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Abstrakt 

Izolované závěsné vodiče představují alternativu k AlFe vodičům při realizaci nadzemních vedení VN, 

a to zejména v zalesněném terénu. Jejich hlavní výhodou je vyšší spolehlivost. Ta je zajištěna izolací 

vodiče, takže v případě kontaktu fázových vodičů s okolní vegetací nedojde ke zkratu či zemnímu 

spojení, popřípadě mezifázovému zkratu. Nevýhodou jejich použití je však problematická detekce 

izolačních poruch, které jsou způsobeny poškozením izolace výbojovou činností či pádem vodiče na 

zem. Jelikož je poruchový proud díky izolaci v takových případech velmi malý, nelze tyto stavy 

detekovat běžnými číslicovými ochranami. Tato práce obsahuje popis nového systému detekce 

izolačních poruch závěsných vodičů a výsledky z jeho testování. Izolační porucha je detekována na 

základě činnosti částečných výbojů, které jsou průvodním jevem těchto poruch, s využitím 

bezkontaktního snímání výbojové činnosti. 
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Abstract 

Covered conductors are alternative to aluminum core steel reinforced medium voltage overhead lines 

in a forested terrain. The main reason for the use is their high reliability. It is given by the XLPE 

insulation system, when in case of contact of phases with surrounding vegetation, there is no short-

circuit current. However, the disadvantage of the covered conductors operation is the problematic 

detection of faults, when the covered conductor is ruptured due to atmospheric overvoltage or is 

damaged due to destructive degradation of the insulation system. The fault detection is problematic 

because of the very small value of the fault current. The starting element of the standard digital relay 

protection cannot detect this type of faults. This thesis contains description and results of a new fault 

detection system for overhead lines with covered conductors. The method of insulation fault 

determination is based on partial discharges activity detection. 
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X  (V)  Napěťový vektor signálu 
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r   (-)  Relativní permeabilita 

XLPE   (F∙m-1)  Relativní permeabilita materiálu XLPE 
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Dec  Dekrementace hodnoty 

DSI  Discrete Spectral Interference – rušení v diskrétním spektru 

Inc  Inkrementace hodnoty 

RPI  Random Pulses Interference – pulsní rušení 

SDR  Softwarově definované rádio 

XLPE  Zesítěný polyethylen 
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1 Úvod 
Venkovní vedení VN jsou nejčastěji realizována pomocí AlFe lan, bez jakékoliv vnější izolace. 

Zejména v hustě zalesněných oblastech však dochází k situacím, kdy pádem stromu na vedení vznikne 

mezifázový zkrat, případně zemní zkrat či zemní spojení. Pro alespoň částečnou eliminaci tohoto typu 

poruch jsou používány izolované závěsné vodiče (Obr. 1). Tento vodič je slaněný z drátů z hliníkové 

slitiny AlMgSi a je potažen izolační hmotou XLPE [1]. Mezi další výhody při použití těchto vodičů 

patří i zmenšení mezifázové vzdálenosti, což vede k zúžení vykácených lesních průseků. 

V současnosti se na našem území používají vodiče průřezů 50, 70 a 120 mm2 [2]. Protože se však 

jedná pouze o základní izolaci, je z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem nutné považovat 

vedení s těmito vodiči za vedení bez ochrany. 

 

Obr. 1: Izolovaný závěsný vodič 

Izolované závěsné vodiče najdou své uplatnění zejména v oblastech se zhoršenými provozními 

podmínkami. Většinou se jedná o zalesněná údolí či hřebeny hor, kde se mohou vyskytovat větry 

s vysokými nárazovými rychlostmi. V takovýchto oblastech lze použitím izolovaných závěsných 

vodičů zlepšit parametry spolehlivosti dodávek zákazníkům. 

 

Obr. 2: Pád stromu na vedení 35 kV s izolovanými vodiči 

Nevýhodou použití izolovaných závěsných vodičů je problematická detekce poruch jejich izolačního 

systému. V případě dotyku vodiče se zemí, případně s vodičem jiné fáze, je díky izolaci poruchový 
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proud menší než je citlivost vstupu běžné digitální ochrany. Ta jej není schopna detekovat, uvnitř 

izolace se ale v postiženém místě objeví částečné výboje, jejichž činností je izolace narušována. 

 

Obr. 3: Dotyk izolovaných vodičů s okolní vegetací 

Dlouhodobou činností částečných výbojů dojde postupem času k selhání izolace a vzniku zkratu či 

zemního spojení. Taková situace je typická např. pro pád větve do vedení, která následně zůstane 

zaklesnuta mezi jeho vodiči. Byť samotný pád nevyvolá poruchu okamžitě, pokud nedojde k jejímu 

odstranění, je selhání izolace závěsného vodiče pouze otázkou času. Včasnou detekcí přítomnosti 

částečných výbojů na vedení je možné zabránit dalším škodám či přerušení dodávek elektrické energie 

k zákazníkům. Detekce výbojové činnosti na provozovaném vedení navíc umožnuje lépe rozvrhnout 

údržbu a plánované opravy a tím zlepšit jak ekonomické, tak provozní ukazatele. 

  



                    Identifikace obrazců částečných výbojů VN izolačních systémů 

10 

 

2 Cíle disertační práce 
Cílem disertační práce je testování detekce aktivity částečných výbojů na vedení se závěsnými 

izolovanými vodiči, a to pomocí prutové antény jako senzoru. Komerčně prodávané systémy, založené 

na podobném principu bezkontaktní detekce, jsou osazeny velmi rychlými AD převodníky se 

vzorkovacími frekvencemi v řádech GS/s [3] [4]. Tomu také odpovídá jejich cena, která zatím brání 

jejich širšímu nasazení do praxe a tím i využití při diagnostice vedení VN. Testovaný detektor byl 

naproti tomu navržen s důrazem na co nejnižší cenu tak, aby bylo možné jeho široké nasázení u těch 

vedení, kde panují vlivem podnebí a okolní vegetace zhoršené provozní podmínky. Jeho vzorkovací 

frekvence je pouhých 20, případně 40 MS/s (dle osazené měřicí karty) a jako senzor používá 

jednoduchou aktivní prutovou anténu. 

2.1 Etapy zpracování 
Při řešení tématu disertační práce bylo postupováno v následujících etapách: 

I. Etapa 

V první etapě byla použitá anténa zevrubně testována v laboratoři, kde byly také ověřeny její 

frekvenční charakteristiky Na základě těchto měření byl vytvořen model testované antény pomocí 

softwaru EMTP-EMTP-ATP. U tohoto modelu byly následně verifikovány jak statické, tak dynamické 

odezvy. 

II. Etapa 

Dalším krokem bylo vytvoření softwaru, který je schopen analyzovat a následně vyhodnotit signály, 

zaznamenané anténou (PD-Pattern). K tomu bylo použito programovací prostředí Labview. Před 

vlastním návrhem algoritmu bylo podrobně analyzováno rušení na pozadí měřených signálů, takže 

bylo možné navrhnout metodu detekce s ohledem na její pokud možno co největší odolnost vůči 

rušení. 

III. Etapa 

V poslední etapě byl software použit k vyhodnocení experimentálně naměřených dat. Tato data byla 

získána pomocí měřicí platformy, popsané v kapitole 5. Na základě výsledků analýzy těchto dat byla 

provedena úprava parametrů a celková optimalizace detekce tak, aby bylo možné vytvořený software 

aplikovat na další měřicí stanoviště. 

2.2 Motivace k řešení problematiky 
Problematika on-line detekce částečných výbojů se v komerční sféře zaměřuje spíše na diagnostiku 

elektrických strojů, a to zejména na transformátory, motory a alternátory velkých výkonů [5]. 

V některých případech jsou detektory osazovány také kabelovými vedeními [6]. Širší aplikaci 

na diagnostiku distribučních vedení zatím brání značná cena těchto systémů. Vývojem detektorů pro 

distribuční vedení se proto dnes zabývají spíše universitní pracoviště [7] [8]. Nejčastěji je v takových 

případech vyhodnocován proud vedením pomocí Rogowského cívek, které vykazují dobrou citlivost a 

velkou šířku pásma [9]. Proud, vyvolaný výbojovou činností, má však velice malou amplitudu a jeho 

vyhodnocení je proto problematické.  

Na VŠB – TU Ostrava je vyvíjen detektor částečných výbojů (Obr. 4), který je přímo určen pro použití 

na distribučních vedeních s izolovanými vodiči [10]. Jako senzory využívá jednovrstvé cívky, které 

jsou navinuty na povrchu vodiče. Pokud by bylo možné nahradit tyto senzory prutovou anténou, vedlo 

by to ke zjednodušení montáže a snížení ceny detektoru. 
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Obr. 4: 3D model detektoru VŠB - TUO 
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3 Částečné výboje VN izolačních systémů 
Dle [11] je částečný výboj lokalizovaný elektrický výboj, který pouze částečně přemosťuje izolaci 

mezi vodiči a který se může nebo nemusí objevit v okolí vodiče. V technice vysokých napětí nacházejí 

svá uplatnění pevná, kapalná či plynná dielektrika. Při jejich neúplném průrazu dojde k překlenutí 

pouze části izolace, zbytek izolace stále plní svou funkci a je schopen vydržet další provozní 

namáhání.  

Z hlediska místa výskytu lze dle [12] částečné výboje dělit na vnitřní, povrchové (klouzavé) a vnější. 

Vnitřní představují výboje v plynech, obklopenými dielektrikem. Naopak vnější částečné výboje se 

vyskytují v okolí elektrod s malým poloměrem zakřivení. 

3.1 Obrazce částečných výbojů 
Obrazec částečných výbojů lze získat snímáním napěťových či proudových poměrů na zkoumaném 

objektu. Obrazec částečných výbojů je modulován na měřené napětí a projeví se jako soubor malých, 

nepravidelných impulsů. Charakter výboje a tím i obrazce je závislý na prostředí, ve kterém se výboj 

objevil. Ovlivňuje jej zejména teplota, tlak, typ dielektrika a stupeň nehomogenity pole. Pro různá 

prostředí lze proto získat různé druhy obrazců výbojových činností, viz. Obr. 5. 

Typ Lissajousovy obrazce Popis Uspořádání 

A 

 

Pulsy stejné velikosti v jedné 

půlperiodě, symetricky okolo maxima 

napětí. Počet pulsů roste s napětím, 

amplituda je neměnná. 

