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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je detekovat výbojovou činnost částečných výbojů a určit druh 

poruchy na základě analýzy signálů izolovaných závěsných vodičů na hladině vysokého napětí. 

Zabývám se zde nejčastějšími a pro izolované závěsné vodiče nejnebezpečnějšími poruchami. Jedná se 

o poruchy typu pádu větve přes fáze vodičů a kontaktu stromu s těmito vodiči. Výbojová činnost je 

zde posuzována na základě vyhodnocení impulsní složky napěťového signálu měřené v okolí 

izolovaného vodiče. 
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výbojů, detektory poruch CC, databáze poruch, metoda rozptylového pole 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis aims to detect the discharge activity of the partial discharges, and determine the 

failure type from the analysis of the signals of the covered conductors at the high voltage level. We are 

interested in the most frequent and for the covered conductors the most dangerous faults. Particularly, 

we are interested in the faults from a fallen branch on the phase conductor and a tree touching these 

conductors. 
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Seznam některých použitých symbolů a zkratek 

Seznam použitých zkratek 

ACSR   AlFe vodiče (z anglického: Aluminium Conductor Steel Reinforced) 

AlFe   Slitina hliníku a železa 

AlMgSi  Slitina hliníku, hořčíku a křemíku 

CC   Izolovaný vodič (z anglického: covered conductor) 

ČR   Česká republika 

ČV   Částečný(é) výboj(e) 

FFT Rychlá Fourierova transformace (z anglického: Fast Fourier 

Transform) 

HDPE  Polyetylén s vysokou hustotou (z anglického: high density  

polyethylene) 

CHKO   Chráněná krajinná oblast 

LDPE   polyetylén s nízkou hustotou (z anglického: low density polyethylene) 

max.   Maximálně 

MCV    Měřící přístroj částečných výbojů 

např.   Například 

obr.   Obrázek 

PAS   Plastový přídavný systém (z anglického: Plastic Additional System) 

PE   Polyetylén 

RLC   Spojení odporu, cívky a kondenzátoru do společného článku 

s.r.o   Společnost s ručením omezeným 

tab.   Tabulka 

RMS   Efektivní hodnota (z anglického: Root Mean Square) 

UV   Ultrafialové záření 

VN   Vysoké napětí 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

VVN   Velmi vysoké napětí 

XLPE   Zesítěný polyetylén 

 

Seznam použitých symbolů 

C1 (F)  Kapacita plynové dutinky 

C2 (C2' a C2") (F)  Kapacita zbytkové části zdravé izolace v sérii s dutinkou 

C3 (C3' a C3") (F)  Kapacita zbytku izolantu 

Ca     Měřený objekt 

Cv     Vazební kapacita (vysokonapěťový kondenzátor) 

fvz (Hz)  Vzorkovací kmitočet (frekvence) 

T (s)  Perioda 

U~     Zdroj střídavého napětí 

Z     Impedance sloužící ke snížení rušivého vlivu zdroje 

Zm     Měřící impedance 

Δt (s)  Interval vzorkování 
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1 Úvod 

V dnešní době se v energetice, respektive v rozvodu a přenosu elektrické energie, nahrazují 

ACSR za vodiče izolované závěsné. Tyto vodiče vynikají mnoha přednostmi před venkovním 

vedením z ACSR. Existuje mnoho druhů izolovaných závěsných vodičů, které se liší především svou 

konstrukcí, a proto najdou uplatnění v různých aplikacích v terénu. Mezi preferované závěsné vodiče 

patří především SAX a BLL v zapojení systému PAS. Jejich největší slabinou je degradace izolace 

způsobená různými příčinami. Ať už to je mechanické poškození způsobené instalací vodičů, 

povětrnostními vlivy, velkým rozdílem teplot na rozhraní vodiče a okolního prostředí při mrazech a 

v neposlední řadě působením částečných výbojů, k němuž dochází především při kontaktu vodičů 

s cizím předmětem. Identifikace výbojové činnosti, vlivem špatné detekce, je u tohoto vedení velkým 

problémem.  

Z tohoto důvodu se právě tímto problémem zabývám v této práci. Existuje mnoho metod, 

které jsou schopny detekovat výbojovou činnost ve vodiči, ale neumí rozpoznat typ poruchy. Doposud 

nebyla vyvinuta žádná metoda, která by typ poruchy rozpoznala. Detekce a následné zpracování 

signálů ČV jsou hlavním principem metody pro určení poruchy izolovaného závěsného vodiče, kterou 

se zde zabývám. Cílem metody je automaticky on-line detekovat poruchy izolovaných závěsných 

vodičů. Metoda pracuje na principu snímání impulsní složky, která vzniká při výbojové činnosti. Pro 

tento účel byla vytvořena databáze, která shromažďuje data z jedenácti míst po celé ČR. Z těchto míst 

mám vytvořenou knihovnu poruch způsobených ČV. Výsledkem práce je nalezení výbojové činnosti 

v CC a identifikace typu poruchy. 
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2 Historie a rozvoj CC, systém PAS 

Podstatný vliv na rozvoj CC v ČR pro rozvodné a distribuční sítě měly zkušenosti dalších 

zemí, zejména skandinávských. První zásadní zkušenosti v oblasti instalace vysokonapěťových CC 

pocházejí z Finska z roku 1976, následně byly instalovány ve Švédsku, Norsku a postupně i 

v Baltských a středoevropských zemích. Rozvoj CC v ČR byl zaznamenán v první polovině 90. let. 

CC vyniká před venkovním vedením z ACSR jak v provozních, tak i bezpečnostních kritériích a jsou 

rovněž ohleduplnější k životnímu prostředí (Green line).  

 

Vedení CC typu PAS (např. SAX-W, BLX/BLL, ADX-K) bylo vyvinuto pro zlepšení 

spolehlivosti dodávek elektřiny a může být instalováno v nejnáročnějších klimatických podmínkách. 

Jejich instalace je vhodná jak do chladných a zasněžených, tak i do horkých a vlhkých oblastí 

převážně na betonové, ale i na dřevěné sloupy. Systém PAS umožňuje výstavbu vedení v úzkých 

koridorech, což je výhodné zejména v zastavěných a zalesněných oblastech. CC svou konstrukcí 

výrazně omezují kontaktu živočichů, převážně ptactva, s částmi vedení pod napětím. Konstrukčním 

provedením také zabraňuje poruchám a přerušením provozu, které mohou být způsobeny vzájemným 

dotykem vodičů, či kontaktem s cizím předmětem. Navíc se díky izolaci téměř podařilo vyloučit 

závady způsobené pádem stromů nebo větví na vedení.  

