV reprezentuje a přísluší funkci “Time Delayed Un-
der-Voltage“ (Časově zpožděná podpěťová funkce).

•  Druhá část názvu signálu BLKTR informuje uživatele, že aktivovaný signál ve
stavu logické hodnoty 1 bude blokovat (BL = Block) vypínání (TR = Trip) z pod-
pěťové funkce.

Různé binární signály mají speciální symboly s následujícími významy:

•  Signály na levé straně, které jsou dotaženy až k rámečku bloku, prezentují
vstupní funkční signály. Tyto signály je možné konfigurovat k funkčním výstup-
ním signálům ostatních funkcí, stejně jako k svorkám binárních vstupů termi-
nálu REx 5xx. V tomto příkladu to jsou signály TUV−−BLKTR, TUV−−BLOCK
a TUV−−VTSU. Signály v rámečcích se stínovanou pravou částí rámečku pre-
zentují nastavené logické signály. Jejich hodnoty jsou ve stavu log. 1 pouze
tehdy, je-li příslušný parametr nastaven na symbolickou hodnotu specifikova-
nou v rámečku. Příkladem je signál “Operation = ON“. Tyto signály nejsou kon-
figurovatelné. Jejich logické hodnoty odpovídají automaticky zvolené nastave-
né hodnotě.
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Interní signály jsou většinou vyhrazeny pro určité funkce. Tyto signály nejsou
obvykle pro konfigurační účely k dispozici. V tomto příkladu to jsou signály
STUL1, STUL2 a STUL3.

•  Výstupní funkční signály na pravé straně, které jsou dotaženy až k rámečku
bloku, prezentují logické výstupy funkcí a jsou k dispozici pro konfigurační
účely. Uživatel může tyto signály konfigurovat k binárním výstupům terminálu,
nebo k vstupům různých funkcí. V tomto příkladu to jsou například signály
TUV−−TRIP, TUV−−START atd.

Jiné interní signály, které jsou konfigurovány k ostatním funkčním blokům jsou za-
psány v řádku s identifikačním označením a s referenčním odkazem. V tomto pří-
kladu to je signál TRIP – cont. Signál lze najít v nastavení odpovídající funkce se
stejným identifikačním označením.

Vstupní a výstupní signály
Seznam signálů obsahuje všechny dostupné vstupní a výstupní signály funkčního
bloku. Jedna tabulka je vyhrazena vstupním signálům a jedna tabulka je vyhrazena
výstupním signálům.

Tabulka 1: Vstupní signály funkčního bloku TUV (TUV−−−−−−−−)

Signál Popis

BLOCK Blokování podpěťové funkce

BLKTR Blokování vypnutí časově zpožděné podpěťové funkce

VTSU Blokování funkcí kontroly obvodů transformátorů napětí

Tabulka 2: Výstupní signály funkčního bloku TUV (TUV−−−−−−−−)

Signál Popis

TRIP Vypnutí časově zpožděnou podpěťovou funkcí

STL1 Popudová fáze podpěťové funkce – fáze L1

STL2 Popudová fáze podpěťové funkce – fáze L2

STL3 Popudová fáze podpěťové funkce – fáze L3

START Popud podpěťové funkce

Nastavené parametry
Tabulka nastavených parametrů obsahuje všechny dostupné parametry a nasta-
vené hodnoty funkčního bloku. Jestliže funkce obsahuje více než jeden blok, je
každý blok uveden v samostatné tabulce.
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Tabulka 3: Nastavené parametry funkce časově zpožděné podpěťové
ochrany TUV (TUV−−−−−−−−)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jednotka Popis

Operation Off, On
(Vyp., Zap.)

Off - Režim vypínání funkce
TUV

UPE< 10 – 100

Krok: 1

70 % U1b Fázové vypínací napětí

t 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Časové zpoždění

Technická data
Technická data specifikují obecně vlastní terminál, funkce a HW moduly.

1.3 Příslušná dokumentace

Dokumentace související s terminálem REL 521*2.3 Identifikační číslo

Manuál uživatele (Operator’s manual) 1MRK 506 068-UEN

Manuál pro instalaci a uvedení do provozu
(Installation and commissioning manual) 1MRK 506 070-UEN

Technický referenční manuál  (Technical reference manual) 1MRK 506 069-UEN

Aplikační manuál (Application manual) 1MRK 506 111-UEN

Popis a technický přehled (Technical Overview Brochure) 1MRK 506 067-BEN
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Kapitola 2  Všeobecný popis

Informace o této kapitole:

V této kapitole je uveden všeobecný popis terminálu.
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1 Identifikace terminálu

1.1 Všeobecné parametry terminálu

Identifikační data terminálu (Identifiers) použijte pro označení individuálního termi-
nálu názvem, který slouží pro identifikační účely. Zprávu o stavu terminálu (Termi-
nal report) použijte při kontrole sériového výrobního čísla terminálu a typu instalo-
vaných modulů, stejně jako při ověření verze instalovaného programového
vybavení.

Identifikační data a zpráva o stavu terminálu jsou dostupné prostřednictvím ovlá-
dacího rozhraní HMI (Human Machine Interface), prostřednictvím systému SMS
(Substation Monitoring System), nebo prostřednictvím systému SCS (Substation
Control System).

Tabulka 4: Nastavené parametry všeobecných funkcí terminálu

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Station Name 0 – 16 Název
rozvodny

Znak Identifikační název rozvodny

Station No 0 – 99999 0 - Identifikační číslo rozvodny

Object Name 0 – 16 Název
objektu

Znak Identifikační název
chráněného objektu

Object No 0 – 99999 0 - Identifikační číslo
chráněného objektu

Unit Name 0 – 16 Název
jednotky

Znak Identifikační název terminálu

Unit No 0 – 99999 0 - Identifikační číslo terminálu

1.2 Základní parametry chránění

Cesta ve struktuře menu HMI: Configuration/AnalogInputs/General

Tabulka 5: Nastavené parametry analogových vstupů – Všeobecná data

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

CTEarth In/Out
(Dovnitř/Ven)

Out - Směr (strana) uzemnění
transformátorů proudu

fr 50, 60, 16 2/3 50 Hz Systémová frekvence
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Cesta ve struktuře menu HMI: Configuration/AnalogInputs/U1-U5

Tabulka 6: Analogové vstupy – Napětí

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

U1r * 10.000 –
500.000

Krok: 0.001

63.509 V Jmenovité napětí
transformátoru na vstupu U1

U1b 30.000 –
500.000

Krok: 0.001

63.509 V Základní napětí vstupu U1

U1Scale 1.000 –
20000.000

Krok: 0.001

2000.000 - Převod hlavního
transformátoru napětí,
vstup U1

Name_U1 0 -13 U1 Znak Uživatelem definovaný
název vstupu U1

U2r * 10.000 –
500.000

Krok: 0.001

63.509 V Jmenovité napětí
transformátoru na vstupu U2

U2b 30.000 –
500.000

Krok: 0.001

63.509 V Základní napětí vstupu U2

U2Scale 1.000 –
20000.000

Krok: 0.001

2000.000 - Převod hlavního
transformátoru napětí,
vstup U2

Name_U2 0 -13 U2 Znak Uživatelem definovaný
název vstupu U2

U3r * 10.000 –
500.000

Krok: 0.001

63.509 V Jmenovité napětí
transformátoru na vstupu U3

U3b 30.000 –
500.000

Krok: 0.001

63.509 V Základní napětí vstupu U3

U3Scale 1.000 –
20000.000

Krok: 0.001

2000.000 - Převod hlavního
transformátoru napětí,
vstup U3

Name_U3 0 -13 U3 Znak Uživatelem definovaný
název vstupu U3
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

U4r * 10.000 –
500.000

Krok: 0.001

63.509 V Jmenovité napětí
transformátoru na vstupu U4

U4b 30.000 –
500.000

Krok: 0.001

63.509 V Základní napětí vstupu U4

U4Scale 1.000 –
20000.000

Krok: 0.001

2000.000 - Převod hlavního
transformátoru napětí,
vstup U4

Name_U4 0 -13 U4 Znak Uživatelem definovaný
název vstupu U4

U5r * 10.000 –
500.000

Krok: 0.001

63.509 V Jmenovité napětí
transformátoru na vstupu U5

U5b 30.000 –
500.000

Krok: 0.001

63.509 V Základní napětí vstupu U5

U5Scale 1.000 –
20000.000

Krok: 0.001

2000.000 - Převod hlavního
transformátoru napětí,
vstup U5

Name_U5 0 -13 U5 Znak Uživatelem definovaný
název vstupu U5

*) Nastavení lze provést pouze prostřednictvím místního rozhraní HMI.
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Cesta ve struktuře menu HMI: Configuration/AnalogInputs/I1-I5

Tabulka 7: Analogové vstupy – Proudy

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

I1r * 0.1000 –
10.0000

Krok: 0.0001

1.0000 A Jmenovitý proud
transformátoru na vstupu I1

I1b 0.1 – 10.0

Krok: 0.1
1.0 A Základní proud vstupu I1

I1Scale 1.000 –
40000.000

Krok: 0.001

2000.000 - Převod hlavního
transformátoru proudu,
vstup I1

Name_I1 0 -13 I1 Znak Uživatelem definovaný
název vstupu I1

I2r * 0.1000 –
10.0000

Krok: 0.0001

1.0000 A Jmenovitý proud
transformátoru na vstupu I2

I2b 0.2 – 10.0

Krok: 0.1
1.0 A Základní proud vstupu I2

I2Scale 1.000 –
40000.000

Krok: 0.001

2000.000 - Převod hlavního
transformátoru proudu,
vstup I2

Name_I2 0 -13 I2 Znak Uživatelem definovaný
název vstupu I2

I3r * 0.1000 –
10.0000

Krok: 0.0001

1.0000 A Jmenovitý proud
transformátoru na vstupu I3

I3b 0.3 – 10.0

Krok: 0.1
1.0 A Základní proud vstupu I3

I3Scale 1.000 –
40000.000

Krok: 0.001

2000.000 - Převod hlavního
transformátoru proudu,
vstup I3

Name_I3 0 -13 I3 Znak Uživatelem definovaný
název vstupu I3
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

I4r * 0.1000 –
10.0000

Krok: 0.0001

1.0000 A Jmenovitý proud
transformátoru na vstupu I4

I4b 0.4 – 10.0

Krok: 0.1
1.0 A Základní proud vstupu I4

I4Scale 1.000 –
40000.000

Krok: 0.001

2000.000 - Převod hlavního
transformátoru proudu,
vstup I4

Name_I4 0 -13 I4 Znak Uživatelem definovaný
název vstupu I4

I5r * 0.1000 –
10.0000

Krok: 0.0001

1.0000 A Jmenovité proud
transformátoru na vstupu I5

I5b 0.5 – 10.0

Krok: 0.1
1.0 A Základní proud vstupu I5

I5Scale 1.000 –
40000.000

Krok: 0.001

2000.000 - Převod hlavního
transformátoru proudu,
vstup I5

Name_I5 0 -13 I5 Znak Uživatelem definovaný
název vstupu I5

*) Nastavení lze provést pouze prostřednictvím místního rozhraní HMI.

1.3 Kalendář a hodiny

Tabulka 8: Kalendář a hodiny

Parametr Rozsah Popis

Built-in calendar 30 roků včetně přestupných Zabudovaný kalendář
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2 Technická data

2.1 Rozměry skříně

Obr. 3: HW struktura skříně o rozměrech 1/2  plné šířky 19“ vany

ČELNÍ POHLED 1/2 x 19“ (241,3 mm)

  6U (266,7 mm)
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Obr. 4: HW struktura skříně o rozměrech 3/4  plné šířky 19“ vany

ČELNÍ POHLED 3/4 x 19“ (362 mm)

  6U (266,7 mm)

POHLED ZEZADU
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Výkresy rozměrů

Rozměr
skříně

A B C D E F G H I J K

6U x 1/2 223,7 205,7 203,7 - -

6U x 3/4 265,9 336 204,1 245,1 255,8 318 190,5 316 - 227,6 -

6U x 1/1 448,3 430,3 428,3 465,1
*)

482,6

*)  stejný rozměr jako 19“                                                                                                                 (mm)
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Výřez v panelu pro terminál řady REx 500

Zapuštěná montáž Polozapuštěná montáž

Rozměry výřezu (mm)

Rozměr skříně A+ / -1 B+ / -1

6U x 1/2 210,1 259,3

6U x 3/4 322,4 259,3

6U x 1/1 434,7 259,3

C = 4 – 10 mm

D = 16,5 mm

E = 187,6 mm bez ochranného krytu, 228,6 mm s ochranným krytem

F = 106,5 mm

G = 97,6 mm bez ochranného krytu, 138,6 mm s ochranným krytem
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Příslušenství pro zapuštěnou montáž je k dispozici ve třech variantách, v provedení
pro 1/2, 3/4 a celou 19“ skříň terminálu. Sada obsahuje čtyři svorníky (4) s přísluš-
nými montážními doplňky a těsnění (1), které zajišťuje uchycení terminálu se stup-
něm krytí IP54. Příslušenství pro polozapuštěnou montáž je doplněno o distanční
rámeček (2). Pro polozapuštěnou montáž lze objednat přídavné těsnění (1), které
zajišťuje stupeň krytí IP54.

Obr. 5: Sada příslušenství pro zapuštěnou montáž a pro montáž na panel

Šrouby M6 nebo
obdobné uchycení
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Rozměry – skříň a příslušenství pro montáž na panel:

Rozměr skříně (mm) A B C D E

6U x 1/2 292 267,1

6U x 3/4 404,3 379,4 272,8 390 247

6U x 1/1 516 491,1

2.2 Hmotnost

Tabulka 9: Hmotnost

Rozměr skříně Hmotnost

6U x 1/2 ≤ 8,5 kg

6U x 3/4 ≤ 11 kg

6U x 1/1 ≤ 18 kg

2.3 Terminál

Tabulka 10: Terminál

Materiál Ocelový plech

Čelní panel Hliníkový profil s výřezem pro jednotku HMI

Povrchová úprava Ocelový galvanizovaný a pozinkovaný plech

Nátěr Světle béžová barva (NCS 1704-Y15R)

Stupeň krytí Čelní strana: IP40, IP54 s přídavným těsněním
Zadní strana: IP20

2.4 Pracovní prostředí a vlastnosti terminálu

Tabulka 11: Vliv teploty a vlhkosti

Parametr Nominální
hodnota

Jmenovitý
rozsah

Vliv

Skladovací teplota - -40 °C až +70 °C -

Teplota okolí
(během provozu)

+ 20° -5 °C až +55 °C 0,01%/ °C, v uvedeném
jmenovitém rozsahu

Zajištěna správná funkce
v provozním rozsahu

Relativní vlhkost 10% - 90% 10% - 90% -
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Tabulka 12: Vliv stejnosměrného pomocného napájecího napětí na funkci
terminálu během provozu

Závislost na: V jmenovitém
rozsahu

V provozním
rozsahu

Zvlnění napětí EL, max. 12% Zanedbatelný vliv Správná funkce

Přerušení pomocného Bez resetu < 50 ms < 50 ms
stejnosměrného napětí Správná funkce 0 - ∞ s 0 - ∞ s

Čas restartu < 100 s < 100 s

Tabulka 13: Elektromagnetická kompatibilita

Zkouška Hodnota typového testu Referenční standardy

1MHz interferenční test 2,5 kV IEC 60255-22-1,Class III

Elektrostatický vybíjecí test 8 kV IEC 60255-22-2,Class III

Rychlý přechodový test rušení 4 kV IEC 60255-22-4,Class IV

Vyzařované pole
elektromagnetického rušení

10 V/m
25 – 1000 MHz

IEC 60255-22-3,Class III
IEEE/ANSI C37.90.2

Tabulka 14: Izolační zkoušky

Zkouška Hodnota typového testu Referenční standard

Izolační zkouška 2,0 kV st, 1 min IEC 60255-5

Zkouška rázovým napětím 5 kV; 1,2/50 µs; 0,5 J

Izolační odpor > 100 MΩ při 500 V ss

Tabulka 15: Shoda / osvědčení CE

Zkouška V souladu se směrnicí

Odolnost EN 50082-2

Vyzařování EN 50081-2

Instrukce NN (LV directive) EN 50178
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Tabulka 16: Mechanické testy

Zkouška Hodnota typového testu Referenční standardy

Vibrační test Class I (Třída I) IEC 60255-21-1

Test nárazem Class I (Třída I) IEC 60255-21-2

Seismický test Class I (Třída I) IEC 60255-21-3

´
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Kapitola 3 Společné funkce

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou prezentovány společné funkce terminálu.
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1 Časová synchronizace (TIME)

1.1 Aplikace

Jestliže je terminál součástí komplexního systému chránění, použijte pro volbu
společného zdroje absolutního času volič zdroje časové synchronizace. Časová
synchronizace umožňuje porovnávat data změnových stavů a data poruchových
záznamů mezi všemi terminály systému.

1.2 Funkční blok

1.3 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 17: Vstupní signály funkčního bloku TIME (TIME-)

Signál Popis

MINSYNC Vstup minutových impulsů

SYNCSRC Vstup voliče synchronizačního zdroje. Detaily jsou uvedeny v části
s popisem nastavení funkce.

Tabulka 18: Výstupní signály funkčního bloku TIME (TIME-)

Signál Popis

RTCERR Chyba hodin reálného času

SYNCERR Chyba časové synchronizace
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1.4 Nastavení parametrů

Tabulka 19: Nastavené parametry funkce voliče zdroje časové synchronizace

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

SYNCSRP 0 – 5 0 - Volba zdroje časové
synchronizace:
0: Bez zdroje. Pro časovou
synchronizaci jsou použity
interní hodiny reálného času
bez přesného seřízení.

1: LON bus (sběrnice LON)

2: SPA bus (sběrnice SPA)

3: IEC 870-5-103 bus
 (sběrnice IEC 870-5-103)

4: Minutové impulsy,
 kladná hrana signálu

4: Minutové impulsy,
 záporná hrana signálu
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2 Volič skupiny nastavení (GRP)

2.1 Aplikace

Pro optimalizaci provozu terminálu v různých systémových podmínkách použijte
čtyř skupin nastavení. Vytvořením těchto skupin a přepínáním mezi sadami přesně
definovaných nastavených hodnot je získán velmi přizpůsobitelný terminál, který
vyhovuje velkému množství systémových variant. Přepínání skupin je provedeno
buď z ovládacího rozhraní HMI, nebo je provedeno prostřednictvím konfigurova-
telných binárních vstupů.

2.2 Logické schéma

Obr. 6: Připojení funkce k externím obvodům

2.3 Funkční blok

AKTIVACE SKUPINY 4
AKTIVACE SKUPINY 3
AKTIVACE SKUPINY 2
AKTIVACE SKUPINY 1
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2.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 20: Vstupní signály funkčního bloku ACTIVEGROUP (GRP--)

Signál Popis

ACTGRP1 Signálem je navolena jako aktivní 1. skupina

ACTGRP2 Signálem je navolena jako aktivní 2. skupina

ACTGRP3 Signálem je navolena jako aktivní 3. skupina

ACTGRP4 Signálem je navolena jako aktivní 4. skupina

Tabulka 21: Výstupní signály funkčního bloku ACTIVEGROUP (GRP--)

Signál Popis

GRP1 1. skupina nastavení je aktivní

GRP2 2. skupina nastavení je aktivní

GRP3 3. skupina nastavení je aktivní

GRP4 4. skupina nastavení je aktivní
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3 Blokování nastavení (HMI)

3.1 Aplikace

Nepovolené, nebo nekoordinované změny nastavení, které jsou provedeny neauto-
rizovanou osobou, mohou způsobit závažné škody na primárních a sekundárních
výkonových prvcích a obvodech. Aby se předešlo provedení neautorizovaných
změn nastavení a aby bylo uvolněno ovládání terminálu v případě, je-li provedení
změn nastavení povoleno, použijte blokovací funkci nastavení.

Instalací uzamykatelného přepínače, který je připojen k binárnímu vstupu, je snad-
no realizován jednoduchý obvod ovládání / blokování nastavení, který umožňuje
provést změny tohoto nastavení ze zabudované jednotky HMI pouze držitelům klí-
če.

3.2 Funkční blok

3.3 Logické schéma

Obr. 7: Zapojení a logické schéma funkce BLOCKSET

UZAMYKATELNÝ
PŘEPÍNAČ

RESTRICT
SETTINGS

OMEZENÍ  /
BLOKOVÁ-
NÍ

S �
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3.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 22: Vstupní signály funkčního bloku SETTING RESTRICTION

Signál Popis

BLOCKSET Vstupní signál určený k blokování změn nastavení a/nebo změn
konfigurace z jednotky místního ovládání HMI. UPOZORNĚNÍ:
Před použitím funkce čtěte instrukce. Standardní konfigurace je
“NONE-NOSIGNAL“ (Nepřiřazený signál).

3.5 Nastavení parametrů

Tabulka 23: Nastavené parametry funkce blokování nastavení

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

SettingRestrict Open,
Block
(Uvolněno,
Blokováno)

Open - Open: Nastavené parametry
lze měnit

Block: Nastavené parametry
lze měnit pouze tehdy, je-li
signál na vstupu BLOCKSET
ve stavu logická 0.
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4 Vstupně/výstupní systémový konfigurátor (IOP)

4.1 Aplikace

Aby bylo SW vybavení terminálu schopno identifikovat instalované moduly a vytvo-
řit mapování interní adresace mezi moduly, ochrannými funkcemi a ostatními funk-
cemi, musí být použit vstupně/ výstupní systémový konfigurátor.

4.2 Logické schéma

Obr. 8: Příklad vstupně / výstupní (I/O) konfigurace terminálu REx 5xx s dvěma moduly
binárních vstupů (BIM). Konfigurace je vytvořena v grafickém programovém ná-
stroji CAP 531.
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4.3 Funkční blok

4.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 24: Vstupní signály funkčního bloku I/OPOSITION (IOPn-)

Signál Popis

Snn Pozice ve vaně (slot) nn (nn = 11 – 39)
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5 Funkce samočinné kontroly (INT)

5.1 Aplikace

Pro zobrazení stavů funkce samočinné kontroly použijte jednotku místního ovládá-
ní HMI, monitorovací systém (SMS), nebo řídicí systém (SCS). Systém samočinné
kontroly pracuje nepřetržitě a obsahuje následující funkce:

•  Normální kontrolní funkci mikroprocesoru “Watchdog“

•  Kontrolu měřicích signálů převedených do číslicového tvaru

•  Ověření kontrolního součtu obsahů paměti PROM a všech typů signálové ko-
munikace

5.2 Funkční blok
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5.3 Logické schéma

Obr. 9: HW vybavení funkce samočinné kontroly, bezpotenciálový výstražný kontakt
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Obr. 10: SW vybavení funkce samočinné kontroly, funkční blok INT (INTernal signal)
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5.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 25: Výstupní signály funkčního bloku INTERNSIGNALS (INT--)

Signál Popis

FAIL Interní stav terminálu - porucha

WARNING Interní stav terminálu - výstraha

CPUFAIL Stav modulu CPU - porucha

CPUWARN Stav modulu CPU - výstraha

ADC Chyba A/D převodníku

SETCHGD Změna nastavení

5.5 Technická data

Tabulka 26: Seznam interních změnových stavů

Data Hodnota

Způsob záznamu Nepřetržité sledování, záznam řízen změnovými stavy

Velikost seznamu 40 změnových stavů, režim FIFO (first in-first out – obsluha dat
změnových stavů v pořadí příchodu)
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6 Funkční logické bloky

6.1 Aplikace

Uživatel může s dostupnými funkčními logickými bloky vytvořit logické funkce
a konfigurovat terminál tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům aplikace.

Různé ochranné, ovládací a monitorovací funkce v terminálech REx 5xx jsou v roz-
sahu jejich konfigurací v příslušném terminálu zcela nezávislé. Základní algoritmus
těchto funkcí nemůže uživatel měnit, ale tyto funkce kombinované s funkčními lo-
gickými bloky mohou být použity pro vytvoření aplikačně specifických funkcí.

Přídavné konfigurovatelné logiky reprezentují rozšířený počet logických obvodů,
které jsou k dispozici. Mezi těmito doplňkovými logickými obvody s možností konfi-
gurace jsou také funkční bloky “Move/Přesun“ (MOF, MOL) použité pro synchroni-
zaci boolovských signálů vysílaných mezi logikami s rychlým a pomalým cyklem
zpracování.

6.2 Funkční blok invertoru (INV)

Funkční blok invertoru INV má jeden vstup a jeden výstup. Výstup funkce má in-
verzní vztah k stavu vstupu.

Tabulka 27: Vstupní signál funkčního bloku INV (IVnn-)

Signál Popis

INPUT Logický inverzní vstup hradla INV

Tabulka 28: Výstupní signál funkčního bloku INV (IVnn-)

Signál Popis

OUT Logický inverzní výstup hradla INV
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6.3 Funkční blok hradla OR (OR)

Funkce OR (logický součet) je použita pro vytvoření obecných kombinačních výra-
zů s booleovskými proměnnými veličinami. Funkční blok OR má šest vstupů a dva
výstupy. Jeden z výstupů je invertovaný.

Tabulka 29: Vstupní signály funkčního bloku OR (Onnn-)

Signál Popis

INPUT1 Vstup 1 hradla OR

INPUT2 Vstup 2 hradla OR

INPUT3 Vstup 3 hradla OR

INPUT4 Vstup 4 hradla OR

INPUT5 Vstup 5 hradla OR

INPUT6 Vstup 6 hradla OR

Tabulka 30: Výstupní signály funkčního bloku OR (Onnn-)

Signál Popis

OUT Výstup hradla OR

NOUT Invertovaný výstup hradla OR

6.4 Funkční blok hradla AND (AND)

Funkce AND (logický součin) je použita pro vytvoření obecných kombinačních vý-
razů s booleovskými proměnnými veličinami. Funkční blok AND má čtyři vstupy
a dva výstupy. Jeden ze vstupů a jeden z výstupů jsou invertované.
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Tabulka 31: Vstupní signály funkčního bloku AND (Annn-)

Signál Popis

INPUT1 Vstup 1 hradla AND

INPUT2 Vstup 2 hradla AND

INPUT3 Vstup 3 hradla AND

INPUT4N Vstup 4 hradla AND (invertovaný vstup)

Tabulka 32: Výstupní signály funkčního bloku AND (Annn-)

Signál Popis

OUT Výstup hradla AND

NOUT Invertovaný výstup hradla AND

6.5 Funkční blok časového členu TIMER (TM)

Funkční blok časového členu TM má ve vztahu k vstupnímu signálu jeden výstup
se zpožděným návratem a jeden výstup se zpožděným rozběhem. Časový člen má
seřiditelné časové zpoždění v rozsahu 0,000 až 60,000 sekund v krocích po 0,001
s (parametr T).

Tabulka 33: Vstupní signály funkčního bloku TIMER (TMnn-)

Signál Popis

INPUT Vstup časového členu

T Hodnota času, viz nastavené parametry



Funkční logické bloky Kapitola 3
Společné funkce

37

Tabulka 34: Výstupní signály funkčního bloku TIMER (TMnn-)

Signál Popis

OFF Výstup časového členu, zpožděný návrat

ON Výstup časového členu, zpožděný rozběh

6.5.1 Nastavení parametrů

Tabulka 35: Nastavené parametry funkce TIMER (TMnn-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

T 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Zpoždění funkce TMnn

6.6 Funkční blok časového členu s dlouhým časem TIMERLONG (TL)

Funkční blok časového členu TL s rozšířeným maximem časového zpoždění ná-
vratu a rozběhu je v zásadě stejný, jako časový člen TM. Rozdíl je v rozsahu seři-
ditelnosti, který je zvýšen na hodnotu 0,0 až 90000,0 sekund v krocích po 0,1 s.

 Tabulka 36: Vstupní signály funkčního bloku TIMERLONG (TLnn-)

Signál Popis

INPUT Vstup časového členu s dlouhým časem

T Hodnota času, viz nastavené parametry

Tabulka 37: Výstupní signály funkčního bloku TIMERLONG (TLnn-)

Signál Popis

OFF Výstup časového členu s dlouhým časem, zpožděný návrat

ON Výstup časového členu s dlouhým časem, zpožděný rozběh
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6.6.1 Nastavení parametrů

Tabulka 38: Nastavené parametry funkce TIMER (TMnn-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

T 0.0 –90000.0

Krok: 0.1

0.0 s Zpoždění funkce TLnn

6.7 Funkční blok impulsního časového členu (TP)

Impulsní funkce může být například použita pro prodloužení impulsu, nebo pro ča-
sové omezení aktivace výstupu. Impulsní časový člen TP má seřiditelnou délku
impulsu v rozsahu 0,000 až 60,0000 sekund v krocích po 0,010 s.

Tabulka 39: Vstupní signály funkčního bloku TP (TPnn-)

Signál Popis

INPUT Vstup impulsního časového členu

T Délka impulsu,  viz nastavené parametry.

Tabulka 40: Výstupní signál funkčního bloku TP (TPnn-)

Signál Popis

OUT Výstup impulsního časového členu

6.7.1 Nastavení parametrů

Tabulka 41: Nastavené parametry funkce PULSE (TPnn-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

T 0.000 –
60.000

Krok: 0.010

0.010 s Délka impulsu
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6.8 Funkční blok s prodlouženou délkou impulsu (TQ)

Funkční blok impulsního časového členu TQ s rozšířeným maximem délky impulsu
je v zásadě stejný, jako impulsní časový člen TP. Rozdíl je v rozsahu seřiditelnosti
délky impulsu, který je zvýšen na hodnotu 0,0 - 90000,0 sekund v krocích po 0,1s.

Tabulka 42: Vstupní signály funkčního bloku PULSELONG (TQnn-)

Signál Popis

INPUT Vstup impulsního časového členu s prodlouženou délkou impulsu

T Délka impulsu, viz nastavené parametry.

Tabulka 43: Výstupní signál funkčního bloku PULSELONG (TQnn-)

Signál Popis

OUT Výstup impulsního časového členu s prodlouženou délkou impulsu

6.8.1 Nastavení parametrů

Tabulka 44: Nastavené parametry funkce PULSELONG (TQnn-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

T 0.0 – 90000.0

Krok: 0.1

0.0 s Délka impulsu

6.9 Funkční blok hradla XOR (XO)

Funkce Exclusive OR / XOR (výlučný logický součet) je použita pro generování
kombinačních výrazů s booleovskými proměnnými veličinami. Funkční blok XOR
má dva vstupy a dva výstupy. Jeden z výstupů je invertovaný. Výstupní signál je ve
stavu log. 1, jestliže vstupní signály mají rozdílnou úroveň, a je ve stavu log. 0, jest-
liže mají stejnou úroveň.
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Tabulka 45: Vstupní signály funkčního bloku XOR (XOnn-)

Signál Popis

INPUT1 Vstup 1 hradla XOR

INPUT2 Vstup 2 hradla XOR

Tabulka 46: Výstupní signály funkčního bloku XOR (XOnn-)

Signál Popis

OUT Výstup hradla XOR

NOUT Invertovaný výstup hradla XOR

6.10 Funkční blok klopného obvodu (SR)

Funkce Set / Reset (SR) je klopný obvod, u kterého může být výstup aktivován,
nebo dezaktivován dvěma vstupy. Každý funkční blok SR má dva výstupy, z nichž
jeden je invertován.

Tabulka 47: Vstupní signály funkčního bloku SR (SRnn-)

Signál Popis

SET Vstup klopného obvodu SR

RESET Vstup klopného obvodu SR

Tabulka 48: Výstupní signály funkčního bloku SR (SRnn-)

Signál Popis

OUT Výstup klopného obvodu SR

NOUT Invertovaný výstup klopného obvodu SR
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6.11 Funkční blok klopného obvodu s pamětí (SM)

Funkce Set / Reset (SM) je klopný obvod s pamětí, u kterého může být výstup akti-
vován, nebo dezaktivován dvěma vstupy. Každý funkční blok SM má dva výstupy,
z nichž jeden je invertován. Nastavení paměti určuje, zda se klopný obvod po pře-
rušení napájení vrátí do stavu před přerušením napájení, nebo zda bude obvod re-
setován.

Tabulka 49: Vstupní signály funkčního bloku SRM (SMnn-)

Signál Popis

SET Vstup klopného obvodu SRM

RESET Vstup klopného obvodu SRM

Tabulka 50: Výstupní signály funkčního bloku SRM (SMnn-)

Signál Popis

OUT Výstup klopného obvodu SRM

NOUT Invertovaný výstup klopného obvodu SRM

6.11.1 Nastavení parametrů

Tabulka 51: Nastavené parametry funkce SRM (SMnn-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Memory Off/On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim paměti
funkce

6.12 Funkční blok ovladatelného hradla (GT)

Funkční blok GT se používá k ovládání procesu průchodnosti signálu. Nastavení
bloku určuje, zda signál ze vstupu na výstup projde, nebo zda neprojde.
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Tabulka 52: Vstupní signál funkčního bloku GT (GTnn-)

Signál Popis

INPUT Vstup hradla

Tabulka 53: Výstupní signál funkčního bloku GT (GTnn-)

Signál Popis

OUT Výstup hradla

6.12.1 Nastavení parametrů

Tabulka 54: Nastavené parametry funkce GT (GTnn-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off/On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce GTn

6.13 Funkční blok seřiditelného časového členu (TS)

Funkční blok časového členu TS má výstupy pro zpoždění vstupního signálu při je-
ho návratu i rozběhu. Časový člen má seřiditelné časové zpoždění v rozsahu 0,00
až 60,00 sekund v krocích po 0,01 s a také parametr “Operation“ nastavitelný na
hodnoty On (Zap.), Off (Vyp.), které ovládají provozní režim časového členu.

Tabulka 55: Vstupní signál funkčního bloku TS (TSnn-)

Signál Popis

INPUT Vstup časového členu

Tabulka 56: Výstupní signály funkčního bloku TS (TSnn-)

Signál Popis

ON Výstup časového členu, zpožděný rozběh

OFF Výstup časového členu, zpožděný návrat
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6.13.1 Nastavení parametrů

Tabulka 57: Nastavené parametry funkce TS (TSn-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off/On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce TSn

T 0.0 – 60.00

Krok: 0.1

0.00 s Zpoždění seřiditelného
časového členu n

6.14 První funkční blok přesunu dat (MOF)
Funkční blok přesunu dat MOF je aplikován na první pozici logiky pomalého zpra-
cování dat a je použit pro signály, které jsou přenášeny z rychlé logiky do pomalé
logiky. Funkční blok MOF je pro signály pouze dočasnou pamětí a mezi vstupy
a výstupy není prováděná žádná změna hodnot těchto signálů.

6.14.1 Funkční blok

Tabulka 58: Vstupní signály funkčního bloku MOFx

Signál Popis

INPUTn Vstup n bloku MOFx (n = 1 – 16)

Tabulka 59: Výstupní signály funkčního bloku MOFx

Signál Popis

OUTPUTn Výstup n bloku MOFx (n = 1 – 16)
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6.15 Poslední funkční blok přesunu dat (MOL)
Funkční blok přesunu dat MOL je aplikován na poslední pozici logiky pomalého
zpracování dat a je použit pro signály, které jsou přenášeny z pomalé logiky do
rychlé logiky. Funkční blok MOL je pro signály pouze dočasnou pamětí a mezi
vstupy a výstupy není prováděná žádná změna hodnot těchto signálů.

6.15.1 Funkční blok

Tabulka 60: Vstupní signály funkčního bloku MOLx

Signál Popis

INPUTn Vstup n bloku MOLx (n = 1 – 16)

Tabulka 61: Výstupní signály funkčního bloku MOLx

Signál Popis

OUTPUTn Výstup n bloku MOFx (n = 1 – 16)
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6.16 Technická data

Tabulka 62: Dostupné logické funkční bloky

Aktualizační rychlost Blok Počet dostupných funkcí

6 ms AND 30 hradel

OR 60 hradel

INV 20 invertorů

TM 10 časových členů

TP 10 impulsních časových členů

SM 5 klopných obvodů

GT 5 hradel

TS 5 časových členů

200 ms TL 10 časových členů

TQ 10 impulsních časových členů

SR 5 klopných obvodů

XOR 39 hradel

Tabulka 63: Přídavné logické funkční bloky

Aktualizační rychlost Blok Počet dostupných funkcí

6 ms TP 40 impulsních časových členů

200 ms AND 239 hradel

OR 159 hradel

INV 59 invertorů

MOF 3 registry

MOL 3 registry
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7 Blokování signálů během testu

7.1 Aplikace

Terminály chránění a řízení (ovládání) mají komplexní konfiguraci s mnoha imple-
mentovanými funkcemi. Aby byl proces zkoušek usnadněn, terminály obsahují
funkci, která umožňuje individuálně blokovat jednu funkci, několik funkcí nebo
všechny funkce.

To znamená, že je možné zobrazit stav, kdy je funkce aktivována, nebo kdy funkce
aktivovala vypnutí. Tato vlastnost terminálu také umožňuje uživateli sledovat půso-
bení několika vzájemně souvisejících funkcí při kontrole správné funkce celého
bloku, kontrolovat určité části konfigurace atd.

7.2 Funkční blok

7.3 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 64: Vstupní signál funkčního bloku TEST (TEST-)

Signál Popis

INPUT Jestliže je vstup aktivní, nastaví terminál do režimu testu

Tabulka 65: Výstupní signál funkčního bloku TEST (TEST-)

Signál Popis

ACTIVE Terminál je v režimu testu
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Kapitola 4 Impedanční funkce

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány funkce terminálu, které měří impedanci vedení.
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1 Distanční ochrana (ZM)

1.1 Aplikace

Distanční ochranná funkce ZM zajišťuje rychlé a spolehlivé chránění nadzemních
vedení a výkonových kabelů ve všech typech energetických sítí. Tato plnohodnotná
šestisystémová ochrana (“full scheme“) zabezpečuje chránění nezávislými distanč-
ními ochrannými zónami, z nichž každá disponuje samostatným měřením impe-
dance ve třech nezávislých měřicích mezifázových smyčkách a ve třech nezá-
vislých měřicích jednofázových zemních smyčkách.

Mezifázová distanční ochrana je použita jako základní ochranná funkce ve všech
typech energetických sítí bez ohledu na typ a provedení nulového bodu, která
chrání systém při dvoufázových i třífázových poruchách. Nezávislé, a u každé zóny
samostatné, nastavení dosahu v reaktančním i odporovém směru umožňuje vytvá-
řet rychlou a selektivní zkratovou ochranu energetických systémů.

Jednofázová zemní distanční ochrana slouží jako základní ochrana při zemních po-
ruchách v účinně uzemněných sítích, nebo v nízkoimpedančně uzemněných sítích.
Tato ochranná funkce je spolu s nezávislou fázovou preferenční logikou určena ta-
ké pro selektivní chránění při vyvíjejících se poruchách v izolovaných sítích, nebo
v rezonančně uzemněných sítích.

Nezávislé nastavení dosahu v reaktančním směru pro měření mezifázových a jed-
nofázových poruch zabezpečuje vysokou selektivitu i v sítích, v kterých jsou pro
chránění při zkratech a zemních poruchách použity různé typy ochran.

Obr. 11: Schématické znázornění vypínací charakteristiky jedné ochranné distanční zóny
v dopředném směru
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Kde:

Xph-e = reaktanční dosah pro zemní poruchy (fáze-nula)

Xph-ph = reaktanční dosah pro mezifázové poruchy (fáze-fáze)

Rph-e = odporový dosah pro zemní poruchy (fáze-nula)

Rph-ph = odporový dosah pro mezifázové poruchy (fáze-fáze)

Zline = impedance vedení

Na požadavek je možné dodat ochranu se zjednodušeným parametrovým nasta-
vením. Tento typ ochrany je vybaven stejným algoritmem, jaký je použit u základní
distanční ochranné funkce. Zjednodušené parametrové nastavení redukuje rozsah
a zjednodušuje proces nutného nastavení a automaticky vytváří charakteristiku,
která je více přizpůsobena potřebám kombinovaných sítí.

Kde:

X = reaktanční dosah pro všechny typy poruch

RFPP = odporový dosah pro mezifázové poruchy (fáze-fáze)

RFPE = odporový dosah pro zemní poruchy (fáze-nula)

Zline = impedance vedení

Obr. 12: Schématické znázornění vypínací charakteristiky se zjednodušeným parametro-
vým nastavením jedné ochranné distanční zóny v dopředném směru
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Distanční zóny mohou vypínat navzájem nezávisle a mohou pracovat v směrovém
režimu (dopředný nebo zpětný směr), nebo v nesměrovém režimu. Tyto vlastnosti
spolu s různými komunikačními schématy a logikami předurčují funkci pro chránění
výkonových vedení a kabelů v složitých síťových konfiguracích, jako jsou například
dvojitá vedení, paralelní vedení, vícenásobná vedení atd. První (1.), druhá (2.)
i třetí (3.) zóna generují fázově selektivní signály popudu (Start) a vypnutí (Trip).

Doplňkové distanční zóny (4. a 5. zóna) mají základní funkce stejné jako 1. – 3.
zóna, ale nemohou generovat fázově selektivní výstupní signály.

Pátá distanční zóna má kratší vypínací čas než ostatní zóny, ale má větší přesah
při přechodových jevech. Tuto zónu lze obvykle spolu  funkcí SOFT (Zapnutí do
zkratu) použít jako kontrolní zónu, nebo ji lze s časovým nastavením delším než
100 ms použít jako časově zpožděnou zónu.

Základní distanční ochranná funkce je obvykle vhodná pro nekompenzované sítě.
K dispozici jsou speciální funkční doplňky, které umožňují ochranu použít i u sé-
riově kompenzovaných vedení a u vedení navazujících, kde může napětí opačného
směru negativně ovlivnit správné rozlišení směru u základní verze distanční ochra-
ny.

1.2 Funkce

Impedance jednotlivých měřicích smyček v různých distančních ochranných zó-
nách je počítána samostatnými digitálními signálovými procesory (DSP). Výsledky
výpočtů jsou aktualizovány jedenkrát za milisekundu samostatně pro každou di-
stanční zónu. Měření impedance v každé smyčce je realizováno v souladu s dife-
renciální rovnicí, která bere v úvahu komplexní model impedance vedení, jak je
prezentován na náhradním schématu na Obr. 13.
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Kde:

Rl = odpor vedení

Rf = odpor poruchy

Xl = reaktance vedení

ω = 2πf

f = frekvence

Obr. 13: Schématické znázornění principu měření impedance

Nastavení všech parametrů vedení, tj. nastavení sousledných a nulových složek
odporu a reaktance spolu s předpokládaným odporem mezifázové poruchy i jed-
nofázové zemní poruchy, je nezávislé u každé zóny. Pokud není požadována spe-
ciální vypínací charakteristika se zjednodušeným parametrovým nastavením, je
vypínací charakteristika funkce automaticky upravena podle charakteristického
úhlu vedení. Kompenzační faktor použitý pro měření zemní impedance je auto-
maticky vypočítáván vlastním terminálem.

Polarizační napětí použité pro směrové měření je průběžně aktualizováno a je vy-
počítáváno samostatně pro každou měřicí smyčku ze sousledné složky napětí.
Tím je zajištěno správné směrování ochrany při různě se vyvíjejících poruchách
v celém rozsahu komplikovaně konfigurované sítě. Spolehlivé směrové působení
funkce i při blízkých třífázových poruchách je zabezpečeno obsahem paměti,
v které je uložena hodnota sousledné složky napětí před poruchou.
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Funkční bloky každé zóny distanční ochrany jsou navzájem nezávislé. Každý
funkční blok obsahuje určitý počet různých funkčních vstupů a výstupů, které lze
volně konfigurovat k jiným externím funkcím, logickým hradlům, časovým členům
a binárním vstupům i výstupům. Toto uspořádání umožňuje, aby při působení jiných
funkcí (např. funkce poruchy pojistek, funkce detekce kývání výkonu, atd.) bylo
ovlivněno působení celé měřicí zóny, nebo pouze vypínací funkce této zóny.

1.3 Funkční bloky 1. – 3. zóny

Obr. 14: Funkční blok ZM1 pro jednofázové, dvoufázové a/nebo třífázové vypínání

Obr. 15: Funkční blok ZM1 pro třífázové vypínání

Obr. 16: Funkční blok ZM2 pro jednofázové, dvoufázové a/nebo třífázové vypínání
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Obr. 17: Funkční blok ZM2 pro třífázové vypínání

Obr. 18: Funkční blok ZM3 pro jednofázové, dvoufázové a/nebo třífázové vypínání

Obr. 19: Funkční blok ZM3 pro třífázové vypínání

1.4 Funkční blok 4. zóny

Obr. 20: Funkční blok ZM4
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1.5 Funkční blok 5. zóny

Obr. 21: Funkční blok ZM5

1.6 Logické schéma

Obr. 22: Působení funkce podmíněné  vstupním skupinovým signálem ZM1−−STCND
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Obr. 23: Skladba popudových signálů v nesměrovém provozním režimu
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Obr. 24: Skladba popudových signálů ve směrovém provozním režimu
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Obr. 25: Vypínací logika první zóny distanční ochrany

1.7 Vstupní a výstupní signály 1. – 3. zóny

Tabulka 66: Vstupní signály funkčních bloků ZM1 (ZM1--), ZM2 (ZM2--), ZM3
(ZM3--)

Signál Popis

BLOCK Blokování působení distanční ochranné zóny “n”

BLKTR Blokování vypínacích výstupů distanční ochranné zóny “n”

VTSZ Blokování působení distanční ochranné zóny “n” – vstup připojen
k signálu funkce “Kontrola poruchy pojistek“ FUSE-VTSZ

STCND Externí uvolňovací podmínka působení distanční ochranné zóny
“n”. Vstup je připojen k jednomu ze signálů fázové volby PHS--
STCNDI, PHS--STCNDZ, nebo k signálu obecného kritéria poru-
chy GFC--STCND.
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Tabulka 67: Výstupní signály funkčních bloků ZM1 (ZM1--), ZM2 (ZM2--),
ZM3 (ZM3--)

Signál Popis

TRIP Vypnutí distanční ochrannou zónou “n”

TRL1 Vypnutí distanční ochrannou zónou “n” ve fázi L1 (k dispozici pou-
ze s jednopólovým vypínacím blokem)

TRL2 Vypnutí distanční ochrannou zónou “n” ve fázi L2 (k dispozici pou-
ze s jednopólovým vypínacím blokem)

TRL3 Vypnutí distanční ochrannou zónou “n” ve fázi L3 (k dispozici pou-
ze s jednopólovým vypínacím blokem)

START Popud (směrový člen) distanční ochranné zóny “n”

STL1 Popud (směrový člen) distanční ochranné zóny “n” ve fázi L1
(k dispozici pouze s jednopólovým vypínacím blokem)

STL2 Popud (směrový člen) distanční ochranné zóny “n” ve fázi L2
(k dispozici pouze s jednopólovým vypínacím blokem)

STL3 Popud (směrový člen) distanční ochranné zóny “n” ve fázi L3
(k dispozici pouze s jednopólovým vypínacím blokem)

STND Nesměrový popud distanční ochranné zóny “n”

1.8 Vstupní a výstupní signály 4. zóny

Tabulka 68: Vstupní signály funkčního bloku ZM4 (ZM4--)

Signál Popis

BLOCK Blokování působení 4. distanční ochranné zóny

BLKTR Blokování vypínacích výstupů 4. distanční ochranné zóny

VTSZ Blokování působení 4. distanční ochranné zóny – vstup připojen
k signálu funkce “Kontrola poruchy pojistek“ FUSE-VTSZ

STCND Externí uvolňovací podmínka působení 4. distanční ochranné zó-
ny. Vstup je připojen k jednomu ze signálů fázové volby PHS--
STCNDI, PHS--STCNDZ, nebo k signálu obecného kritéria poru-
chy GFC--STCND.
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Tabulka 69: Výstupní signály funkčního bloku ZM4 (ZM4--)

Signál Popis

TRIP Vypnutí 4. distanční ochrannou zónou

START Popud 4. směrové distanční ochranné zóny

STND Popud 4. nesměrové distanční ochranné zóny

1.9 Vstupní a výstupní signály 5. zóny

Tabulka 70: Vstupní signály funkčního bloku ZM5 (ZM5--)

Signál Popis

BLOCK Blokování působení 5. distanční ochranné zóny

BLKTR Blokování vypínacích výstupů 5. distanční ochranné zóny

VTSZ Blokování působení 5. distanční ochranné zóny – vstup připojen
k signálu funkce “Kontrola poruchy pojistek“ FUSE-VTSZ

STCND Externí uvolňovací podmínka působení 5. distanční ochranné zó-
ny. Vstup je připojen k jednomu ze signálů fázové volby PHS--
STCNDI, PHS--STCNDZ, nebo k signálu obecného kritéria poru-
chy GFC--STCND.

Tabulka 71: Výstupní signály funkčního bloku ZM5 (ZM5--)

Signál Popis

TRIP Vypnutí 5. distanční ochrannou zónou

START Popud 5. směrové distanční ochranné zóny

STND Popud 5. nesměrové distanční ochranné zóny

1.10 Nastavení parametrů všeobecných dat

Parametry nastavení odporových a reaktančních dosahů jsou uvedeny pro terminály
s jmenovitým proudem Ir = 1 A. U terminálů s jmenovitým proudem Ir = 5 A musí být
všechny impedanční hodnoty vyděleny číslem 5.

