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Anotace    

 

Kvalita elektřiny není pro většinu lidí dostatečně srozumitelným pojmem. Slovo „kvalita“ tak 

bývá často mylně spojováno pouze s kvalitou výroby elektřiny. Elektřina je zboží, které nejde 

ve velkém měřítku libovolně dlouho skladovat. Pokud tedy vyrobíme kvalitní elektřinu, je bez 

prodlení prakticky ihned spotřebována v konečném místě spotřeby. I když rychlost tohoto 

transportu elektřiny je blízký rychlosti světla, objevuje se během tohoto transportu 

v elektrické síti rušení, které kvalitu transportované elektřiny zhoršuje. Obecně lze říci, že čím 

více je kumulativně nelineárních prvků k elektrické síti připojených a zároveň nejsou tyto 

rušivé vlivy nikterak filtrovány, nebo tlumeny, tím víc je v okolí těchto nelineárních prvků 

rušivých účinků se zpětnými vlivy na napájecí síť s dopady na kvalitu elektřiny v místě 

odběru. Zhoršená kvalita elektřiny pak vede nejen ke snížení účinnosti, nebo chybné funkce 

elektrických spotřebičů, ale mnohdy i k takovým nežádoucím stavům, jako je proudové 

přetížení středního vodiče, či porucha spotřebiče. 

Tato disertační práce se zabývá analýzou vývoje parametrů kvality elektrické energie ve dvou 

vybraných lokalitách, konkrétně v kraji Moravskoslezském a kraji Plzeňském. V obou 

případech je jedná o analýzu parametrů kvality elektrické energie dlouhodobého měření, které 

je umístěno v distribučních sítích společnosti ČEZ, a.s. na napěťových hladinách vysokého a 

velmi vysokého napěti. Data pro tuto analýzu poskytla a souhlas s dalším zpracováním těchto 

dat dala společnost ČEZ Distribuce, a.s. Pro zpracování těchto dat bylo v aplikaci MS Excel 

2010 vytvořeno několik maker a to za pomocí vývojového prostředí Visual Basic for 

Application. Úkolem této disertační práce není pouze vyhodnotit všechny kvalitativní 

parametry dle ČSN EN 50160 ED. 3, ale také posoudit trend vývoje kvality v daných 

měřících místech distribuční sítě a pokusit se predikovat vývoj kvality elektřiny s ohledem na 

všechny známé okolnosti v okolí míst měření. Další částí této disertační práce je srovnání 

různých metod vyhodnocení veličin se dvěma limity při zjišťování kvality elektrické energie. 

Samostatnou kapitolou pak je vyhodnocení prozatím nedefinovaných parametrů kvality pro 

napěťovou hladinu vvn a srovnání s napěťovou hladinou vn v ČSN EN 50160 ED. 3. 

Výsledky tohoto vyhodnocení pak může sloužit jako dílčí podklad pro doplnění normy ČSN 

EN 50160 ED. 3.  
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Anotation  

 

The quality of electricity is not enough for most people, understandable terms. The word 

"quality" as it is often mistakenly associated only with the quality of electricity. Electricity is 

a commodity that is not on a large scale indefinitely store. So if you produce quality 

electricity, without delay almost immediately consumed in the final point of consumption. 

While the speed of transport of electricity is close to the speed of light, occurs during this 

transport in the electric network interference which impairs the quality of the transported 

electricity. Generally speaking, the more the cumulative nonlinear elements connected to the 

mains while they are not in any way disturbing influences filtered or attenuated, the more 

around these nonlinear elements disturbing effects of the retroactive effects on the mains with 

the impacts on the quality of electricity in the spot collection. Impaired quality of electricity 

leads not only to a reduction in effectiveness or malfunction of electrical appliances, but often 

also in such adverse conditions, such as overcurrent center conductor or a fault in the 

appliance. 

 This dissertation analyzes the development of power quality parameters in two selected areas, 

specifically in the Moravian-Silesian Region and the Pilsen Region. In both cases involve an 

assessment of power quality parameters of long-term measurements, which is located in the 

distribution networks of ČEZ, as at voltage levels high and very high voltage. Data for this 

analysis gave a consent to the processing of these data gave CEZ Distribution, as For 

processing such data was in MS Excel 2010 created several macros and using the 

development environment Visual Basic for Application. The goal of this dissertation is not 

only evaluate all quality parameters according to EN 50160 ED. 3, but also to examine the 

trend in the quality of the measurement points of the distribution network and try to predict 

the development of power quality with respect to all known circumstances in the vicinity of 

the measurement. Another part of this thesis is to compare different methods of evaluation 

variables with two levels, with surveys in power quality. A separate chapter is the evaluation 

so far undefined quality parameters for vvn network and compared with the voltage level vn 

in EN 50160 ED. 3. The results of this evaluation may serve as a partial basis for adding the 

EN 50160 standard ED. 3rd. 
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1. ÚVOD 
 

Už víc jak jedno století je ve velkém měřítku využívána elektrická energie pro veřejné a 

později i osobní užití. Mezi prvními elektrickými spotřebiči byly na konci 19. století žárovky 

s wolframovými vlákny a elektromotory. Během první poloviny 20. století probíhalo masové 

rozšiřování elektřiny (elektrifikace obcí, stavba elektráren, atd.). Z prvopočátku nebyl pojem 

kvalita elektřiny nikterak důležitý a prakticky jediným měřítkem požadované kvality dodávek 

elektřiny byla výše elektrického napětí a rezervovaný výkon v místě spotřeby elektrické 

energie. Kvalita elektřiny se tedy ruku v ruce odvíjela od tehdejších schopností vyrobit 

kvalitní zdroj elektrické energie, postavit kvalitní distribuční síť a případně i vyrobit kvalitní 

spotřebič. U spotřebičů byl tehdy spíš dáván důraz na požadovanou funkčnost a estetické 

provedení. Pravdou také je, že první spotřebiče měly převážně lineární charakter odběru a 

jejich účinnost nebyla moc velká. Tepelné ztráty tehdy představovaly jednu z hlavních 

transcendencí přeměny elektrické energie. 

Od té doby šel vývoj techniky značně kupředu a důležitým časovým milníkem byl 

například v roce 1904 objev vakuové elektronky a v roce 1947 objev tranzistorového jevu. 

Tyto objevy měly za následek vznik nových elektrotechnických aplikací a následně vznik a 

užívání nových druhů spotřebičů elektrické energie. Asi v posledních dvaceti letech razantně 

mezi těmito elektrickými spotřebiči vzrostl počet spotřebičů s mikroelektronickými prvky, 

kde je základní (elementární) součástkou tranzistor. Příkladem těchto spotřebičů mohou být 

osobní počítače, televizní přijímače, pulzní zdroje napětí a proudu (tzv. adaptéry), apod. 

Tyto moderní spotřebiče elektrické energie mají větší účinnost, menší tepelné ztráty, ale 

zároveň jsou mnohdy zdrojem různých elektromagnetických rušení a v distribučních sítích 

způsobují zhoršení kvality dodávané elektřiny. 

V současné době je pro nás elektřina téměř nepostradatelnou nutností pro běžný způsob 

života a i přes to existuje stále velký počet laické veřejnosti, která neví co si vůbec pod 

pojmem „kvalita elektřiny“ představit, nebo její povědomost o významu tohoto pojmu je zcela 

mylná. Přitom právě kvalita dodávané elektřiny může zásadně ovlivnit dobu životnosti 

elektrických spotřebičů, a také jejich účinnost. 

Distribuční soustava v ČR se dnes skládá téměř ve všech případech z elektricky 

propojených distributorů elektrické energie (provozovatelů distribučních soustav). Jednotliví 

provozovatelé distribučních soustav (resp. jednotlivé distribuční společnosti) pak na základě 
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§97a Energetického zákona vydávají tzv. Pravidla provozování distribučních soustav (dále 

jen PPDS), ve kterých jsou mimo jiné přebírány termíny a mezní hodnoty kvality elektrické 

energie dle převzaté evropské normy ČSN EN 50160 ED. 3. Tyto pravidla provozování 

distribučních soustav jsou následně schvalovány Energetickým regulačním úřadem (dále jen 

ERÚ).  

Norma ČSN EN 50160 ED. 3 má název Charakteristiky napětí elektrické energie 

dodávané z veřejných distribučních sítí, obsahuje definice a mezní hodnoty několika 

základních parametrů napětí a je členěna do tří základních částí [2]: 

 

- Charakteristiky dodávky elektrické energie nízkým napětím 

- Charakteristiky dodávky elektrické energie vn 

- Charakteristiky dodávky elektrické energie vvn 

 

Jedná se o českou verzi evropské normy EN 50160:2010 včetně opravy  

EN 50160:2010:COR.:2010-12 s účinností od 1. 3. 2013. Tato evropská norma byla schválena 

členy Evropské komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) o tvorbě původních 

národních technických norem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 

98/34/ES ve znění směrnice č. 98/48/ES, která byla do českého právního řádu převzata 

nařízením vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických 

předpisů, technických dokumentů a technických norem. [2] 

2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Cílem této disertační práce je analýza, vyhodnocení a predikce naměřených dat 

jednotlivých parametrů kvality napětí dle normy ČSN EN 50160 ED. 3 u dvou odlišných 

systémů dlouhodobých (kontinuálních) měření na napěťových hladinách vn a vvn, které se 

nacházejí v Moravskoslezském a Plzeňském kraji. Součástí vyhodnocení naměřených dat pak 

je úsilí o určení trendu a příčin skutečného i obecně předpokládaného zhoršení, eventuálně 

zlepšení kvality elektrické energie v různých parametrech kvality elektřiny. Pro tyto účely 

bude použit matematický aparát popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti, regresní analýzy, 

ale také zde budou zhodnoceny a použity poskytnuté informace z provozní praxe od 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
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Práce bude také obsahovat vyhodnocení prozatím nedefinovaných hraničních mezí 

parametrů kvality pro napěťovou hladinu vvn v normě ČSN EN 50160 ED. 3. Vyhodnocení 

těchto parametrů bude provedeno na všech poskytnutých datech napěťové hladiny vvn a to 

v obou krajích (lokalitách) ČR. 

 

Dále pak bude v této disertační práci provedena variantní analýza různých možností 

výpočtu odchylek napájecího napětí dle ČSN EN 50160 ED. 3. Jako demonstrační příklad zde 

bude uvedeno srovnání různých výsledků a metod výpočtů na skutečně naměřených datech 

v Moravskoslezském kraji. 

 

V  disertační práci budou dále zmíněna doporučení pro možná provozní opatření v případě 

rizika překročení mezních hodnot parametrů kvality elektrické energie v uvedených 

(monitorovaných) místech distribuční soustavy dle ČSN EN 50160 ED. 3. 

 

2.1   Jednotlivé části řešení disertační práce 

 

I. Část – Legislativa a teorie týkající se kvality elektrické energie 

 Evropské předpisy a aktuálně platná legislativa v rámci České republiky 

 Teorie kvality elektrické energie  

 

II. Část – Aplikace měření kvality elektrické energie 

 Umístění měření kvality elektrické energie z hlediska napěťové hladiny a dalších 

okolností 

 Přístrojová technika a zařízení pro měření kvality elektrické energie 

 Datový přenos u kontinuálních (dlouhodobých) měření kvality elektrické energie, 

formáty a kvalita dat a jejich možnosti dalšího zpracování 

 Specifikace oblastí a lokalit naměřených a dodaných dat od společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s.    

 

III. Část – Zpracování naměřených dat 

 Vyhodnocení parametrů kvality elektrické energie 

 Určení trendu vývoje kvality elektrické energie a využití matematického aparátu 
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 Srovnání trendů vývoje kvality elektrické energie v obou oblastech  

(v Moravskoslezském a Plzeňském kraji) 

 Popisy zjištěných extrémních hodnot na všech měřených místech a hledání možných 

příčin vzniku těchto událostí  

 Doporučení pro případ překročení mezních hodnot parametrů dle ČSN EN 50160 ED. 

3 v monitorovaných místech distribuční soustavy 

 

IV. Část – Nedefinované a nepřesně definované parametry v normě ČSN EN 50160 

ED. 3 

 Vyhodnocení prozatím nedefinovaných parametrů kvality pro napěťovou hladinu vvn 

a srovnání s napěťovou hladinou vn v ČSN EN 50160 ED. 3 

 Doporučení pro úpravu normy na základě různých metod výpočtu odchylek 

napájecího napětí dle ČSN EN 50160 ED. 3 

3. ŘEŠENÍ CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

3.1    Legislativa týkající se kvality elektrické energie 

ad. I. Část 

 

V roce 1991 zrušil zákon č. 142 Sb. závaznost všech norem (výjimkou byly normy 

bezpečnostní). Tento zákon byl v roce 1997 nahrazen zákonem č. 22 Sb. (o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů). V §4 tohoto zákona je 

stanoveno, že "Norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo 

charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně 

uspořádání ve vymezených souvislostech.“ [3] 

Na základě sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu č. 237/1997 Sb. provádějícího zákona 

č. 22/1997 Sb. byla v roce 1997 zřízena státní příspěvková organizace - Český normalizační 

institut (dále jen ČNI), který zajišťoval tvorbu, vydávání a zveřejňování českých technických 

norem ČSN. ČNI se také účastnil spolupráce s nevládními mezinárodními a evropskými 

organizacemi zabývajícími se technickou normalizací. ČNI měl své sídlo v Praze. Tato 

příspěvková organizace byla k 31. prosinci 2008 rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu 
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zrušena; tvorbu a vydávání ČSN od 1. ledna 2009 zajišťuje Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ). 

 

Význam některých zkratek v technické normalizaci: 

ČSN –  Česká technická norma. Jedná se o dokument schválený pověřenou právnickou 

osobou pro opakované nebo stálé použití, jehož vydání bylo oznámeno ve 

Věstníku ÚNMZ (dále jen “Věstník Úřadu”). Název česká technická norma a 

písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů. 

Norma se stává harmonizovanou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené 

harmonizovanou evropskou normou (EN).  

EN –  Norma Evropské komise pro normalizaci (CEN) nebo Evropské komise pro 

normalizaci v elektrotechnice (CENELEC), která je určena v členských státech 

EU k povinnému zavedení jako národní norma a vyžaduje současné zrušení 

národních norem, které jsou s ní v rozporu  

IEC –  Celosvětová organizace, která připravuje a vydává mezinárodní normy 

z oblasti elektrotechnických, elektronických a jim příbuzných (elektřina, 

magnetismus, elektromagnetismus, elektroakustika, multimédia, 

telekomunikace, výroba a distribuce energií, terminologie, měření, navrhování 

a také bezpečnost).  

 

Normy týkající se kvality elektrické energie patří v evropském prostředí do podskupiny 

evropských (celosvětových) norem elektromagnetické kompatibility (dále jen EMC). Tyto 

normy pak dělíme na základní a kmenové. 

V rámci EU aktuálně existuje poměrně mnoho technických norem a předpisů týkajících se 

kvality elektrické energie s označením EN a velké množství těchto evropských norem je i 

převzato s označením Česká technická norma (ČSN) pro prostředí ČR. Jedna z takto 

převzatých evropských norem a zároveň stěžejních norem ohledně kvality elektrické energie 

je norma ČSN EN 50160 ED. 3, která jak už z názvu vyplývá, je zároveň třetí doposud 

vydanou edicí. Tato norma, jak už bylo v úvodu naznačeno, byla a je pak dále ve shodě 

postupně přebírána všemi distributory elektrické energie v ČR jako nedílná součást tzv. 

Pravidel provozování distribučních soustav.  

ČSN EN 50160 ED. 3 je tedy normou, která popisuje a udává hlavní charakteristiky napětí 

v místech připojení uživatelů z veřejných sítí nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí za 



                   Ing. Radim Čumpelík 

        Disertační práce: Analýza vývoje parametrů kvality elektrické energie 

 

16 

normálních provozních podmínek. Norma udává meze nebo hodnoty charakteristických 

hodnot napětí, jaké může za normálních provozních podmínek očekávat kterýkoliv uživatel 

sítě, nepopisuje průměrný stav veřejné distribuční sítě. [2] 

3.1.1   ČSN EN 50160 ED. 3 a definice základních parametrů 

 

Výpis základních termínů a definic z normy ČSN EN 50160 ED. 3 [2]: 

Rušení šířené vedením – definováno jako elektromagnetický jev šířící se po vedení 

                                          distribuční sítě  

 

Dohodnuté napájecí napětí – Dohodnuté napájecí napětí Uc odsouhlasené provozovatelem 

sítě a uživatelem sítě 

 

Flikr -  Vjem nestálosti zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo 

spektrální rozložení  

 

Krátkodobá míra vjemu flikru 𝑷𝒔𝒕 – měřena po dobu 10-ti minut 

 

Dlouhodobá míra vjemu flikru – vypočítána z posloupnosti dvanácti hodnot 𝑃𝑠𝑡 po dobu 

dvouhodinového intervalu použitím následujícího vztahu: 

 𝑃𝑙𝑡 = √∑
𝑃𝑠𝑡

3

12
12
𝑖=1

3

          (1) 

 

Kmitočet napájecího napětí – kmitočet opakování základní vlny napájecího napětí měřený 

po dobu napájecího napětí 

 

Harmonická napětí – sinusové napětí s kmitočtem rovným celistvému násobku základního 

kmitočtu napájecího napětí 

 

 Harmonická napětí lze hodnotit: 

o Jednotlivě jejich amplitudou 𝑢𝑛, která je harmonickým napětím vztaženou 

k napětí základní harmonické 𝑢𝑖, kde h je řád harmonické. 

o Souhrnně, například pomocí činitele celkového harmonického zkreslení THD, 

který se počítá pomocí následujícího vztahu: 
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THD = √∑ (𝑢ℎ )
240

𝑖=2

3

        (2)

    

 

Harmonické napájecího napětí jsou způsobeny hlavně nelineárními zatíženími 

uživatelů sítě připojených do všech napěťových úrovní sítě. Harmonické 

proudy tekoucí impedancí sítě způsobují harmonická napětí. Harmonické 

proudy i impedance sítě a tudíž i harmonická napětí v odběrných místech se 

v průběhu času mění. 