Pulsy v druhé půlperiodě pouze při 

vyšším napětí. 

 

Hrot – deska v plynech. Jsou-

li pulsy v záporné půlperiodě, 

je hrot na vysokém 

potenciálu. V opačném 

případě jsou pulsy v kladné 

půlvlně. 

B 

 

Pulsy v obou půlperiodách 

symetricky okolo napěťových 

maxim/minim. V jedné půlperiodě 

jsou pulsy větší, v druhé půlperiodě 

vetší množství malých pulsů. Počet 

pulsů roste s napětím 

Hrot – deska v kapalných 

izolantech. Pokud jsou pulsy 

s větší amplitudou v kladné 

půlperiodě, je hrot na 

vysokém potenciálu. 

C 

 

Pulsy mezi průchody nulou a vrcholy 

v obou půlperiodách. Pulsy v obou 

půlperiodách mají stejnou velikost. 

Dutinky v pevném či 

kapalném izolantu, dotyk 

izolovaných vodičů, 

povrchové výboje bez 

galvanického spojení. 

D 

 

Pulsy mezi průchody nulou a vrcholy 

v obou půlperiodách. Pulsy v jedné 

půlperiodě jsou vyšší než pulsy 

v druhé půlperiodě. 

Dutinky v pevném či 

kapalném izolantu u elektrod. 

Pokud jsou pulsy s větší 

amplitudou v kladné 

půlperiodě, je hrot na 

vysokém potenciálu. 

E 

 

Pulsy symetricky rozmístěné kolem 

obou průchodů nulovým napětím. 

Špatný kontakt mezi 

kovovými částmi nebo 

polovodivými vrstvami. 

 

Obr. 5: Příklady různých typů obrazců částečných výbojů (převzato z [12]) 

V případě izolovaných závěsných vodičů lze výbojovou činnost lokalizovat v dutinkách uvnitř XLPE 

izolace, typický je pro ně obrazec D. 
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3.2 Pole dutinky v dielektriku 
Celou situaci lze nejlépe popsat na obecném případu dutinky, umístěné v pevném dielektriku (Obr. 6). 

Vnější elektrické pole 0E  silově působí na nabité částice uvnitř dutinky. Ty se přesouvají podél její 

stěny a vytvoří elektrický dipól, jehož intenzita 
qE působí proti směru intenzity pole v dutince dE . 

Rozložení tohoto náboje na povrchu dutinky má zásadní vliv na počáteční napětí částečných výbojů a 

jejich další parametry [13]. 

 

Obr. 6: Dutinka v dielektriku 

Vzniklé pole dE  uvnitř dutinky lze považovat za homogenní, jak je vyznačeno na Obr. 7. 

 

Obr. 7: Pole dutinky v dielektriku 

V takovém případě závisí hodnota intenzity elektrického pole uvnitř dutinky na její velikosti, tvaru a 

hodnotě intenzity elektrického pole v okolí [14]. Tento vliv lze vyjádřit činitelem h. 

h 0d EE       (1) 

Činitel lze vypočítat na základě znalosti geometrického koeficientu dutinky K. 

  r

r

K

K
h










11
     (2) 

 

dE

qE 0E
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3.3 Částečné výboje v izolaci závěsného vodiče 
Obr. 8 znázorňuje výseč z průřezu vodiče, jehož izolace obsahuje dutinky. Vektor intenzity vnějšího 

elektrického pole 0E  působí směrem od středu vodiče k jeho okraji. Stejným směrem působí také 

vektor intenzity elektrického pole dE  uvnitř dutinky. Relativní hodnota permitivity prostředí uvnitř 

dutinky je rovna hodnotě pro vakuum 10  , relativní permitivita materiálu XLPE je 3,2XLPE  

[15]. Hodnota relativní permitivity však není konstantní a mimo vnějších vlivů z okolí klesá také z 

důvodu stárnutí izolace [16].  Geometrické rozměry dutinky jsou označeny symboly a a b. 

 

Obr. 8: Výřez vodiče s dutinkami v izolaci 

Permitivita uvnitř dutinky je nižší než permitivita izolace, která ji obklopuje. Vlivem tohoto nepoměru 

a v závislosti na hodnotě geometrického koeficientu může dosáhnout intenzita elektrického pole uvnitř 

dutinky vyšších hodnot, než v okolní izolaci. 

V [14] je vypočten geometrický koeficient pro tři mezní situace uspořádání dutinky: 

Rovnoběžná dutinka 

Delší osa dutinky je rovnoběžná s vektorem intenzity elektrického pole uvnitř izolace, tedy ba  . 

V takovém případě je hodnota 1K  . Po dosazení rovnice (2) do vztahu (1) je zřejmé, že intenzita 

pole dutinky bude přibližně rovna intenzitě pole v okolní izolaci. 

  XLPE

XLPE

K

K










11
0d EE     (3) 

Kruhová dutinka 

V tomto případě je ba  , příslušná hodnota geometrického koeficientu dutinky je potom rovna 

3K . Dle vztahu (3) může výsledná intenzita pole uvnitř dutinky dosáhnout až 1,23 násobku 

intenzity v okolní izolaci. 

 

0E

0EdE

0 XLPE
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Kolmá dutinka 

Taková dutinka má svou nejdelší osu kolmou na vektor intensity elektrického pole 0E , tedy ab  . 

Příslušný geometrický koeficient je 1K  , intenzita elektrického pole uvnitř dutinky dosahuje dle 

rovnice (3) až 2,1 násobku intenzity elektrického pole v okolí. 

V nejméně příznivém případě tedy může intenzita elektrického pole v dutince přesáhnout dvojnásobek 

hodnoty v okolí. To společně s nižší izolační pevností plynu v dutince vede k tomu, že uvnitř dutinky 

může vzniknout doutnavý výboj. 

3.4 Dopady částečných výbojů na izolaci závěsných vodičů 
Pokud dojde k pádu větve na vedení (případně pádu izolovaného vodiče na zem), nevznikne u vedení 

s izolovanými vodiči vodivé spojení. Dotyk povrchu vodiče s jiným objektem však vyvolá změnu 

v rozložení elektrického potenciálu na povrchu izolace. V místě dotyku vznikne nehomogenita 

v rozložení pole a v jejím okolí dojde k nárůstu intenzity elektrického pole uvnitř izolace. Současně 

s tím dojde také k nárůstu intenzity elektrických polí uvnitř dutinek, jak bylo vysvětleno v kapitole 

3.3.  

Pokud intenzita elektrického pole uvnitř dutinky překročí elektrickou pevnost plynu, který obsahuje, 

dojde ke vzniku doutnavého výboje. Při přetrvávajícím stavu těchto podmínek (např. pokud zůstane 

větev zaklesnuta ve vedení, nebo při trvalém kontaktu vodiče se zemí) částečné výboje postupně 

degradují izolaci, což při delším působení vede k jejímu selhání (Obr. 9) a v postiženém místě vznikne 

zkrat či zemní spojení. Včasnou detekcí částečných výbojů tak lze zabránit poškození izolace vodičů a 

tím i výpadkům v dodávkách energie k zákazníkům. 

 

Obr. 9: Poškození izolace závěsného vodiče částečnými výboji 

Degradace izolace je zapříčiněna celou řadu současně působících jevů, na které jsou 

vysokomolekulární plasty citlivé a jejichž dlouhodobé působení vede až k průrazu izolace [12]. 

Obecně se jedná zejména o účinky elektro-erozivní (ionty a elektrony bombardují stěny dutinky), 

chemické (vzniká ozón a další agresivní látky) a tepelné (poklesne hladina napětí tepelného průrazu). 

Tyto jsou podrobněji popsány v [17]. 
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4 Modelování a parametry vnitřních částečných výbojů 
Existuje celá řada výpočetních modelů, které se s různou přesností dají použít k simulaci částečných 

výbojů a k popisu jejich parametrů. Mezi dva nejčastěji používané patří model Germant – Philippoffův 

a model Boningův, které jsou podrobněji popsány v této kapitole. 

4.1 Germant – Philippoffův model 
Jedná se patrně o nejjednodušší náhradní model dutinky v dielektriku, který je obšírně popsán 

v nejrůznější literatuře, např. [12] [17] [18]. Kapacitu dutinky zde představuje kondenzátor C1. 

Kapacita zdravé části izolace, která je v sérii s dutinkou, je zastoupena kondenzátorem C2. C3 je 

kapacita zbytku vzorku izolantu bez dutinek. Rezistor R představuje odpor výbojové cesty, jiskřiště 

určuje zápalné napětí výboje. 

 

Obr. 10: Germant - Philippoffův model 

Kondenzátory C1 a C2 tvoří kapacitní dělič, napětí na rozhraní dutinky lze vypočítat dle (4). Vztah je 

samozřejmě platný pouze v případě nečinnosti jiskřiště. 

   tu
CC

C
tuC 




21

2
1     (4) 

V praxi jsou ovšem hodnoty kapacit C1 a C2 neznámé. To v důsledku znamená, že není možné přesně 

určit velikost náboje částečného výboje qČV. Ten je totiž závislý na velikosti kapacit C1 a C2 a 

zápalném napětí UZ výboje. 

  ZČV
UCCq  21      (5) 

Náboj, naměřený na svorkách vzorku, však má odlišnou velikost. Proto se v takovém případě hovoří o 

tzv. zdánlivém náboji qMAX. 

ZMAX UCq  2      (6) 

S rostoucí tloušťkou izolace bude klesat kapacita C2 a tím i velikost zdánlivého náboje. S rostoucí 

tloušťkou diagnostikovaného dielektrika je proto nutné používat citlivější metody detekce. 

Napěťové a proudové poměry tohoto modelu byly simulovány pomocí softwaru EMTP-ATP (Obr. 

11).  
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Obr. 11: Germant - Philippoffův model v programu EMTP-ATP 

 

Tab. 1: Parametry prvků Germant – Philippoffova modelu 

UP (V) R1 (Ω) R2, R3 (Ω) C1 (µF) C2 (µF) C3 (µF) R (Ω) VIG (V) 

1E4 10 1E-3 1E-7 1E-6 0,01 30E3 4E3 

 

Kondenzátory C1, C2 a C3 společně s rezistorem R tvoří vlastní model (viz. Obr. 10). Diody D1 a D2 

zastávají funkci napěťově kontrolovaného spínače (jiskřiště), jejich napětí v propustném směru je 

rovno zápalnému napětí výboje UZ. Odpory R2 a R3 zamezují matematickým oscilacím v průběhu 

simulace a nemají vliv na napěťové a proudové poměry. Odpor R1 představuje vnitřní odpor zdroje (v 

případě ideálního zdroje by totiž při spuštění simulace tekl nekonečně velký proud). 