Cesta v menu HMI: Settings / Functions / Group n / Impedance / General
(Nastavení / Funkce / Skupina n / Impedance / Všeobecná data)
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Tabulka 72: Nastavené všeobecné parametry funkcí ZM1 – ZM5

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

IMinOp 10 – 30

Krok: 1

20 % I1b Minimální vypínací proud

1.11 Nastavení parametrů 1. – 3. zóny

Cesta v menu HMI: Settings / Functions / Group n / Impedance / Zone 1-3
(Nastavení / Funkce / Skupina n / Impedance / 1. – 3. zóna)

Tabulka 73: Nastavené všeobecné parametry funkce ZM1 – 3 (ZMn--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, Non-
Dir, For-
ward, Re-
verse

Off - Provozní režim a směrování
funkce ZMn

Cesta v menu HMI: Settings / Functions / Group n / Impedance / Zone 1-3
(Nastavení / Funkce / Skupina n / Impedance / 1. – 3. zóna)

Tabulka 74: Nastavené parametry funkce mezifázového měření ZM1 – 3
(ZMn--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation PP Off, On Off - Provozní režim funkce ZMn pro
mezifázové poruchy

X1PP 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Reaktanční dosah sousledné

složky distanční ochranné zóny
“n“ pro mezifázové poruchy

R1PP 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Sousledná složka odporu vede-
ní pro mezifázové poruchy
u distanční ochranné zóny “n“
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

RFPP 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
smyčku

Odporový dosah distanční
ochranné zóny “n“ pro
mezifázové poruchy

Timer t1PP

Timer t2PP

Timer t3PP

Off, On Off - Provozní režim časově zpoždě-
ného vypnutí distanční ochranné
zóny “n“ pro mezifázové poruchy

t1PP

t2PP

t3PP

0.000 –
60.000

Krok: 0.01

0.000 s Čas zpožděného vypnutí di-
stanční ochranné zóny “n“ pro
mezifázové poruchy

Cesta v menu HMI: Settings / Functions / Group n / Impedance / Zone 1-3
(Nastavení / Funkce / Skupina n / Impedance / 1. – 3. zóna)

Tabulka 75: Nastavené parametry funkce jednofázového měření ZM1 – 3
(ZMn--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation PE Off, On Off - Provozní režim funkce ZMn pro
zemní jednofázové poruchy

X1PE 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Reaktanční dosah sousledné

složky distanční ochranné zóny
“n“ pro jednofázové poruchy

R1PE 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Sousledná složka odporu vede-
ní pro jednofázové poruchy
u distanční ochranné zóny “n“

X0PE 0.10 –
1200.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Nulová složka reaktance vedení

pro jednofázové poruchy
u distanční ochranné zóny “n“

R0PE 0.10 –
1200.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Nulová složka odporu vedení
pro jednofázové poruchy u di-
stanční ochranné zóny “n“
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

RFPE 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
smyčku

Odporový dosah distanční
ochranné zóny “n“ pro
jednofázové poruchy

Timer t1PE
Timer t2PE
Timer t3PE

Off, On Off - Provozní režim časově zpoždě-
ného vypnutí distanční ochranné
zóny “n“ pro jednofáz. poruchy

t1PE
t2PE
t3PE

0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Čas zpožděného vypnutí di-
stanční ochranné zóny “n“ pro
jednofázové poruchy

1.12 Nastavení parametrů 4. zóny

Cesta v menu HMI: Settings / Functions / Group n / Impedance / Zone 4
(Nastavení / Funkce / Skupina n / Impedance / 4. zóna)

Tabulka 76: Nastavené všeobecné parametry funkce ZM4 (ZMn--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, Non-
Dir, For-
ward, Re-
verse

Off - Provozní režim a směrování
funkce ZM4

Cesta v menu HMI: Settings / Functions / Group n / Impedance / Zone 4
(Nastavení / Funkce / Skupina n / Impedance / 4. zóna)

Tabulka 77: Nastavené parametry funkce mezifázového měření ZM4 (ZMn--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation PP Off, On Off - Provozní režim funkce ZM4 pro
mezifázové poruchy

X1PP 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Reaktanční dosah sousledné

složky 4. distanční ochranné
zóny pro mezifázové poruchy

R1PP 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Sousledná složka odporu vede-
ní pro mezifázové poruchy u 4.
distanční ochranné zóny
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

RFPP 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
smyčku

Odporový dosah 4. distanční
ochranné zóny pro
mezifázové poruchy

Timer t4PP Off, On On - Provozní režim časově zpoždě-
ného vypnutí 4. distanční
ochranné zóny pro mezifázové
poruchy

t4PP 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Čas zpožděného vypnutí
4. distanční ochranné zóny pro
mezifázové poruchy

Cesta v menu HMI: Settings / Functions / Group n / Impedance / Zone 4
(Nastavení / Funkce / Skupina n / Impedance / 4. zóna)

Tabulka 78: Nastavené parametry funkce jednofázového měření ZM4 (ZMn--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation PE Off, On Off - Provozní režim funkce ZM4 pro
zemní jednofázové poruchy

X1PE 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Reaktanční dosah sousledné

složky 4. distanční ochranné
zóny pro jednofázové poruchy

R1PE 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Sousledná složka odporu vede-
ní pro jednofázové poruchy
u 4. distanční ochranné zóny

X0PE 0.10 –
1200.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Nulová složka reaktance vedení

pro jednofázové poruchy
u 4. distanční ochranné zóny

R0PE 0.10 –
1200.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Nulová složka odporu vedení
pro jednofázové poruchy
u 4. distanční ochranné zóny
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

RFPE 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
smyčku

Odporový dosah 4. distanční
ochranné zóny pro jedno
fázové poruchy

Timer t4PE Off, On On - Provozní režim časově zpoždě-
ného vypnutí  4. distanční
ochranné zóny pro jednofázové
poruchy

t4PE 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Čas zpožděného vypnutí
4. distanční ochranné zóny pro
jednofázové poruchy

1.13 Nastavení parametrů 5. zóny

Cesta v menu HMI: Settings / Functions / Group n / Impedance / Zone 5
(Nastavení / Funkce / Skupina n / Impedance / 5. zóna)

Tabulka 79: Nastavené všeobecné parametry funkce ZM5 (ZMn--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, Non-
Dir, For-
ward, Re-
verse

Off - Provozní režim a směrování
funkce ZM5

Cesta v menu HMI: Settings / Functions / Group n / Impedance / Zone 5
(Nastavení / Funkce / Skupina n / Impedance / 5. zóna)

Tabulka 80: Nastavené parametry funkce mezifázového měření ZM5 (ZMn--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation PP Off, On Off - Provozní režim funkce ZM5 pro
mezifázové poruchy

X1PP 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Reaktanční dosah sousledné
složky 5. distanční ochranné
zóny pro mezifázové poruchy

R1PP 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Sousledná složka odporu vede-
ní pro mezifázové poruchy u 5.
distanční ochranné zóny
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

RFPP 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
smyčku

Odporový dosah 5. distanční
ochranné zóny pro
mezifázové poruchy

Timer t4PP Off, On On - Provozní režim časově zpoždě-
ného vypnutí 5. distanční
ochranné zóny pro mezifázové
poruchy

t4PP 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Čas zpožděného vypnutí
5. distanční ochranné zóny pro
mezifázové poruchy

Cesta v menu HMI: Settings / Functions / Group n / Impedance / Zone 5
(Nastavení / Funkce / Skupina n / Impedance / 5. zóna)

Tabulka 81: Nastavené parametry funkce jednofázového měření ZM5 (ZMn--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation PE Off, On Off - Provozní režim funkce ZM5 pro
zemní jednofázové poruchy

X1PE 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Reaktanční dosah sousledné

složky 5. distanční ochranné
zóny pro jednofázové poruchy

R1PE 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Sousledná složka odporu vede-
ní pro jednofázové poruchy u 5.
distanční ochranné zóny

X0PE 0.10 –
1200.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Nulová složka reaktance vedení
pro jednofázové poruchy
u 5. distanční ochranné zóny

R0PE 0.10 –
1200.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Nulová složka odporu vedení
pro jednofázové poruchy
u 5. distanční ochranné zóny
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

RFPE 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
smyčku

Odporový dosah 5. distanční
ochranné zóny pro jedno
fázové poruchy

Timer t5PE Off, On On - Provozní režim časově zpoždě-
ného vypnutí  5. distanční
ochranné zóny pro jednofázové
poruchy

t5PE 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Čas zpožděného vypnutí
5. distanční ochranné zóny pro
jednofázové poruchy

1.14 Nastavení parametrů zjednodušeného impedančního nastavení

Tabulka 82: Zjednodušené parametrové nastavení ZM1 – ZM5

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

X1 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Sousledná složka reaktance
zóny “n“

R1 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10.00 ohmů /
fázi

Sousledná složka odporu
zóny “n“

RFPP 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

40 ohmů /
smyčku

Odpor mezifázové poruchy
zóny “n“

Timer t1
Timer t2
Timer t3
Timer t4
Timer t5

Off, On Off - Provozní režim časově zpoždě-
ného vypnutí zóny “n“.

Off = Bez vypnutí
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

t1

t2

t3

t4

t5

0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Čas zpožděného vypnutí
zóny “n“

X0 0.10 –
1200.00

Krok: 0.01

10 ohmů /
fázi

Nulová složka reaktance
zóny “n“

R0 0.10 –
1200.00

Krok: 0.01

10 ohmů /
fázi

Nulová složka odporu
zóny “n“

RFPE 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

10 ohmů /
smyčku

Odpor jednofázové poruchy
zóny “n“

1.15 Nastavení parametrů měřicího směrového členu

Parametry nastavení odporového a reaktančního dosahu jsou uvedeny pro terminály
s jmenovitým proudem Ir = 1 A. U terminálů s jmenovitým proudem Ir = 5 A musí být
všechny impedanční hodnoty vyděleny číslem 5.

Tabulka 83: Nastavené všeobecné parametry funkce ZDIR

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

ArgDir 5 – 45

Krok: 1

15 stupeň Spodní úhel dopředné
směrové charakteristiky

ArgNegRes 90 – 175

Krok: 1

115 stupeň Horní úhel dopředné
směrové charakteristiky
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1.16 Technická data
Tabulka 84: Logika fázové volby

Funkce Hodnota

Vypínací čas Typický vypínací čas 28 ms

Minimální a maximální vyp. čas Viz isochronní diagramy

Minimální vypínací proud (10-30) % Ib1 v krocích po 1%

Přídržný poměr Typicky 110%

Čas resetu Typicky 40 ms

Výstupní signály popudu a vypnutí 1. – 3. zóna Signály třífázového nebo jedno-
fázového a/nebo třífázového
popudu a vypnutí

4. a 5. zóna Signály třífázového popudu
a třífázového vypnutí

Přesnost nastavení Zahrnuta v přesnosti měření

Počet zón 3, 4 nebo 5, volitelná směrovost

Rozsah nastavení
impedance pro

Reaktanční
dosah

Sousledná slož-
ka reaktance

(0.10-400.00) Ω/fázi v krocích
po 0.01 Ω

Ir  = 1 A Nulová složka
reaktance

(0.10-1200.00) Ω/fázi v krocích
po 0.01 Ω

(pro Ir  = 5 A musí
být hodnota děle-
na číslem 5)

Odporový
dosah

Sousledná slož-
ka odporu

(0.10-400.00) Ω/fázi
v krocích po 0.01 Ω

Nulová složka
odporu

(0.10-1200.00) Ω/fázi
v krocích po 0.01 Ω

Odpor
poruchy

Pro mezifázové
poruchy

(0.10-400.00) Ω/smyčku
v krocích po 0.01 Ω

Pro jednofázové
poruchy

(0.10-400.00) Ω/smyčku
v krocích po 0.01 Ω

Rozsah seřiditelnosti čas. členů impedančních zón (0.000-60.000) s v kr. po 1 ms

Statická přesnost Napěťový rozsah (0,1 - 1,1) x Ur +/- 5 %
při 0° a 85°

Proudový rozsah (0,5 - 30) x Ir

Statická úhlová Napěťový rozsah (0,1 - 1,1) x Ur +/- 5°
přesnost při
0° a 85° Proudový rozsah (0,5 - 30) x Ir

Max. dynamický přesah měřený při 85° s kapacitními
měřicími transformátory napětí   0,5 < SIR < 30

+ 5%
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2 Logika automatiky zapnutí do poruchy (SOFT)

2.1 Aplikace

Hlavním úkolem funkce SOFT (Zapnutí do poruchy) je zajistit rychlé vypnutí v pří-
padech, kdy je zapínáno pod napětí vedení, na kterém je porucha.

Logiku SOFT je možné automaticky aktivovat funkcí detekce vedení bez napětí
pouze tehdy, jestliže jsou transformátory napětí instalovány na straně vedení (za
vypínačem). Aktivace této logiky pomocí funkce detekce vedení bez napětí je jed-
noznačně doporučena u konfigurace přípojnic, u které může být chráněné vedení
uvedeno pod napětí z více stran, tj. nikoli pouze vypínačem na jednom konci vede-
ní.

Distanční ochranné zóny s přesahem (jak zóny směrové, tak i nesměrové) jsou ob-
vykle použity jako ochranné funkce, které během aktivačního času uvolňují přímé
vypnutí. Jestliže jsou v aplikaci použity transformátory instalované na straně vede-
ní, zabezpečuje vypnutí blízkých třífázových zkratů použití nesměrových distanč-
ních zón. Pokud je zkrat na přípojnici, je aplikací nesměrových distančních zón ta-
ké zajištěno rychlé vypnutí zkratu při zapnutí přípojnice ze strany vedení.

2.2 Funkce

Logika SOFT je logická funkce, která je vytvořena z logických členů. Jedná se
o doplňkovou funkci k distanční ochraně.

Tato funkce je provozně uvolněna buď zapínacím povelem na vypínač, pomoc-
ným klidovým kontaktem vypínače, nebo je uvolněna automaticky funkcí detekce
vedení bez napětí. Jakmile je funkce uvolněna, zůstává aktivní i po dobu jedné
sekundy poté, co je uvolňovací signál resetován. Z funkcí obsažených v terminálu
je možné volně vybrat ochrannou funkci (-e), která uvolňuje vypnutí během akti-
vačního času. Náběh kterékoli z vybraných ochranných funkcí, ke kterému dojde
v době splněných podmínek pro uvolnění logiky SOFT, vyvolá okamžitou aktivaci
vypínacího výstupu funkce SOFT.

2.3 Funkční blok
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2.4 Logické schéma

Obr. 26: Funkce SOFT – zjednodušené logické schéma

2.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 85: Vstupní signály funkčního bloku SOFT (SOFT-)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

NDACC Vstup je připojen k signálu funkce (funkcí), která je v režimu uvol-
něné logiky SOFT připravena k mžikovému vypínání.

DLCND Vstup je připojen k signálu funkce detekce vedení bez napětí, který
zajišťuje automatické uvolnění funkce SOFT

BC Signál uvolnění funkce SOFT, který je aktivovaný zapínacím pove-
lem vypínače, nebo klidovým pomocným kontaktem vypínače

Tabulka 86: Výstupní signál funkčního bloku SOFT (SOFT-)

Signál Popis

TRIP Vypínací výstup

2.6 Nastavení parametrů

Tabulka 87: Nastavené parametry funkce logiky zapnutí do zkratu SOFT
(SOFT-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off/On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce SOFT
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2.7 Technická data

Tabulka 88: Funkce automatiky zapnutí do poruchy

Funkce Hodnota Přesnost

Časové zpoždění vstupu detekce vedení bez
napětí, které je aplikováno předtím, než je funkce
SOFT automaticky uvolněna

200 ms +/- 0,5%  +/- 10 ms

Časová perioda, která následuje po zapnutí vypí-
nače a po kterou je funkce SOFT aktivní

1000 ms +/- 0,5%  +/- 10 ms
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3 Místní urychlovací logika (ZCLC)

3.1 Aplikace

Hlavním úkolem funkce místní urychlovací logiky ZCLC je rychlé vypnutí poruch,
které vzniknou kdekoli po celé délce vedení, a funkce je určena pro aplikace, kde
není k dispozici komunikační kanál.

3.2 Funkce

Logika ZCLC je doplňkovou funkci k distanční ochranné funkci.

Provoz místní urychlovací logiky je možné uvolnit dvěma způsoby. V prvním pří-
padě je použit signál interní, nebo externí funkce opětného zapnutí “Automatic
recloser ready“ (Automatika opětného zapnutí připravena). V druhém případě se
používá signál funkce detekce ztráty zátěže. Jestliže je logika některým
z uvedených způsobů uvolněna, bude při náběhu funkce, která je navolena pro
uvolnění této urychlovací logiky, mžikově aktivován výstup urychlovací logiky.

3.3 Funkční blok
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3.4 Logické schéma

Obr. 27: Zjednodušené logické schéma místní urychlovací logiky

3.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 89: Vstupní signály funkčního bloku ZCLC (ZCLC-)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

BC Vypínač zapnutý

LLACC Vstup je připojen k signálu funkce, která je použita pro zrychlené
vypnutí při ztrátě zátěže

ARREADY Tento signál  uvolňuje funkci, která je použita pro mžikové vypínání
u prodloužené zóny

EXACC Vstup je připojen k signálu funkce, která je použita pro vypínání při
prodloužení zóny

NDST Vstup je připojen k signálu funkce, která během svého náběhu
blokuje prodloužení zóny, jestliže prodloužení zóny již není při
náběhu funkce aktivní
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Tabulka 90: Výstupní signál funkčního bloku ZCLC (ZCLC-)

Signál Popis

Trip Vypínací výstup

3.6 Nastavení parametrů

Tabulka 91: Nastavené parametry funkce místní urychlovací logiky ZCLC
(ZCLC-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

ZoneExtension Off/On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim logiky pro
prodloužení zóny

LossOfLoad Off/On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim urychlovací
logiky při ztrátě zátěže
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4 Logika fázové volby (PHS)

4.1 Aplikace

Funkce logiky fázové volby PHS je nezávislá měřicí funkce, která obsahuje jak im-
pedanční, tak i proudová měřicí kritéria. Hlavním smyslem funkce je zvýšit úroveň
fázové selektivity kompletního distančního chránění v sítích s dlouhými a značně
zatíženými linkami. Funkce je obvykle určena pro použití v účinně (přímo) uzemně-
ných sítích, kde správná a spolehlivá fázová volba při jednofázových zemních po-
ruchách, která je kombinována s jednopólovým vypínáním a s automatickým opět-
ným zapnutím, zabezpečuje stabilitu celého energetického systému.

Nezávislé měření impedance ve všech šesti poruchových smyčkách zabezpečuje
vysoký stupeň fázové selektivity i ve složitých sítích. Tato nezávislá fázová volba,
která je v každé poruchové smyčce kombinována se směrovým měřením, zabez-
pečuje také selektivní vypínání současně vzniklých a blízkých poruch na paralel-
ních vedeních. Nezávislé nastavení reaktančního dosahu pro mezifázové a pro
zemní měření zajišťuje vysokou selektivitu i v sítích s různými ochranami použitými
pro zkratové a zemní chránění.

4.2 Funkce

U fázové volby, která pracuje na principu měření impedance, je samostatně a prů-
běžně měřeno všech šest poruchových smyček. Reaktanční i odporové dosahy
jsou nezávisle seřiditelné pro mezifázové a pro zemní poruchy. Kontrolní funkce,
které pracují na principu měření úrovně nulového proudu, určují smyčky, které bu-
dou vyhodnoceny (tj. smyčky fáze-nula nebo fáze-fáze). Volba poruchou postižené
fáze (postižených fází) je určena podle navolených smyček, u kterých dojde k pů-
sobení funkce. K působení funkce dojde tehdy, je-li měřená impedance smyčky
v rozsahu nastavených limitů charakteristiky. Impedančně závislý výstup aktivuje
navolenou smyčku měřicí zóny (měřicích zón) distanční ochrany, ke které je tento
výstup impedanční fázové volby připojen.

Fázová volba, která pracuje na principu měření proudu, je funkce obdobná, jako
jsou kontrolní funkce měření úrovně nulového proudu, které jsou použity pro volbu
vyhodnocované smyčky fáze-nula nebo fáze-fáze u impedanční fázové volby.
Proudově závislý výstup v tomto případě aktivuje buď všechny zemní smyčky, nebo
všechny mezifázové smyčky měřicí zóny (měřicích zón) distanční ochrany, ke kte-
rým je tento výstup proudové fázové volby konfigurován.



Logika fázové volby (PHS) Kapitola 4
Impedanční funkce

76

4.3 Funkční blok

4.4 Logické schéma

Obr. 28: Podmínky působení mezifázové (fáze-fáze) a zemní (fáze-nula) funkce



Logika fázové volby (PHS) Kapitola 4
Impedanční funkce

77

Obr. 29: Skladba signálů fázové volby ve zpětném směru
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Obr. 30: Skladba signálů fázové volby nesměrové
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Obr. 31: Skladba signálů fázové volby v dopředném směru

4.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 92: Vstupní signál funkčního bloku PHS (PHS--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

Tabulka 93: Výstupní signály funkčního bloku PHS (PHS--)

Signál Popis

STFWL1 Porucha detekována ve fázi L1 – dopředný směr

STFWL2 Porucha detekována ve fázi L2 – dopředný směr

STFWL3 Porucha detekována ve fázi L3 – dopředný směr

STFWPE Zemní porucha detekována v dopředném směru

STRVL1 Zemní porucha detekována ve fázi L1 – zpětný směr
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Signál Popis

STRVL2 Zemní porucha detekována ve fázi L2 – zpětný směr

STRVL2 Zemní porucha detekována ve fázi L3 – zpětný směr

STRVPE Zemní porucha detekována ve zpětném směru

STNDL1 Porucha detekována ve fázi L1

STNDL2 Porucha detekována ve fázi L2

STNDL3 Porucha detekována ve fázi L3

STNDPE Detekována zemní porucha

STFW1PH Detekována jednofázová porucha v dopředném směru

STFW2PH Detekována dvoufázová porucha v dopředném směru

STFW3PH Detekována třífázová porucha v dopředném směru

STPE Popud zemního měřicího členu (fáze – nula)

STPP Popud mezifázového měřicího členu (fáze – fáze)

STCNDI Informace o proudových popudových podmínkách pro působení
zónových měřicích členů

STCNDZ Informace o impedančních popudových podmínkách pro působení
zónových měřicích členů

4.6 Nastavení parametrů

Parametry odporových a reaktančních dosahů jsou uvedeny pro terminály s jme-
novitým proudem Ir = 1 A. U terminálů s jmenovitým proudem Ir = 5 A musí být hod-
noty vyděleny číslem 5.

Tabulka 94: Nastavené parametry funkce logiky fázové volby

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off/On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce PHS

INReleasePE 10 – 100

Krok: 1

20 %
max. If

Limit 3I0 pro uvolnění zemních
měřicích smyček (fáze - nula)

INBlockPP 10 – 100

Krok: 1

40 %
max. If

Limit 3I0 pro blokování fázových
měřicích smyček (fáze - fáze)
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

X1PP 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

40.00 ohmů /
fázi

Reaktanční dosah sousledné
složky pro mezifázovou smyčku
měření (fáze – fáze)

RFPP 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

40.00 ohmů /
smyčku

Odporový dosah pro mezi-
fázovou smyčku měření
(fáze – fáze)

X1PE 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

40.00 ohmů /
fázi

Reaktanční dosah sousledné
složky pro zemní smyčku
měření (fáze – nula)

X0PE 0.10 –
1200.00

Krok: 0.01

40.00 ohmů /
fázi

Reaktanční dosah nulové
složky pro zemní smyčku
měření (fáze – nula)

RFPE 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

40.00 ohmů /
smyčku

Odporový dosah pro zemní
smyčku měření (fáze – nula)

4.7 Technická data

Tabulka 95: Logika fázové volby

Funkce Hodnota

Rozsah nastavení
impedance pro

Reaktanční
dosah

Sousledná  složka
reaktance

0.10-400.00 ohmů/fázi
v krocích po 0.01 ohmu/fázi

Ir  = 1 A
Nulová složka
reaktance

0.10-1200.00 ohmů/fázi
v krocích po 0.01 ohmu/fázi

Odporový
dosah

Pro mezifázové
poruchy

0.10-400.00 ohmů/smyčku
v krocích po 0.01 ohmu/smyčku

Pro zemní
poruchy

0.10-400.00 ohmů/smyčku
v krocích po 0.01 ohmu/smyčku

Statická úhlová Napěťový rozsah (0,1 - 1,1) x Ur +/- 5 stupňů
přesnost při
0 stupních
a 85 stupních

Proudový rozsah (0,5 - 30) x Ir
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5 Detekce kývání výkonu (PSD)

5.1 Aplikace

Kývání výkonu v systému může být vyvoláno velkými změnami zatížení, nebo změ-
nami konfigurace energetické sítě, které jsou důsledkem poruch a jejich vypínání.
Distanční ochrana tyto kyvy výkonu detekuje jako časově závislé změny měřené
impedance podél trajektorie bodu zátěže v impedanční rovině. Při tomto pohybu
měřené impedance může dojít ke “vstupu“ do oblasti vypínací charakteristiky di-
stanční ochrany, a pokud nejsou přijata odpovídající preventivní opatření, může být
aktivováno nežádoucí vypnutí. Hlavním úkolem funkce detekce kývání výkonu PSD
je tyto výkonové kyvy v energetických sítích detekovat a současně aktivovat bloko-
vací signál určený pro distanční funkci, který zamezí nežádoucímu vypnutí.

5.2 Funkce

Celková charakteristika funkce PSD je vytvořena z jedné vnější a jedné vnitřní čtyř-
úhelníkové měřicí charakteristiky. Funkce pracuje na principu měření času, za který
přechodná impedance při kývání výkonu projde přes impedanční oblast vymezenou
vnější a vnitřní charakteristikou. Jako výkonové kyvy jsou identifikovány jevy, při
kterých je přechodový čas delší, než je nastavený čas příslušného časového členu.
Funkce používá stejný princip měření impedance, jaký je použit pro měření di-
stančních ochranných zón. Jak hodnota impedance, tak i přechodový čas průchodu
impedanční oblastí, jsou měřeny samostatně ve všech třech fázích. U funkce je
možné navolit provozní režim “Jedna ze tří fází“ (One out of three) nebo provozní
režim “Dvě ze tří fází“ (Two out of three) trvale, nebo je tento režim možné volit při-
způsobivě podle specifických provozních podmínek systému.

Funkce PSD detekuje kývání výkonu i s velmi nízkou periodou kyvu, která odpovídá
času 200 ms (tj. se skluzovou frekvencí až 10% jmenovité frekvence při základní
frekvenci 50 Hz). Funkce detekuje kývání v běžných provozních podmínkách sys-
tému, stejně jako během času beznapěťové pauzy cyklu automatického jednopólo-
vého opětného zapnutí.

Výstup detekovaného kývání výkonu je možné zablokovat funkcí, která detekuje
zemní poruchový proud. Této vlastnosti je možné použít pro uvolnění působení di-
stanční ochranné funkce při zemních poruchách v podmínkách kývání výkonu.
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Obr. 32: Princip činnosti a charakteristika funkce PSD

5.3 Funkční blok

Pohyb impedance při kyvu výkonu



Detekce kývání výkonu (PSD) Kapitola 4
Impedanční funkce

84

5.4 Logické schéma

Obr. 33: Funkce PSD – blokové schéma
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5.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 96: Vstupní signály funkčního bloku PSD (PSD--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

BLKI01 Blokování výstupu PSD-START v podmínkách pomalého kývání
(blokování interní zábranou)

BLKI02 Blokování výstupu PSD-START při následné detekci zemního /
nulového proudu (blokování interní zábranou)

BLK1PH Blokování provozního režimu “Jedna ze tří fází“ (One-out-of-three)

REL1PH Uvolnění provozního režimu “Jedna ze tří fází“ (One-out-of-three)

BLK2PH Blokování provozního režimu “Dvě ze tří fází“ (Two-out-of-three)

REL2PH Uvolnění provozního režimu “Dvě ze tří fází“ (Two-out-of-three)

I0CHECK Detekce zemního proudu (3I0) použitá pro zablokování výstupu
PSD-START

TRSP Jednopólový vypínací povel aktivovaný vypínací funkcí

EXTERNAL Vstup pro externí detekci kývání výkonu

Tabulka 97: Výstupní signály funkčního bloku PSD (PSD--)

Signál Popis

START Detekované kývání výkonu

ZIN Impedance měřená ve vnitřním impedančním limitu

ZOUT Impedance měřená ve vnějším impedančním limitu

5.6 Nastavení parametrů

Nastavené hodnoty impedančních parametrů jsou uvedeny pro jmenovitý proud
Ir = 1 A. Pro jmenovitý proud Ir = 5 A musí být hodnoty vyděleny číslem 5.
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Tabulka 98: Nastavené parametry funkce detekce kývání výkonu PSD (PSD--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce PSD

Detection Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim interní detekce
kývání výkonu (PSD)

X1IN 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

30.00 ohmů /
fázi

Reaktanční dosah sousledné

složky pro vnitřní limit

R1IN 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

30.00 ohmů /
fázi

Odporový dosah sousledné
složky pro vnitřní limit

KX 120 – 200

Krok: 1

125 % Násobící faktor dosahu

pro vnější limit  reaktance

KR 120 – 200

Krok: 1

125 % Násobící faktor dosahu

pro vnější limit odporu

tP1 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.045 s Časový člen detekce začátku

kývání výkonu

tP2 0.000 –
60.000

Krok: 0001

0.015 s Časový člen detekce následné-
ho kývání výkonu

tW 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.0250 s Časový člen prodlevy aktivace

časového členu tP2

tH 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.500 s Časový člen přídržné funkce

výstupu PSD
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

tEF 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

3.000 s Časový člen pro překlenutí
času beznapěťové pauzy jed-
nofázového opětného zapnutí

tR1 0.000 –
60.000

Krok: 0001

0.300 s Časový člen definující zpoždění
blokování výstupu zemním /
nulovým proudem

tR2 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

2.000 s Časový člen definující zpoždění
blokování výstupu při velmi
pomalých kyvech

5.7 Technická data

Tabulka 99: Detekce kývání výkonu

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Rozsah nastavení
impedance pro
Ir  = 1 A

Reaktanční dosah
XIN

0.10-400.00 ohmů/fázi
v krocích po
0.01 ohmu/fázi

(pro Ir  = 5 A musí
být hodnota děle-
na číslem 5)

Odporový dosah
RIN

0.10-400.00 ohmů/fázi
v krocích po
0.01 ohmu/fázi

Násobící faktor dosahu KX 120 – 200% XIN
v krocích po 1%

Násobící faktor dosahu KR 120 – 200% RIN
v krocích po 1%

Časový člen tP1 – detekce začátku ký-
vání výkonu

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Časový člen tP2 – detekce rychlého
kývání výkonu

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Přídržný časový člen tW - aktivace časo-
vého členu rychlého kývání výkonu

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Přídržný časový člen tH - detekované
kývání výkonu

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms
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Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Časový člen tEF – překlenutí beznapěťo-
vé pauzy jednofázového opět. zapnutí

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Časový člen tR1 – časové zpoždění
blokování zemním / nulovým proudem

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Časový člen tR2 – časové zpoždění
blokování při velmi pomalých kyvech

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms
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6 Logika kývání výkonu (PSL)

6.1 Aplikace

Hlavním úkolem logiky kývání výkonu PSL je zajistit selektivní a spolehlivé vypínání
distanční ochranou jak vnitřních, tak i vnějších poruch během kývání výkonu. Tato
logika také zabezpečuje stabilní chování distanční ochrany při výkonových kyvech,
které byly vyvolány vypnutím externích poruch, to znamená při kývání výkonu, kte-
ré má počátek v oblasti charakteristiky prodloužené zóny, a proto nemůže být vy-
měřeno normálním způsobem, tj. funkcí detekce kývání výkonu.

6.2 Funkce

Logika PSL je doplňkovou funkcí k funkci detekce kývání výkonu. Tato logika pro
svou činnost vyžaduje vstupní signály z distanční ochranné funkce, signály z funkce
detekce kývání výkonu atd., případně jsou-li k dispozici i signály z přenosového za-
řízení určeného k přenosu dat / signálů ochran.

Spolehlivého vypínání poruch i během kývání výkonu je dosaženo použitím komu-
nikační logiky, která je součástí funkce PSL. Funkce pro svou činnost vyžaduje
vstupní signály přivedené z ochranné zóny (ochranných zón), které nejsou použity
pro běžné distanční chránění, a proto nejsou blokovány funkcí detekce kývání vý-
konu. Z tohoto důvodu se doporučuje terminál vybavit 4. zónou a/nebo 5. zónou.

Funkce PSL je aktivována až poté, co je vlastní výkonové kývání detekováno funkcí
detekce kývání. Funkce může pracovat v obou režimech, tj. v režimu uvolněného
přesahu (požadavek na jednu zónu funkce kývání výkonu), nebo v režimu uvolně-
ného zkrácení dosahu (požadavek na dvě zóny funkce kývání výkonu). Pro funkci
je možné použít stejné komunikační kanály, jaké jsou použity pro normální komuni-
kační logiku, protože normální distanční zóny, které tyto kanály využívají, jsou bě-
hem výkonových kyvů blokovány.

U jednopólových zemních poruch může být během výkonových kyvů preferována
alternativa, která pro chránění využívá zemní ochrannou funkci, např. zemní smě-
rovou ochranu. V tomto případě je možné logiku kývání výkonu při popudu této
ochrany blokovat, s výjimkou časové periody, kdy je při jednopólovém cyklu auto-
matického opětného zapnutí pól vypínače rozepnut.

Při výkonových kyvech, které byly vyvolány externí poruchou vyměřenou v zóně
charakteristiky kývání výkonu, je stabilita vypínání zajištěna automatickou náhradou
normálního výstupu připojeného k distanční zóně s přímým vypínáním za výstup
připojený k logice PSL.
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6.3 Funkční blok
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6.4 Logické schéma

Obr. 34: Logika kývání výkonu – blokové schéma
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6.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 100: Vstupní signály funkčního bloku PSL (PSL--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

CACC Signál vypínání aktivovaný zónou funkce kývání výkonu
s přesahem, který je použit pro uvolnění vypínání při přijetí nosné-
ho signálu

STPSD Detekované kývání výkonu (signál z funkce detekce kývání výkonu)

STZMH První zóna s přesahem (obvykle 2. zóna)

STZML Zóna se zkráceným dosahem (obvykle 1. zóna)

STDEF Detekovaný zemní nadproud, dopředný nebo zpětný směr

STZMPSD Vnější impedanční zóna (signál z funkce detekce kývání výkonu)

AR1P1 Probíhající cyklus prvního automatického jednopólového opětného
zapnutí

CSUR Signál vypínání aktivovaný zónou funkce kývání výkonu se zkráce-
ným dosahem, který je použit pro vyslání nosného signálu a přímé
vypínání

CR Přijatý nosný signál

Tabulka 101: Výstupní signály funkčního bloku PSL (PSL--)

Signál Popis

TRIP Vypínací výstup

STZMLL Výstup, který je v celkové logice terminálu určen k náhradě  nor-
málního výstupu z mžikové distanční zóny s přesahem

BLKZMPP Výstup, který je určen k blokování vypnutí buď z jedné, nebo
z obou, logikou kývání výkonu neřízených / neblokovaných di-
stančních zón

BLKZMN Výstup, který je určen k blokování vypnutí z větší, logikou kývání
výkonu řízené / blokované distanční zóny – distančních zón (ob-
vykle 2. zóna)

CS Vyslaný nosný signál
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6.6 Nastavení parametrů
Tabulka 102: Nastavené parametry funkce logiky kývání výkonu PSL (PSL--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce PSL

tDZ 0.000 –
60.000
Krok: 0.001

0.100 s Povolený rozdíl vypínacího času
mezi větší a menší zónou

tZL 0.000 –
60.000

Krok: 0001

0.250 s Časové zpoždění, po kterém je
s detekovaným rozdílem vypí-
nacího času umožněno vypínání
menší zónou

tCS 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.100 s Časový člen splněných podmí-
nek vyslání  nosného signálu při
kývání výkonu

tTrip 0.000 –
60.000
Krok: 0.001

0.100 s Časový člen splněných podmí-
nek vypnutí při kývání výkonu

tBlkTr 0.000 –
60.000

Krok: 0001

0.300 s Časový člen pro rozšířené blo-
kování vypnutí zónou, která není
řízena / blokována kýváním
výkonu

6.7 Technická data
Tabulka 103: Doplňková logika kývání výkonu

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Povolený rozdíl vypínacího času mezi
větší a menší zónou, tDZ

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Časové zpoždění, po kterém je s deteko-
vaným rozdílem vypínacího času umož-
něno vypínání menší zónou, tZL

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Čas. člen splněných podmínek vyslání
nosného signálu při kývání výkonu, tCS

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Časový člen splněných podmínek vy-
pnutí při kývání výkonu, tTrip

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Časový člen pro rozšířené blokování
vypnutí z kýváním výkonu neříze-
né/neblokované zóny (zón), tBlkTr

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms
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7 Ochrana při prokluzu pólů (PSP)

7.1 Aplikace

Nenadálé jevy a události v elektrickém výkonovém systému, jako jsou například
velké změny zatížení, vznik poruchy nebo vypnutí poruchy, mohou vyvolat oscilace,
které se projeví jako kývání výkonu. Pokud se jedná o situaci s obnovitelnou stabi-
litou systému, budou výkonové kyvy slábnout a dojde k návratu do stabilního pro-
vozního stavu. Jestliže již stabilitu systému nelze obnovit a kývání výkonu se zhorší
do té míry, že dojde k ztrátě synchronizmu, jedná se o stav, který se projeví jako
prokluz pólů. Hlavním úkolem ochrany při prokluzu pólů PSP je tento stav v ener-
getickém systému detekovat, vyhodnotit a následně aktivovat odpovídající opatře-
ní.

7.2 Funkce

Celková charakteristika funkce PSP je vytvořena z jedné vnější a jedné vnitřní čtyř-
úhelníkové měřicí charakteristiky. Funkce detekuje oscilace v energetickém sys-
tému na základě měření času, za který přechodná impedance projde přes impe-
danční oblast vymezenou vnější a vnitřní charakteristikou. Jako oscilace jsou
identifikovány jevy, při kterých je přechodový čas delší, než je nastavený čas pří-
slušného časového členu. Funkce používá stejný princip měření impedance, jaký
je použit pro měření distančních ochranných zón. Jak hodnota impedance, tak
i přechodový čas průchodu impedanční oblastí, jsou měřeny samostatně ve všech
třech fázích. U funkce je možné navolit provozní režim “Jedna ze tří fází“ (One out
of three) nebo “Dvě ze tří fází“ (Two out of three) trvale, nebo je tento režim možné
volit přizpůsobivě podle specifických provozních podmínek systému.

Funkce může detekovat oscilace i s velmi nízkou oscilační periodou, která odpoví-
dá času 200 ms (tj. se skluzovou frekvencí až 10% jmenovité frekvence při základ-
ní frekvenci 50 Hz), a to jak v běžných provozních podmínkách systému, tak i bě-
hem času beznapěťové pauzy cyklu automatického jednopólového opětného
zapnutí. Pro zpracování signálů aktivace a následných prokluzů pólů jsou použity
různé časové členy, které zabezpečují vysoký stupeň rozlišení mezi oscilacemi
a poruchovými stavy.

Výstup detekovaných oscilací je možné zablokovat funkcí, která indikuje zemní po-
ruchový proud. Této vlastnosti je možné použít pro uvolnění působení distanční
ochranné funkce při zemních poruchách v podmínkách oscilací systému.

Funkce PSP má dvě vypínací oblasti. Tyto oblasti jsou lokalizovány ve vypínací zó-
ně, která je vymezena vnitřní charakteristikou. Při detekci nových oscilací je aktiva-
ce vypínacího výstupu závislá na aplikovaném nastavení.
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Nastavení funkce určuje směr průchodu měřenou impedanční oblastí, při kterém je
vypínání povoleno, určuje zda k vypnutí dojde při “vstupu“ měřené impedance do
vypínací oblasti nebo zda bude vypnutí aktivováno při “výstupu“ z vypínací oblasti,
a dále určuje, kterými vypínacími oblastmi musí měřená impedance projít, aby bylo
vypnutí provedeno. Aplikované nastavení také určuje počet prokluzů potřebných
pro aktivaci vypnutí (počet prokluzů, ke kterému musí dojít předtím, než je vypnutí
aktivováno).

7.3 Funkční blok

7.4 Logické schéma

Obr. 35: Detekce oscilací ve fázi L1
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Obr. 36: Zjednodušené logické schéma detekce oscilací v režimu logiky “Jedna ze tří fází“
a “Dvě ze tří fází“
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Obr. 37: Zjednodušené logické schéma vzájemných vazeb a součinností s distanční
ochrannou funkcí
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Obr. 38: Vypínací zóna v impedanční rovině je rozdělena na dvě detekční oblasti a dvě
vypínací oblasti

1 Oblast detekce oscilací  ve směru “zpředu – zpět“ (FwRv)

2 Oblast detekce oscilací  ve směru “zezadu – vpřed“ (RvFw)

3 Oblast rychlého vypnutí

4 Oblast zpožděného vypnutí

5 Impedance systému

6 Vnitřní vypínací limit

7 Vnější vypínací limit
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Obr. 39: Vývojový diagram prezentující vypínání ochrany při prokluzu pólů poté, co byly
detekovány oscilace pro přechod ve směru “zpředu – zpět“ (FwRv)
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Obr. 40: Vývojový diagram prezentující vypínání ochrany při prokluzu pólů poté, co byly
detekovány oscilace pro přechod ve směru “zezadu – vpřed“ (RvFw)
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Obr. 41: Vývojový diagram prezentující sumarizaci vypínacích signálů (TRIPSUM) ochra-
ny při prokluzu pólů pro přechod ve směru “zpředu – zpět“ (FwRv)
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Obr. 42: Vývojový diagram prezentující sumarizaci vypínacích signálů (TRIPSUM) ochra-
ny při prokluzu pólů pro přechod ve směru  “zezadu – vpřed“ (RvFw)
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7.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 104: Vstupní signály funkčního bloku PSP (PSP--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

BLK1 Blokování aktivačních podmínek interní zábrany ovládané časo-
vým členem tR2

BLK2 Blokování aktivačních podmínek interní zábrany inicializované
detekcí zemního / nulového proudu  - kromě času tEF, který ná-
sleduje po jednopólovém vypnutí

BLK1P Blokování provozního režimu detekce oscilací “Jedna ze tří fází“

BLK2P Blokování provozního režimu detekce oscilací “Dvě ze tří fází“

VTSZ Blokování vypínání funkce PSP signálem detekce poruchy pojis-
tek

TR1P Spuštění časového členu tEF pro jednopólové vypnutí

I0CHECK Detekce zemního proudu použitá pro zablokování výstupu PSP-
START

REL1P Uvolnění provozního režimu detekce oscilací “Jedna ze tří fází“

REL2P Uvolnění provozního režimu detekce oscilací “Dvě ze tří fází“

Tabulka 105: Výstupní signály funkčního bloku PSP (PSP--)

Signál Popis

TRIP Vypínací výstup

TRSUM Zpožděné vypínání aktivované průchodem přes oblast buď  zpož-
děného, nebo rychlého vypnutí

TRFFWRV Rychlé vypnutí pro přechod ve směru “zpředu – zpět“ (FwRv)

TRFRVFW Rychlé vypnutí pro přechod ve směru “zezadu – vpřed“ (RvFw)

TRDFWRV Zpožděné vypnutí pro přechod ve směru “zpředu – zpět“ (FwRv)

TRDRVFW Zpožděné vypnutí pro přechod ve směru “zezadu – vpřed“ (RvFw)

START Detekovaná oscilace

FWRVTRAN Detekovaný přechod ve směru “zpředu – zpět“ (FwRv)

RVFWTRAN Detekovaný přechod ve směru “zezadu – vpřed“ (RvFw)

ZIN Impedance měřená uvnitř vnitřní limitní charakteristiky

ZOUT Impedance měřená uvnitř vnější limitní charakteristiky
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7.6 Nastavení parametrů

Tabulka 106: Nastavené parametry ochrany  při prokluzu pólů PSP (PSP--)
(dosahy uvedeny pro Ir = 1 A, pro Ir = 5 A vyděleny číslem 5)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation On, Off
(Zap./Vyp.)

Off - Provozní režim funkce PSP

R1LEXT 0.10 –
400.00
Krok: 0.01

60.00 ohmů /
fázi

Odporový dosah vnější cha-
rakteristiky detekce oscilací –
limit levé strany

R1LINT 0.10 –
400.00
Krok: 0.01

45.00 ohmů /
fázi

Odporový dosah vnitřní cha-
rakteristiky detekce oscilací -
limit levé strany

R1RINT 0.10 –
400.00
Krok: 0.01

45.00 ohmů /
fázi

Odporový dosah vnitřní cha-
rakteristiky detekce oscilací –
limit  pravé strany

R1REXT 0.10 –
400.00
Krok: 0.01

60.00 ohmů /
fázi

Odporový dosah vnější cha-
rakteristiky detekce oscilací –
limit pravé strany

R1LTR 0.10 –
400.00
Krok: 0.01

35.00 ohmů /
fázi

Odporový dosah vypínací
charakteristiky – limit levé
strany

R1RTR 0.10 –
400.00
Krok: 0.01

35.00 ohmů /
fázi

Odporový dosah vypínací
charakteristiky – limit pravé
strany

X1REXT 0.10 –
400.00
Krok: 0.01

60.00 ohmů /
fázi

Reaktanční dosah vnější cha-
rakteristiky detekce oscilací –
limit ve zpětném směru

X1RINT 0.10 –
400.00
Krok: 0.01

45.00 ohmů /
fázi

Reaktanční dosah vnitřní
charakteristiky detekce oscila-
cí – limit ve zpětném směru

X1FINT 0.10 –
400.00
Krok: 0.01

45.00 ohmů /
fázi

Reaktanční dosah vnitřní
charakteristiky detekce oscila-
cí – limit v dopředném směru

X1FEXT 0.10 –
400.00
Krok: 0.01

60.00 ohmů /
fázi

Reaktanční dosah vnější cha-
rakteristiky detekce oscilací –
limit v dopředném směru

SCA 75.0 – 90.0

Krok: 0.1

90.0 stupně Charakteristický úhel systému
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

X1PSLFw 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

35.00 ohmů /
fázi

Sousledná složka reaktance
určující reaktanční dosah zóny
rychlého vypnutí v dopředném
směru

R1PSLFw 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

1.50 ohmů /
fázi

Sousledná složka odporu
určující odporový dosah zóny
rychlého vypnutí v dopředném
směru

X1PSLRv 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

0.10 ohmů /
fázi

Sousledná složka reaktance
určující reaktanční dosah zóny
rychlého vypnutí ve zpětném
směru

R1PSLRv 0.10 –
400.00

Krok: 0.01

0.10 ohmů /
fázi

Sousledná složka odporu
určující odporový dosah zóny
rychlého vypnutí ve zpětném
směru

tP1 0.000 –
60.000
Krok: 0.001

0.045 s Referenční čas přechodu
použitý pro počáteční oscilaci

tP2 0.000 –
60.000

Krok: 0001

0.250 s Referenční čas přechodu
použitý pro následné oscilace

tW 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.015 s Čas prodlevy určený pro rozli-
šení mezi následnou a novou
oscilací

tTrEF 0.000 –
60.000
Krok: 0.001

0.350 s Časové okno následující po
jednopólovém vypnutí, které
umožňuje zablokovat výstup
detekované oscilace signálem
indikovaného nulového proudu

tR1 0.000 –
60.000
Krok: 0.001

0.040 s Časové zpoždění potřebné pro
zablokování výstupu  deteko-
vané oscilace nulovým prou-
dem, který byl vyhodnocen po
detekci oscilace

tR2 0.000 –
60.000

Krok: 0001

2.000 s Časové zpoždění signálu
měřené impedance, které
umožňuje, aby předtím, než je
výstup detekované oscilace
zablokován, impedance zů-
stala v oblasti detekce oscilací
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

tHZ 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.500 s Čas prodloužení aktivace
výstupu detekované oscilace

TRFwRv On, Off
(Zap./Vyp.)

Off - Vypnutí pro přechod ve směru
FwRv (“zpředu-zpět“) uvolně-
no nebo blokováno

TRIncFwRv On, Off Off - Vypnutí v režimu “vstupu do
zóny“ a pro přechod ve směru
FwRv (“zpředu-zpět“) uvolně-
no nebo blokováno

TROutFwRv On, Off Off - Vypnutí v režimu “výstupu ze
zóny“ a pro přechod ve směru
FwRv (“zpředu-zpět“) uvolně-
no nebo blokováno

TRFastFwRv On, Off Off - Vypnutí v oblasti rychlého
vypínání pro přechod ve smě-
ru FwRv (“zpředu-zpět“) uvol-
něno nebo blokováno

TRDelFwRv On, Off Off - Vypnutí v oblasti zpožděného
vypínání pro přechod ve smě-
ru FwRv (“zpředu-zpět“) uvol-
něno nebo blokováno

TRRvFw On, Off Off - Vypnutí pro přechod ve směru
RvFw (“zezadu-vpřed“)  uvol-
něno nebo blokováno

TRIncRvFw On, Off Off - Vypnutí v režimu “vstupu do
zóny“ a pro přechod ve směru
RvFw (“zezadu-vpřed“)  uvol-
něno nebo blokováno

TROutRvFw On, Off Off - Vypnutí v režimu “výstupu ze
zóny“ a pro přechod ve směru
RvFw (“zezadu-vpřed“)  uvol-
něno nebo blokováno

TRFastRvFw On, Off Off - Vypnutí v oblasti rychlého
vypínání pro přechod ve smě-
ru RvFw (“zezadu-vpřed“)
uvolněno nebo blokováno

TRDelRvFw On, Off Off - Vypnutí v oblasti zpožděného
vypínání pro přechod ve smě-
ru RvFw (“zezadu-vpřed“)
uvolněno nebo blokováno
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

nFastFwRv 0 – 10
Krok: 1

0 prokluz Počet detekovaných prokluzů
v oblasti rychlého vypínání
a ve směru FwRv (“zpředu-
zpět“), po kterém je aktivován
vypínací povel

nDelFwRv 0 – 10
Krok: 1

0 prokluz Počet detekovaných prokluzů
v oblasti zpožděného vypínání
a ve směru FwRv (“zpředu-
zpět“), po kterém je aktivován
vypínací povel

nFastRvFw 0 – 10
Krok: 1

0 prokluz Počet detekovaných prokluzů
v oblasti rychlého vypínání
a ve směru RvFw (“zezadu-
vpřed“), po kterém je aktivo-
ván vypínací povel

nDelRvFw 0 – 10
Krok: 1

0 prokluz Počet detekovaných prokluzů
v oblasti zpožděného vypínání
a ve směru RvFw (“zezadu-
vpřed“), po kterém je aktivo-
ván vypínací povel

7.7 Technická data

Tabulka 107: Ochrana při prokluzu pólů

Parametr Rozsah seřiditelnosti

Reaktanční a odporový dosah pro všechny seřiditelné
parametry pro Ir=1 A (pro Ir=5 A vydělte hodnoty číslem 5)

0.10-400.00 ohmů/fázi
v krocích po 0.01 ohm/fázi

Časové členy 0.000 – 60.000 s v krocích
po 0.001 s

Čítače 0 – 10 v krocích po 1

Parametr

Přídržný poměr měřicích impedančních členů Typicky 105 %
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8 Ochrana vývodu v radiální síti (PAP)

8.1 Aplikace

Hlavním úkolem funkce PAP (Ochrana vývodu v radiální síti) je zajistit vypnutí na
konci radiálního vývodu s pasivní zátěží, nebo na konci se slabým napájením. Aby
bylo toto vypínání možné realizovat, musí být terminál na konci zátěže / na konci se
slabým napájením vybaven funkcí PAP.

8.2 Funkce

Funkce PAP provádí fázovou volbu prostřednictvím měřených napětí. Každé fázo-
vé napětí je porovnáváno s protilehlým sdruženým napětím. Jestliže fázové napětí
klesne pod seřiditelnou procentuální hodnotu protilehlého sdruženého napětí,
předpokládá se, že na této fázi je porucha. Obvod měření hodnoty sdruženého na-
pětí je vybaven pamětí. Tato paměťová funkce má seřiditelnou časovou konstantu.

Funkce PAP má implementovanou logiku rychlého i zpožděného vypínání. Fázová
volba na principu vyhodnocení napětí je použita jak pro rychlé, tak i pro zpožděné
vypínání. Pro rychlé vypínání je nutné použít komunikační logiku. Zpožděné vypí-
nání tuto komunikační logiku nevyžaduje. Funkci zpožděného vypínání je možné
uvolnit při poruše komunikačního kanálu, což je realizováno blokováním logiky
zpožděného vypínání vstupním signálem bezporuchového stavu komunikačního
kanálu.