 

Napětí vvn – napětí, jehož jmenovitá efektivní hodnota je 36𝑘𝑉 < 𝑈𝑛 ≤ 150𝑘𝑉 

 

Meziharmonická napětí – sinusové napětí s kmitočtem nerovnajícím se celistvým násobkem 

základního kmitočtu síťového napětí. 

 

Nízké napětí – napětí, jehož jmenovitá efektivní hodnota je 𝑈𝑛 ≤ 1𝑘𝑉. 

 

Napětí signálů – signál superponovaný na napájecí napětí za účelem přenosu informací po 

veřejné distribuční síti a do objektů uživatelů domovní sítě. 

 

Vysoké napětí – napětí, které má jmenovitou efektivní hodnotu 1𝑘𝑉 < 𝑈𝑛 ≤ 36𝑘𝑉 

 

Uživatel sítě – subjekt, který je napájen z distribuční sítě, nebo ji napájí. 

 

Provozovatel sítě – subjekt odpovědný za provoz, zajišťující údržbu, a když je nutné i rozvoj 

napájecí sítě v dané oblasti a za zajištění dlouhodobé schopnosti sítě vyhovět přiměřeným 

požadavkům na distribuci elektřiny. 

 

Jmenovitý kmitočet – jmenovitý kmitočet napájecího napětí 

 

Normální provozní podmínky – provozní stav distribuční sítě, která splňuje požadavky na 

zatížení, spínání v soustavě a odstraňování poruch automatickými ochrannými systémy, bez 

výskytu mimořádných stavů zahrnující následující, tj.: 
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a) dočasné uspořádání napájení; 

b) v případě, že nevyhovuje instalace uživatele, nebo zařízení příslušným normám, nebo 

technickým podmínkám pro připojení; 

c) výjimečné situace jako jsou: 

1) mimořádné povětrnostní podmínky a další přírodní katastrofy; 

2) cizí zavinění; 

3) nařízení úřadů; 

4) průmyslovou činnost (stávky v rámci zákona); 

5) vyšší moc; 

6) nedostatek výkonu zaviněný vnějšími okolnostmi. 

 

Jmenovité napětí sítě – napětí, podle kterého je síť navržena, nebo označena a k němuž se 

vztahují některé provozní charakteristiky. 

 

Rychlá změna napětí – jednotlivá rychlá změna efektivní hodnoty napětí mezi dvěma, nebo 

více po sobě následujícími úrovněmi napětí, které trvají určitou, avšak nestanovenou dobu. 

 

Referenční napětí – hodnota určená jako základní hodnota, kterou se vyjadřují zbytkové 

napětí, prahová a další hodnoty, nebo v procentním vyjádření. 

 

Přerušení napájení – stav, při kterém je napětí v předávacím místě menší, než 5% 

dohodnutého napětí. 

 

Předávací místo – bod ve veřejné distribuční síti určený jako takový a smluvně určený, ve 

kterém je elektřina měněna mezi smluvními partnery. 

 

Napájecí napětí – efektivní hodnota napětí v dané době v předávacím místě, měřená po dobu 

daného intervalu. 

 

Přechodné napětí – oscilační, nebo neoscilační krátkodobé přepětí, obvykle silně tlumené a 

s trváním několika milisekund, nebo kratším. 

 



                   Ing. Radim Čumpelík 

        Disertační práce: Analýza vývoje parametrů kvality elektrické energie 

 

19 

Pokles napětí – dočasný pokles napájecího napětí v napájecím bodě distribuční soustavy pod 

prahovou danou počáteční hodnotu. 

 

Trvání poklesu napětí – doba mezi okamžikem, ve kterém napětí v určitém bodu soustavy 

elektrického napájení klesne pod práh počátku poklesu a okamžikem, kdy vzroste na 

prahovou hodnotu konce poklesu. 

 

Práh konce poklesu napětí – efektivní hodnota napětí v napájecí soustavě určená pro 

definici konce poklesu napětí. 

 

Zbytkové napětí při poklesu – minimální efektivní hodnota napětí zaznamenaná během 

poklesu napětí. 

 

Práh začátku poklesu napětí – efektivní hodnota napětí v napájecí soustavě určená pro 

definici začátku poklesu napětí. 

 

Kolísaní napětí – řada změn napětí, nebo cyklická změna obálky napětí. 

 

Dočasné zvýšení napětí o síťovém kmitočtu – dočasně zvýšené napětí (efektivní hodnota) 

v bodě soustavy elektrického napájení nad daným počátečním prahem. 

 

Trvání dočasného zvýšení napětí – doba mezi okamžikem, ve kterém napětí v určitém bodu 

soustavy elektrického napájení spadne pod počáteční práh a okamžikem, kdy vzroste na 

konečnou prahovou hodnotu. 

 

Práh konce dočasného zvýšení napětí – efektivní hodnota napětí v napájecí soustavě určená 

pro případ definice konce dočasného zvýšení napětí. 

 

Práh počátku dočasného zvýšení napětí – efektivní hodnota napětí v napájecí soustavě 

určená pro případ definice počátku dočasného zvýšení napětí. 

 

Nesymetrie napětí – stav trojfázové sítě, při kterém efektivní hodnoty sdružených napětí, 

nebo fázové úhly mezi po sobě jdoucími sdruženými napětími nejsou stejné. 
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ČSN EN 50160 ED. 3 byla vydána v roce 2011 a z hlediska velikosti napájecího napětí ji 

můžeme rozdělit na tyto tři části: 

 

- Charakteristiky dodávky elektrické energie nízkým napětím 

- Charakteristiky dodávky elektrické energie vn 

- Charakteristiky dodávky elektrické energie vvn 

 

Charakteristiky dodávky elektrické energie nízkým napětím 

 

Normalizované jmenovité napětí 𝑈𝑛 pro veřejnou nízkého napětí je 𝑈𝑛 = 230𝑉. 

 

Kmitočet sítě 

Jmenovitý kmitočet napájecího napětí je 50Hz. Za normálních provozních podmínek musí být 

střední hodnota kmitočtu základní harmonické v intervalu 10 s v následujících mezích: 

 

- u systému se synchronním připojením k propojenému systému; 

50𝐻𝑧 ± 1 %   (tj. 49,5𝐻𝑧 … 50,5𝐻𝑧) během 99,5 % roku; 

50𝐻𝑧 + 4 %/−6 %  (tj. 47𝐻𝑧 … 52𝐻𝑧)  po 100 % času; 

 

- u systémů bez synchronního připojení k propojenému systému (tj. ostrovní systémy) 

50𝐻𝑧 ± 2 %   (tj. 49𝐻𝑧 … 51𝐻𝑧)  během 95 % roku; 

50𝐻𝑧 ± 15 %   (tj. 42,5𝐻𝑧 … 57,5𝐻𝑧) po 100 % času; 

 

Odchylky napájecího napětí 

Za normálních provozních podmínek, kromě období s přerušením, odchylka napájecího napětí 

nemá přesáhnout ±10 % jmenovitého napětí 𝑈𝑛. 

V případech, kdy elektrické napětí v sítích není připojeno k přenosovým sítím, nebo pro 

speciální dálkově ovládané uživatele, nemají odchylky napájecího napětí přesáhnout  

(+10 %/−15 %) 𝑈𝑛. Uživatelé sítě mají být o těchto podmínkách informováni. 

 

Odchylky napájecího napětí -  zkušební metoda 

Za normálních provozních podmínek: 
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- musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí 

v měřících intervalech 10 minut v rozsahu 𝑈𝑛 ±10 % a 

- všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut 

musí být v rozsahu 𝑈𝑛 ±10 %/−15 %. 

 

Velikost rychlých změn napětí 

Rychlé změny napájecího napětí jsou většinou způsobeny buď změnami zátěže v instalacích 

uživatelů, spínáním v síti, nebo poruchami. 

Když napětí během změny překročí pokles napětí a/nebo práh přepětí, událost je klasifikována 

jako pokles napětí a/nebo dočasné zvýšení napětí lépe, než rychlá změna napětí. 

 

Míra vjemu flikru 

Za normálních provozních podmínek musí být po 95 % času, v libovolném týdenním období, 

dlouhodobá míra vjemu flikru 𝑃𝑙𝑡 ≤ 1. 

 

Nesymetrie napájecího napětí 

Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % 

desetiminutových středních efektivních hodnot zpětné složky (základní) napájecího napětí 

v rozsahu 0 až 2 % sousledné složky. 

 

Meziharmonická napětí 

Hodnoty se v současné době studují a získávají se další zkušenosti. 

 

Harmonická napětí 

Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % 

desetiminutových středních efektivních hodnot napětí každé harmonické menší, nebo rovno 

hodnotě uvedené v níže uvedené tabulce. U jednotlivých harmonických mohou rezonance 

způsobit napětí vyšší. 

Mimoto celkový činitel harmonického zkreslení THD napájecího napětí (zahrnující všechny 

harmonické až do řádu 40) musí být menší, nebo roven 8 %. 

 

(Omezení do řádu 40 je dohodnuté) 
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Liché harmonické 
Sudé harmonické 

Ne násobky 3 Násobky 3 

Řád 
harmonické h 

Harmonické 
napětí Un 

Řád 
harmonické h 

Harmonické 
napětí Un 

Řád 
harmonické h 

Harmonické 
napětí Un 

5 6,0% 3 5,0% 2 2,0% 

7 5,0% 9 1,5% 4 1,0% 

11 3,5% 15 0,5% 6…24 0,5% 

13 3,0% 21 0,5%     

17 2,0%         

19 1,5%         

23 1,5%         

25 1,5%         

POZNÁMKA: Úrovně pro harmonické vyšších řádů než 25 se neuvádějí, jelikož jsou malé, avšak vlivem 
rezonančních jevů obtížně předvídatelné. 

 

Tab. 1 – Úrovně jednotlivých harmonických napětí v předávacím místě v procentech u1 pro 

řády harmonických až do 25 (nn) 

 

Charakteristiky dodávky elektrické energie vn 

 

Velikost napětí je dána dohodnutým napájecím napětí 𝑈𝑐 

 

 

Kmitočet sítě 

Jmenovitý kmitočet napájecího napětí je 50Hz. Za normálních provozních podmínek musí být 

střední hodnota kmitočtu základní harmonické v intervalu 10 s v následujících mezích: 

 

- u systému se synchronním připojením k propojenému systému; 

50𝐻𝑧 ± 1 %   (tj. 49,5𝐻𝑧 … 50,5𝐻𝑧) během 99,5 % roku; 

50𝐻𝑧 + 4 %/−6 %  (tj. 47𝐻𝑧 … 52𝐻𝑧)  po 100 % času; 

 

- u systémů bez synchronního připojení k propojenému systému (tj. ostrovní systémy) 

50𝐻𝑧 ± 2 %   (tj. 49𝐻𝑧 … 51𝐻𝑧)  během 95 % roku; 

50𝐻𝑧 ± 15 %   (tj. 42,5𝐻𝑧 … 57,5𝐻𝑧) po 100 % času; 
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POZNÁMKA: Monitorování obvykle prování příslušný dispečer oblasti. 

 

Odchylky napájecího napětí 

Za normálních provozních podmínek, s vyloučením přerušení napájení, nemají odchylky 

napájecího napětí přesáhnout ±10 % dohodnutého napětí 𝑈𝑐. 

V případech, kdy elektrické napětí v sítích není připojeno k přenosovým sítím, nebo pro 

speciální dálkově ovládané uživatele, nemají odchylky napájecího napětí přesáhnout  

(+10 %/−15 %) 𝑈𝑛. Uživatelé sítě mají být o těchto podmínkách informováni. 

 

Odchylky napájecího napětí - zkušební metoda 

Za běžných podmínek se použijí následující limity: 

- musí být během každého týdne 99 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí 

v měřících intervalech 10 minut v rozsahu menším, než mezní limit  +10 % a 

- musí být během každého týdne 99 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí 

v měřících intervalech 10 minut v rozsahu větším, než mezní limit  −10 % a 

- žádná z průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 

minut nesmí být mimo rozsahy ±15 % Uc. 

 

Velikost rychlých změn napětí 

Rychlé změny napájecího napětí jsou zejména způsobeny buď změnami zatížení u uživatelů 

sítě, spínáním v síti, nebo poruchami. 

Když napětí během změny překročí pokles napětí a/nebo práh přepětí, událost je klasifikována 

jako pokles napětí a/nebo dočasné zvýšení napětí lépe, než rychlá změna napětí. 

 

Míra vjemu flikru 

Za normálních provozních podmínek musí být po 95 % času, v libovolném týdenním období, 

dlouhodobá míra vjemu flikru 𝑃𝑙𝑡 ≤ 1. 

 

Nesymetrie napájecího napětí 

Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % 

desetiminutových středních efektivních hodnot zpětné složky (základní) napájecího napětí 

v rozsahu 0 až 2 % sousledné složky. 
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Meziharmonická napětí 

Hodnoty se v současné době studují a získávají se další zkušenosti. 

 

Harmonická napětí 

Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % 

desetiminutových středních efektivních hodnot každého harmonického napětí menší, nebo 

rovno hodnotě uvedené v níže uvedené tabulce. U jednotlivých harmonických mohou 

rezonance způsobit napětí vyšší. 

Mimoto celkový činitel harmonického zkreslení THD napájecího napětí (zahrnující všechny 

harmonické až do řádu 40) musí být menší, nebo roven 8 %. 

(Omezení do řádu 40 je dohodnuté) 

 

Liché harmonické 
Sudé harmonické 

Ne násobky 3 Násobky 3 

Řád 
harmonické h 

Harmonické 
napětí Un 

Řád 
harmonické h 

Harmonické 
napětí Un 

Řád 
harmonické h 

Harmonické 
napětí Un 

5 6,0% 3 5,0% 2 2,0% 

7 5,0% 9 1,5% 4 1,0% 

11 3,5% 15 0,5% 6…24 0,5% 

13 3,0% 21 0,5%     

17 2,0%         

19 1,5%         

23 1,5%         

25 1,5%         

POZNÁMKA: Úrovně pro harmonické vyšších řádů než 25 se neuvádějí, jelikož jsou malé, avšak vlivem 
rezonančních jevů obtížně předvídatelné. 

V závislosti na druhu sítě mohou být hodnoty třetí harmonické podstatně nižší. 

 

Tab. 2 – Úrovně jednotlivých harmonických napětí v předávacím místě v procentech u1 pro 

řády harmonických až do 25 (vn) 

 

 

Charakteristiky dodávky elektrické energie vvn 

 

Velikost napětí je dána dohodnutým napájecím napětí 𝑈𝑐 
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Kmitočet sítě 

Jmenovitý kmitočet napájecího napětí je 50Hz. Za normálních provozních podmínek musí být 

střední hodnota kmitočtu základní harmonické v intervalu 10 s v následujících mezích: 

 

- u systému se synchronním připojením k propojenému systému; 

50𝐻𝑧 ± 1 %   (tj. 49,5𝐻𝑧 … 50,5𝐻𝑧) během 99,5 % roku; 

50𝐻𝑧 + 4 %/−6 %  (tj. 47𝐻𝑧 … 52𝐻𝑧)  po 100 % času; 

 

- u systémů bez synchronního připojení k propojenému systému (tj. ostrovní systémy) 

50𝐻𝑧 ± 2 %   (tj. 49𝐻𝑧 … 51𝐻𝑧)  během 95 % roku; 

50𝐻𝑧 ± 15 %   (tj. 42,5𝐻𝑧 … 57,5𝐻𝑧) po 100 % času; 

 

Odchylky napájecího napětí 

Protože počet uživatelů napájených přímo ze sítě vvn je omezen a obvykle mají individuální 

smlouvy, neuvádí norma ČSN EN 50160 ED. 3 žádné limity pro odchylky napětí. 