 

Obr. 12: Proudové poměry v Germant – Philippoffově modelu (červená = proud výbojem, zelená = proud napájecího zdroje) 

Na Obr. 12 jsou zobrazeny výsledné proudy modelu. Červená křivka představuje proud výbojem. 

Tento proud je v praxi neměřitelný. Vyhodnocuje se proto proud napájecího zdroje, na který je 

superponován obrazec částečných výbojů (zelená křivka). Napětí napříč dutinkou nepřesáhne hodnotu 

zápalného napětí UZ (Obr. 13). 
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Obr. 13: Průběh napětí na dutince 

Díky použití dvojice diod namísto jiskřiště je možné v tomto konkrétním případě nastavit rozdílná 

zápalná napětí pro odlišné polarity napájecího napětí. Původní topologické schéma modelu s 

jiskřištěm, ze kterého se vycházelo (Obr. 10), toto samozřejmě neumožňuje. 

4.2 Boningův model 
Germant – Philippoffův model nevysvětluje růst poštu impulsů (přeskoků) s rostoucím napětím, se 

kterým se lze běžně setkat. Na Obr. 14 je zobrazen detail pulsů obrazce částečných výbojů modelu na 

Obr. 11 při dvou různých hodnotách napětí. Červená křivka odpovídá napětí 10 kV, zelená napětí 12 

kV. 

 

Obr. 14: Detail obrazce částečných výbojů pro Germant - Philippoffův model při různém napětí 
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Jak je z průběhu na modelu patrné, při nárůstu napětí o 20% přibyl v obrazci pouze jeden puls, což 

neodpovídá poznatkům z praxe. Proto byl tento model rozšířen Boningem do podoby na Obr. 15. 

 

Obr. 15: Boningův model 

Oproti předchozímu modelu přibyly kondenzátory C4 a C5 a rezistor R4. C4 modeluje vliv okolí 

plynem vyplněné dutinky, R4 odpor stěn dutinky a blízkého okolí. Kapacita C5 pak doplňuje kapacitu 

zbytku dielektrika. Kapacity C1, C2, C4 a C5 tvoří společně s R4 můstkové zapojení. 

Matematické řešení obvodu je detailně popsáno v literatuře, např. [12] [17] [18]. Při analýze se 

vychází z předpokladu rovnovážného stavu můstku před zapálením výboje. Pokud tedy není na 

jiskřišti přítomen výboj, rezistorem R4 neprochází proud. Musí tedy platit: 

1

2

4

5

C

C

C

C
       (7) 

Pokud jiskřiště není v činnosti, platí: 

     
21

1
41

CC

C
tututu CC


     (8) 

Model byl opět nasimulován pomocí softwaru EMTP-ATP: 

 

Obr. 16: Boningův model v EMTP-ATP 

 

Tab. 2: Parametry Boningova modelu 

UP 

 (V) 

R1 

 (Ω) 

R2, R3 

(Ω) 

R4  

(Ω) 

C1 

(µF) 

C2 

(µF) 

C3 

(µF) 

C4 

(µF) 

C5 

(µF) 

R  

(Ω) 

VIG 

 (V) 

1E4 10 1E-3 100E3 1E-7 1E-6 0,01 1E-7 1E-8 30E3 4E3 
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Obrazec částečného výboje se opět superponuje na napájecí signál. 

 

 

Obr. 17: Proudové poměry v Boningově modelu (červená = proud výbojem, zelená = proud napájecího zdroje) 

Na Obr. 18 je vidět detail obrazce pro napětí 10 kV (zelená křivka) a 12 kV. Na rozdíl od 

předcházejícího modelu (Obr. 14) je v tomto případě již patrný nárůst počtu pulsů. 

 

Obr. 18: Detail obrazce částečných výbojů pro Bonningův model při různém napětí 

Rozhodně však nelze tvrdit pouze na základě této vlastnosti, že byl by model Bonningův přesnější, 

nežli model Germant – Philippoffův. V závislosti na konkrétní situaci může Bonningův model 

vykazovat větší chybu [18]. 



                    Identifikace obrazců částečných výbojů VN izolačních systémů 

21 

 

4.3 Parametry částečných výbojů 
Pro potřeby kvantifikace projevů částečných výbojů jsou zavedeny jejich charakteristické veličiny. Ty 

umožňují srovnávat projevy částečných výbojů a sledovat jejich časový trend. V následujícím textu 

bylo čerpáno z [11] a [12]. 

Mezi základní elektrické parametry částečných výbojů patří: 

Zdánlivý náboj qMAX 

Jedná se o unipolární náboj, jenž je injektován ve velmi krátkém čase mezi svorky zkoumaného 

objektu (jak bylo vysvětleno v kapitole 4.1). Považuje se za základní parametr pro vyhodnocování 

částečných výbojů, ačkoliv může mít různý vztah k náboji samotného výboje. 

Četnost impulsů np 

Udává počet impulsů v obrazci za jednotku času. 

Střední proud částečných výbojů IS 

Jedná se o střední hodnotu proudu pulsů obrazce v délce zvoleného intervalu. Parametr m zde 

představuje počet pulsů. 





m

i

MAXi

REF

S q
T

I
1

1
     (9) 

Počáteční napětí částečných výbojů Ui 

Nejnižší hladina napětí, při které se ve zkoumaném vzorku začnou projevovat částečné výboje. Určuje 

se postupným zvyšováním napětí. 

Zhášecí napětí částečných výbojů Ue 

Nejnižší hladina napětí, při které se ve zkoumaném vzorku ještě projevují částečné výboje. Určuje se 

postupným snižováním napětí od hodnoty Ui. 

Vyjma těchto základních parametrů existuje celá řada doplňkových parametrů, které se používají pro 

vyhodnocení intenzity výbojů. Mezi často užívané se řadí: 

Výkon částečných výbojů 

Je definován jako střední hodnota výkonu zdánlivého náboje impulsů za jednotku času. 
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Střední kvadratický součet D 

Jedná se o součet kvadratických hodnot zdánlivého náboje za určitý časový interval. 
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5 Sběr dat 
Pro potřeby odhalení hrozící poruchy izolačního systému závěsných vodičů je nutné kontinuální 

sledování za provozu, jedná se o tzv. on-line diagnostiku. K tomu bylo využito platformy detektoru 

VŠB – TUO (Obr. 19), která byla doplněna o prutovou anténu. 

5.1 Stávající platforma detektoru 
Veškeré součásti, nutné pro chod detektoru, jsou připevněny na sloup distribučního vedení. 

 

Obr. 19: Kapacitní děliče detektoru, umístěné u hlavy sloupu 

Detektor využívá jako senzory jednovrstvé cívky (Obr. 20), které jsou navinuty přímo na povrchu 

izolovaných vodičů. Tyto cívky vytváří kapacitní vazby na jednotlivé fázové vodiče, díky které je 

možné zaznamenávat průběhy napětí. 

 

Obr. 20: Montáž jednovrstvé cívky 

Cívka je přes kapacitní dělič připojena na vstup měřicí karty (DAQ) s rozlišením 8 bitů (Obr. 21). 

Vstupní rozsah je 1 Vpp. Karta má celkem čtyři vstupy (jeden vstup je záložní), signály ze všech 

vstupů jsou vzorkovány synchronně. Vzorkovací kmitočet je pouze 40 MS/s, a to z důvodu co nejnižší 

pořizovací ceny celého zařízení. Právě svým nízkým vzorkovacím kmitočtem je toto zařízení unikátní. 
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Obr. 21: Blokové schéma detektoru 

Naměřená data jsou odeslána skrze GSM síť na server, kde jsou uložena do databáze a kde také 

probíhá jejich vyhodnocení (Obr. 22). Data z této databáze jsou dostupná online skrze webové 

rozhraní http://db.cs.vsb.cz/pddatagui/ 

 

Obr. 22: Webové rozhraní databáze 

Tento detektor je v současnosti nainstalován už na 19 lokalitách v rámci ČR a začíná tak nacházet své 

využití v praxi. 

5.2 Rozšíření platformy detektoru 
V rámci disertační práce v oblasti výzkumu a dalšího vývoje detektoru bylo rozhodnuto vyzkoušet 

bezkontaktní metody snímání obrazců částečných výbojů [27]. Jako senzor byla vybrána všesměrová 

prutová anténa Boni-Whip firmy Bonito [19].  

http://db.cs.vsb.cz/pddatagui/
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Obr. 23: Anténa Boni-Whip 

Tato anténa byla vybrána pro svou nízkou cenu, kompaktní rozměry a také kvůli možnosti napájení 

přes koaxiální vedení pomocí vložené výhybky. Anténa dokáže přijímat signály o kmitočtech 

v rozsahu 20 kHz až 300 MHz, při napájecím napětí 12 V je odběr proudu cca 30 mA. 

Bezkontaktní senzor přináší celou řadu výhod. Předně dojde ke snížení ceny detektoru, jelikož odpadá 

nutnost použít kapacitní děliče a dvě dvoukanálové měřicí karty. Použitím antény a pouze jedné 

dvoukanálové karty by se cena snížila o cca 20% a způsob montáže je celkově jednodušší. Cena 

montáže totiž tvoří podstatnou část z výsledné ceny zařízení, v závislosti na dostupnosti lokality a typu 

sloupu. Poslední výhodou použití antény je menší objem dat. Menší počet senzorů znamená menší 

datový tok, v tomto případě by tedy objem dat klesl na třetinu. Nevýhodou antény je ale problematické 

určení konkrétních postižených fází a velká úroveň rušivých signálů z okolí. 

Anténa byla připojena na volný kanál měřicí karty u jedenácti vybraných detektorů. 

