
    

 
 

 
 

 
 

       
 Testy systemowe elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej 

z RelaySimTest 
 

 Streszczenie: Czy jesteś pewien, że Twój system zabezpieczeń będzie działał zgodnie z przeznaczeniem ?  
Czy wykonano pełny test logiczny lub sprawdzono tylko kryteria zabezpieczeniowe ? 
Jeśli masz wątpliwości, weź udział w tym szkoleniu i poznaj testy oparte na wykorzystaniu 
wyników symulacji. Zapoznasz się z procedurą testową podczas sesji praktycznych i 
teoretycznych. Dowiesz się jak efektywnie tworzyć zorientowane na aplikacje testy zabezpieczeń 
za pomocą RelaySimTest.  

 

 
Wymagana 
wiedza: 

Podstawowa wiedza z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz jej 
testowania  

 Czas trwania: 3  dnia Język: Polski Kod: C.0149.AAX  
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Cel szkolenia 
> Poznanie zalet testów zorientowanych na aplikacje w porównaniu do testowania parametrów 
> Projektowanie różnych scenariuszy zwarciowych w celu tworzenia realistycznych warunków awarii sieciowych 
> Symulowanie zakłóceń sieciowych (zwarć) w celu przetestowania zachowania się systemu zabezpieczeń 
> Zaznajomienie się z obsługą RelaySimTest od podstaw 
 
Program szkolenia 
> Wprowadzenie do systemowego testowania układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej 
> Definiowanie odpowiednich scenariuszy zwarciowych w zależności od aplikacji 
> Modelowanie topologii sieciowej w programie RelaySimTest  
> Testy systemowe zabezpieczeń odległościowych:  

> Automatyka SPZ z uwzględnieniem zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego pomiędzy zabezpieczeniem  
i wyłącznikiem (rzeczywiste warunki pracy sieci)  

> Układy współbieżne zabezpieczeń odcinkowych linii  
> Blokada od kołysań mocy 

> Testy systemowe zabezpieczeń różnicowoprądowych: 
> Linie wieloodczepowe z uwzględnieniem charakterystyki magnesowania przekładników prądowych 

> Testy systemowe zabezpieczeń szyn zbiorczych: 
> Układy 1.5 wyłącznikowe, zwarcia w martwej strefie, dowolne układy stacyjne 

> Testy systemowe zabezpieczeń ziemnozwarciowych (w tym admitancyjnych): 
> Sieci izolowane, uziemione przez rezystor / cewkę Petersena, automatyka AWSC, zwarcia rozwijające 

> Generacja sygnałów analogowych prądów i napięć z uwzględnieniem synchronizacji czasowej przy użyciu 
TestSetRemoteAgent oraz zegara GPS CMGPS588 

 
Produkty 
> RelaySimTest, TestSetRemoteAgent 
> Rodzina urządzeń CMC 

 
Uczestnicy 
Personel techniczny z zakładów energetycznych, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, firm usługowych  
i producentów zaangażowanych w testowanie zabezpieczeń lub symulację sieci 

http://www.omicron.academy/