 

„Díky systému CC se podařilo snížit počet závad a následného přerušení dodávek elektrické 

energie. Dle statistik poruchovosti se množství výpadků sítě snížilo ze 4,5/100 km/rok na pouhých 

0,9/100 km/rok. Po několika letech provozu CC se jasně ukázalo, že jsou tyto systémy skutečně 

funkční a vysoce spolehlivé. Ve Finsku a ve Švédsku je v současné době podíl CC na nově 

budovaných sítích přibližně 80%.“ [3] 

 

 

 

2.1 Výhody a nevýhody CC oproti ACSR vedení 

Výhody  

 Vetší provozní spolehlivost  - snížení poruchovosti na 20%. 

 Při vzájemném dotyku vodičů nedochází ke zkratu. 

 Izolace vodičů omezuje jejich korozi v extrémních podmínkách venkovního prostředí. 

 Zjednodušená, bezpečnější práce pod napětím – např. při opravě. 

 Zvýšená bezpečnost proti úrazu elektrickým proudem - náhodný dotyk osob nebo zvěře není 

smrtelný. 

 Zmenšení bezpečné vzdálenosti od okolí - snížení ochranného pásma na 2 m, popřípadě 1 m 

od krajního vodiče vedení. 

 Zmenšení fázové vzdálenosti vodičů na 1/3, což umožňuje výstavbu vícenásobných vedení na 

společných podpěrách. 

 Zmenšení průchozího koridoru je ekologicky příznivější v lesních porostech a CHKO. 

 Částečně odolné proti pádu stromů a větví na vedení. 
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Nevýhody  

 Větší náchylnost na poškození izolace a žil vodičů v důsledku přímých nebo indukovaných   

bleskových přepětí. 

 Degradace izolace způsobená mechanickým namáháním, klimatem a částečnými výboji. 

 Vyšší pořizovací náklady. 

 Špatná detekce poruch. 

 

 

 

2.2 Vybrané druhy CC a jejich parametry 

Pro systémy CC existuje celá řada vodičů, které se liší svou konstrukcí a provozními 

parametry. CC jsou tvořeny lanovými vodiči složené z hliníkové slitiny a obsahují především XLPE 

nebo PE izolaci. Mezi provozní parametry patří především jmenovité hodnoty: průřezu vedení, napětí, 

proudového zatížení, dále maximální zkratový proud, maximální a provozní teplota, odpor vodiče a 

jeho hmotnost. Tyto a další uvedené parametry se liší v závislosti na daném výrobci takového vedení. 

Nejrozšířenější CC vedení je pro napěťovou hladinu 22 kV, kde nacházejí uplatnění především vodiče 

SAX a BLL. 

Mezi nejvýznamnější výrobce a dodavatelé CC patří výrobky finských firem ENSTO, Pirelli 

Cables (dříve NOKIA Cables) a také DRAKA, která je členem Prysmian group. 

 

 

 

2.2.1 Izolovaný vodič SAX-W  

Konstrukce 

Kulatý lanový komprimovaný vodotěsný vodič z hliníkové slitiny s izolací XLPE. Vodič je 

odolný proti UV záření, povětrnostním vlivům, ztíženým klimatickým podmínkám, šíření plamene a 

vůči průrazu napětím, které vzniká při dotyku vodičů mezi sebou. 

 

 
obr. 2.1: Izolovaný vodič SAX-W. [6]  

 

Použití  

Vodiče SAX systému PAS jsou v ČR nejčastěji používány pro izolovaná vedení 22 kV pro 

suché prostředí, vlhké prostředí, v nepříznivých podmínkách. 

 

Výrobce  

DRAKA Kabely, s.r.o 

Prysmian Cables (dříve Pirelli Cables/Nokia Cables) 
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tab. 2.1: Technická specifikace pro vodič SAX-W, 22 kV. [6] 

Jmenovité napětí 

Maximální napětí 

22 kV 

24 kV 

Maximální dovolená teplota vodiče v trvalém provozu: +80 °C 

při zkratu (max. 5 s): +200 °C 

Minimální doporučená teplota při instalaci –20 °C 

Minimální dovolený poloměr ohybu při instalaci 14 x průměr vodiče 

Minimální dovolený poloměr ohybu po konečné instalaci 10 x průměr vodiče 

Provozní teplota -40 
°
C až 80 

°
C 

Tvar jádra kulaté jádro vícežilové 

Tvar kabelu kulatý 

Barva pláště černá 

Standardní balení bubny 

 

tab. 2.2: Technická specifikace pro vodič SAX-W, 22 kV. [6] 

Jmenovitý 

průřez 

 

Jmenovitá 

tloušťka 

izolace 

Vnější 

průměr 

vodiče 

Maximální 

zkratový 

proud 

Maximální 

stejnosměrný 

odpor vodiče  

Maximální 

střídavý 

odpor  

Proudová 

zatížitelnost  

Hmotnost 

vodiče 

mm
2
 mm mm kA∙s-1

 Ω∙km
-1

 Ω∙km
-1

 A kg∙km
-1

 

35 2,3 11,5 3,2 0,986 1,220 200 160 

50 2,3 12,7 4,3 0,720 0,890 245 200 

70 2,3 14,3 6,4 0,493 0,610 310 270 

95 2,4 16,1 8,6 0,363 0,450 370 350 

120 2,4 17,6 11,0 0,288 0,360 430 425 

150 2,4 18,9 13,5 0,236 0,290 485 510 

 

 

 

2.2.2 Izolovaný vodič BLL-T 

Konstrukce 

Izolovaný vodič z hliníkové slitiny - AlMgSi se zalisovanou vrstvou proti podélnému 

pronikání vody do izolace, s polovodivou zalisovanou vrstvou, která homogenizuje výboje kolem 

svazků vodičů. Izolace vodiče z LDPE bílé barvy, izolace HDPE zelené barvy, která je odolná vůči 

povětrnostním vlivům a především UV záření. Je také odolná i vůči průrazu napětím, které vzniká při 

dotyku vodičů mezi sebou. Vodiče jsou schopny odolávat mechanickému i elektrickému namáhání 

způsobenému padajícími stromy nebo větvemi. 
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obr. 2.2: Izolovaný vodič BLL-T. [14] 

 

 
obr. 2.3: Popis konstrukce izolovaného vodiče BLL-T. [15] 

 

Použití  

BLL vodiče jsou používány pro izolovaná vedení typu PAS, pro napěťové hladiny 22 - 35 kV. 