 

Obr. 24: Mapa rozmístění detektorů s anténou Boni-Whip 

Antény jsou umístěny do těsné blízkosti vedení (Obr. 25), a to rovnoběžně s jeho osou (konkrétně 

v tomto případě je umístěna na konstrukčním systému Beewatec, který je připevněn ke sloupu). Pro 
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správnou funkci antény je důležité, aby se v její těsné blízkosti nenacházely předměty 

z feromagnetických materiálů [20]. 

 

Obr. 25: Detektor, doplněný o anténu 

Výstup antény byl připojen do volného vstupu měřicí karty (obsahuje čtyři vstupní kanály), takže 

funkce původního detektoru není nijak ovlivněna. Je proto možné jej využít pro ověření interpretace 

naměřených dat z antény. 

 

Obr. 26: Výstupní napětí cívkových detektorů 

u (V) 
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Na Obr. 26 jsou průběhy napětí na výstupech kapacitních děličů během korónového výboje. Stejný děj 

byl také zaznamenán pomocí antény, kde je jasně patrný první shluk pulsů koróny (Obr. 27). Druhý 

shluk má nižší amplitudu a tak je již díky šumu na pozadí méně patrný. 

 

Obr. 27: Výstupní napětí antény 

  

u (V) 
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6 Simulace měřicího řetězce 
Pro potřeby simulací byl vytvořen model antény v programu EMTP-ATP, díky kterému je možné 

zkoumat odezvu antény na různé impulsní signály a provozní stavy vedení. Tento model byl vytvořen 

na základě dat, získaných experimentálním měřením v laboratoři (Obr. 28). Cílem experimentu bylo 

vyzkoušet, jakým způsobem bude možné simulovat vazbu mezi vodičem a anténou.  

6.1 Fyzikální model řetězce 
Vedení představoval vodič o celkové délce 30 m, napnutý nad zemí ve výšce 2,5 m. Anténa byla 

umístěna 50 cm pod tímto vodičem (jedná se o přibližnou vzdálenost, ve které jsou namontovány 

antény detektorů) ve výšce 2 m nad zemí. Model uvažuje pouze jeden fázový vodič vedení. 

 

Obr. 28: Měření odezvy antény v laboratoři L01 (anténa se nachází na vrcholu stativu) 

V reálné situaci je anténa i vedení umístěné ve větší výšce nad zemí, což má vliv na frekvenční 

charakteristiku soustavy. V laboratoři však není podobná konfigurace možná, jelikož je střecha 

laboratoře tvořena uzemněným vlnitým plechem. Tento plech vytváří „falešnou zem“, zvyšuje 

hodnotu kapacity vedení a tím zkresluje odezvu soustavy. 

6.2 EMTP-ATP model vodiče 
Jako první byl v programu EMTP-ATP vytvořen model vodiče. Pro daný účel je nutné použít model 

s rozprostřenými parametry, kterých EMTP-ATP obsahuje několik. Jelikož použitý vodič představuje 

pouze jednu fázi vedení a není proto uvažován vliv okolních fází, lze použít velice jednoduchý model 

LINEZT_1 (Obr. 29). Ten uvažuje osamocený vodič, u kterého je známa měrná indukčnost, kapacita a 

rezistivita. Měrnou indukčnost a rezistivitu vodiče lze odhadnout pomocí tabulek výrobců, a to na 

základě velikosti plochy průřezu. Kapacitu je však nutno vypočítat. Pro uvedený případ je 

nejjednodušší použít metodu zrcadlení nábojů. Kapacitu vodiče ve výšce h nad zemí tak lze jednoduše 

vyřešit jako kapacitu dvou rovnoběžných vodičů, s rozestupem 2h [17] (12). 
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Obr. 29: Náhradní model experimentálního vedení 

Výpočet kapacity vodiče o poloměru r ve výšce h na jednotku délky: 

r

rh
Cl 




2
ln

0
     (12) 

Tab. 3: Parametry experimentálního modelu vedení 

LINEZT_1 

R/l (Ω∙m-1) L‘ (mH∙m-1) C‘ (µF∙m-1) Length (m) 

1,4E-3 26E-3 1.5E-6 30 

R1 (Ω) R2 (Ω) 

50 1E6 

 

6.3 EMTP-ATP model vazby antény 
Pro analýzu charakteru vazby vodič-anténa byla změřena frekvenční charakteristika této soustavy 

(Obr. 30). Výsledné hodnoty byly přepočítány do poměrných jednotek pro názornější zobrazení 

výsledků. 

 

Obr. 30: Frekvenční charakteristika vazby anténa-vodič 

Ve změřené funkci frekvenční charakteristiky jsou patrné dva extrémy. Maximum funkce při f=4 MHz 

a minimum při f= 9 MHz. Proto byla vazba mezi anténou a vodičem modelována pomocí dvou 

rezonančních obvodů, nastavených na patřičných kmitočtech (Obr. 31).  
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Obr. 31: Model vazby antény 

Rezonanční obvod L1 – C1 tvoří pásmovou propust. Je nastaven na kmitočet 4 MHz a zajišťuje 

maximum přenosové funkce. Obvod L2 – C2 má nastavenu rezonanční frekvenci 9 MHz. Hodnoty 

odporů R1 a R2 vymezují šířku přenášeného pásma. 

Tab. 4: Parametry prvků modelu vazby antény 

R1 L1 C1 R2 L2 C2 

10000 Ω 1,7 mH 1 pF 100 Ω 0,3 mH 1 pF 

 

Boni-Whip je tzv. aktivní anténa, která má integrován zesilovač. Z tohoto důvodu není možné tuto 

anténu modelovat pouze pasivními prvky. Pro zesílení signálu tak bylo využito procedur TACS, které 

také zajišťují přenos dat z modelu vedení do modelu antény (Obr. 32). Nevýhodou jejich použití je 

bohužel ztráta některých funkcí programu EMTP-ATP (nelze například provést frekvenční analýzu 

obvodů s těmito prvky). 

 

Obr. 32: Model antény 

Vstupní signál procedury TACS putuje do filtru, z jehož výstupu je následně zesílen vynásobením 

konstantou 75, která představuje napěťový zisk vnitřního zesilovače antény. 

6.4 Verifikace modelu 
Výstupní napětí modelu prokazuje dobrou shodu se skutečnou frekvenční charakteristikou, která byla 

experimentálně změřena v laboratoři L01 (Obr. 33). 
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Obr. 33: Frekvenční charakteristika antény 

Pro potřeby detekce částečných výbojů je však důležitější dynamická odezva systému. Pro srovnání 

impulsní odezvy antény a modelu byl použit puls o šířce 250 ns (Obr. 34). 

 

Obr. 34: Srovnání změřené a vypočtené impulsní odezvy (červená křivka = simulace, modrá =změřené hodnoty, 

zelená=vstupní jednotkový puls) 

Změřená odezva antény na je silně zkreslena rušením. Nedaleko areálu VŠB-TUO se totiž nachází 

vysílač ČRO Plus, vysílající na kmitočtu 1071 kHz v AM modulaci. Nosný kmitočet tohoto vysílače je 
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bohužel detekovatelný i v odstíněné laboratoři (jeho dvě periody jsou viditelné i na konci průběhu na 

Obr. 34) Výstupní signál antény je proto někdy viditelně modulován signálem z tohoto vysílače. 

Vypočtený průběh z EMTP-ATP modelu vykazuje nepatrně vyšší úroveň tlumení, než experimentálně 

změřený průběh. 

Takto vytvořený model nelze použít universálně pro veškeré simulace reálných vedení. Tvary 

frekvenčních charakteristik totiž silně ovlivňuje délka vodiče, použitého při experimentu (Obr. 35). 

Tento vodič je totiž mnohonásobně kratší ve srovnání se skutečným vedením a ve zkoumaném 

frekvenčním spektru vykazuje odlišné chování. Významný vliv má také výška antény nad zemí a 

vodivost země v konkrétní lokalitě. 

 

Obr. 35: Frekvenční charakteristiky při použití vodičů dvou různých délek 

 

Tímto experimentem bylo ověřeno, že je vazbu mezi vodičem a anténou možné modelovat relativně 

jednoduše pomocí kombinace pásmové zádrže a propusti. Změnou parametrů jednotlivých prvků lze 

vazbu přizpůsobit konkrétní situaci. 
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7 Rušení 
Na rozdíl od podmínek v laboratoři obsahují naměřené signály z reálného vedení velkou úroveň 

rušení. To znesnadňuje identifikaci obrazce částečných výbojů. Rušivé signály lze rozdělit podle jejich 

charakteru a zdroje [21]. 

7.1 Rušení typu DSI 
Zkratka DSI pochází z anglického termínu „discrete spectral inteference“, který lze volně přeložit jako 

„rušení v diskrétním spektru“. Jedná se tedy o ty rušivé signály, které se projevují pouze v úzké a jasně 

ohraničené oblasti měřeného kmitočtového pásma. Mezi významné zdroje těchto rušivých napětí patří 

nejrůznější vysílače, ze kterých se ve zkoumaném pásmu signály šíří jak povrchovou, tak prostorovou 

vlnou. Úroveň DSI rušení je velmi proměnlivá i v rámci jedné lokace, jelikož je šíření prostorové vlny 

výrazně ovlivněno fyzikálními ději, které probíhají v ionosféře. Dominantní vliv má činnost Slunce, 

jak bude vysvětleno v následující části (čerpáno z [22] a [23]). 

Ionosféra je ionizovaná část atmosféry, která se skládá z iontů, elektronů a směsi neutrálních plynů. 

Spodní okraj se v závislosti na denní době pohybuje mezi 60 až 150 km (přes den je to obvykle blíže 

k povrchu), horní okraj pak od výšky cca 600 km postupně přechází do exosféry.  

 

Obr. 36: Rozložení vrstev atmosféry 

Z hlediska šíření elektromagnetických vln jsou důležité vrstvy v ionosféře, označené na Obr. 36 

červeně. Za určitých podmínek totiž způsobují odrazy elektromagnetického vlnění určitých délek, 

případně tyto vlny naopak pohlcují. Obecně lze říci, že je ionosféra jako celek nepropustná pro vlnění 

do frekvence 20 MHz, což je také zkoumané pásmo vyhodnocovaného signálu. 

Vrstva F 

Tato vrstva se zejména v průběhu letních dnů rozděluje na dvě vrstvy F1 a F2. Vrstva F1 je přítomna 

stále a odráží vlny o kmitočtech nižších než 5 MHz. Vrstva F2 vzniká za dostatečné intenzity 
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slunečního záření a odráží vlny s kmitočty do 13 MHz. V období maxima slunečního cyklu může však 

tato vrstva odrážet i vlnění až do 30 MHz. 