Při přijetí komunikačního signálu jsou fázově selektivní výstupy rychlého vypnutí
aktivovány na základě volby fáze (fází), která byla provedena funkcí fázové selekce
/ volby.

Zpožděné vypínání, tj. zpoždění jednopólového a třípólového vypínání, je samo-
statně a nezávisle nastavitelné. Kromě toho je třípólové zpožděné vypínání možné
uvolnit, nebo blokovat. U jednofázových poruch je také možné navolit buď jedno-
pólové zpožděné vypínání, nebo třípólové zpožděné vypínání. Třípólové zpožděné
vypínání jednofázových poruch je také závislé na uvolnění nebo blokování třífázo-
vého vypínání. U jednofázových poruch je možné do vypínací logiky začlenit kont-
rolu nulového proudu. Při fázové volbě více než jedné fáze je vždy navoleno třípó-
lové vypínání. Třífázové vypínání je také aktivováno tehdy, jestliže nulový proud
překročí nastavenou úroveň při poruše pojistek, a to po dobu delší, než je čas
zpoždění třípólového vypnutí.

Funkce ochrany vývodu v radiální síti také obsahuje logiku, která aktivuje výstupy
určené speciálně pro spuštění funkce automatického opětného zapnutí.
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8.3 Funkční blok

8.4 Logické schéma funkce fázové volby

Obr. 43: Zjednodušené logické schéma funkce fázové volby

8.5 Logické schéma měření nulového proudu

Obr. 44: Zjednodušené logické schéma měření nulového proudu
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8.6 Logické schéma funkce rychlého vypínání poruchy

Obr. 45: Zjednodušené logické schéma funkce rychlého vypínání poruchy

����������	
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8.7 Logické schéma funkce zpožděného vypínání poruchy

Obr. 46: Zjednodušené logické schéma funkce zpožděného vypínání poruchy

8.8 Logické schéma detekce nulového proudu

Obr. 47: Zjednodušené logické schéma funkce detekce nulového proudu

����������	
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8.9 Schéma logiky spuštění a vypínání automatického opětného zapnutí

Obr. 48: Zjednodušené schéma logiky spuštění a vypínání funkce automatického opět-
ného zapnutí

8.10 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 108: Vstupní signály funkčního bloku PAP (PAP--)

Signál Popis

BLOCK Blokování ochrany vývodu v radiální síti

BLKDEL Blokování funkce zpožděného vypínání poruchy

CR Přijatý komunikační signál

COMOK Bezporuchový stav sdělovacího komunikačního vedení

VTSU Blokování působení funkce – vstup je obvykle připojen k signálu
funkce “Kontrola poruchy pojistek“ FUSE-VTSU.

POLDISC Signál informace o nesouhlasu pólů vypínače

CBCLOSED Signál informace o zapnutém stavu vypínače
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Tabulka 109: Výstupní signály funkčního bloku PAP (PAP--)

Signál Popis

TRIP Vypnutí ochranou vývodu v radiální síti

TRL1 Vypnutí ve fázi L1

TRL2 Vypnutí ve fázi L2

TRL3 Vypnutí ve fázi L3

TRIN Vypnutí funkcí detekce nulového proudu (nebo indikace)

ARSTART Spuštění funkce automatického opětného zapnutí

ARST3P Třífázové spuštění funkce automatického opětného zapnutí

ARSTL1 Spuštění funkce automatického opětného zapnutí ve fázi L1

ARSTL2 Spuštění funkce automatického opětného zapnutí ve fázi L2

ARSTL3 Spuštění funkce automatického opětného zapnutí ve fázi L3

8.11 Nastavení parametrů

Tabulka 110: Nastavené parametry funkce ochrany v radiální síti PAP (PAP--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce PAP

OperFast Off, On Off - Provozní režim funkce rychlé-
ho vypínání poruchy

U< 50 – 100

Krok: 1

60 % Uref % hodnota vztažená
k hodnotě sdruženého proti-
lehlého napětí Uref , která je
vydělena √3 – použito jako
reference pro navolené fázové
napětí (napětí poruchou posti-
žené fáze)

Tau 1 – 60

Krok: 1

5 s Časová konstanta referenční-
ho napětí

IMeasured I4, I5,

I1 + I2 + I3

I4 - Volba zdroje měřeného nulo-
vého proudu

In> 10 – 150

Krok: 1

50 % Ib1 Detekční úroveň nulového
proudu
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Del1PhFltTrip 3Ph, 1Ph 3 Ph - Zpožděné vypínání jednofázo-
vých poruch

ResCurrCheck Off, On Off - Kontrolní funkce nulového
proudu použitá pro zpožděné
vypínání jednofázových po-
ruch je uvolněna nebo bloko-
vána

Del3PhTrip Off, On Off - Zpožděné třífázové vypínání je
uvolněno nebo blokováno

tM 0.00 –
60.00
Krok: 0.01

10.00 s Časové zpoždění jednopólo-
vého vypínání

tT 0.00 –
60.00
Krok: 0.01

10.00 s Časové zpoždění třípólového
vypínání

tPIR 0.00 –
60.00
Krok: 0.01

10.00 s Časové zpoždění indikace
stavu, kdy je nulový proud
vyšší než nastavená hodnota

8.12 Technická data

Tabulka 111: Funkce ochrany v radiální síti

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Napěťová úroveň detekce poruchou
postižené fáze definovaná jako % hod-
nota sdruženého protilehlého napětí,
která je vydělena √3

50 – 100%  Uref

v krocích po 1%
+/- 2,5% Ur

Časová konstanta referenčního napětí 1 – 60 s
v krocích po 1s

Úroveň detekce nulového proudu 10 – 150%  Ir
v krocích po 1%

2,5% Ir pro I ≤ Ir
2,5% I pro I > Ir

Časové zpoždění jednopólového vypí-
nání (tM)

0.00 – 60.00 s
v krocích po 0.01 s

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Časové zpoždění třípólového vypínání
(tT)

0.00 – 60.00 s
v krocích po 0.01 s

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Časové zpoždění vypínání nulovým
proudem (nebo čas. zpožděná indikace
nulového proudu) (tPIR)

0.00 – 60.00 s
v krocích po 0.01 s

+/- 0,5%  +/- 10 ms
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9 Logika komunikačních schémat pro distanční ochran-
né funkce (ZCOM)

9.1 Aplikace

Distanční ochrannou zónu se zkráceným dosahem není možné nastavit tak, aby
chránila celou délku vedení a současně aby neměla přesah pro  poruchy, které
jsou za chráněným vedením. Aby byly tyto přesahy eliminovány, musí být dosah di-
stanční zóny se zkráceným dosahem nastaven vždy na hodnotu o bezpečnostní
odstup 15 – 20% nižší, než je hodnota odpovídající vzdálenému konci vedení.
Hlavním úkolem logiky komunikačních schémat je doplnit distanční ochranu
o funkci, která umožní rychlé vypnutí poruch na konci vedení i v případě, že tyto
poruchy jsou v úseku, který není zónou se zkráceným dosahem chráněn. Aby bylo
možné tento požadavek splnit, musí být k dispozici jeden komunikační kanál
schopný přenést dvoustavový signál (on/off – aktivní / neaktivní stav).

9.2 Funkce

Funkce ZCOM je logická funkce vytvořená z funkčních logických členů. Jedná se
o doplňkovou funkci k distanční ochraně, která pro svou činnost vyžaduje jeden
vstup z distanční ochrany a přenosové telekomunikační zařízení.

Použitý typ pomocné komunikační logiky je možné navolit nastavením funkce.
Schopnost funkce volit a přiřazovat distanční ochranné zóny k příslušným vstupům
logiky ZCOM umožňuje splnit požadavky jakékoli komunikační logiky bez ohledu
na základní funkční princip této logiky. Výstupy, které aktivují vypínání a vysílání
komunikačních signálů ochran, jsou definovány v souladu s typem navolené po-
mocné komunikační logiky a typem příslušné distanční ochranné zóny (zón), která
má vypínat.

Jestliže jsou pro přenos signálů použity komunikační kanály po výkonovém vedení,
je k dispozici uvolňovací (deblokovací) logika, která využívá funkci ztráty kontrolní-
ho signálu hlídání přenosové cesty. Tato logika kompenzuje ztrátu spolehlivosti
přenosu povelového signálu po vedení při poruše komunikace.
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9.3 Funkční blok

9.4 Logické schéma

Obr. 49: Základní logika přenosu vypnutí v blokovacím schématu

Obr. 50: Základní logika přenosu vypnutí  v uvolňovacím schématu

Obr. 51: Logika kontroly a hlídání přenosové cesty ve spojení s deblokovací funkcí
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Obr. 52: Zjednodušené schéma komunikační logiky pro distanční ochranu
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9.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 112: Vstupní signály funkčního bloku ZCOM (ZCOM-)

Signál Popis

BLOCK Blokování výstupů Trip (Vypnutí) a CS (Vyslaný nosný signál)

CACC Signál distanční ochranné zóny s přesahem, který je použit jako
místní kritérium pro uvolnění vypnutí za předpokladu, že je přijat
nosný signál

CSUR Signál funkce (funkcí) se zkráceným dosahem, který je použit pro
vyslání nosného signálu

CSOR Signál funkce (funkcí) s přesahem, který je použit pro vyslání
nosného signálu

CSBLK Signál zpětně směrované zóny distanční ochrany, který je
v blokovacím schématu použit pro vyslání nosného signálu

CSNBLK Signál dopředně směrované zóny distanční ochrany, který je
v blokovacím schématu použit pro blokádu vyslání nosného sig-
nálu

CR Přijatý nosný signál

CRG Přijatý kontrolní signál hlídání přenosové cesty

Tabulka 113: Výstupní signály funkčního bloku ZCOM (ZCOM-)

Signál Popis

TRIP Vypínací výstup

CS Vyslaný nosný signál

CRL Přijatý nosný signál

LCG Ztráta kontrolního signálu hlídání přenosové cesty



Logika komunikačních schémat pro Kapitola 4
distanční ochranné funkce (ZCOM) Impedanční funkce

119

9.6 Nastavení parametrů

Tabulka 114: Nastavené parametry funkce logiky komunikačních schémat
ZCOM (ZCOM-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off/On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce ZCOM

SchemeType Intertrip /
Permis-
siveUR /
Permissi-
veOR /
Blocking

Intertrip - Provozní režim komunikační
logiky (komunikačního sché-
matu)

tCoord 0.000 –
60.000
Krok: 0.001

0.050 s Koordinační časový člen

tSendmin 0.000 –
60.000

Krok: 0001

0.100 s Minimální délka trvání vysla-
ného nosného signálu

Unblock Off / NoRe-
start /
Restart

Off - Provozní režim deblokovací
(uvolňovací) logiky

tSecurity 0.000 –
60.000
Krok: 0.001

0.035 s Bezpečnostní časový člen

9.7 Technická data

Tabulka 115: Logika komunikačních schémat pro distanční ochranu (ZCOM)

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Koordinační časový člen tCoord 0.00 – 60.00 s v kro-
cích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Minimální délka trvání vyslaného nos-
ného signálu

0.00 – 60.00 s v kro-
cích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Bezpečnostní časový člen 0.00 – 60.00 s v kro-
cích po 1 ms

+/- 0,5%  +/- 10 ms
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10 Logika změny směru proudu a konce slabého napájení
pro distanční ochranu (ZCAL)

10.1 Aplikace

U aplikací paralelních vedení ve vzájemně propojených systémech může nastat
situace, že při vypnutí poruchy vypínačem na poruchou postiženém vedení dojde
k změně toku poruchového proudu na “zdravém“ vedení (vedení bez poruchy).
Jestliže je u systému chránění použita logika uvolnění přesahu, může tato změna
vyvolat chybné působení distanční ochrany na vedení bez poruchy. Hlavním úko-
lem logiky změny směru proudu ZCAL je zabránit nežádoucímu vypnutí, které by
bylo tímto jevem vyvoláno.

Jestliže je proud napájející poruchy na chráněném vedení na jednom konci linky
příliš nízký na to, aby působily měřicí členy, nebude v tomto místě aktivován vypí-
nací výstup, ani nebude z místní ochrany vyslán komunikační signál na vzdálený
konec tohoto vedení. Tato situace může vést k časově zpožděnému vypnutí na
vzdáleném konci se “silným“ napájením. Hlavním úkolem logiky konce slabého na-
pájení ZCAL je zlepšit funkci uvolňovacích komunikačních schémat a zabránit po-
stupnému vypínání v případech, kdy při poruše na vedení je počáteční proud na-
pájející poruchu příliš nízký na to, aby aktivoval měřicí členy.

10.2 Funkce

Funkční blok ZCAL disponuje funkcí logiky změny směru proudu a funkcí logiky
konce slabého napájení, které doplňují standardní schémata komunikačních logik,
nebo fázově selektivní schémata komunikačních logik.

Při detekci změny směru proudu, je logikou změny směru proudu aktivován výstup,
který blokuje komunikační signál ochran vysílaný na vzdálený konec vedení a zá-
roveň blokuje uvolnění vypnutí na místním konci. Tyto blokovací podmínky jsou
udržovány v aktivním stavu po dobu dostatečně dlouhou na to, aby bylo zajištěno,
že při změně směru proudu nedojde k nežádoucímu vypnutí.

Při ověřování podmínek konce slabého napájení je logikou konce slabého napájení
aktivován výstup určený pro zpětné vyslání komunikačního signálu ochran přijatého
ze vzdáleného konce a také je aktivován jiný výstup (výstupy) určený pro vypínání.
U terminálů, které jsou vybaveny pro jednopólové, dvoupólové i třípólové vypínání,
jsou k dispozici výstupy pro fázi - fáze postižené poruchou. Pro volbu poruchou po-
stižené fáze (postižených fází) jsou použity podpěťové detektory.
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10.3 Funkční blok

Obr. 53: Funkční blok logiky ZCAL určený pro aplikace, v kterých je použit
společně s fázově selektivní logikou komunikačních schémat

Obr. 54: Funkční blok logiky ZCAL určený pro aplikace, v kterých je použit
společně s třífázovou logikou komunikačních schémat
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10.4 Logické schéma

Obr. 55: Logika změny směru proudu

Obr. 56: Funkce “Echo“ (zpětné vyslání) přijatého nosného signálu
aplikovaná v logice konce slabého napájení (WEI)
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Obr. 57: Zjednodušené logické schéma vypínací části logiky konce slabého napájení
(WEI)

10.5 Vstupní a výstupní signály

Poznámka: Některé signály nemusí být v dané aplikaci k dispozici, protože do-
stupné signály jsou závislé na objednaných doplňkových funkcích

Tabulka 116: Vstupní signály funkčního bloku ZCAL (ZCAL-)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

IRV Signál aktivace logiky změny směru proudu

IRVL1 Signál aktivace logiky změny směru proudu ve fázi L1

IRVL2 Signál aktivace logiky změny směru proudu ve fázi L2

IRVL3 Signál aktivace logiky změny směru proudu ve fázi L3

IRVBLK Blokování logiky změny směru proudu

IRVBLKL1 Blokování logiky změny směru proudu ve fázi L1

IRVBLKL2 Blokování logiky změny směru proudu ve fázi L2

IRVBLKL3 Blokování logiky změny směru proudu ve fázi L3

CBOPEN Blokování vypnutí z logiky konce slabého napájení (signál vypnu-
tého stavu vypínače)
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Signál Popis

VTSZ Blokování logiky konce slabého napájení signálem funkce “Kont-
rola poruchy pojistek“ FUSE-VTSZ

WEIBLK Blokování logiky konce slabého napájení

WEIBLK1 Blokování logiky konce slabého napájení ve fázi L1

WEIBLK2 Blokování logiky konce slabého napájení ve fázi L2

WEIBLK3 Blokování logiky konce slabého napájení ve fázi L3

CRL Přijatý nosný signál

CRLL1 Přijatý nosný signál ve fázi L1

CRLL2 Přijatý nosný signál ve fázi L2

CRLL3 Přijatý nosný signál ve fázi L3

Poznámka: Některé signály nemusí být v dané aplikaci k dispozici, protože do-
stupné signály jsou závislé na objednaných doplňkových funkcích

Tabulka 117: Výstupní signály funkčního bloku ZCAL (ZCAL-)

Signál Popis

TRWEI Vypínací výstup logiky konce slabého napájení

TRWEIL1 Vypínací výstup logiky konce slabého napájení – fáze L1

TRWEIL2 Vypínací výstup logiky konce slabého napájení – fáze L2

TRWEIL3 Vypínací výstup logiky konce slabého napájení – fáze L3

IRVL Výstup z logiky změny směru proudu

IRVLL1 Výstup z logiky změny směru proudu – fáze L1

IRVLL2 Výstup z logiky změny směru proudu – fáze L2

IRVLL3 Výstup z logiky změny směru proudu – fáze L3

ECHO Nosný signál vyslaný logikou konce slabého napájení (signál
funkce “Echo“)

ECHOL1 Nosný signál vyslaný logikou konce slabého napájení (signál
funkce “Echo“) – fáze L1

ECHOL2 Nosný signál vyslaný logikou konce slabého napájení (signál
funkce “Echo“) – fáze L2

ECHOL3 Nosný signál vyslaný logikou konce slabého napájení (signál
funkce “Echo“) – fáze L3
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10.6 Nastavení parametrů

Tabulka 118: Nastavené parametry funkce logiky změny směru proudu
a logikou konce slabého napájení ZCAL (ZCAL-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

CurrRev Off/On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce ZCAL

TPickUp 0.000 –
60.000

Krok: 0001

0.000 s Čas popudu funkce změny
směru proudu

tDelay 0.000 –
60.000
Krok: 0.001

0.100 s Přídržný čas výstupu funkce
změny směru proudu

WEI Off / Trip /
Echo

Off - Provozní režim funkce WEI

tWEI 0.000 –
60.000
Krok: 0.001

0.010 s Koordinační čas funkce WEI

UPN< 10 – 100
Krok: 1

70 % U1b Detekce podpětí
(měření fáze – nula)

UPP< 10 – 100
Krok: 1

70 % U1b Detekce podpětí
(měření fáze – fáze)

10.7 Technická data

Tabulka 119: Logika změny směru proudu a konce slabého napájení

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Čas popudu logiky změny směru
proudu

0.000 – 60.000 s v kro-
cích po 0.001 s

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Čas zpoždění resetu výstupu funk-
ce změny směru proudu

0.000 – 60.000 s v kro-
cích po 0.001 s

+/- 0,5%  +/- 10 ms
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Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Koordinační čas zpoždění přijatého
nosného signálu logikou konce
slabého napájení

0.000 – 60.000 s v
krocích po 0.001 s

+/- 0,5%  +/- 10 ms

Úroveň detekce podpětí  fázového
napětí (fáze - nula)

10 – 100% U1b +/- 5% Ub

Úroveň detekce podpětí  sdružené-
ho napětí (fáze - fáze)

20 – 170% U1b +/- 5% Ub pro U </= Ub

+/- 5% Ub pro U >/= Ub
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Kapitola 5 Proudové funkce

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány proudové ochranné funkce.
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1 Mžiková nadproudová ochrana (IOC)

1.1 Aplikace

Poruchové proudy na dlouhých přenosových vedeních jsou ve značné míře ovliv-
něny různými provozními podmínkami a stavy systému, jako například impedancí
zdroje a místem poruchy. Pro vypínání blízkých poruch na dlouhých přenosových
vedeních, u kterých je krátký čas vypnutí poruchy z hlediska udržení stability sys-
tému extrémně důležitý, lze použít mžikovou fázovou nadproudovou ochranu
s krátkým vypínacím časem a s nízkým přechodovým přesahem měřicích členů.

V mnoha aplikacích je možné použít mžikovou zemní nadproudovou ochranu.
V následující části jsou uvedeny některé aplikační příklady použití.

• Rychlá záložní zemní ochrana určená pro poruchy v blízkosti konce vedení

• Funkce, která uvolňuje rychlé vypnutí blízkých zemních poruch i v případech,
kdy je distanční ochrana nebo zemní směrová proudová ochrana blokována
funkcí kontroly poruchy pojistek.

1.2 Funkce

Proudy ve všech třech fázích jsou nepřetržitě měřeny proudovým měřicím členem
a jejich hodnoty jsou porovnávány s nastavenou vypínací hodnotou IP>>. Odol-
nost proti rušení a necitlivost na stejnosměrné složky zajišťuje filtr, který současně
minimalizuje přechodový přesah. Jestliže je hodnota kteréhokoli z fázových prou-
dů nad nastavenou hodnotou IP>>, je aktivován vypínací signál nadproudového
členu TRP. Zároveň je také aktivován samostatný vypínací signál příslušné fáze
(fází). Vstupní signál BLOCK blokuje všechny funkce proudového funkčního blo-
ku.

Zemní proud je nepřetržitě měřen proudovým měřicím členem a jeho hodnota je
porovnávána s nastavenou vypínací hodnotou IN>>. Odolnost proti rušení a ne-
citlivost na stejnosměrné složky zajišťuje filtr, který současně minimalizuje pře-
chodový přesah. Jestliže je hodnota zemního proudu nad nastavenou hodnotou
IN>>, je aktivován vypínací signál zemního nadproudového členu TRN. Zároveň
je také aktivován sumární vypínací signál TRIP. Vstupní signál BLOCK blokuje
celou funkci.



Mžiková nadproudová ochrana Kapitola 5
(IOC) Proudové funkce

129

1.3 Funkční bloky

Obr. 58: Funkční blok IOC s měřením fázových proudů
+ nulového proudu a s 1, 2, 3 fázovým vypnutím

Obr. 59: Funkční blok IOC s měřením fázových proudů
 + nulového proudu a s 3 fázovým vypnutím

Obr. 60: Funkční blok IOC s měřením fázových proudů
a s 1, 2, 3 fázovým vypnutím

Obr. 61: Funkční blok IOC s měřením fázových proudů a s 3 fázovým vypnutím
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Obr. 62: Funkční blok IOC s měřením nulového proudu a s 3 fázovým vypnutím

1.4 Logické schéma

Obr. 63: Logické schéma funkce IOC
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1.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 120: Vstupní signál funkčního bloku IOC (IOC--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce mžikové nadproudové ochrany

Tabulka 121: Výstupní signály funkčního bloku IOC (IOC--)

Signál Popis

TRIP Vypnutí funkcí mžikové nadproudové ochrany

TRP Vypnutí funkcí mžikové fázové nadproudové ochrany, je-li funkce
v terminálu implementována

TRL1 Vypnutí funkcí mžikové nadproudové ochrany ve fázi L1, je-li
v terminálu implementováno jednopólové vypínání

TRL2 Vypnutí funkcí mžikové nadproudové ochrany ve fázi L2, je-li
v terminálu implementováno jednopólové vypínání

TRL3 Vypnutí funkcí mžikové nadproudové ochrany ve fázi L3, je-li
v terminálu implementováno jednopólové vypínání

TRN Vypnutí funkcí mžikové zemní nadproudové ochrany, je-li funkce
v terminálu implementována

1.6 Nastavení parametrů

Cesta v menu HMI: Settings / Functions / Group n / InstantOC  (kde n = 1-4)
(Nastavení / Funkce / Skupina n / Mžik. nadproudová ochrana)

Tabulka 122: Nastavené parametry funkce mžikové fázové a zemní nadprou-
dové ochrany IOC (IOC--) – (nesměrové funkce)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce IOC

IP>> 50 – 2000

Krok: 1

100 % I1b Vypínací fázový proud

IN>> 50 – 2000

Krok: 1

100 % I1b Vypínací nulový proud
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1.7 Technická data
Tabulka 123: IOC - mžiková nadproudová ochrana

Funkce Rozsah
seřiditelnosti

Vypínací
čas

Přesnost

Vypínací
proud I>>

Fázové měřicí
členy

(50-2000)% I1b
v krocích po 1%

- +/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% Ir při I > Ir

Nulové měřicí
členy

(50-2000)% I1b
v krocích po 1%

- +/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% Ir při I > Ir

Vypínací čas při I > 10 x I nastavev. Max. 15 ms -

Dynamický přesah při t < 100 ms - < 5%
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2 Časově zpožděná nadproudová ochrana (TOC)
2.1 Aplikace

Časově zpožděná nadproudová ochrana TOC vypíná v různých systémových pod-
mínkách při proudech vyšších, než je přednastavená hodnota, a za předpokladu, že
tento proud zůstává vyšší po dobu delší, než je časové zpoždění ochrany nastave-
né na příslušném časovém členu. Aby byla zvýšena bezpečnost celého systému
chránění, je také možné funkci spolu s jinými ochrannými funkcemi použít pro kont-
rolu a detekci poruch. Jestliže je ochrana uvolněna funkcí kontroly pojistek, která
blokuje vypínání distanční ochrany vedení, lze v těchto podmínkách nadproudovou
ochranu použít jako záložní funkci distanční ochrany vedení.

Časově zpožděná zemní nadproudová ochrana je určena pro aplikace realizované
v účinně uzemněných systémech a v odporově uzemněných systémech (s nízkou
hodnotou odporu). Časově zpožděnou zemní nadproudovou ochranu je vhodné
použít jako záložní ochranu pro zemní poruchy, které jsou obvykle vypínány distan-
ční ochranou. Tato ochranná funkce může také sloužit jako ochrana při jednofázo-
vých zemních poruchách s vysokou odporovou složkou.

2.2 Funkce

Proudy ve všech třech fázích jsou nepřetržitě měřeny proudovým měřicím členem
a jejich hodnoty jsou porovnávány s nastavenou vypínací hodnotou IP>. Odolnost
proti rušení a necitlivost na stejnosměrné složky zajišťuje filtr, který současně mi-
nimalizuje přechodový přesah. Jestliže je hodnota kteréhokoli z fázových proudů
nad nastavenou hodnotou IP>, je aktivován společný popudový signál STP a zá-
roveň je také aktivován popudový signál příslušné fáze (fází). V okamžiku popudu
funkce je také inicializován časový člen tP a po nastaveném čase je aktivován vy-
pínací signál TRP. Funkce aktivuje také sumární vypínací signál TRIP.

Vstupní signál BLOCK funkci blokuje. Vstupní signál BLKTR blokuje oba vypínací
signály TRP a TRIP.

Zemní proud je nepřetržitě měřen zemním proudovým měřicím členem a jeho hod-
nota je porovnávána s nastavenou vypínací hodnotou IN>. Odolnost proti rušení
a necitlivost na stejnosměrné složky zajišťuje filtr, který současně minimalizuje pře-
chodový přesah. Jestliže je hodnota zemního proudu nad nastavenou hodnotou
IN>, je aktivován popudový signál STN. V okamžiku popudu funkce je také iniciali-
zován časový člen tN a po nastaveném čase je aktivován vypínací signál zemního
nadproudového členu TRN. Funkce aktivuje také sumární vypínací signál TRIP.
Vstupní signál BLOCK funkci blokuje. Vstupní signál BLKTR blokuje oba vypínací
signály TRN a TRIP.
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2.3 Funkční bloky

Obr. 64: Funkční blok TOC s měřením fázových proudů + nulového proudu

Obr. 65: Funkční blok TOC s měřením fázových proudů

Obr. 66: Funkční blok TOC s měřením nulového proudu
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2.4 Logické schéma

Obr. 67: Logické schéma funkce TOC

2.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 124: Vstupní signály funkčního bloku TOC (TOC--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce nadproudové ochrany

BLKTR Blokování vypnutí funkce nadproudové ochrany

Tabulka 125: Výstupní signály funkčního bloku TOC (TOC--)

Signál Popis

TRIP Vypnutí funkcí časově zpožděné nadproudové ochrany

TRP Vypnutí funkcí časově zpožděné fázové nadproudové ochrany,
je-li funkce v terminálu implementována

TRN Vypnutí funkcí časově zpožděné zemní nadproudové ochrany,
je-li funkce v terminálu implementována

STP Popud funkce časově zpožděné fázové nadproudové ochrany,
je-li funkce v terminálu implementována
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Signál Popis

STL1 Popud funkce fázové nadproudové ochrany ve fázi L1, je-li funkce
v terminálu implementována

STL2 Popud funkce fázové nadproudové ochrany ve fázi L2, je-li funkce
v terminálu implementována

STL3 Popud funkce fázové nadproudové ochrany ve fázi L3, je-li funkce
v terminálu implementována

STN Popud funkce časově zpožděné zemní nadproudové ochrany,
je-li funkce v terminálu implementována

2.6 Nastavení parametrů

Cesta v menu HMI: Settings / Functions / Group n / TimeDelayOC  (kde n = 1-4)
(Nastavení / Funkce / Skupina n / Č. zpožď. nadproud. ochrana)

Tabulka 126: Nastavené parametry funkce časově zpožděné fázové a zemní
nadproudové ochrany TOC (TOC--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce TOC

IP> 10 – 400

Krok: 1

100 % I1b Vypínací fázový proud

tP 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

10.000 s Časové zpoždění funkce fázo-
vé nadproudové ochrany

IN> 10 – 150

Krok: 1

100 % I4b Vypínací nulový proud

tN 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

10.000 s Časové zpoždění funkce zem-
ní nadproudové ochrany
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2.7 Technická data
Tabulka 127: TOC - časově zpožděná nadproudová ochrana

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací proud I> Fázové měřicí
členy

(10 - 400)% I1b

v krocích po 1%
+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Nulové měřicí
členy

(10 - 150)% I4b

v krocích po 1%
+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Časové zpoždění Fázové měřicí
členy

(0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5% t   +/- 10 ms

Nulové měřicí
členy

(0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5% t   +/- 10 ms

Dynamický přesah při t < 100 ms - < 5%
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3 Dvoustupňová časově zpožděná fázová nadproudová
ochrana (TOC2)

3.1 Aplikace

Dva proudové / časované stupně nadproudové ochrany TOC2 zlepšují možnosti
systému chránění. Použitím stupně s vyšším rozsahem seřiditelnosti a s krátkým
časovým zpožděním lze dosáhnout rychlého vypínání blízkých poruch. Časové
zpoždění stupně s nižším rozsahem seřiditelnosti je nastaveno na hodnotu, která
zajišťuje selektivitu s dalšími ochranami v systému. V sítích, v kterých jsou použity
ochrany se závislým časovým zpožděním, lze obvykle nejlepší selektivity dosáh-
nout použitím stejného typu závislých časových charakteristik u všech nadproudo-
vých ochran.

3.2 Funkce

Proudy ve všech třech fázích jsou nepřetržitě měřeny proudovým měřicím členem
a jejich hodnoty jsou porovnávány s nastavenou vypínací hodnotou dvou proudo-
vých stupňů ochrany. Odolnost proti rušení a necitlivost na stejnosměrné složky za-
jišťuje filtr, který současně minimalizuje přechodový přesah. Jestliže je hodnota kte-
réhokoli z fázových proudů nad nastavenou hodnotou I>Low, je aktivován popudový
signál stupně s nižším rozsahem seřiditelnosti. Jestliže je parametr funkce “Chara-
cteristic = Def“ (nastavena charakteristika nezávislého časového zpoždění), je
v okamžiku popudu funkce také inicializován časový člen tLow a po nastaveném
čase je aktivován vypínací signál TRLS. Pokud je navoleno závislé časové zpoždě-
ní, je v okamžiku, kdy je proud nad nastavenou hodnotou I>Low, inicializován časo-
vý člen tMinInv. Je-li proud také nad nastavenou hodnotou I>Inv, je spuštěn algo-
ritmus vyhodnocení závislého času. Jestliže působí oba časové obvody, je ini-
cializován časový obvod nezávislého časového zpoždění tLow a po dalším přídav-
ném zpoždění tLow je aktivován vypínací signál TRLS. Je-li proud nad nastavenou
hodnotou I>High, je inicializován časový člen tHigh a po nastaveném čase je akti-
vován vypínací signál TRHS.

Vstupním signálem BLOCK jsou blokovány všechny funkce. Každý proudový stu-
peň je také možné blokovat samostatně.

3.3 Funkční blok
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3.4 Logické schéma

Obr. 68: Zjednodušené logické schéma dvoustupňové časově zpožděné fázové nad-
proudové ochrany

3.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 128: Vstupní signály funkčního bloku TOC2 (TOC2-)

Signál Popis

BLOCK Blokování vypnutí u obou časově zpožděných nadproudových
stupňů

BLKTRLS Blokování vypnutí proudového stupně s nižším rozsahem seřidi-
telnosti a s nezávislým, nebo se závislým časovým zpožděním

BLKTRHS Blokování vypnutí proudového stupně s vyšším rozsahem seřidi-
telnosti a s nezávislým časovým zpožděním
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Tabulka 129: Výstupní signály funkčního bloku TOC2 (TOC2-)

Signál Popis

TRLS Vypnutí proudovým stupněm s nižším rozsahem seřiditelnosti
a s nezávislým, nebo se závislým časovým zpožděním

TRHS Vypnutí proudovým stupněm s vyšším rozsahem seřiditelnosti
a s nezávislým časovým zpožděním

STSL Popud proudového stupně s nižším rozsahem seřiditelnosti

3.6 Nastavení parametrů

Tabulka 130: Nastavené parametry funkce dvoustupňové časově zpožděné
fázové nadproudové ochrany TOC2 (TOC2-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce TOC2

OperationLow Off, On Off - Provozní režim funkce TOC2 –
stupeň s nižším rozsahem
seřiditelnosti

Characteristic Def, NI, VI,
EI, RI

Def - Charakteristika čas. zpoždění
funkce TOC2 – stupeň s niž-
ším rozsahem seřiditelnosti

I>Inv 5 – 500

Krok: 1

10 % I1b Základní proud v režimu  záv.
čas. zpoždění u stupně s niž-
ším rozsahem seřiditelnosti

k 0.05 – 1.10

Krok: 0.01

0.05 - Násobící čas. faktor v režimu
závislého časového zpoždění

tMinInv 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.050 s Minimální vypínací čas
v režimu závislého časového
zpoždění

I>Low 5 – 500

Krok: 1

100 % I1b Minimální vypínací proud
v režimu závislého časového
zpoždění

tLow 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.050 s Nezávislé časové zpoždění
funkce TOC2 – stupeň s niž-
ším rozsahem seřiditelnosti
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

OperationHigh Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce TOC2 –
stupeň s vyšším rozsahem
seřiditelnosti

I>High 50 – 2000

Krok: 1

100 % I1b Vypínací proud funkce TOC2
– stupeň s vyšším rozsahem
seřiditelnosti

tHigh 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

1.000 s Časové zpoždění funkce
TOC2 – stupeň s vyšším
rozsahem seřiditelnosti

3.7 Technická data
Tabulka 131: TOC2 - dvoustupňová časově zpožděná fázová nadproudová

ochrana

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací hodnota funkce s nižším
rozsahem seřiditelnosti

(5 - 500)% I1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Základní proud výpočtové funkce
závislého časového zpoždění

(5 - 500)% I1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Minimální vypínací čas (0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Nezávislé časové zpoždění funkce s
nižším rozsahem seřiditelnosti

(0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Vypínací hodnota funkce s vyšším
rozsahem seřiditelnosti

(50 - 2000)% I1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Nezávislé časové zpoždění funkce s
vyšším rozsahem seřiditelnosti

(0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Normálně závislá charakteristika

I = Iměř. / Inastav. k • 
1 - 0,02I

0,14
=  t                

IEC 60255-3 třída 5

+/- 60 ms
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Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Velmi závislá charakteristika

k • 
1 - I

13,5
=  t

IEC 60255-3 třída 7.5

+/- 60 ms

Extrémně závislá charakteristika

k • 
1 - 2I

80
=  t

IEC 60255-3 třída 7.5

+/- 60 ms

Dynamický přesah při t < 100 ms < 5%
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4 Dvoustupňová časově zpožděná směrová fázová nad-
proudová ochrana (TOC3)

4.1 Aplikace

Dva proudové / časované stupně nadproudové ochrany TOC3 (oba stupně s do-
plňkovou směrovou nebo nesměrovou funkcí “Forward release“ / “Reverse block“)
zlepšují možnosti systému chránění. Touto funkcí lze ve vztahu k ostatním ochra-
nám realizovat selektivní nadproudovou ochranu dokonce i v zauzlených sítích. Je
nutné si však uvědomit, že nastavení systému fázových nadproudových ochran
v zauzlené síti může být velmi komplikované a vyžaduje značné množství výpočtů
zkratových proudů. V některých případech není možné dosáhnout selektivity ani se
směrovými nadproudovými ochranami. V těchto případech se doporučuje použít
diferenciální ochrany vedení, nebo distanční ochranné funkce.

4.2 Funkce

Proudy ve všech třech fázích jsou nepřetržitě měřeny proudovým měřicím členem
a jejich hodnoty jsou porovnávány s nastavenou vypínací hodnotou dvou proudo-
vých stupňů ochrany. Odolnost proti rušení a necitlivost na stejnosměrné složky za-
jišťuje filtr, který současně minimalizuje přechodový přesah. Jestliže je hodnota kte-
réhokoli z fázových proudů nad nastavenou hodnotou I>Low, je aktivován popudový
signál stupně s nižším rozsahem seřiditelnosti. Jestliže je parametr funkce “Chara-
cteristic = Def“ (nastavena charakteristika nezávislého časového zpoždění), je
v okamžiku popudu funkce také inicializován časový člen tLow a po nastaveném
čase je aktivován vypínací signál TRLS. Pokud je navoleno závislé časové zpoždě-
ní, je v okamžiku, kdy je proud nad nastavenou hodnotou I>Low, inicializován časo-
vý člen tMinInv. Je-li proud také nad nastavenou hodnotou I>Inv, je spuštěn algo-
ritmus vyhodnocení závislého času. Jestliže působí oba časové obvody, je
inicializován časový obvod nezávislého časového zpoždění tLow a po nastaveném
čase je aktivován vypínací signál TRLS.

Je-li proud nad nastavenou hodnotou I>High, je inicializován časový člen tHigh a po
nastaveném čase je aktivován vypínací signál TRHS. Proudový stupeň s nižším
rozsahem seřiditelnosti i proudový stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti lze sa-
mostatně nastavit do režimu směrového, nebo nesměrového působení. Informace
směrového kritéria jsou vypočteny z hodnot sousledných složek polarizačních na-
pětí a hodnot fázových proudů. Hodnoty polarizačních napětí jsou uloženy v napě-
ťové paměti, která zajišťuje správnou funkci směrové ochrany i při blízkých třífázo-
vých poruchách. Charakteristický úhel směrového měřicího členu ochrany (RCA)
a vypínací úhel jsou parametry seřiditelné v širokém rozsahu.

Vstupním signálem BLOCK jsou blokovány všechny funkce. Každý proudový stu-
peň je také možné blokovat samostatně.
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4.3 Funkční blok

4.4 Logické schéma

Obr. 69: Zjednodušené logické schéma fázové nadproudové funkce s nezávislým
časovým zpožděním nebo se závislým časovým zpožděním
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Obr. 70: Část logiky směrové fázové volby

Obr. 71: Logika změny směru proudu pro jednu fázi a pro jeden stupeň
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Obr. 72: Směrové režimy funkce TOC3

Obr. 73: Časově zpožděné vypínání stupně s nižším rozsahem seřiditelnosti a sumární
časové zpoždění
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Obr. 74: Sumární vypínání

Obr. 75: Popudové signály
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4.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 132: Vstupní signály funkčního bloku TOC3 (TOC3-)

Signál Popis

BLOCK Blokování vypnutí časově zpožděné nadproudové funkce

BLKTRLS Blokování vypnutí proudového stupně s nižším rozsahem seřidi-
telnosti a s nezávislým, nebo se závislým časovým zpožděním

BLKTRHS Blokování vypnutí proudového stupně s vyšším rozsahem seřidi-
telnosti a s nezávislým časovým zpožděním

Tabulka 133: Výstupní signály funkčního bloku TOC3 (TOC3-)

Signál Popis

TRLS Vypnutí proudovým stupněm s nižším rozsahem seřiditelnosti
a s nezávislým, nebo se závislým časovým zpožděním

TRHS Vypnutí proudovým stupněm s vyšším rozsahem seřiditelnosti
a s nezávislým časovým zpožděním

STNDLS Nesměrový popud proudového stupně s nižším rozsahem seřidi-
telnosti

STND Sumární nesměrový popud

STNDL1 Sumární nesměrový popud, fáze L1

STNDL2 Sumární nesměrový popud, fáze L2

STNDL3 Sumární nesměrový popud, fáze L3

STFW Působení směrového členu v dopředném směru

STRV Působení směrového členu ve zpětném směru
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4.6 Nastavení parametrů

Tabulka 134: Nastavené parametry funkce směrové nadproudové ochrany
s nezávislým i závislým časovým zpožděním TOC3 (TOC3-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce TOC3

OperationLow Off, Non-
Dir, Forw-
Release,
RevBloc

Off - Provozní režim stupně
s nižším rozsahem seřiditel-
nosti

Characteristic Def, NI, VI,
EI, RI

Def - Charakteristika čas. zpoždění
stupně s nižším rozsahem
seřiditelnosti

I>Inv (20 – 500)

Krok: 1

20 % I1b Základní proud v režimu  záv.
čas. zpoždění u stupně s niž-
ším rozsahem seřiditelnosti

k 0.050 –
1.100

Krok: 0.010

0.050 - Násobící čas. faktor závislého
časového zpoždění stupně
s nižším rozsahem seřiditel-
nosti

tMinInv 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.050 s Minimální vypínací čas stupně
s nižším rozsahem seřiditel-
nosti v režimu závislého časo-
vého zpoždění

I>Low 20 – 2000

Krok: 1

100 % I1b Minimální vypínací proud
stupně s nižším rozsahem
seřiditelnosti v režimu závislé-
ho časového zpoždění

tLow 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.050 s Nezávislé časové zpoždění
stupně s nižším rozsahem
seřiditelnosti

OperationHigh Off, Non-
Dir, Forw-
Release,
RevBloc

Off - Provozní režim stupně
s vyšším rozsahem seřiditel-
nosti

I>High 20 – 2000

Krok: 1

100 % I1b Vypínací proud stupně
s vyšším rozsahem seřiditel-
nosti
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

tHigh 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

1.000 s Časové zpoždění stupně
s vyšším  rozsahem seřiditel-
nosti

ArgDir 5 – 45

Krok: 1

15 stupeň Spodní úhel dopředně směro-
vané charakteristiky

ArgNegRes 90 – 175

Krok: 1

115 stupeň Horní úhel dopředně směro-
vané charakteristiky

4.7 Technická data
Tabulka 135: TOC3 - dvoustupňová směrová nadproudová ochrana

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací hodnota funkce s nižším
rozsahem seřiditelnosti

(20 - 2000)% I1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Základní proud výpočtové funkce
závislého časového zpoždění

(20 - 500)% I1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Minimální vypínací čas (0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Nezávislé časové zpoždění funkce s
nižším rozsahem seřiditelnosti

(0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Vypínací hodnota funkce s vyšším
rozsahem seřiditelnosti

(20 - 2000)% I1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Nezávislé časové zpoždění funkce s
vyšším rozsahem seřiditelnosti

(0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Statická úhlová přesnost při 0° a při
85°

Rozsah napětí
(0.1 - 1.1) x Ur

+/- 5 stupňů

Rozsah proudu
(0.5 - 30) x Ir

Normálně závislá charakteristika

I = Iměř. / Inastav. k • 
1 - 0,02I

0,14
=  t                

IEC 60255-3 třída 5

+/- 60 ms



Dvoustupňová časově zpožděná směrová Kapitola 5
fázová nadproudová ochrana (TOC3) Proudové funkce

151

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Velmi závislá charakteristika

k • 
1 - I

13,5
=  t

IEC 60255-3 třída 7.5

+/- 60 ms

Extrémně závislá charakteristika

k • 
1 - 2I

80
=  t

IEC 60255-3 třída 7.5

+/- 60 ms

Dynamický přesah při t < 100 ms < 5%
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5 Zemní nadproudová ochrana s nezávislým i závislým
časovým zpožděním (TEF)

5.1 Aplikace

Funkce zemní nadproudové ochrany s nezávislým i závislým časovým zpožděním
se používá v účinně uzemněných systémech, kde zajišťuje rychlé a citlivé vypnutí
zemních jednofázových poruch.

Nesměrové chránění lze použít v aplikacích, kde je požadována velmi citlivá
ochrana při zemních poruchách. Tato ochrana také zajišťuje velmi rychlé chránění
části přenosového vedení, které je blízké chráněné rozvodně.

Nesměrovou zemní nadproudovou ochranu je možné nastavit na relativně nízký
popudový proud. Tím se tato ochrana stává citlivou a schopnou detekovat zemní
jednofázové poruchy s vysokou odporovou složkou.

Zemní směrovou proudovou ochranu lze použít ve značném množství aplikací:

1. Jako hlavní ochranu při zemních jednofázových poruchách u radiálních vedení
v účinně uzemněných systémech. Selektivita chránění je v těchto případech
zabezpečena použitím časově zpožděných funkcí, které jsou nastaveny podle
běžně používaných zásad chránění systému (nezávislé časové zpoždění, ne-
bo některý typ závislých časových charakteristik).

2. Jako hlavní ochranu při zemních jednofázových poruchách na vedeních v za-
uzlených, účinně uzemněných systémech. Směrovou funkci lze v těchto přípa-
dech použít ve spojení s komunikační logikou uvolněného přesahu, nebo
s blokovací logikou. V těchto aplikacích je zemní směrová nadproudová funk-
ce použita společně s komunikační logikou určenou pro zemní nadproudovou
ochranu.

3. Jako záložní ochranu při zemních jednofázových poruchách na vedeních
v účinně uzemněných systémech. Jestliže je jako záložní ochrana použit tento
typ ochranné funkce, je možné, spolu se zajištěním selektivity systému chrá-
nění, udržet záložní čas vypnutí poruchy relativně krátký.

4. Jako ochranu v jiných aplikacích.

5.2 Funkce

Zemní nadproudová ochrana (TEF) měří zemní / nulový proud chráněného vedení.
Hodnota tohoto proudu je porovnávána s proudovým nastavením funkce. Jestliže je
zemní proud větší než nastavená hodnota, je po nastaveném časovém zpoždění
vyslán vypínací signál na příslušný výstup. U funkce je možné navolit nezávislé ča-
sového zpoždění, nebo závislé časového zpoždění.



Zemní nadproudová ochrana s nezávislým Kapitola 5
i závislým časovým zpožděním (TEF) Proudové funkce

153

Aby se při zapínání transformátoru zabránilo nežádoucímu působení ochrany (vy-
pnutí) vyvolané vlivem zapínacích proudů, je funkce blokována v okamžiku, kdy je
obsah druhé harmonické složky proudu vyšší než 20% měřeného nulového proudu.

Jako doplňkové vybavení je u zemní nadproudové ochrany k dispozici směrová
funkce. U této funkce je jako polarizační veličina použito napětí nulové složky. Toto
napětí může být odvozeno buď z vektorového součtu vstupních veličin U1 + U2 +
U3, nebo je použito napětí vstupu U4. Jako porucha v dopředném směru je defino-
ván stav, kdy je hodnota nulové složky proudu s charakteristickým úhlem 65° větší,
než je nastavená hodnota vypínacího proudu v dopředném směru (nulový proud se
zpožďuje za referenčním napětím –3U0). Stejný princip měření je aplikován také ve
zpětném směru.

5.3 Funkční bloky

Obr. 76: Funkční blok směrové i nesměrové funkce

Obr. 77: Funkční blok nesměrové funkce
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5.4 Logické schéma

Obr. 78: Zjednodušené logické schéma zemní nadproudové ochrany
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5.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 136: Vstupní signály funkčního bloku TEF (TEF--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

BLKTR Blokování vypnutí

BC Signál informace o stavu vypínače, nebo o zapínacím povelu na
vypínač

Tabulka 137: Výstupní signály funkčního bloku TEF (TEF--)

Signál Popis

TRIP Vypnutí funkcí TEF

TRSOFT Vypnutí zemní poruchy funkcí “Zapnutí do poruchy“

START Nesměrový popud

STFW Popud směrového členu v dopředném směru

STRV Popud směrového členu ve zpětném směru

5.6 Nastavení parametrů

Tabulka 138: Nastavené parametry funkce TEF (TEF--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce TEF

IMeasured I4, I5 I4 - Proudový signál použitý pro
funkci zemní ochrany

Characteristic Def, NI, VI,
EI, LOG

Def - Charakteristika čas. zpoždění
ochrany TEF

IN> 5 – 300

Krok: 1

5 % Inb Popudový proud funkce TEF
(I4 nebo I5)

IMin 100 – 400

Krok: 1

100 % IN Minimální vypínací proud

t1 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Nezávislé časové zpoždění
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

k 0.05 –1.10

Krok: 0.01

0.05 - Násobící časový faktor závis-
lého časového zpoždění

tMin 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.050 s Minimální vypínací čas funkce
závislého časového zpoždění

Direction NonDir,
Directional

NonDir - Volba směrového nebo ne-
směrového režimu funkce

UMeasured U4,

U1+U2+U3

U4 s Napěťový vstup (-y) použitý
zemní směrovou funkcí

IN>Dir 5 – 35

Krok: 1

5 % Inb Popudová úroveň, je-li navo-
len směrový režim funkce
(I4b nebo I5b)

5.7 Technická data
Tabulka 139: TEF - funkce zemní ochrany s nezávislým i závislým časovým

zpožděním

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Popudový proud 3I0 funkce s nezá-
vislým i závislým čas. zpožděním

5 - 300% Ir
v krocích po 1%

+/- 5% z nastavené
hodnoty

Vypínací proudo-
vá hodnota smě-

Dopředný proud
3I0 při φ = 65°

5 - 35% Ir
v krocích po 1%

+/- 1,5% Ir

rového měření
Zpětný směr 60% hodnoty nastave-

né pro vypínání v do-
předném směru

+/- 1,5% Ir

Nezávislé časové zpoždění 0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Normálně závislá charakteristika

I = Iměř. / Inastav.
k • 

1 - 0,02I

0,14
=  t                

IEC 60255-3 třída 5

+/- 60 ms

Velmi závislá charakteristika
k • 

1 - I
13,5

=  t
IEC 60255-3 třída 7.5

+/- 60 ms

Extrémně závislá charakteristika
k • 

1 - 2I

80
=  t

IEC 60255-3 třída 7.5

+/- 60 ms

Minimální vypínací proud závislé
charakteristiky

100 - 400% 3I0
v krocích po 1%

+/- 5% z nastavené
hodnoty (Inast..)
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Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Minimální vypínací čas 0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Charakteristický úhel funkce 65 stupňů  (proud
zpožděn za napětím)

+/- 5% stupňů při 20V
a pro Inast. = 35% Ir

Logaritmická charakteristika I) In  •  (1,35 - 5,8  =  t +/- 5% t  při
I = (1,3 – 29) x 3I0

Minimální polarizační napětí 1% Ur 50Hz: 1%Ur +/- 5%
60Hz: 1%Ur   -15% až
–5%

Čas resetu < 70 ms -
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6 Čtyřstupňová zemní nadproudová ochrana (EF4)
6.1 Aplikace

Čtyřstupňová zemní nadproudová ochrana se používá v účinně uzemněných sys-
témech podobným způsobem, jako distanční ochrana. Protože pro značný počet
poruch je současně typickým jevem zemní spojení, je tato ochrana schopna vy-
pnout většinu poruch v účinně uzemněných systémech.