Uplatnění najdou v místech s rychlorostoucími stromy a také v místech, kde dochází k opakovaným 

krátkodobým kontaktům vodičů mezi sebou, nebo s cizími předměty. 

 

Výrobce  

AMO Kraft AB 

ENSTO, s.r.o 

  

tab. 2.3: Technická specifikace pro vodič BLL-T, 22 kV. [7] 

Jmenovité napětí 

Maximální napětí 

22 kV 

24 kV 

Jmenovitý kmitočet f = 50 Hz 

Maximální dovolená teplota vodiče v trvalém provozu: +80 °C 

při zkratu (max. 5 s): +200 °C 

Provozní teplota -40 
°
C až 80 

°
C 

Minimální dovolená teplota při instalaci –20 
°
C 

Minimální teplota při skladování –40 
°
C 

Úroveň spolehlivosti 50 let 

Tvar jádra kulaté jádro vícežilové 

Barva pláště zelená 
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tab. 2.4: Technická specifikace pro vodič BLL-T, 22 kV. [7] 

Jmenovitý průřez Proudová zatížitelnost 
Maximální zkratový 

proud 

Maximální 

stejnosměrný odpor 

vodiče při 20 ˚C 

mm
2
 A kA∙s-1

 Ω 

50 271  4,5 0,633 

70 327  6,65 0,434 

120 443  11,7 0,254 

 

 

 

2.2.3 Izolovaný vodič ADX-K 

Konstrukce 

Vysokonapěťové vedení s izolací XLPE černé barvy. Tato izolace je odolná proti UV záření. 

Jádro vodiče je tvořeno svazkem vodičů z hliníkové slitiny AlMgSi. 

 

 
obr. 2.4: Izolovaný vodič ADX-K. [8] 

 

Použití:  

Vodiče jsou určeny pro venkovní rozvody elektrické energie v závěsném provedení pro 

napěťové hladiny 22 - 35 kV. Díky XLPE izolaci jsou schopny odolat mechanickému a elektrickému 

namáhání způsobené padajícími stromy, nebo jejich větvemi. 

 

Výrobce:  

PRAKAB Pražská kabelovna, s.r.o 

 

tab. 2.5: Technická specifikace pro vodič ADX-K, 22 kV. [8] 

Jmenovité napětí 22 kV 

Jmenovitý kmitočet 50 Hz 

Maximální dovolená teplota vodiče v trvalém provozu: +90 °C 

při zkratu (maximálně 5 s): +200 °C 

Provozní teplota -50 
°
C až 90 

°
C 

Minimální doporučená teplota při instalaci –10 °C 

Minimální dovolený poloměr ohybu 18 x průměr vodiče 

Tvar jádra kulaté jádro vícežilové 

Tvar kabelu kulatý 

Barva pláště černá 
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tab. 2.6: Technická specifikace pro vodič ADX-K, 22 kV. [8] 

Jmenovitý průřez Průměr vodiče 
Proudová 

zatížitelnost 

Maximální 

odpor jádra 

Hmotnost 

vodiče 

mm
2
 mm A Ω∙km

-1
 kg∙km

-1
 

35 12,2 170 0,967 145 

50 13,4 210 0,690 195 

70 15,1 255 0,507 250 

95 16,9 320 0,358 335 

120 18,3 365 0,285 415 

150 19,5 425 0,227 505 

185 21,4 490 0,184 635 

 

 

 

2.2.4 Izolovaný vodič SAXKA 

Konstrukce 

Tři jednofázové izolované kabely jsou ovinuty kolem ocelového nosného lana, jež nevede 

elektrický proud a nese celou hmotnost a zátěž kabelů. Kabel SAXKA má schopnost samočinného 

tlumení, což odstraňuje nebezpečí vibrací a poškození vlivem větru. 

 

 
obr. 2.5: Izolovaný závěsný vodič SAXKA. [9], [10] 

 

Použití  

Toto vedení zabírá velmi málo prostoru a může být instalováno přes skalnaté a zalesněné 

terény, chráněná lesní i krajinná území. Dochází tak k minimálnímu odstranění stromů, vede mezi 

větvemi a neovlivňuje tedy okolní prostředí. Systém SAXKA je určen pro napěťové hladiny 22-35 kV 

a může se instalovat na stejných stožárech, jako nízkonapěťové a telekomunikační systémy. 

 

Výrobce  

ENSTO, s.r.o 

Prysmian Cables (dříve Pirelli Cables /Nokia Cables) 
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tab. 2.7: Technická specifikace pro vodič SAXKA-W, 22 kV. [9] 

Jmenovitý 

průřez 
Průměr vodiče 

Proudová 

zatížitelnost 

Maximální 

zkratový 

proud 

Maximální 

stejnosměrný 

odpor vodiče  

Maximální 

střídavý 

odpor  

Hmotnost 

vodiče 

mm
2
 mm A kA∙s-1

 Ω∙km
-1

 Ω∙km
-1

 kg∙km
-1

 

3 x 35 64 151 3,4 0,868 0,002 2300 

3 x 70 70 225 6,7 0,443 0,003 2850 

3 x 120 77 315 11,4 0,253 0,003 3600 

3 x 185 84 400 17,5 0,164 0,003 4400 
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3 Řešená problematika CC 

Přechod od ACSR venkovního vedení na CC je doprovázen převládajícími obtížemi při 

detekci a odhalování poruch. Mezi hlavní poruchy patří degradace izolace díky částečným výbojům. 

Měření částečných výbojů, tedy jejich signálů, je jedním z nejprůkaznějších indikátorů poruch a 

procesů, kdy dochází k degradaci elektrického izolačního systému. Důležité pro vyhodnocení 

výbojové činnosti je tedy měření ČV. Hlavním parametrem ČV je jeho tvar, pomocí kterého jsme 

schopni identifikovat typ poruchy.  

 

Detekce a následné zpracování signálů ČV jsou také hlavním principem nové metody pro 

určení poruchy CC. Cílem metody vyvíjené ve spolupráci: Mišák, Válek, Foldyna [16] je automaticky 

on-line detekovat poruchy izolovaných závěsných vodičů, mezi které patří:  

  

 pád stromu na izolovaný závěsný vodič 

 pád větve na izolovaný závěsný vodič 

 pád izolovaného závěsného vodiče na zem 

 

Tyto poruchy jsou doprovázeny počínající výbojovou činností v místech dotyku CC se zemí, 

respektive s větví stromu. V případě dlouhodobého kontaktu vodiče s větví, může dojít k poškození 

izolace vlivem účinků plazivých povrchových proudů. Obecně mají ČV destrukční vliv na izolaci CC, 

což má za následek zkracování životnosti izolace a snížení její elektrické pevnosti až na hranici 

průrazu. 