Vrstva E 

Vrstva odráží dlouhé a střední vlny (tj. frekvence do 3 MHz). Většinou je značně nestabilní, odražené 

vlny mají kolísavou amplitudu. 

Vrstva ES 

Tzv. sporadická vrstva, která vznikne pouze občasně v okolí vrstvy E. Díky vysoké koncentraci 

nabitých částic odráží vlnění zejména v pásmu VKV. Toto pásmo se nepřekrývá s měřenou frekvenční 

oblastí signálů, takže její vliv není nutné uvažovat. 

Vrstva D 

Vznik této vrstvy je přímo vázán na sluneční záření a po západu zaniká. Po jejím zániku jsou vlny 

odráženy vrstvou E. Jelikož je vrstva E výše, zvýší se v noci úroveň rušení v tomto pásmu (začne 

docházet k vícenásobným odrazům vln mezi vrstvou E a zemí, Obr. 37). 

 

Obr. 37: Princip vícenásobného odrazu mezi ionosférou a zemí 

Vyjma odrazu od výše popsaných vrstev dochází i k dalším jevům, které můžou ovlivnit amplitudu 

DSI. Může např. docházet k ohybu, odrazu či lomu vlnění na rozhraní masy studeného a teplého 

vzduchu apod.  Úroveň rušení pozadí je proto závislá na aktuální denní době, ročním období, ale také 

na intenzitě sluneční činnosti a dalších faktorech. Na Obr. 38 jsou vypočtené efektivní hodnoty napětí 

DSI na výstupu antény, zaznamenané 1. června a 1. ledna letošního roku. Na obou průbězích je vidět 

nárůst DSI v nočních hodinách, patrný je také nárůst během východu a západu slunce. 

Vysílač 

Vrstva D 

Vrstva E 
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Obr. 38: Efektivní hodnota výstupního napětí v průběhu dne 

Zejména v obdobích se zvýšenou sluneční aktivitou je pak velmi obtížné odhadnout vývoj trendu 

šumu pozadí měřených signálů. Amplituda DSI pak může překročit amplitudu obrazce částečných 

výbojů a znemožnit jeho identifikaci. 

7.2 Analýza rušení typu DSI 
Pro každý z detektorů lze analyzovat zdroje DSI na základě Fourierovy transformace zaznamenaného 

signálu. Pro detektor, umístěný na lokalitě č. 1 (Obr. 24), zobrazuje následující obrázek (Obr. 39) 

frekvenční spektrum do 10 MHz v průběhu 24 hodin. Rušení typu DSI je nejvýraznější v oblasti do 2 

MHz, velmi znatelný je také vliv denní doby. V denních hodinách má proto detektor větší dosah, po 

západu slunce a tím i zániku ionosférické vrstvy E rušení na pozadí prudce vzroste. Podobný efekt lze 

rovněž vysledovat při střídání ročních období (Obr. 38). 
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Obr. 39: Frekvenční spektrum zaznamenaného signálu v průběhu dne 

Zdroj rušení DSI v podobě vzdáleného vysílače lze identifikovat velmi jednoduše, a to na základě 

použité modulace a frekvence signálu [24]. Typ modulace lze odhadnout na základě křivky Fourierovy 

transformace signálu. Na Obr. 40 je zobrazena frekvenční charakteristika DSI signálu s AM DSB 

(dual side band) modulací. V tomto případě se jedná o typický příklad vysílače analogového rozhlasu. 

Ve vzdálenosti 4,5 kHz se na každou stranu od nosné frekvence nachází tzv. postranní pásmo. Šířka 

kanálu je tak v tomto případě 9 kHz (typická hodnota pro AM rozhlas). Existují i další typy AM 

modulací, které se mohou v tomto spektru vyskytnout. Amplituda nosného kmitočtu může být 

částečně (AM DSB RC), nebo zcela potlačena (AM DSB SC). Současně s tím může být potlačeno i 

jedno z postranních pásmem (AM SSB), viz Obr. 41. V tomto případě se jedná konkrétně o tzv. USB 

modulaci, kdy je vysíláno pouze pravé postranní pásmo. Levé postranní pásmo i nosný kmitočet jsou 

zcela potlačeny a na záznamu nejsou patrné.  

 

 

 

 

 

AM rozhlas 

AM rozhlas + další 

 

Koróna Západ slunce Východ slunce 
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Obr. 40: Spektrum DSI signálu s AM DSB modulací 

 

Obr. 41: Spektrum DSI signálu s AM SSB (USB) modulací. 

Méně časté jsou v tomto kmitočtovém pásmu signály s frekvenční modulací, jelikož ta vyžaduje pro 

přenos informace větší šířku pásma. 

Z vypočtených průměrných hodnot byly následně identifikovány nejsilnější zdroje DSI pro daný den 

(Tab. 5). Uvedenou tabulku je třeba brát jako příklad, úrovně rušení jednotlivých zdrojů jsou velmi 

proměnné (v naměřených datech z jiného dne byla v průběhu 24 hodin např. identifikována nosná 

frekvence severokorejského rádia Pchjongjang). 

 

 

9 kHz 

Nosný kmitočet Postraní pásma 

Postraní pásmo 
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Tab. 5: Nejsilnější zdroje DSI 

Průměrná Amplituda (dBV) Frekvence (kHz) Zdroj 

-43 225 AM rádio (Polsko) 

-52 23,4 DHO38 (Německo) 

-53 21,7 HWU (Francie) 

-60 128,95 DCF49 (Německo) 

-63 77,5 DCF77 (Německo) 

-64 279 AM rádio (Bělorusko) 

-64 66,66 RBU (Rusko) 

 

Nejvyšší amplitudu měl v měřené lokalitě signál z polského rozhlasu vysílače Solec Kujawski 

s výstupním výkonem 1 MW. Za ním následovala dvojice dlouhovlnných vysílačů DHO38 (800 kW) 

a HWU. Jedná se o vojenské vysílače, které slouží k jednosměrné komunikaci s ponorkami (ponorka 

přijímá tento signál pomocí tzv. vlečné antény). Vysílač DCF49 (100 kW) zajišťuje provoz služby 

Teleswitch. DCF77 (25 kW) je časový signál. Na frekvenci 279 kHz (500 kW) pracuje běloruský 

vysílač Sasnovy rádia BR1. Vysílač RBU (10 kW) je opět časový signál, ale tentokrát z Ruska. 

 

 

Obr. 42: Mapa zdrojů DSI 

V případě ostatních detektorů je situace velmi podobná výše popsanému stavu. Dominantní zdroje 

dlouhodobého DSI jsou u všech detektorů téměř totožné s Tab. 5.  

7.3 Rušení typu RPI 
Zkratka RPI pochází z anglického výrazu „random pulse interference“. Jedná se o rušení, vyvolané 

náhodným pulsem v měřeném signálu (Obr. 43). Tyto pulsy mohou mít různý původ. Může se jednat o 

Místo měření 

HW

U 

DHO38 

DCF77

DCF49 

 

 

RBU 

Solec Kujawski 

Sasnovec 
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důsledek atmosférických jevů (zejména různé výboje v průběhu bouřek), velmi často také bývají 

způsobeny výbojovou činností na měřeném vedením samotném, spínacími operacemi apod. Na rozdíl 

od DSI, které se projevuje pouze v úzké části spektra, je RPI rušení širokopásmové. Pro jeho 

identifikaci z frekvenční charakteristiky je nutný záznam s velkou šířkou pásma (řádově stovky MHz), 

použitých 10 MHz je v tomto případě nedostatečných. 

 

Obr. 43: Rušení RPI v měřeném signálu 

Na vedeních VN je velmi častá přítomnost koróny. Tu lze jednoduše rozpoznat, jelikož se projevuje 

sérií pulsů v maximu a minimu měřeného napětí (viz. Obr. 5). Pulsy mají přibližně stejnou amplitudu, 

rozestupy mezi jednotlivými pulsy se směrem ke konci shluku zvětšují. Stejný jev je patrný i u 

náhradních modelů v kapitolách 4.1 a 4.2, i když ty popisují vnitřní částečné výboje, mezi které se 

koróna neřadí. 

 

Obr. 44: Korónový výboj 

Zatímco DSI rušení překrývá obrazec částečných výbojů, RPI rušení vytváří na záznamu pulsy, které 

mohou být chybně považovány za obrazec částečných výbojů. V reálných datech je proto obrazec 

částečných výbojů překryt těmito rušivými napětími (Obr. 45) a nemusí být tak na zaznamenaném 

průběhu patrný. 
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Obr. 45: Rušení typu DSI a RPI společně s obrazcem částečných výbojů 

7.4 Rušení v měřicím řetězci 
Po instalaci antén na detektory bylo zjištěno, že je na některých z nich nepřijatelná úroveň rušení DSI. 

Signály z kapacitních děličů však nevykazovaly žádné anomálie, viz. Obr. 46.  

 

Obr. 46: Srovnání výstupního signálu antény s rušením (zelený průběh) s průběhem z kapacitního děliče (červený průběh bez 

rušení) 

Analýza frekvenčního spektra signálu z antény ukázala, že je zaznamenané pásmo až do kmitočtu 6 

MHz plné rušivých signálů. Úroveň rušení byla silně proměnlivá v čase. 

u (V) 
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Obr. 47: Frekvenční spektrum signálu antény s rušením 

Při takové úrovni rušení na pozadí je prakticky nemožné identifikovat v signálu obrazec částečných 

výbojů. Ten je totiž zcela překryt rušivými signály na pozadí a pouze jeho malá část svou amplitudou 

přesahuje úroveň rušení na pozadí, jak je zvýrazněno na Obr. 48. 