Normální aplikační použití čtyřstupňové zemní nadproudové ochrany je možné po-
psat následujícím způsobem: První mžikový a směrový stupeň ochrany obvykle
chrání převážnou část vedení. Zbývající část vedení je chráněna druhým směro-
vým a časově zpožděným stupněm. Druhý stupeň také detekuje a vypíná zemní
poruchy na vzdálené přípojnici. Třetí směrový stupeň má dlouhé časové zpoždění
a slouží jako selektivní ochrana při zemních poruchách s určitým stupněm odporo-
vé složky poruchy. Čtvrtý nesměrový stupeň má nejdelší časové zpoždění. Tento
stupeň detekuje a vypíná zemní poruchy s vysokou odporovou složkou, stejně jako
většinu sériových poruch.

Při požadavku na realizaci komunikačního schéma blokování, nebo schéma s uvol-
něním přesahu, lze čtyřstupňovou zemní nadproudovou ochranu také použít ve
spojení s komunikační logikou určenou pro zemní nadproudovou funkci.

6.2 Funkce

Ochrana pracuje na principu vyhodnocení nulového proudu a měřeného napětí.
Funkce má čtyři stupně s individuálním nastavením (proud, časové zpoždění, atd.).
První, druhý a třetí stupeň mají nezávislé časové zpoždění. U čtvrtého stupně lze
navolit buď režim nezávislého, nebo režim závislého časového zpoždění.

U každého stupně je proud porovnáván s nastavenou proudovou hodnotou přísluš-
ného stupně. Kromě toho jsou kontrolovány následující provozní stavy a veličiny,
které určují zda bude funkce příslušného stupně uvolněna nebo blokována:

• Směr k poruše (porucha v dopředném nebo zpětném směru). Z měřených veli-
čin je odvozena nulová složka proudu  zpožděná o 65° za referenčním napětím
–3U0. Jestliže je hodnota nulové složky proudu větší, než je nastavený směro-
vý proud, je detekován dopředný směr.

• Z měřených veličin je odvozena druhá harmonická složka nulového proudu.
Jestliže je hodnota této složky vyšší než 20/32% celkového nulového proudu, je
aktivován signál, který lze použít pro blokování stupňů.

Jestliže jsou u příslušného stupně splněny podmínky pro působení, je po nastave-
ném časovém zpoždění aktivován vypínací signál. U 1., 2. a 3. stupně je použito
nezávislé časové zpoždění. U 4. stupně lze použít buď nezávislé, nebo závislé ča-
sové zpoždění.
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6.3 Funkční blok

6.4 Logické schéma

Obr. 79: Zjednodušené logické schéma interní funkce “1. stupeň ochrany“.
2. stupeň a 3. stupeň ochrany jsou funkce navržené stejným způsobem.
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Obr. 80: Zjednodušené logické schéma interní funkce “Zapnutí do zkratu“

Obr. 81: Zjednodušené logické schéma interní funkce “4. stupeň ochrany“
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Obr. 82: Zjednodušené logické schéma interní funkce “Směrová kontrola“

6.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 140: Vstupní signály funkčního bloku čtyřstupňové zemní
nadproudové ochrany EF4 (EF4--)

Signál Popis

BLOCK Blokování zemní funkce

BLKTR Blokování vypnutí zemní funkce

BC Zapínací povel na vypínač

Tabulka 141: Výstupní signály funkčního bloku čtyřstupňové zemní
nadproudové ochrany EF4 (EF4--)

Signál Popis

TRIP Vypnutí

TRIN1 Vypnutí 1. stupněm

TRIN2 Vypnutí 2. stupněm

TRIN3 Vypnutí 3. stupněm

TRIN4 Vypnutí 4. stupněm

TRSOFT Vypnutí zemní poruchy funkcí “Zapnutí do poruchy“

START Popud funkce

STIN1 Popud 1. stupně

STIN2 Popud 2. stupně
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Signál Popis

STIN3 Popud 3. stupně

STIN4 Popud 4. stupně

STFW Popud směrového členu v dopředném směru

STRV Popud směrového členu ve zpětném směru

2NDHARM Působení funkce detekce 2. harmonické složky proudu

6.6 Nastavení parametrů
Tabulka 142: Nastavené parametry funkce čtyřstupňové zemní nadproudo-

vé ochrany EF4 (EF4--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce EF4

IMeasured I4, I5 I4 - Proudový vstup použitý pro
měření proudu

UMeasured U4,

U1+U2+U3

U4 - Napěťový vstup (-y) použitý
pro měření napětí

Step1 Off
NonDirNon-
Restr
ForwRelease
Restrained
ForwRelRestr
RevBlock
RevBlRestr

Off - Provozní režim 1. stupně

IN1> 50 – 2500

Krok: 1

500 % Ib Proudová vypínací úroveň
1. stupně. Hodnota Ib je defi-
nována výše uvedenou volbou
“IMeasured“ (I4b nebo I5b).

t1 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Nezávislé časové zpoždění
1. stupně
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Step2 Stejný jako
u 1. stupně

Off - Provozní režim 2. stupně

IN2> 20 – 1500

Krok: 1

200 % Ib Proudová vypínací úroveň
2. stupně. Hodnota Ib je defi-
nována výše uvedenou volbou
“IMeasured“ (I4b nebo I5b).

t2 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Nezávislé časové zpoždění
2. stupně

Step3 Stejný jako
u 1. stupně

Off - Provozní režim 3. stupně

IN3> 20 – 1500

Krok: 1

100 % Ib Proudová vypínací úroveň 3.
stupně. Hodnota Ib je defi-
nována výše uvedenou volbou
“IMeasured“ (I4b nebo I5b).

t3 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Nezávislé časové zpoždění
3. stupně

Step4 Stejný jako
u 1. stupně

Off - Provozní režim 4. stupně

Characteristic Def, NI, VI,
EI, LOG

Def - Charakteristika čas. zpoždění
4. stupně

IN>Inv 4.0 – 110.0

Krok: 0.1

50.0 % Ib Základní proud závislého
zpoždění. Hodnota Ib je defi-
nována výše uvedenou volbou
“IMeasured“ (I4b nebo I5b).

k 0.05 –1.10

Krok: 0.01

0.05 - Násobící čas. faktor charakte-
ristiky závislého čas. zpoždění

IN4> 4.0 – 440.0

Krok: 0.1

100.0 % Ib Proudová vypínací úroveň
4. stupně. Hodnota Ib je defi-
nována výše uvedenou volbou
“IMeasured“ (I4b nebo I5b).

t4 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Nezávislé časové zpoždění
4. stupně (přídavné zpoždění
k závislému času)
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t4Min 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Minimální vypínací čas funkce
závislého časového zpoždění
4. stupně

IN>Dir 5 – 40

Krok: 1

30 % Ib Základní proud v dopředném
směru. Hodnota Ib je defino-
vána výše uvedenou volbou
“IMeasured“ (I4b nebo I5b).

2ndHarmStab 20, 32 20 % Úroveň aktivace blokování
2. harmonickou složkou

BlkParTransf Off, On Off - Funkce blokování při zapnutí
paralelního transformátoru

SOFT Off, IN2>,
IN4>, Res

Off - Provozní režim funkce “Za-
pnutí do zkratu“

t4U 0.000 –
60.000
Krok: 0.001

0.000 s Aktivní čas funkce “Zapnutí do
zkratu“

6.7 Technická data
Tabulka 143: EF4 – čtyřstupňová zemní nadproudová ochrana

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Proudová úroveň 1. stupně (vypnutí) 50 - 2500%  Ib
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Nezávislé časové zpoždění 1. stupně 0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Proudová úroveň 2. stupně (vypnutí) 20 – 1500%  Ib
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Nezávislé časové zpoždění 2. stupně 0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Proudová úroveň 3. stupně (vypnutí) 20 – 1500%  Ib
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Nezávislé časové zpoždění 3. stupně 0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Proudová úroveň 4. stupně (vypnutí)
v režimu nezávislého čas. zpoždění,
nebo minimální vyp. proud v režimu
závislého časového zpoždění

4 – 440%  Ib
v krocích po 0,1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Nezávislé časové zpoždění 4. stupně,
nebo přídavné zpoždění k závislému
času

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms
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Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Základní proud funkce závislého
časového zpoždění

4 – 110%  Ib
v krocích po 0,1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Násobící časový faktor funkce závis-
lého časového zpoždění

0.05 – 1.10
v krocích po 0.01

-

Vypínací proudo-
vá hodnota smě-

Dopředný proud
3I0 při φ = 65°

5 - 40% Ib
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

rového měření
Zpětný směr 60% hodnoty nastave-

né pro vypínání v do-
předném směru

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Úroveň blokování 2. harm. složkou 20% nebo 30% +/- 5%

Charakteristický úhel funkce

I = Iměř. / Inastav.

65°  (proud zpožděn za
napětím)

+/- 5% stupňů při 20V
a pro Inast. = 35% Ir

Normálně závislá charakteristika

I = Iměř. / Inastav.
k • 

1 - 0,02I

0,14
=  t                

IEC 60255-3 třída 5

+/- 60 ms

Velmi závislá charakteristika
k • 

1 - I
13,5

=  t
IEC 60255-3 třída 7.5

+/- 60 ms

Extrémně závislá charakteristika
k • 

1 - 2I

80
=  t

IEC 60255-3 třída 7.5

+/- 60 ms

Logaritmická charakteristika I) In  •  (1,35 - 5,8  =  t +/- 5% t  při
I = (1,3 – 29) x 3I0

Aktivní čas funkce
“Zapnutí do zkratu“

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms
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7 Citlivá zemní směrová nadproudová ochrana (WEF1)
7.1 Aplikace

V izolovaných sítích, nebo ve vysokoimpedančně uzemněných sítích, je proud
zemní poruchy výrazně nižší, než jsou proudy mezifázových poruch. Kromě toho je
v těchto systémech amplituda poruchového proudu téměř nezávislá na místě poru-
chy v síti.

Ochrana vyhodnocuje nulovou složku proudu 3I0 cosφ, kde φ je úhel mezi nulovým
proudem a referenčním napětím. Měřená veličina je kompenzována charakteristic-
kým úhlem funkce. U izolovaného systému je zvolena hodnota charakteristického
úhlu –90° a u kompenzovaného systému je zvolena hodnota 0°.

7.2 Funkce

Funkce měří nulový proud a nulovou složku napětí. Funkcí je vypočten úhel mezi
nulovou složkou napětí a nulovým proudem (úhel mezi 3I0 a –3U0, tj. napětím U0,
který lze nastavit v rozsahu 180 stupňů). Tento úhel je využit v algoritmech dvou
funkcí. Nejprve je použit pro určení směru poruchy, to znamená vyhodnocení sta-
vu, zda je porucha v dopředném, nebo ve zpětném směru a následně k výpočtu
nulové složky proudu ve směru charakteristického úhlu.

Hodnota nulové složky proudu ve směru charakteristického úhlu je porovnávána
s nastavenou vypínací hodnotou. Jestliže je hodnota proudové složky vyšší, než je
nastavená hodnota, je splněno jedno z kritérií působení ochrany. S nastavenou vy-
pínací hodnotou je také porovnávána nulová složka napětí, a jestliže je měřená
hodnota napětí vyšší než nastavená, je splněno další kritérium pro působení
ochrany. Pokud budou obě kritéria působení ochrany splněna po dobu nastavené-
ho časového zpoždění funkce, bude aktivován vypínací signál.

Vzhledem k požadavkům na přesnost a citlivost této funkce, musí být v terminálu
použity speciální vstupní transformátory.

7.3 Funkční blok
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7.4 Logické schéma

Obr. 83: Zjednodušené logické schéma funkce citlivé zemní směrové nadproudové
ochrany

7.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 144: Vstupní signály funkčního bloku citlivé zemní směrové
nadproudové ochrany WEF1 (WEF1-)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

VTSU Blokování funkce signálem “Kontrola poruchy pojistek“
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Tabulka 145: Výstupní signály funkčního bloku citlivé zemní směrové
nadproudové ochrany WEF1 (WEF1-)

Signál Popis

TRIP Vypínací výstup

START Nesměrový popud, 3U0 > Unastav.  a  3I0 cosφ > Inastav.

STU Popud funkce 3U0 > Unastav.

STFW Popud směrového členu v dopředném směru

STRV Popud směrového členu ve zpětném směru

7.6 Nastavení parametrů
Tabulka 146: Nastavené parametry funkce WEF1 (WEF1-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce WEF1

Direction Forward /
Reverse

Forward - Vypínací směr

INcosPhi> 3.0 –
2000.0

Krok: 0.1

10.0 % Ib Popudový proud

UN> 5.0 – 70.0

Krok: 0.1

30.0 % Ub Popudové napětí

IMeasured I4, I5 I4 - Proudový signál použitý pro
zemní funkci

UMeasured U4,

U1+U2+U3

U4 - Napěťový signál použitý pro
zemní funkci

RCA -90.0 - 90.0

Krok: 0.1

0.0 stupeň Charakteristický úhel ochrany

tTrip 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Časové zpoždění vypnutí
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7.7 Technická data

Tabulka 143: WEF1 – funkce citlivé zemní směrové nadproudové ochrany

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací proud (3.0 – 2000.0) %  Ib
v krocích po 0.1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Vypínací napětí (5.0 – 70.0) %  Ub
v krocích po 0.1%

+/- 2,5% Ur při U ≤ Ur

+/- 2,5% U při U > Ur

Charakteristický úhel funkce (-90.0 – +90.0) stupňů
v krocích po 0.1 stupni

Nezávislé časové zpoždění (0.000 – 60.000)s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms
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8 Citlivá zemní směrová výkonová ochran (WEF2)
8.1 Aplikace

V izolovaných sítích, nebo ve vysokoimpedančně uzemněných sítích, je proud
zemní poruchy výrazně nižší, než jsou proudy mezifázových poruch. Kromě toho je
v těchto systémech amplituda poruchového proudu téměř nezávislá na místě poru-
chy v síti.

Ochrana vyhodnocuje výkon nulových složek 3U0 . 3I0 . cosφ, kde φ je úhel mezi
nulovým proudem a referenčním napětím. Měřená veličina je kompenzována cha-
rakteristickým úhlem funkce. U izolovaného systému je zvolena hodnota charakte-
ristického úhlu –90° a u kompenzovaného systému je zvolena hodnota 0°.

8.2 Funkce

Funkce měří nulový proud a nulovou složku napětí. Funkcí je vypočten úhel mezi
nulovou složkou napětí a nulovým proudem. Tento úhel je využit v algoritmech
dvou funkcí. Nejprve je použit pro určení směru poruchy, to znamená vyhodnocení
stavu, zda je porucha v dopředném, nebo ve zpětném směru a následně k výpočtu
výkonu nulových složek ve směru charakteristického úhlu.

Hodnota nulové složky napětí (U0) a hodnota nulového proudu (I0) jsou porovnává-
ny s nastavenými hodnotami. Výkon nulových složek ve směru charakteristického
úhlu (SN) je porovnáván s nastaveným referenčním výkonem. Jestliže je hodnota
výkonu vyšší, než je nastavená hodnota, je splněno jedno z kritérií působení
ochrany. Vyšší měřené hodnoty napětí a proudu jsou další dvě kritéria, která musí
být pro působení ochrany splněna. Informace z výkonové funkce je vstupem funk-
ce závislého časového zpoždění. Pokud budou všechna tři kritéria působení
ochrany splněna po dobu nastaveného časového zpoždění funkce, bude aktivován
vypínací signál.

Vzhledem k požadavkům na přesnost a citlivost této funkce, musí být v terminálu
použity speciální vstupní transformátory.

8.3 Funkční blok
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8.4 Logické schéma

Obr. 84: Zjednodušené logické schéma funkce citlivé zemní směrové výkonové ochrany
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8.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 148: Vstupní signály funkčního bloku citlivé zemní směrové
výkonové ochrany WEF2 (WEF2-)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

VTSU Blokování funkce signálem “Kontrola poruchy pojistek“

Tabulka 149: Výstupní signály funkčního bloku citlivé zemní směrové
výkonové ochrany WEF2 (WEF2-)

Signál Popis

TRIP Vypínací výstup

START Popud napěťové, proudové a výkonové funkce

8.6 Nastavení parametrů
Tabulka 150: Nastavené parametry funkce WEF2 (WEF2-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce WEF2

Direction Forward /
Reverse

Forward - Vypínací směr

RCA -90.0 - 90.0

Krok: 0.1

0.0 stupeň Charakteristický úhel ochrany

SN> 0.3 – 100.0

Krok: 0.1

1.0 % Sb Popudový výkon

IN> 5.0 – 400.0

Krok: 0.1

10.0 % Ib Popudový proud

UN> 1.0 – 70.0

Krok: 0.1

5.0 % Ub Popudové napětí

Sref 5.0 – 50.0

Krok: 0.1

150 % Sb Referenční výkon

k 0.02 – 2.00

Krok: 0.01

1.00 - Násobící časový faktor
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

tTrip 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Nezávislé časové zpoždění
vypnutí

IMeasured I4, I5 I4 - Proudový vstup použitý pro
zemní funkci

UMeasured U4,

U1+U2+U3

U4 - Napěťový vstup (-y) použitý
pro zemní funkci

8.7 Technická data

Tabulka 151: WEF2 – funkce citlivé zemní směrové výkonové ochrany

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací proud (5.0 – 400.0) %  Ib
v krocích po 0.1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Vypínací napětí (1.0 – 70.0) %  Ub

v krocích po 0.1%
+/- 2,5% Ur při U ≤ Ur

+/- 2,5% U při U > Ur

Charakteristický úhel funkce (-90.0 – +90.0) stupňů
v krocích po 0.1 stupni

Nezávislé časové zpoždění (0.000 – 60.000)s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Závislá charakteristika

Ti  =  k . Sreferenční / Směřený

k = (0.0 – 2.0)
v krocích po 0.01

Sref = (5.0 – 50.0)%Sb
v krocích po 0.1%

IEC 60255-3 třída 5

+/- 60 ms
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9 Logika komunikačních schémat pro zemní nadproudo-
vou ochranu (EFC)

9.1 Aplikace

Směrová komparační funkce EFC obsahuje logiku pro blokování přesahu a logiku
schémat s uvolněním přesahu. Aby se dosáhlo zkrácení celkového vypínacího ča-
su kompletního schéma chránění, je tato funkce aplikovatelná společně s časově
zpožděnou směrovou zemní nadproudovou ochranou TEF.

V každém směru musí být k dispozici jeden komunikační kanál, který je schopen
přenášet dvoustavový signál (zapnuto / vypnuto). Pokud lze u aplikace předpoklá-
dat provozní podmínky typické pro změnu směru proudu a/nebo provozní stav se
slabě napájeným koncem vedení, je doporučeno, společně s logikou schémat
s uvolněním přesahu, použít doplňkovou komunikační logiku EFCA.

9.2 Funkce

Komunikační logika zemní nadproudové ochrany obsahuje logiku pro blokování
přesahu a logiku schémat s uvolněním přesahu.

Jestliže je směrovým členem zemní směrové nadproudové ochrany (vysílací ko-
nec) detekována porucha ve zpětném směru, je u blokovacího schéma vyslán sig-
nál na vzdálený konec vedení. Pokud je směrovým členem zemní směrové nad-
proudové ochrany (přijímací konec) detekována porucha v dopředném směru
a současně není přijat žádný signál, bude po nastaveném časovém zpoždění vy-
slán vypínací signál.

Jestliže je směrovým členem zemní směrové nadproudové ochrany (vysílací ko-
nec) detekována porucha v dopředném směru, je u schéma s uvolněním přesahu
vyslán signál na vzdálený konec vedení. Pokud je směrovým členem zemní smě-
rové nadproudové ochrany (přijímací konec) detekována porucha v dopředném
směru a současně je přijat akcelerační signál, bude vyslán vypínací signál (obvykle
bez časového zpoždění). V případě, že existuje riziko výskytu provozních podmí-
nek typických pro změnu směru proudu, nebo provozní stav se slabě napájeným
koncem vedení, musí být použita doplňková logika.

9.3 Funkční blok
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9.4 Funkční blok

Obr. 85: Zjednodušené logické schéma – typ logiky = blokovací schéma

Obr. 86: Zjednodušené logické schéma – typ logiky = uvolňovací schéma

9.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 152: Vstupní signály funkčního bloku logiky EFC (EFC--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

CACC Signál uvolňuje funkci, je-li v aktivním stavu (log. 1)
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Signál Popis

CSPRM Signál aktivuje vyslání nosného signálu v uvolňovacím schématu

CSBLK Signál aktivuje vyslání nosného signálu v blokovacím schématu

CR Signál informace o příjmu nosného signálu

Tabulka 153: Výstupní signály funkčního bloku logiky EFC (EFC--)

Signál Popis

TRIP Vypnutí logikou komunikačních schémat

CS Nosný signál vyslaný logikou komunikačních schémat

CRL Nosný signál přijatý logikou komunikačních schémat

9.6 Nastavení parametrů

Tabulka 154: Nastavené parametry funkce logiky komunikačních schémat
EFC (EFC--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce EFC

SchemeType Permissive,
Blocking

Permissive - Typ schéma, provozní režim

tCoord 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Koordinační čas komunikační-
ho schéma

9.7 Technická data
Tabulka 155: Logika komunikačních schémat zemní nadproudové ochrany

(EFC)

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Koordinační časový člen 0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms
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10 Logika změny směru proudu a konce slabého napájení
pro zemní nadproudovou ochranu (EFCA)

10.1 Aplikace

Přídavná komunikační logika EFCA je doplňkem k logice komunikačních schémat
zemní nadproudové ochrany EFC.

Aby se dosáhlo rychlého vypnutí všech zemních poruch na vedení, může být zemní
ochranná funkce TEF podporována logikou, která využívá komunikační kanály.
Z těchto důvodů je u terminálů REx 5xx k dispozici doplňková komunikační logika.

Jestliže jsou paralelní vedení připojena na obou koncích k společné přípojnici, mů-
že u logiky komunikačních schémat s uvolněním přesahu při změně směru proudu
dojít k neselektivnímu vypnutí. Při vypínání poruchy na sousední lince může být te-
dy tímto nežádoucím vypnutím ovlivněno i vedení, na kterém porucha není. Zmí-
něný nedostatek v bezpečném a správném působení systému chránění může vést
až k úplné ztrátě propojení mezi dvěmi přípojnicemi systému. Tuto “závadu“ vlast-
ního systému chránění lze eliminovat použitím logiky změny směru proudu (bloko-
vací logika v přechodových provozních stavech).

Komunikační logika s uvolněním přesahu, která je určena pro zemní nadproudovou
ochranu, může v zásadě působit pouze tehdy, je-li porucha detekována ochranou
ve vzdálené rozvodně. Detekce poruchy je podmíněna dostatečně velkým (mini-
málním) proudem zemní poruchy, který teče z této rozvodny. Nízká hodnota prou-
du poruchy může být zapříčiněna vypnutým vypínačem, nebo vysokou hodnotou
sousledné a/nebo nulové složky impedance zdroje, který je instalován za touto roz-
vodnou. Aby byly tyto provozní stavy a podmínky eliminovány, je použita logika
konce slabého napájení (WEI) s funkcí “echo“.

10.2 Funkce

Působení logiky změny směru proudu je inicializováno signálem zemní nadproudo-
vé funkce, který detekuje poruchu ve zpětném směru. Výstupní signál z této logiky
je aktivován tehdy, je-li detekována porucha ve zpětném směru po dobu delší, než
je čas tPickUp nastavený na odpovídajících časových členech. Časový člen tDelay
zpožďuje reset výstupního signálu. Tento výstupní signál blokuje působení logiky
uvolnění přesahu zemní proudové funkce, a tím brání nežádoucímu vypnutí, které
může být vyvoláno změnou směru proudu poruchy.
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Logika konce slabého napájení obvykle využívá signál zemní nadproudové funkce,
který detekuje poruchu v dopředném i zpětném směru. Jestliže není během po-
sledních 200 ms aktivován žádný ze směrových měřicích členů, je logikou konce
slabého napájení zpětně vyslán přijatý uvolňovací signál (funkce “echo“). Kromě
toho lze funkci nastavit tak, že v případě, kdy jsou splněny podmínky funkce “echo“
a současně je hodnota nulové složky napětí vyšší než nastavená vypínací hodnota
3U0>, je aktivován vypínací signál směrovaný na vypínač.

10.3 Funkční blok

10.4 Logické schéma

Obr. 87: Zjednodušené schéma logiky změny směru proudu

Obr. 88: Zjednodušené schéma logiky konce slabého napájení – funkce “Echo“
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Obr. 89: Zjednodušené schéma logiky konce slabého napájení – Vypínací funkce

10.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 156: Vstupní signály funkčního bloku logiky EFCA (EFCA-)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

IRV Aktivace logiky změny směru proudu

IRVBLK Blokování logiky změny směru proudu

WEIBLK Blokování logiky konce slabého napájení

CRL Přijatý nosný signál logiky konce slabého napájení

Tabulka 157: Výstupní signály funkčního bloku logiky EFCA (EFCA-)

Signál Popis

TRWEI Vypnutí logikou konce slabého napájení

IRVL Působení logiky změny směru proudu

ECHO Nosný signál vyslaný logikou konce slabého napájení
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10.6 Nastavení parametrů

Tabulka 158: Nastavené parametry funkce logiky změny směru proudu
a logiky konce slabého napájení zemní nadproudové ochrany
EFCA (EFCA-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

CurrRev Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim logiky změny
směru proudu

tPickUp 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Časový člen zpoždění půso-
bení logiky změny směru
proudu

tDelay 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.100 s Časový člen zpoždění resetu
logiky změny směru proudu

WEI Off, Trip,
Echo

Off - Provozní režim logiky konce
slabého napájení

U> 5 – 70

Krok: 1

25 % U1b Vypínací úroveň fázového
napětí logiky WEI

10.7 Technická data

Tabulka 159: Logika změny směru proudu a logika konce slabého napájení
zemní nadproudové ochrany (EFCA)

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací úroveň napětí logiky WEI 5 – 70 % U1b
v krocích po 1 %

+/- 5% Ur

Časový člen zpoždění působení logi-
ky změny směru proudu

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Časový člen zpoždění resetu logiky
změny směru proudu

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms
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11 Ochrana proti tepelnému přetížení (THOL)

11.1 Aplikace

Zatěžovací proudy, které překročí trvale povolenou hodnotu zatížení chráněného
objektu, mohou nadměrným oteplením způsobit poškození vodičů a izolace. Povo-
lená hodnota zatěžovacího proudu se mění s okolní teplotou.

Tepelná nadproudová funkce THOL monitoruje fázové proudy a zajišťuje spolehli-
vé chránění proti poškození, které je způsobeno nadměrně vysokými proudy. Tep-
lotní kompenzací je vytvořena spolehlivá tepelná ochrana, která splňuje požadavky
na chránění i v případech, kdy dochází k značným změnám okolní teploty.

11.2 Funkce

Konečná hodnota oteplení objektu v relativním vztahu k okolní teplotě je úměrná
druhé mocnině hodnoty proudu. Rychlost nárůstu oteplení je určena amplitudou
proudu a časovou konstantou chráněného objektu. Stejná časová konstanta určuje
rychlost poklesu teploty (ochlazení), je-li hodnota proudu snížena.

Funkce ochrany proti tepelnému přetížení vyhodnocuje nejvyšší fázový proud.
K hodnotě teploty, která je uložena v paměti tepelné funkce, je přičítána hodnota
průběžně vypočítávané teplotní změny. Jestliže je funkce teplotní kompenzace vy-
užita, je k vypočtené hodnotě oteplení připočtena hodnota okolní teploty. Pokud
funkce kompenzace využita není, je k hodnotě oteplení připočtena fixní hodnota
20°C. Vypočtená teplota objektu je poté porovnávána s nastavenými hodnotami
pro výstrahu a vypnutí.

Informace o okolní teplotě je do funkce přivedena prostřednictvím vstupu určeného
pro signál převodníku 0 – 10 mA nebo 4 – 20 mA.

Výstupní signál THOL- -TRIP má nastavenou dobu trvání signálu 50 ms. Výstupní
signál THOL- -START zůstává aktivován po celou dobu, po kterou je vypočtená
hodnota teploty vyšší, než je nastavená hodnota teploty pro vypnutí, snížená
o seřiditelnou teplotní diferenci TdReset (hystereze funkce). Výstupní signál THOL-
-ALARM má nastavenou fixní hysterezi 5°C.
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11.3 Funkční blok

11.4 Logické schéma

Obr. 90: Zjednodušené logické schéma ochrany proti tepelnému přetížení

11.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 160: Vstupní signál funkčního bloku ochrany THOL (THOL-)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce tepelného přetížení

Tabulka 161: Výstupní signály funkčního bloku ochrany THOL (THOL-)

Signál Popis

ALARM Výstražný signál funkce tepelného přetížení

TRIP Vypínací signál funkce tepelného přetížení (impulsní výstup)

START Popudový signál, který je resetován poté, co teplota klesne pod
úroveň resetu funkce
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11.6 Nastavení parametrů

Tabulka 162: Nastavené parametry funkce ochrany proti tepelnému přetíže-
ní THOL (THOL-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, Non-
Comp,
Comp

Off - Provozní režim funkce THOL

IBase 10 – 200

Krok: 1

100 % I1b Základní proud funkce

TBase 0 – 100

Krok: 1

50 °C Oteplení při základním proudu

Tau 1 – 62

Krok: 1

30 min Tepelná časová konstanta

TAlarm 50 – 150

Krok: 1

80 °C Výstražná úroveň

TTrip 50 – 150

Krok: 1

100 °C Vypínací úroveň

TdReset 5 – 30

Krok: 1

10 °C Hystereze vypnutí

Tabulka 163: Nastavené parametry ochrany proti tepelnému přetížení
(THOL-), mA vstup

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

MI11-I_Max -25.00 –
25.00

Krok: 0.01

20.00 mA Maximální proud převodníku
na vstupu 1 (Input 1)
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

MI11-I_Min -25.00 –
25.00

Krok: 0.01

4.00 mA Minimální proud převodníku
na vstupu 1 (Input 1)

MI11-
I_MaxValue

-1000.00 –
1000.00

Krok: 0.01

20.00 °C Maximální primární hodnota
odpovídající hodnotě I_Max
vstupu 1 (Input 1)

MI11-
I_MinValue

-1000.00 –
1000.00

Krok: 0.01

4.00 °C Minimální primární hodnota
odpovídající hodnotě I_Min
vstupu 1 (Input 1)

11.7 Technická data
Tabulka 164: Ochrana proti tepelnému přetížení – nastavení provedené pro-

střednictvím HMI, SMS nebo PST

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Mode of operation Off / NonComp / Comp
(Funkce blokována /
Bez tepl. kompenzace /
S tepl. kompenzací)

Základní proud

IBase (10 – 200) % I1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir

Oteplení při základním proudu IBase

Tbase (0 – 100) °C
v krocích po 1 °C

+/- 1 °C

Časová konstanta

Tau (1 – 62) minut
v krocích po 1 minutě

+/- 1 min.

Výstražná teplota

TAlarm (50 – 150) °C
v krocích po 1 °C

Vypínací teplota

TAlarm (50 – 150) °C
v krocích po 1 °C

Teplotní diference resetu vypnutí

TdReset (5 – 30) °C
v krocích po 1 °C
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Tabulka 165: Ochrana proti tepelnému přetížení – nastavení provedené
pouze prostřednictvím SMS nebo PST

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Horní úroveň  “mA“ vstupu

MI11-I_Max -25.00 – 25.00 mA
v krocích po 0.01 mA

+/- 0,5% nast. hodnoty

Spodní úroveň  “mA“ vstupu

MI11-I_Min -25.00 – 25.00 mA
v krocích po 0.01 mA

+/- 0,5% nast. hodnoty

Teplota odpovídající nastavení
MI11-I_Max

MI11-I_MaxValue -1000 – 1000 °C
v krocích po 1 °C

+/- 1% nast. hodnoty
+/- 1 °C

Teplota odpovídající nastavení
MI11-I_Min

MI11-I_MinValue -1000 – 1000 °C
v krocích po 1 °C

+/- 1% nast. hodnoty
+/- 1 °C
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12 Ochrana pahýlu (STUB)

12.1 Aplikace

Ochrana pahýlu je určena pro chránění určitých částí rozvoden v uspořádání 1 ½
vypínače na odbočku a určitých částí rozvoden s kruhovou sběrnicí, které nemo-
hou být chráněny distanční ochranou, jestliže jsou vypnuty vývodové odpojovače.
Pokud je vypínání této třífázové nadproudové ochrany podmíněno splněním speci-
álních externích podmínek, lze aplikovatelnost funkce rozšířit a ochranu použít
i pro jiné účely.

12.2 Funkce

Ochranná funkce pracuje a vypíná jako třífázová mžiková nadproudová ochrana.
Funkce je uvolněna při vypnutém vývodovém odpojovači. K funkčnímu vstupu
STUB-RELEASE je obvykle nakonfigurován pomocný klidový kontakt vývodového
odpojovače.

Vypínací úroveň nadproudové ochrany je seřiditelná v širokém rozsahu.

12.3 Funkční blok
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12.4 Logické schéma

Obr. 91: Zjednodušené logické schéma ochrany pahýlu

12.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 166: Vstupní signály funkčního bloku ochrany STUB (STUB-)

Signál Popis

BLOCK Blokování ochrany pahýlu

RELEASE Uvolnění ochrany pahýlu

Tabulka 167: Výstupní signál funkčního bloku ochrany STUB (STUB-)

Signál Popis

TRIP Vypnutí ochranou pahýlu
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12.6 Nastavení parametrů

Tabulka 168: Nastavené parametry funkce ochrany pahýlu  STUB (STUB-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce STUB

IP> 20 – 300

Krok: 1

100 % I1b Vypínací fázový proud

12.7 Technická data

Tabulka 169: STUB – ochrana pahýlu

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací proud I> (20 – 300) %  Ir
v krocích po 1 %

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir
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13 Ochrana při selhání vypínače (BFP)
13.1 Aplikace

V mnoha aplikacích systémů chránění se používá místní redundance. Jedna část
systému, kterým je porucha likvidována, se však nikdy nezdvojuje. Jedná se o vy-
pínač. Z tohoto důvodu je používána ochrana při selhání vypínače.

Ochrana při selhání vypínače je aktivována vypínacími signály z různých ochran-
ných funkcí implementovaných v terminálu, nebo instalovaných mimo terminál. Na
vypínač chráněného objektu je možné vyslat signál opětného vypnutí (retrip) ve
stejném okamžiku, v jakém byl vypínací signál vyslán na ochranu při selhání vypí-
nače, nebo lze tento signál vyslat s velmi krátkým časovým zpožděním. Jestliže po-
ruchový proud protéká přes vypínač i po nastaveném čase, je vyslán záložní vypí-
nací signál na nadřazený vypínač. Touto funkcí je zajištěno vypnutí poruchy i v pří-
padech, kdy je vypínač neovladatelný.

13.2 Funkce

Funkce ochrany při selhání vypínače je aktivována vypínacími povely z ochranných
interních funkcí terminálu, nebo povely z externích funkcí, které jsou připojeny na
příslušné binární vstupy. Pro jednofázovou aktivaci funkce jsou k dispozici tři sa-
mostatné funkční vstupy a jeden vstup je vyhrazen pro třífázovou aktivaci.

Vypínací hodnotu samostatných fázových měřicích členů je možné nastavit v širo-
kém rozsahu. Pro detekci selhání vypínače v jednotlivých fázích jsou k dispozici tři
nezávislé časové členy t2.

Funkce je vybavena doplňkovým časovým členem povelu opětného vypnutí (retrip)
t1. Samostatné nastavení umožňuje opětné vypnutí uvolnit nebo blokovat, nebo lze
funkci podmínit kontrolou proudu. Na vypínač v poruše může být povel opětného
vypnutí vyslán jako signál jednofázový, nebo jako signál třífázový.

Speciální a aplikaci přizpůsobivý algoritmus (ASD), spolu s měřením efektivní hod-
noty proudu (RMS), zajišťují rychlý čas resetu proudových měřicích členů. Proudo-
vé měření je stabilizované proti přechodovým jevům, které mohou při přesycení
proudových transformátorů vyvolat nežádoucí vypnutí.

13.3 Funkční blok
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13.4 Logické schéma

Obr. 92: Logické schéma ochrany při selhání vypínače

13.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 170: Vstupní signály funkčního bloku ochrany při selhání vypínače
BFP (BFP--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

START Popud (aktivace) funkce

STL1 Popud (aktivace) ve fázi L1

STL2 Popud (aktivace) ve fázi L2

STL3 Popud (aktivace) ve fázi L3
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Tabulka 171: Výstupní signály funkčního bloku ochrany při selhání
vypínače BFP (BFP--)

Signál Popis

TRBU Záložní vypnutí

TRRET Opětné vypnutí (retrip)

TRRETL1 Opětné vypnutí (retrip) ve fázi L1

TRRETL2 Opětné vypnutí (retrip) ve fázi L2

TRRETL3 Opětné vypnutí (retrip) ve fázi L3

13.6 Nastavení parametrů

Tabulka 172: Nastavené parametry funkce ochrany při selhání vypínače
BFP (BFP--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce BFP

IP> 5 – 200

Krok: 1

100 % I1b Vypínací fázový proud

t2 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.200 s Časový člen zpoždění zálož-
ního vypnutí

RetripType Retrip Off,
I> Check,
No I>
Check

Retrip Off - Provozní režim logiky opětné-
ho vypnutí (retrip)

t1 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.050 s Časový člen zpoždění opětné-
ho vypnutí (retrip)
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13.7 Technická data

Tabulka 173: Ochrana při selhání vypínače (BFP)

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací proud (jeden měřicí člen pro
každou fázi)

5 – 200 %  I1b
v krocích po 1 %

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Časové zpoždění opětného vypnutí
(retrip) t1

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Časové zpoždění záložního vypnutí 0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Parametr Hodnota

Čas působení, vypínací čas Maximálně 18 ms

Čas resetu Maximálně 10 ms
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14 Ochrana nesymetrického zatížení kondenzátorových
baterií (TOCC)

14.1 Aplikace

Kondenzátorové baterie jsou složeny z jednotlivých samostatných bloků, které jsou
navzájem sériově a paralelně propojeny. Každý z těchto bloků je vytvořen z sériově
a paralelně propojených článků. Jestliže je jeden z těchto článků baterie zkratován,
nebo odpojen interní pojistkou, dojde k zvýšení zatížení ostatních článků. Ochrana
nesymetrického zatížení je připojena k proudovému transformátoru, který měří
proud tekoucí mezi dvěmi normálně vyváženými částmi kondenzátorové baterie.
V normálních provozních podmínkách tímto propojením baterií neteče žádný
proud. Stupeň ochrany s nižším rozsahem seřiditelnosti aktivuje výstražné hlášení
v okamžiku, kdy jsou články baterie poškozeny a propojením mezi bateriemi teče
proud. Vypínací stupeň je nastaven na takovou hodnotu, aby byla baterie odpojena
(vypnuta) dříve, než dojde k přetížení a poškození “zdravých“ článků.

14.2 Funkce

Nesymetrický vyrovnávací proud je nepřetržitě měřen proudovým měřicím členem
a jeho hodnota je porovnávána s nastavenou vypínací hodnotou dvou proudových
stupňů ochrany. Odolnost proti rušení a necitlivost na stejnosměrné složky zajišťuje
filtr. Jestliže je hodnota proudu vyšší, než nastavená vypínací hodnota ILow a je
vyšší po dobu delší než nastavená hodnota časového zpoždění tLow, je aktivováno
výstupní relé stupně s nižším rozsahem seřiditelnosti (alarm / výstražné hlášení).
Pokud je hodnota proudu vyšší než nastavená vypínací hodnota IHigh a je vyšší po
dobu delší než nastavená hodnota časového zpoždění tHigh, je aktivováno výstup-
ní relé stupně s vyšším rozsahem seřiditelnosti.

Vstupním signálem BLOCK jsou blokovány oba stupně ochrany, tj. jak stupeň
s nižším rozsahem seřiditelnosti, tak i stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti.

14.3 Funkční blok
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14.4 Logické schéma

Obr. 93: Zjednodušené logické schéma nesymetrického zatížení kondenzátorových
baterií

14.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 174: Vstupní signál funkčního bloku ochrany TOCC (TOCC-)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce ochrany nesymetrického zatížení kondenzátoro-
vých baterií

Tabulka 175: Výstupní signály funkčního bloku ochrany TOCC (TOCC-)

Signál Popis

TRLS Výstraha – stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti

TRHS Vypnutí - stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti
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14.6 Nastavení parametrů

Tabulka 176: Nastavené parametry funkce ochrany TOCC (TOCC-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

OperationLow Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim stupně s niž-
ším rozsahem seřiditelnosti

I>Low 2 – 100

Krok: 1

30 % I5b Vypínací hodnota proudu
u stupně s nižším rozsahem
seřiditelnosti

tLow 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

5.000 s Časové zpoždění stupně s niž-
ším rozsahem seřiditelnosti

OperationHigh Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim stupně s vyš-
ším rozsahem seřiditelnosti

I>High 2 – 100

Krok: 1

30 % I5b Vypínací hodnota proudu
u stupně s vyšším rozsahem
seřiditelnosti

tHigh 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

5.000 s Časové zpoždění stupně
s vyšším rozsahem seřiditel-
nosti

14.7 Technická data

Tabulka 177: TOCC - ochrana nesymetrického zatížení kondenzátorových
baterií

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací proud stupně s nižším rozsa-
hem seřiditelnosti I>Low

(2 – 100) %  I5b
v krocích po 1 %

+/- 5% Ir

Časové zpoždění tLow stupně s nižším
rozsahem seřiditelnosti I>Low

(0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%   +/- 10 ms

Vypínací proud stupně s vyšším rozsa-
hem seřiditelnosti I>High

(2 – 100) %  I5b
v krocích po 1 %

+/- 5% Ir

Časové zpoždění tHigh stupně s vyš-
ším rozsahem seřiditelnosti I>High

(0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%   +/- 10 ms
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Kapitola 6 Napěťové funkce

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány napěťové ochranné funkce.
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1 Časově zpožděná podpěťová ochrana (TUV)

1.1 Aplikace

Časově zpožděná podpěťová ochrana TUV je funkce použitelná ve všech aplika-
cích, kde je nutné zajistit spolehlivou detekci nízkého fázového napětí. Aby byla
zvýšena bezpečnost celého systému chránění, lze tuto ochranu také použít jako
kontrolní funkci a v součinnosti s některými jinými ochrannými funkcemi jako funkci
detekce poruchového stavu.

1.2 Funkční blok

1.3 Logické schéma

Obr. 94: Zjednodušené logické schéma podpěťové ochrany
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1.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 178: Vstupní signály funkčního bloku TUV (TUV--)

Signál Popis

BLOCK Blokování podpěťové funkce

BLKTR Blokování vypnutí časově zpožděné podpěťové funkce

VTSU Blokování funkce signálem “Kontrola poruchy pojistek“ (kontrola
obvodů transformátorů napětí)

Tabulka 179: Výstupní signály funkčního bloku TUV (TUV--)

Signál Popis

TRIP Vypnutí časově zpožděné podpěťové funkce

STL1 Popud podpěťové funkce ve fázi L1

STL2 Popud podpěťové funkce ve fázi L2

STL3 Popud podpěťové funkce ve fázi L3

START Popud podpěťové funkce

1.5 Nastavení parametrů

Tabulka 180: Nastavené parametry funkce časově zpožděné podpěťové
ochrany TUV (TUV--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce TUV

UPE< 10 – 100

Krok: 1

70 % U1b Vypínací fázové napětí

t 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Časové zpoždění funkce
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1.6 Technická data
Tabulka 181: TUV – časově zpožděná podpěťová ochrana

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací hodnota napětí U< (10 - 100)% U1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ur

Časové zpoždění (0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms
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2 Časově zpožděná přepěťová ochrana (TOV)

2.1 Aplikace

Časově zpožděná fázová přepěťová ochrana se používá k chránění elektrického
zařízení a jeho izolace proti účinkům přepětí. Implementací funkce s měřením třífá-
zového napětí se zabrání škodám způsobeným přepětím, kterému je vystaveno jak
primární, tak i sekundární zařízení v energetickém systému.

Přepěťová ochranná funkce, která měří nulovou složku napětí, se používá přede-
vším v distribučních sítích, kde jako záložní ochrana zemní nadproudové ochrany
vývodových vedení zajišťuje vypnutí zemních poruch.

2.2 Funkce

Fázová napětí všech tří fází jsou nepřetržitě měřena funkcí fázové přepěťové
ochrany. Jestliže měřená hodnota fázového napětí překročí přednastavenou hod-
notu (napětí popudu funkce) a je vyšší po dobu delší než hodnota časového zpož-
dění nastavená na časovém členu (zpoždění vypnutí), je aktivován odpovídající vý-
stupní signál. Funkcí jsou také detekovány fáze, které vyvolaly její působení.

Přepěťová ochranná funkce, která měří nulovou složku napětí, vypočítává tuto
složku (3U0) z měřeného třífázového napětí, a jestliže hodnota nulové složky napětí
překročí přednastavenou hodnotu (napětí popudu funkce) a je vyšší po dobu delší
než hodnota časového zpoždění (zpoždění vypnutí), je aktivován odpovídající vý-
stupní signál.

2.3 Funkční bloky

Obr. 95: Funkční blok přepěťové ochrany TOV s měřením fázových napětí a nulové složky
napětí
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Obr. 96: Funkční blok přepěťové ochrany TOV s měřením fázových napětí

Obr. 97: Funkční blok přepěťové ochrany TOV s měřením nulové složky napětí
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2.4 Logické schéma

Obr. 98: Logické schéma funkce TOV

2.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 182: Vstupní signály funkčního bloku TOV (TOV--)

Signál Popis

BLOCK Blokování časově zpožděné přepěťové funkce

BLKTR Blokování vypnutí časově zpožděné přepěťové funkce

Tabulka 183: Výstupní signály funkčního bloku TOV (TOV--)

Signál Popis

TRIP Sumární vypínací výstup funkčního bloku TOV

TRPE Vypnutí fázovou přepěťovou funkcí

TRN Vypnutí přepěťovou funkcí s vyhodnocením nulové složky napětí
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Signál Popis

STPE Popud fázové přepěťové funkce

STL1 Popud přepěťové funkce ve fázi L1

STL2 Popud přepěťové funkce ve fázi L2

STL3 Popud přepěťové funkce ve fázi L3

STN Popud přepěťové funkce s vyhodnocením nulové složky napětí

2.6 Nastavení parametrů

Tabulka 184: Nastavené parametry funkce časově zpožděné přepěťové
ochrany TOV (TOV--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce TOV

UPE> 50 – 200

Krok: 1

120 % U1b Vypínací hodnota fázové pře-
pěťové funkce

t 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Časové zpoždění fázové pře-
pěťové funkce

3U0> 5 – 100

Krok: 1

30 % U1b Vypínací hodnota přepěťové
funkce s vyhodnocením nulo-
vé složky napětí

t 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Časové zpoždění přepěťové
funkce s vyhodnocením nulo-
vé složky napětí



Časově zpožděná přepěťová ochrana Kapitola 6
(TOV) Napěťové funkce

205

2.7 Technická data
Tabulka 185: TOV - časově zpožděná přepěťová ochrana

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací napětí U> Fázové měřicí
členy

(50 - 200)% U1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ur při U ≤ Ur

+/- 2,5% U při U > Ur

Časové zpoždění Fázové měřicí
členy

(0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5% t   +/- 10 ms

Vypínací napětí
3U0>

Měřicí členy
nulové složky
napětí

(5 - 100)% U1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ur při U ≤ Ur

+/- 2,5% U při U > Ur

Časové zpoždění Měřicí členy
nulové složky
napětí

(0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5% t   +/- 10 ms
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3 Ochrana proti propojení sítí (TOVI)

3.1 Aplikace

Jestliže dojde k dotyku vodiče systému s frekvencí 50 Hz s vodičem systému s vyš-
ším napětím a s frekvencí 16 2/3 Hz, musí být napětí systému  16 2/3 Hz rychle
vypnuto, aby nedošlo k poškození výkonových transformátorů a jiných prvků v sys-
tému 50 Hz.

Ochrana je připojena tak, že měří fázová napětí vodičů systému 50 Hz. Vypínací
napětí musí být s odstupem nastaveno na hodnotu vyšší, než je hodnota napětí
s frekvencí 16 2/3 Hz, která je do obvodů systému 50 Hz obvykle indukována.

3.2 Funkce

Napěťová složka s frekvencí 16 2/3 Hz je nepřetržitě měřena napěťovým měřicím
členem a její hodnota je porovnávána s nastavenou vypínací hodnotou U>. Odol-
nost proti rušení a necitlivost na napětí harmonických složek zajišťuje filtr, který
současně snižuje vliv složek napětí s frekvencí 50 Hz s účinností vyjádřenou fakto-
rem > 10.

Jestliže je hodnota napětí vyšší, než nastavená vypínací hodnota U>, a je vyšší po
dobu delší než hodnota času nastavená u nezávislého časového zpoždění t, je ak-
tivován vypínací výstup ochrany.

Vstupním signálem BLOCK je funkce blokována.

3.3 Funkční blok

3.4 Logické schéma

Obr. 99: Zjednodušené logické schéma ochrany proti propojení sítí
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3.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 186: Vstupní signál ochrany proti propojení sítí TOVI (TOVI--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce ochrany proti propojení sítí

Tabulka 187: Výstupní signál ochrany proti propojení sítí TOVI (TOVI--)

Signál Popis

TRIP Vypnutí funkcí ochrany proti propojení sítí

3.6 Nastavení parametrů

Tabulka 188: Nastavené parametry funkce ochrany proti propojení sítí
TOVI (TOVI--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce TOVI

U> 10 – 170

Krok: 1

40 % U4b Vypínací napětí funkce ochra-
ny proti propojení sítí

t 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

5.000 s Časové zpoždění vypínacího
signálu

3.7 Technická data

Tabulka 189: TOVI – ochrana proti propojení sítí

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací hodnota napětí U> (10 - 170)% U4b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ur při U ≤ Ur

+/- 2,5% U při U > Ur

Časové zpoždění t (0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms
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Kapitola 7 Kontrolní funkce
energetického
systému

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány kontrolní funkce energetického systému.
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1 Kontrola přerušení vodiče (BRC)

1.1 Aplikace

Hlavním úkolem funkce BRC (Kontrola přerušení vodiče) je detekce přerušených
vodičů na chráněných výkonových vedeních a kabelech (sériové poruchy). Funkce
je také schopna detekovat přerušení sekundárních proudových obvodů.