 

 
obr. 3.1: Poškozená izolace vodiče SAX-W  

způsobená kontaktem vodiče s větví stromu. [11] 
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3.1 Částečné výboje 

Norma [5] charakterizuje ČV jako lokalizovaný elektrický výboj, který částečně přemosťuje 

izolaci mezi vodiči. Tento výboj se může, ale také nemusí objevit v okolí vodiče. ČV bývají 

důsledkem koncentrace lokálního elektrického namáhání v izolaci či na jejím povrchu, kde vytvářejí 

proudové, respektive napěťové impulsy s dobou trvání mnohem kratší než 1 μs. 

 

Jinak řečeno, ČV jsou takové výboje, které prorazí vzdálenost mezi dvěma elektrodami pouze 

částečně. Zbytek izolace je schopen vydržet celému provoznímu, popřípadě zkušebnímu namáhání. 

ČV mohou vycházet přímo z jedné z elektrod, nebo mohou probíhat v dutině samotného izolantu. 

Jedná se o výboj vysokofrekvenční, nízkoenergetický. 

 

 

 

3.1.1 Vznik částečných výbojů 

Ve vysokonapěťové izolaci venkovního vedení, kabelů a podobně se mohou vyskytovat malé 

dutinky vyplněné plynem. Tyto dutinky mohou vznikat již při výrobě izolace, nebo při její degradaci, 

například účinkem velkého lokálního elektrického namáhání.  

 

Impuls ČV je proudový, respektive napěťový a vzniká jako výsledek přítomnosti částečného 

výboje objevujícího se v měřeném, respektive zkoušeném objektu. Takovýto impuls je měřen pomocí 

vhodných detekčních zařízení, které jsou začleněny do měřeného obvodu. 

 

 

 

3.1.2 Rozdělení částečných výbojů 

ČV se rozdělují na vnitřní, vnější a povrchové.  

Vnitřní (interní) ČV vznikají v plynech obklopené pevným nebo kapalným izolantem. Typickým 

příkladem jsou výboje v plynných dutinkách v pevném izolantu.  

Vnější (externí) ČV vznikají v plynech v okolí elektrod malých poloměrů či zakřivení. Typickým 

příkladem jsou korónové nebo doutnavé výboje. 

Povrchové ČV vznikají v okolí elektrod na rozhraní pevného a plynného izolantu. Příkladem mohou 

být klouzavé výboje. 

 

Jednotlivé druhy vnitřních a povrchových ČV jsou znázorněny na elektrodových uspořádání 

viz obrázek 3.2. 
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obr. 3.2: Elektrodová uspořádání pro ČV. [1] 

 

Popis obrázku 3.2 

Číslice 1 a 2  Elektrody 

Číslice 3  Oblast výbojové činnosti ČV 

a)   Pevný izolant, který obsahuje plynnou dutinku. 

b)  Povrchová dutinka, která vznikla odtržením izolace od elektrody. 

c) a d)   Štěrbina mezi elektrodou a pevným izolantem nebo vně izolantu. 

e) a f)  ČV, které se objevují na hranách elektrod, rovnoběžně s povrchem pevného 

izolantu. 

g) a h)   Uspořádání jehlové elektrody v pevném, popřípadě kapalném izolantu. Svým  

  lokálním zvýšením intenzity elektrického pole jsou také zdrojem ČV. 

 

 

 

3.1.3 Model a náhradní schéma pro vnitřní částečné výboje 

Jednoduchý model a náhradní schéma pro vnitřní ČV je zobrazen na obrázku 3.3. Tomuto 

modelu se také říká trojkapacitní model. Jedná se o schematický obrázek pevného izolantu s vnitřní 

plynovou dutinkou.  

 

Popis obrázku 3.3 

C1 Kapacita plynové dutinky 

C2 (C2' a C2")  Kapacita zbytkové části zdravé izolace v sérii s dutinkou 

C3 (C3' a C3")  Kapacita zbytku izolantu 
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obr. 3.3: Jednoduchý model pro vnitřní ČV. [1] 

 

 

 

3.1.4 Obrazce částečných výbojů 

Druh výbojové činnosti a místo jeho výskytu, takzvané zřídlo výbojové činnosti, můžeme určit 

dle umístění ČV na křivce napájecího napětí. Jinak řečeno, můžeme je určit podle fázového úhlu 

(posunu) ČV. 

Z obrazců ČV, jež jsou uvedených v tabulce 3.1 lze rozlišit pět základních vzorků ČV. 

Obrazce, takzvané Lissajousovy obrazce, znázorňují harmonický průběh, na kterém je 

nesuperponovaná impulsní složka vzniklá působením ČV. Šipka znázorňuje směr růstu napětí, +/- 

znázorňuje kladnou a zápornou amplitudu a 0 na obrazci znázorňuje průchod napájecího napětí nulou. 

 

tab. 3.1: Vyhodnocování obrazců ČV. [1] 

Typ Osciloskopický obraz Popis Typ výboje 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

Pulsy stejné velikosti 

v jedné půlperiodě, 

symetricky okolo 

napěťového maxima. 

Se zvyšováním napětí 

narůstá počet pulsů, ale 

jejich velikost se 

nemění. 

Pulsy v jedné 

půlperiodě pouze při 

vyšším napětí. 

 

Uspořádání hrot – 

deska (tyč – rovina) 

v plynech. Jestliže se 

pulsy objevují 

v záporné půlperiodě, 

je hrot (tyč) na 

vysokém potenciálu; 

jestliže se pulsy 

objevují v kladné 

půlperiodě, je hrot 

(tyč) na zemním 

potenciálu. 
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B 

 

 

 

 

 
Pulsy v obou 

půlperiodách, 

symetricky okolo 

napěťových maxim; 

v jedné půlperiodě 

pulsy větší, v druhé 

půlperiodě větší počet 

menších pulsů stejné 

velikosti. 

Se zvyšováním napětí 

počet pulsů narůstá. 