 

Velikost rychlých změn napětí 

Rychlé změny napájecího napětí jsou zejména způsobeny buď změnami zatížení u uživatelů 

sítě, spínáním v síti, nebo poruchami. 

Když napětí během změny překročí pokles napětí a/nebo práh přepětí, událost je klasifikována 

jako pokles napětí a/nebo dočasné zvýšení napětí lépe, než rychlá změna napětí. 

 

Míra vjemu flikru 

Za normálních provozních podmínek musí být po 95 % času, v libovolném týdenním období, 

dlouhodobá míra vjemu flikru 𝑃𝑙𝑡 ≤ 1. 

 

Nesymetrie napájecího napětí 

Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % 

desetiminutových středních efektivních hodnot zpětné složky napájecího napětí v rozsahu 0 až 

2 % sousledné složky. 
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Meziharmonická napětí 

Z důvodu nízkého rezonančního kmitočtu sítí vvn (200 až 500 Hz) nejsou uváděna žádná 

meziharmonická napětí. 

 

Harmonická napětí 

Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % 

desetiminutových středních efektivních hodnot každého harmonického napětí menší, nebo 

rovno hodnotě uvedené v níže uvedené tabulce. U jednotlivých harmonických mohou 

rezonance způsobit napětí vyšší. 

Hodnota činitele harmonického zkreslení THD je předmětem dohody. 

 

Liché harmonické 
Sudé harmonické 

Ne násobky 3 Násobky 3 

Řád 
harmonické h 

Harmonické 
napětí Un 

Řád 
harmonické h 

Harmonické 
napětí Un 

Řád 
harmonické h 

Harmonické 
napětí Un 

5 5,0% 3 3,0% 2 1,9% 

7 4,0% 9 1,3% 4 1,0% 

11 3,0% 15 0,5% 6…24 0,5% 

13 2,5% 21 0,5%     

17 zkoumá se         

19 zkoumá se         

23 zkoumá se         

25 zkoumá se         
POZNÁMKA: Úrovně pro harmonické vyšších řádů než 25 se neuvádějí, jelikož jsou malé, avšak vlivem 
rezonančních jevů obtížně předvídatelné. 

V závislosti na druhu sítě mohou být hodnoty třetí harmonické podstatně nižší. 

 

 

Tab. 3 – Úrovně jednotlivých harmonických napětí v předávacím místě v procentech u1 pro 

řády harmonických až do 25 (vvn) 

 

3.2    Teorie kvality elektrické energie 

 

V průběhu druhé poloviny 20. století a vlastně až do dneška neustále probíhá kontinuální 

vývoj v oblasti teorie kvality elektrické energie. Souvisí s tím nové poznatky při provozování 

distribučních sítí, výskyt nových nelineálních spotřebičů u odběratelů elektrické energie a 
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požadavky na bezchybný, či bezporuchový chod všech elektrických zařízení. V této oblasti již 

bylo napsáno velké množství odborné literatury. 

 

3.2.1   Elektromagnetická kompatibilita a elektromagnetická interference 

 

Elektromagnetická kompatibilita (dále EMC) a elektromagnetická interference (dále EMI) 

jsou vzájemně spjaty s přímou vazbou na elektromagnetické prostředí systému, vyjadřující 

vzájemné působení prvků a prostředí systému [11]. 

 

Míra ovlivnění prvku systému závisí na [11]: 

 

- intenzitě působení elektromagnetického prostředí, to znamená intenzitě jakéhokoliv 

           elektromagnetického jevu, který provází chod systému 

- citlivosti jakéhokoliv prvku systému na tento elektromagnetický jev. 

 

Pokud je citlivost daného zařízení, nebo intenzita elektromagnetického jevu, který na něj 

působí, dostatečně malá a funkce tohoto zařízení není nežádoucím způsobem ovlivněna, 

hovoříme o vlivu tohoto jevu na okolí jako o rušení. Daný prvek je s elektromagnetickým 

prostředím v souladu, je tedy elektromagneticky kompatibilní. 

Pokud je citlivost nějakého zařízení na elektromagnetické prostředí velká, nebo intenzita 

působení  taková, že dochází k nežádoucímu ovlivnění jeho provozu, to znamená že funkce 

tohoto zařízení je zhoršena, hovoříme o EMI prostředí a zařízení. Zhoršením funkce zařízení 

je míněno to, že odchylka jeho skutečné funkce je taková, že zařízení funguje jinak než je po 

něm požadováno. V tomto případě je příslušné zařízení, jehož citlivost na rušení je taková, že 

toto rušení způsobuje zhoršení jeho provozu a prvek, který způsobuje nežádoucí intenzitu 

určitého elektromagnetického jevu vzájemně elektromagneticky nekompatibilní. 

Z předchozího vysvětlení pojmů EMI je zřejmé, že existuje určité rozmezí podmínek pro 

funkci jednotlivých prvků systému, které, pokud jsou splněny, zajišťují soulad působení 

těchto prvků v jejich elektromagnetickém prostředí - jejich vzájemnou kompatibilitu. Číselné 

vyjádření těchto podmínek definují právě předpisy EMC [11]. 

 

Podle literatury [12] je možné z hlediska povahy jejich působení na EMI rozdělit prvky v 

daném elektromagnetickém prostředí na: 
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Zdroj rušení -  přístroj, zařízení, nebo systém, který vyzařuje potenciálně rušivé napětí, 

        proudy, nebo pole 

Přijímač rušení -  přístroj, zařízení, nebo systém, jehož provoz může být zhoršen rušivým 

            napětím, proudem, nebo polem.  

Vazební cestu -  která je spojovacím prostředkem mezi vysílačem a přijímačem. 

 

Nejjednodušším příkladem, na němž lze vysvětlit předchozí definice a vztahy mezi EMI a 

EMC je připojení nového spotřebiče s větším proměnlivým výkonem do plně vytížené staré 

rozvodné sítě. Každé zapnutí tohoto spotřebiče může způsobit pokles napětí v jeho okolí 

mimo povolené tolerance, se kterými je uvažováno při konstrukci jiných spotřebičů. V tomto 

případě je zdrojem rušení uvedený nový spotřebič, který svým zapnutím způsobí takový 

úbytek napětí v napájecí síti - vazební cestě, že napětí pro jiné spotřebiče - přijímače poklesne 

pod povolené tolerance a zhorší tak jejich funkci, např. žárovek, chladniček apod. Odstranění 

tohoto rušení spočívá v úpravě vazební cesty zesílením průřezu sítě [11]. 

 

K rušení však může dojít i v případě, že síť jako vazební cesta je dimenzována správně, 

napětí v okolí je v povolených tolerancích, ale změny příkonu připojeného spotřebiče jsou tak 

rychlé, že je porušen jiný parametr, kterým je povolená úroveň kolísání napětí. V tomto 

případě lze odstranit rušení provedením opatření na straně jeho zdroje např. montáží 

filtračněkompenzačního zařízení, které intenzitu rušení sníží. Řešení je však možné i na straně 

přijímače rušení snížením jeho citlivosti vůči rušení např. použitím jiných druhů 

osvětlovacích těles [11]. 

 

3.2.2   Rozdělení druhů rušení 

 

Z hlediska frekvence rušení rozdělujeme na nízkofrekvenční a vysokofrekvenční. 

Vysokofrekvenční rušení má frekvenci nad 2000 Hz. Nízkofrekvenční rušení je s frekvencí 0 

až 2000 Hz a poněvadž je toto rušení v distribučních sítích s frekvencí 50 Hz nejčastější, 

budeme se dále především tímto rušením zabývat [11]. 

 

Nejčastější druhy nízkofrekvenčního rušení: 
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- harmonické frekvence (celistvé násobky základní harmonické) 

- meziharmonické frekvence (necelistvé násobky základní harmonické) 

- kolísání napětí (řada změn napětí, nebo cyklická změna obálky napětí) 

- rychlé změny napětí (především míra vjemu flikru)  

- krátké výpadky (poruchy v elektrické síti) 

- nesymetrie napětí (většinou způsobené nerovnoměrným zatížením v jednotlivých 

fázích) 

- kolísání kmitočtu (jedná se o celosystémový parametr) 

 

3.2.3   Definice a výpočty harmonických 

 

Prostředkem pro analýzu zjištěného tvaru křivky napětí, nebo proudu na řadu 

harmonických frekvencí o frekvencích rovných celistvému násobku základní frekvence 

zkoumaného průběhu je tzv. Fourierova řada. [14], [13] 

K tomu, abychom mohli jakoukoliv fyzikální veličinu nahradit Fourierovým rozvojem je 

nutno, aby tato veličina byla periodická, tj. splňuje podmínku [14], [13]: 

   Ttt  ff                             (3)                                          

 a splňuje tzv. Dirichletovy podmínky tj.: 

- funkce musí mít na daném intervalu konečný počet extrémů (tj. maxim a minim 

funkce). [14], [13] 

- funkce musí být integrovatelná (tj. musí být spojitá, nebo alespoň po částech spojitá v 

 daném intervalu) [14], [13] 

 

Fourierova funkce pro rozvoj zkoumané funkce f(t) na harmonické složky pak je  [14]: 

      





1

0 sincos
2

f
n

nn tnbtna
a

t       (4)

    

 

Pro Fourierovy koeficienty v rovnici (1) platí 
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                                        n = 1;2;... 

 

kde :        n - je řád harmonické frekvence [-] 

  - je úhlový kmitočet  = 2f, [Hz] 

 T - je doba periody [s] 

  t - je čas [s] 

 

Pokud daná funkce není periodická v příslušném intervalu, lze i ji nahradit Fourierovou 

řadou s tím rozdílem, že vně intervalu musíme vytvořit její periodické pokračování [20]. 

Posloupnosti amplitud jednotlivých harmonických složek se říká amplitudové spektrum a 

posloupnost fází je fázové spektrum. Posloupnosti jednotlivých spekter lze vyjádřit pomocí 

amplitud a fází jejich složek takto [14], [13]: 

   tncct
n
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kde:    c0 - je amplituda stejnosměrné složky nesinusového harmonického průběhu 

           cn - jsou amplitudy jednotlivých harmonických složek 

          n - jsou fázové úhly jednotlivých harmonických složek 

 

Harmonická analýza může být úplná, tj. taková, která určuje amplitudu a fázi všech 

harmonických, nebo neúplná, která určuje amplitudy harmonických s největší amplitudou, 

nebo velikost základní harmonické. [14] 
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Úplná analýza může být řešena analyticky, numericky, graficky a elektricky. V praxi se 

však používá jen řešení výpočtem, založeném na numerickém postupu, nebo měřením, což 

představuje řešení elektrické. [14] 

 

Analytická metoda je založena na přímé aplikaci rovnice    Ttt  ff , přičemž je nutno 

znát funkci  tf . Obdobný postup je nutný i u grafické a numerické metody. [14] 

 

Přímé řešení nejjednodušších elektrických obvodů je obvykle založeno na principu 

superpozice. Metoda spočívá v tom, že se do zkoumané sítě postupně a jednotlivě vpouštějí 

proudy, nebo napětí příslušné harmonické frekvence. Řešením řady izolovaných, sinusovým 

napětím či proudem napájených obvodů, zjistíme rozdělení napětí a proudů jednotlivých 

harmonických složek a jejich zpětným složením získáme výsledný, nesinusový průběh 

vyšetřované veličiny. [14] 

 

3.2.4   Efektivní hodnoty harmonických veličin 

 

Nesinusové průběhy proudu a napětí se rozkládají na řadu sinusových průběhů 

(harmonických) pomocí Fourierova teorému. [14] 

 

Předpokládejme proud a napětí ve tvaru: 

)(sin)( nU,

1n

nm0   


tnUUtu
q

 

(10) 

)(sin)( nI,

1n

nm0   


tnIIti
q

 

(11) 

 

kde  0U  - počáteční hodnota stejnosměrné složky napětí 

0I  - počáteční hodnota stejnosměrné složky proudu 

nmU  - maximální hodnota napětí n-té harmonické 
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nmI  - maximální hodnota proudu n-té harmonické 

     n  -  číslo harmonické 

     t  -  časová proměnná 

nU,
 - fázový posuv napětí n-té harmonické 

nI,
 - fázový posuv proudu n-té harmonické 

 

Efektivní hodnota napětí je: 
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(12) 

 

kde nU  pro .....,3,2,1n   jsou efektivní hodnoty napětí jednotlivých harmonických. 

 

Analogicky můžeme psát pro efektivní hodnotu proudu: 





q

II
1n

2

n

 

(13) 

pro .....,3,2,1n   

 

3.2.5   Poměrné hodnoty a celkový činitel zkreslení 

 

Poměrná hodnota n-té harmonické je definována jako poměr efektivní hodnoty n-té 

harmonické a efektivní hodnoty základní harmonické. Definice platí jak pro proudové, tak i 

pro napěťové harmonické. Často jsou poměrné hodnoty harmonických udávány v procentních 

jednotkách. [15] 

Pak platí: 

[%]100][
1

n
n%

1

n
n 

U

U
u

U

U
u

 

(14) 
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a podobně 
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(15) 

 

Pro posouzení obsahu harmonických v celkovém spektru se zavádí jednak (celkový) činitel 

harmonických (THF) a jednak (celkově) harmonické zkreslení (THD). [15] 

 

Jestliže činitel harmonických je definován jako poměr efektivní hodnoty obsahu 

harmonických střídavé veličiny k efektivní hodnotě této veličiny, tak v případě harmonického 

zkreslení je ve jmenovateli efektivní hodnota základní harmonické této veličiny. Matematické 

vyjádření obou výrazů pro napětí a proudy je [15]: 
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Uvedené definice obsahují všechny frekvence obsažené ve sledovaném spektru. Jsou-li 

přítomny, tvar vlny proudu (napětí) již není periodický a může vytvářet účinky, které jsou 

komplexnější, než pouze od harmonických. [15] 

 

Pokud se soustředíme dle normy pouze na harmonické, rovnice se zjednoduší na [15]: 

1

40

2n

2

n

I

1

40

2n

2

n

U
I

I

THD
U

U

THD






 

 

(18) 

I

I

I

I

THF
U

U

U

U

THF





















40

2n

2

n

40

1n

2

n

40

2n

2

n

I

40

2n

2

n

40

1n

2

n

40

2n

2

n

U

 

(19) 

 



                   Ing. Radim Čumpelík 

        Disertační práce: Analýza vývoje parametrů kvality elektrické energie 

 

34 

Součty se dle praxe EN a dle většiny norem provádějí do řádu n = 40, v některých normách 

se provádí až do řádu n = 50. 

Podobným způsobem tyto parametry vysvětluje i literatura [4]. 

 

3.2.6   Vznik harmonických frekvencí v elektrických sítích 

 

Harmonické frekvence elektrického proudu, nebo napětí (v dřívější literatuře byl chybně 

používán méně přesný termín vyšší harmonické složky proudu, nebo napětí) jsou složky 

Fourierovy řady, které popisují deformovanou sinusovku napětí, nebo proudu. Základní 

složkou je přitom frekvence sítě, složkami vyššího řádu se obvykle při použití pojmu 

harmonické rozumí převážně liché násobky základní frekvence (50 Hz). Vznik deformace 

křivky proudu si můžeme názorně demonstrovat na příkladu cívky se železným jádrem. Zde 

není proud protékající cívkou lineárně závislý na přiloženém napětí, ale jeho okamžitá 

hodnota závisí na hodnotě nasycení magnetického obvodu. Harmonickou analýzou 

deformované křivky proudu zjistíme, že mimo základní frekvenci ještě existují další liché 

násobky harmonických frekvencí, z nichž nejvýraznější je 3. harmonická složka. Úbytkem 

napětí na impedanci přívodu k takovému spotřebiči pak dojde k deformaci křivky napětí i 

směrem dál do napájecí sítě. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Princip vzniku harmonických při magnetizaci cívky se železným jádrem 
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U [V]

I [A]

   0

Dalším příkladem je zjištění existence druhé harmonické na kvadratické nelinearitě. [16] 

Uvažujme sériový elektrický obvod tvořený střídavým zdrojem, lineárním rezistorem a 

polovodičovými diodami (jevy při komutaci zanedbáme): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Obr. 2 – Nelineární elektrický obvod 

 

 

Poznámka: Vlivem nelinearity, kterou pro náš případ způsobuje existence polovodičové diody 

v elektrickém obvodu, dochází k deformaci kosinusového průběhu a ke vzniku harmonických 

vyšších řádů. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obr. 3 – Uvažovaná AV charakteristika polovodičové diody 

 

Jestliže budeme ampérvoltovou charakteristiku polovodičové diody považovat za funkci čistě 

kvadratickou a zaměříme se pouze na elektrický proud v propustném směru diody, tak 

můžeme pak psát: 

 

Z AV charakteristiky polovodičové diody tedy vyplývá: 

2k iu   (20) 

 tIti  cos)( 1
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Zdroj dodává střídavý proud 

 

 tIti  cos)( 1  
(21) 

 

Po vzájemném dosazení rovnic vyjde tvar 

 

)(cosk))((k)( 22
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Provedeme úpravu pomocí vztahu (20) na  
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Po opětovném vzájemném dosazení posledních rovnic a úpravě dostáváme 
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Po doplnění nulových složek funkcí nám vychází vztah 
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Přičemž je stejnosměrnou složkou (koeficient u )0(cos t ) 
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(26) 

 

A druhou harmonickou s amplitudou (koeficient u )2(cos t ) 
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k 2

1I

 
(27) 

 

Zkreslení křivky napětí a proudu a tedy vznik harmonických proudů a napětí patří k 

nejrozšířenějším a nejznámějším způsobům rušení okolí. Zdrojem harmonických jsou 

všechny nelineární spotřebiče, tj. všechny spotřebiče, jejichž impedance není čistě odporová. 