1.2 Funkce

Funkce BRC detekuje podmínky typické pro přerušený vodič tím, že monitoruje
nesymetrii mezi proudy všech tří fází. Tato nesymetrie je měřena jako diference
mezi nejvyšším a nejnižším fázovým proudem. To znamená, že funkce porovnává
amplitudu nejnižšího proudu s amplitudou nejvyššího proudu, a je-li hodnota
minimálního proudu nižší než 80% hodnoty maximálního proudu po dobu
nastaveného časového intervalu, je aktivován výstup funkce.

1.3 Funkční blok
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1.4 Logické schéma

Obr. 100: Zjednodušené logické schéma funkce kontroly přerušení vodiče

1.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 190: Vstupní signál funkčního bloku BRC (BRC--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce BRC

Tabulka 191: Výstupní signál funkčního bloku BRC (BRC--)

Signál Popis

TRIP Vypnutí funkcí BRC
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1.6 Nastavení parametrů

Tabulka 192: Nastavené parametry funkce kontroly přerušení vodiče BRC
(BRC--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jednot
ka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce BRC
(kontrola přerušení vodiče)

IP> 10 – 100

Krok: 1

10 % I1b Vypínací fázový proud

t 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Časové zpoždění aktivace
výstupu funkce (po tuto dobu
musí být podmínky typické pro
přerušený vodič trvale
detekovány)

1.7 Technická data
Tabulka 193: Kontrola přerušení vodiče

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Minimální úroveň nejvyššího
fázového proudu, při které funkce
působí

10 – 100 % I1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir

Časové zpoždění výstupu 0.000 – 60.000 s
v krocích po 0.001 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms



Kontrola ztráty napětí (LOV) Kapitola 7
Kontrolní funkce energetického systému

213

2 Kontrola ztráty napětí (LOV)

2.1 Aplikace

Funkce detekce ztráty napětí LOV je vhodná pro použití v sítích s funkcí
automatické obnovy napěťového stavu. Jestliže všechna tři fázová napětí systému
klesnou pod nastavenou hodnotu a tento stav trvá po dobu delší než 7 sekund, je
funkcí LOV vyslán třífázový vypínací povel na vypínač a tento vypínač zůstává
vypnut.

2.2 Funkce

Funkce LOV pracuje a působí na principu měření napětí vedení. Funkce je
vybavena logikou, která automaticky rozlišuje, zda před aktivací sedmi
sekundového časového členu bylo napětí na vedení obnoveno na dobu nejméně tří
sekund. Kromě toho je funkce automaticky blokována, pokud byla detekována
nízká hodnota pouze u jednoho nebo u dvou fázových napětí po dobu delší než 10
sekund. Činnost funkce LOV je poté obnovena pouze tehdy, jestliže bylo celé
vedení uvedeno pod napětí.

Působení funkce LOV je také blokováno funkcí kontroly pojistek a signálem s infor-
mací o vypnutém stavu vypínače. Tyto signály jsou připojeny k příslušným vstupům
funkčního bloku.

Činnost (působení) funkce je řízena funkcí kontroly pojistek a informací o zapnutém
stavu příslušného vypínače.

2.3 Funkční bloky
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2.4 Logické schéma

Obr. 101: Zjednodušené logické schéma ochranné funkce kontroly ztráty napětí

2.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 194: Vstupní signály funkčního bloku LOV (LOV--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce kontroly ztráty napětí

CBOPEN Signál vypnutého stavu vypínače

VTSU Blokování funkce kontroly ztráty napětí signálem funkce kontroly
napěťových obvodů (“Kontrola poruchy pojistek“)
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Tabulka 195: Výstupní signál funkčního bloku LOV (LOV--)

Signál Popis

TRIP Vypnutí funkcí kontroly ztráty napětí

2.6 Nastavení parametrů

Tabulka 196: Nastavené parametry funkce kontroly ztráty napětí LOV (LOV--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jednot
ka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce LOV

UPE< 10 – 100

Krok: 1

70 % U1b Vypínací fázové napětí

2.7 Technická data
Tabulka 197: Kontrola ztráty napětí

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací napětí U< 10 – 100 % U1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ur
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3 Kontrola přetížení (OVLD)

3.1 Aplikace

Ochrana proti přetížení OVLD brání nadměrnému zatížení výkonových transfor-
mátorů, vedení a kabelů.

Protože transformátory mohou být zatěžovány jen velmi malým proudem nad jme-
novitou hodnotou, je alternativní aplikací funkce detekce přetížení transformátoru
primárním proudem.

3.2 Funkce

Funkce nepřetržitě měří všechny tři proudy tekoucí terminálem. Jestliže je hodnota
kteréhokoli z těchto tří proudů nad přednastavenou proudovou úrovní po dobu
delší, než je přednastavená hodnota času, je aktivován vypínací signál.

3.3 Funkční blok
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3.4 Logické schéma

Obr. 102: Zjednodušené logické schéma funkce kontroly přetížení

3.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 198: Vstupní signál funkčního bloku OVLD (OVLD-)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce kontroly přetížení

Tabulka 199: Výstupní signál funkčního bloku OVLD (OVLD-)

Signál Popis

TRIP Vypnutí funkcí kontroly přetížení
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3.6 Nastavení parametrů

Tabulka 200: Nastavené parametry funkce kontroly přetížení OVLD (OVLD-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jednot
ka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce OVLD

IP> 20 – 300

Krok: 1

100 % I1b Vypínací fázový proud

t 0.0 –
90000.0

Krok: 0.1

20.0 s Časové zpoždění

3.7 Technická data

Tabulka 201: Kontrola přetížení

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací proud I> 20 – 300% I1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir
+/- 2,5% I při I > Ir

Časové zpoždění 0.0 – 90000.0 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms
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4 Detekce vedení bez napětí (DLD)

4.1 Aplikace

Hlavním úkolem funkce detekce vedení bez napětí je poskytnout správnou
informaci o stavu vedení různým ochranným, řídicím a monitorovacím funkcím. To
znamená informaci o tom, zda vedení je, či není, spojeno s ostatními částmi
systému.

4.2 Funkce

Funkce detekce vedení bez napětí nepřetržitě měří všechny tři fázové proudy
a všechna tři fázová napětí chráněného výkonového vedení. U vedení je vyhod-
nocen beznapěťový stav (stav vypnuto) tehdy, jestliže všechny tři měřené proudy
a všechna tři měřená napětí klesnou pod přednastavené hodnoty po dobu delší než
200 ms.

4.3 Funkční blok
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4.4 Logické schéma

Obr. 103: Zjednodušené logické schéma funkce DLD

4.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 202: Vstupní signál funkčního bloku DLD (DLD--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce detekce vedení bez napětí
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Tabulka 203: Výstupní signály funkčního bloku DLD (DLD--)

Signál Popis

START Podmínky detekce vedení bez napětí splněny ve všech třech fázích

STIL1 Proud pod nastavenou hodnotou ve fázi L1

STIL2 Proud pod nastavenou hodnotou ve fázi L2

STIL3 Proud pod nastavenou hodnotou ve fázi L3

STUL1 Napětí pod nastavenou hodnotou ve fázi L1

STUL2 Napětí pod nastavenou hodnotou ve fázi L2

STUL3 Napětí pod nastavenou hodnotou ve fázi L3

STPH Podmínky detekce bez napětí splněny alespoň v jedné fázi

4.6 Nastavení parametrů

Tabulka 204: Nastavené parametry funkce detekce vedení bez napětí DLD
(DLD--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jednot
ka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce DLD

U< 10 – 100

Krok: 1

70 % U1b Vypínací fázové napětí
(podpěťová funkce)

IP< 5 – 100

Krok: 1

20 % I1b Vypínací fázový proud (funkce
vyhodnocení poklesu proudu)

4.7 Technická data

Tabulka 189: DLD – detekce vedení bez napětí

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Automatická kontrola
podmínek detekce

Vypínací fázový
proud

(5 - 100)% I1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir

vedení bez napětí Vypínací fázové
napětí

(10 - 100)% U1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir
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Kapitola 8 Kontrolní funkce
sekundárního
systému

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány kontrolní funkce sekundárního systému.
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1 Kontrola proudového obvodu (CTSU)

1.1 Aplikace

Chybná informace o proudu, který protéká přes chráněný objekt, může ovlivnit buď
bezpečnost (prostřednictvím diferenciální ochrany vedení), nebo spolehlivost (pro-
střednictvím distanční ochrany vedení) celého systému chránění.

Hlavním úkolem funkce kontroly proudového obvodu je detekce různých poruch
a závad v sekundárních proudových obvodech a funkce současně ovlivňuje půso-
bení a činnost příslušných hlavních funkcí systému chránění.

Výstupní signál funkce lze konfigurovat jako blokovací signál různých ochranných
funkcí, nebo jako signál aktivace výstražného hlášení / alarmu.

1.2 Funkce

Funkce porovnává hodnotu součtu tří fázových proudů ze stejného jádra jedné
skupiny proudových transformátorů s hodnotou referenčního nulového proudu
(hodnotou nulové složky proudu) z jádra jiné skupiny transformátorů.

Jestliže je diference mezi porovnávanými hodnotami vyšší než nastavená hodnota,
je aktivován výstupní signál funkce.

1.3 Funkční blok
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1.4 Logické schéma

Obr. 104: Zjednodušené logické schéma funkce kontroly proudového obvodu

1.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 206: Vstupní signál funkčního bloku CTSU (CTSU-)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

Tabulka 207: Výstupní signál funkčního bloku CTSU (CTSU-)

Signál Popis

FAIL Porucha / závada proudového obvodu

TRIP Signalizace poruchy/závady proudového obvodu (výstraha/alarm)
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1.6 Nastavení parametrů

Tabulka 208: Nastavené parametry funkce kontroly proudového obvodu
CTSU (CTSU-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce CTSU

IMinOp 5 – 100

Krok: 1

20 % I1b Minimální vypínací fázový
proud

1.7 Technická data
Tabulka 209: Kontrola proudového obvodu

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací proud I> 5 – 100 % I1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir
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2 Kontrola výpadku pojistky (FUSE)

2.1 Aplikace

Funkce kontroly výpadku pojistky FUSE nepřetržitě monitoruje střídavé napěťové
obvody mezi přístrojovými transformátory napětí a terminálem. V případě poruchy
na střídavých sekundárních obvodech napětí je možné použít různé výstupní sig-
nály funkce pro blokování působení distanční ochrany a blokování ostatních napě-
ťově závislých funkcí (např. funkce synchrocheck, podpěťové ochrany, atd).

U funkce kontroly výpadku pojistky jsou k dispozici různé principy měření.

Funkce FUSE, která pracuje na principu měření nulových složek, je varianta funkce
doporučená pro účinně, nebo nízkoimpedančně uzemněné systémy.

Aby bylo možné detekovat třífázovou poruchu jištění / pojistek, je možné k funkci
FUSE přidat doplňková kritéria měření diference napětí a diference proudu. Tato
funkce je v praxi nejvíce využívána u transformátorů napětí, které jsou během pro-
vozu rozvodny přepínány.

2.2 Funkce

Funkce FUSE, která pracuje na principu vyhodnocení nulových složek, nepřetržitě
měří nulové složky napětí i proudů ve všech třech fázích. Funkce působí, jestliže
hodnota měřené nulové složky napětí překročí přednastavenou vypínací hodnotu
a hodnota měřené nulové složky proudu zůstane pod přednastavenou vypínací
hodnotou.

Algoritmus diference napětí a diference proudu detekuje poruchu pojistky tehdy, je-
li samostatně v každé fázi detekována dostatečně velká záporná změna amplitudy
napětí, aniž je velká změna detekována u amplitudy proudu. Tato kontrola je pro-
váděna při zapnutém vypínači. Informace o stavu / poloze vypínače je přivedena na
funkční vstup CBCLOSED prostřednictvím binárního vstupu terminálu.

U funkce jsou k dispozici tři výstupní signály. První výstup má přímou vazbu na na-
pěťové a proudové měření. Druhý výstup má vazbu na funkci detekce vedení bez
napětí a je určen k tomu, aby se prostřednictvím toho výstupu zabránilo nežádou-
címu působení distanční ochrany v situacích, v kterých je vedení vypínáno a poté
opět zapínáno v době, kdy je aktivní funkce poruchy / výpadku pojistky. Třetí výstup
má vazbu na funkci ztráty všech tří měřených napětí. Speciální funkční vstup je ur-
čen pro připojení pomocného kontaktu jističe napěťových obvodů (je-li použit), který
zajišťuje správnou činnost funkce při současném přerušení všech tří fází měřených
napětí i v podmínkách, kdy není použit doplňkový funkční blok měření diference
napětí a diference proudu.
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2.3 Funkční bloky

Obr. 105: Funkční blok funkce FUSE, která obsahuje algoritmus DU/Dt

Obr. 106: Funkční blok vyhodnocení zpětných a nulových složek
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2.4 Logické schéma

Obr. 107: Zjednodušené logické schéma funkce kontroly výpadku pojistky, vyhodnocení
zpětné složky
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Obr. 108: Zjednodušené logické schéma funkce kontroly výpadku pojistky, vyhodnocení
diference napětí a proudu du/dt

2.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 210: Vstupní signály funkčního bloku FUSE (FUSE-)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce kontroly ztráty napětí

MCB Vypnutí jističe v napěťových obvodech

DISC Stav / poloha odpojovače na straně vedení

DLCND Detekce splněných podmínek vedení bez napětí

CBOPEN Informace o zapnutém stavu vypínače
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Tabulka 211: Výstupní signály funkčního bloku FUSE (FUSE-)

Signál Popis

VTSU Signál určený k blokování napěťových měřicích funkcí

VTSZ Signál určený k blokování impedančních měřicích funkcí

VTF3PH Signál detekce třífázové poruchy pojistek / jištění

2.6 Nastavení parametrů

Tabulka 212: Nastavené parametry funkce kontroly výpadku pojistky FUSE
(FUSE-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

ZeroSeq Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce FUSE

3U0> 10 – 50

Krok: 1

10 % U1b Vypínací hodnota nulové slož-
ky napětí

3I0< 10 – 50

Krok: 1

10 % I1b Vypínací hodnota nulové slož-
ky proudu

Tabulka 213: Nastavené parametry funkce kontroly výpadku pojistky FUSE
(FUSE-), vyhodnocení diference du/dt, di/dt

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

I> 10 – 50

Krok: 1

10 % I1b Vypínací úroveň fázového
proudu

DU> 50 – 90

Krok: 1

80 % U1b Vypínací úroveň změny   na-
pětí

DI< 10 – 50

Krok: 1

10 % I1b Vypínací úroveň změny
proudu
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2.7 Technická data
Tabulka 214: FUSE – funkce kontroly výpadku pojistky

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Hodnota měřené nulové
složky:

Vypínací napětí
3U0

(10 - 50)% U1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ur

Vypínací proud
3I0

(10 - 50)% I1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir

Tabulka 215: FUSE – funkce kontroly výpadku pojistky

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací úroveň změny napětí (50 – 90) % U1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ur

Vypínací úroveň změny proudu (10 – 50) % I1b
v krocích po 1%

+/- 2,5% Ir
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3 Kontrola transformátoru napětí (TCT)

3.1 Aplikace

Hlavním úkolem funkce kontroly transformátoru napětí je indikovat poruchu
/ závadu v obvodech měřicího napětí kapacitního transformátoru napětí.

3.2 Funkce

Funkce kontroly transformátoru napětí monitoruje všechna tři fázová napětí i napětí
nulové složky. Jestliže hodnota nulové složky napětí překročí nastavenou hodnotu
a kterékoli ze sdružených napětí je vyšší než 80% jmenovitého sdruženého napětí,
je po nastaveném časovém zpoždění aktivován výstup funkce.

3.3 Funkční blok

3.4 Logické schéma

Obr. 109: Zjednodušené logické schéma funkce TCT
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3.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 216: Vstupní signály funkčního bloku TCT (TCT--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce kontroly transformátoru napětí

VTSU Blokování funkce kontroly transformátoru napětí signálem funkce
kontroly napěťových obvodů (“Kontrola poruchy pojistek“)

Tabulka 217: Výstupní signál funkčního bloku TCT (TCT--)

Signál Popis

START Působení funkce kontroly transformátoru napětí

3.6 Nastavení parametrů

Tabulka 218: Nastavené parametry funkce kontroly transformátoru napětí
TCT (TCT--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce TCT

UN> 1.0 – 80.0

Krok: 0.1

10.0 % U1b Limitní hodnota nulové složky
napětí

tDelay 0.000 –
300.000

Krok: 0.001

3.000 s Časové zpoždění signálu
působení funkce

3.7 Technická data

Tabulka 219: Kontrola transformátoru napětí

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Limitní hodnota nulové složky napětí,
UN>

1.0 – 80.0% U1b
v krocích po 0.1%

+/- 2,5% Ur

Časové zpoždění signálu působení
funkce, tDelay

0.000 – 300.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms
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Kapitola 9 Ovládací funkce

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány ovládací funkce.
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1 Kontrola synchronního stavu (SYN)

1.1 Aplikace

Hlavním úkolem funkce kontroly synchronního stavu je zajistit kontrolované zapí-
nání vypínačů ve vzájemně propojených sítích.

Hlavním úkolem funkce kontroly napěťového stavu je zabezpečit a usnadnit kont-
rolované zapnutí vedení nebo přípojnice po předcházejícím vypnutí, resp. usnadnit
uvedení přípojnice nebo vedení pod napětí.

Hlavním úkolem fázovací funkce je zajistit kontrolované zapínání vypínačů v přípa-
dech, kdy mají být spínány dva asynchronní systémy. Tato funkce je použita
v aplikacích, kde jsou skluzové frekvence vyšší než skluzové frekvence funkce
kontroly synchronního stavu.

Upozornění:
Fázovací funkce je k dispozici pouze společně s funkcí kontroly synchronního sta-
vu a funkcí kontroly napěťového stavu.

Aby byly splněny požadavky různých aplikačních řešení, je možné v jednom termi-
nálu použít větší počet stejných funkčních bloků SYN. Počet těchto funkčních blo-
ků, které lze implementovat v jakémkoli daném terminálu, je závislý na typu tohoto
terminálu. Z tohoto důvodu je specifické uspořádání vypínačů, které je nutné ovlá-
dat, případně počet vývodových polí této specifické aplikace, která mají být ovládá-
na, závislý na typu terminálu.

1.2 Funkce

Funkce kontroly synchronního stavu měří podmínky na obou stranách vypínače
a porovnává je s nastavenými limity. Výstup funkce je aktivován pouze tehdy, jestli-
že jsou současně všechny měřené podmínky v rozsahu nastavených limitů.

Funkce kontroly napěťového stavu měří napětí přípojnice i vedení a tato napětí po-
rovnává s hodnotou detektoru horní prahové úrovně i detektoru dolní prahové
úrovně. Výstup funkce je aktivován pouze tehdy, jestliže aktuálně měřené podmín-
ky splňují nastavené podmínky.

Fázovací funkce měří podmínky na obou stranách vypínače a z měřené skluzové
frekvence vyhodnocuje také změnu úhlu během zpoždění při zapnutí vypínače. Vý-
stup funkce je aktivován pouze tehdy, jestliže jsou současně všechny měřené
podmínky v rozsahu nastavených limitů. Výstupní povel je vyslán v časovém před-
stihu, který zajišťuje sepnutí v optimálním okamžiku.
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Pro soustavu s jedním vypínačem i pro soustavu s 1 1/2 vypínačem na odbočku
má funkční blok SYN dostatečnou schopnost vytvářet potřebnou volbu napětí.
V soustavě s jedním vypínačem je volba správných napětí provedena prostřednic-
tvím pomocných kontaktů přípojnicových odpojovačů. V soustavě s 1 ½ vypínačem
na odbočku je volba správných napětí provedena prostřednictvím pomocných
kontaktů přípojnicových odpojovačů i vypínačů (u aplikace v soustavě s 1 ½  vypí-
načem na odbočku a se samostatným terminálem pro každý vypínač také společně
s výstupními binárními signály z ostatních terminálů na stejné diagonále systému).

1.3 Funkční bloky

Obr. 110: Funkční blok pro jeden vypínač na vývodu

Obr. 111: Funkční blok pro dva vypínače na vývodu
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Obr. 112: Funkční blok s fázovací funkcí pro jeden vypínač

Obr. 113: Funkční blok s fázovací funkcí pro dva vypínače
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1.4 Logické schéma

Obr. 114: Funkce SYN. Zjednodušené logické schéma funkce kontroly synchronního stavu
a kontroly napěťového stavu. Interní signál UENERG1OK má vazbu na logiku
volby napětí.
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Obr. 115: Funkce SYN. Zjednodušené logické schéma fázovací funkce. Vstupní signály
SYN1-AUTOOK a SYN1-MANOK jsou signály odvozené z logiky kontroly syn-
chronního stavu a kontroly napěťového stavu.
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Obr. 115: Funkce SYN. Zjednodušené logické schéma volby napětí u aplikace s dvojitou
přípojnicí a jedním vypínačem na vývodu

Obr. 116: Funkce SYN. Zjednodušené logické schéma volby napětí u aplikace s dvojitou
přípojnicí a dvěma vypínači na vývodu

1.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 220: Vstupní signály funkčního bloku pro jeden vypínač SYN (SYN--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

VTSU Signál funkce kontroly výpadku pojistky, napětí na straně vedení

UB1FF Porucha / výpadek pojistky na přípojnici 1

UB1OK Pojistky na přípojnici 1 jsou v pořádku
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Signál Popis

UB2FF Porucha / výpadek pojistky na přípojnici 2

UB2OK Pojistky na přípojnici 2 jsou v pořádku

CB1OPEN Vypínač sekce 1 je vypnutý

CB1CLD Vypínač sekce 1 je zapnutý

CB2OPEN Vypínač sekce 2 je vypnutý

CB2CLD Vypínač sekce 2 je zapnutý

Tabulka 221: Výstupní signály funkčního bloku pro jeden vypínač SYN
(SYN--)

Signál Popis

AUTOOK Funkce kontroly synchronního / napěťového stavu připraveny pro
opětné zapnutí

MANOK Funkce kontroly synchronního / napěťového stavu připraveny pro
ruční zapnutí

VSUB1 Volba napětí z přípojnice 1

VSUB2 Volba napětí z přípojnice 2

UDIFF Diference napětí je menší než nastavený limit

FRDIFF Diference frekvence je menší než nastavený limit

PHDIFF Diference fázového úhlu je menší než nastavený limit

Tabulka 222: Vstupní signály funkčního bloku pro dva vypínače SYN (SYN--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

VTSU Signál funkce kontroly výpadku pojistky, napětí na straně vedení

UB1FF Porucha / výpadek pojistky na přípojnici 1

UB1OK Pojistky na přípojnici 1 jsou v pořádku
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Tabulka 223: Výstupní signály funkčního bloku pro dva vypínače SYN
(SYN--)

Signál Popis

AUTOOK Funkce kontroly synchronního / napěťového stavu připraveny pro
opětné zapnutí

MANOK Funkce kontroly synchronního / napěťového stavu připraveny pro
ruční zapnutí

UDIFF Diference napětí je menší než nastavený limit

FRDIFF Diference frekvence je menší než nastavený limit

PHDIFF Diference fázového úhlu je menší než nastavený limit

Tabulka 224: Vstupní signály funkčního bloku s fázovací funkcí pro jeden
vypínač SYN (SYN--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

VTSU Signál funkce kontroly výpadku pojistky, napětí na straně vedení

UB1FF Porucha / výpadek pojistky na přípojnici 1

UB1OK Pojistky na přípojnici 1 jsou v pořádku

UB2FF Porucha / výpadek pojistky na přípojnici 2

UB2OK Pojistky na přípojnici 2 jsou v pořádku

START Aktivace / spuštění fázovací funkce

CB1OPEN Vypínač sekce 1 je vypnutý

CB1CLD Vypínač sekce 1 je zapnutý

CB2OPEN Vypínač sekce 2 je vypnutý

CB2CLD Vypínač sekce 2 je zapnutý

Tabulka 225: Výstupní signály funkčního bloku s fázovací funkcí pro jeden
vypínač SYN (SYN--)

Signál Popis

AUTOOK Funkce kontroly synchronního / napěťového stavu připraveny pro
opětné zapnutí

MANOK Funkce kontroly synchronního / napěťového stavu připraveny pro
ruční zapnutí
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Signál Popis

VSUB1 Volba napětí z přípojnice 1

VSUB2 Volba napětí z přípojnice 2

TESTCB Výstup pro zapnutí vypínače v režimu TEST

CLOSECB Výstup pro zapnutí vypínače

INPROGR Proces fázování probíhá

UDIFF Diference napětí je menší než nastavený limit

FRDIFF Diference frekvence je menší než nastavený limit

PHDIFF Diference fázového úhlu je menší než nastavený limit

Tabulka 226: Vstupní signály funkčního bloku s fázovací funkcí pro dva vy-
pínače SYN (SYN--)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

VTSU Signál funkce kontroly výpadku pojistky, napětí na straně vedení

UB1FF Porucha / výpadek pojistky na přípojnici 1

UB1OK Pojistky na přípojnici 1 jsou v pořádku

START Aktivace / spuštění fázovací funkce

Tabulka 227: Výstupní signály funkčního bloku s fázovací funkcí pro dva
vypínače SYN (SYN--)

Signál Popis

AUTOOK Funkce kontroly synchronního / napěťového stavu připraveny pro
opětné zapnutí

MANOK Funkce kontroly synchronního / napěťového stavu připraveny pro
ruční zapnutí

TESTCB Výstup pro zapnutí vypínače v režimu TEST

CLOSECB Výstup pro zapnutí vypínače

INPROGR Proces fázování probíhá

UDIFF Diference napětí je menší než nastavený limit

FRDIFF Diference frekvence je menší než nastavený limit

PHDIFF Diference fázového úhlu je menší než nastavený limit
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1.6 Nastavení parametrů

Tabulka 228: Nastavené parametry funkčního bloku pro jeden vypínač SYN
(SYN--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off,
Release,
On

Off - Provozní režim funkce SYN

InputPhase L1, L2, L3,
L1-L2, L2-
L3, L3-L1

L1 - Zvolené vstupní napětí

UMeasure Ph/N,
Ph/Ph

Ph/N - Zvolené vstupní napětí Ph/N
nebo Ph/Ph (fázové/sdružené)

PhaseShift 0 – 360

Krok: 1

0 stupeň Fázový posuv mezi U-bus
a U-line (přípojnice – vedení)

URatio 0.20 – 5.00

Krok: 0.01

1.00 - Poměr napětí mezi U-bus
a  U-line (přípojnice – vedení)

USelection SingleBus,
DbleBus

SingleBus - Uspořádání přípojnice pro
volbu napětí

AutoEnerg Off, DLLB,
DBLL, Both

Off - Povolené napěťové podmínky
pro automat. opětné zapnutí

ManEnerg Off, DLLB,
DBLL, Both

Off - Povolené napěťové podmínky
pro ruční zapnutí

ManDBDL Off, On Off - Volba Vyp./Zap. pro ruční
zapnutí

UHigh 50 – 120

Krok: 1

80 % Ub Limit horní úrovně napětí

ULow 10 – 100

Krok: 1

40 % Ub Limit dolní úrovně napětí

FreqDiff 0.05 – 0.30

Krok: 0.01

0.20 Hz Limit diference frekvence

PhaseDiff 5 – 75

Krok: 1

20 stupeň Limit diference fázového úhlu

UDiff 5 – 50

Krok: 1

20 % Ub Limit diference napětí
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

tAutoEnerg 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.100 s Časové zpoždění aktivace
signálu uvolnění aut. opětného
zapnutí od okamžiku splnění
všech podmínek

tManEnerg 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.100 s Časové zpoždění aktivace
signálu uvolnění ručního za-
pnutí od okamžiku splnění
všech podmínek

VTConnection Line, Bus Line - Strana připojení transf. napětí

tSync 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0 s Časové zpoždění působení
funkce kontroly synchronního
stavu

Tabulka 229: Nastavené parametry funkčního bloku pro dva vypínače SYN
(SYN--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, Rele-
ase, On

Off - Provozní režim funkce SYN

InputPhase L1, L2, L3,
L1-L2, L2-
L3, L3-L1

L1 - Zvolené vstupní napětí

UMeasure Ph/N,
Ph/Ph

Ph/N - Zvolené vstupní napětí Ph/N
nebo Ph/Ph (fázové/sdružené)

PhaseShift 0 – 360

Krok: 1

0 stupeň Fázový posuv mezi U-bus
a U-line (přípojnice – vedení)

URatio 0.20 – 5.00

Krok: 0.01

1.00 - Poměr napětí mezi U-bus
a U-line (přípojnice – vedení)

USelection SingleBus,
DbleBus

SingleBus - Uspořádání přípojnice pro
volbu napětí

AutoEnerg Off, DLLB,
DBLL, Both

Off - Povolené napěťové podmínky
pro automat. opětné zapnutí

ManEnerg Off, DLLB,
DBLL, Both

Off - Povolené napěťové podmínky
pro ruční zapnutí

ManDBDL Off, On Off - Volba Vyp./Zap. pro ruční
zapnutí
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

UHigh 50 – 120

Krok: 1

80 % Ub Limit horní úrovně napětí

ULow 10 – 100

Krok: 1

40 % Ub Limit dolní úrovně napětí

FreqDiff 0.05 – 0.30

Krok: 0.01

0.20 Hz Limit diference frekvence

PhaseDiff 5 – 75

Krok: 1

20 stupeň Limit diference fázového úhlu

VTConnection Line, Bus Line - Strana připojení transf. napětí

tSync 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0 s Časové zpoždění působení
funkce kontroly synchronního
stavu

UDiff 5 – 50

Krok: 1

20 % Ub Limit diference napětí

tAutoEnerg 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.100 s Časové zpoždění aktivace
signálu uvolnění aut. opětného
zapnutí od okamžiku splnění
všech podmínek

tManEnerg 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.100 s Časové zpoždění aktivace
signálu uvolnění ručního za-
pnutí od okamžiku splnění
všech podmínek

Tabulka 230: Nastavené parametry funkčního bloku s fázovací funkcí pro
jeden vypínač SYN (SYN--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, Rele-
ase, On

Off - Provozní režim funkce SYN

InputPhase L1, L2, L3,
L1-L2, L2-
L3, L3-L1

L1 - Zvolené vstupní napětí

PhaseShift 0 – 360

Krok: 1

0 stupeň Fázový posuv mezi U-bus
a U-line (přípojnice – vedení)

URatio 0.20 – 5.00

Krok: 0.01

1.00 - Poměr napětí mezi U-bus
a  U-line (přípojnice – vedení)
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

USelection SingleBus,
DbleBus

SingleBus - Uspořádání přípojnice pro
volbu napětí

AutoEnerg Off, DLLB,
DBLL, Both

Off - Povolené napěťové podmínky
pro automat. opětné zapnutí

ManEnerg Off, DLLB,
DBLL, Both

Off - Povolené napěťové podmínky
pro ruční zapnutí

ManDBDL Off, On Off - Volba Vyp./Zap. pro ruční
zapnutí

UHigh 50 – 120

Krok: 1

80 % Ub Limit horní úrovně napětí

ULow 10 – 100

Krok: 1

40 % Ub Limit dolní úrovně napětí

FreqDiff 0.05 – 0.30

Krok: 0.01

0.20 Hz Limit diference frekvence

PhaseDiff 5 – 75

Krok: 1

20 stupeň Limit diference fázového úhlu

UDiff 5 – 50

Krok: 1

20 % Ub Limit diference napětí

tAutoEnerg 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.100 s Časové zpoždění aktivace
signálu uvolnění aut. opětného
zapnutí od okamžiku splnění
všech podmínek

tManEnerg 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.100 s Časové zpoždění aktivace
signálu uvolnění ručního za-
pnutí od okamžiku splnění
všech podmínek

Operation-
Synch

Off, On Off - Vyp./Zap. fázovací funkce

ShortPulse Off, On Off - Vyp./Zap. funkce krátkého
impulsu

FreqDiffSynch 0.05 – 0.50

Krok: 0.01

0.30 Hz Limit diference frekvence
u fázovací funkce

tPulse 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.200 s Délka trvání impulsu pro za-
pnutí vypínače
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

tBreaker 0.02 – 0.05

Krok: 0.01

0.20 s Zapínací čas vypínače

VTConnection Line, Bus Line - Strana připojení transf. napětí

tSync 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0 s Časové zpoždění působení
funkce kontroly synchronního
stavu

Tabulka 231: Nastavené parametry funkčního bloku s fázovací funkcí pro
dva vypínače SYN (SYN--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, Rele-
ase, On

Off - Provozní režim funkce SYN

InputPhase L1, L2, L3,
L1-L2, L2-
L3, L3-L1

L1 - Zvolené vstupní napětí

PhaseShift 0 – 360

Krok: 1

0 stupeň Fázový posuv mezi U-bus
a U-line (přípojnice – vedení)

URatio 0.20 – 5.00

Krok: 0.01

1.00 - Poměr napětí mezi U-bus
a  U-line (přípojnice – vedení)

AutoEnerg Off, DLLB,
DBLL, Both

Off - Povolené napěťové podmínky
pro automat. opětné zapnutí

ManEnerg Off, DLLB,
DBLL, Both

Off - Povolené napěťové podmínky
pro ruční zapnutí

ManDBDL Off, On Off - Volba Vyp./Zap. pro ruční
zapnutí

UHigh 50 – 120

Krok: 1

80 % Ub Limit horní úrovně napětí

ULow 10 – 100

Krok: 1

40 % Ub Limit dolní úrovně napětí

FreqDiff 0.05 – 0.30

Krok: 0.01

0.20 Hz Limit diference frekvence
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

PhaseDiff 5 – 75

Krok: 1

20 stupeň Limit diference fázového úhlu

UDiff 5 – 50

Krok: 1

20 % Ub Limit diference napětí

tAutoEnerg 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.100 s Časové zpoždění aktivace
signálu uvolnění aut. opětného
zapnutí od okamžiku splnění
všech podmínek

tManEnerg 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.100 s Časové zpoždění aktivace
signálu uvolnění ručního za-
pnutí od okamžiku splnění
všech podmínek

Operation-
Synch

Off, On Off - Vyp./Zap. fázovací funkce

ShortPulse Off, On Off - Vyp./Zap. funkce krátkého
impulsu

FreqDiffSynch 0.05 – 0.50

Krok: 0.01

0.30 Hz Limit diference frekvence
u fázovací funkce

tPulse 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.200 s Délka trvání impulsu pro za-
pnutí vypínače

tBreaker 0.02 – 0.05

Krok: 0.01

0.20 s Zapínací čas vypínače

VTConnection Line, Bus Line - Strana připojení transf. napětí

tSync 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0 s Časové zpoždění působení
funkce kontroly synchronního
stavu
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1.7 Technická data
Tabulka 232: Funkce kontroly synchronního stavu a napěťového stavu

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Funkce kontroly synchronního stavu:

Limit diference frekvence 50 – 300 mHz
v krocích po 10 mHz

≤ 20 mHz

Limit diference napětí 5 – 50% Ub

v krocích po 1%
+/- 2,5% Ur

Limit diference fázového úhlu 5 – 75 stupňů
v krocích po 1 stupni

+/- 2 stupně

Funkce kontroly napěťového stavu:

Horní úroveň napětí 50 – 120% Ub

v krocích po 1%

+/- 2,5% Ur

Dolní úroveň napětí 10 – 100% Ub

v krocích po 1%

+/- 2,5% Ur

Perioda kontroly napěťového stavu,
automatické opětné zapnutí

0 – 60 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Perioda kontroly napěťového stavu,
ruční zapnutí

0 – 60 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Fázový posuv ϕ vedení - ϕ přípojnice 0 – 360 stupňů

v krocích po 5 stupních

Poměr napětí U přípojnice / U vedení 0.20 – 5.00
v krocích po 0.01

Parametr Hodnota

Funkce kontroly synchronního stavu:

Rozsah frekvenčního limitu napětí přípojnice +/- 5 Hz od fr

Minimální čas působení 190 ms – typická hodnota

Funkce kontroly napěťového stavu:

Minimální čas působení 90 ms  - typická hodnota
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Tabulka 233: Doplňková kontrolní fázovací funkce (specifické parametry)

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Limit diference frekvence 50 – 500 mHz
v krocích po 10 mHz

≤ 20 mHz

Délka trvání impulsu pro zapnutí
vypínače

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Zapínací čas vypínače 0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Parametr Hodnota

Rozsah frekvenčního limitu napětí přípojnice / vedení +/- 5 Hz od fr

Rozsah limitu rychlosti změny frekvence napětí pří-
pojnice / vedení

< 0,21 Hz/s
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2 Funkce automatického opětného zapnutí (AR)
2.1 Aplikace

Většina poruch na výkonových vedeních je přechodného charakteru. To znamená,
že pokud je vedení po vypnutí opět uvedeno pod napětí, tyto poruchy se již neobje-
ví. Hlavním úkolem funkce automatického opětného zapnutí AR je automatické ob-
novení provozního stavu výkonových vedení po jejich vypnutí při poruše.

Do jednoho terminálu je možné implementovat jednu, dvě, tři, nebo šest stejných
funkčních bloků opětného zapnutí AR, kterými lze splnit a řešit požadavky na různé
aplikační uspořádání vypínačů (jeden vypínač, dva vypínače na vývod, 1 1/2  vypí-
nače na odbočku). Skutečný počet těchto funkčních bloků, který je možné v daném
terminálu osadit / implementovat, je závislý na typu terminálu. To znamená, že typ
terminálu určuje specifické uspořádání ovládaných vypínačů a počet terminálem
ovládaných polí příslušné aplikace.

Speciálně u vyšších napěťových úrovní se většinou jedná o jednofázové zemní  po-
ruchy na vedeních. Třífázová porucha v těchto soustavách je poměrně řídký jev.
Hlavním úkolem jednopólové a dvoupólové funkce automatického opětného za-
pnutí, spolu s možností jednopólového a dvoupólového vypínání, je eliminovat vliv
poruch na energetický systém (poruch, které zahrnují měně než všechny tři fáze).
Tyto funkce jsou především významné pro zajištění systémové stability u systému s
paralelním souběhem, nebo s limitovanými možnostmi propojení.

2.2 Funkce

Funkce AR je logická funkce vytvořená z jednotlivých logických členů. Funkce pra-
cuje v součinnosti s výstupními vypínacími signály ochranných funkcí vedení, s OK
výstupními signály uvolnění zapnutí (potvrzení splnění podmínek) funkcí kontroly
synchronního a napěťového stavu a se vstupními binárními signály (stavo-
vé/polohové signály vypínače, nebo signály z jiných externích ochranných funkcí).

Funkce AR má schopnost prioritní volby, která umožňuje koordinaci opětného za-
pnutí u aplikací s dvěma vypínači na vývod a v systému s 1 1/2  vypínačem na od-
bočku. Opětné zapnutí vypínačů je v tomto případě provedeno v definované sek-
venci. Pokud nebylo opětné zapnutí z důvodů trvalé poruchy u prvního vypínače
úspěšné, nebude opětné zapnutí u druhého vypínače aktivováno.

K dispozici je šest programů OZ, z nichž jeden je určen pouze pro třípólové opětné
zapnutí, zatímco ostatní zajišťují také jednopólová i dvoupólová opětná zapnutí.
Jednopólový nebo dvoupólový může být pouze první cyklus. Všechny následné
cykly (až do max. počtu cyklů) budou třípólové. U některých programů je
v závislosti na typu počátečního vypnutí a bez ohledu na počet zvolených cyklů
uvolněn pouze jeden cyklus, případně není uvolněn žádný cyklus.
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2.3 Funkční bloky

Obr. 118: Funkční blok AR: Jednofázové, dvoufázové a/nebo třífázové opětné zapnutí

Obr. 119: Funkční blok AR: Třífázové opětné zapnutí
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2.4 Vstupní a výstupní signály

Upozornění: Některé signály nemusí být u objednané varianty k dispozici.

Tabulka 234: Vstupní signály funkčního bloku AR (ARnn-)

Signál Popis

ON Působení funkce automatického opětného zapnutí uvolněno

OFF Působení funkce automatického opětného zapnutí blokováno

BLKON Nastavení funkce aut. opětného zapnutí do blokovaného stavu

BLKOFF Uvolnění funkce aut. opětného zapnutí z blokovaného stavu

INHIBIT Blokování cyklu automatického opětného zapnutí

RESET Reset funkce automatického opětného zapnutí

START Spuštění cyklu automatického opětného zapnutí

STTHOL Blokování aut. opětného zapnutí z ochrany tepelného přetížení

TRSOFT Aktivace spuštění cyklu automatického opětného zapnutí z
ochranné funkce “zapnutí do poruchy“

TR2P Informace o dvoupólovém vypnutí z vypínací funkce

TR3P Informace o třípólovém vypnutí z vypínací funkce

CBREADY Vypínač přípraven pro vypnutí

CBCLOSED Vypínač zapnut

PLCLOST Komunikační kanál uvolnění funkce je mimo provoz

SYNC Podmínky pro zapnutí kontrolované funkcí synchronního / napě-
ťového stavu jsou splněny

WAIT Prodleva v sekvenci opětného zapnutí aktivovaná funkcí “Master“

Upozornění: Některé signály nemusí být u objednané varianty k dispozici.

Tabulka 235: Výstupní signál funkčního bloku AR (ARnn-)

Signál Popis

BLOCKED Funkce automatického opětného zapnutí v blokovaném stavu

SETON Funkce automatického opětného zapnutí zapnuta / aktivní

INPROGR Probíhá pokus o automatické opětné zapnutí

ACTIVE Probíhá cyklus automatického opětného zapnutí

UNSUC Automatické opětné zapnutí nebylo úspěšné

READY Funkce aut. opětného zapnutí připravena pro cyklus opět. zapnutí
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Signál Popis

P1P Povolené jednopólové vypínání

P3P Připraveno pro třípólové vypínání

CLOSECB Zapínací povel na vypínač

1PT1 Probíhá jednopólové opětné zapnutí

2PT1 Probíhá dvoupólové opětné zapnutí

T1 Probíhá 1. cyklus třípólového opětného zapnutí

T2 Probíhá 2. cyklus třípólového opětného zapnutí

T3 Probíhá 3. cyklus třípólového opětného zapnutí

T4 Probíhá 4. cyklus třípólového opětného zapnutí

WFMASTER Prodleva v sekvenci opětného zapnutí aktivovaná funkcí “Master“

2.4.1 Hodnoty čítače funkce automatického opětného zapnutí

Tabulka 236: Hodnoty čítače funkce AR (ARnn-)

Zobrazená data (standardně použité značení,
data jsou pouze příkladem hodnot)

Hodnota v čítači

1ph-Shot1=

nnn

Zaznamenaný počet prvních pokusů
o jednopólové opětné zapnutí

3ph-Shot1=

nnn

Zaznamenaný počet prvních pokusů
o třípólové opětné zapnutí

3ph-Shot2=

nnn

Zaznamenaný počet druhých pokusů
o třípólové opětné zapnutí

3ph-Shot3=

nnn

Zaznamenaný počet třetích pokusů
o třípólové opětné zapnutí

3ph-Shot4=

nnn

Zaznamenaný počet čtvrtých pokusů
o třípólové opětné zapnutí

NoOfReclosings=

nnn

Zaznamenaný počet všech pokusů
o opětné zapnutí
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2.5 Nastavení parametrů

Tabulka 237: Nastavené parametry funkce aut. opětného zapnutí AR (AR---)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off,
Stand-by,
On

Off - Provozní režim funkce AR

NoOfReclosing 1 - 4 1 - Maximální počet pokusů
o opětné zapnutí

FirstShot 3 ph,
1/2/3 ph,
1/2 ph,
1ph+1*2ph,
1/2+1*3ph,
1ph+1*2/3
ph

3 ph - Volba programu opětného
zapnutí

Extended t1 Off, On Off - Prodloužený čas beznapěťové
pauzy při ztrátě komunikační-
ho kanálu uvolnění funkce

t1 1Ph 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

1.000 s Čas beznapěťové pauzy
u prvního cyklu jednofázového
automat. opětného zapnutí

t1 2Ph 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

1.000 s Čas beznapěťové pauzy
u prvního cyklu dvoufázového
automat. opětného zapnutí

t1 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

1.000 s Čas beznapěťové pauzy
u prvního cyklu třífázového
automat. opětného zapnutí

t2 0.0 –
9000.0

Krok: 0.1

30.0 s Čas beznapěťové pauzy
u druhého cyklu třífázového
automat. opětného zapnutí

t3 0.0 –
9000.0

Krok: 0.1

30.0 s Čas beznapěťové pauzy
u třetího cyklu třífázového
automat. opětného zapnutí

t4 0.0 –
9000.0

Krok: 0.1

30.0 s Čas beznapěťové pauzy
u čtvrtého cyklu třífázového
automat. opětného zapnutí
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

tSync 0.0 –
9000.0

Krok: 0.1

2.0 s Max. časová prodleva
u funkce kontroly synchronní-
ho stavu

tPulse 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.200 s Délka zapínacího impulsu
vypínače

CutPulse Off, On Off - Zkrácený zapínací impuls při
novém vypnutí

tReclaim 0.0 –
9000.0

Krok: 0.1

60.0 s Čas zotavení

tInhibit 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

5.000 s Čas blokování resetu

CB Ready CO, OCO CO - Volba typu signálu indikace
stavu připravenosti vypínače

tTrip 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

1.000 s Čas detekce dlouhotrvajícího
vypínacího signálu pro bloko-
vání funkce aut. opět. zapnutí

Priority None, Low,
High

None - Volba priority (Master/Slave)
při opětném zapínání více
vypínačů)

tWaitForMaster 0.0 –
9000.0

Krok: 0.1

60.0 s Maximální čas prodlevy
u vypínače “Master“

AutoCont Off, On Off - Pokud vypínač nezapne, je
proveden další pokus o OZ

BlockUnsuc Off, On Off - Blokování funkce OZ při neú-
spěšném opětném zapnutí

tAutoWait 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

2.000 s Maximální čas prodlevy mezi
cykly opětného zapnutí

UnsucMode NOCB-
Check,
CBCheck

NOCB-
Check

- Kontrola vypínače při neú-
spěšném opět. zapnutí uvol-
něna nebo blokována

tUnsuc 0.0 –
9000.0

Krok: 0.1

30.0 s Čas kontroly vypínače před
neúspěšným opět. zapnutím
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2.6 Technická data
Tabulka 238: Funkce automatického opětného zapnutí

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vypínací čas aut.opětného zapnutí

1. cyklus – t1 1ph 0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

1. cyklus – t1 2ph 0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

1. cyklus – t1 3ph 0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

2. cyklus – t2 3ph 0 – 9000 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

3. cyklus – t3 3ph 0 – 9000 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

4. cyklus – t4 3ph 0 – 9000 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Max. čas prodlevy OK signálu zapnutí
z synchronizační funkce tSync

0 – 9000 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Délka zapínacího impulsu vypínače
tPulse

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Délka času zotavení tReclaim 0 – 9000 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Blokovací čas restartu opětného
zapnutí tInhibit

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Maximální délka vypínacího impulsu
tTrip (delší vypínací impuls prodlouží
buď čas beznapěťové pauzy, nebo
přeruší sekvenci opětného zapnutí)

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Maximální čas prodlevy uvolnění
z funkce “Master“ – tWaitForMaster

0 – 9000 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Čas prodlevy následující po zapína-
cím povelu a předtím, než bude pro-
veden další pokus o OZ i bez aktiva-
ce nového startovacího signálu (po-
kud vypínač nezapnul) – tAutoWait

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms
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Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Časové zpoždění indikace neúspěš-
ného opětného zapnutí tUnsuc

0 – 9000 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Čas po který musí být vypínač za-
pnutý předtím, než je funkce AR
připravena pro cyklus opětného za-
pnutí - tCBClosed

0.000 – 60.000 s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Tabulka 239: Funkce automatického opětného zapnutí

Parametr Hodnota

Cykly opětného zapnutí 1 – 4

Programy 3 – pólové vypnutí: 1

1 -, 2 – a 3 – pólové vypnutí: 6

Počet dostupných funkcí Až šest funkcí, počet je závislý
na typu terminálu (různými ter-
minály jsou podporovány různá
uspořádání vypínačů a různé
počty ovládaných polí)

Čas, po který musí být vypínač zapnut před startem
funkce

5 s
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3 Jednopovelové ovládání (CD)

3.1 Aplikace

Terminály mohou být vybaveny funkcí určenou pro příjem signálů buď z automa-
tizačního systému rozvodny (SMS a/nebo SCS), nebo z rozhraní jednotky místního
ovládání a komunikace HMI (Human Machine Interface). Tento funkční blok příjmu
signálu má 16 výstupů, které je možné použít například pro ovládání vysokonapě-
ťových spínacích prvků v rozvodnách. Pro řízení na místní úrovni lze použít jednot-
ku místního ovládání HMI. Uživatel může použitím tohoto funkčního bloku spolu
s konfiguračními logickými obvody vytvářet impulsní nebo trvale aktivní výstupní
signály, které jsou určeny pro ovládání uvnitř vlastního terminálu, nebo je lze pro-
střednictvím binárních výstupů použít pro externí ovládání.

3.2 Funkce

Funkce jednopovelového ovládání obsahuje funkční blok CD s 16 výstupními bi-
nárními signály.

Výstupní signály mohou být signály resetované (Off), signály trvalé (Steady), nebo
signály impulsní (Pulse). Nastavení typu signálu je provedeno prostřednictvím kon-
figuračního nástroje CAP 531 na vstupu MODE (REŽIM), který je společný pro celý
funkční blok.

Výstupy funkce je možné individuálně ovládat z pracoviště operátora, z rozhraní
dálkového ovládání / řízení, nebo z jednotky místního ovládání HMI. Každému vý-
stupnímu signálu lze prostřednictvím konfiguračního nástroje CAP 531 přiřadit
označení / název s maximálně 13-ti znaky.

Výstupní signály OUT1 až OUT16 jsou poté k dispozici při konfiguraci terminálu pro
tvorbu funkcí, nebo ve spojení s konfiguračními logickými obvody pro přiřazení k bi-
nárním výstupům terminálu.
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3.3 Funkční blok

3.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 240: Vstupní signály ovládací povelové funkce CD (CDnn-)

Signál Popis

CMDOUTy Uživatelem definovaný název pro výstup funkčního bloku CDnn
“y“ (y = 1 - 16). Délka názvu / popisu je až 13 znaků

MODE Provozní režim; 0: Resetované signály, 1: Trvalé signály, 2: Im-
pulsní signály

Tabulka 241: Vstupní signál ovládací povelové funkce CD (CDnn-)

Signál Popis

OUTy Povelový výstup “y“ (y = 1 - 16)
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3.5 Nastavení parametrů

Tabulka 242: Nastavené parametry ovládací povelové funkce CD (CDnn-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

CMDOUTy Uživatelem
definovaný
řádek
znaků

CDnn-

CMDOUTy

Řádek
znaků

Uživatelem definovaný název
pro výstup funkčního bloku
CDnn “y“ (y = 1 - 16). Délka
názvu / popisu je až 13 znaků.
Lze použít všech znaků, které
jsou k dispozici na HMI. Pa-
rametr je možné nastavit pou-
ze prostřednictvím konfigurač-
ního nástroje CAP 531.