 

Uspořádání hrot – 

deska (tyč – rovina) 

v kapalných 

izolantech. Jestliže se 

velké pulsy objevují 

v kladné půlperiodě, je 

hrot (tyč) na vysokém 

potenciálu; jestliže se 

velký pulsy objevují 

v záporné půlperiodě, 

je hrot (tyč) na 

zemním potenciálu. 

 

 

 

 
C 

 

 

 

 

 

 

Pulsy mezi průchody 

nulou napětí a vrcholy 

v obou půlperiodách. 

Pulsy v obou 

půlperiodách mají 

přibližně stejnou 

velikost. 

 

Dutinky v pevném 

izolantu. 

Vzduchové dutinky 

v kapalném izolantu. 

Dotyk izolovaných 

vodičů. 

Výboje na povrchu 

bez galvanického 

spojení. 

Neuzemněné kovové 

části měřících obvodů. 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pulsy mezi průchody 

nulou napětí a vrcholy 

v obou půlperiodách. 

Pulsy v jedné 

půlperiodě jsou vyšší 

než pulsy v druhé 

půlperiodě. 

 

Dutinky v pevném 

izolantu u elektrod. 

Vzduchové dutinky 

v kapalném izolantu u 

elektrod. 

Jestliže se velké pulsy 

objevují v kladné 

půlperiodě, jsou 

výboje na vysokém 

potenciálu; jestliže se 

velké pulsy objevují 

v záporné půlperiodě, 

jsou výboje na 

zemním potenciálu. 

 

 

 
 

E 

 

 

 

Pulsy symetricky kolem 

obou průchodů 

nulovým napětím. 

 

Špatný kontakt mezi 

kovovými částmi nebo 

mezi polovodivými 

(odporovými) 

vrstvami. 
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4 Metody pro diagnostiku izolačního systému CC 

Měření výbojové činnosti lze provádět různými diagnostickými metodami. Jedná se o metody 

elektrické a neelektrické. Pro detekci poruch CC budeme uvažovat pouze metody elektrické. Tyto 

metody se stále zdokonalují a každá z metod má své výhody a nevýhody. V dnešní době se dostávají 

do popředí takové metody, které umožňují měřit takzvaně on-line. Jde tedy o měření bez odstávky 

nebo odpojení elektrického zařízení, to znamená přímo v provozu. 

 

 

 

4.1 Rušení 

K měření ČV patří neduhy v podobě rušení, zvláště v provozních podmínkách. Toto rušení 

často mívá časově proměnný charakter. Mezi představitele rušení patří zejména korónové výboje na 

přípojnicích a ČV v prvcích měřeného obvodu. Dalšími představiteli zdroje rušení jsou rádiové, 

radiolokační a rádioreléové vysílače, dále provozní zařízení elektráren (elektrostatické odlučovače, 

výbojky, zářivky, tyristorová regulace, operativní přepínání elektrárny atd.). Tyto zdroje rušení mohou 

mít dlouhodobě ustálený charakter.  

Taková rušení je možné potlačit vhodně zvoleným filtrem. Filtr nesmí být sám zdrojem rušení, 

což bývá způsobeno právě nevhodně navrženým filtrem. Pro kvalitní měření ČV je nutné snížit 

hladinu rušení na takovou úroveň, aby byla zanedbatelná vzhledem k úrovni měřených ČV. 

 

 
obr. 4.1: Lissajousův obrazec rušení. [2] 

 

 

 

4.2 Galvanická metoda měření částečných výbojů 

Tato metoda je v současné době jednou z nejmodernějších metod na sledování stavu 

izolačního systému vodičů VN a VVN. Využívá se také při měření CC na VŠB-TUO. Jedná se o 

globální metodu měření částečných výbojů. To znamená, že tato metoda poruchu detekuje, ale 

nelokalizuje přesné místo výskytu poruchy. Galvanická metoda je založena na přímém snímání 

proudových impulzů ČV. Na osciloskopu se zobrazí naměřený průběh signálu s nesuperponovaným 

impulsem ČV a vypočte nám hodnotu náboje, který je posléze porovnán s tabulkovou hodnotou. 

K oddělení impulsů částečných výbojů nasuperponovaných na napájecím napětí slouží 

snímací (měřící) impedance, která obsahuje kromě odporu řádu stovek ohmů také tlumivku. Měřící 

impedance je ve většině praktických případů tvořena členem RLC, jako nízkofrekvenční propust a 
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k němuž jsou paralelně připojeny ochranné prvky. Mezi tyto prvky patří bleskojistky, kulové jiskřiště 

atd. Vývod k měřiči ČV bývá proveden pomocí koaxiálního stíněného kabelu. 

 

 
obr. 4.2: Schéma zapojení pro měření ČV galvanickou metodou. [1] 

 

Popis obrázku 4.2  

U~  Zdroj střídavého napětí 

Ca  Měřený objekt 

Cv  Vazební kapacita (vysokonapěťový kondenzátor) 

Zm  Měřící impedance 

MCV  Měřící přístroj částečných výbojů 

Z  Impedance sloužící ke snížení rušivého vlivu zdroje 

 

Výhody galvanické metody  

 Vysoká citlivost měření (pomocí velikosti vazební kapacity). 

 Dostatečná výpovědischopnost metody (vhodná pro všechny druhy izolačních systémů, 

v nichž se můžou ČV vyskytovat). 

 Malé ohrožení izolačního systému při měření. 

 

Nevýhody galvanické metody  

 Vyšší pořizovací a provozní náklady (měřící impedance a vazební kondenzátor). 

 Citlivost na rušení (vnější rušení i rušení způsobené prvky v měřícím obvodu). 

 Použití metody v režimu off-line (laboratorní měření). 

 

 

 

4.3 Kapacitní a induktivní snímače (sondy) 

Snímače jsou založeny na principu, že v místě zdroje výbojové činnosti dochází k vyzařování 

vysokofrekvenční energie do okolí. Takto vyzářená energie tvoří složku elektrickou a magnetickou. 

Kapacitní snímače tedy snímají vyzařované elektrické pole a snímače induktivní zase pole 

magnetické. Tyto sondy jsou využívány k on-line detekci výbojové činnosti, především k jejímu 

orientačnímu zjištění. 
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4.3.1 Kapacitní sondy 

Kapacitními sondami zachycujeme elektrické signály vyvolané ČV v izolaci. Tyto signály 

jsou velice rychlé (řádově nanosekundy), a z tohoto vyplývají požadavky jak na obvody 

zpracovávající signály, tak na samotné sondy. Obvod, který zpracovává signál je tvořen rychlým 

diferenciálním zesilovačem. Výstupní signál tohoto zesilovače je zesílený zesilovačem s proměnným 

zesílením. Výsledný signál je zpracovaný digitálně, nebo analogově. Vstup diferenciálního zesilovače 

musí potlačit vlivy cizích elektrických polí.  