Typickým příkladem jsou třeba tyristorové usměrňovače a prakticky všechny polovodičové 

aplikace, u nichž dochází ke spínání v různých časových bodech křivky napětí, nebo zařízení, 

ve kterých se využívá elektrického oblouku (elektrické obloukové pece, svářečky atd.). 

Například literatura [1] rozděluje zdroje harmonických proudů v energetických systémech 

(které jsou následně příčinou vzniku harmonických napětí) na tři skupiny: 
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1) Zařízení s magnetickým jádrem, jako jsou transformátory, elektrické motory, 

  generátory, apod. 

2)  Obloukové pece, obloukové svářečky, vysokotlakého výbojky, atd. 

3)  Elektronická a výkonová elektronická zařízení 

 

Exaktně vzato lze říci, že neexistuje elektrické zařízení, které negeneruje žádné 

harmonické proudy. Ve skutečnosti jde především o to, jak velké jsou tyto harmonické proudy 

a do jaké míry jsou nežádoucí. 

 

3.2.7   Příklad výpočtu harmonických kmitočtů a kvantizace pomocí THD 

 

Za typický (jeden z nejjednodušších) nelineární spotřebič, který generuje harmonické 

kmitočty do sítě je možné považovat lineární odporová zátěž, která je řízená tyristorem. 

Schéma takového elektrického obvodu je na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 
 

Obr. 4 – Nelineární elektrický obvod 

 

 

Zadání příkladu: 

Je dán sériový elektrický obvod tyristoru a odporové zátěže (Obr. 4). Jelikož je zátěž 

lineární (odporová) je napětí a proud ve fázi. Řídící úhel tyristoru je 
2

π
α  . Napětí zdroje má 

sinusový průběh (f = 50 Hz) a amplituda Um má hodnotu 300V. Elektrický odpor zátěže je  

30 . Proveďte pro tyto hodnoty harmonickou analýzu a kvantifikaci harmonických napětí 

pomocí THD. 

)(sin)( m tUtu  
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Obr. 5 – Průběh napětí na lineární odporové zátěži 

Vypracování: 

 

Jelikož je zátěž lineární (odporová), je napětí a proud ve fázi.  
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Nejdříve vypočteme koeficienty Fourierovy řady (v reálném tvaru): 
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Přičemž 0Ia  je střední hodnotou proudu. 
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kde: 

t – časová proměnná 

n – pořadové číslo harmonické 

0Ia , nIa , nIb , 0Ua , nUa , nUb  – koeficienty  

 

 

Poznámka: Výsledné hodnoty 0Ia  a 0Ua   jsou tzv. stejnosměrnými složkami dle zadaného 

průběhu. 

 

Výsledkem pro 1n  až 40 je následující tabulka hodnot: 

 

 

Tab. 4 - Tabulka vypočtených napěťových koeficientů 

 

 

Vypočteme pro n = 1 až 40, hodnoty amplitud jednotlivých harmonických napětí a proudů. 

 n a nU b  nU a nI b  nI n a nU b  nU a nI b  nI 
1 -47,746 75,000 -1,592 2,500 21 -4,341 9,05.10 -15 

-0,145 0 
2 -31,831 -63,662 -1,061 -2,122 22 -0,198 -4,350 -0,007 -0,145 
3 47,746  -2,49.10 -14 

1,592 0 23 4,341 7,07.10 -14 
0,145 0 

4 -6,366 25,465 -0,212 0,849 24 -0,166 3,986 -0,006 0,133 
5 -15,915 0 -0,531 0 25 -3,673  -2,88.10 -14 

-0,122 0 
6 -2,728 -16,370 -0,091 -0,546 26 -0,141 -3,678 -0,005 -0,123 
7 15,915  -3,55.10 -15 

0,531 0 27 3,673  -4,13.10 -14 
0,122  -1,11.10 -15 

8 -1,516 12,126 -0,051 0,404 28 -0,122 3,415 -0,004 0,114 
9 -9,549  -9,77.10 -15 

-0,318 0 29 -3,183 1,88.10 -14 
-0,106 0 

10 -0,965 -9,646 -0,032 -0,322 30 -0,106 -3,187 -0,004 -0,106 
11 9,549  -3,45.10 -14 

0,318  -2.10 -15 
31 3,183  -7,92.10 -14 

0,106  -2,61.10 -15 

12 -0,668 8,013 -0,022 0,267 32 -0,093 2,987 -0,003 0,100 
13 -6,821 1,64.10 -14 

-0,227 1,55.10 -15 
33 -2,809  -1,71.10 -14 

-0,094 0 
14 -0,490 -6,856 -0,016 -0,229 34 -0,083 -2,811 -0,003 -0,094 
15 6,821  -9,05.10 -15 

0,227 0 35 2,809 5,41.10 -14 
0,094 1,74.10 -15 

16 -0,374 5,992 -0,012 0,200 36 -0,074 2,655 -0,002 0,088 
17 -5,305  -1,24.10 -14 

-0,177 0 37 -2,513 4,23.10 -14 
-0,084 1,5.10 -15 

18 -0,296 -5,322 -0,010 -0,177 38 -0,066 -2,515 -0,002 -0,084 
19 5,305 2,66.10 -14 

0,177 0 39 2,513 5,8.10 -14 
0,084 1,94.10 -15 

20 -0,239 4,787 -0,008 0,160 40 -0,060 2,389 -0,002 0,080 
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Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce:  

 

 

 

Tab. 5 - Tabulka vypočtených napěťových koeficientů 
 

 

Nyní provedeme kvantifikaci THD (tj. zjistíme celkové harmonické zkreslení) pomocí vztahu: 
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Po dosazení vychází výsledek: 
                     

 

%411,111,%405,111 IU  THDTHD  

 

 

 

 

n AnU n AnU n AnI n AnI

1 88,908 21 4,341 1 2,964 21 0,145

2 71,176 22 4,355 2 2,372 22 0,145

3 47,746 23 4,341 3 1,592 23 0,145

4 26,249 24 3,989 4 0,875 24 0,133

5 15,915 25 3,673 5 0,531 25 0,122

6 16,596 26 3,681 6 0,554 26 0,123

7 15,915 27 3,673 7 0,531 27 0,122

8 12,220 28 3,417 8 0,407 28 0,114

9 9,549 29 3,183 9 0,318 29 0,106

10 9,694 30 3,189 10 0,324 30 0,106

11 9,549 31 3,183 11 0,318 31 0,106

12 8,041 32 2,988 12 0,268 32 0,100

13 6,821 33 2,809 13 0,227 33 0,094

14 6,873 34 2,812 14 0,230 34 0,094

15 6,821 35 2,809 15 0,227 35 0,094

16 6,004 36 2,656 16 0,200 36 0,088

17 5,305 37 2,513 17 0,177 37 0,084

18 5,330 38 2,516 18 0,177 38 0,084

19 5,305 39 2,513 19 0,177 39 0,084

20 4,793 40 2,390 20 0,160 40 0,080
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Závislost amplitud jednotlivých harmonických na řídícím úhlu tyristoru 

 

Při zkoumání, jak se budou měnit hodnoty amplitud u jednotlivých harmonických při různém 

řídícím úhlu tyristoru v ideálním případě vychází tyto grafické závislosti (Um = 300V): 

 
 

 Obr. 6 - Závislost amplitudy na řídícím úhlu tyristoru pro jednotlivé harmonické  

 

           
  

Obr. 7 - Závislost amplitudy na řídícím úhlu tyristoru pro ss složku  
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3.2.8   Míra vjemu flikru 

 

Z mnoha různých literárních zdrojů je možné například uvést, literaturu [17], která o flikru 

hovoří takto: 

Křivka průběhu napětí může vykazovat flikr, pokud je amplituda vlny modulována na 

frekvencích, které lidské oko může detekovat jako s kolísání intenzity svitu u standardní 

žárovky.  

Tato definice je velmi obecná. Např. literatura [18] pak upřesňuje že: 

Vyhodnocení blikání je založeno na lidském vnímání kolísání napětí s některými vnějšími 

formami a různými frekvencemi, nebo cykly opakování.  

V literatuře [19] je uveden jednoduchý příklad výpočtu flikru: 

Pokud se napětí ze 120 V zvyšuje na 125 V a potom klesne na 117V, blikání F se vypočte 

jako F = 100x(125-117) /120 = 6,66% 

Dále pak téměř všechny literatury uvádí, že pro toto vyhodnocení je použito standardní 

žárovky (60W, 230V). Jednu z nejpřesnějších definicí flikru uvádí literatura [3] jako “Pocit 

nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální 

rozložení kolísá v čase“. 

Flikr je ve své podstatě důsledkem kolísání napětí, které je např. způsobeno rušením 

v distribučních sítích. Zdrojem rušení může být např. velká proměnlivá zátěž s rychle se 

měnícím činným a jalovým odběr elektrické energie [3]. 

V literatuře [20] je úhrnem srozumitelně popsáno jakým způsobem jsou získány a 

vypočteny parametry flikru včetně zjednodušeného blokového schématu flikrmetru dle 

standardu IEC. Je zde pak také v souladu s ČSN EN 50160 ED. 3 zmíněno, že krátkodobá 

míra vjemu flikru (Pst) vychází z 95 % hodnot po dobu deseti minut. Dlouhodobá míra vjemu 

flikru (Plt) se pak vypočítá ze dvanácti hodnot Pst ve dvouhodinovém intervalu, podle vztahu 

(1), který je uveden v normě ČSN EN 50160 ED. 3.  

Literatura [20] se také podrobně zabývá rozdílnostmi nastavení mezních hodnot u 

mezinárodních, národních a regionálních norem. Pro zajímavost je možné uvést, že některé 

cizí národní normy uvádějí 99 %, či dokonce 100% hodnoty u Pst. Z hlediska mezní hodnoty 

dlouhodobé míry vjemu flikru Plt je na vn v zahraničí nejnižší hodnota 0,7 a nejvyšší hodnota 

1. Na vvn pak je u Plt nejnižší hodnota 0,6 a nejvyšší hodnota 1. 
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3.3    Aplikace měření kvality elektrické energie 

ad. II. Část  

 

Tato kapitola popisuje možnosti umístění měření kvality elektrické energie, některé 

přístroje k tomu účelu použité, data a jejich zpracování, které je možné z těchto přístrojů 

získat a také jsou zde představeny místa měření všech naměřených a dodaných dat od 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Obecně se dá říci, že kvalita elektrické energie (resp. kvalita 

napětí) je vždy svázána s daným měřícím bodem a časovým rozsahem měření. 

 

3.3.1   Umístění měření kvality elektrické energie z hlediska napěťové hladiny a dalších 

okolností 

 

Měřící zařízení pro monitorování kvality elektřiny je samozřejmě možné umístit kdekoliv 

v elektrické síti. V ideálním případě bychom mohli říci, že trvalé měření kvality elektřiny by 

bylo nejlepší umístit u všech odběrových míst v distribučních sítích. V praxi se toto zařízení 

umisťuje především v místech, kde lze očekávat překročení některého z definovaných 

parametrů v ČSN EN 50160 ED. 3. Jednou z popudových alternativ u provozovatele 

distribuční soustavy (nebo také distributora) je tedy např. stížnost zákazníka na kvalitu 

dodávané elektřiny. Analýza těchto stížností je provedena v publikaci [27].  Provozovatel 

distribuční soustavy pak provede po dohodě se zákazníkem (je-li to fyzicky možné) dočasnou 

montáž měřícího a zároveň trvale monitorujícího zařízení pro vyhodnocení kvality elektřiny 

přímo v měřícím místě (elektroměrovém rozvaděči) zákazníka. Děje se tak především 

z důvodu vysoké pořizovací ceny většího počtu měřících zařízení.  

Kromě výše jmenovaného umístění měřícího zařízení pro monitorování kvality elektřiny 

také někteří provozovatelé distribuční soustavy umisťují k trvalému monitorování kvality 

elektřiny také měřící zařízení v klíčových uzlech distribuční soustavy [21][22]. Takovým 

uzlem může například být elektrické stanice, rozvodna vvn, transformovna vvn/vn, nebo 

vn/nn apod. Posledních několik let také tito distributoři zvažují instalaci nových, tzv. AMM 

technologií s modulem pro měření kvality elektřiny umístěným v moderních elektroměrech u 

zákazníků. Tato inovace včetně archivace naměřených dat z měření je stále poměrně drahá a 

také ještě není dostatečně legislativně podložena a tak si ještě zřejmě několik let budeme 

muset počkat, zda vůbec bude kvalita takto celoplošně monitorována. 
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Pro vhodné umístění měřícího zařízení pro monitorování kvality elektřiny je tedy důležité 

vědět, jak je elektrické rušení v elektrických sítích šířeno [23] [24] [25]. Obecně lze říci, že 

kvalita elektřiny se zhoršuje směrem od elektrického zdroje a také, že na vyšších napěťových 

hladinách je obvykle kvalita elektřiny lepší. To vše také závisí na tzv. tvrdosti sítě (zkratovém 

výkonu) v daném bodě distribuční soustavy. K určení prostupnosti rušení v sítích mohou 

např. sloužit frekvenční charakteristiky vytvořené vždy pro daný bod elektrické sítě.  

Znamená to tedy jakýsi předpoklad, že naměřené parametry kvality elektřiny na napěťové 

hladině vvn by měly být nižší, než na napěťové hladině vn a naměřené parametry kvality 

elektřiny na napěťové hladině vn by měly být nižší, než na napěťové hladině nn. Ve 

skutečnosti tomu ale tak vůbec nemusí být, protože např. elektrické zdroje, které dodávají 

elektřinu do sítí nn, nebo vn mohou kvalitu elektřiny na nižších napěťových hladinách 

(lokálně) zlepšovat a tím pak může být celý tento předpoklad ve skutečnosti vyvrácen. 

Vždy je při umísťování měřícího zařízení pro monitorování kvality elektřiny důležité vědět 

proč v daném místě chceme měření provádět a také je vhodné vědět, které parametry dle 

normy ČSN EN 50160 ED. 3 nás především zajímají.  

 

3.3.2   Přístrojová technika a zařízení pro měření kvality elektrické energie 

 

Na celém světě existuje velké množství firem zabývající se problematikou měření kvality 

elektrické energie a k tomuto účelu nabízející své přístroje, či zařízení. Je vždy na 

zákazníkovi, kterou z firem a její produkt upřednostní. Jednotlivé typy přístrojů se mohou lišit 

nejen cenou, ale především svou konstrukcí, tj. vnitřním provedením, principem měření a 

vyhodnocování dle norem stanovených parametrů a také druhem obslužného softwaru. Jedna 

z hlavních vlastností každého přístroje je nepochybně aplikovatelnost v rámci různých států či 

kontinentů. Tuto okolnost si dnes výrobci a dodavatelé měřící techniky plně uvědomují a své 

zařízení, včetně vývoje obslužného softwaru často uzpůsobují. 

Nová edice normy ČSN EN 61000-4-30 ED. 2 (Elektromagnetická kompatibilita –  

Část 4-30: Zkušební a měřicí technika – Metody měření kvality energie) definuje metody 

měření kvality elektrické energie tak, jak mají být implementovány v přístrojích pro měření 

kvality elektřiny. Tato druhá edice normy obsahuje přizpůsobení, vyjasnění a úpravu měřících 

metod pro třídy A a B. Dále pak byla v této normě doplněna nová kategorie pro monitorovací 
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přístroje, třída S. Třída S podobně jako třída B specifikuje požadavky na přístroje pro měření 

kvality elektřiny (dále také jen analyzátory), které jsou menší, než třída A. [5] 

Výhradně analyzátory třídy A mohou být používány ke zjišťování kvality elektřiny mezi 

dodavateli a odběrateli. Všechny měřicí přístroje v této třídě mají shodné výsledky (v rámci 

nejistoty měření), a to i opakovatelně. [6] 

Analyzátory by měly kromě požadavků mezinárodních norem splňovat i požadavky na 

vyhodnocování podle závazných národních dokumentů platných pouze v ČR, jako jsou např. 

pravidla provozování distribučních soustav (PPDS), příloha 3, a aktuálně platná podniková 

norma PNE 33 3430-0 4. vydání. Tyto dokumenty rozšiřují některé požadavky mezinárodních 

standardů na analyzátory kvality elektřiny. Při přednákupním ověřování, zda zvolený přístroj 

vyhodnocuje všechny potřebné parametry přístrojové techniky pro monitorování kvality, 

bývají často dokumenty PPDS a PNE opomíjeny. Dále bývá opomíjeno vyžadování trvalého 

vyhodnocování všech meziharmonických a rychlých napěťových změn. Mnoho výrobců tyto 

parametry nevyhodnocuje, přestože jsou mezinárodními normami i PPDS a PNE vyžadovány. 