MODE 0, 1, 2 0 - Provozní režim; 0: Resetované
signály, 1: Trvalé signály, 2:
Impulsní signály. Parametr je
možné nastavit pouze pro-
střednictvím konfiguračního
nástroje CAP 531.
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4 Vícepovelové ovládání (CM)

4.1 Aplikace

Terminály mohou být vybaveny funkcí určenou pro příjem signálů buď z automa-
tizačního systému rozvodny, nebo z jiných terminálů prostřednictvím komunikační
sběrnice mezi vývodovými poli (Interbay bus). Tento funkční blok příjmu signálu má
16 výstupů, které je možné spolu s konfiguračními logickými obvody použít pro
ovládání uvnitř vlastního terminálu, nebo je lze prostřednictvím binárních výstupů
použít pro externí ovládání. Jestliže je tato funkce použita pro komunikaci s jinými
terminály, musí být tyto terminály vybaveny příslušným funkčním blokem, který
změnové informace vysílá.

4.2 Funkce

V terminálech REx 5xx je jako doplňkové vybavení k dispozici jeden funkční blok
vícepovelového ovládání CM01 s rychlým časem provedení operace, který je také
nazýván Blok binárních signálů rychlé komunikace mezi vývodovými poli (Binary
signal Interbay Communication high speed block) a/nebo 79 funkčních bloků více-
povelového ovládání CM02 - CM80 s delším časem provedení operace.

Výstupní signály mohou být signály resetované (Off), signály trvalé (Steady), nebo
signály impulsní (Pulse). Nastavení typu signálu je provedeno prostřednictvím kon-
figuračního nástroje CAP 531 na vstupu MODE (REŽIM), který je společný pro celý
funkční blok.

Funkční blok vícepovelového ovládání má 16 výstupů kombinovaných v jednom
bloku, který lze ovládat z pracoviště operátora, nebo z jiných terminálů. Prostřed-
nictvím konfiguračního nástroje CAP 531 lze bloku přiřadit jedno společné označení
/ název tvořený maximálně 19-ti znaky.

Výstupní signály OUT1 až OUT16 jsou poté k dispozici při konfiguraci terminálu pro
tvorbu funkcí, nebo ve spojení s konfiguračními logickými obvody pro přiřazení
k binárním výstupům terminálu.

Tato povelová funkce má také vlastní kontrolní funkci, kterou je výstup VALID
(PLATNÉ) nastaven do stavu log. 0, jestliže během konfigurovaného času INTER-
VAL nejsou blokem přijata odpovídající data.
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4.3 Funkční blok

4.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 243: Vstupní signály povelových funkcí (CMnn-)

Signál Popis

CMDOUT Uživatelem definovaný název pro všechny výstupy funkčního
bloku CMnn. Délka názvu / popisu je až 19 znaků

INTERVAL Časový interval vymezený pro kontrolu přijatých dat

MODE Provozní režim; 0: Resetované signály, 1: Trvalé signály, 2: Im-
pulsní signály

Tabulka 244: Vstupní signály povelových funkcí (CMnn-)

Signál Popis

OUTy Povelový výstup “y“ (y = 1 - 16)

VALID Přijatá data; 0: Neplatná data, 1: Platná data
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4.5 Nastavení parametrů

Tabulka 245: Nastavené parametry povelových funkcí (CMnn-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

CMDOUT Uživatelem
definovaný
řádek
znaků

CDnn-

CMDOUT

Řádek
znaků

Uživatelem definovaný spo-
lečný název pro všechny vý-
stupy funkčního bloku CMnn
“y“ (y = 1 - 16). Délka názvu /
popisu je až 19 znaků. Para-
metr je možné nastavit pouze
prostřednictvím konfiguračního
nástroje CAP 531.

INTERVAL 0 – 60

Krok: 1

0 s Časový interval vymezený pro
kontrolu přijatých dat. Para-
metr je možné nastavit pouze
prostřednictvím konfiguračního
nástroje CAP 531.

MODE 0, 1, 2 0 - Provozní režim; 0: Resetované
signály, 1: Trvalé signály, 2:
Impulsní signály. Parametr je
možné nastavit pouze pro-
střednictvím konfiguračního
nástroje CAP 531.
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Kapitola 10 Logické komuni-
kační funkce

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány logické a komunikační funkce.
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1 Vypínací logika (TR)

1.1 Aplikace

Hlavním úkolem funkce vypínací logiky TR je sloužit jako jeden uzlový bod, ke kte-
rému jsou směřovány všechny vypínací signály celého terminálu.

Hlavním úkolem rozšíření základní třípólové vypínací funkce o jednopólové a dvou-
pólové vypínání je zajistit systémovou stabilitu v aplikacích, kde je požadováno
jednopólové vypínání jednofázových poruch a/nebo dvoupólové vypínání dvoufázo-
vých poruch (např. u dvojitých paralelních vedení).

Aby bylo možné splnit požadavky na vypínání u soustav s jedním vypínačem,
s dvěma vypínači na vývod, s 1 1/2 vypínačem na odbočku nebo u soustav s jiným
uspořádáním většího počtu vypínačů, je možné v jednom terminálu použít jeden
funkční blok, nebo větší počet stejných funkčních bloků TR. Počet těchto funkčních
bloků, které lze implementovat v jakémkoli daném terminálu, je závislý na typu to-
hoto terminálu. Z tohoto důvodu je specifické uspořádání vypínačů, které je možné
ovládat, případně počet vývodových polí této specifické aplikace, která mají být
ovládána, závislý na typu terminálu.

1.2 Funkce

Minimální čas trvání výstupního vypínacího signálu funkce TR je seřiditelný.

Třípólová funkce TR má jeden vstup, ke kterému jsou směrovány všechny výstupní
vypínací signály ochranných funkcí terminálu, resp. jsou k tomuto vstupu prostřed-
nictvím jednoho nebo dvou binárních vstupů terminálu směrovány vypínací signály
externích ochranných funkcí. Funkce má jeden vypínací výstup, který je určen pro
připojení k jednomu nebo více binárním výstupům terminálu, stejně jako pro připo-
jení k jiným funkcím terminálu, které tento signál vyžadují.

Funkce TR rozšířená o jednopólové a dvoupólové vypínání má pro tyto funkce pří-
davné fázově oddělené vstupy, stejně jako vstupy volby poruchou postižené fáze.
Vstupy volby poruchou postižené fáze umožňují jednopólové a dvoupólové vypínání
u funkcí, které nemají schopnost vlastní fázové volby a z tohoto důvodu mají pouze
jeden vypínací výstup a nedisponují fázově selektivními vypínacími výstupy, které
by bylo možné přiřadit k rozšířené funkci TR prostřednictvím fázově oddělených vy-
pínacích vstupů. Rozšířená funkce TR má dva vstupy určené pro tyto funkce, jeden
pro impedanční vypínání (např. nosným signálem podporované vypínací povely lo-
gik komunikačních schémat), a druhý pro vypínání zemních poruch (např. vypínací
výstup zemní nadproudové ochrany). U ochranných funkcí, u kterých nejsou k dis-
pozici požadované signály fázové volby, zajišťuje definitivní třípólový vypínací povel
přídavná logika.
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Rozšířená funkce TR má tři vypínací výstupy, každý pro jinou fázi. Tyto výstupy
jsou určeny pro připojení k jednomu nebo více binárním výstupům terminálu, stejně
jako pro připojení k jiným funkcím terminálu, které tyto signály vyžadují.

Rozšířená funkce TR je vybavena logikou, která zajišťuje správné působení funkce
při vyvíjejících se poruchách, stejně jako při opětném zapnutí do trvajících poruch.
K dispozici je také speciální vstup, který blokuje jednopólové i dvoupólové vypínání
a jeho aktivací je všem vypnutím vnucen režim třípólového vypínání.

1.3 Funkční blok

Obr. 120: Funkční blok TR: Jednofázová, dvoufázová a/nebo třífázová vypínací logika

1.4 Logické schéma

Obr. 121: Zjednodušené logické schéma třífázové vstupní logiky
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Obr. 122: Fázově selektivní vstupní logika
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Obr. 123: Přídavná logika pro provozní režim jednofázového / třífázového vypínání 
(1ph / 3ph)
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Obr. 124: Přídavná logika pro provozní režim jednofázového / dvoufázového / třífázového
vypínání (1ph / 2ph / 3ph)
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Obr. 125: Obvody definitivního vypnutí

1.5 Vstupní a výstupní signály

Upozornění: Některé signály nemusí být u objednané varianty k dispozici.

Tabulka 246: Vstupní signály funkčního bloku TR (TRnn-)

Signál Popis

BLOCK Blokování vypínací logiky

TRN Vypnutí všech tří fází

TRINL1 Vypnutí fáze L1

TRINL2 Vypnutí fáze L2

TRINL3 Vypnutí fáze L3

PSL1 Fázová volba – výběr fáze L1

PSL2 Fázová volba – výběr fáze L2

PSL3 Fázová volba – výběr fáze L3
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Signál Popis

1PTRZ Vypnutí impedanční funkcí bez vlastní fázové volby

1PTREF Vypnutí zemní funkcí bez fázové volby

P3PTR Předvolba všech vypnutí do režimu třífázového vypínání

Upozornění: Některé signály nemusí být u objednané varianty k dispozici.

Tabulka 247: Výstupní signály funkčního bloku TR (TRnn-)

Signál Popis

TRIP Sumární výstupní vypínací signál

TRL1 Výstupní vypínací signál fáze L1

TRL2 Výstupní vypínací signál fáze L2

TRL3 Výstupní vypínací signál fáze L3

TR1P Jednopólové vypínání

TR2P Dvoupólové vypínání

TR3P Třípólové vypínání

1.6 Nastavení parametrů

Tabulka 248: Nastavené parametry funkce vypínací logiky TR (TRnn-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce TR

Program 3ph, 1/3ph,
1/2/3ph

3ph - Provozní režim / program
vypínací logiky

tTripMin 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.150 s Minimální doba, po kterou trvá
vypínací signál (minimální čas
vypnutí)
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1.7 Technická data
Tabulka 249: Vypínací logika

Parametr Hodnota Přesnost

Nastavení minimální délky  vypínací-
ho impulsu, tTripMin

0.000 – 60.000 s
v krocích po 0.001 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms
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2 Ochrana při nesouhlasu pólů (PD)

2.1 Aplikace

K nesouhlasu poloh pólů vypínače může dojít při zapínání i vypínání vypínače s ne-
závislými pohony všech tří pólů. Příčinou tohoto stavu může být přerušení obvodu
zapínací nebo vypínací cívky, nebo mechanická závada, která je důvodem “uvázlé-
ho“ pólu vypínače. Nesouhlas poloh pólů vypínače je možné tolerovat po určitý li-
mitovaný čas. Jedná se například o dobu, kdy probíhá cyklus jednofázového vy-
pnutí a opětného zapnutí. Funkce ochrany při nesouhlasu pólů detekuje nesouhlas
pólů vypínače, který není vyvolán cyklem automatického opětného zapnutí a gene-
ruje vypínací signál směrovaný na vypínač.

2.2 Funkce

Logika nesouhlasu pólů vypínače PD pracuje na principu kontroly stavu pomocných
kontaktů vypínače. Tři paralelně spojené pracovní kontakty jsou zapojeny do série
s třemi paralelně spojenými klidovými kontakty příslušného vypínače. Tato skupina
kontaktů vytváří základní podmínku nesouhlasu pólů a je připojena k binárnímu
vstupu, který je pro funkci vyhrazen.

2.3 Funkční blok

Obr. 126: Funkční blok PD – princip kontroly stavu kontaktů
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2.4 Logické schéma

Obr.127: Zjednodušené schéma logiky nesouhlasu pólů - princip kontroly stavu kontaktů

2.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 250: Vstupní signály funkčního bloku PD (PD---)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce nesouhlasu pólů

1POPEN Jedna fáze rozpojena

BC Zapnutí vypínače

TRIN Aktivace z externího vypnutí

POLDISC Signál nesouhlasu pólů přivedený z vypínače

Tabulka 251: Výstupní signál funkčního bloku PD (PD---)

Signál Popis

TRIP Vypnutí funkcí nesouhlasu pólů
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2.6 Technická data

Tabulka 252: PD – ochrana při nesouhlasu pólů, princip kontroly stavu
kontaktů i vyhodnocení proudové úrovně

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Funkce s kontrolou stavu pomocných
kontaktů – časové zpoždění

(0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Vypínací proud 10% I1b +/- 2,5% Ir

Časové zpoždění (0.000 – 60.000) s
v krocích po 1 ms

+/- 0,5%     +/- 10 ms
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3 Logika rychlého binárního výstupu (HSBO)

3.1 Aplikace

Časy potřebné pro přenosy signálů z binárních vstupů k ochranným funkcím
a z ochranných funkcí na binární výstupy ovlivňují celkový vypínací čas. Hlavním
úkolem logiky rychlého binárního výstupu HSBO je minimalizovat celkové vypínací
časy zavedením kritických propojení mezi binárními vstupy / výstupy ve více pří-
mých vazbách (narozdíl od běžně používaného systému propojení vstupů / výstupů
- I/O).

3.2 Funkce

Výstupy z logiky HSBO používají pro aktivaci binárních výstupů tzv. “rychlé“ vazby
a i vstupy na logiku HSBO využívají stejných “rychlých“ vazeb. Vstupní signály do
logiky jsou odvozeny z binárních vstupů, z výstupů rychlé distanční ochrany a ze
vstupů standardní vypínací logiky i logiky komunikačních schémat. Komunikační
schéma logiky HSBO pracuje paralelně se standardní logikou komunikačních
schémat.

Tyto “rychlé“ vazby na logiku a z logiky HSBO jsou vytvořeny tzv. “pevnými“ propoji
v SW vybavení. Tato konfigurace je provedena interně a nelze ji měnit. Jedinou vý-
jimkou jsou vazby na binární výstupy, kde je ze strany uživatele požadována
a umožněna změna konfigurace v určitém limitovaném rozsahu.

3.3 Funkční blok
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3.4 Logické schéma

Obr. 128: Zjednodušené logické schéma rychlého binárního výstupu
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Obr. 129: Zjednodušené schéma logiky funkce HSBO

3.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 253: Vstupní signály funkčního bloku HSBO (HSBO-)

Signál Popis

BLKHSTR Blokování rychlého vypnutí

BLKHCSC Blokování vyslání rychlého nosného signálu

BLKZCTR Blokování rychlého vypnutí komunikační logikou impedanční
funkce

Tabulka 254: Výstupní signál funkčního bloku HSBO (HSBO-)

Signál Popis

ERROR Výstup chybového hlášení. Pokud  konfigurace “rychlých“ výstupů
není ve shodě s aktuálním HW vybavením, je signál aktivní.
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3.6 Nastavení parametrů

Tabulka 255: Nastavené parametry funkce logiky rychlého binárního výstu-
pu HSBO (HSBO-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

IOMOD 0 – 13 0 - Počet vstupně / výstupních
(I/O) modulů s rychlými vý-
stupními vypínacími kontakty.
Parametr je možné nastavit
pouze prostřednictvím kon-
figuračního nástroje CAP 531.

TR1L1OUT 0 – 24 0 - Výstupní kontakt na I/O mo-
dulu podle nastavení IOMOD.
Rychlé vypnutí fáze L1.  Pa-
rametr je možné nastavit pou-
ze prostřednictvím konfi-
guračního nástroje CAP 531.

TR2L1OUT 0 – 24 0 - Výstupní kontakt na I/O mo-
dulu podle nastavení IOMOD.
Rychlé vypnutí fáze L1.  Pa-
rametr je možné nastavit pou-
ze prostřednictvím konfi-
guračního nástroje CAP 531.

TR1L2OUT 0 – 24 0 - Výstupní kontakt na I/O mo-
dulu podle nastavení IOMOD.
Rychlé vypnutí fáze L2.  Pa-
rametr je možné nastavit pou-
ze prostřednictvím konfi-
guračního nástroje CAP 531.

TR2L2OUT 0 – 24 0 - Výstupní kontakt na I/O mo-
dulu podle nastavení IOMOD.
Rychlé vypnutí fáze L2. Para-
metr je možné nastavit pouze
prostřednictvím konfiguračního
nástroje CAP 531.

TR1L3OUT 0 – 24 0 - Výstupní kontakt na I/O mo-
dulu podle nastavení IOMOD.
Rychlé vypnutí fáze L3. Para-
metr je možné nastavit pouze
prostřednictvím konfiguračního
nástroje CAP 531.
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

TR2L3OUT 0 – 24 0 - Výstupní kontakt na I/O mo-
dulu podle nastavení IOMOD.
Rychlé vypnutí fáze L3. Para-
metr je možné nastavit pouze
prostřednictvím konfiguračního
nástroje CAP 531.

CSL1OUT 0 – 24 0 - Výstupní kontakt na I/O modu-
lu podle nastavení IOMOD.
Vyslaný nosný signál fáze L1.
Parametr je možné nastavit
pouze prostřednictvím kon-
figuračního nástroje CAP 531.

CSL2OUT 0 – 24 0 - Výstupní kontakt na I/O modu-
lu podle nastavení IOMOD.
Vyslaný nosný signál fáze L2.
Parametr je možné nastavit
pouze prostřednictvím kon-
figuračního nástroje CAP 531.

CSL3OUT 0 – 24 0 - Výstupní kontakt na I/O modu-
lu podle nastavení IOMOD.
Vyslaný nosný signál fáze L3.
Parametr je možné nastavit
pouze prostřednictvím kon-
figuračního nástroje CAP 531.

CSMPHOUT 0 – 24 0 - Výstupní kontakt na  I/O mo-
dulu podle nastavení IOMOD.
Vyslaný nosný signál více fází.
Parametr je možné nastavit
pouze prostřednictvím kon-
figuračního nástroje CAP 531.
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4 Logika komunikačního kanálu (CCHL)

4.1 Aplikace

Aby se zlepšily charakteristické vlastnosti systému chránění, je v mnoha aplikacích
použita funkce přenosu dvoustavových signálů On/Off (Zap./Vyp.) z jednoho konce
chráněného vedení na jeho druhý konec. Pro funkce, u kterých je pro aktivaci pří-
mého vypnutí použit signál přijatý přenosovým kanálem bez jakýchkoli dalších
kontrolních podmínek, má přijatý signál prvořadou důležitost, protože příjem chyb-
ného signálu může mít velmi závažné následky. Hlavním úkolem logiky komuni-
kačního kanálu CCHL je umožnit splnění aplikačního požadavku na vysokou bez-
pečnost systému chránění. Tohoto cíle je dosaženo použitím dvou samostatných
kanálů pro jednu funkci. Do logiky CCHL jsou přivedeny vstupy z obou kanálů a vý-
stupem je sloučený signál, určený pro aplikovatelnou funkci (funkce).

4.2 Funkce

Logika CCHL zpracovává signály z obou komunikačních kanálů. Jedná se o signál
přijatý komunikačním kanálem, zabezpečovací/kontrolní signál kanálu a signál po-
ruchy kanálu. V logice příjmu signálu z obou kanálů není implementována debloko-
vací logika. Aby byl výstup této logiky aktivován, musí být aktuální signály v obou
kanálech přijaty současně. Logika příjmu s výběrem “jeden kanál ze dvou“ je uvol-
něna vstupním signálem. Kromě toho je výstup logiky “jeden kanál ze dvou“ aktivo-
ván pouze tehdy, je-li jeden z komunikačních kanálů v poruše. Tato logika je kont-
rolována a řízena poruchou jednoho ze dvou kanálů. Příslušnou volbou je možné
do logiky “jeden kanál ze dvou“ implementovat deblokovací logiku.

Logika CCHL obsahuje bezpečnostní časové členy, které zajišťují, že příjem ruši-
vých signálů nebude v žádném případě aktivovat chybný výstupní signál.

U logiky CCHL je pro každý komunikační kanál k dispozici výstup indikace poruchy.

4.3 Funkční blok
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4.4 Logické schéma

Obr. 130: Logika jednoho komunikačního kanálu

Obr. 131: Kombinace dvou komunikačních kanálů

Obr. 132: Logika poruchy komunikačního kanálu
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4.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 256: Vstupní signály funkčního bloku CCHL (CCHL-)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

CR1 Přijatý nosný signál 1. kanálu

CRG1 Přijatý nosný signál zabezpečení 1. kanálu

COMF1 Porucha 1. komunikačního kanálu

CR2 Přijatý nosný signál 2. kanálu

CRG2 Přijatý nosný signál zabezpečení 2. kanálu

COMF2 Porucha 2. komunikačního kanálu

2TO1OK Uvolnění výstupu výběru “jeden kanál ze dvou“

Tabulka 257: Výstupní signály funkčního bloku CCHL (CCHL-)

Signál Popis

CR Přijatý nosný signál (výběr “jeden kanál ze dvou“ nebo “dva ka-
nály ze dvou“)

CR1CH Nosný signál přijatý pouze jedním komunikačním kanálem
(výběr  “dva kanály ze dvou“)

CR2CH Nosný signál přijatý oběma komunikačními kanály

(výběr  “dva kanály ze dvou“)

CH1FAIL Porucha 1. komunikačního kanálu

CH2FAIL Porucha 2. komunikačního kanálu

4.6 Nastavení parametrů

Tabulka 258: Nastavené parametry funkce logiky komunikačního kanálu
CCHL (CCHL-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce CCHL

Unblock1 Off, On Off - Deblokovací logika 1. komuni-
kačního kanálu uvolněna nebo
blokována
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Unblock2 Off, On Off - Deblokovací logika 2. komuni-
kačního kanálu uvolněna nebo
blokována

tsecC 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Doba, po kterou musí být před
aktivací výstupu logiky sou-
časně přijímány signály z obou
kanálů

tSec1 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Bezpečnostní čas, který zajiš-
ťuje trvalý příjem signálu z
komunikačního kanálu (nikoli
příjem rušivého signálu)

tSec2 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.050 s Bezpečnostní čas, který ná-
sleduje po ztrátě nosného za-
bezpečovacího signálu před
aktivací deblokovací logiky

tReSt 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.200 s Časová perioda, v které musí
dojít k návratu nosného za-
bezpečovacího signálu před-
tím, než je deblokovací logikou
na základě ztráty zabez-
pečovacího signálu aktivován
jiný nosný přijatý signál

tSig 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.050 s Doba,  po kterou musí být
signál přijatý z deblokovací
logiky aktivní
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4.7 Technická data
Tabulka 259: Logika komunikačního kanálu

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Časové zpoždění aktivace výstupu
logiky výběru “dva kanály ze dvou“.
Pro aktivaci musí být současně přijaty
oba signály – tSecC

0.000 – 60.000 s
v krocích po 0.001 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Časové zpoždění aktivace výstupu
logiky výběru “jeden kanál ze dvou“.
Pro aktivaci musí být aktivní přijatý
signál, aniž je aktivní zabezpečovací
signál – tSec1

0.000 – 60.000 s
v krocích po 0.001 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Bezpečnostní časové zpoždění, které
následuje po ztrátě zabezpečovacího
signálu před aktivací přijatého signálu
z deblokovací logiky – tSec2

0.000 – 60.000 s
v krocích po 0.001 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Časové zpoždění, které definuje dobu
aktivního přijatého signálu z debloko-
vací logiky – tSig

0.000 – 60.000 s
v krocích po 0.001 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

Časové zpoždění, v kterém musí dojít
k návratu zabezpečovacího signálu
předtím, než je proveden nový start
deblokovací logiky – tReSt

0.000 – 60.000 s
v krocích po 0.001 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms
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5 Testovací logika komunikačního kanálu (CCHT)

5.1 Aplikace

Sekundární systémy mnoha aplikací vyžadují zkoušení různých funkcí, včetně ge-
nerování informace, která potvrzuje výsledek této zkoušky. Hlavním úkolem testo-
vací logiky komunikačního kanálu CCHT je zajistit zkoušení komunikačního spoje-
ní (přenosu po výkonovém vedení) a zabezpečit indikaci výsledku těchto zkoušek
v aplikacích, kde není možné z ekonomických nebo technických důvodů zajistit tr-
valé monitorování spojení jinými prostředky.

5.2 Funkce

Test komunikačních kanálů lze spustit ručně (prostřednictvím externího tlačítka),
nebo automaticky (prostřednictvím implementovaného časového členu). Při spuš-
tění testu je logikou CCHT aktivováno vyslání impulsu (vyslaný nosný signál) na
vzdálený konec vedení. Tímto zásahem je aktivována aplikovaná externí funkce
(přenosové zařízení). Po přijetí vyslaného signálu terminálem na vzdáleném konci
vedení, je stejnou logickou funkcí CCHT tohoto terminálu okamžitě vyslán zpět sig-
nál na konec vedení, kde původně došlo k aktivaci funkce. Terminál na tomto konci
vedení očekává příjem zpětného signálu, a na základě přijatého nebo nepřijatého
signálu hlásí úspěšnou, nebo neúspěšnou odezvu na aktivovaný test. U funkce je
k dispozici vstup, který umožňuje prostřednictvím externího signálu test přerušit.

5.3 Funkční blok
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5.4 Logické schéma

Obr. 133: Zjednodušené logické schéma funkce CCHT

5.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 260: Vstupní signály funkčního bloku logiky CCHT (CCHT-)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce

RESET Resetování výstražného hlášení / alarmu

CR Přijatý zpětný nosný signál (externí test ukončen)

START Zahájení / aktivace testu
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Tabulka 261: Výstupní signály funkčního bloku logiky CCHT (CCHT-)

Signál Popis

CS Vyslaný nosný signál (test externí funkce)

ALARM Neúspěšný test

CHOK Úspěšný test

5.6 Nastavení parametrů

Tabulka 262: Nastavené parametry funkce testovací logiky komunikačního
kanálu CCHT (CCHT-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce CCHT

StartMode AutoMode

Manual-
Mode

AutoMode - Provozní režim spuštění testu

tStart 0.0 –
90000.0

Krok: 0.1

86400.0 s Časový interval mezi automa-
tickými starty testu komuni-
kačního kanálu

tWait 0.0 –
90000.0

Krok: 0.1

0.1 s Časový interval vymezený pro
úspěšný návrat testovacího
signálu kanálu

tCh 0.0 –
90000.0

Krok: 0.1

0.5 s Časový interval, který násle-
duje po spuštění testu. V této
době nebude vrácen žádný
přijatý signál

tCS 0.0 –
90000.0

Krok: 0.1

0.1 s Doba trvání výstupního testo-
vacího signálu (čas aktivace
signálu)

tChOK 0.0 –
90000.0

Krok: 0.1

60.0 s Doba trvání výstupního sig-
nálu OK (čas aktivace signálu)

tInh 0.0 –
90000.0

Krok: 0.1

0.1 s Doba, o kterou je po resetu
vstupního signálu “BLOCK“
prodlouženo blokování funkce
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5.7 Technická data
Tabulka 263: Testovací logika komunikačního kanálu

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Nezávislé časové zpoždění 0.0 – 90000.0 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

tStart - časový interval mezi automa-
tickými starty testu komunikačního
kanálu

0.0 – 90000.0 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

tWait - časový interval, který je k
dispozici pro test externího zařízení,
aby byl tento test vyhodnocen jako
úspěšný

0.0 – 90000.0 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

tCh – minimální časový interval před
opakovaným testem externí funkce

0.0 – 90000.0 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

tCS – délka výstupního signálu vý-
stupu CS (doba trvání impulsu)

0.0 – 90000.0 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

tChOK - délka výstupního signálu
výstupu CHOK (doba trvání impulsu)

0.0 – 90000.0 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms

tInh – doba prodloužení blokování po
resetu vstupního signálu BLOCK

0.0 – 90000.0 s
v krocích po 0.1 s

+/- 0,5%     +/- 10 ms
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6 Přenos binárního signálu na vzdálený konec (RTC)

6.1 Všeobecné informace

Tato funkce obsahuje dva funkční bloky RTC1- a RTC2-. Oba bloky jsou naprosto
stejné.

6.2 Aplikace

Hlavním úkolem funkce přenosu binárního signálu na vzdálený konec RTC je zajis-
tit přenos a výměnu signálů komunikačních schémat, vypínacích signálů a/nebo ji-
ných binárních signálů mezi protilehlými konci vedení.

6.3 Funkce

Funkce RTC obsahuje dva stejné funkční bloky. Každý blok řídí a ovládá až
16 vstupů a 16 výstupů, což znamená, že celkem je možné přenášet v každém
směru 32 signálů.

Aktualizovaná stavová data zvolených binárních signálů jsou začleněna do datové
zprávy, která je vyslána jedenkrát za výpočtový cyklus.
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6.4 Funkční blok
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6.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 264: Vstupní signály funkce přenosu binárního signálu na vzdálený
konec RTCn (kde n = 1, 2)

Signál Popis

BLOCK Blokování vyslání signálů na vzdálený konec. Nemá žádný vliv na
signály přijímané ze vzdáleného konce.

SEND01 - SEND16 Binární signály, které mají být přeneseny na vzdálený terminál,
vstupy 01 – 16

Tabulka 265: Výstupní signály funkce přenosu binárního signálu na vzdále-
ný konec RTCn (kde n = 1, 2)

Signál Popis

REC01 – REC16 Binární signály přijaté ze vzdáleného terminálu, výstupy 01 – 16

COMFAIL Porucha komunikace

6.6 Nastavení parametrů
Tabulka 266: Nastavené parametry logiky přenosu binárního signálu na

vzdálený konec RTCn (kde n = 1, 2)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

RCyyNAME

kde yy = 01-16

0 – 13 RTCn –
RECyy

- Komunikace na vzdálený
terminál “n“,

Popis / název výstupu yy

Nastaveno prostřednictvím
CAP535

SdyyNAME

kde yy = 01-16

0 – 13 RTCn –
SENDyy

- Komunikace na vzdálený
terminál “n“,

Popis / název vstupu yy

Nastaveno prostřednictvím
CAP535
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7 Sériová komunikace

7.1 Aplikace, společné vlastnosti

Jedno nebo dvě doplňková optická sériová rozhraní, která jsou určena pro dálko-
vou komunikaci, umožňují terminálu, aby se stal součástí řídicího systému rozvod-
ny (SCS), a/nebo monitorovacího systému rozvodny (SMS). Jedno rozhraní je
s protokolem LON a druhé s protokolem SPA, nebo IEC 60870-5-103. Tato rozhra-
ní jsou umístěna na zadním panelu terminálu. Obě rozhraní mohou být konfiguro-
vána navzájem nezávisle, každé s jinou funkčností pro monitorování a nastavení
funkcí v terminálu.

Řídicí systém rozvodny SCS může používat optickou síť. Tato síť umožňuje komu-
nikaci s terminálem prostřednictvím sběrnice LON z pracoviště operátora, z řídicího
centra a také z jiných terminálů.

Druhá sběrnice je určena pro monitorovací systém SMS. K této sběrnici mohou být
připojeny různé číslicové ochrany / terminály s možností dálkové komunikace.
Osobní počítač (PC) je možné připojit přímo (je-li PC umístěn v rozvodně), nebo
prostřednictvím telefonního modemu a telefonní sítě s charakteristikami CCITT.

7.2 Provedení, společné prvky

HW vybavení potřebné pro implementaci komunikace LON je závislé na vlastní
aplikaci, ale jeden ústřední a vždy potřebný prvek je hvězdicový slučovač LON, kte-
rý je s terminály propojen optickými vlákny. Pro komunikaci osobního počítače (PC)
s terminály je potřebné SW vybavení SMS 510 nebo/a aplikační knihovna LIB 520
spolu se systémem MicroSCADA.

Při komunikaci s PC prostřednictvím portu SPA/IEC na zadním panelu je pro vytvo-
ření monitorovacího systému rozvodny z hlediska HW vybavení potřebné pouze
propojení optickými vlákny a opto / elektrický převodník pro PC. Dálková komuni-
kace prostřednictvím telefonní sítě vyžaduje telefonní modem. Při použití komuni-
kačního protokolu SPA (ať místně nebo dálkově) musí být v PC instalován SW
program SMS 510 nebo/a program CAP 535.

Při použití komunikačního portu na čelním panelu je aplikována komunikace SPA
a v terminálu není pro tyto účely potřebná žádná speciální sériová komunikační
funkce. Pro komunikaci musí být v PC instalováno potřebné SW vybavení a k dis-
pozici musí být speciální kabel pro připojení k čelnímu rozhraní.
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Protokol IEC 60870-5-103 implementovaný v terminálech REx 5xx obsahuje násle-
dující funkce:

• Zpracování záznamů změnových stavů (Event)

• Záznam měřených provozních analogových hodnot (Measurements)

• Lokalizace místa poruchy (Fault Location)

• Zpracování povelů / příkazů (Command)

− Zapnutí / vypnutí automatického opětného zapnutí (Autoreclosure ON/OFF)

− Zapnutí / vypnutí vzájemné komunikace ochran (Teleprotection ON/OFF)

− Zapnutí / vypnutí ochrany (Protection ON/OFF)

− Reset LED diod (LED reset)

− Charakteristiky / Skupiny nastavení 1 – 4 (Setting Groups)

• Přenos souboru / souborů poruchových záznamů (File transfer)

• Časová synchronizace (Time synchronization)

Události / změnové stavy vzniklé a vytvořené v terminálu jsou pro protokol IEC
k dispozici ve formě funkčních bloků změnových stavů EV01 – EV06 a funkčních
bloků poruchových záznamů DRP1 – DRP3. Příkazy jsou prezentovány ve vyhra-
zeném funkčním bloku ICOM. Tento blok má výstupní signály pro všechny povely
definované podle protokolu IEC.
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8 Sériová komunikace SPA (Protokol SPA-bus V2.4)

8.1 Aplikace

Tato komunikační sběrnice je používána především pro monitorovací systém SMS.
K této sběrnici mohou být připojeny různé číslicové ochrany / terminály s možností
dálkové komunikace. Osobní počítač (PC) je možné připojit přímo (je-li PC umístěn
v rozvodně), nebo prostřednictvím telefonního modemu a telefonní sítě s charakte-
ristikami CCITT.

8.2 Funkce

Při komunikaci s PC prostřednictvím portu na zadním panelu SPA je pro vytvoření
monitorovacího systému rozvodny z hlediska HW vybavení potřebné pouze propo-
jení optickými vlákny a opto / elektrický převodník pro PC. Dálková komunikace
prostřednictvím telefonní sítě vyžaduje telefonní modem. Při použití komunikačního
protokolu SPA (ať místně nebo dálkově) musí být v PC instalován SW program
SMS 510 nebo/a program CAP 535.

Při použití komunikačního portu na čelním panelu je aplikována komunikace SPA
a v terminálu není pro tyto účely potřebná žádná speciální sériová komunikační
funkce. Pro komunikaci musí být v PC instalováno potřebné SW vybavení a k dis-
pozici musí být speciální kabel pro připojení k čelnímu rozhraní.

8.3 Nastavení parametrů
Tabulka 267: Nastavené parametry komunikace SPA, zadní komunikační

port

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

SlaveNo (1 – 899) 30 - Identifikační číslo sběrnice
SPA

BaudRate 300, 1200
2400, 4800
9600,
19200
38400

9600 Baud Komunikační rychlost

Remote-
ChActgrp

Open,

Block

Open - Open  =  Přístupové právo
pro změnu aktivní skupiny
(oba zadní porty)

RemoteChSet Open,

Block

Open - Open  =  Přístupové právo
pro změnu kteréhokoli pa-
rametru (oba zadní porty)
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Tabulka 268: Nastavené parametry komunikace SPA, čelní komunikační
port

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

SlaveNo (1 – 899) 30 - Identifikační číslo sběrnice
SPA

BaudRate 300, 1200
2400, 4800
9600

9600 Baud Komunikační rychlost

8.4 Technická data

Tabulka 269: Sériová komunikace (SPA)

Funkce Hodnota

Protokol SPA

Komunikační rychlost 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 nebo
38400 bit/s

Číslo podřízené jednotky 1 až 899

Dálková změna aktivní skupiny povolena ano / ne

Dálková změna nastavení povolena ano / ne

Konektory a optická vlákna sklo nebo plast
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9 Sériová komunikace IEC (Protokol IEC 60870-5-103)

9.1 Aplikace

Tento komunikační protokol je používán především tehdy, jestliže terminál chráně-
ní komunikuje s řídicím systémem třetí strany. Tento systém musí mít program,
který je schopen interpretovat komunikační zprávy protokolu IEC 60870-5-103.

9.2 Funkce

Jako alternativa ke komunikaci SPA lze stejný port použít pro komunikaci IEC.
Protokol IEC 60870-5-103 implementovaný v terminálech REx 5xx obsahuje ná-
sledující funkce:

• Zpracování záznamů změnových stavů (Event)

• Záznam měřených provozních analogových hodnot (Measurements)

• Lokalizace místa poruchy (Fault Location)

• Zpracování povelů / příkazů (Command)

− Zapnutí / vypnutí automatického opětného zapnutí (Autoreclosure ON/OFF)

− Zapnutí / vypnutí vzájemné komunikace ochran (Teleprotection ON/OFF)

− Zapnutí / vypnutí ochrany (Protection ON/OFF)

− Reset LED diod (LED reset)

− Charakteristiky / Skupiny nastavení 1 – 4 (Setting Groups)

• Přenos souboru / souborů poruchových záznamů (File transfer)

• Časová synchronizace (Time synchronization)

Události / změnové stavy vzniklé a vytvořené v terminálu jsou pro protokol IEC
k dispozici ve formě funkčních bloků změnových stavů EV01 – EV06 a funkčních
bloků poruchových záznamů DRP1 – DRP3. Příkazy jsou prezentovány ve vyhra-
zeném funkčním bloku ICOM. Tento blok má výstupní signály pro všechny povely
definované podle protokolu IEC.

9.3 Typy informací přenášené protokolem IEC 60870-5-103

V následujících tabulkách jsou specifikovány typy informací, které jsou u imple-
mentovaného komunikačního protokolu IEC 60870-5-103 v produktech řady REx
5xx podporovány.

Aby byly tyto informace podporovány, musí terminál příslušné funkce obsahovat.
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Následující stavy a části nejsou prezentovány:

• Generování změnových stavů v režimu testu

• Důvod / příčina přenosu: Informace č. 11, Místní provoz

Rozhraní EIA RS-485 není podporováno. Pro spojení musí být použity skleněná
nebo plastová optická vlákna. Jako spojovací rozhraní je doporučeno používat ko-
nektor typu BFOC/2.5 (BFOC/2.5 je stejný prvek jako ST konektor). ST konektory
jsou použity u optiky, kde jsou specifikovány standardem.

Další informace jsou uvedeny v IEC standardu IEC 60870-5-103.

Tabulka 270: Čísla informací v monitorovacím směru

Číslo inf. Zpráva Podpora

2 Reset funkčního bloku (FCB) Ano

3 Reset centrální procesorové jednotky (CPU) Ano

4 Start / restart Ano

5 Napájení zapnuto Ne

16 Opětné zapnutí aktivní Ano

17 Vzájemná komunikace ochran aktivní Ano

18 Ochrana aktivní Ano

19 Reset LED diod Ano

20 Informace blokovány Ano

21 Režim testu Ne

22 Místní nastavení parametru Ne

23 Charakteristika 1 / 1. skupina nastavení Ano

24 Charakteristika 2 / 2. skupina nastavení Ano

25 Charakteristika 3 / 3. skupina nastavení Ano

26 Charakteristika 4 / 4. skupina nastavení Ano

27 Pomocný vstup 1 Ano

28 Pomocný vstup 2 Ano

29 Pomocný vstup 3 Ano

30 Pomocný vstup 4 Ano
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Číslo inf. Zpráva Podpora

32 Kontrola měřených hodnot I Ano

33 Kontrola měřených hodnot V Ano

35 Kontrola sledu fází Ne

36 Kontrola vypínacího obvodu Ano

37 Záložní vypnutí I>> Ano

38 Porucha pojistky MTN Ano

39 Porucha vzájemné komunikace ochran Ano

46 Porucha ochrany Ano

47 Skupinová výstraha / alarm Ano

48 Zemní porucha ve fázi L1 Ano

49 Zemní porucha ve fázi L2 Ano

50 Zemní porucha ve fázi L3 Ano

51 Zemní porucha v dopředném směru, např. do vedení Ano

52 Zemní porucha ve zpětném směru, např. do přípojnic Ano

64 Popud / aktivace L1 Ano

65 Popud / aktivace L2 Ano

66 Popud / aktivace L3 Ano

67 Popud / aktivace N Ano

68 Sumární vypnutí Ano

69 Vypnutí L1 Ano

70 Vypnutí L2 Ano

71 Vypnutí L3 Ano

72 Vypnutí I>> (záložní vypínání) Ano

73 Místo poruchy / hodnota X v ohmech Ano

74 Porucha v dopředném směru / vedení Ano

75 Porucha ve zpětném směru / přípojnice Ano

76 Signál vzájemné komunikace ochran vyslán Ano

77 Signál vzájemné komunikace ochran přijat Ano
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Číslo inf. Zpráva Podpora

78 Zóna 1 Ano

79 Zóna 2 Ano

80 Zóna 3 Ano

81 Zóna 4 Ano

82 Zóna 5 Ano

83 Zóna 6 Ano

84 Sumární popud / aktivace Ano

85 Selhání vypínače Ano

86 Vypnutí měřicím systémem fáze L1 Ne

87 Vypnutí měřicím systémem fáze L2 Ne

88 Vypnutí měřicím systémem fáze L3 Ne

89 Vypnutí měřicím systémem E (zemní poruchy) Ne

90 Vypnutí funkcí I> Ano

91 Vypnutí funkcí I>> Ano

92 Vypnutí funkcí IN> Ano

93 Vypnutí funkcí IN>> Ano

128 Vypínač “Zapnut“ funkcí opětného zapnutí Ano

129 Vypínač “Zapnut“ funkcí op. zapnutí s dlouhým časem Ano

130 Funkce OZ blokována Ano

144 Hodnota měřeného proudu Ano

145 Hodnoty měřených proudů, napětí Ano

147 Hodnoty měřených nulových proudů, napětí Ano

148 Měřené hodnoty IL1,2,3,VL123,P,Q,f Ano

240 Čtení záhlaví všech definovaných skupin Ne

241 Čtení všech zapsaných hodnot v jedné skupině. Ne

243 Čtení adresáře jednoho zápisu Ne

244 Čtení hodnoty jednoho zápisu Ne

245 Ukončení obecného dotazu na generická data Ne

249 Zápis údaje s potvrzením Ne

250 Zápis údaje s provedením Ne
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Tabulka 271: Čísla informací v ovládacím směru

Číslo inf. Zpráva Podpora

16 Opětné zapnutí Zapnuto / Vypnuto Ano

17 Vzájemná komunikace ochran Zapnuta / Vypnuta Ano

18 Ochrana Zapnuta / Vypnuta Ano

19 Reset LED diod Ano

23 Charakteristika 1 / 1. skupina nastavení Ano

24 Charakteristika 2 / 2. skupina nastavení Ano

25 Charakteristika 3 / 3. skupina nastavení Ano

26 Charakteristika 4 / 4. skupina nastavení Ano

240 Čtení záhlaví všech definovaných skupin Ne

241 Čtení všech zapsaných hodnot v jedné skupině Ne

243 Čtení adresáře jednoho zápisu Ne

244 Čtení hodnoty jednoho zápisu Ne

245 Ukončení obecného dotazu na generická data Ne

248 Zápis údaje Ne

249 Zápis údaje s potvrzením Ne

250 Zápis údaje s provedením Ne

251 Zrušení zápisu údaje Ne

Tabulka 272: Měřené hodnoty

Měřená hodnota Jmenovitá hodnota

1.2 2.4

Proud L1 Ano

Proud L2 Ano

Proud L3 Ano

Napětí L1 - N Ano

Napětí L2 - N Ano

Napětí L3 - N Ano

Napětí L1 – L2 Ano
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Měřená hodnota Jmenovitá hodnota

1.2 2.4

Činný výkon P Ano

Jalový výkon Q Ano

Tabulka 273: Funkční součinnost, fyzická úroveň

Podpora

Elektrické rozhraní

EIA RS-485 Ne

Počet zátěží Ne

Optické rozhraní

Skleněné vlákno Ano

Plastové vlákno Ano

Přenosová rychlost

9600 bit/s Ano

19200 bit/s Ano

Úroveň linky / vedení

Použit DCF bit Ano

Konektory

Konektor F-SMA Ne

Konektor BFOC/2, 5 Ano

Tabulka 274: Funkční součinnost, aplikační úroveň

Podpora

Volba standardního kódu ASDU v monitorovacím směru

ASDU

1 Časově značkovaná zpráva Ano

2 Časově značkovaná zpráva s relativním časem Ano

3 Měřené hodnoty I Ano

4 Časově značkované měřené hodnoty s rel. časem Ano

5 Identifikace Ano
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Podpora

Volba standardního kódu ASDU v monitorovacím směru

ASDU

6 Časová synchronizace Ano

8 Ukončení obecného dotazu Ano

9 Měřené hodnoty II Ano

10 Generická data Ne

11 Identifikace generických dat Ne

23 Seznam zaznamenaných poruch Ano

26 Připraveno pro přenos dat poruchy Ano

27 Připraveno pro přenos kanálu Ano

28 Připraveno pro přenos značek Ano

29 Přenos značek Ano

30 Přenos dat poruchy Ano

31 Ukončení přenosu Ano

Volba standardního kódu ASDU v ovládacím směru

ASDU

6 Časová synchronizace Ano

7 Dotaz na generická data Ano

10 Generická data Ne

20 Obecný povel / příkaz Ano

21 Generický povel / příkaz Ne

24 Příkaz pro přenos dat poruchy Ano

25 Potvrzení dálkového přenosu dat Ano

Volba základních aplikačních funkcí

Režim testu Ne

Blokování monitorovacího směru Ano

Data poruchy Ano

Vyhrazená data Ne

Generické služby Ne
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9.4 Funkční blok

9.5 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 275: Vstupní signály funkčního bloku IEC (ICOM-)

Signál Popis

FUNCTYPE Hlavní funkční symbol terminálu

OPFNTYPE Hlavní funkční symbol provozu terminálu

Tabulka 276: Výstupní signály funkčního bloku IEC (ICOM-)

Signál Popis

ARBLOCK Povel použitý pro přepnutí funkce aut. opětného zapnutí “Zap/Vyp“

ZCOMBLK Povel použitý pro přepnutí vzájemné kom. vazby ochran “Zap/Vyp“

BLKFNBLK Povel použitý pro přepnutí ochrany “Zap/Vyp“

LEDRS Povel použitý pro reset LED diod

SETG1 Povel použitý pro aktivaci 1. skupiny nastavení

SETG2 Povel použitý pro aktivaci 2. skupiny nastavení

SETG3 Povel použitý pro aktivaci 3. skupiny nastavení

SETG4 Povel použitý pro aktivaci 4. skupiny nastavení

BLKINFO Tento výstup je aktivovaný tehdy, jsou-li všechny informace poslané
na nadřazený (master) systém blokovány
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9.6 Nastavení parametrů

Tabulka 277: Nastavené parametry funkčního bloku IEC (ICOM-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

FuncType 0 – 255 0 - Hlavní funkční symbol
terminálu

Nastaveno prostřednictvím
CAP 535

OpFnType Off, On Off - Hlavní funkční symbol
pro provoz terminálu

Nastaveno prostřednictvím
CAP 535

9.7 Technická data

Tabulka 278: Sériová komunikace (IEC 60870-5-103)

Funkce Hodnota

Protokol IEC 60870-5-103

Komunikační rychlost 9600, 19200 bit/s

Konektory a optická vlákna sklo nebo plast
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10 Sériová komunikace LON

10.1 Aplikace

Systém automatizace rozvodny může využívat optickou síť. Tato síť umožňuje ko-
munikaci s terminálem prostřednictvím sběrnice LON z pracoviště operátora, z ří-
dicího centra a také z jiných terminálů.

10.2 Funkce

Optické sériové rozhraní s protokolem LON umožňuje, aby se terminál stal sou-
částí systému řízení rozvodny (SCS) a/nebo systému monitorování rozvodny
(SMS). Toto rozhraní je umístěno na zadním panelu terminálu. HW vybavení po-
třebné pro implementaci komunikace LON je závislé na vlastní aplikaci, ale jeden
ústřední a vždy potřebný prvek je hvězdicový slučovač LON, který je s terminály
propojen optickými vlákny. Pro komunikaci osobního počítače (PC) s terminály je
potřebné SW vybavení SMS 510, CAP 535 nebo / a aplikační knihovna LIB 520
spolu se systémem MicroSCADA.

10.3 Technická data

Tabulka 279: Sériová komunikace (LON)

Funkce Hodnota

Protokol LON

Komunikační rychlost 1,25 Mbit/s

Konektory a optická vlákna sklo nebo plast
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11 Funkce Event (EV)

11.1 Aplikace

Jestliže je v aplikaci použit systém automatizace rozvodny, lze změnové stavy
z terminálu na úroveň řízení rozvodny posílat spontánně, nebo mohou být tyto
změnové stavy na staniční úroveň přenášeny na základě příkazu. Tyto změnové
stavy jsou vytvářeny z jakýchkoli signálů, které jsou v terminálu k dispozici a jsou
připojeny k funkčnímu bloku změnových stavů. Funkčním blokem změnových stavů
lze také zpracovat signály dvoubitové indikace, které jsou obvykle použity pro indi-
kaci stavu spínacích prvků VVN. Tímto funkčním blokem změnových stavů lze také
vysílat / přenášet data na jiné terminály prostřednictvím sběrnice propojení vývodo-
vých polí (Interbay bus).

11.2 Funkce

V terminálu REx 5xx je v podstatě k dispozici 12 funkčních bloků změnových stavů
EV01 – EV12 s rychlým cyklem zpracování dat. Pokud je v terminálu použita funkce
řízení / ovládání spínacích prvků (Apparatus Control), je k dispozici dalších 32 do-
plňkových funkčních bloků změnových stavů EV13 – EV44 s pomalejším cyklem
zpracování dat.

Každý funkční blok změnových stavů má 16 připojitelných míst, které odpovídají
16-ti vstupům INPUT1 až INPUT16. U každého vstupu lze prostřednictvím konfigu-
račního nástroje CAP 535 zadat název, který může obsahovat až 19 znaků.

Vstupy mohou být použity jako samostatné vstupy signálů změnových stavů, nebo
je lze definovat jako vstupy signálů změnových stavů s dvoubitovou indikací.

Prostřednictvím funkce Mask_Event (Maskování změnových stavů), která je sou-
částí nástroje pro nastavení parametrů PST (Parameter Setting Tool), je možné
vstupy individuálně nastavit tak, že změnový stav je vytvořen při náběhu /aktivaci
signálu, nebo při odpadu / dezaktivaci signálu, nebo jak při náběhu, tak i při odpadu
signálu.

Funkční bloky změnových stavů EV01 – EV06 mají vstupy určené pro informační
čísla a funkční typ / symbol, které jsou použity pro definování změnových stavů
podle komunikačního standardu IEC 60870-5-103.
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11.3 Funkční blok
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11.4 Vstupní signály

Tabulka 280: Vstupní signály funkčního bloku EVENT (EVnn-)

Signál Popis

INPUTy Vstup změnového stavu y, y = 1 – 16

NAMEy Uživatelem definovaný název signálu připojeného k vstupu y.
y = 1 – 16. Řádek o délce až 19-ti znaků.