 

Výhoda  

 Vysoká přesnost lokalizace místa poruchy. 

 

Nevýhody 

 Měří pouze elektrické pole vyzářené do okolí (není možné určit zdroj ČV, které jsou 

elektrický odstíněné). 

 Vysoké požadavky na sondy a zpracovávající techniku. 

 

 

4.3.2 Induktivní sondy 

Snímače pracující na principu snímání magnetického pole, které je vyzařováno zdrojem ČV.  

ČV je možné detekovat přes proudovou složku indukční vazby Rogowského cívky, která převede 

proudové impulsy šířící se po vedení na napěťový signál, nebo přímo jako napěťový signál snímaný 

kapacitní vazbou přímo na izolovaném závěsném vodiči vodivým prstencem. Pro případ vzdálené 

poruchy od rozvodny je vhodnější detekce ČV přímo z měřeného napěťového signálu. 

 

Výhoda  

 Vysoká selektivita detekce poruchy izolovaného vodiče. 

 

Nevýhody  

 Vysoká požadavky na citlivost a přesnost Rogowského snímače v širokém frekvenčním 

rozsahu. 

 Vysoké požadavky na Rogowského snímači zvyšuje cenu detektoru poruch. 

 

 

 

4.4 Snímání impulsní složky ČV metodou rozptylového elektrického pole 

Vazba měřicí techniky na CC vedení je zprostředkována pomocí kovového kruhového 

snímače ve tvaru cívky přes jeho vazební kapacitu, viz obr. 4.3 a 4.4. Časový průběh elektrického pole 

na povrchu CC je dále amplitudově upraven pomocí kapacitního děliče. 
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obr. 4.3: Cívka pro snímání rozptylového elektrického pole. [11] 

 

 

 

obr. 4.4: Cívky a kapacitní dělič namontovaný na konstrukci CC. [11] 

 

Napěťový signál je následně filtrován a z impulsní složky napěťového signálu je vypočtena 

RMS hodnota signálu elektrického pole. Tato hodnota je přivedena na vstup vyhodnocovací jednotky. 

Zde se průběžně RMS hodnota ukládá v databázi pro několik period systémové frekvence 50 Hz. Celý 

měřicí a řídicí řetězec se cyklicky opakuje. Perioda opakování může být libovolně definována. Pro 

každou periodu řetězce je uložena RMS hodnota impulsní složky elektrického pole. Pomocí 

vyhodnocovací jednotky je srovnávána vždy nejnovější RMS hodnota impulsní složky s předchozí 

hodnotou uloženou v on-line databázi. Průběh signálu s impulsní složkou, společně s průběhem bez 

poruchy je znázorněna na obr. 4.6. V případě, že dojde k nárůstu hodnoty RMS impulsní složky 
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vlivem poruchy CC kdekoliv na jeho trase, dojde k vygenerování varovné zprávy. Tento postup pro 

jeden CC lze analogicky aplikovat i na zbylé dva CC trojfázového systému. Kompletní sestava 

detektoru poruch vedení, založená na principu rozptylového elektrického pole, je zobrazena na  

obr. 4.5. 

 

 
obr. 4.5: Kompletní sestava detektoru poruch CC vedení. [12] 

 

 
obr. 4.6: Průběh napěťového signálu bez poruchy (zeleně) a s poruchou (červeně). [12]  
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5 Experimentální měření stavu CC v různých klimatických 

podmínkách 

Detektory poruch, pracující na principu snímaní impulsní složky (viz kapitola 4.4) byly 

instalovány na vybraná místa po celé ČR. Mezi taková místa patří prostředí klimaticky nestálá, špatně 

přístupná (vyšší nadmořské hladiny), úseky vedoucí lesy, kde je zvýšené riziko kontaktu vodičů se 

stromy a jejich větvemi. Právě v takovémto okolí je ideální návrh a testování detektorů poruch CC. 

Jestliže se podaří navrhnout a úspěšně otestovat detektory v těchto náročných podmínkách, jejich 

instalace a provozuschopnost v běžných podmínkách nebude problémem. 

 

 

 

5.1 Databáze izolačního stavu CC  

Tato online databáze, respektive knihovna pracující na principu viz kapitola 4.4, slouží pro 

obsluhu k vizuální kontrole izolačního stavu CC. Každou hodinu jsou zde zaznamenány průběhy 

napětí vždy pro jednu periodu signálu každé fáze. To znamená, že je zde 24 záznamů pro jednu ze tří 

fází. Záznam je vzorkován kmitočtem fvz = 20 Ms∙s-1
, čemuž odpovídá 400 000 vzorků s krokem  

Δt = 50 ns.  

 

V dnešní době je v databázi instalováno celkem 11 detektorů, které zpracovávají kromě 

impulsní složky dále teplotu okolního prostředí, teplotu uvnitř detektoru (měřící techniky), relativní 

vlhkost prostředí, stav baterie (akumulátoru) a v neposlední řadě sdruženou napěťovou hladinu vedení. 

Pro každý záznam průběhu napětí je zde waterfall (FFT) analýza, která slouží pro okamžitou analýzu 

signálu ve frekvenční oblasti. Ihned lze tedy vidět, v jaké frekvenční oblasti se případná výbojová 

činnost nachází. 

 

Mým úkolem bylo sledovat online databázi od doby, kdy byly detektory poruch instalovány na 

příslušné vedení, po dobu pěti měsíců (říjen až únor). Po tuto dobu jsem sledoval napěťové průběhy a 

identifikoval v nich náznaky činnosti ČV izolačního systému CC (viz obr. 4.6). Pro vizuální analýzu 

napěťových signálu bylo zvoleno jednoduché, nicméně efektní značení: 

 

:-) - - V pořádku, žádná výbojová činnost 
  :-l - - Začínající výbojová činnost 

:-( - - Výbojová činnost 
   

Takto zhotovena knihovna byla vytvořena za účelem snazší orientace pro pozdější analýzu 

výbojové činnosti v době, kdy detektory pouze zaznamenávaly napěťové průběhy, bez jakékoli 

detekce ČV. Jednotlivé měsíce, kdy byla databáze sledována a zpracovávaná, jsou uvedeny v příloze 

na CD pod názvem „Knihovna vedení s ČV (říjen - únor)“. 
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5.2 Analýza signálů 

Níže je provedena analýza napěťových signálů z detektoru 3, který je umístěn na vedení  

22 kV v oblasti Jeseníků. Řešeny jsou pouze poruchy, ke kterým dochází ze statistického hlediska 

nejčastěji a pro vedení CC je nejnebezpečnější. Jedná se o poruchy typu kontaktu stromu s vodičem 

jedné z fází a poruchu, kdy dojde k pádu větve přes fáze vedení. Analýza byla provedena v programu 

LabView pomocí rozboru amplitudy signálu, filtrovaného signálu a FFT. 