Důvod je jednoduchý – přístroje jsou jednodušší a levnější. [6] 

Na tuzemském trhu je jedním z nejvýznamnějších výrobců přístrojů pro měření kvality 

elektřiny firma Elcom , a. s. Tato firma sídlí v Praze a existuje už od roku 1990. Její 

analyzátory kvality elektřiny už mnoho let používají i největší provozovatelé distribučních 

soustav v ČR. Příkladem takového přístroje může být analyzátor kvality elektřiny pro trvalou 

instalaci ENA400. Pevně instalované analyzátory (někdy také nazývané jako stacionární 

analyzátory) jsou určeny pro trvalé monitorování kvality elektřiny např. 

v rozvodnách mezi předávací a distribuční soustavou. Na rozdíl od přenosných analyzátorů 

nedisponují velkým počtem rozsahů na napěťových a proudových vstupech a proud obvykle 

není měřen proudovými kleštěmi. Konstrukce je podřízena montáži do rozváděče. Tyto 

analyzátory jsou většinou vybaveny napěťovými vstupy 57,7/100 V a přímými proudovými 

vstupy 1/5 A. Velkou konkurenční výhodou analyzátoru ENA400 je monitorování volitelného 

počtu třífázových soustav jediným přístrojem, což kromě mnoha výhod technického 

charakteru výrazně snižuje také cenu na jeden monitorovaný systém. Maximální počet 

napěťových a proudových vstupů jediného přístroje je třicet dva. Jsou-li třeba pouze napěťové 

vstupy, umožňuje ENA400 monitorovat deset třífázových přípojnic jediným přístrojem. Jsou-

li měřeny kromě napětí i proudy, je možné jediným přístrojem ENA400 monitorovat pět 

třífázových přípojnic. Volitelně se záznamem přechodových jevů na vstupech U+I lze 

synchronně zaznamenávat až šedesát čtyři digitálních vstupů se vzorkovací frekvencí 
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odpovídající až 38 kB/s na každý analogový nebo digitální kanál. Záznam je možné spustit od 

řady vyhodnocovaných elektrických veličin nebo od editovatelného logického výrazu pro 

digitální vstupy. Specifikem modelu ENA400 je volitelné vyhodnocování synchronních 

fázorů a synchronizace měřených vzorků dat vzdálených přístrojů prostřednictvím GPS s 

přesností na stovky mikrosekund. Naměřená data z tohoto analyzátoru byly společností ČEZ 

Distribuce, a.s. poskytnuty pro účely zpracování této disertační práce. Dalšími variantními 

modely pevně instalovaných analyzátorů jsou ENA440 a ENA450. Model ENA440 je menší 

variantou modelu ENA400 s maximálním počtem vstupů pro napěťové a proudové signály 

sníženým na šestnáct. Všechny ostatní parametry jsou shodné s ENA400. [6] 

Na obrázku č. 8 je tento analyzátor ENA400 zobrazen. 

 

 

 

Obr. 8 – Analyzátor kvality elektřiny pro trvalou instalaci ENA400 

 

Dalším přístrojem pro trvalou instalaci měření kvality elektřiny, z kterého byly pro účely 

zpracování této disertační práce poskytnuty data je analyzátor kvality napětí QWave Light od 

firmy LEM ELSIS (Belgie, zastoupení LEM v České republice: UTES Instruments, s. r. o.). 

Počátky firmy LEM sahají až do roku 1972. I přes to, že firma LEM provedla další vývoj a 

inovace analyzátorů kvality elektřiny, rozhodla se společnost ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2013 

ukončit s touto firmou další spolupráci a postupně stávající kontinuální měření analyzátory 

kvality napětí QWave Light na svých rozvodnách nahradit přístroji jiné firmy [7]. 

Analyzátor kvality napětí QWave Light  je zobrazen na obrázku č. 9. 
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Obr. 9 – Analyzátor kvality elektřiny QWave Light   

 

3.3.3   Datový přenos u kontinuálních (dlouhodobých) měření kvality elektrické energie, 

formáty a kvalita dat a jejich možnosti dalšího zpracování 

 

V této podkapitole budou dále zmiňovány především informace k analyzátorům kvality 

napětí ENA400 a QWave Light, které jsou instalovány v distribuční síti společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. a jejichž data byly pro zpracování této disertační práce byly poskytnuty. 

Existuje velké množství různých softwarových aplikací pro vyhodnocení naměřených dat. 

Zpravidla ke každému analyzátoru kvality napětí výrobce dodává i svůj vlastní software. 

Tento software bývá takzvaně „ušit na míru“ uživatelům, ale i přes to jsou mnohdy využívány 

jiné pomocné programy jiných firem, jako např. MS Excel, MS Access, apod. Pokud se jedná 

o analyzátor pro trvalou instalaci tak je součástí každého analyzátoru kvality napětí také 

dostatečná vnitřní paměť pro archivaci naměřených dat a modem, případě jiné zařízení pro 

dálkový přenos dat, eventuálně změnu nastavení konfigurace přístroje. Stažení naměřených 

dat se z analyzátorů kvality napětí běžně provádí pomocí modemů do jednoho místa 

(lokálního počítače) a to jedenkrát denně, a po stažení dat jsou pak tyto data archivovány 

v databázích pro další vyhodnocení. Součástí obslužného software bývá obvykle i možnost 

exportu dat z databází do samostatných souborů. Nejčastějšími formáty exportovaných dat 

bývají TXT a CSV soubory. Důvodem je zřejmě jednoduchost těchto formátů a velmi dobrá 

kompatibilita dat pro případné další zpracování v různých operačních systémech.  
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Asi v polovině devadesátých let dvacátého století byl vytvořen formát dat PQDIF (Power 

Quality Data Interchange Format). Cílem především bylo navrhnout společný formát souboru, 

který by mohli přijmout všichni prodejci zařízení a softwaru kvality elektřiny a aby tak byla 

zajištěna vzájemná kompatibilita naměřených údajů. Tento formát se skládá z úrovně, která 

popisuje fyzickou strukturu souboru, bez ohledu na jeho obsahu a logické vrstvy, které 

popisují obsah souboru. Tato struktura souboru je podobná jako často používaný formát TIFF 

(Tagged Image File Format - společný formát používaný pro ukládání snímků). Typický 

PQDIF soubor se skládá z řady úrovní, uspořádaných v propojeném seznamu. Tyto úrovně 

mají odkaz v záhlaví záznamu. Tento formát souboru je dostatečně flexibilní, aby záznamy 

PQDIF mohly být uloženy v databázi, nebo strukturovaném úložišti dat. Pořadí záznamů je 

znázorněno na obrázku č. 10. [10]  

 

 

Obr. 10 – Formát PQDIF – standardní pořadí záznamů 

 

Každý záznam má standardní hlavičku, která obsahuje jedinečný "podpis" nebo 

identifikátor záznamu, dále pak informaci o velikosti záznamu a absolutní odkaz na další 

záznam. Tělo záznamu se skládá ze sady prvků, které lze rozdělit do tří skupin:  

 

1) Kolekce: Řada značek a relativních odkazů na další prvky, které umožňují 

hierarchickou strukturu vytvořit 

2)  Skalár: hodnota konkrétního skutečného typu  

3) Vektor: libovolně velké pole určitého skutečného typu 
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Základní struktura logické vrstvy se skládá z logické hierarchie "záznamů" – skládá se tedy z 

jedné úrovně, pak následuje jeden nebo více zdrojů dat, nastavení zobrazení a pozorování. 

Pořadí záznamů je opět definováno absolutními odkazy v záhlaví každého záznamu. Tím, že 

existuje seznam záznamů, je pak i definován lineární seznam záznamů. Tento lineární seznam 

je znázorněn na obrázku č. 11. [10] 

 

 

Obr. 11 – Formát PQDIF – příklad záznamu hlavičky a těla  

 

Za povšimnutí stojí, že některé záznamy s nastavením monitoru se mohou objevit v polovině 

souboru pro konkrétní zdroj dat. To umožňuje nastavit monitorovací nástroj (souftware) pro 

změnu např. v průběhu čtení dat. Výsledkem je, že některé parametry v souboru mohou 

záviset na informacích uvedených v příslušném nastavení záznamu. [10]  

Systém kompatibilní s PQDIF umožňuje: 

- Integrovat data z existujícího zařízení 

- Zůstat nadále volný při volbě nejvhodnějšího zařízení a prodejce 
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- Zpracovat data ze zařízení různých prodejců stejným způsobem  

 

Ve firmě LEM se rozhodli přijmout formát PQDIF, přičemž jsou otevření směrem k jiným 

výrobcům zařízení pro měření kvality elektřiny vyrábět zařízení kompatibilní s jejich 

produkty. Firma LEM byla prvním evropským výrobcem, jehož software byl s PQDIF 

kompatibilní. 

Systém BK ELCOM je vybaven konvertorem umožňujícím off-line transformaci 

naměřených dat do formátu PQDIF. 

 

Kvalita naměřených dat se odvíjí od kvality použitého analyzátoru kvality napětí. Při 

měření a vyhodnocování dat mívají analyzátory kvality napětí i tzv. FLAG značku, která ve 

vybraných profilech, ke každé z naměřených hodnot přiřazuje relevantnost.  

 

3.3.4   Specifikace oblastí a lokalit naměřených a dodaných dat od společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s.    

 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. poskytla pro účely zpracování této disertační práce data ze 

dvou regionů ČR.  

Jedná se o tyto měřící místa: 

 

Moravskoslezský kraj: 

 

- Petrovice, rozvodna 22 kV 

Jedná se o rozvodnu, která je umístěná u města Karviná. Pro tuto rozvodnu je 

charakteristické, že především napájí doly určené pro těžbu černého uhlí. Dále pak 

některé odběry z této rozvodny napájí sídlištní část Karviné. Měření kvality elektřiny 

je umístěno na přípojnicích A1 a A2. Dodaný (změřený) časový interval: 1. 9. 2008 – 

27. 5. 2010. 

 

- Riviéra, rozvodna 22 kV 

Tato rozvodna je umístěna v panelákové (bytové) oblasti města Frýdek Místek. Žádné 

jiné, než bytové jednotky tato rozvodna nenapájí. Měření kvality elektřiny je umístěno 
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na jedné z blíže nedefinovaných přípojnic. Dodaný (změřený) časový interval:  

1. 9. 2008 – 27. 5. 2010. 

 

- Krnov, rozvodna 22 kV 

Rozvodna Krnov je umístěna v horské oblasti Jeseníků a odběry z této rozvodny napájí 

hlavně oblasti s rodinnými domy. Měření kvality elektřiny je umístěno na jedné 

z blíže nedefinovaných přípojnic. Dodaný (změřený) časový interval: 1. 9. 2008 –  

27. 5. 2010. 

 

- Vratimov, rozvodna 110 kV 

Tato rozvodna má dva velké odběry elektřiny. Prvním je společnost ArcelorMittal 

Ostrava a druhým je Evraz Vítkovice Steel. Měření kvality elektřiny je umístěno na 

přípojnicích A a B. Dodaný (změřený) časový interval: 1. 9. 2008 – 27. 5. 2010. 

 

Ve všech těchto měřících místech je měření kvality napětí realizováno přístrojem QWave 

Light od společnosti LEM ELSIS, UTES Instruments, s. r. o. 

 

Plzeňský kraj: 

 

- Chrást, rozvodna 22 kV  

Jedná se o rozvodnu s vn vývody se smíšenými odběry, převážně vesnického 

charakteru. Na jeden z vývodů je připojen průmyslový objekt (bývalá ŠKODA). 

Měření kvality elektřiny je umístěno na přípojnici W4. Dodaný (změřený) časový 

interval: 1. 1. 2008 – 24. 2. 2012. 

 

- Chrást, rozvodna 110 kV 

Z této rozvodny jsou vyvedeny dvě vedení, přičemž první na Železárny Hrádek a 

druhé na průmyslový objekt ŠKODA, kde je k síti připojen i zdroj o výkonu 75 MW. 

Obecně lze říci, že se jedná o napájecí uzlovou rozvodnu 110 kV. Měření kvality 

elektřiny je umístěno na přípojnicích W2 a W3. Dodaný (změřený) časový interval: 1. 

1. 2008 – 24. 2. 2012. 

 

- Nezvěstice, rozvodna 110 kV 
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Jedná se o napájecí rozvodnu pro drážní vlakové trakce ČD. Měření kvality elektřiny 

je umístěno na přípojnicích W1 a W2. Dodaný (změřený) časový interval: 1. 1. 2010 – 

30. 4. 2013. 

 

- Plzeň-město, rozvodna 22 kV 

Tato rozvodna napájí pouze městskou zástavbu. Měření kvality elektřiny je umístěno 

na přípojnicích W1 a W2. Dodaný (změřený) časový interval: 1. 1. 2008 –  

21. 11. 2012. 

 

- Plzeň-město, rozvodna 110 kV 

Jedná se o přívod pro rozvodu Plzeň-město 22 kV. Měření kvality elektřiny je 

umístěno na přípojnicích W1 a W2. Dodaný (změřený) časový interval: 1. 1. 2008 – 

21. 11. 2012. 

 

- Vítkov, rozvodna 22 kV 

Opět se jedná o tři druhy odběrů, které tato rozvodna napájí (průmysl u Sokolova + 

smíšené odběry Sokolov + vesnice a městečka v okolí Sokolova). Měření kvality 

elektřiny je umístěno na přípojnicích W21 a W22. Dodaný (změřený) časový interval: 

1. 1. 2010 – 5. 4. 2012. 

 

- Vítkov, rozvodna 110 kV 

Napájecí uzlová rozvodna 110 kV. Měření kvality elektřiny je umístěno na 

přípojnicích W1, W2 a W3. Dodaný (změřený) časový interval: 1. 1. 2008 –  

5. 4. 2012. 

 

Ve všech těchto měřících místech je měření kvality napětí realizováno přístrojem ENA400 

od společnosti Elcom , a. s. 
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3.4    Zpracování naměřených dat 

ad. III. Část  

 

Veškeré zpracování a vyhodnocení všech naměřených a ručně ze softwaru od výrobců 

vyexportovaných dat bylo provedeno pomocí aplikace MS Excel 2010. Vzhledem k velkému 

objemu dat byly v některých případech pro tento účel naprogramovány makra 

v programovacím prostředí MS Visual Basic. Pro účely této disertační práce byly zpracovány 

jen některá vybraná data. Konkrétně se jedná o tyto měřící místa: 

 

Moravskoslezský kraj: 

- Petrovice, rozvodna 22 kV 

- Vratimov, rozvodna 110 kV 

- Riviéra, rozvodna 22 kV 

 

Plzeňský kraj: 

- Chrást, rozvodna 22 kV  

- Plzeň-město, rozvodna 22 kV 

- Plzeň-město, rozvodna 110 kV 

 

3.4.1   Vyhodnocení parametrů kvality elektrické energie 

 

Norma ČSN EN 50160 ED. 3 určuje u většiny parametrů tzv. 95-ti procentní hodnoty a 

upřesňuje měřící interval na deset minut v libovolném týdenním měření, tj. 1008 hodnot 

k dalšímu vyhodnocení. Abychom vyhodnotili všechny možné varianty týdenních období, byl 

(nestandardně) pro vyhodnocení všech parametrů použit tzv. klouzavý interval. Pro každé 

desetiminutové měření vybraného parametru v rámci jednoho běžného roku tak bylo 

provedeno celkem 51841 týdenních vyhodnocení. U dlouhodobé míry vjemu flikru (Plt) při 

dvouhodinovém intervalu bylo takto v rámci jednoho roku provedeno celkem 4321 týdenních 

vyhodnocení.  

Vzhledem k tomu že všechny naměřené hodnoty v jednotlivých napěťových fázích nebyly 

v dílčích okamžicích vyhodnocení příliš odlišné, bylo u všech fázových trojic naměřených 
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hodnot (až na výjimky) provedeno matematické zprůměrování. Z těchto hodnot (opět až na 

výjimky) pak byly zpracovány grafy. 

Ty naměřené hodnoty, které byly označeny jako nerelevantní pro další vyhodnocení (tedy s 

příslušnou značkou FLAG) byly z každého týdenního vyhodnocení vyjmuty. 