T_SUPR01 Čas potlačení signálu u vstupu změnového stavu 1 a 2

T_SUPR03 Čas potlačení signálu u vstupu změnového stavu 3 a 4

T_SUPR05 Čas potlačení signálu u vstupu změnového stavu 5 a 6

T_SUPR07 Čas potlačení signálu u vstupu změnového stavu 7 a 8

T_SUPR09 Čas potlačení signálu u vstupu změnového stavu 9 a 10

T_SUPR011 Čas potlačení signálu u vstupu změnového stavu 11 a 12

T_SUPR013 Čas potlačení signálu u vstupu změnového stavu 13 a 14

T_SUPR015 Čas potlačení signálu u vstupu změnového stavu 15 a 16

PrColnn Protokol bloku změnových stavů nn (nn = 01 – 06).
0: Nepoužit, 1: SPA, 2: LON, 3: SPA+LON, 4: IEC, 5: IEC+SPA,
6: IEC+LON, 7: IEC+LON+SPA

Protokol bloku změnových stavů nn (nn = 07– 44).
0: Nepoužito, 1: SPA, 2: LON, 3: SPA+LON

INTERVAL Nastavení času cyklického vysílání dat

BOUND Vstupní signály připojené k jiným terminálům v síti.
0: Nepřipojeno, 1: Připojeno

FuncTEVnn Funkční typ / symbol bloku změnových stavů nn použitý pro IEC
komunikační  protokol (nn = 01 – 06). K dispozici pouze u bloků
EV01 – EV06.

InfoNoy Číslo informace vstupu změnového stavu y, y = 1 – 16. Použito
pro IEC komunikační  protokol. K dispozici pouze u bloků
EV01 – EV06.
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11.5 Nastavení parametrů

Tabulka 281: Nastavené parametry funkce EVENT (Evnn-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

T_SUPR01 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Čas potlačení signálu
u vstupu změn. stavu 1 a 2.
Lze nastavit pouze pomocí
konfig. nástroje CAP 535.

T_SUPR03 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Čas potlačení signálu
u vstupu změn. stavu 3 a 4.
Lze nastavit pouze pomocí
konfig. nástroje CAP 535.

T_SUPR05 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Čas potlačení signálu
u vstupu změn. stavu 5 a 6.
Lze nastavit pouze pomocí
konfig. nástroje CAP 535.

T_SUPR07 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Čas potlačení signálu
u vstupu změn. stavu 7 a 8.
Lze nastavit pouze pomocí
konfig. nástroje CAP 535.

T_SUPR09 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Čas potlačení signálu
u vstupu změn. stavu 9 a 10.
Lze nastavit pouze pomocí
konfig. nástroje CAP 535.

T_SUPR011 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Čas potlačení signálu
u vstupu zm. stavu 11 a 12.
Lze nastavit pouze pomocí
konfig. nástroje CAP 535.

T_SUPR013 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Čas potlačení signálu
u vstupu zm. stavu 13 a 14.
Lze nastavit pouze pomocí
konfig. nástroje CAP 535.

T_SUPR015 0.000 –
60.000

Krok: 0.001

0.000 s Čas potlačení signálu
u vstupu zm. stavu 15 a 16.
Lze nastavit pouze pomocí
konfig. nástroje CAP 535.

NAMEy 0 – 19 Evnn-
INPUTy

znaky Uživatelem definovaný ná-
zev signálu připojeného
k vstupu y, y = 01 – 16.
Řádek o délce až 19 znaků.
Lze nastavit pouze pomocí
konfig. nástroje CAP 535.
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

PrColnn 0 – 7 0 - Protokol bloku změnových
stavů nn (nn=01–06).
0:Nepoužito, 1:SPA, 2:LON
3:SPA+LON, 4:IEC, 5:IEC+
SPA, 6:IEC+LON, 7: IEC+
LON+SPA. Rozsah platný
pouze pro bloky EV01-06.
Lze nastavit pouze pomocí
konfig. nástroje CAP 535.

PrColnn 0 – 3 0 - Protokol bloku změnových
stavů nn (nn=07–44).
0:Nepoužito, 1:SPA, 2:LON
3:SPA+LON. Rozsah platný
pouze pro bloky EV07-44.
Lze nastavit pouze pomocí
konfig. nástroje CAP 535.

INTERVAL 0 – 60

Krok: 1

0 s Čas cyklického vysílání dat.
Lze nastavit pouze pomocí
konfig. nástroje CAP 535.

BOUND 0, 1 0 - Změn. stavy připojené k ji-
ným terminálům v síti.
0:Nepřipojeno, 1:Připojeno
Lze nastavit pouze pomocí
konfig. nástroje CAP 535.

FuncTEVnn 0 – 255

Krok: 1
0 - Funkční typ/symbol bloku

změn. stavů nn (nn=01-06)
použitý pro IEC komuni-
kační protokol. K dispozici
pouze u bloků EV01-06.

InfoNoy 0 – 255

Krok: 1
0 - Číslo informace vstupu

změn. stavu y, y=01-16.
Použito pro IEC komuni-
kační protokol. K dispozici
pouze u bloků EV01-06.

EventMasky No events,
OnSet,
OnReset,
OnChange,
Double Ind.,
Double Ind.
with midpos.

No events - Maska změnového stavu
pro vstup y, y=01-16.
Lze nastavit pouze pomocí
PST (Parameter Setting
Tool).
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12 Čítač změnových stavů (CN)

12.1 Aplikace

Funkce obsahuje šest čítačů, které jsou použity pro ukládání informace o počtu ča-
sových intervalů, po které byl každý čítač aktivován. Funkce je vybavena společ-
ným blokovacím vstupem všech šesti čítačů, který je využit například při zkoušení
zařízení. Pomocí parametrového nastavení je možné nastavit každý čítač do aktiv-
ního (“On / Zap.“) nebo neaktivního (“Off / Vyp.“) provozního režimu.

12.2 Funkce

Funkční blok má šest vstupů určených pro zvyšování hodnoty v každém z přísluš-
ných šesti čítačů. Hodnota v čítači je zvyšována každou náběžnou (kladnou) hra-
nou vstupního signálu o jednotkový krok.

Funkční blok je vybaven blokovacím vstupem BLOCK. Při aktivaci tohoto vstupu je
všech šest čítačů blokováno.

12.3 Funkční blok

12.4 Vstupní signály

Tabulka 282: Vstupní signály funkčního bloku CN01

Signál Popis

BLOCK Blokování čítačů

COUNTER1 Vstup 1. čítače

COUNTER2 Vstup 2. čítače

COUNTER3 Vstup 3. čítače
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Signál Popis

COUNTER4 Vstup 4. čítače

COUNTER5 Vstup 5. čítače

COUNTER6 Vstup 6. čítače

12.5 Nastavení parametrů

Tabulka 283: Nastavené parametry funkčního bloku CN01

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Counter 1 Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - 1. čítač

Counter 2 Off, On Off - 2. čítač

Counter 3 Off, On Off - 3. čítač

Counter 4 Off, On Off - 4. čítač

Counter 5 Off, On Off - 5. čítač

Counter 6 Off, On Off - 6. čítač

12.6 Technická data
Tabulka 284: Funkce čítače změnových stavů

Funkce Hodnota

Hodnota v čítači 0 – 10000

Max. načítaná rychlost 10 impulsů / sekundu
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Kapitola 11 Monitorovací
funkce

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány monitorovací funkce.
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1 Indikační funkce LED (HL, HLED)

1.1 Aplikace

U každé indikační LED diody je možné samostatně nastavit šest různých provoz-
ních sekvencí. Jedná se o dvě funkční sekvence sledování stavu signálu (Follow)
a čtyři funkční sekvence s přídržnou / paměťovou funkcí (Latched). Dvě funkční
sekvence s přídržnou funkcí jsou určeny pro indikaci stavu systému chránění buď
v režimu sběru stavových změn, nebo v režimu opětného startu signalizace změ-
nou stavu signálu (restartu), obě sekvence s možností resetu. Zbývající dvě sek-
vence s přídržnou funkcí pracují v režimu sběru stavových změn a jsou určeny pro
systém signalizace s možností kvitace signálu (potvrzení signalizace).

1.2 Funkce

Funkce indikace LED diodami obsahuje jeden společný funkční blok označený
symbolem HLED a jeden funkční blok pro každou LED diodu označený symboly
HL01, HL02, …., HL18.

Barvu LED diody je možné navolit samostatně v každém funkčním bloku a k dispo-
zici jsou červená, žlutá, nebo zelená barva. Pro každou barvu je vyhrazen jeden
samostatný vstupní indikační signál. Jestliže je současně aktivována indikace více
než pouze v jedné barvě, je platné následující prioritní pořadí barev: červená, žlutá
a zelená barva (červená barva s nejvyšší prioritou).

Stavové informace LED diod jsou uloženy v paměti i po ztrátě pomocného napáje-
ní, takže poslední stav indikace LED diodami je zobrazen okamžitě poté, co je ter-
minál úspěšně restartován.

1.3 Funkční bloky
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1.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 285: Vstupní signály funkčního bloku HMI_LEDS (HLnn-)

Signál Popis

RED Vstupní signál pro indikaci červenou barvou

YELLOW Vstupní signál pro indikaci žlutou barvou

GREEN Vstupní signál pro indikaci zelenou barvou

Tabulka 286: Vstupní signály funkčního bloku HMI_LED (HLED-)

Signál Popis

ACK-RST Vstup pro potvrzení / reset indikací na jednotce LED diod.
Určeno pro signál externího potvrzení / resetu.

BLOCK Vstup pro blokování signalizační jednotky LED diod.
Určeno pro externí blokování.

LEDTEST Vstup pro externí test LED diod.
Společný vstup pro celou jednotky LED diod

Tabulka 287: Výstupní signály funkčního bloku HMI_LED (HLED-)

Signál Popis

NEWIND Výstup, na kterém je generován impuls při aktivaci jakéhokoli
nového signálu na indikačním vstupu

FAIL Indikace “přeplnění“ vyrovnávací paměti HMI-LED
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1.5 Nastavení parametrů

Tabulka 288: Nastavené parametry indikační funkce LED

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

On - Provozní zapnutí / vypnutí
funkčního bloku indikace

tRestart 0.0 – 90000.0

Krok: 0.1

5.0 s Parametr definuje délku (čas)
poruchy, po které je poslední
aktivní signál resetován, nebo
byl překročen čas tMax. Pa-
rametr lze aplikovat pouze
v režimu LatchedReset-S.

tMax 0.0 – 90000.0

Krok: 0.1

5.0 s Maximální doba, po kterou je
povoleno indikovaným signá-
lem ovlivňovat definici poru-
chového stavu. Parametr lze
aplikovat pouze v režimu La-
tchedReset-S.

SeqType-
LEDx

Follow-S,
Follow-F,

LatchedAck-F-S,
LatchedAck-S-F,

LatchedColl-S,

LatchedReset-S

Follow-S - Navolený typ indikační sek-
vence funkce LEDx (x = 1-18)

S = Trvalé světlo
F = Kmitavé světlo
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2 Poruchový záznam (DRP)

2.1 Aplikace

Poruchový záznam poskytuje operátorovi sítě odpovídající informace o poruchách
v primárním systému sítě. Tato funkce obsahuje několik nižších funkčních úrovní,
které strukturovaným způsobem umožňují různým uživatelům přístup k odpovída-
jícím informacím.

U příslušných binárních signálů navolte aktivaci červené LED diody na HMI rozhra-
ní tak, aby byla indikována vypnutí, nebo jiná výstražná hlášení.

2.2 Funkce

V poruchovém záznamu jsou uvedena data až 10-ti poruch, která jsou shromáž-
děna ze všech subsystémů. Tato data jsou uložena v energeticky nezávislé paměti,
která je použita jako cyklicky pracující vyrovnávací paměť, v které jsou vždy ulože-
ny poslední vzniklé poruchy. Sběr dat je uskutečněn během seřiditelného časového
rámce okna sběru dat. Toto okno umožňuje sběr dat v určitém časovém úseku
před poruchou, během poruchy i po poruše.

Sběr dat je inicializován spuštěním funkce. Pro spuštění je možné použít jakýkoli
vstupní binární signál, nebo výstupní signál funkčního bloku. Také analogové sig-
nály je možné nastavit tak, aby aktivovaly sběr dat. Záznam je možné spustit jak od
překročení úrovně analogového signálu, tak i od poklesu úrovně analogového sig-
nálu pod určitou úroveň. Spuštění záznamu je společné pro všechny subsystémy,
to znamená, že všechny záznamy jsou spuštěny současně.

Cyklus spuštění záznamu je indikován žlutou LED diodou na HMI rozhraní, která
svítí. Binární signály je také možné použít pro aktivaci červené LED diody na HMI
rozhraní, a tím vytvořit další výstražné hlášení poruchového stavu. Na jednotce
místního ovládání HMI je možné zobrazit sumarizační výpis o poruše.

Přehled poruch je sumarizační výpis všech uložených poruchových záznamů. Pře-
hled je k dispozici pouze na PC, které je připojeno k čelnímu rozhraní, nebo je
k dispozici v monitorovacím systému (SMS). Tento přehled obsahuje:

• Index poruchy
• Datum a čas vzniku poruchy
• Vypínací signály
• Vypínací signály, které aktivovaly záznam
• Vzdálenost k poruše (jestliže je k dispozici funkce lokátoru poruch)
• Poruchovou smyčku navolenou lokátorem poruch (je-li lokátor k dispozici)
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2.3 Funkční blok
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2.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 289: Vstupní signály funkčního bloku DISTURBREPORT (DRPn-)

Signál Popis

CLRLEDS Vymazání stavu signalizačních LED diod na HMI (pouze DRP1)

INPUT1 – INPUT48 Volba binárního signálu, který bude zaznamenán jako signál č. xx
xx = 1 – 48

NAME01 – 48 Název signálu zadaný uživatelem, určený pro prezentaci poruchy -
13 znaků

FuncT01 – 48 Funkční typ / symbol zadaný uživatelem (pro protokol IEC)

InfoNo01 - 48 Číslo informace zadané uživatelem (pro protokol IEC)

Tabulka 290: Výstupní signály funkčního bloku DISTURBREPORT (DRPn-)

Signál Popis

OFF Funkce poruchového záznamu vypnuta

RECSTART Funkce poruchového záznamu aktivována / spuštěna

RECMADE Poruchový záznam proveden

MEMUSED Více než 80% záznamové paměti použito / zaplněno

CLEARED Všechny poruchy v poruchovém záznamu vymazány

2.5 Nastavení parametrů

Tabulka 291: Nastavené parametry funkce poruchového záznamu

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vypnuto,
Zapnuto)

On - Parametr určuje, budou-li poruchy
zaznamenány (On), nebo zda
zaznamenány nebudou (Off)

PostRetrig Off, On
(Vypnuto,
Zapnuto)

Off - Parametr určuje, bude-li opětné
spuštění během záznamu dat po
po poruše povoleno (On), nebo
zda povoleno nebude (Off)
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Tabulka 292: Parametr pro nastavení pořadového čísla

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

SequenceNo 0 – 255

Krok: 1

0 - Parametr umožňuje ruční
nastavení pořadového čísla
příštího záznamu poruchy

Tabulka 293: Nastavené parametry záznamového času

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

tPre 0.05 – 0.30

Krok: 0.01

0.10 s Čas záznamu dat před
poruchou

tPost 0.1 – 5.0

Krok: 0.1

0.5 s Čas záznamu dat po
poruše

tLim 0.5 – 6.0

Krok: 0.1

1.0 s Limitní čas záznamu
poruchy

Tabulka 294: Nastavené parametry záznamu binárních signálů

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

TrigOperation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Parametr určuje, je-li záznam
poruchy signálem spuštěn

TrigLevel Trig on 1,
Trig on 0

Trig on 1 - Parametr volí typ změny
stavu signálu, který aktivuje
spuštění záznamu

IndicationMask Hide, Show Hide - Parametr určuje, je-li signál
obsažen v seznamu indikací
rozhraní HMI

SetLed Off, On Off - Parametr určuje, zda signál
aktivuje červenou LED diodu
na rozhraní HMI

NAME 1 - 13 Input n Znaky Název signálu, který je použit
v poruchovém záznamu
a v seznamu indikací. Lze
nastavit pouze pomocí konfi-
guračního nástroje.
(n = 1 – 48)
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Tabulka 295: Nastavené parametry napětí měřených zapisovačem poruch

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

On - Parametr určuje, zda je ana-
logový signál zaznamenán
(On), nebo zda zaznamenán
není (Off)

< TrigLevel 0 – 110
Krok: 1

90 %
Unb

Podpěťová úroveň spuštění
v procentech jm. hod.signálu

> TrigLevel 0 – 200
Krok: 1

110 %
Unb

Přepěťová úroveň spuštění
v procentech jm. hod.signálu

< TrigOperation Off, On Off - Parametr určuje, zda jsou
podpěť. podmínky spuštění
u analog. sig. použity (On),
nebo zda použity nejsou (Off)

> TrigOperation Off, On Off - Parametr určuje, zda jsou
přepěť. podmínky spuštění
u analog. sig. použity (On),
nebo zda použity nejsou (Off)

Tabulka 296: Nastavené parametry proudů měřených zapisovačem poruch

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

On - Parametr určuje, zda je ana-
logový signál zaznamenán
(On), nebo zda zaznamenán
není (Off)

< TrigLevel 0 – 200
Krok: 1

50 %
Inb

Podproudová úroveň spuštění
v procentech jm. hod.signálu

> TrigLevel 0 – 5000
Krok: 1

200 %
Inb

Nadproudová úroveň spuštění
v procentech jm. hod.signálu

< TrigOperation Off, On Off - Parametr určuje, zda jsou
podproud. podmínky spuštění
u analog. sig. použity (On),
nebo zda použity nejsou (Off)

> TrigOperation Off, On Off - Parametr určuje, zda jsou
nadproud. podmínky spuštění
u analog. sig. použity (On),
nebo zda použity nejsou (Off)
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Tabulka 297: Nastavení parametrů poruchového záznamu

Operation Disturb-
Summary

Výsledný provozní režim

Off Off • Poruchy nejsou zaznamenány ani ukládány
• Informace indikované LED diodami nejsou zobrazeny na

rozhraní HMI a nejsou ukládány
• Na rozhraní HMI neroluje žádný sumarizační výpis

Off On • Poruchy nejsou zaznamenány ani ukládány
• Informace indikované LED diodami (žlutá – popud, červe-

ná – vypnutí) jsou zobrazeny na místním rozhraní HMI, ale
nejsou v terminálu ukládány

• Na místním rozhraní HMI roluje automaticky sumarizační
výpis o posledních dvou zaznamenaných poruchách až do
doby, dokud není výpis vymazán

• Informace nejsou v terminálu ukládány

On On
nebo
Off

• Poruchový záznam pracuje v normálním režimu
• Poruchy jsou zaznamenány a uloženy. Data lze odečíst na

místním rozhraní HMI, z PC připojeného k čelnímu roz-
hraní, nebo v systému SMS. Informace indikované LED
diodami (žlutá – popud, červená – vypnutí) jsou uloženy

• Na místním rozhraní HMI roluje automaticky sumarizační
výpis o posledních dvou zaznamenaných poruchách až do
doby, dokud není výpis vymazán

• Všechna data poruch, která jsou uložena během provozu
v režimu testu, zůstávají v terminálu uložena i po přepnutí
do normálního provozního režimu

2.6 Technická data

Tabulka 289: Charakteristické vlastnosti poruchového záznamu

Data Rozsah seřiditelnosti

Čas záznamu dat před poruchou 50 – 300 ms v krocích po 10 ms

Čas záznamu dat po poruše 100 – 5000 ms v krocích po 100 ms

Limitní čas záznamu poruchy 500 – 6000 ms v krocích po 100 ms

Počet zaznamenaných poruch Maximálně 10 poruch
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3 Indikace

3.1 Aplikace

Pro zobrazení stavů binárních signálů během poruchy použijte seznam indikací.
V záznamu jsou uvedeny všechny vstupní binární signály funkce poruchového zá-
znamu.

3.2 Funkce

V seznamu indikací jsou uvedeny binární signály, u kterých byla během času defi-
novaného oknem sběru dat poruchy zjištěna změna stavu z úrovně log. 0 na úro-
veň log. 1. To znamená, že signály s konstantní hodnotou úrovně log. 0, signály
s konstantní hodnotou úrovně log. 1, nebo signály se změnou stavu z úrovně log. 1
na úroveň log. 0 nebudou v seznamu indikací uvedeny. Signály nejsou časově
značkované. Aby byl signál v seznamu indikací uveden:

1. Musí být připojen k funkčnímu bloku DRP

2. Parametr nastavení příslušného vstupu “IndicationMask“ (Maska indikace)
musí být nastaven na hodnotu “Show“ (Zobrazit).

Výstupní signály ostatních konfigurovaných funkčních bloků budou v seznamu indi-
kací uvedeny pod názvem, který je zadán v příslušném seznamu signálů. Vstupní
binární signály jsou v seznamu uvedeny pod názvem, který je definován při konfi-
guraci terminálu.

Indikace je možné zobrazit na místním rozhraní HMI a prostřednictvím monitorova-
cího systému SMS.
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4 Poruchový zapisovač

4.1 Aplikace

Aby bylo možné poruchy analyzovat, je pro záznam analogových a binárních sig-
nálů během poruchy použit poruchový zapisovač. Tyto analýzy obvykle zahrnují
zjištění závažnosti poruchy, dobu trvání poruchy a odezvy ochran na poruchu. Za-
znamenaná data mohou být přehrána do zkušebního zařízení, aby se ověřil zásah
ochran v systému chránění.

4.2 Funkce

Poruchový zapisovač zaznamenává informace o analogových i binárních signá-
lech.

Tyto analogové a binární signály mohou být současně použity i pro spuštění funkce
záznamu. Signál spuštění nemusí být nutně zaznamenáván.

Spuštění funkce je také aktivováno i v případech, kdy analogový signál klesne pod,
resp. ze zvýší nad, nastavené limitní hodnoty. Úroveň spuštění je porovnávána se
střední hodnotou signálu v rozsahu špička – špička, což funkci činí necitlivou na
vysunutí stejnosměrnou složkou měřené veličiny (DC offset). Podmínky nutné pro
spuštění funkce musí být splněny nejméně po dobu celé jedné periody, tj. po dobu
20 ms při kmitočtu sítě 50 Hz.

Zapisovač průběžně zaznamenává data do cyklické vyrovnávací paměti, která je
schopna uložit data generovaná během času záznamu před poruchou. Tento čas
je nastaven v okně pro sběr dat. V okamžiku spuštění jsou data časového úseku
před poruchou uložena a jsou zaznamenána data vlastní poruchy i data po poruše
v časovém úseku, který je definován v okně sběru dat.

Oblast paměti RAM, která je vyhrazena pro dočasné ukládání zaznamenaných dat,
je rozdělena do několika dílčích oblastí, z nichž každá je určena pro jeden záznam.
Velikost dílčí oblasti je závislá na nastavených časech záznamu. V terminálu je do-
statek paměti pro čtyři po sobě jdoucí záznamy s maximálním počtem zaznamena-
ných analogových kanálů a s maximálně nastavenými časy. Pokud při nové poruše
již není žádná dílčí oblast paměti volná, je nejstarší záznam přepsán.

Po ukončení záznamu pokračuje proces zpracování dat následujícími úkony:

• Sloučením dat analogových kanálů s daty binárních signálů, která jsou uložena
ve vyrovnávací paměti záznamu změnových stavů.

• Kompresí dat, aniž dojde k ztrátě přesnosti těchto dat.
• Uložením komprimovaných dat v energeticky nezávislé paměti.

Poruchové záznamy je možné zobrazit prostřednictvím systémů SMS a SCS.
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4.3 Technická data

Tabulka 299: Nastavení parametrů poruchového zapisovače

Funkce Rozsah seřiditelnosti

Spuštění záznamu nadproudem 0 – 5000% Inb v krocích po 1%

Spuštění záznamu poklesem proudu 0 – 200% Inb v krocích po 1%

Spuštění záznamu přepětím 0 – 200% Unb v krocích po 1%
při sekundárním napětí 100V

Spuštění záznamu podpětím 0 – 110% Unb v krocích po 1%

Tabulka 300: Charakteristické vlastnosti poruchového zapisovače

Data Hodnota

Počet binárních signálů 48

Počet analogových signálů 10

Vzorkovací rychlost 2 kHz

Šířka záznamového pásma 5 – 250 Hz

Celkový záznamový čas při záznamu 10 analogových a
48 binárních signálů (obsah harmonických složek může
ovlivnit maximální čas záznamu)

40 s
(typická hodnota)

Napěťové kanály Dynamický rozsah (0,01 - 2,0) x Ur  při
sek. napětí 100/200 V

Rozlišení 0,1% Ur

Přesnost při U ≤ Ur 2,5% Ur

jmen. frekvenci
U > Ur 2,5% U

Proudové kanály Dynamický rozsah Bez vysunutí
ss složkou

(0,01 - 110) x Ir

S plným vysunu-
tím ss složkou

(0,01 – 60) x Ir

Rozlišení 0,5% Ir

Přesnost při I ≤ Ir +/- 2,5% Ir
jmen. frekvenci

I > Ir +/- 2,5% I
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5 Zapisovač změnových stavů

5.1 Aplikace

Aby byl k dispozici seznam změnových stavů binárních signálů, které jsou aktivo-
vány během poruchy, je použit zapisovač změnových stavů.

5.2 Funkce

V okamžiku, kdy jsou splněny podmínky pro spuštění a je aktivován poruchový zá-
znam, je funkcí zapisovače změnových stavů proveden sběr dat časově značkova-
ných změnových stavů u 48 binárních signálů, které jsou přiřazeny k poruchovému
záznamu. Funkcí je vytvořen seznam stavových změn v chronologickém pořadí.
Každý seznam může obsahovat až 150 časově značkovaných změnových stavů,
které mohou být generovány jak z interních logických signálů, tak i ze vstupních bi-
nárních kanálů. Tyto změnové stavy jsou zaznamenávány během celého času zá-
znamu. Celkový čas záznamu je závislý na nastavených záznamových časech a na
skutečném čase poruchy.

Změnové stavy je možné zobrazit prostřednictvím systémů SMS a SCS.

5.3 Technická data

Tabulka 301: Charakteristické vlastnosti zapisovače změnových stavů

Funkce Hodnota

Kapacita vyrovnávací paměti
zapisovače změnových stavů

Max. počet změnových stavů /
jeden poruchový záznam

150

Max. počet poruchových záznamů 10
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6 Lokátor poruch (FLOC)

6.1 Aplikace

Přesný lokátor poruch je základním doplňkem ochrany vedení. Lokátor poruch po-
skytuje informaci o vzdálenosti k poruše spolu s informací o měřicí smyčce, která
byla při výpočtu použita.

Spolehlivá informace o místě poruchy redukuje časy, kdy je zařízení vyřazeno
z provozu a minimalizuje potřebu kontrolních průzkumů a pochůzek.

Tato funkce má určitá omezení v aplikacích se sériově kompenzovaným vedením.

6.2 Funkce

Lokátor poruch je možné aktivovat kterýmkoli interním nebo externím binárním sig-
nálem. Pro výpočet vzdálenosti k poruše jsou poté použity hodnoty fázorů proudů
a napětí před poruchou a při poruše, které byly vyfiltrovány z dat poruchy uložené
v číslicové vzorkovací paměti. Fázově selektivní signály ze zabudovaných ochran-
ných funkcí poskytují informace potřebné pro volbu smyčky, která má být při výpo-
čtu použita. Pro tuto fázovou volbu je také možné použít externí informaci.

Pro výpočet vzdálenosti k poruše je použit algoritmus modelu vedení, který bere
v úvahu zdroje na obou koncích vedení. Tímto způsobem je možné kompenzovat
vliv zatěžovacího proudu, vliv napájení ze vzdáleného konce vedení i vliv odporu
poruchy a výsledkem je vysoká přesnost výpočtu.

V případě dvojitých vedení je vliv vzájemné nulové impedance Zm0 kompenzován
vyhodnocením a zohledněním nulového proudu paralelního vedení.

Funkce podle příslušné volby indikuje vzdálenost k poruše v procentech hodnoty
délky vedení, v kilometrech nebo v mílích. SPA adresa 61V13 obsahuje také údaj
o vzdálenosti k poslední poruše.

Existuje možnost provést přepočet údaje se změněnými nastavenými parametry.

Uloženy jsou informace o posledních 10-ti poruchách.
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6.3 Funkční blok

6.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 302: Vstupní signály funkčního bloku FLOC (FLOC-)

Signál Popis

PSL1 Informace o fázové volbě lokátoru poruch – fáze L1

PSL2 Informace o fázové volbě lokátoru poruch – fáze L2

PSL3 Informace o fázové volbě lokátoru poruch – fáze L3

RELEASE Aktivace funkce lokátoru poruch

Tabulka 302: Výstupní signály funkčního bloku FLOC (FLOC-)

Signál Popis

DISTH8 Údaj lokátoru poruch v BCD kódu – H8, nejvyšší platná číslice, bit 4
(BCD – Binary Coded Decimal = Binárně kódovaná desítková číslice)

DISTH4 Údaj lokátoru poruch v BCD kódu – H4, nejvyšší platná číslice, bit 3

DISTH2 Údaj lokátoru poruch v BCD kódu – H2, nejvyšší platná číslice, bit 2

DISTH1 Údaj lokátoru poruch v BCD kódu – H1, nejvyšší platná číslice, bit 1

DISTL8 Údaj lokátoru poruch v BCD kódu – L8, nejnižší platná číslice, bit 4

DISTL4 Údaj lokátoru poruch v BCD kódu – L4, nejnižší platná číslice, bit 3

DISTL2 Údaj lokátoru poruch v BCD kódu – L2, nejnižší platná číslice, bit 2

DISTL1 Údaj lokátoru poruch v BCD kódu – L1, nejnižší platná číslice, bit 1

DISTOK Údaj lokátoru poruch o vzdálenosti je správný
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6.5 Nastavení parametrů

Nastavené parametry odporových a reaktančních dosahů jsou uvedeny pro terminály
s jmenovitým proudem Ir = 1 A. U terminálů s jmenovitým proudem Ir = 5 A musí být
impedanční hodnoty vyděleny číslem 5.

Tabulka 304: Nastavené parametry funkce lokátoru poruch FLOC (FLOC-)
(Referenční vedení)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis parametru

Length unit km, mile km km,míle Jednotka délky vedení -
km nebo míle

Line lenght 0.00 –
10000.00

Krok: 0.01

40.00 - Hodnota délky vedení uvedená
ve zvolených jednotkách

X1 0.001 –
1500.000

Krok: 0.001

12.000 ohmů /
fázi

Sousledná složka reaktance
vedení

R1 0.001 –
1500.000

Krok: 0.001

2.000 ohmů /
fázi

Sousledná složka odporu
vedení

X0 0.001 –
1500.000

Krok: 0.001

48.000 ohmů /
fázi

Nulová složka reaktance
vedení

R0 0.001 –
1500.000

Krok: 0.001

8.000 ohmů /
fázi

Nulová složka odporu
vedení

X1SA 0.001 –
1500.000

Krok: 0.001

12.000 ohmů /
fázi

Sousledná složka reaktance
zdroje, bližší konec

R1SA 0.001 –
1500.000

Krok: 0.001

2.000 ohmů /
fázi

Sousledná složka odporu
zdroje, bližší konec

X1SB 0.001 –
1500.000

Krok: 0.001

12.000 ohmů /
fázi

Sousledná složka reaktance
zdroje, vzdálený konec
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis parametru

R1SB 0.001 –
1500.000

Krok: 0.001

2.000 ohmů /
fázi

Sousledná složka odporu
zdroje, vzdálený konec

Xm0 0.001 –
1500.000

Krok: 0.001

0.000 ohmů /
fázi

Vzájemná reaktance paralelního
vedení

Rm0 0.001 –
1500.000

Krok: 0.001

0.000 ohmů /
fázi

Vzájemný odpor paralelního
vedení

6.6 Technická data

Tabulka 305: Funkce FLOC – Lokátor poruch

Data Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vzdálenost k
poruše (lokátor)

Dosah pro
Ir = 1 A

V odporovém
směru

(0 – 1500) ohmů / fázi +/- 2,5%
(typická

V reaktančním
směru

(0 – 1500) ohmů / fázi
hodnota)

Fázová  volba Podle vstupních
signálů
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7 Zapisovač vypínacích hodnot

7.1 Aplikace

Aby byly k dispozici informace o hodnotách fázorů napětí a proudů před poruchou
a při poruše, které jsou potřebné pro detailní analýzu závažnosti poruchy a pro ur-
čení poruchou postižených fází, je k záznamu těchto dat použit zapisovač vypína-
cích hodnot.

7.2 Funkce

Hodnoty fázorů proudů a napětí před poruchou a při poruše jsou vyfiltrovány z dat
poruchy, která jsou uložena v číslicových vzorkovacích pamětech.

Jestliže je spuštěna funkce záznamu poruch, je funkcí zapisovače vypínacích hod-
not vyhledávána neperiodická změna hodnot analogových kanálů. Pokud je taková
změna vyvolaná poruchou zjištěna, funkce vypočte efektivní (RMS) hodnoty veličin
v průběhu jedné periody před poruchou. Tento výpočet začíná 1,5 periody před
změnou, která byla poruchou vyvolána. Hodnoty při poruše jsou vypočítávány z ně-
kolika vzorků měřených hodnot po vzniku poruchy. Pro tento výpočet jsou použity
vzorky hodnot v časovém rozmezí 1/2 – 2 periody. Tento časový rozsah je určen
průběhem vzorkovaných signálů.

Jestliže není vyhledán žádný vzorek hodnot indikující poruchu, je vzorek hodnot
sejmutý v okamžiku spuštění funkce použit jako základní vzorek pro výpočet. Zá-
kladem pro výpočet předpokládaných hodnot jsou v tomto případě vzorky sejmuté
v průběhu jedné periody před okamžikem spuštění funkce. V těchto případech jsou
vypočtené hodnoty použity jako hodnoty před poruchou, i jako hodnoty při poruše.

Záznam hodnot je možné zobrazit na místním rozhraní HMI, nebo prostřednictvím
monitorovacího systému SMS.
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8 Monitorování měření střídavých analogových signálů

8.1 Aplikace

U signálů je možné nastavit výstražné limity a tyto limity použít jako aktivační úrov-
ně, tj. úrovně určené pro generování vypínacích signálů. SW funkce, které podpo-
rují prezentaci měřených hodnot, jsou v terminálu vždy implementovány. Aby bylo
možné vyhledat a zobrazit aktuální hodnoty signálů, musí být terminál vybaven pří-
slušným HW měřicím modulem (moduly).

Přístup k třífázovým nebo jednofázovým hodnotám napětí a proudů je zajištěn po-
užitím funkce monitorování střídavých signálů. Při třífázovém měření veličin jsou
vypočteny hodnoty zdánlivého výkonu, činného výkonu, jalového výkonu, frekvence
a efektivní hodnoty napětí a proudů pro každou fázi. Vypočteny jsou také střední
hodnoty napětí a proudů.

8.2 Funkce

Funkce monitorování střídavých signálů poskytuje informace o třífázových nebo
jednofázových hodnotách napětí a proudů. Při třífázovém měření je možné vypo-
čítat hodnoty činného výkonu, jalového výkonu, zdánlivého výkonu, frekvence
a efektivní hodnoty napětí a proudů u každé fáze. Nastavené výstražné limity
těchto hodnot je možné použít jako aktivační signály, tj. signály určené pro genero-
vání vypínacích signálů.

V terminálu jsou vždy implementovány SW funkce, které podporují prezentaci mě-
řených hodnot. Aktuální hodnoty signálů je možné vyhledat a zobrazit pouze tehdy,
je-li terminál vybaven příslušným HW měřicím modulem (moduly).

8.3 Funkční blok
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Tabulka 306: Typy funkčních bloků monitorování střídavých analogových
signálů

Příklad názvu
(DAnn-)

Název funkčního bloku Popis

DA01- DirAnalogIn_U1 Vstupní napětí U1

DA02- DirAnalogIn_U2 Vstupní napětí U2

DA03- DirAnalogIn_U3 Vstupní napětí U3

DA04- DirAnalogIn_U4 Vstupní napětí U4

DA05- DirAnalogIn_U5 Vstupní napětí U5

DA06- DirAnalogIn_I1 Vstupní proud I1

DA07- DirAnalogIn_I2 Vstupní proud I2

DA08- DirAnalogIn_I3 Vstupní proud I3

DA09- DirAnalogIn_I4 Vstupní proud I4

DA10- DirAnalogIn_I5 Vstupní proud I5

DA11- DirAnalogIn_U Střední hodnota U tří sdružených napětí
vypočtená z napětí U1, U2 a U3

DA12- DirAnalogIn_I Střední hodnota I tří fázových proudů
I1, I2 a I3

DA13- DirAnalogIn_P Třífázový činný výkon P měřený prvními
třemi napěťovými a proudovými vstupy

DA14- DirAnalogIn_Q Třífázový jalový výkon Q měřený prvními
třemi napěťovými a proudovými vstupy

DA15- DirAnalogIn_f  Střední hodnota frekvence f měřená
napěťovými vstupy U1, U2 a U3

DA16- DirAnalogIn_S Třífázový zdánlivý výkon S měřený prvními
třemi napěťovými a proudovými vstupy

8.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 307: Vstupní signál funkčního bloku monitorování střídavých ana-
logových signálů (DAnn-)

Signál Popis

BLOCK Blokování aktualizace hodnoty měřené veličiny
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Tabulka 308: Výstupní signály funkčního bloku monitorování střídavých
analogových signálů (DAnn-)

Signál Popis

HIALARM Výstraha – vysoká hodnota měřené veličiny

HIWARN Hlášení – vysoká hodnota měřené veličiny

LOWWARN Hlášení – nízká hodnota měřené veličiny

LOWALARM Výstraha – nízká hodnota měřené veličiny

8.5 Nastavení parametrů
Tabulka 309: Nastavené parametry funkčního bloku monitorování střída-

vých analogových signálů (DAnn-)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Pro každý vstupní napěťový
kanál U1 – U5: DA01 – DA05

Operation Off, On
(Vyp., Zap.)

Off - Provozní režim funkce DAnn

Hysteres 0.0 – 1999.9
Krok: 0.1

5.0 kV Hystereze výstražného hlášení
U1 – U5

EnAlRem Off, On On - Je-li u U1–U5 blokována výstraha,
je mžikově aktivován změn. stav
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
resetu kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)

EnAlarms Off, On On - Pro aktivaci výstražné kontrolní
funkce U1–U5 nastavte na “On“
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
působení kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)

HiAlarm 0.0 – 1999.9
Krok: 0.1

220.0 kV Vysoká úroveň napětí
U1 – U5 (Výstraha)

HiWarn 0.0 – 1999.9
Krok: 0.1

210.0 kV Zvýšená úroveň napětí
U1 – U5 (Hlášení)

LowWarn 0.0 – 1999.9
Krok: 0.1

170.0 kV Snížená úroveň napětí
U1 – U5 (Výstraha)

LowAlarm 0.0 – 1999.9
Krok: 0.1

160.0 kV Nízká úroveň napětí
U1 – U5 (Hlášení)
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

RepInt 0 – 3600

Krok: 1

0 s Čas mezi zprávami s hodnotami
U1–U5 (v sekundách). Nula = Off
(Časový interval mezi 2 zprávami
funkce periodického hlášení. Na-
stavení na 0 per. hlášení blokuje)

EnDeadB Off, On Off - Uvolnění amplitudového pásma
necitlivosti kontrolní funkce U1-U5

DeadBand 0.0 – 1999.9
Krok: 0.1

5.0 kV Amplitudové pásmo necitlivosti
pro napětí U1 – U5

EnIDeadB Off, On Off - Uvolnění integrace amplitudového
pásma necitlivosti kontrolní funk-
ce U1-U5

IDeadB 0.0 – 1999.9
Krok: 0.1

10.0 kV Integrované pásmo necitlivosti
pro napětí U1 – U5

EnDeadBP Off, On Off - Uvolnění periodického hlášení
hodnoty pásma necitlivosti
napětí U1 – U5

Pro každý vstupní proudový
kanál I1 – I5: DA06 – DA10

Operation Off, On
(Vyp., Zap.)

Off - Provozní režim funkce DAnn

Hysteres 0 – 99999
Krok: 1

50 A Hystereze výstražného hlášení
I1 – I5

EnAlRem Off, On On - Je-li u I1–I5 blokována výstraha,
je mžikově aktivován změn. stav
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
resetu kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)

EnAlarms Off, On On - Pro aktivaci výstražné kontrolní
funkce I1–I5 nastavte na “On“
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
působení kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)

HiAlarm 0 – 99999
Krok: 1

900 A Vysoká úroveň proudu
I1 – I5 (Výstraha)

HiWarn 0 – 99999
Krok: 1

800 A Zvýšená úroveň proudu
I1 – I5 (Hlášení)
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

LowWarn 0 – 99999
Krok: 1

200 A Snížená úroveň proudu
I1 – I5 (Výstraha)

LowAlarm 0 – 99999
Krok: 1

100 A Nízká úroveň proudu
I1 – I5 (Hlášení)

RepInt 0 – 3600

Krok: 1

0 s Čas mezi zprávami s hodnotami
I1–I5 (v sekundách). Nula = Off
(Časový interval mezi 2 zprávami
funkce periodického hlášení. Na-
stavení na 0 per. hlášení blokuje)

EnDeadB Off, On Off - Uvolnění amplitudového pásma
necitlivosti kontrolní funkce I1–I5

DeadBand 0 – 99999
Krok: 1

50 A Amplitudové pásmo necitlivosti
pro proud I1 – I5

EnIDeadB Off, On
(Vyp., Zap.)

Off - Uvolnění integrace amplitudového
pásma necitlivosti kontrolní funk-
ce I1 – I5

IDeadB 0 – 99999
Krok: 1

10000 A Integrované pásmo necitlivosti
pro proud I1 – I5

EnDeadBP Off, On Off - Uvolnění periodického hlášení
hodnoty pásma necitlivosti
proudu I1 – I5

Měřicí kanál střední hodnoty
sdruženého napětí U: DA11-

Operation Off, On
(Vyp., Zap.)

Off - Provozní režim funkce DAnn

Hysteres 0.0 – 1999.9
Krok: 0.1

5.0 kV Hystereze výstražného hlášení U

EnAlRem Off, On On - Je-li u funk. U blokována výstraha,
je mžikově aktivován změn. stav
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
resetu kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)

EnAlarms Off, On On - Pro aktivaci výstražné kontrolní
funkce U nastavte na “On“
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
působení kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

HiAlarm 0.0 – 1999.9
Krok: 0.1

220.0 kV Vysoká úroveň napětí U
(Výstraha)

HiWarn 0.0 – 1999.9
Krok: 0.1

210.0 kV Zvýšená úroveň napětí U
(Hlášení)

LowWarn 0.0 – 1999.9
Krok: 0.1

170.0 kV Snížená úroveň napětí U
(Výstraha)

LowAlarm 0.0 – 1999.9
Krok: 0.1

160.0 kV Nízká úroveň napětí U
(Hlášení)

RepInt 0 – 3600

Krok: 1

0 s Čas mezi zprávami s hodnotami
U (v sekundách). Nula = Off
(Časový interval mezi 2 zprávami
funkce periodického hlášení. Na-
stavení na 0 per. hlášení blokuje)

EnDeadB Off, On Off - Uvolnění amplitudového pásma
necitlivosti kontrolní funkce U

DeadBand 0.0 – 1999.9
Krok: 0.1

5.0 kV Amplitudové pásmo necitlivosti
pro napětí U

EnIDeadB Off, On Off - Uvolnění integrace amplitudového
pásma necitlivosti kontr. funkce U

IDeadB 0.0 – 1999.9
Krok: 0.1

10.0 kV Integrované pásmo necitlivosti
pro napětí U

EnDeadBP Off, On Off - Uvolnění periodického hlášení
hodnoty pásma necitlivosti
napětí U

Měřicí kanál střední hodnoty
proudu I: DA12-

Operation Off, On
(Vyp., Zap.)

Off - Provozní režim funkce DAnn

Hysteres 0 – 99999
Krok: 1

50 A Hystereze výstražného hlášení I

EnAlRem Off, On On - Je-li u funkce I blokována výstraha,
je mžikově aktivován změn. stav
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
resetu kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

EnAlarms Off, On On - Pro aktivaci výstražné kontrolní
funkce I nastavte na “On“
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
působení kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)

HiAlarm 0 – 99999
Krok: 1

900 A Vysoká úroveň proudu I
(Výstraha)

HiWarn 0 – 99999
Krok: 1

800 A Zvýšená úroveň proudu I
(Hlášení)

LowWarn 0 – 99999
Krok: 1

200 A Snížená úroveň proudu I
(Výstraha)

LowAlarm 0 – 99999
Krok: 1

100 A Nízká úroveň proudu I
(Hlášení)

RepInt 0 – 3600

Krok: 1

0 s Čas mezi zprávami s hodnotami
I (v sekundách). Nula = Off
(Časový interval mezi 2 zprávami
funkce periodického hlášení. Na-
stavení na 0 per. hlášení blokuje)

EnDeadB Off, On Off - Uvolnění amplitudového pásma
necitlivosti kontrolní funkce I

DeadBand 0 – 99999
Krok: 1

50 A Amplitudové pásmo necitlivosti
pro proud I

EnIDeadB Off, On Off - Uvolnění integrace amplitudového
pásma necitlivosti kontr. funkce I

IDeadB 0 – 99999
Krok: 1

10000 A Integrované pásmo necitlivosti
pro proud I

EnDeadBP Off, On Off - Uvolnění periodického hlášení
hodnoty pásma necitlivosti  
proudu I

Měřicí kanál činného výkonu P:
DA13-

Operation Off, On
(Vyp., Zap.)

Off - Provozní režim funkce DAnn

Hysteres 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

5.0 MW Hystereze výstražného hlášení P
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

EnAlRem Off, On On - Je-li u funk. P blokována výstraha,
je mžikově aktivován změn. stav
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
resetu kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)

EnAlarms Off, On On - Pro aktivaci výstražné kontrolní
funkce P nastavte na “On“
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
působení kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)

HiAlarm 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

300.0 MW Vysoká úroveň výkonu P
(Výstraha)

HiWarn 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

200.0 MW Zvýšená úroveň výkonu P
(Hlášení)

LowWarn 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

80.0 MW Snížená úroveň výkonu P
(Výstraha)

LowAlarm 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

50.0 MW Nízká úroveň výkonu P
(Hlášení)

RepInt 0 – 3600

Krok: 1

0 s Čas mezi zprávami s hodnotami
P (v sekundách). Nula = Off
(Časový interval mezi 2 zprávami
funkce periodického hlášení. Na-
stavení na 0 per. hlášení blokuje)

EnDeadB Off, On Off - Uvolnění amplitudového pásma
necitlivosti kontrolní funkce P

DeadBand 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

1.0 MW Amplitudové pásmo necitlivosti
pro výkon P

EnIDeadB Off, On Off - Uvolnění integrace amplitudového
pásma necitlivosti kontr. funkce P

IDeadB 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

10.0 MW Integrované pásmo necitlivosti
pro výkon P

EnDeadBP Off, On Off - Uvolnění periodického hlášení
hodnoty pásma necitlivosti  
výkonu P

Měřicí kanál jalového výkonu
Q: DA14-

Operation Off, On
(Vyp., Zap.)

Off - Provozní režim funkce DAnn
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Hysteres 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

5.0 Mvar Hystereze výstražného hlášení Q

EnAlRem Off, On On - Je-li u funk. Q blokována výstraha,
je mžikově aktivován změn. stav
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
resetu kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)

EnAlarms Off, On On - Pro aktivaci výstražné kontrolní
funkce Q nastavte na “On“
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
působení kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)

HiAlarm 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

300.0 Mvar Vysoká úroveň výkonu Q
(Výstraha)

HiWarn 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

200.0 Mvar Zvýšená úroveň výkonu Q
(Hlášení)

LowWarn 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

80.0 Mvar Snížená úroveň výkonu Q
(Výstraha)

LowAlarm 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

50.0 Mvar Nízká úroveň výkonu Q
(Hlášení)

RepInt 0 – 3600

Krok: 1

0 s Čas mezi zprávami s hodnotami
Q (v sekundách). Nula = Off
(Časový interval mezi 2 zprávami
funkce periodického hlášení. Na-
stavení na 0 per. hlášení blokuje)

EnDeadB Off, On Off - Uvolnění amplitudového pásma
necitlivosti kontrolní funkce Q

DeadBand 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

1.0 Mvar Amplitudové pásmo necitlivosti
pro výkon Q

EnIDeadB Off, On Off - Uvolnění integrace amplitudového
pásma necitlivosti kontr. funkce Q

IDeadB 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

10.0 Mvar Integrované pásmo necitlivosti
pro výkon Q

EnDeadBP Off, On Off - Uvolnění periodického hlášení
hodnoty pásma necitlivosti  
výkonu Q
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Měřicí kanál frekvence f: DA15-

Operation Off, On
(Vyp., Zap.)

Off - Provozní režim funkce DAnn

Hysteres 0.0 – 99.9
Krok: 0.1

1.0 Hz Hystereze výstražného hlášení f

EnAlRem Off, On On - Je-li u funk. f blokována výstraha,
je mžikově aktivován změn. stav
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
resetu kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)

EnAlarms Off, On On - Pro aktivaci výstražné kontrolní
funkce f nastavte na “On“
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
působení kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)

HiAlarm 0.0 – 99.9
Krok: 0.1

55.0 Hz Vysoká úroveň frekvence f
(Výstraha)

HiWarn 0.0 – 99.9
Krok: 0.1

53.0 Hz Zvýšená úroveň frekvence f
(Hlášení)

LowWarn 0.0 – 99.9
Krok: 0.1

47.0 Hz Snížená úroveň frekvence f
(Výstraha)

LowAlarm 0.0 – 99.9
Krok: 0.1

45.0 Hz Nízká úroveň frekvence f
(Hlášení)

RepInt 0 – 3600

Krok: 1

0 s Čas mezi zprávami s hodnotami
f (v sekundách). Nula = Off
(Časový interval mezi 2 zprávami
funkce periodického hlášení. Na-
stavení na 0 per. hlášení blokuje)

EnDeadB Off, On Off - Uvolnění amplitudového pásma
necitlivosti kontrolní funkce f

DeadBand 0.0 – 99.9
Krok: 0.1

1.0 Hz Amplitudové pásmo necitlivosti
pro frekvenci f

EnIDeadB Off, On Off - Uvolnění integrace amplitudového
pásma necitlivosti kontr. funkce f

IDeadB 0.0 – 99.9
Krok: 0.1

5.0 Hz Integrované pásmo necitlivosti
pro frekvenci f

EnDeadBP Off, On Off - Uvolnění periodického hlášení
hodnoty pásma necitlivosti
frekvence f
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Měřicí kanál zdánlivého výkonu
S: DA16-

Operation Off, On
(Vyp., Zap.)