 

Obr. 48: Obrazec částečných výbojů, zakrytý DSI 

Jelikož data z kapacitních děličů žádné rušení neobsahovala, nebyla na první pohled jasná příčina 

problému. Tělo rozváděče celé aparatury je kovové a uzemněné, nemělo by z něj proto unikat 

elektromagnetické záření do okolí. Rovněž byla vyloučena chyba měřicí karty, jelikož byla úroveň 

rušení nezávislá na použitém vstupu karty. Podezření proto padlo na měnič uvnitř napájecí jednotky, 

které bylo záhy potvrzeno měřením (Obr. 49). 
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Obr. 49: Detail výstupu antény před odpojením zdroje (zelená křivka) a po jeho odpojení (červená křivka) 

I když je totiž měnič samotný umístěn v kovovém rozváděči (Obr. 50) a nemůže tak vyzařovat rušení 

do okolí, jeho napájecí vodiče stíněné nejsou. Tyto vodiče vedou od transformátoru, umístěném pod 

hlavou sloupu, až k rozvaděči u jeho paty. Jelikož jimi protéká napájecí proud měniče, chovají se jako 

antény a vyzařují tak do svého okolí elektromagnetické pole s frekvencí odpovídající protékanému 

proudu. VN transformátor, ze kterého jsou vyvedeny, zároveň díky své indukčnosti a ztrátám v jádře 

představuje příliš velkou impedanci na to, aby skrze něj toto rušení proniklo do distribuční sítě, kde by 

jej následně zaznamenaly navinuté cívky detektoru (dle charakteru zaznamenaného signálu je pracovní 

frekvence tohoto měniče přibližně 100 kHz). Proto je toto rušení přítomné pouze na výstupu antény a 

neovlivňuje jednovrstvé cívky na vodičích. 

 

Obr. 50: Rozváděč detektoru u paty sloupu 

u (V) 
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Jako provizorní řešení byla zvolena úprava řídicího firmware detektoru. Před zahájením měření je nyní 

odpojován napájecí zdroj, k jeho opětovnému připojení dojde až po dokončení vzorkování signálů. 

V průběhu měření je dodávka energie pokryta ze záložního akumulátoru detektoru. To sebou však 

přináší zvýšené nároky na akumulátor a jeho silové ovládací prvky, na které tyto části původně nebyly 

dimenzovány. Na trvalém řešení tohoto problému se tak v současnosti stále pracuje. Z již naměřených 

signálů lze rušení částečně odstranit filtrem, dojde tím však samozřejmě i k poklesu amplitudy obrazce 

částečných výbojů. Na Obr. 51 je zobrazen výsledný signál (černá křivka) po aplikaci filtru typu horní 

propust (typ Butterworth). Použitý filtr byl druhého řádu s nastaveným mezním kmitočtem 6 MHz.  

 

Obr. 51: Obrazec částečných výbojů po filtraci (černá křivka) 

Na rozdíl od dat bez filtrace je na průbězích po filtraci obrazec částečných výbojů patrný. Omezování 

již tak relativně úzkého pásma filtrem však vede ke ztrátě informace v signálu, výbojový obrazec 

s malou amplitudou zcela zanikne. 
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8 Identifikace obrazců částečných výbojů 
Pro potřeby automatizované klasifikace naměřených signálů byl vytvořen software v programovacím 

prostředí Labview. Software dokáže detekovat přítomnost obrazce částečných výbojů 

v zaznamenaném průběhu. Dokáže pracovat s daty o libovolné vzorkovací frekvenci a umožnuje 

export výsledků analýzy do tabulkového kalkulátoru Excel, délka analyzovaného signálu však musí 

odpovídat jedné periodě síťového napětí. Je schopen zpracovat naměřená data jak ve formátu *.adf, 

tak *.csv. 

8.1 Testovaná data 
Pro návrh algoritmu bylo využito dat z detektoru na vedení 22 kV VN262 (Krnov – Linhartovy) 

nedaleko obce Hošťálkovy (detektor č. 1 na Obr. 24), které prochází zalesněným hornatým terénem 

s velkým převýšením. V takovém terénu panují z hlediska provozu vedení zhoršené podmínky a to 

z důvodu vlivu povětrnostních podmínek a okolní vegetace. 

 

Obr. 52: Detektor č. 2 (anténa označena šipkou) 

I ve ztížených podmínkách, které panují na trase tohoto vedení, je frekvence výskytu izolačních 

poruch velice nízká. Detektor byl uveden do provozu před dvěma roky a ve sledovaném úseku 

zaznamenal pouze 20 signálů, ve kterých byl obrazec částečných výbojů přítomen.  

8.2 Návrh software pro klasifikaci dat 
Existuje řada algoritmů a postupů, které byly vytvořeny za účelem identifikace obrazce částečného 

výboje v měřeném signálu [25] [26]. Uplatnění zde najdou i tzv. „machine learning“ algoritmy [27]. 

Na rozdíl od signálů, změřených v laboratoři, však obsahují reálná data z detektorů značné množství 

šumu a také signály z různých zdrojů rušení (kapitola 7). Velká úroveň rušení v naměřených datech je 

důvodem, proč nelze k identifikaci obrazce částečných výbojů použít běžně aplikované metody. 

Software pro vyhodnocení musí být totiž schopen identifikovat obrazec částečných výbojů mezi 

obrazci jiných výbojových činností, a to navíc za přítomnosti rušení proměnlivé amplitudy. Jelikož 

anténou naměřená data neobsahují základní harmonickou 50 Hz, není navíc možné od sebe odlišit 

jednotlivé typy výbojových činností na základě pozice obrazce vůči nosné sinusoidě. To značně 

komplikuje vyhodnocení dat. 

Proto byl na klasifikaci dat navržen nový algoritmus, která je založen na základě fundamentálních 

znalostí měřeného signálu. Vychází se z časové oblasti signálu, jelikož pro analýzu frekvenční oblasti 

na přítomnost částečných výbojů je zaznamenávané pásmo příliš úzké. 



                    Identifikace obrazců částečných výbojů VN izolačních systémů 

45 

 

 

Obr. 53: Uživatelské rozhraní softwaru 

Zpracování signálu probíhá v několika krocích: 

 

Na začátku jsou vypočteny strmosti zaznamenaných pulsů (1). Tato časová řada strmostí je podrobena 

pravděpodobnostní analýze (2). Na základě této analýzy je v dalším kroku nastavena prahová úroveň 

detekce (3), čímž dojde k odstranění rušení typu DSI. Pokud se v signálu nenachází oblasti se strmostí 

nad prahovou úrovní, je signál vyhodnocen jako negativní. V opačném případě je zjišťován rozestup 

mezi jednotlivými pulsy (4). Jsou-li tyto pulsy dostatečně blízko u sebe a zároveň tvoří souvislý úsek 

určité délky l (5), je signál vyhodnocen jako positivní. 

8.2.1 Výpočet strmosti pulsů 
V případě velké úrovně DSI na pozadí měřeného signálu dochází k situacím, kdy je amplituda pulsu 

částečného výboje nižší než amplituda DSI na pozadí. Na Obr. 55 jsou zvýrazněny dva pulsy obrazce 

částečného výboje, jejichž amplituda nedosahuje úrovně DSI. Pokud by se vycházelo pouze amplitudy 

signálu, zůstaly by tyto pulsy nedetekovány. 

 

Obr. 54: Postup při analýze signálu 

(1) Výpočet strmostí

(2) Pravděpodobnostní analýza

(3) Aplikace prahové úrovně

(4) Určení rozestupu pulsů

(5) Výpočet doby trvání pulsů
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Obr. 55: Pulsy obrazce částečných výbojů na pozadí DSI 

Celý postup je znázorněn ve vývojovém diagramu na Obr. 56. Na začátku je zaznamenaný signál 

uložen ve formě vektoru X a počítadlo vzorků n je vynulováno. Pro větší přehlednost je další postup 

rozdělen do několika bloků: 

Detekce hrany 

Do proměnných a a b se uloží amplituda dvou po sobě následujících vzorků. Tento krok se 

s rostoucím parametrem i opakuje do té doby, dokud nedojde k nerovnosti mezi amplitudami 

(případně dokud nedojde k „přetečení“ parametru i, který může být maximálně roven počtu vzorků). 

Výskyt nerovnosti značí, že se v měřeném signálu objevil impuls a tak je spuštěna další část analýzy. 

Určení typu hrany 

Při té se nejdříve nastaví parametr doby trvání pulsu t na hodnotu 1 a dojde k uložení hodnoty 

počáteční amplitudy pulsu do parametru z. Následuje rozhodovací blok, při kterém se určí typ hrany – 

tedy to, zda se jedná o hranu sestupnou či vzestupnou. 

Určení doby trvání hrany 

Po určení typu hrany následuje určení délky jejího trvání. To probíhá podobným způsobem, jako 

detekce hrany. Do proměnných a a b se opět načítá amplituda dvou po sobě následujících vzorků a to 

tak dlouho, dokud trvá rostoucí/klesající trend amplitudy. Po každém načtení se inkrementuje hodnota 

parametru doby trvání pulsu t a současně je kontrolován parametr n proti přetečení. 
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Obr. 56: Vývojový diagram pro výpočet strmostí pulsů 

 

Detekce hrany 

Určení typu hrany 

Určení doby trvání hrany Výpočet strmosti 
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Výpočet strmosti 

Pokud se při analýze doby trvání hrany změní směr trendu amplitudy (amplituda poklesne u náběžné 

hrany, nebo vzroste u hrany sestupné), je tato ukončena a dojde k výpočtu strmosti hrany. Při ní se 

nejdříve provede dekrementace parametru i (posun zpět na inflexní bod je podstatný pro analýzu 

následujícího pulsu) a pak se provede vlastní výpočet, jehož výsledek je uložen na patřičnou pozici do 

vektoru Y. 

 
t

za
iy


      (13) 

Výsledkem uvedeného postupu je převedení vektoru naměřených vzorků X na vektor strmostí Y. 

Pokud toto aplikujeme na úsek signálu z Obr. 55, zjistíme výrazný rozdíl ve strmostech mezi pulsy 

částečného výboje a pulsy z rušení na pozadí, jak je vidět na Obr. 57. 

 

Obr. 57: Původní signál (modrá křivka) a jeho vypočtené strmosti (zelená křivka) 

Praxe, získaná v průběhu vyhodnocování naměřených signálů ukázala, že je podstatně snadnější 

detekovat pulsy částečných výbojů na základě jejich strmosti, nežli na základě jejich amplitudy. Proto 

je k dalšímu zpracování využit již pouze tento vypočtený vektor strmostí Y, původní data v dalších 

fázích vyhodnocení již nejsou nijak uplatněna. 