 

Vzhledem k tomu, že bylo zpracováno enormně velké množství grafů s 

vyhodnocenými parametry dle ČSN EN 50160 ED. 3, jsou zde dále uvedeny jen ty, které 

jsou svým obsahem zajímavé, či neobvyklé a je vhodné k nim doplnit vlastní popisující, 

či zdůvodňující komentář. 

 

Petrovice, rozvodna 22 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 – Srovnání úrovně 5. harmonické napětí na rozvodně Petrovice - rok 2008 a 2009 

(jen jeden týden) 

 

Na obrázku č. 12 je vyhodnocena 5. harmonická napětí ve stejném týdenním období ve 

dvou letech (r. 2008 a 2009). Již na první pohled je vidět, že v roce 2009 oproti roku 2008 

došlo k podstatnému zvýšení tohoto parametru. Zároveň při srovnání denních průběhů je 

zřejmá určitá podobnost obou křivek. Kompatibilní úroveň dle ČSN EN 50160 ED. 3 je u 

tohoto parametru 6%. 
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Obr. 13 – Srovnání úrovně flikru Plt na rozvodně Petrovice - rok 2008 a 2009 (jen jeden 

týden) 

Obrázek č. 13 je vyhodnocen pro stejné místo a časové období jako obrázek č. 12. Na 

tomto obrázku je vyhodnocen parametr dlouhodobého flikru Plt a při srovnání obou let 

můžeme pouze konstatovat, že v roce 2008 byl tento parametr téměř konstantní, ale v roce 

2009 jsou z obrázku patrné více denní výkyvy. Kompatibilní úroveň dle ČSN EN 50160 ED. 

3 je u tohoto parametru 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 – Srovnání úrovně flikru Plt na rozvodně Petrovice - rok 2008 a 2009 

 

Obrázek č. 14 zobrazuje cca 1,5 leté období s týdenním vyhodnocením parametru flikru Plt. 

Modře zabarvené sloupce (r. 2009) naznačují určitý trend k poklesu skutečných hodnot Plt, ale 

protože nebylo možné od 23. týdne r. 2009 získat další data, není možné toto s jistotou 

říci.[26] Norma ISO 8601 zahrnuje ISO datovací systém týdne, přičemž první týden v roce je 

ten, ve kterém se vyskytuje první čtvrtek daného roku. 
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Obr. 15 – Srovnání úrovně 5. harmonické napětí na rozvodně Petrovice - rok 2008 a 2009 

 

Když srovnáme týdenní vyhodnocení na obrázku č. 12 (44. týden) s obrázkem č. 15, 

zjistíme na první pohled dosti značné rozdíly mezi lety 2008 a 2009. To vše je dáno dvěma 

důvody. Prvním důvodem je grafická prezentace různých procentních hodnot (100% hodnoty 

a 95% hodnoty) a druhým důvodem je výběr jen velmi malého „okna“ pro vyhodnocení 

tohoto parametru u obrázku č. 12. Tímto způsobem je pak možné omylem dojít k mylným, 

nebo nepřesným závěrům ohledně kteréhokoliv vyhodnoceného parametru. Obrázek č. 15 

vyjadřuje téměř neměnnou hodnotu 5. harmonické napětí v průběhu celého intervalu měření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 – Parametr THDu na rozvodně Petrovice - rok 2008 a 2009 

 

Pro úplnost nám obrázek č. 16 zobrazuje celý měřený interval s vyhodnocením parametru 

THDu. 
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Vratimov, rozvodna 110 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 – Srovnání úrovně flikru Plt na rozvodně Vratimov - rok 2008 a 2009 

 

Rozvodna Vratimov má celkem dva odběry na napěťové hladině 110kV. Jedná se o odběry 

firmy ArcelorMittal Ostrava a Evraz Vítkovice Steel. V obou případech se jde o těžký 

průmysl s elektrickými obloukovými pecemi. Z obrázku č. 17 je patrné, že v několika týdnech 

roku 2009 došlo k překročení mezních hodnot (kompatibilních úrovní) u parametru 

dlouhodobý flikr Plt. K překročení došlo v kalendářních týdnech č. 47, 48, 18, 19 a 20. Při 

dalším zkoumání příčin těchto překročení mezních hodnot bylo zjištěno, že se jedná o 

nesprávné nastavení filtrace zpětných vlivů na napájecí síť u společnosti ArcelorMittal 

Ostrava. Tato skutečnost se již objevovala i v minulosti a společnost ČEZ opakovaně 

v nepravidelných intervalech komunikuje tuto skutečnost s touto firmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 – Graf časového vývoje odchylek napájecího napětí na rozvodně Vratimov 
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Obrázek č. 18 zobrazuje 95% hodnoty odchylek napájecího napětí. Při srovnání 19. a 20. 

kalendářního týdne s obrázkem č. 17 si je možné všimnout minimální kladné i záporné 

odchylky napájecího napětí zrovna v době téměř 5-ti násobného překročení mezní hodnoty Plt. 

To však neznamená přímou souvislost. Spíše se jedná o náhodnou souhru událostí. 

Na obrázku č. 19 a 20 jsou zobrazeny všechny liché harmonické napětí (3 až 25 harm.). Na 

obrázku č. 19 je červeně zobrazena křivka 5. harmonické napětí, která je evidentně největší. 

V žádném případě se však tato křivka neblíží k normou stanovené limitní hodnotě 5 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 – Graf časového vývoje harmonických napětí na rozvodně Vratimov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 – Maximální hodnoty harmonických napětí na rozvodně Vratimov 
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Obr. 21 – Parametr THDu na rozvodně Vratimov 

 

Na obrázku č. 21 je vidět, že špička celkového harmonického zkreslení napětí odpovídá 

hodnotě 1,5 %. Obrázky č. 19 a 21 navádí k úvaze, že všechny extrémní hodnoty jsou 

tlumeny (ořezány) při dosažení hodnoty 1,5 %. Toto je pravděpodobně způsobeno tím, že na 

straně odběratelů jsou takto nastaveny prostředky pro omezení zpětných vlivů na napájecí síť. 

Hodnota tohoto parametru není pro vvn doposud v ČSN EN 50160 ED. 3 definována. Pro 

napěťovou hladinu vn je tato hodnota definována na 8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6 – Tabulka hodnot s vyhodnocením klouzavým intervalem a 52 týdenních hodnot 

(Vratimov - Plt) 
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ČSN EN 50160 ED.3

Parametr Min. Max. Min. Max.

3. harm. vn napětí [%] 0,17 0,47 0,17 0,46

5. harm. vn napětí [%] 0,22 2,30 0,29 2,21

7. harm. vn napětí [%] 0,15 0,98 0,27 0,94

9. harm. vn napětí [%] 0,01 0,06 0,02 0,06

11. harm. vn napětí [%] 0,09 0,43 0,11 0,41

13. harm. vn napětí [%] 0,05 0,26 0,08 0,24

17. harm. vn napětí [%] 0,03 0,21 0,05 0,21

19. harm. vn napětí [%] 0,01 0,32 0,02 0,32

21. harm. vn napětí [%] 0,00 0,08 0,00 0,08

23. harm. vn napětí [%] 0,02 0,52 0,02 0,51

25. harm. vn napětí [%] 0,03 0,32 0,03 0,29

Roční kontinuální měření - vyhodnocení (95% hodnoty)

Vypočteno z celkem 52 

týdenních vyhodnocení 

Vypočteno z celkem 

51841 vyhodnocení -  

(klouzavý interval 10 minut)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7 – Tabulka hodnot s vyhodnocením klouzavým intervalem a 52 týdenních hodnot  

(po-pá) - Vratimov harmonické 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 – Srovnání vyhodnocení hodnot klouzavým intervalem a 52 týdenních hodnot (po-

pá) - Vratimov harmonické 
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Obr. 23 – Srovnání vyhodnocení hodnot klouzavým intervalem a 52 týdenních hodnot 

(po-pá) - Vratimov Plt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 – Porovnání četností výskytů maximálních 95 % hodnot – Vratimov Plt 

 

V normě ČSN EN 50160 ED. 3 jsou u většiny parametrů definovány tzv. 95 % hodnoty 

středních efektivních hodnot v libovolném týdenním období. Aby byla u kontinuálního 

měření tato definice naplněna, je nutné u všech hodnot provést týdenní analýzu pomocí 

klouzavého intervalu, čímž jsou vyčerpány všechny možné týdenní kombinace vyhodnocení. 

Ve většině analýz je v dnešní době prováděna analýza jen jednoho náhodně vybraného 

týdenního intervalu měření. To pak mnohdy vede k nepřesným závěrům. Protože tabulka č. 7 
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a 8, resp. obrázky č. 22, 23 ukazují tyto rozdíly, přičemž vyhodnocení pomocí klouzavého 

intervalu vychází vždy v rámci celého roku s o něco větší maximální procentuální hodnotou. 

Na obrázku č. 24 je pak provedeno intervalové porovnání četností 95 % maximálních hodnot 

obou metod. V jednotlivých rozsazích jsou rozdíly mezi oběma metodami různé. 

 

Riviéra, rozvodna 22 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 – Srovnání úrovně flikru Plt na rozvodně Riviéra - rok 2008 a 2009 

 

Na obrázku č. 25 je vyhodnocena míra vjemu flikru Plt. Flikr Plt ve své podstatě vzniká u 

zátěže s velkým počtem změn výkonu při respektování zkratového výkonu v bodě připojení 

zátěže.  

Zajímavostí jsou snížené hodnoty v zimním období (42. až 52. týden a 1. až 20. týden). Je 

zde zřejmě možná úvaha z hlediska sezónně rozdílné celkové spotřeby elektrické energie, 

resp. výše zkratového výkonu na rozvodně ve vazbě na tzv. „tvrdost sítě“, což může pak mít 

za následek změnu úrovně flikru Plt. Z hlediska rozdílů mezi zimními a letními měsíci by to 

však znamenalo, že větší spotřeba bude v období letním. Toto však bohužel nebylo možné 

dodatečně ověřit u společnosti ČEZ. Z této rozvodny jsou vyvedeny vývody, které napájí 

městské sídliště s výhradně bytovými jednotkami. 

Dalším možným důvodem je sezónní snížení hodnoty zkratového výkonu v dané 

geografické oblasti na napěťové hladině vn. Pro potvrzení této teorie by bylo nutné provést 

analýzu úrovní parametru Plt u všech vývodů vn i nn v dané oblasti, tedy analýzu s obrovským 

objemem dat, která by byla velmi časově náročná. Z dosud dostupných informací se 

domnívám, že tyto sezónní schodovité změny jsou způsobeny obecnou (plošnou) úrovní 

zkratového výkonu na hladině vn. 
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Obr. 26 – Srovnání úrovně THDu na rozvodně Riviéra - rok 2008 a 2009 

 

Obrázek č. 26 znázorňuje celkem rovnoměrný stav úrovně THDu, bez extrémních výkyvů 

v průběhu celého vyhodnoceného období. Z hlediska vyhodnocení jednotlivých 

harmonických napětí bylo zjištěno, že nejvýraznější a zároveň odpovídající hodnotě 2% je 

pátá harmonická napětí. 

 

Chrást, rozvodna 22 kV  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 – Nesymetrie napájecího napětí na rozvodně Chrást - rok 2008 a 2009 

 

Na obrázku č. 27 je zobrazen parametr nesymetrie napájecího napětí ve dvouletém období. 

V letních měsících je sice patrné zvýšení úrovně nesymetrie, ale nejedná se o zvýšení nikterak 

významné vzhledem ke kompatibilní úrovni 2 %.  
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Obr. 28 – Flikr Plt na rozvodně Chrást - rok 2008 a 2009 

 

Z obrázku č. 28 je možné vyčíst postupné snížení flikru Plt v průběhu dvou let. Zajímavé jsou 

také opakované nízké hodnoty Plt v období vánoc. Pravděpodobně již bylo v této oblasti 

přijato nějaké opatření pro snížení úrovně dlouhodobého flikru Plt. V březnu 2008 byl tento 

parametr poměrně blízko mezní hodnotě (kompatibilní úrovni), která dle ČSN EN 50160 ED. 

3 odpovídá 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 – 5. harmonická napětí na rozvodně Chrást - rok 2008 a 2009 
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Obr. 30 – 7. harmonická napětí na rozvodně Chrást - rok 2008 a 2009 

 

Na obrázcích č. 29 a 30 jsou hodnoty 5. a 7. harmonické napětí. U 7. harmonické napětí je 

vidět mírný nárůst v posledním pololetí. Vzhledem ke kompatibilní úrovni 5% se opět 

nejedná o výrazný nárůst, který by bylo potřeba nyní řešit.  

 

Plzeň-město, rozvodna 22 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 – Flikr Plt na rozvodně Plzeň-město (vn) - rok 2008 a 2009 

 

Křivka na obrázku č. 31 silně připomíná křivku uvedenou na obrázku č. 28. Protože 

rozvodna Chrást (vn) se nachází poměrně blízko (cca 8 km) od rozvodny Plzeň-město (vn), je 

i míra dlouhodobého vjemu flikru v obou rozvodnách podobná. Je také možné, že tyto 

hodnoty jsou podobné, protože se zdroj tohoto rušení nachází na nadřazené soustavě (vvn). 



                   Ing. Radim Čumpelík 

        Disertační práce: Analýza vývoje parametrů kvality elektrické energie 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 – Nesymetrie napájecího napětí na rozvodně Plzeň-město (vn) - rok 2008 a 2009 

 

Na obrázku č. 32 je v podobě téměř konstantní úrovně znázorněn parametr nesymetrie 

napájecího napětí na rozvodně Plzeň-město (vn). Oproti naměřeným hodnotám na rozvodně 

Chrást jsou tyto hodnoty podstatně vyšší. Může to být dáno různým charakterem odběrů 

v obou místech distribuční soustavy. Rozvodna Chrást napájí smíšené odběry, převážně 

vesnického charakteru a rozvodna Plzeň-město, jak už název napovídá, napájí pouze sídliště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 – 5. harmonická napětí na rozvodně Plzeň-město (vn)  - rok 2008 a 2009 
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Obr. 34 – 7. harmonická napětí na rozvodně Plzeň-město (vn)  - rok 2008 a 2009 

 

Obrázky č. 33 a 34 mají společnou jednu událost, která se udála na začátku března 2009. 

V tomto období došlo k mimořádnému zvýšení páté i sedmé harmonické napětí. Kompatibilní 

úroveň však ani v jednom případě nebyla překročena. 

 

Plzeň-město, rozvodna 110 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 – Nesymetrie napájecího napětí na rozvodně Plzeň-město (vvn) - rok 2008 a 2009 

 

Srovnáním obrázku č. 35 a obrázku č. 32 lze posoudit rozdíl nesymetrie napájecího napětí 

mezi napěťovou hladinou vn a vvn. I v případě napěťové hladiny vvn byla v průběhu dvou let 

naměřena téměř konstantní hodnota nesymetrie. 
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Obr. 36 – 5. harmonická napětí na rozvodně Plzeň-město (vvn)  - rok 2008 a 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37 – 7. harmonická napětí na rozvodně Plzeň-město (vvn)  - rok 2008 a 2009 

 

Obrázky č. 36 a 37 zobrazují průběhy páté a sedmé harmonické napětí ve vvn rozvodně 

Plzeň-město. V obou případech nemají průběhy žádnou periodičnost a hodnoty nejsou 

nikterak velké vůči kompatibilním úrovním. Poměrným způsobem vyhodnocení lze říci, že 

sedmá harmonická napětí má v čase větší rozkmit, než pátá harmonická napětí. Poněvadž se 

jedná o přívod pro rozvodu Plzeň-město, budou tyto výsledné hodnoty určitou mírou 

ovlivněny událostmi, které se nastanou v jiné okolní části elektrizační soustavy na napěťové 

hladině vvn (110kV). 
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Obr. 38 – Srovnání flikru Plt na rozvodně Plzeň-město (vvn + vn) - rok 2008 a 2009 

 

Obrázek č. 38 ukazuje podobnost flikru Plt na stejné rozvodně, ale na různých napěťových 

hladinách. Hodnota flikru je na napěťové hladině vvn větší, než na napěťové hladině vn, což 

znamená, že zdroj tohoto rušení se nachází na straně vvn. 

 

3.4.2   Určení trendu vývoje kvality elektrické energie a využití matematického 

  aparátu 

 

Pro určení trendu pomocí matematické statistiky je možné použít několik metod.  