Off - Provozní režim funkce DAnn

Hysteres 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

5.0 MVA Hystereze výstražného hlášení S

EnAlRem Off, On On - Je-li u funk. S blokována výstraha,
je mžikově aktivován změn. stav
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
resetu kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)

EnAlarms Off, On On - Pro aktivaci výstražné kontrolní
funkce S nastavte na “On“
(jestliže je funkce “On/Zap“, je při
působení kteréhokoli výstražného
monitorovacího prvku okamžitě
aktivován změnový stav)

HiAlarm 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

300.0 MVA Vysoká úroveň zdánl. výkonu S
(Výstraha)

HiWarn 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

200.0 MVA Zvýšená úroveň zdánl. výkonu S
(Hlášení)

LowWarn 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

80.0 MVA Snížená úroveň zdánl. výkonu S
(Výstraha)

LowAlarm 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

50.0 MVA Nízká úroveň zdánl. výkonu S
(Hlášení)

RepInt 0 – 3600

Krok: 1

0 s Čas mezi zprávami s hodnotami
S (v sekundách). Nula = Off
(Časový interval mezi 2 zprávami
funkce periodického hlášení. Na-
stavení na 0 per. hlášení blokuje)

EnDeadB Off, On Off - Uvolnění amplitudového pásma
necitlivosti kontrolní funkce S

DeadBand 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

1.0 MVA Amplitudové pásmo necitlivosti
pro zdánlivý výkon S

EnIDeadB Off, On Off - Uvolnění integrace amplitudového
pásma necitlivosti kontr. funkce S

IDeadB 0.0 – 9999.9
Krok: 0.1

10.0 MVA Integrované pásmo necitlivosti
pro zdánlivý výkon S

EnDeadBP Off, On Off - Uvolnění periodického hlášení
hodnoty pásma necitlivosti
zdánlivého výkonu S
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Hlášení změnových stavů na
řídicí systém rozvodny (SCS)
prostřednictvím portu LON:

EventMask U1 No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA01 na
řídicí systém (SCS)

EventMask U2 No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA02 na
řídicí systém (SCS)

EventMask U3 No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA03 na
řídicí systém (SCS)

EventMask U4 No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA04 na
řídicí systém (SCS)

EventMask U5 No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA05 na
řídicí systém (SCS)

EventMask I1 No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA06 na
řídicí systém (SCS)

EventMask I2 No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA07 na
řídicí systém (SCS)

EventMask I3 No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA08 na
řídicí systém (SCS)

EventMask I4 No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA09 na
řídicí systém (SCS)

EventMask I5 No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA10
na řídicí systém (SCS)
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

EventMask U No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA11
na řídicí systém (SCS)

EventMask I No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA12
na řídicí systém (SCS)

EventMask P No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA13
na řídicí systém (SCS)

EventMask Q No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA14
na řídicí systém (SCS)

EventMask f No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA15
na řídicí systém (SCS)

EventMask S No Events
Report
Events

No Events - Uvolnění (Report Events) nebo
blokování (No Events) hlášení
změn. stavů z kanálu DA16
na řídicí systém (SCS)

8.6 Technická data

Tabulka 310: Střední hodnoty - přesnost a rozsahy

Funkce Jmenovitý rozsah Přesnost

Frekvence (0,95 – 1,05) x fr +/- 0,2 Hz

Sdružené napětí
(efektivní hodnota)

(0,1 – 1,5) x Ur +/- 2,5% Ur pro U ≤ Ur

+/- 2,5% U pro U > Ur

Proud
(efektivní hodnota)

(0,2 – 4) x Ir +/- 2,5% Ir pro I ≤ Ir

+/- 2,5% I pro I > Ir

Činný výkon  *) pro |cos φ| ≥ 0,9 +/- 5%

Jalový výkon  *) pro |cos φ| ≤ 0,8 +/- 7,5%

*) měřeno při Ur a 20% Ir
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9 Monitorování měření stejnosměrných analogových
signálů

9.1 Aplikace

U signálů je možné nastavit výstražné limity a tyto limity použít jako aktivační úrov-
ně, tj. úrovně určené pro generování vypínacích signálů. SW funkce, které podpo-
rují prezentaci měřených hodnot, jsou v terminálu vždy implementovány. Aby bylo
možné vyhledat a zobrazit aktuální hodnoty signálů, musí být terminál vybaven pří-
slušným HW měřicím modulem (moduly).

Pro měření a zpracování signálů z různých měřicích převodníků je použita funkce
monitorování stejnosměrných signálů. Mnoho přístrojů, které jsou použity
v procesním řízení, pracuje při prezentaci nízkofrekvenčních, téměř stejno-
směrných signálů, s proudovými signály nízké úrovně, obvykle v rozsahu 4 – 20
mA nebo 0 – 20 mA. Terminál je možné vybavit analogovými vstupy s “mA“ rozsa-
hy, které jsou určeny pro tyto signály (funkční bloky MI11 – MI16).

9.2 Funkční blok

Obr. 14 Modul MIM (modul mA vstupů) má šest vstupních kanálů. Každý kanál má
funkční blok Mixn-, u kterého číslo x (=1-6) definuje počet MMI modulů a číslo n
(=1-6) je číslo kanálu

9.3 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 311: Vstupní signály funkčního bloku MIM (MIxn-)

Signál Popis

POSITION Pozice konektoru I/O modulu ve vaně (slot). Vstup existuje pouze
u prvního funkčního bloku každého instalovaného modulu vstupů

BLOCK Blokování aktualizace hodnoty měřené veličiny
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Tabulka 312: Výstupní signály funkčního bloku monitorování stejnosměr-
ných analogových signálů MIM (MIxn-)

Signál Popis

ERROR Porucha / chyba modulu. Výstup existuje pouze u prvního
funkčního bloku každého instalovaného modulu vstupů

INPUTERR Porucha / chyba vstupu

RMAXAL Dosažení horního limitu rozsahu

HIALARM Výstraha – dosažení horní limitní hodnoty vstupní veličiny

HIWARN Hlášení – dosažení horní limitní hodnoty vstupní veličiny

LOWWARN Hlášení – dosažení dolní limitní hodnoty vstupní veličiny

LOWALARM Výstraha – dosažení dolní limitní hodnoty vstupní veličiny

RMINAL Dosažení dolního limitu rozsahu

9.4 Nastavení parametrů
Tabulky nastavení generického modulu “mA“ vstupů MIM

Tabulka 313: Nastavený parametr modulu

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

SampRate 5 – 255

Krok: 1

5 Hz Vzorkovací rychlost modulu x
“mA“ vstupů

Tabulka 314: Nastavené parametry vstupu “n“ (n = 1 – 6)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Name 0 - 13 MIxn znak Uživatelem definovaný název vstu-
pu n u modulu x. Délka řádku až
13 znaků, lze použít všechny zna-
ky, které jsou k dispozici na HMI

Operation Off, On
(Vyp., Zap.)

Off - Provozní režim vstupu n

Calib Off, On On - Při použití výrobní kalibrace
u vstupu n je par. nastaven na “On“

ChSign Off, On Off - Jestliže je změněno znaménko
vstupu n je par. nastaven na “On“

Unit 0 – 5 Unit n znak 5-ti znakové vyjádření názvu ter-
minálu u vstupu n
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

Hysteres 0.0 – 20.0

Krok: 0.1

1.0 mA Hystereze výstražného hlášení
u vstupu n

EnAlRem Off, On Off - Je-li u vstupu n blokována výstra-
ha, je mžikově aktivován změno-
vý stav

I_Max -25.00 –
25.00

Krok: 0.01

20.00 mA Maximální proud převodníku
u vstupu n

I_Min -25.00 –
25.00

Krok: 0.01

4.00 mA Minimální proud převodníku
u vstupu n

EnAlarm Off, On Off - Pro aktivaci výstražné kontrolní
funkce u vstupu n nastavte na
“On“

HiAlarm -25.00 –
25.00

Krok: 0.01

19.00 mA Vysoká úroveň signálu vstupu n
(Výstraha)

HiWarn -25.00 –
25.00

Krok: 0.01

18.00 mA Zvýšená úroveň signálu vstupu n
(Hlášení)

LowWarn -25.00 –
25.00

Krok: 0.01

6.00 mA Snížená úroveň signálu vstupu n
(Výstraha)

LowAlarm -25.00 –
25.00

Krok: 0.01

5.00 mA Nízká úroveň signálu vstupu n
(Hlášení)

RepInt 0 – 3600

Krok: 1

0 s Čas mezi zprávami s hodnotami
vstupu n

EnDeadB Off, On Off - Uvolnění amplitudového pásma
necitlivosti kontr. funkce vstupu n

DeadBand 0.00–20.00

Krok: 0.1

1.00 kV Amplitudové pásmo necitlivosti
u vstupu n

EnIDeadB Off, On Off - Uvolnění integrace pásma
necitlivosti u vstupu n
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Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

IDeadB 0.00 –
1000.00

Krok: 0.01

2.00 mA Integrované pásmo necitlivosti
u vstupu n

EnDeadBP Off, On Off - Uvolnění periodického hlášení
hodnoty pásma necitlivosti
u vstupu n

MaxValue -1000.00 –
1000.00

Krok: 0.01

20.00 - Max. primární hodnota odpovída-
jící I_Max u vstupu n. Parametr
určuje maximální hodnotu pře-
vodníkem měřené primární veli-
činy, která odpovídá maximální-
mu povolenému vstupnímu
proudu I_Max.

MinValue -1000.00 –
1000.00

Krok: 0.01

4.00 - Min. primární hodnota odpovída-
jící I_Min u vstupu n. Parametr
určuje minimální hodnotu pře-
vodníkem měřené primární veli-
činy, která odpovídá minimální-
mu povolenému vstupnímu
proudu I_Min.
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9.5 Technická data

Tabulka 315: Funkce měření “mA“ signálů (MIM) - přesnost a rozsahy

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

“mA“ měřicí funkce +/- 5, +/- 10, +/- 20 mA
0-5, 0-10, 0-20, 4-20 mA

+/- 0,1% nastavené hodnoty
+/- 0,005 mA

Max. proud převodníku na
vstupu

(-25.00 až +25.00) mA
v krocích po 0.01

Min. proud převodníku na
vstupu

(-25.00 až +25.00) mA
v krocích po 0.01

Vysoká úroveň vstupního
proudu (Výstraha)

(-25.00 až +25.00) mA
v krocích po 0.01

Zvýšená úroveň vstupního
proudu (Hlášení)

(-25.00 až +25.00) mA
v krocích po 0.01

Snížená úroveň vstupního
proudu (Výstraha)

(-25.00 až +25.00) mA
v krocích po 0.01

Nízká úroveň vstupního
proudu (Hlášení)

(-25.00 až +25.00) mA
v krocích po 0.01

Hystereze výstražného
hlášení vstupu

(0 – 20) mA
v krocích po 0.01

Amplitudové pásmo
necitlivosti vstupu

(0 – 20) mA
v krocích po 0.01

Integrované pásmo
necitlivosti vstupu

(0.00 – 1000.00) mA
v krocích po 0.01
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10 Zvýšená přesnost měření

10.1 Aplikace

Volbou doplňkové funkce zvýšené přesnosti je zvýšena přesnost měření analogo-
vých kanálů, což se projeví také ve zvýšené přesnosti vypočítávaných veličin, jako
například frekvence a činného i jalového výkonu.

10.2 Funkce

Zvýšené přesnosti je dosaženo kalibrací HW vybavení ve výrobním závodě. Kalib-
rační faktory jsou uloženy v paměti terminálu. Aby byla zvýšená přesnost měření
zachována, musí být při výměně vstupního transformátorového modulu, modulu
A/D převodníku, nebo modulu hlavního procesoru terminál opět ve výrobním závo-
dě zkalibrován.

10.3 Technická data

Tabulka 316: Střední hodnoty – zvýšená přesnost a rozsahy

Funkce Jmenovitý rozsah Přesnost

Frekvence (0,95 – 1,05) x fr +/- 0,2 Hz

Sdružené napětí
(efektivní hodnota)

(0,8 – 1,2) x Ur +/- 2,5% Ur pro U ≤ Ur

+/- 2,5% U pro U > Ur

Proud
(efektivní hodnota)

(0,2 – 2) x Ir +/- 2,5% Ir pro I ≤ Ir

+/- 2,5% I pro I > Ir

Činný výkon 0,8 x Ur < U < 1,2 x Ur

0,2 x Ir < I < 2 x Ir

Činný výkon pro |cosφ| ≥ 0,9

+/- 0,5% Pr pro P ≤ Pr   *)

+/- 0,5% Pr pro P > Pr   *)

*)  Pr : činný výkon pro U = Ur a |cosφ| = 1
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Kapitola 12 Měřicí funkce

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány měřicí funkce.
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1 Logika impulsního čítače (PC)

1.1 Aplikace

Funkce logiky impulsního čítače počítá externě generované binární impulsy. Jedná
se například o impulsy přivedené do terminálu z externího elektroměru, které jsou
určeny k výpočtu hodnot spotřeby energie. Impulsy jsou přijímány vstupním binár-
ním modulem a poté jsou načítány funkcí impulsního čítače. Počet impulsů v čítači
je přenášen na řídicí systém rozvodny prostřednictvím sběrnice LON, nebo je na-
čítán z monitorovacího systému rozvodny prostřednictvím sběrnice SPA.

1.2 Funkce

Pro načítání impulsů s frekvencí až do 40 Hz je možné použít až 12 vstupů na
vstupních binárních modulech. Záznam impulsu je aktivován kladnou (náběžnou)
hranou signálu (tj. změnou stavu signálu z log. 0 na log. 1) u kteréhokoli z 16-ti
vstupních binárních kanálů vstupního modulu.

Hodnoty v čítači jsou v předdefinovaných cyklech a bez resetu načítány z pra-
coviště operátora. Časovou integrační periodu je možné nastavit v rozsahu od 30
sekund do 60 minut a tato perioda je synchronizována absolutním systémovým
časem.

Hodnota v čítači je 32 bitové celé číslo se znaménkem v rozsahu 0 …
+2147483647. Datová hodnota přenášená po sběrnici obsahuje identifikační údaj
(Identity), hodnotu (Value), čas (Time) a informaci o stavu impulsního čítače (Pul-
se Counter Quality).

1.3 Funkční blok
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1.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 317: Vstupní signály funkčního bloku PC (PCnn-)

Signál Popis

BLOCK Blokování funkce (blokování načítání)

TMIT_VAL Asynchronní načítání. Impulsy na tomto vstupu vyvolají přídavné
načítání impulsního vstupu. Načtení hodnoty je aktivováno klad-
nou (náběžnou) hranou signálu TMIT_VAL.

BIM_CONN Připojení k vstupnímu binárnímu modulu, který je použit pro na-
čítání impulsů

NAME Uživatelem definovaný název. Délka řádku až 19 znaků.

Tabulka 318: Výstupní signály funkčního bloku PC (PCnn-)

Signál Popis

INVALID Výstup je aktivován při poruše, nebo chybné konfiguraci použité-
ho modulu binárních vstupů (BIM)

RESTART Výstup je aktivován, pokud hodnota určená pro čtení záznamu
v čítači neobsahuje celý integrační cyklus

BLOCKED Výstup je aktivován, je-li aktivní vstup BLOK, nebo pokud je modul
binárních vstupů (BIM) nefunkční / mimo provoz

NEW_VAL V čítači je zaznamenána nová hodnota. Výstup je aktivován, po-
kud se hodnota v čítači od posledního čtení záznamu změnila.
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1.5 Nastavení parametrů

Tabulka 319: Nastavené parametry funkce impulsního čítače (PCnn--)

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jed-
notka

Popis

NAME 0 - 19 PCnn-
NAME

Znak Uživatelem definovaný ná-
zev čítače impulsů nn (nn =
01 – 12). Délka řádku až 19
znaků. Parametr je možné
nastavit pouze prostřednic-
tvím konfiguračního nástroje
CAP 531.

Operation Off, On
(Vyp./Zap.)

Off - Provozní režim funkce PC.
Lze nastavit pouze pomocí
PST (Parameter Setting
Tool).

Cycle Time 30 s, 1 min,
1 min 30 s,
2 min,
2 min 30 s,
3 min,
4 min,
5 min,
6 min,
7 min 30 s,
10 min,
12 min,
15 min,
20 min,
30 min,
60 min

15 min - Časový cyklus pro přenášení
zaznamenané hodnoty v
čítači definovaný v minutách
a sekundách. Lze nastavit
pouze pomocí PST (Para-
meter Setting Tool).

EventMasknn No events,
Report events

No events - Maska změnových stavů
čítače impulsů nn. Lze na-
stavit pouze pomocí PST
(Parameter Setting Tool).
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1.6 Technická data
Tabulka 320: Impulsní čítač určený pro měření

Funkce Rozsah seřiditelnosti Přesnost

Vstupní frekvence Viz data modulu binárních vstu-
pů (BIM)

-

Čas cyklického načítání hodnoty
impulsního čítače

30 s, 1 min, 1 min 30 s, 2 min,
2 min 30 s, 3 min, 4 min, 5 min,
6 min, 7 min 30 s, 10 min,
12 min, 15 min, 20 min,
30 min, 60 min

+/- 0,1%
z nastavené
hodnoty
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Kapitola 13 HW moduly

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány různé typy HW modulů.
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1 Moduly

Tabulka 321: Základní, vždy osazené moduly

Modul Popis

Kombinovaný modul základové desky
(CBM–Combined backplane module)

Zajišťuje propojení všech interních signálů mezi
moduly terminálu. Rozměr modulu je závislý na
rozměru skříně terminálu.

Modul napájení
(PSM-Power supply module)

Modul je k dispozici ve dvou různých verzích,
každá verze obsahuje regulovaný ss / ss pře-
vodník, který zajišťuje pomocné napětí pro
všechny statické obvody.
• U skříní o rozměrech 1/2 19“ a 2/3 19“ vany

je použita verze s 4 binárními vstupy a 4 bi-
nárními výstupy. K dispozici je také výstraž-
ný výstup interní poruchy.

• U skříně o rozměrech  19“  je použita ver-
ze se zvýšeným výstupním výkonem bez
binárních vstupů a výstupů. K dispozici je vý-
stražný výstup interní poruchy.

Modul hlavního procesoru
(MPM-Main processing module)

Modul pro komplexní aplikační řízení. V tomto
modulu jsou zpracovány, nebo přes tento mo-
dul procházejí všechny informace, jako např.
konfigurace, nastavení a komunikace.

Modul ovládacího rozhraní
(LCD-HMI–Human machine interface)

Tento modul je složen z bloku LED diod, LCD
displeje, tlačítkové sekce a optického konekto-
ru na čelním panelu, který je určen pro připojení
PC.

Tabulka 322: Aplikačně specifické moduly

Modul Popis

Modul zpracování signálů
(SPM–Signal processing module)

Modul je složen z bloku LED diod, LCD displeje,
tlačítkové sekce a optického konektoru na čel-
ním panelu, který je určen pro připojení PC.

Modul “mA“ vstupů
(MIM–Miliampere input module)

Modul analogových vstupů s 6-ti nezávislými,
galvanicky oddělenými kanály.

Modul binárních vstupů
(BIM-Binary input module)

Modul s 16-ti opticky izolovanými binárními
vstupy (vstupy s optočleny).
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Modul Popis

Modul binárních výstupů
(BOM-Binary output module)

Modul s 24 jednopólovými nebo 12 dvoupólový-
mi výstupy, který obsahuje kontrolní funkci

Modul binárních vstupů a výstupů
(IOM-Binary I/O module)

Modul s 8 opticky izolovanými binárními vstupy,
10-ti výstupy a 2 rychlými signalizačními výstupy

Modul datové komunikace
(DCM-Data communication module)

Moduly použité pro digitální komunikaci mezi
terminály na vzdálených koncích

Modul vstupních transformátorů
(TRM-Transformer input module)

Modul určený pro galvanické oddělení napěťo-
vých a/nebo proudových procesních signálů
od interních obvodů

Modul analogově/číslicové konverze
(ADM –A/D conversion module)

Modul určený pro analogově/číslicovou konverzi
analogových procesních signálů, které jsou gal-
vanicky odděleny modulem TRM

Modul datové komunikace
(DCM-Data communication module)

Modul určený pro připojení procesních signálů
z optických přístrojových transformátorů

Modul přijímače optického signálu
(ORM-Optical receiver module)

Modul určený pro komunikaci SPA/LON/IEC

Modul LED diod
(LED-HMI module)

Modul s 18-ti LED diodami, které jsou uživatelem
konfigurovatelné pro různé použití
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2. Modul vstupních transformátorů (TRM)

2.1 Provedení

V modulu vstupních transformátorů může být osazeno až 10 vstupních transfor-
mátorů. Počet skutečně osazených transformátorů je závislý na typu terminálu.
Terminály, které obsahují pouze proudové měřicí funkce, mají pouze proudové
vstupy. Kompletně osazený modul transformátorů je vybaven:

• Pěti napěťovými transformátory, které pokrývají jmenovité napětí s rozsahy 100
až 125 V, nebo 220V.

• Pěti proudovými transformátory s jmenovitým proudem 1 A nebo 5 A.

Tyto vstupy jsou určeny především pro:

• Třífázové proudy

• Nulový proud chráněného vedení

• Nulový proud paralelního vedení (je-li instalováno) určený pro kompenzaci vlivu
nulové složky vzájemné impedance vedení na měření lokátoru poruch, nebo je
vstup určen pro nulový proud chráněného vedení, který je ale k terminálu při-
veden z druhého / paralelního jádra a je použit pro funkci kontroly proudových
transformátorů, resp. je určen pro nezávislou zemní funkci.

• Třífázové napětí

• Napětí z otevřeného trojúhelníku měřicích transformátorů napětí chráněného
vedení (které je určeno pro doplňkovou zemní směrovou ochranu)

• Fázové napětí doplňkových funkcí kontroly synchronního a napěťového stavu

2.2 Technická data

Tabulka 323: Vstupní veličiny, jmenovité hodnoty a limitní hodnoty

Veličina Nominální hodnota Jmenovitý rozsah

Proud Ir = 1 nebo 5 A (0,2 – 30) x Ir

Ir = 0,1; 0,5; 1 nebo 5 A pro I5 (0,2 – 15) x Ir  pro funkci
diferenciální ochrany
vedení

Provozní rozsah (0,004 – 100) x Ir

Povolené přetížení 4 x Ir  trvale

100 x Ir  po dobu 1 s *)

Zátěž < 0,25 VA pro Ir = 1 nebo 5 A

< 0,02 VA pro Ir = 0,1 nebo 0,5 A
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Veličina Nominální hodnota Jmenovitý rozsah

Sdružené st napětí Ur = 100/110/115/120 V (80 – 120) % Ur

Ur = 200/220/230/240 V

Provozní rozsah (0,001 – 1,5) x Ur

Povolené přetížení 1,5 x Ur  trvale

2,5 x Ur  po dobu 1 s

Zátěž < 0,2 VA při Ur

Frekvence fr = 50/60 Hz +/- 5 %

*) Jestliže je použita zkušební zásuvka COMBITEST, je max. proud 350 A po dobu 1 s
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3 Modul A/D převodu (ADM)

3.1 Provedení

Vstupy modulu A/D převodu (ADM) jsou napájeny napěťovými a proudovými sig-
nály z modulu vstupních transformátorů. Proudové signály jsou na odpovídající na-
pěťovou úroveň elektronických obvodů přizpůsobeny bočníky. Aby byl u prou-
dových vstupů dosažen požadovaný dynamický rozsah, jsou u každého vstupního
proudu použity dva bočníky se samostatnými A/D kanály. Tímto způsobem je
s 12-ti bitovým A/D převodníkem dosažen 16-ti bitový dynamický rozsah.

Vstupní signály procházejí přes filtr eliminující chybu vzorkování (anti-aliasing filtr)
s mezním kmitočtem 500 Hz.

Každý vstupní signál (5 napětí a 5 proudů) je vzorkován vzorkovací frekvencí 2kHz.

A/D konvertovaný signál je filtrován v pásmové propusti s mezním kmitočtem
250 Hz a před přenosem do modulu hlavního procesoru je v digitálním signálovém
procesoru (DSP) vzorkován sníženou vzorkovací frekvencí 1 kHz.
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4  Vlastnosti binárních vstupů / výstupů

4.1 Aplikace

Vstupní kanály s vysokým stupněm elektromagnetické odolnosti (EMI) je možné
použít jako vstupní binární signály kterékoli funkce. Signály lze také začlenit do po-
ruchového záznamu, nebo do záznamu změnových stavů. Tím je umožněno mo-
nitorování a následné vyhodnocení činnosti / funkce terminálu a elektrických obvo-
dů s terminálem spojených.

4.2 Provedení

Vstupy terminálu jsou navrženy tak, aby se u připojených kontaktů eliminovalo je-
jich opálení (oxidace). To je dosaženo tím, že proud sepnutí je vysoký, zatímco
proud trvalý je nízký. Zakmitávání kontaktů je ošetřeno SW funkcí.

Správně definované horní i dolní aktivační úrovně vstupního napětí zajišťují správ-
nou funkci i při zemních spojeních na napájecí baterii.

Napěťová úroveň vstupů je zvolena při objednání.

Aby byla zajištěna minimální časová odchylka, jsou změnové stavy vstupů / vý-
stupů časově značkovány v každém modulu (místně), a pokud je funkce zapiso-
vače změnových stavů aktivní, jsou zaznamenány a uloženy touto funkcí.

4.3 Technická data

Tabulka 324: Binární vstupy

Vstupy RL24 RL48 RL110 RL220

Binární vstupy BIM: 16, IOM: 8, PSM = 4

Frekvence zakmitávání 5 Hz (BIM), 1 Hz (IOM)

Funkce rozlišení oscilace
signálu *)

Seřiditelné blokování a uvolnění v rozsahu 1 – 40 Hz

Napětí binárních
vstupů RL

24/30 Vss
+/- 20%

48/60 Vss
+/- 20%

110/125 Vss
+/- 20%

220/250 Vss
+/- 20%

Výkonová spotřeba (max) 0,05 W/vstup 0,1 W/vstup 0,2 W/vstup 0,4 W/vstup

*) K dispozici pouze u BIM
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Tabulka 325: Binární výstupy

Funkce nebo veličina Vypínací a signali-
zační relé

Rychlá signali-
zační relé

Binární vstupy BOM: 24, IOM: 10
PSM = 4

IOM: 2

Maximální systémové napětí 250 V st, ss 250 V st, ss

Zkušební napětí na otevřeném kontaktu, 1min. 1000 V ef. hodnota 800 V ss

Povolená proudová Trvalá 8 A 8 A
zatížitelnost Po dobu 1 s 10 A 10 A

Spínací schopnost pro indu- Po dobu 0,2 s 30 A 0,4 A
ktivní zátěž s L/R > 10 ms Po dobu 1,0 s 10 A 0,4 A

Rozpínací schopnost pro st napětí, cosφ>0,4 250 V / 8,0 A 250 V / 8,0 A

Rozpínací schopnost pro ss napětí 48 V / 1 A 48 V / 1 A
s L/R < 10 ms 110 V / 0,4 A 110 V / 0,4 A

220 V / 0,2 A 220 V / 0,2 A

250 V / 0,15 A 250 V / 0,15 A

Maximální kapacitní zatížení - 10 nF
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5 Modul binárních vstupů (BIM)

5.1 Aplikace

Jestliže je nutné zpracovat velký počet vstupních kanálů, je použit modul binárních
vstupů BIM. Tento modul je k dispozici ve dvou verzích, jedna verze standardní
a druhá dokonalejší verze s impulsními čítačovými vstupy, které lze použít s funkcí
impulsního čítače.

5.2 Provedení

Modul binárních vstupů BIM má 16 opticky izolovaných binárních vstupů.

Funkce rozlišení oscilací signálů detekuje a blokuje oscilující signály. Je-li funkce
použita pro blokování, lze u ní nastavit úroveň hystereze, která odpovídá zvolené
frekvenci pro uvolnění vstupu. Toto opatření umožní vstup používat pro načítání
impulsů. U funkce je také možné nastavit blokovací frekvenci.

5.3 Funkční blok

Obr. 135: Modul binárních vstupů

5.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 326: Vstupní signály modulu binárních vstupů BIM

Signál Popis

POSITION Pozice I/O modulu ve vaně (slot)

BINAME01 - BINAME16 Řádek nastavení názvu vstupu



Modul binárních vstupů (BIM) Kapitola 13
HW moduly

370

Tabulka 327: Výstupní signály modulu binárních výstupů BIM

Signál Popis

ERROR Porucha / chyba modulu binárních vstupů

BI1 – BI16 Data binárního vstupu
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6 Modul binárních výstupů (BOM)

6.1 Aplikace

Jestliže je pro vypínání a signalizaci nutné použít velký počet výstupů, je použit
modul binárních výstupů BOM.

6.2 Provedení

Modul binárních výstupů BOM má 24 výstupních relé s kontakty spojenými do dvo-
jic. Tato relé jsou kontrolována SW funkcí a jejich kontakty jsou používány jako
samostatné výstupní kanály se společným potenciálem, nebo jako výstupní povelo-
vé kanály.

1 Svorka pro připojení výstupu z 1. relé

2 Společná svorka pro připojení vstupu

3 Svorka pro připojení výstupu z 2. relé

Obr. 136: Příklad kontaktů dvou relé spojených do dvojice
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6.3 Funkční blok

Obr. 137: Modul binárních výstupů

6.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 328: Vstupní signály modulu binárních výstupů BOM

Signál Popis

POSITION Pozice I/O modulu ve vaně (slot)

BO1 – BO24 Data binárního výstupu

BLKOUT Blokování výstupních signálů

BONAME01 – BONAME24 Řádek nastavení názvu výstupu

Tabulka 329: Výstupní signál modulu binárních výstupů BOM

Signál Popis

ERROR Porucha / chyba modulu binárních výstupů
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7 Modul binárních vstupů a výstupů (IOM)

7.1 Aplikace

Jestliže je v aplikaci použit pouze určitý počet vstupních a výstupních kanálů, je
použit modul binárních vstupů a výstupů IOM. Výstupní kanály modulu jsou použity
jako vypínací výstupy, nebo jako výstupy pro signalizační účely. Dva velmi rychlé
výstupní kanály jsou použity v aplikacích, kde je zásadním předpokladem krátký
čas působení (aktivace), jako například v obvodech časové synchronizace.

7.2 Provedení

Modul binárních vstupů a výstupů IOM má 8 opticky izolovaných vstupů a 10 vý-
stupních relé. Jeden z výstupů má přepínací kontakt. Zbývajících devět výstupních
kontaktů je zapojeno do dvou skupin. Jedna z těchto skupin má pět kontaktů se
společným potenciálem a druhá skupina má čtyři kontakty se společným potenciá-
lem. Tyto kontakty jsou používány jako samostatné výstupní kanály.

Modul binárních vstupů a výstupů má dva velmi rychlé výstupní kanály, u kterých je
paralelně k standardnímu výstupnímu relé připojeno jazýčkové relé.

7.3 Funkční blok

Obr. 138: Modul binárních vstupů a výstupů
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7.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 330: Vstupní signály modulu binárních vstupů a výstupů IOM

Signál Popis

POSITION Pozice I/O modulu ve vaně (slot)

BO1 – BO12 Data binárního výstupu

BLKOUT Blokování výstupních signálů

BONAME01 – BONAME12 Řádek nastavení názvu výstupu

BINAME01 – BINAME08 Řádek nastavení názvu vstupu

Tabulka 331: Výstupní signály modulu binárních vstupů a výstupů IOM

Signál Popis

ERROR Porucha / chyba modulu binárních vstupů

BI1 – BI8 Data binárního vstupu
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8 Modul “mA“ vstupů (MIM)

8.1 Aplikace

Modul “mA“ vstupů je použit jako vstupní rozhraní s rozsahem +/- 20 mA pro signály
převodníků. Jedná se například o převodníky měření teplot a tlaků.

8.2 Provedení

Modul “mA“ vstupů MIM má 6 vstupních kanálů, každý se samostatnou ochranou
a filtračním obvodem, A/D převodníkem a opticky izolovaným spojením na modul
základové desky.

Obvody číslicového filtru mají individuálně programovatelné mezní kmitočty
a všechny parametry filtrace i kalibrace jsou uloženy v energeticky nezávislé paměti
na modulu. Kalibrační obvody monitorují teplotu modulu a v okamžiku, kdy hodnota
změny teploty vybočí z povoleného rozsahu, spustí proces automatické kalibrace.
Pro komunikaci s modulem základové desky je použita sériová sběrnice CAN.

Aby bylo dosaženo minimální časové odchylky, jsou signály změnových stavů míst-
ně opatřeny časovou značkou a jsou uloženy v paměti zapisovače změnových sta-
vů (je-li funkce zapisovače v terminálu implementována).

8.3 Funkční blok

Viz kapitola Monitorovací funkce / Monitorování měření stejnosměrných analogo-
vých signálů.

8.4 Technická data

Tabulka 332: Vstupní veličiny, jmenovité hodnoty a limitní hodnoty

Veličina Nominální
hodnota

Jmenovitý
rozsah

Modul Vstupní rozsah +/- 20 mA -

“mA“ vstupů Vstupní odpor Rvstup. = 194 ohm -

Spotřeba Každý “mA“ modul ≤ 4 W -

Každý “mA“ vstup ≤ 0,1 W -
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9 Modul napájení (PSM)

9.1 Aplikace

Modul napájení PSM s výkonem 20 W a s vestavěnými binárními vstupy/výstupy
(I/O modul na PSM) je použit v terminálech s rozměrem 1/2 a 3/4 celé 19“ skříně.
Modul má čtyři opticky izolované binární vstupy a pět binárních výstupů, z nichž je-
den výstup je vyhrazen pro funkci interní poruchy.

9.2 Funkce

Moduly napájení PSM obsahují vestavěný ss/ss převodník s autoregulací, který za-
jišťuje úplné odizolování terminálu od systému bateriového napájení.

Modul napájení PSM s výkonem 20 W má čtyři opticky izolované vstupy a pět vý-
stupních relé.

9.3 Funkční blok

Obr. 139: Binární vstupy / výstupy na modulu napájení PSM

9.4 Vstupní a výstupní signály

Tabulka 333: Vstupní signály funkčního bloku I/O modulu na PSM (IO02-)

Signál Popis

POSITION Pozice konektoru I/O modulu ve vaně (slot)

BLKOUT Blokování výstupních signálů
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Signál Popis

BO1 – BO4 Data binárního výstupu

BONAME01 – BONAME04 Řádek nastavení názvu výstupu

BINAME01 – BINAME04 Řádek nastavení názvu vstupu

Tabulka 334: Výstupní signály funkčního bloku I/O modulu na PSM (IO02-)

Signál Popis

ERROR Porucha / chyba modulu binárních vstupů/výstupů (I/O)

BI1 – BI4 Data binárního vstupu

9.5 Technická data

Tabulka 335: Modul PSM 20/30 W

Veličina Nominální hodnota Jmenovitý rozsah

Pomocné ss napětí EL = (48 – 250) V +/- 20 %
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10 Moduly ovládacího rozhraní (HMI)

10.1 Aplikace

Ovládací rozhraní (HMI – Human Machine Interface) je použito pro monitorování
a určitým způsobem ovlivňuje i způsob provozu terminálu. Projektant, který navr-
huje konfiguraci přístroje, může doplnit výstražné funkce aktivované v případě dů-
ležitých změnových stavů / událostí, kterým musí být věnována speciální pozor-
nost, a které vyžadují speciální zásahy obsluhy / operátora.

Pro uskutečnění SMS komunikačního spojení s osobním počítačem (PC), který je
vybaven příslušným SW programem / nástrojem, použijte komunikační funkce ve-
stavěné v terminálu. Nerušená a bezpečná komunikace s terminálem je usku-
tečněna prostřednictvím speciálního komunikačního kabelu s optoelektrickým pře-
vodníkem, který je připojen k optickému konektoru na čelním panelu jednotky
místního ovládání HMI.

Modul indikačních LED diod je doplňkové vybavení terminálů ochran a řízení  REx
5xx. Modul je osazen celkem 18-ti LED diodami. Hlavním úkolem modulu je místně
a okamžitě prezentovat vizuální informace, jako jsou indikace působení ochran
a výstrahy. Modul je umístěn na čelním panelu terminálů ochran a řízení.

10.2 Provedení

Ovládací rozhraní terminálu se skládá z:

• Modulu ovládacího rozhraní (HMI – Human Machine Interface)
• Modulu LED diod

Obr. 140: Modul LED diod (horní modul) a modul rozhraní HMI (spodní modul)
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Modul indikačních LED diod je vybaven 18-ti LED diodami, které mohou svítit, nebo
mohou blikat v různých barvách (buď červená, žlutá nebo zelená barva). U každé
LED diody lze na štítek doplnit popisný text.

1 Tříbarevné LED diody
2 Popisný štítek, vyměnitelný uživatelem

Obr.141: Modul LED diod

10.3 Funkční blok

Viz kapitola Monitorovací funkce / Indikační funkce LED.
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10.4 Technická data

Tabulka 336: SMS komunikace z rozhraní na čelním panelu

Funkce Hodnota

Protokol SPA

Komunikační rychlost 300, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud

Číslo podřízené (slave) jednotky 1 až 899

Možnost dálkové změny aktivní skupiny nastavení Ano

Možnost dálkové změny nastavení Ano
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11 Modul optického přijímače (ORM)

11.1 Aplikace

Modul přijímače optického signálu (ORM) se používá jako rozhraní pro signály
z optických měřicích transformátorů (OITP), které jsou přivedeny do terminálu.
Modulem ORM je možné nahradit klasické moduly analogových vstupů. Modul mů-
že zpracovávat signály systémové frekvence 50 Hz, nebo signály systémové frek-
vence 60 Hz. U všech vstupů musí být navolena pouze jedna z těchto frekvencí.

11.2 Provedení

Modul přijímače optického signálu má 4 vstupní optické kanály, které jsou určeny
k zpracování dat z optických měřicích transformátorů (OITP). Tato data jsou mo-
dulem konvertována do datového formátu, který je použit v terminálu. Přijatá data
jsou v modulu zpracována několika různými způsoby, které jsou definovány nasta-
vením osmi pólového DIP přepínače na modulu.

11.3 Logická schémata

Obr. 142: Přímé připojení
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Obr. 143: Připojení terminálu vedení
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Obr. 144: Připojení terminálu vedení, proudy 2. kanálu (Channel 2) jsou připojeny
v opačném směru
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Obr. 145: Volba signálů pro funkci kontroly synchronního stavu (Synchrocheck)
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Obr. 146: Volba signálů pro ovládací funkce terminálu
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Obr. 147: Volba signálů pro funkci lokátoru poruch nebo  funkci CTCF
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Obr. 148: Volba signálů pro funkci lokátoru poruch nebo  funkci CTCF, proudy
 2. kanálu (Channel 2) jsou připojeny v opačném směru
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Obr. 149: Volba signálů pro rozvodnu s 1 1/2 vypínačem na odbočku
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Obr. 150: Volba signálů pro rozvodnu s 1 1/2 vypínačem na odbočku, proudy 2. kanálu
a 3. kanálu (Channel 2, Channel 3) jsou připojeny v opačném směru
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11.4 Nastavení parametrů

Tabulka 337: Nastavené parametry aplikací podporovaných modulem ORM

8 pólový DIP přepínač Aplikace Frek- Proudové vstupy 

1 2 3 4 5 6 7 8  vence v opačném směru

x x x x x x x Přímé připojení 50 Hz -

x x x x x x Připojení terminálu vedení -

x x x x x Připojení terminálu vedení 2. kanál

x x x x x x Funkce Synchrocheck -

x x x x x x Ovládací funkce terminálu -

x x x x x Funkce lokátoru nebo CTCF -

x x x x Funkce lokátoru nebo CTCF 2. kanál

x x x x x Rozvodna s 1 1/2 vypínačem -

x x x x Rozvodna s 1 1/2 vypínačem 2. kanál a 3. kanál

x x x x x x x x Přímé připojení 60 Hz -

x x x x x x x Připojení terminálu vedení -

x x x x x x Připojení terminálu vedení 2. kanál

x x x x x x x Funkce Synchrocheck -

x x x x x x x Ovládací funkce terminálu -

x x x x x x Funkce lokátoru nebo CTCF -

x x x x x Funkce lokátoru nebo CTCF 2. kanál

x x x x x x Rozvodna s 1 1/2 vypínačem -

x x x x x Rozvodna s 1 1/2 vypínačem 2. kanál a 3. kanál

x = přepínač DIP zapnutý

11.5 Technická data

Tabulka 338: Modul přijímače optického signálu ORM

Funkce Typ

Optický konektor Typ ST
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12 Moduly sériové komunikace (SCM)

12.1 Provedení modulu sběrnice SPA / IEC

Modul sériové komunikace sběrnice SPA / IEC je osazen do “slotu“ na zadní části
modulu hlavního procesoru. Modul sériové komunikace může mít konektory pro
dva plastové kabely s optickým vláknem, nebo pro dva skleněné kabely s optickým
vláknem. Vstupní optické vlákno je připojeno k vstupu RX přijímače a výstupní op-
tické vlákno je připojeno k výstupu TX vysílače. Při pokládce kabelů s optickým
vláknem věnujte speciální pozornost instrukcím, které se týkají zacházení s kabely
s optickým vláknem, instrukcím o jejich připojení atd. Modul je identifikován číslem,
které je uvedeno na štítku modulu.

12.2 Provedení modulu sběrnice LON

Modul sériové komunikace sběrnice LON je osazen do “slotu“ na zadní části mo-
dulu hlavního procesoru. Modul sériové komunikace může mít konektory pro dva
plastové kabely s optickým vláknem, nebo pro dva skleněné kabely s optickým
vláknem. Vstupní optické vlákno je připojeno k vstupu RX přijímače a výstupní op-
tické vlákno je připojeno k výstupu TX vysílače. Při pokládce kabelů s optickým
vláknem věnujte speciální pozornost instrukcím, které se týkají zacházení s kabely
s optickým vláknem, instrukcím o jejich připojení atd. Modul je identifikován číslem,
které je uvedeno na štítku modulu

12.3 Technická data

Tabulka 339: Konektory optického vlákna komunikace SPA/IEC

Komunikace Připojení optického vlákna

SPA / IEC Plastový, zásuvný konektor

Skleněný, ST bajonetový konektor

Tabulka 340: Konektory optického vlákna komunikace LON

Komunikace Připojení optického vlákna

LON Plastový, zásuvný konektor

Skleněný, ST bajonetový konektor
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13 Moduly datové komunikace

13.1 Aplikace

Moduly pro komunikaci se vzdáleným terminálem jsou použity jak v aplikacích
s diferenciálními ochranami vedení, tak i v aplikacích s přenosem binárních signálů
na vzdálený konec vedení (například u distančních ochran). K dispozici jsou násle-
dující HW moduly:
• V.36
• X.21
• RS 530
• G.703
• Modul pro galvanické spojení v rozsahu krátkých vzdáleností
• Modul pro komunikační spojení optickým vláknem

• Modul pro optické spojení v rozsahu krátkých vzdáleností

Moduly datové komunikace s galvanickou vazbou podle standardů V.36 a RS 530
mohou být použity pro galvanické spojení v rozsahu krátkých vzdáleností, které po-
krývá vzdálenosti až do 100 m v prostředí s nízkou úrovní rušení. Aby bylo dosaže-
no co nejlepších vlastností systému, je doporučeno  používat pouze protisměrný
provoz (Contra-directional operation). Tyto moduly jsou navrženy pro provozní pře-
nosovou rychlost 64 kbit/s, ale lze je použít i pro rychlost 56 kbit/s.

Moduly datové komunikace s galvanickou vazbou podle standardu G.703 nejsou
doporučeny pro vzdálenosti větší než 10 m. Zvláštní pozornost musí být věnována
opatřením, která eliminují problémy s rušením. Tento modul je navržen pouze pro
provozní přenosovou rychlost 64 kbit/s.

Modul pro galvanické spojení v rozsahu krátkých vzdáleností lze použít pro komu-
nikaci prostřednictvím galvanické spojovací cesty a podle kvality použitého kabelu
pro spojovací cestu může pracovat v rozmezí 0,5 až 4 km. Doporučuje se používat
kabel s dvojitým stíněním a párovanými / kroucenými vodiči.

Modul pro komunikační spojení optickým vláknem je možné používat jak s mno-
havidovými optickými vlákny (multi–mode), tak i s jednovidovými optickými vlákny
(single–mode). Obvyklá komunikační vzdálenost je u jednovidového vlákna do 30
km a s vlákny vyšší kvality je tato vzdálenost ještě větší. Toto rozhraní je také
možné použít pro přímé připojení komunikačního zařízení firmy ABB – FOX.

Modul pro optické spojení v rozsahu krátkých vzdáleností lze použít pouze s mno-
havidovým optickým vláknem. Obvyklá komunikační vzdálenost je do 5 km. Tento
modul je také možné použít pro přímé připojení komunikačního zařízení typu 21-
15xx a 21-16xx firmy FIBERDATA.
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13.2 Technická data

Tabulka 341: Moduly datové komunikace s galvanickou vazbou

Typ rozhraní Podle
standardu

Typ konektoru

Sousměrné V.36/V11 (Co-directional)
(na požadavek)

ITU (CCITT) Sub-D, 25 špiček

Protisměrné V.36/V11 (Contra-directional) ITU (CCITT) Sub-D, 25 špiček

X.21/X27 ITU (CCITT) Sub-D, 15 špiček

Sousměrné RS530/RS422 (Co-directional)
(na požadavek)

EIA Sub-D, 25 špiček

Protisměrné RS530/RS422 (Contra-directional) EIA Sub-D, 25 špiček

Sousměrné G.703 (Co-directional) ITU (CCITT) Šroubový

Tabulka 342: Modul pro galvanické spojení v rozsahu krátkých vzdáleností

Rozsah Max. 4 km

Rozhraní spoj. vedení Vyvážená symetrická třístavová proudová smyčka (4 vodiče)

Konektor 5-ti špičkový dělitelný konektor se šroubovým připojením

Izolační pevnost 2,5 kV; 1 min. Izolační pevnost optočlenů a ss/ss převodníku

15 kV s přídavným izolačním transformátorem

Tabulka 343: Modul pro komunikační spojení optickým vláknem

Optické rozhraní

Typ vlákna Gradientní index multi-mode,
50/125 µm nebo 62,5/125 µm

Single-mode 9/125 µm

Vlnová délka 1300 nm 1300 nm

Optický vysílač

Injektovaný výkon

LED

- 17 dBm

LED

- 22 dBm

Optický přijímač

Citlivost

PIN dioda

- 38 dBm

PIN dioda

- 38 dBm

Plánovaný optický útlum 21 dB 16 dB

Přenosová vzdálenost 20 km (typická vzdálenost) 30 km (typická vzdálenost)

Optický konektor Typ FC-PC Typ FC-PC

Protokol Specifický protokol ABB FOX Specifický prot. ABB FOX
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Tabulka 344: Modul pro optické spojení v rozsahu krátkých vzdáleností

Optické vlákno Gradientní index multi-mode, 50/125 µm nebo 62,5/125 µm

Vlnová délka 850 nm

Optické konektory ST

Plánovaný optický útlum 15 dB

Přenosová vzdálenost Max. 5 km

Protokol Specifický protokol FIBERDATA
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Kapitola 14   Výkresy

Tato kapitola obsahuje svorkovnicové výkresy terminálu.
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1 Svorkovnicové výkresy

1.1 Výkresy terminálu REx 5xx

Obr. 151: REx 5xx

Interní
porucha

1) Komunikační port
SPA / IEC 870-5-103

2) Optický port  místního HMI
Připojení speciálním kabelem
optického rozhraní

3) Komunikační port LON
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Obr. 152: REx  5xx s vypínačem ss napájení

Interní
porucha

1) Komunikační port
SPA / IEC 870-5-103

2) Optický port  místního HMI
Připojení speciálním kabelem
optického rozhraní

3) Komunikační port LON

��������������	
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�����
	
A = Přídavná skříň RHGS 6 pro zkušební zásuvku

a vypínač stejnosměrného (ss) napájení
B = Terminál
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Obr. 153 REx 5xx, modul vstupních transformátorů a modul A/D převodu u třífázového
systému

3) Vyhrazeno pro kompenzaci paralelní-
ho vedení nebo pro kontrolu JTP

4) Vyhrazeno pro funkci zemní směrové
ochrany

5) Vyhrazeno pro referenční napětí
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Obr. 154: REx 5xx, modul vstupních transformátorů a modul A/D převodu u třífázového
systému se zkušební zásuvkou RTXP 24, interní uzemnění

MODUL VSTUPNÍCH TRANSFORMÁTORŮ A MODUL A/D PŘEVODU U 3 FÁZOVÉHO SYSTÉMU
SE ZKUŠEBNÍ ZÁSUVKOU RTXP 24
INTERNÍ  UZEMNĚNÍ A = Přídavná skříň RHGS 6 pro zkušební zásuvku

a vypínač stejnosměrného (ss) napájení
B = Terminál

*) Neznačeno

3) Vyhrazeno pro kompen-
zaci  paralelního vedení
nebo  pro kontrolu JTP

4) Vyhrazeno pro funkci
zemní směrové ochrany

5) Vyhrazeno pro r������ ��
��� ��



Svorkovnicové výkresy terminálu Kapitola 14
Výkresy

400

Obr. 155: REx 5xx, modul vstupních transformátorů a modul A/D převodu u třífázového
systému se zkušební zásuvkou RTXP 24, externí uzemnění

MODUL VSTUPNÍCH TRANSFORMÁTORŮ A MODUL A/D PŘEVODU U 3 FÁZOVÉHO SYSTÉMU
SE ZKUŠEBNÍ ZÁSUVKOU RTXP 24
EXTERNÍ  UZEMNĚNÍ A = Přídavná skříň RHGS 6 pro zkušební zásuvku

a vypínač stejnosměrného (ss) napájení
B = Terminál

*) Neznačeno

3) Vyhrazeno pro kompen-
zaci  paralelního vedení
nebo  pro kontrolu JTP

4) Vyhrazeno pro funkci
zemní směrové ochrany

5) Vyhrazeno pro referenční
napětí
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Obr. 156: REx 5xx, binární vstupy a výstupy na modulu napájení

RL 24, 48, 110
nebo 220 V
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Obr. 157: REx 5xx, modul binárních vstupů a výstupů

MODUL BINÁRNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ

RL 24, 48, 110
nebo 220 V
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Obr. 158: REx 5xx, modul 16-ti binárních vstupů

MODUL 16-TI BINÁRNÍCH VSTUPŮ

RL 24, 48, 110
nebo 220 V
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Obr. 159: REx 5xx, modul binárních výstupů

MODUL BINÁRNÍCH VÝSTUPŮ
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Obr. 160: REx 5xx, modul “mA“ vstupů

MODUL “mA“ VSTUPŮ
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Obr. 161: REx 5xx, číslicové komunikační moduly

Obr. 162: REx 5xx, modul přijímače optického signálu

ČÍSLICOVÉ KOMUNIKAČNÍ MODULY
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