 

 

5.2.1 Signál bez poruchy 

Pro analýzu signálu bez poruchy byl zvolen průběh detekovaný na 3. fázi 24. 2. 2015. 

 

 

obr. 5.1: Průběh napěťového signálu bez poruchy. 

 

 
obr. 5.2: Průběh napěťového signálu bez poruchy s Butterworthovým filtrem. 
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obr. 5.3: FFT analýza napěťového signálu bez poruchy. 

 

Z průběhu napěťového signálu zobrazeného na obr. 5.1 je na první pohled vidět pouze 

zkreslení způsobené měřící technikou, která způsobuje mírné rušení. Na FFT analýze vynikají 

spektrální čáry v oblasti 0,5 až 1,5 MHz a okolo 6 MHz. Tyto spektrální čáry jsou způsobeny vnějšími 

vlivy (rušení) a nesouvisí s výbojovou činností. Tyto údaje považujme za referenční a pomocí nich 

hledejme rozdíly v případech poruchy. 

 

 

 

5.2.2 Signál s poruchou – kontakt stromu se CC 

Pro analýzu signálu s poruchou typu kontaktu stromu se CC (dále jen porucha – strom) byl 

zvolen průběh detekovaný na 3. fázi 11. 2. 2015 a 24. 2. 2015. Jsou zde vyhodnoceny společné shody 

poruchových signálů a rozdíl vůči signálu bez poruchy. 

 

 

obr. 5.4: Průběh napěťového signálu poruchy - strom (11. 2. 2015). 
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obr. 5.5: Průběh napěťového signálu poruchy – strom s Butterworthovým filtrem (11. 2. 2015). 

 

 
obr. 5.6: FFT analýza napěťového signálu poruchy - strom (11. 2. 2015). 

 

 
obr. 5.7: Průběh napěťového signálu poruchy - strom (24. 2. 2015). 
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obr. 5.8: Průběh napěťového signálu poruchy – strom s Butterworthovým filtrem (24. 2. 2015). 

 

 
obr. 5.9: FFT analýza napěťového signálu poruchy - strom (24. 2. 2015). 

 

 

tab. 5.1: Porovnání vypočtených dat v programu LabView. 

Počet impulsů 

výbojové činnosti 

Bez poruchy Porucha – strom  Porucha – strom  

Fáze 3 Fáze 3 (11. 2. 2015) Fáze 3 (24. 2. 2015) 

Kladná amplituda 0 21 15 

Záporná amplituda 0 37 28 

 

Při porovnání napěťových průběhů poruchy - strom (obr. 5.4 a 5.7) je jasně viditelná výbojová 

činnost v podobě nasuperponovaného impulsního signálu na napájecím napětí v kladné i záporné 

amplitudě. V FFT analýze se objevují spektrální čáry v okolí 2,5 MHz a 8 MHz vůči FFT analýze 

případu bez poruchy. I tyto kmitočty patří rušivým vlivům z vnějšku, jelikož se vyskytovaly v určitých 

hodinách ve sledovaném období, kdy výbojová činnost vlivem poruchy nebyla detekována. V tab. 5.1 

je zaznamenaný počet impulsů v záporné a kladné amplitudě. Jejich poměr se blíží poměru 2:1. 
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5.2.3 Signál s poruchou – větev přes CC 

Pro analýzu signálu s poruchou typu větev přes CC (dále jen porucha – větev) byly zvoleny 

průběhy detekované na všech fázích 24. 2. 2015. Jsou zde vyhodnoceny společné shody poruchových 

signálů všech fází a rozdíl vůči signálu bez poruchy. 

 

 
obr. 5.10: Průběh napěťového signálu poruchy – větev, fáze 1. 

 

 

obr. 5.11: Průběh napěťového signálu poruchy – větev, fáze 1 s Butterworthovým filtrem. 
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obr. 5.12: FFT analýza napěťového signálu poruchy – větev, fáze 1. 

 

 
obr. 5.13: Průběh napěťového signálu poruchy – větev, fáze 2. 

 

 

obr. 5.14: Průběh napěťového signálu poruchy – větev, fáze 2 s Butterworthovým filtrem. 
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obr. 5.15: FFT analýza napěťového signálu poruchy – větev, fáze 2. 

 

 
obr. 5.16: Průběh napěťového signálu poruchy – větev, fáze 3. 

 

 

obr. 5.17: Průběh napěťového signálu poruchy – větev, fáze 3 s Butterworthovým filtrem. 
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obr. 5.18: FFT analýza napěťového signálu poruchy – větev, fáze 3. 

 

 

tab. 5.2: Porovnání vypočtených dat v programu LabView. 

Počet impulsů 

výbojové činnosti 

Bez poruchy Porucha – větev (24. 2. 2015) 

Fáze3 Fáze 1 Fáze 2 Fáze3 

Kladná amplituda 0 25 43 12 

Záporná amplituda 0 31 35 15 

 

Při porovnání napěťových průběhů poruchy - větev (obr. 5.10, 5.13 a 5.16) je jasně viditelná 

výbojová činnost v podobě nasuperponovaného impulsního signálu na napájecím napětí v kladné i 

záporné amplitudě tak, jak tomu bylo i poruchy - strom. FFT analýza všech 3 postižených fází 

zobrazuje spektrální čáry při stejných frekvencích s tím rozdílem, že na fázi 1 dosahují amplitudy 

nižších hodnot (obr. 5.12 oproti obr. 5.15 a 5.18). To může být způsobeno nerovnoměrným překrytím 

a dotykem fází se spadlou větví. V tab. 5.2 je zaznamenaný počet impulsů v záporné a kladné 

amplitudě. Jejich poměr se blíží poměru 1:1. 