Mezi jednodušší metody patří výpočet korelačních koeficientů. Korelační koeficienty dle 

obecných zásad mohou nabývat hodnot v intervalu <-1;1>. Je-li závislost lineární, pak [8]: 

- nulová hodnota korelačního koeficientu – většinou vyjadřuje nezávislost veličin (může 

být roven nule, i když jsou veličiny funkčně závislé, ale tato závislost potom není 

lineární!) [8] 

- hodnota korelačního koeficientu je větší než nula – s rostoucími hodnotami jedné 

veličiny se zvyšují i hodnoty druhé (nebo obě klesají) [8] 

- hodnota korelačního koeficientu je menší než nula – s rostoucími hodnotami jedné 

veličiny klesají hodnoty druhé a naopak [8] 

- korelační koeficient je roven krajní hodnotě +1 nebo −1 – znamená to funkční závislost 

obou veličin [8] 
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I přes zdánlivě jasný popis korelačních koeficientů se bohužel nelze jednoznačně na tuto 

metodu určení trendu spolehnout. Statistická závislost totiž nemusí vždy znamenat kauzalitu! 

[8] 

Pro určení trendu vývoje kvality elektřiny pomocí korelačních koeficientů byly vybrány 

tyto parametry: 

- Dlouhodobá míra vjemu flikru - Plt 

- Celkový činitel harmonického zkreslení napětí - THDu  

 

Pro výpočet korelačních koeficientů byly použity 95% hodnoty a naměřené hodnoty 

v jednotlivých fázích byly zprůměrovány.  

 

V následující tabulce jsou vypočteny korelační koeficienty u všech analyzovaných 

rozvoden. 

 

 

 

Tab. 8 – Tabulka korelačních koeficientů pro Plt a THDu (všechny rozvodny)  

 

Z tabulky č. 8 je patrný trend ke zhoršení kvality elektřiny (u parametru Plt i THDu) 

v oblasti Moravskoslezského kraje. Konkrétně se jedná o rozvodny Petrovice, Vratimov a 

Riviéra. Nejhorší situace byla zřejmě v parametru flikr (Plt) na rozvodnách Vratimov a 

Riviéra. Dále pak na rozvodnách Chrást, Plzeň-město (vn) a Plzeň-město (vvn) je situace 

opačná, tedy v průběhu analyzovaného období dochází ke snížení hodnot flikru Plt. Parametr 

Rozvodna Analyzované období
Koeficient pro  Plt  

(flikr)

Koeficient pro THDu (celkové 

harmonické zkreslení)

Petrovice 1. 10. 2008 až 30. 9. 2009 0,101 0,313

Vratimov 1. 10. 2008 až 30. 9. 2009 0,510 0,216

Riviera 1. 10. 2008 až 30. 9. 2009 0,514 0,341

Chrást 1. 1. 2008 až 31. 12. 2009 -0,751 0,415

Plzeň-město (vn) 1. 1. 2008 až 31. 12. 2009 -0,747 0,037

Plzeň-město (vvn) 1. 1. 2008 až 31. 12. 2009 -0,769 -0,009

Korelační koeficienty
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THDu má na rozvodně Chrást trend růstu a na rozvodnách Plzeň-město (vn) i Plzeň-město 

(vvn) je téměř konstantní. 

 

Další metodou je určení trendu pomocí regrese. V tomto případě hledáme funkci, která leží 

nejblíže hodnotám námi zadaných dat, a poté analyzujeme statistické vlastnosti přímky 

vybrané touto metodou. 

Typ trendu a regrese může například znázornit: 

 

- Lineární regrese 

- Kvadratická regrese 

- Logaritmická regrese 

- Polygonická regrese 

 

Na následujících obrázcích jsou zobrazeny grafy lineárních regresí vyhodnocených 

průběhů parametrů Plt a THDu u všech rozvoden, které byly z hlediska určení trendu 

analyzovány pomocí korelačních koeficientů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39 – Graf regresní křivky na rozvodně Petrovice (Plt)  
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Obr. 40 – Graf regresní křivky na rozvodně Petrovice (THDu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41 – Graf regresní křivky na rozvodně Vratimov (Plt)  
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Obr. 42 – Graf regresní křivky na rozvodně Vratimov (THDu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43 – Graf regresní křivky na rozvodně Riviéra (Plt)  
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Obr. 44 – Graf regresní křivky na rozvodně Riviéra (THDu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 45 – Graf regresní křivky na rozvodně Chrást (Plt)  
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Obr. 46 – Graf regresní křivky na rozvodně Chrást (THDu)  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 47 – Graf regresní křivky na rozvodně vn Plzeň-město (Plt)  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48 – Graf regresní křivky na rozvodně vn Plzeň-město (THDu)  
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Obr. 49 – Graf regresní křivky na rozvodně vvn Plzeň-město (Plt)  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 50 – Graf regresní křivky na rozvodně vvn Plzeň-město (THDu)  

 

Z obrázků č. 39 až 50 je při porovnání s výslednými korelačními koeficienty (tabulka č. 8) 

je vidět velká shoda. Podle toho jestli regresní křivka v čase klesá, nebo stoupá, určuje trend 

vývoje daného parametru. I přesto je jasné, že aby byly tyto prognózy pravdivější, bylo by 

k tomu zapotřebí mnohem většího objemu analyzovaných dat. V obrázcích č. 39 až 50 jsou i 

vloženy hodnoty pravděpodobností (R
2
). 

 

V rámci popisné statistiky byly dále v některých případech zpracovány grafy a tabulky 

četností výskytů hodnot pro různé měřené parametry. Dále pak byl ve vybraných případech 
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zpracován tzv. histogram, který znázorňuje výběrové rozdělení četnosti výskytů hodnot.  Tyto 

podklady jsou k dispozici na přiloženém DVD disku. 

 

3.4.3   Srovnání trendů vývoje kvality elektrické energie v obou oblastech 

(v Moravskoslezském a Plzeňském kraji) 

 

Srovnání trendů vývoje kvality elektřiny mezi dvěma měřeními ve dvou různých krajích 

ČR může na první pohled při nejmenším vyvolávat jisté pochybnosti. Pokud však provedeme 

srovnání všech trendů stejných parametrů kvality elektřiny ze stejného časového intervalu a 

různých míst můžeme pak vytvořit určitou předběžnou (částečnou) hypotézu o stavu vývoje 

kvality elektřiny v ČR. Je jasné, že čím větší bude z geografického hlediska počet 

monitorovaných a analyzovaných míst, resp. zdrojových dat, tím pak bude každá dílčí 

hypotéza pravdivější.  

V Moravskoslezském kraji byly v období 1. 10. 2008 až 30. 9. 2009 podrobně analyzovány 

trendy vývoje parametrů Plt a THDu na rozvodnách vn Petrovice, vvn Vratimov a vn Riviéra. 

Ve všech případech byl k tomuto účelu použit výpočet korelačních koeficientů a dále byla 

zpracována lineární regrese. Ve všech případech bylo dosaženo závěru, že kvalita elektřiny se 

v průběhu času (daného roku) zhoršuje. I přes tuto existující shodu je nutné dodat, že rozsah 

dodaných dat od společnosti ČEZ nebyl dostatečný k tomu, abychom mohli tento závěr (resp. 

úvahu) rozšířit na víceletou. 

V Plzeňském kraji byly v období 1. 11. 2008 až 31. 12. 2009 podrobně analyzovány trendy 

vývoje parametrů Plt a THDu na rozvodnách vn Chrást, vn Plzeň-město a vvn Plzeň-město. U 

parametru Plt byl na všech rozvodnách vyhodnocen trend klesající. U parametru THDu už tak 

jednoznačného záměru dosaženo nebylo. Na rozvodně vvn Plzeň-město sice bylo 

vyhodnoceno, že trend u tohoto parametru mírně klesá, ale na zbývajících rozvodnách (vn 

Chrást a vn Plzeň-město) je tomu očividně spíše naopak. Největší trend nárůstu parametru 

THDu byl zjištěn na rozvodně vn Chrást.   

Moravskoslezský a Plzeňský kraj jsou od sebe geograficky velmi vzdálené. I když se jedná 

o elektricky spojené celky distribučních sítí, nebylo dosaženo z hlediska vývoje trendů 

jednotnosti závěrů a pouze je možné shrnout výsledky do jednoho obecného celku. Pokud na 

výsledky z obou krajů nahlížíme pouze obecně (s tolerancí jistých chyb), s určitým 

nadhledem, docházíme pak k těmto dvěma závěrům: 



                   Ing. Radim Čumpelík 

        Disertační práce: Analýza vývoje parametrů kvality elektrické energie 

 

78 

 

- Celkový činitel harmonického zkreslení (THDu) má v distribučních sítích vn trend 

vývoje klesající 

 

- Dlouhodobá míra vjemu flikru (Plt) je z hlediska trendu vývoje v distribučních sítích 

různá. Výsledek závisí na časovém období a bodu měření, kde v distribuční síti bude 

tento parametr monitorován. 

 

3.4.4   Popisy zjištěných extrémních hodnot na všech měřených místech a hledání 

  možných příčin vzniku těchto událostí 

 

Výskyty extrémních hodnot v distribučních sítích korespondují s praxí a to jak se 

způsobem provozováním elektrizačních soustav, tak i spektru připojených spotřebičů 

k elektrizační síti. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. jakožto provozovatel distribuční soustavy a 

poskytovatel všech analyzovaných dat kvality elektrické energie pro účely této disertační 

práce má na vybraných místech (rozvodnách) realizováno kontinuální měření kvality 

elektrické energie, ale ne všechny data jsou (v důvodu velkého objemu) interně v této 

společnosti dál zpracovávány a vyhodnocovány. 

V kapitole 3.4.1 bylo zjištěno jedno významné překročení mezní hodnoty dle ČSN EN 

50160 ED. 3. Jedná se o rozvodnu Vratimov a napěťovou hladinu vvn a parametr dlouhodobá 

míra vjemu flikru – Plt. K překročení došlo v kalendářních týdnech č. 47, 48, 18, 19 a 20. 

Maximální hodnota překročení byla zjištěna 6. 5. 2009, ve 14:00 hod. a odpovídá hodnotě 

5,123. Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o vvn odběry firmy ArcelorMittal Ostrava a Evraz 

Vítkovice Steel. V obou případech se jde o těžký průmysl s elektrickými obloukovými 

pecemi. Při dalším zkoumání příčin těchto překročení mezních hodnot bylo zjištěno, že se 

jedná o nesprávné nastavení filtrace zpětných negativních vlivů na napájecí síť u společnosti 

ArcelorMittal Ostrava. Dle poskytnuté informace od pracovníků ČEZ Distribuce, a.s. nastala 

již tato skutečnost v minulosti několikrát a společnost ČEZ Distribuce, a.s. vždy toto 

opakovaně úspěšně vykomunikovávala s touto firmou.  
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3.4.5   Doporučení pro případ překročení mezních hodnot parametrů dle  

ČSN EN 50160 ED. 3 v monitorovaných místech distribuční soustavy 

 

Obecně lze říci, že prostředky pro zlepšení kvality elektřiny v distribučních sítích jsou 

různého druhu. Zde je jen výčet některých z nich [3] : 

 

- Změna konfigurace napájecí elektrické sítě 

- Zvýšení zkratového výkonu v daném místě připojením dalšího zdroje 

- Doplnění pasivních, nebo aktivních filtrů harmonických kmitočtů 

- Doplnění linkového kondicionéru  

 

Všechny tyto prostředky pro zlepšení kvality elektřiny jsou poměrně nákladné a vzhledem 

k tomu, že jedné zjištěné překročení mezních hodnot bylo zjištěno na napěťové hladině vvn, 

bude jistě nejvhodnější zaměřit se na zdroj tohoto rušení, což jsou v tomto případě elektrické 

obloukové pece společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s..  

Protože překročení mezních hodnot flikru se v analyzovaném ročním období vyskytlo cca 

dvakrát, doporučením je provádět analýzu tohoto parametru pravidelně na denní bázi. 

V okamžiku zjištění opětovného překročení flikru je pak nutné ihned na tuto skutečnost 

společnost ArcelorMittal Ostrava upozornit a cílem by pak bylo zjistit příčinu, tj. co v daném 

časovém intervalu bylo na straně odběratele z hlediska odběru elektrické energie jinak. Další 

možností (pokud by společnost ArcelorMittal Ostrava souhlasila) by bylo nainstalovat jedno, 

nebo více kontinuálních měření kvality elektřiny uvnitř objektu firmy. Ideální volbou by bylo 

mohlo být doplnění klauzule o povinném nasazení kontinuálního měření kvality elektřiny 

uvnitř objektu do smlouvy o dodávce elektrické energie. To však nebude zřejmě tak 

jednoduché, protože existuje předpoklad, že společnost ArcelorMittal Ostrava s touto úpravou 

smlouvy nebude souhlasit.  

V objektu ArcelorMittal Ostrava se aktuálně nachází tři elektrické obloukové pece o 

celkovém součtu výkonu odpovídajícím cca 150 MW. 
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3.5    Nedefinované a nepřesně definované parametry v normě  

ČSN EN 50160 ED. 3 

ad. IV. Část  

 

Existuje mnoho norem, které byly v historii opravovány, nebo rovnou nahrazeny novými. 

I norma ČSN EN 50160 ED. 3 je už prakticky třetí postupně doplněnou a upravenou verzí. 

První verze měla počátek své platnosti od července roku 2000, druhá od července roku 2008 a 

třetí od března roku 2011. Vlastně až v poslední edici (ED. 3) byly částečně doplněny 

parametry kvality napětí pro napěťovou hladinu vvn. U nedefinovaných parametrů je v normě 

napsáno, že se zkoumají. Vzhledem k tomu, že tedy tato norma není stále kompletní, dá se 

očekávat, že v blízké budoucnosti bude vydána minimálně ještě jedna (nová a doplněná) 

edice. 

 

3.5.1   Vyhodnocení prozatím nedefinovaných parametrů kvality pro napěťovou 

hladinu vvn a srovnání s napěťovou hladinou vn v ČSN EN 50160 ED. 3 

 

 

V normě ČSN EN 50160 ED. 3 nejsou prozatím pro napětí vvn definovány tyto parametry: 

 

- Odchylky napájecího napětí 

- Celkový činitel harmonického zkreslení THD napájecího napětí (zahrnující všechny 

harmonické až do řádu 40) 

- Mezní hodnoty pro 17. harmonickou napětí 

- Mezní hodnoty pro 19. harmonickou napětí 

- Mezní hodnoty pro 23. harmonickou napětí 

- Mezní hodnoty pro 25. harmonickou napětí 

 

V rámci provedených analýz kvality elektřiny byly tyto parametry vyhodnoceny na obou 

vybraných místech, tj. vvn Vratimov a vvn Plzeň-město. Jako podklad pro úvahu a 

doporučení pro doplnění normy ČSN EN 50160 ED. 3 jsou všechny výsledky přehledně 

zobrazeny v následující tabulce.  
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Nedefinovaný parametr v normě ČSN EN 50160 

ED. 3 pro vvn

Doporučená výše 

hodnoty

Odchylky napájecího napětí +10%/-10%

Celkový činitel harmonického zkreslení (THDu) 4%

Mezní hodnoty pro 17. harmonickou napětí 1%

Mezní hodnoty pro 19. harmonickou napětí 1%

Mezní hodnoty pro 23. harmonickou napětí 1%

Mezní hodnoty pro 25. harmonickou napětí 0,5%

 

 

Tab. 9 – Tabulka vypočtených nedefinovaných parametrů v ČSN EN 50160 ED. 3 

 

V tabulce č. 9 je vidět srovnání na vvn vyhodnocených hodnot s již nyní definovanou 

hodnotou v ČSN EN 50160 ED. 3 pro napěťovou hladinu vn. U odchylek napájecího napětí 

nejsou moc velké rozdíly. Opačně je tomu u všech zbývajících parametrů. V tabulce č. 10 je 

na základě hodnot v tabulce č. 9 zpracován návrh na doporučení pro doplnění zatím 

nedefinovaných mezí daných parametrů kvality elektřiny. Jedná se o návrh na základě 

zkušeností ve dvou regionech ČR. V případě podobně zpracovaného návrhu v zahraničí je 

možné, že výsledkem budou hodnoty vyšší, nebo nižší, než jsou v tabulce č. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 10 – Tabulka doporučených mezí pro doplnění ČSN EN 50160 ED. 3 

 

ČSN EN 50160 

ED. 3

Průměrná 

hodnota (%)

Maximální 

hodnota (%)

Průměrná 

hodnota (%)

Maximální 

hodnota (%)

Definovaná 

hodnota pro vn

Odchylky napájecího napětí  +7,57/-4,55  +8,87/-7,79  +5,7/-4,9  +7,8/-8,9 +10%/-10%

Celkový činitel harmonického zkreslení (THDu) 0,78 1,34 0,001 0,01 8%

Mezní hodnoty pro 17. harmonickou napětí 0,07 0,19 0,1 0,16 2%

Mezní hodnoty pro 19. harmonickou napětí 0,07 0,2 0,06 0,12 1,5%

Mezní hodnoty pro 23. harmonickou napětí 0,12 0,42 0,03 0,06 1,5%

Mezní hodnoty pro 25. harmonickou napětí 0,09 0,23 0,02 0,03 1,5%

Rozvodna Vratimov (vvn)
Rozvodna Plzeň-město 

(vvn)
Parametr
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3.5.2   Doporučení pro úpravu normy na základě různých metod výpočtu odchylek 

  napájecího napětí dvoulimitních veličin dle ČSN EN 50160 ED. 3  

 

 

Doc. Ing. Jan Žídek, CSc., doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D. a doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.  

jsou autory příspěvku na Electric Power Engineering 2010 pod názvem „Statistické 

zpracování veličin se dvěma limity pro vyhodnocení kvality elektrické energie“ [9]. 