8.2.2 Nastavení prahové úrovně 
Cílem aplikace prahové úrovně je odstranit DSI a ponechat v signálu pouze relevantní data. Jelikož je 

rušení na pozadí velmi proměnné, není vhodné nastavit jako prahovou úroveň detekce pulsů 

částečných výbojů konstantní hodnotu strmosti. Takovou hodnotu by bylo nutno nastavit podle 

nejhoršího možného případu (tj. nejvyšší očekávaná úroveň rušení), čímž by došlo ke snížení citlivosti 

a omezení dosahu v období, kdy je úroveň rušení pozadí nízká. Pro tyto případy se často využívá 

diskrétních vlnkových transformací [28]. Amplituda DSI je však v mnohých případech vyšší, než 

amplituda obrazce částečných výbojů (Obr. 55). Současných výsledků bylo dosaženo za pomoci 

prahové úrovně, nastavené na základě analýzy strmostí pulsů v signálu a jejich pravděpodobnostního 

rozložení. 

Při ní se vychází z předpokladu, že pravděpodobnostní rozložení vypočtených strmostí u rušení typu 

DSI bude odpovídat normálnímu rozložení pravděpodobnosti. Jeho křivku lze popsat funkcí: 
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Tento předpoklad si lze ověřit na reálných datech. V případě, že je v měřeném signálu nízká úroveň 

DSI a RPI a zároveň v něm není přítomen žádný obrazec částečných výbojů, odpovídá rozložení 

pravděpodobnosti vypočtených strmostí (červená křivka na Obr. 58 vlevo) přibližně normálnímu 

rozložení (černá křivka). 

 

Obr. 58: Časový průběh a pravděpodobnostní rozložení strmostí u signálu bez obrazce výbojové činnosti 

Pokud je však v zaznamenaném signálu přítomen obrazec částečných výbojů, je pravděpodobnostní 

rozložení strmostí (červená křivka na Obr. 59 vlevo) odlišné od normálního (černá křivka). 

 

Obr. 59: Časový průběh a pravděpodobnostní rozložení strmostí u signálu s obrazcem částečných výbojů 

Míru odlišnosti od normálního rozložení lze vyjádřit tzv. z-souřadnicí [29]. Nejprve je pro prvky 

vektoru strmostí Y vypočtena průměrná hodnota µ (ta bývá u naprosté většiny zaznamenaných signálů 

blízká nule) a směrodatná odchylka σ. 





n

i
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n 1

1
       (15) 
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21
      (16) 

Následně je proveden tzv. z-score test (test z-souřadnice). Při něm se určuje rozdíl mezi průměrnou 

hodnotou všech prvků a konkrétní hodnotou prvku. Každému prvku vektoru Y je tím přidělena z-

souřadnice zi. 






i

i

y
z       (17) 

Pokud vyjde zi nižší než parametr Z-score, je puls považován za součást DSI a tudíž za rušení na 

pozadí. V opačném případě je hodnota strmosti převedena na příslušnou pozici ve vektoru W. Na 

konci celého procesu tak výsledný vektor W obsahuje ty části vektoru Y, které neodpovídají 

normálnímu rozložení pravděpodobnosti. 
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Obr. 60: Vývojový diagram pro aplikaci prahové úrovně 

Výše popsaný systém nastavení prahové úrovně vykazuje dobré výsledky a navíc se dokáže 

automaticky přizpůsobit úrovni DSI rušení na pozadí. V případě nárůstu amplitudy DSI dojde 

automaticky ke zvýšení prahové úrovně a tím i snížení citlivosti detekce. Naopak při poklesu 

amplitudy DSI je citlivost detekce automaticky zvýšena. Tímto mechanismem je stále zajištěn 

maximální možný dosah detektoru. Nastavení prahové úrovně je zároveň necitlivé na rušení typu RPI, 

jelikož počet pulsů RPI je zanedbatelný vzhledem k dimenzi vektoru Y. To zaručuje správnou funkci i 

v případě výskytu korónových výbojů. Výsledek aplikace prahové úrovně na signál z Obr. 59 je 

zobrazen na Obr. 61. Modrá křivka zde reprezentuje naměřená data (prvky vektoru X), červená křivka 

strmosti mimo normální rozložení pravděpodobnosti (prvky vektoru W). 

 

Obr. 61: Signál s obrazcem částečných výbojů po aplikaci prahové úrovně 
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V souvislosti s poznatky z kapitoly 7 a s popsaným systémem nastavení prahové úrovně je zřejmé, že 

dosah detektoru bude proměnlivý v závislosti na denní době, ročním období a dalších podmínkách. 

Nejlepší podmínky pro detekci panují přes letní dny, naopak nejvyšší úroveň DSI a tím i nejnižší 

citlivost je dosahována v průběhu večerů. 

8.2.3 Určení rozestupů pulsů 
Vektor W, který je výstupem předchozího kroku analýzy, je podroben vyhodnocení s cílem určit, jsou-

li detekované části signálu součástí obrazce částečných výbojů. Jelikož v tomto případě nelze typ 

výboje identifikovat na základě pozice obrazce vůči nosné sinusoidě, je nutné použít k rozlišení jinou 

metodu. Aktivita částečných výbojů tvoří souvislý obrazec, v naměřených datech dosahují jeho 

jednotlivé části délky až π/4. Podobně dlouhý obrazec ovšem na měřeném vedení generuje také 

korónový výboj. Bylo však zjištěno, že rozestupy mezi pulsy korónového výboje (Obr. 63) 

v naměřených datech jsou znatelně větší a pravidelnější, než rozestupy mezi pulsy částečných výbojů 

(Obr. 62). Při vyhodnocení dat v následujícím kroku je využito právě této nepravidelnosti pulsů. 

 

Obr. 62: Detail pulsů částečných výbojů 

 

Obr. 63: Detail pulsů koróny 

Vstupní vektor W o délce n vzorků je analyzován postupně, od svého počátku a to po malých částech 

Wi o konstantním rozměru j. 

 
jiii www  ,....,, 1iW     (18) 

Pokud se v dané části vstupního vektoru vyskytuje nenulová hodnota (tedy nachází se zde část signálu, 

jehož strmost nedopovídá normálnímu rozložení), je na příslušné místo výstupního vektoru pulsů Y 

jako hodnota yi  uložena logická I.  

 ni yy ,....,Y      (19) 
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Jednoduchý příklad uvedeného postupu je uveden na  

Obr. 64. Červené body a přímky představují 15 prvků vektoru strmostí W, barevné rámečky pak 

vymezují rozsah jednotlivých vektorů Wi. Délka intervalu j je v tomto případě rovna 5 (Wi má tudíž 

pět dimenzí). Pokud má některý z rozměrů vektoru Wi nenulovou hodnotu, je na příslušné místo do 

výstupního vektorů pulsů Y uložena logická jednička. 

 

 

y(i) 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

 

 

Obr. 64: Určení rozestupu mezi pulsy 

Při praktické realizaci obsahuje tento postup ještě několik kroků navíc, jak ukazuje vývojový diagram 

na Obr. 65. 

Nejprve je načten vektor strmostí po aplikaci prahové úrovně W, šířka intervalu a vektor logických 

hodnot Y. Tento vektor má stejný rozměr jako vektor W a v prvotní fázi jsou všechny jeho prvky 

rovny log. 0. V následujícím kroku probíhá detekce nenulových hodnot strmostí v jednotlivých 

vektorech Wi (parametr k udává pořadí prvku vektoru v rámci Wi). Nachází-li se zde nějaký puls, je na 

příslušné místo vektoru pulsů Y zapsána log. I. 

Zvýrazněná část vývojového diagramu na Obr. 65 funguje jako kruhový registr. Pokud se totiž 

parametr i přiblíží k poslední prvkům vektoru, respektive pokud jeho hodnota bude vyšší nebo rovna 

(20), bude rozměr vektoru Wi menší, než je požadovaná délka intervalu j. 

jni       (20) 

Tomuto stavu je zabráněno využitím předpokládané periodicity obrazce částečného výboje. Chybějící 

prvky jsou doplněny o hodnoty ze začátku vektoru. Hodnota k=-n vyjadřuje posunutí těchto prvků 

v rámci vektoru W. 

Při podrobnější analýze vývojového diagramu je zřejmé, že by bylo možné zkrátit počet zápisů do 

vektoru pulsů Y a tím i zrychlit chod programu. Pro situaci na  

Obr. 64 lze totiž zapsat:  

jlji       (21) 

l 
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Pokud tedy nebudeme uvažovat první prvky vektoru (pro ty totiž platí i<j), vznikne při každém pulsu 

ve vektoru W série log. jedniček o délce l ve vektoru pulsů Y. Tyto hodnoty jsou zapisovány postupně 

po jedné pomocí smyčky typu „while“. 

 

 

Obr. 65: Vývojový diagram algoritmu pro určení rozestupu pulsů 
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Obr. 66: Původní postup pro zápis hodnot do vektoru pulsů Y 

Zdánlivě rychlejší postup byl navržen na základě předpokladu (21). Pokud je v průběhu analýzy 

detekován puls a současně je již i>j, nedojde k uložení pouze jedné logické jedničky, ale je rovnou 

uložen celý jednotkový vektor Y1, jehož rozměr je roven délce intervalu j. Taková to úprava pomůže 

snížit počet běhů smyček hlavního programu, jelikož se po tomto kroku může ukazatel i posunout 

rovnou o hodnotu j a ne pouze o hodnotu 1, jak tomu je v původním algoritmu. 

 

Obr. 67: Zrychlený postup pro zápis hodnot do vektoru Y 
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Teoreticky by se zrychlení zpracování mělo projevit zejména u signálů s velkým počtem pulsů, které 

jsou vyhodnocovány pomocí dlouhého intervalu j. U signálů s minimem pulsů opatření nemá téměř 

vliv. V praxi se však ukázalo, že naprostá většina signálů nemá po aplikaci prahové úrovně žádné 

pulsy, případně je jejich počet velmi malý. To v kombinaci se složitějším algoritmem vedlo k tomu, že 

se při dávkovém zpracování dat celý proces nijak výrazně nezrychlil. V pozdějších verzích softwaru 

byl proto tento přístup opuštěn a zápis nyní probíhá opět podle Obr. 66. Je však možné, že v jiném 

programovacím prostředí bude přínos druhého postupu výraznější. 