 

 

Dále je provedena analýza pro 3. fázi z 19. 3. 2015 a poté je porovnána s daty z napěťových 

průběhů pro poruchu – větev na fázi 3 z 24. 2. 2015. Jsou zde opět vyhodnoceny společné shody 

poruchových signálů a rozdíl vůči signálu bez poruchy. 
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obr. 5.19: Průběh napěťového signálu poruchy – větev, fáze 3. 

 

 

obr. 5.20: Průběh napěťového signálu poruchy – větev, fáze 3 s Butterworthovým filtrem. 

 

 
obr. 5.21: FFT analýza napěťového signálu poruchy – větev, fáze 3. 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE                  BĚČÁK PETR 

29 

 

tab. 5.3: Porovnání vypočtených dat v programu LabView. 

Počet impulsů 

výbojové činnosti 

Bez poruchy Porucha – větev  Porucha – větev  

Fáze 3 Fáze 3 (24. 2. 2015) Fáze 3 (19. 3. 2015) 

Kladná amplituda 0 12 44 

Záporná amplituda 0 15 38 

 

Při porovnání napěťových průběhů poruchy – větev na fázi 3 (obr. 5.16 a 5.19) je jasně 

viditelná výbojová činnost v podobě nasuperponovaného impulsního signálu na napájecím napětí 

v kladné i záporné amplitudě. FFT analýza opět zobrazuje rušivé signály. Z tab. 5.3 je vidět větší počet 

impulsů vlivem výbojové činnosti pro poruchu z 19. 3. 2015, což je pro CC nebezpečnější a snáze tak 

může dojít k průrazu izolace CC. Poměr impulsů se opět blíží poměru 1:1. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo detekovat výbojovou činnost ČV a rozpoznat typ poruchy na základě 

analýzy jednotlivých napěťových průběhů, tvaru, výskytu a počtu impulsů impulsní složky ČV. Zde 

jsou porovnány jedny z nejnebezpečnějších poruch CC. Jedná se o poruchy typu strom a větev. 

 

 

 
obr. 6.1: Porucha – strom, fáze 3 (11. 2. 2015).     obr. 6.2: Porucha – strom, fáze 3 (24. 2. 2015). 

 

 

 
obr. 6.3: Porucha – větev, fáze 3 (24. 2. 2015).  obr. 6.4: Porucha – větev, fáze 3 (19. 3. 2015). 
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Detekce výbojové činnosti a její analýza byla provedena pomocí programu LabView z 

databáze napěťových signálů pro detektor 3 na 3. fázi, aby bylo dosaženo co možná nejpřesnějšího 

výsledku s ohledem na fázový posun mezi jednotlivými fázemi. 

 

 

Rozbor periody s ohledem na výskyt impulsní složky ČV: 

Interval:  (1.) T
4

1
,0  - na nosném signálu není nasuperponovaná impulsní složka. 

    (2.) TT
2

1
,

4

1
 - výbojová činnost od vrcholu kladné amplitudy směrem k průchodu

                  nulou. 

 (3.) TT
4

3
,

2

1
 - na nosném signálu není nasuperponovaná impulsní složka. 

 (4.) TT ,
4

3
 - výbojová činnost od vrcholu záporné amplitudy směrem k průchodu nulou.  

 

Porucha – strom:   

Na intervalu (4.) je četnost a rozkmit impulsní složky větší, než je tomu na intervalu (2.), viz 

porovnání obr. 6.1 a 6.2. 

 

Porucha – větev:   

Na intervalu (4.) je četnost a rozkmit impulsní složky přibližně stejný, jako na intervalu (2.), 

viz porovnání obr. 6.3 a 6.4. 

 

 

Na základě rozboru periody signálu, pro oba typy poruchy, je rozdíl v rozkmitu a četnosti 

impulsní složky ČV v kladné a záporné amplitudě pozorovaného signálu. 

 

Další analýza (amplitudová a FFT) byla provedena již dříve v kapitole 5.2. Z těchto analýz je 

nejdůležitějším parametrem poměr počtu impulsů v kladné a záporné amplitudě. FFT analýza 

zaznamenala hned několik rušivých signálů, které znesnadňují identifikaci výbojové činnosti. Na 

základě zjištěných skutečností a s respektováním RC derivačního článku (součást měřící techniky), 

který posouvá fázi signálu, lze k jednotlivým typům poruchy vytvořit vzory na základě 

Lissajousových obrazců (viz kapitola 3.1.4). 
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Tab. 6.1: Definice a přiřazení poruchy k Lissajousovým obrazcům. 

Lissajousovy obrazce Definice poruchy Typ poruchy 

 

 

 

 

Pulsy mezi vrcholy a průchody nulou 

napětí v obou půlperiodách. 

 

Pulsy v jedné půlperiodě jsou vyšší 

než pulsy v druhé půlperiodě. 

 

Četnost impulsů v záporné a kladné 

amplitudě se blíží poměru 2:1. 

 

 

 

 

 

 
STROM 

 

 

 

 

Pulsy mezi vrcholy a průchody nulou 

napětí v obou půlperiodách 

 

Pulsy v obou půlperiodách mají 

přibližně stejnou velikost. 

 

Četnost impulsů v záporné a kladné 

amplitudě se blíží poměru 1:1. 

 

 

 

 

 

 
 

VĚTEV 

 

 

Detektory poruch, pracující na principu snímání impulsní složky ČV, se stále vyvíjejí a 

zdokonalují. Největší problém doposud vidím v rušivých signálech, které se superponují na nosný 

signál síťového kmitočtu 50 Hz. Jedná se o vnější rušení, způsobené např. hromadným dálkovým 

ovládáním, samotnou měřící technikou (měnič na baterii) a další. Tyto rušivé elementy značně 

komplikují analýzu signálů, což dokazovala FFT analýza, neboť se zde posuzují impulsní složky ČV 

vysokofrekvenční (jednotky MHz), nízkoenergetické (řádově mV). Detektor díky tomuto rušení často 

detekuje výbojovou činnost, i když se v danou chvíli o žádnou poruchu nejednalo. Dle mého názoru 

bude trvat ještě několik měsíců, než se vývoj detektorů podaří úspěšně vyvinout do stavu, kdy bude 

vyhodnocovat poruchy on-line, bezobslužně na základě rozboru amplitudy, výskytu, četnosti ČV a 

v neposlední řadě dle poměru impulsní složky v obou amplitudách sledovaného napěťového průběhu.  

Do budoucna se uvažuje s detekcí poruch typu: pád stromu na CC, pád větve na CC, pád CC 

na zem. 
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