Vzhledem k tomu, že norma ČSN EN 50160 ED. 3 blíže nespecifikuje jak vyhodnotit 

dvoulimitní veličiny, jsou ve výše jmenovaném příspěvku (mimo jiné) popsány čtyři možné 

metody výpočtu x% maxima a x% minima z daného datového souboru, přičemž každá 

z těchto metod vede k jinému výsledku.
1
 Dvoulimitními veličinami jsou myšleny ty veličiny, 

které mají v ČSN EN 50160 ED. 3 definovanou maximální i minimální mezní hodnotu.  

 

V ČSN EN 50160 ED. 3 existují tyto následující definice dvoulimitních veličin. [2]  

(Poznámka: Do vyhodnocení nevstupují hodnoty v době přerušení napájení.) 

 

Kmitočet sítě (pro napěťovou hladinu nn, vn a vvn) 

 

Jmenovitý kmitočet napájecího napětí je 50Hz. Za normálních provozních podmínek musí být 

střední hodnota kmitočtu základní harmonické v intervalu 10 s v následujících mezích: 

 

- u systému se synchronním připojením k propojenému systému; 

50𝐻𝑧 ± 1 %   (tj. 49,5𝐻𝑧 … 50,5𝐻𝑧) během 99,5 % roku; 

50𝐻𝑧 + 4 %/−6 %  (tj. 47𝐻𝑧 … 52𝐻𝑧)  po 100 % času; 

 

- u systémů bez synchronního připojení k propojenému systému (tj. ostrovní systémy) 

50𝐻𝑧 ± 2 %   (tj. 49𝐻𝑧 … 51𝐻𝑧)  během 95 % roku; 

50𝐻𝑧 ± 15 %   (tj. 42,5𝐻𝑧 … 57,5𝐻𝑧) po 100 % času; 

 

Odchylky napájecího napětí (pouze pro napěťovou hladinu nn, vn) 

Za normálních provozních podmínek, kromě období s přerušením, odchylka napájecího napětí 

nemá přesáhnout ±10 % jmenovitého napětí 𝑈𝑛. 

                                                 
1
 Autoři příspěvku upozorňují na to, že se nejedná o konečný výčet všech metod výpočtu a vyhodnocení. 
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V případech, kdy elektrické napětí v sítích není připojeno k přenosovým sítím, nebo pro 

speciální dálkově ovládané uživatele, nemají odchylky napájecího napětí přesáhnout  

(+10 %/−15 %) 𝑈𝑛. Uživatelé sítě mají být o těchto podmínkách informováni. 

 

Zkušební metoda (pouze pro napěťovou hladinu nn, vn) 

Za normálních provozních podmínek: 

- musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí 

v měřících intervalech 10 minut v rozsahu 𝑈𝑛 ±10 % a 

- všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut 

musí být v rozsahu 𝑈𝑛 ±10 %/−15 %. 

 

Pro lepší přehlednost jsou na obrázku č. 51 zobrazeny algoritmy vyhodnocení odchylek 

napájecího napětí dle ČSN EN 50160 ED. 3. 

 

 

 

 

Obr. 51 – Algoritmus vyhodnocení odchylek napájecího napětí dle ČSN EN 50160 ED. 3 

 

Z obrázku č. 51 vyplývá nutnost analyzovat dvoulimitní veličiny dvojím způsobem a za 

použití určitých odlišností. V příspěvku doc. Ing. Jana Žídka, CSc., doc. Ing. Petra Bilíka, 

Ph.D. a doc. Ing. Daniela Kaminského, CSc. „Statistické zpracování veličin se dvěma limity 

pro vyhodnocení kvality elektrické energie“ [9] jsou popsány a podrobně vysvětleny celkem 

čtyři metody vyhodnocení (A až D) i včetně ukázkového datového souboru.  Na následujícím 

obrázku jsou pak všechny tyto metody zobrazeny algoritmicky pro vyhodnocení odchylek 

napájecího napětí. 
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Obr. 52 – Srovnání algoritmů metod vyhodnocení A až D 

 

Již na první pohled je zřejmé, že každá z těchto metod výpočtu má jiný postup 

vyhodnocení veličin. Pro účely srovnání výsledků, byly tyto metody aplikovány na skutečně 

naměřená data [28]. Použity byly data z kontinuálního měření kvality elektrického napětí na 

rozvodnách o napěťových hladinách vvn a vn. Měření zde bylo uskutečněno pomocí 

permanentně nainstalovaného měřícího zařízení Qwave. Jako společný měřící interval pro 

vyhodnocení bylo zvoleno stejné jednoroční období. Pro vyhodnocení dle ČSN EN 50160 

ED. 3, potažmo také vyhodnocení dat dle výše jmenovaného příspěvku byl tento roční 

interval rozdělen na 52 kalendářních týdnů, vždy od pondělí do neděle, dle normy ČSN ISO 

8601. 

Z celkového počtu všech vyhodnocení dle metod A až D byly vybrány jen ty, které nejlépe 

charakterizují skupiny opakujících se výsledků všech souborů a hodnot. Jako vztažná 

jmenovitá hodnota napětí, byla u rozvodny vvn zvolena hodnota 
3

kV110
a u rozvodny vn 

hodnota 22kV. 
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Obr. 53 – Vyhodnocení minim dle metod A B, C a D na rozvodně Vratimov (vvn),  

rok 2008 až 2009 

 

 

 

Obr. 54 – Vyhodnocení maxima dle metod A B, C a D na rozvodně Vratimov (vvn),  

rok 2008 až 2009 

 

Na obrázku č. 53 je vidět, že u vyhodnocení maxima napětí dle všech metod jsou poměrné 

výsledky v každém kalendářním týdnu obdobné. Metoda A a metoda D se zde jeví jako 

metoda s méně extrémními výsledky a u metody B a C se jedná o pravý opak. Zároveň je zde 

možné vypozorovat, že metoda B a C mají sobě blízké hodnoty výsledků. Ve 42 týdnu jsou 

výsledky metod B a C nízké, protože měl v tomto období zdrojový datový soubor poměrně 

málo hodnot a některé z nich jsou pochybné. 

U obrázku č. 54 se už nedá vymezit podobnost ve výsledcích různých, nebo stejných 

metod.  Dá se snad pouze říci, že s vyšší pravděpodobností má nejvyšší hodnoty výsledků 

metoda A. U metod B a C se opět vyskytuje podobnost hodnot výsledků. 
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Obr. 55 – Vyhodnocení minima dle metod A B, C a D na rozvodně Krnov (vn),  

rok 2008 až 2009 

 

 

Obr. 56 – Vyhodnocení maxima dle metod A B, C a D na rozvodně Krnov (vn),  

rok 2008 až 2009 

 

Na obrázcích č. 55 a 56 je vyhodnocení provedeno na rozvodně Krnov a v obou případech 

jsou až na výjimky výsledky jednotlivých metod téměř stejnorodé. Stejně jako u obrázku č. 53 

je i u obrázku č. 55 vidět, že metoda A a metoda D vykazuje převážně více extrémní hodnoty 

vzhledem ke zbývajícím dvěma metodám. Dle grafického zobrazení metod na obrázku č. 56 

je v některých týdnech u metody D poměrně významná odchylka oproti metodám A, B a C. 

 

Ze všech vyhodnocených výsledků je očividné, že algoritmy jednotlivých metod dávají 

různé výsledky a samozřejmě by se dalo určit, které z těchto metod jsou z hlediska 

vyhodnocení kvality elektřiny výhodnější pro případného zákazníka, nebo distributora 

rozvodné sítě.  
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Zprůměrováním odchylek a seřazením metod A až D od nevětších po nejmenší 

vyhodnocené hodnoty dostáváme toto pořadí pro rozvodnu Vratimov a Krnov: 

Rozvodna Vratimov 

1) metoda C (nejmenší hodnoty) 

2) metoda B 

3) metoda D 

4) metoda A (největší hodnoty) 

 

Rozvodna Krnov 

1) metoda D (nejmenší hodnoty) 

2) metoda B 

3) metoda C 

4) metoda A (největší hodnoty) 

 

Následující tabulky zobrazují zprůměrované hodnoty na obou rozvodnách. 

 

Rozvodna 
Vratimov 

Průměr z 
minimálních 

hodnot napětí (kV) 

Průměr z 
maximálních 

hodnot napětí (kV) 

Celkové průměrné 
hodnoty odchylek 

napětí (kV) 

Metoda A 67,663 69,007 68,335 

Metoda B 67,195 68,924 68,059 

Metoda C 67,194 68,923 68,058 

Metoda D 67,694 68,770 68,232 

 

Tab. 11 – Průměrné hodnoty dle metod vyhodnocení na rozvodně Vratimov 

 

 

Rozvodna 
Krnov 

Průměr z 
minimálních 

hodnot napětí (kV) 

Průměr z 
maximálních 

hodnot napětí (kV) 

Celkové průměrné 
hodnoty odchylek 

napětí (kV) 

Metoda A 22,706 23,312 23,009 

Metoda B 22,611 23,280 22,945 

Metoda C 22,612 23,281 22,946 

Metoda D 22,678 23,200 22,939 

 

Tab. 12 – Průměrné hodnoty dle metod vyhodnocení na rozvodně Krnov 
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Z výsledných hodnot v tabulce č. 11 a tabulce č. 12 je možné učinit tato doporučení pro 

doplnění/opravu textu normy ČSN EN 50160 ED. 3. 

 

- Je nutné přesně specifikovat algoritmus vyhodnocení dvoulimitních veličin, tedy 

frekvence a odchylky napájecích napětí. Tento algoritmus je pak nutné přesně popsat 

v definici, která bude doplněna do ČSN EN 50160 ED. 3 

- Jako poklad pro vytvoření přesné definice pro doplnění do ČSN EN 50160 ED. 3 je 

možné použít zpracovanou analýzu na reálných datech – viz výsledky v tabulkách č. 11 

a 12. Z hlediska dosažení co největší stability (minimálních rozdílů) výsledných hodnot 

autor této práce doporučuje doplnit do normy ČSN EN 50160 ED. 3 přesný popis 

metody B.  

- Protože existuje mnohem více variant metod výpočtů dvoulimitních veličin, je 

samozřejmě nezbytné také zvážit, která metoda může zvýhodnit odběratele a která 

metoda může zvýhodnit dodavatele. Doporučením autora této práce je zachovat v této 

oblasti nestrannost.  
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4. ZÁVĚR 

 

Všichni odběratele elektřiny z distribučních sítí chtějí, aby jejich spotřebiče bezporuchově 

(bezchybně) a požadovanou dobu fungovaly. Obecně lze říci, že jedna z podmínek správné 

funkce elektrických spotřebičů je jejich připojení na napájecí síť s kvalitní elektřinou. V rámci 

aktuálně platné legislativy je kvalitní elektřina tehdy, pokud v místě odběru splňuje příslušné 

parametry dle ČSN EN 50160 ED. 3, případně příslušné PPDS. 

Prvním cílem této disertační práce byla analýza, vyhodnocení a predikce naměřených dat 

parametrů kvality napětí dle normy ČSN EN 50160 ED. 3 u dvou odlišných systémů 

dlouhodobých (kontinuálních) měření na napěťových hladinách vn a vvn, které se nacházejí 

v Moravskoslezském a Plzeňském kraji. V kapitole 3.4.1 jsou zobrazeny výsledky, které jsou 

svým obsahem zajímavé, či neobvyklé a je k nim doplněn popisující a zdůvodňující komentář. 

Další analýzy, grafy a vyhodnocení jsou na přiloženém DVD disku. Součástí vyhodnocení 

naměřených dat je v kapitole 3.4.2 také provedeno určení trendu a příčin skutečného 

předpokládaného zhoršení, eventuálně zlepšení kvality elektrické energie v parametrech 

THDu a Plt. Pro tyto účely by použit matematický aparát popisné statistiky, teorie 

pravděpodobnosti, regresní analýzy. Z výsledků je patrné, že trend vývoje parametru THDu je 

u obou krajů rostoucí a u parametru Plt je u Moravskoslezského kraje rostoucí a u Plzeňského 

kraje klesající. Vzhledem k tomu, že dodaná data z rozvoden Moravskoslezského kraje byly 

jen s jednoročním obdobím, nemohou mít bohužel závěrečné úvahy ohledně trendu vývoje 

parametrů Plt a THDu víceletou vypovídající schopnost. Dále pak bylo na rozvodně Plzeň-

město zjištěno, že rušení v podobě flikru Plt je větší na napěťové hladině vvn, než vn, což 

znamená, že zdroj tohoto rušení zřejmě není na napěťové hladině vn, jak bývá častým 

předpokladem. V kapitole 3.4.4 je blíže popsáno zjištěné překročení mezních hodnot 

parametru Plt dle ČSN EN 50160 ED. 3. V následující kapitole 3.4.5 pak je doporučení pro 

řešení dané situace se společností ArcelorMittal Ostrava, a. s. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

velmi významného odběratele elektrické energie v daném regionu, toto překročení mezních 

hodnot není ojedinělé a společnost ČEZ již v minulosti několikrát neúspěšně s touto 

společností v této věci komunikovala, jsou i tato doporučení spíše jen určitým vodítkem. 

V kapitole 3.5.1 je v obou krajích (lokalitách) ČR zpracováno vyhodnocení prozatím 

nedefinovaných hraničních mezí parametrů kvality pro napěťovou hladinu vvn v normě ČSN 
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EN 50160 ED. 3. Navrhované mezní hodnoty pro doplnění normy ČSN EN 50160 ED. 3 jsou 

pak zobrazeny v tabulce č. 10. Vzhledem k tomu, že se jedná o normu evropskou, je tento 

návrh potřeba brát jen jako dílčí doporučení. Důvodem je především malý objem 

analyzovaných dat, pocházejících pouze z oblasti střední Evropy (ČR).   

V závěru této práce (kapitola 3.5.2) byla provedena analýza a rozbor čtyř různých metod 

vyhodnocení dvoulimitních veličin dle ČSN EN 50160 ED. 3. Jako demonstrační příklad zde 

je u odchylek napájecího napětí uvedeno srovnání těchto metod výpočtů na skutečně 

naměřených datech v Moravskoslezském kraji. Z výsledků jsou vidět skutečné rozdíly při 

použití jednotlivých metod vyhodnocení. Protože norma ČSN EN 50160 ED. 3 přesně 

nepopisuje jak dvoulimitní veličiny vyhodnotit, je nezbytné přesně specifikovat algoritmus 

vyhodnocení a tuto normu aktualizovat v novém vydání. Autor této práce doporučuje do 

normy doplnit metodu B. Pokud nebude v normě ČSN EN 50160 ED. 3 přesně specifikována 

metoda výpočtu odchylek napájecího napětí a kmitočtu může se stát, že budou výsledky 

těchto vyhodnocených parametrů kvality elektřiny u různých výrobců měřící techniky různé. 

Právě to pak může být do jisté míry prostředkem ke zvýhodnění odběratele, nebo dodavatele 

elektřiny. Navíc v některých problematických případech, resp. sporných situacích, nebude 

možné jednoznačně určit, jestli je, nebo není kvalita elektřiny v dovolených mezích dle platné 

legislativy.  

Na základě výše uvedeného má tato disertační práce tyto přínosy: 

- Po provedeném vyhodnocení všech dat byly posouzeny a okomentovány všechny 

zjištěné zvláštnosti dle dostupných informací. 

- V obou měřených krajích byly dvěma různými metodami určeny trendy vývoje 

parametrů THDu a Plt.  

- Na rozvodně Plzeň-město bylo zjištěno, že rušení v podobě flikru Plt je větší na 

napěťové hladině vvn, než vn. Znamená to tedy, že zdroj rušení (flikru) se 

pravděpodobně nachází na napěťové hladině 110kV. 

- Pro zjištěné překročení mezních hodnot parametru Plt dle ČSN EN 50160 ED. 3 na 

rozvodně Vratimov bylo zpracováno doporučení pro řešení dané situace se společností 

ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

- Pro napěťovou hladinu vvn byl dle analýzy dodaných dat zpracován dílčí návrh, resp. 

doporučení pro doplnění prozatím nedefinovaných parametrů v normě ČSN EN 50160 

ED. 3. 
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- Na skutečně naměřených datech bylo poukázáno na riziko nejednoznačnosti 

vyhodnocení dvoulimitních parametrů kvality elektřiny dle ČSN EN 50160 ED. 3, 

přičemž jedna metod vyhodnocení byla navržena k doplnění textu normy ČSN EN 

50160 ED. 3. 
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