8.2.4 Určení doby trvání výbojové činnosti 
Na rozdíl od RPI jsou pulsy částečných výbojů v signálu přítomny po určitý souvislý časový úsek 

(teoreticky až v délce π/4). Software proto této vlastnosti vyhodnocovaného signálu využívá pro 

rozlišení mezi pulsy výbojové činnosti a RPI. Ve vektoru pulsů Y je hledán souvislý úsek logických I 

o určité délce lmin. Pokud výsledný vektor takovýto úsek obsahuje, jsou dané pulsy vyhodnoceny jako 

součást obrazce částečného výboje. Pulsy, které nejsou součástí shluku (clusteru), jsou ignorovány. 

 

Obr. 68: Vývojový diagram pro určení doby trvání pulsů 
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Obdobně jako v předchozích případech jsou samozřejmě i nyní na počátku načteny vstupní veličiny. 

Konkrétně se jedná o vektor pulsů Y a hodnotu minimální délky trvání výbojové činnosti lmin. Po 

detekci první log. I jsou ve smyčce načítány prvky vektoru tak dlouho, dokud není načten prvek 

s hodnotou log. 0. Počet spuštění smyčky m odpovídá délce souvislé výbojové činnosti. Hodnota 

proměnné m je následně srovnána s parametrem lmin. Pokud je zaznamenaná souvislá výbojová činnost 

delší než lmin, je patřičná část signálu vyhodnocena jako obrazec částečných výbojů. 

 

Obr. 69: Rozdělený obrazec částečných výbojů 

Jelikož není měřicí karta nijak synchronizována s napětím na zkoumaném vedení, může dojít k situaci, 

kdy je obrazec částečného výboje rozdělen na začátek a konec zaznamenaného signálu (Obr. 69). 

V takovém případě nemusí dojít k detekci částečných výbojů, jelikož obrazec nebude splňovat 

podmínku dostatečné délky trvání lmin. Aby se předešlo tomuto jevu, je v algoritmu na Obr. 68 použita 

obdobná funkce, jako v případě kapitoly 8.2.3. Opět se využívá předpokládané periodicity obrazce 

částečných výbojů a pomocí proměnné k je vytvářen posuv prvků ve vektoru na principu kruhového 

registru. Díky tomu je obrazec detekován, i když není na záznamu souvislý. 

8.3 Ukázka funkce programu 
Signál reprezentovaný vektorem X, byl zaznamenán v průběhu jednopólové zemní poruchy a obsahuje 

obrazec částečných výbojů. Jeho časový průběh je na Obr. 70. 

 

Obr. 70: Vstupní signál X 

Pro každý zaznamenaný puls je vypočtena jeho strmost.  Tuto časovou řadu strmostí reprezentuje 

vektor Y. Již na první pohled je jasné, že je obrazec částečných výbojů v průbězích strmostí mnohem 

více zřetelný, než tomu bylo na Obr. 70 z průběhů amplitud. 
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Obr. 71: Vektor strmostí Y 

Na vektor strmostí je aplikována prahová úroveň na základě předpokládaného pravděpodobnostního 

rozložení. Výsledný vektor W obsahuje pouze ty prvky z původního vektoru Y, které neodpovídají 

normálnímu rozložení pravděpodobnosti. Pokud by měl tento vektor všechny prvky nulové (žádný 

z pulsů by svou strmostí nepřekročil prahovou úroveň), byla by analýza v tomto bodě ukončena a 

signál by byl rovnou vyhodnocen jako negativní. 

 

Obr. 72: Vektor strmostí W 

Dále je signál již zbaven DSI, obsahuje pouze obrazec částečných výbojů a RPI. Na základě analýzy 

rozestupu pulsů a doby trvání výskytu je část signálu vyhodnocena jako obrazec částečných výbojů, 

reprezentovaný vektorem Z. 

 

Obr. 73: Část obrazce částečných výbojů, detekované softwarem (vektor Z) 

Jak je patrné z Obr. 73, byla detekována pouze malá část z celého obrazce částečných výbojů. Pro 

vyhodnocení však detekovaná délka obrazce není podstatná a signál by byl v tomto případě správně 

vyhodnocen jako poruchový. 
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8.4 Možnosti rozlišení typu poruchy 
Po zahájení provozu detektoru se ukázalo, že existují dvě nejčastější příčiny poruchy izolačního stavu 

vedení. První příčinou je pád stromu do vedení. V takovém případě se nejčastěji jedná o jednopólovou 

zemní poruchu (Obr. 74). 

 

Obr. 74: Jednopólová zemní porucha 

Druhou příčinou je pád větve a její následné zaklesnutí ve vedení. Zde se většinou jedná o dvou 

pólovou poruchu bez vlivu země (Obr. 75). 



                    Identifikace obrazců částečných výbojů VN izolačních systémů 

59 

 

 

Obr. 75: Dvoupólová porucha 

Proto byly ověřeny dva možné postupy pro rozlišení typu poruchy z měřených signálů. Jako první 

byly vyzkoušena instalace tři antén na jedno vedení tak, že každá z antén byla v těsné blízkosti 

jednoho z fázových vodičů. Zde bylo zkoumáno, zda je možné postižené fáze odhalit na základě 

poměru amplitud výstupu antén. 

 

Obr. 76: Výstupní napětí antén při poruše (L1: červená, L2: zelená, L3: modrá) 

Bohužel se ukázalo, že na amplitudu na výstupu antény má větší vliv výrobní tolerance antény a její 

konkrétní pozice v prostoru. Bez ohledu na postižené fáze pro výstupy antén vždy platilo UL1 

>UL2>UL3 (Obr. 76). Závěr experimentu byl jednoznačný: postižený závěsný vodič touto metodou 

nelze identifikovat. 

I na základě dat pouze z jednoho senzoru (antény) je však možné typ poruchy odhadnout. Ze 

zaznamenaných dat totiž bylo vysledováno, že se pulsy v obrazci částečných výbojů u dvoupólových 

poruch často formují do dvou shluků (Obr. 77) [30]. 

u (V) 
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Obr. 77: Dvoupólová porucha 

Naproti tomu při jednopólové zemní poruše pulsy tvoří pouze jeden shluk (Obr. 78). 

 

Obr. 78: Zemní spojení 

Zahrnutí tohoto poznatku do vyhodnocovacího algoritmu se však ukázalo být velmi problematické. Ve 

většině signálů je značná úroveň rušení, takže je při analýze detekována pouze malá část z celého 

obrazce částečných výbojů. Tato část navíc ani nemusí být souvislá, takže i jeden shluk pulsů může 

být detekován jako dva obrazce. Přesně taková situace je znázorněna na následujícím obrázku. Na něm 

je záznam z průběhu dvoupólové poruchy, ve které pulsy obrazce částečného výboje tvoří dva shluky. 

Po vyhodnocení softwarem však detekovaný obrazec obsahuje shluky tři, jelikož část pulsů z prvního 

shluku nebyla detekována souvisle. 

 

Obr. 79: Chybný počet detekovaných shluků 

To vše vede k tomu, že se s popsaným přístupem vyhodnocení signálu není možné spoléhat na 

pravidelné rozestupy mezi shluky pulsů, ani na absolutní počet těchto shluků v zaznamenaném 

signálu. Implementovaná funkce nefungovala spolehlivě, takže ji současná verze programu vůbec 

neobsahuje a typ poruchy proto nedokáže vyhodnotit.  
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9 Vyhodnocení klasifikace 
Vzhledem k výpočetní náročnosti bylo hledání optimálního nastavení softwaru prováděno na 

vybraném datovém souboru, a to opakovaným spouštěním analýzy s postupně změněnými parametry 

software. Až po nalezení optimálních hodnot byla analýza spuštěna na všech zaznamenaných datech a 

pro které jsou platné dále uvedené výsledky. 

9.1 Kvantifikace úspěšnosti detekce 
Pro možnost vzájemného srovnávání výsledků je nutné zavést kvantifikační parametry detekce. Jako 

nejvhodnější se ukázala křížová validace dat [31], která umožnuje detekci kvantifikovat několika 

různými parametry [32]. Pro potřeby detekce obrazců částečných výbojů byly vyhodnocovány citlivost 

(precission), přesnost (accuracy) a úplnost (recall). 

Přesnost detekce určuje, kolik signálů bylo z celkového množství dat správně klasifikováno, a to 

nezávisle na tom zda obsahují obrazec částečných výbojů či nikoliv. 

npnp

np
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:     (22) 

Citlivost detekce udává poměr počtu detekovaných signálů s počtem signálů, které skutečně 

obsahovaly obrazec částečných výbojů. Zjednodušeně řečeno tento parametr popisuje náchylnost 

detektoru vytvářet „falešný poplach“. 
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Parametr úplnost udává, kolik signálů s obrazcem částečných výbojů je software schopen detekovat ze 

všech signálů, který tento obrazec obsahují.  
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9.2 Vyhodnocovaná data 
Při vyhodnocení byla použita data, zaznamenaná v souvislém období tří měsíců v průběhu léta 2015. 

Tento datový soubor byl dále až do konce loňského roku průběžně doplňován o nově zaznamenané 

poruchy. Data byla snímána se vzorkovacím kmitočtem 20 MS/s. V současnosti jsou již veškerá data 

zaznamenávána novějším typem měřící karty se vzorkovacím kmitočtem 40MS/s. Vzhledem 

k malému počtu doposud zaznamenaných poruch však zatím nebyl připraven reprezentativní vzorek 

dat k testům, popisovaný software je ale schopen tato data vyhodnocovat. 

Celkem je ve vyhodnocovaném souboru 2646 signálů zaznamenaných při bezporuchovém stavu, které 

byly dále postupem času doplněny o 20 signálů s obrazcem částečných výbojů. Dohromady se tedy 

jedná o 2666 signálů. 

9.3 Význam a nastavení jednotlivých parametrů softwaru 
Kromě zaznamenaného signálu potřebuje navržený software pro správnou funkci pouze tři proměnné, 

kterými se nastavují parametry detekce.  
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První je mezní hodnota α pro test z-souřadnice (Z-score). Pro normální rozložení pravděpodobnosti se 

tato hodnota většinou pohybuje v rozmezí 3 až 5, její úpravou tak lze měnit citlivost detekce. Při 

hodnotě 3 bude citlivost detektoru vyšší než při nastavení hodnoty 5. 

Další vstupní parametr, délka intervalu j, je naprosto klíčový pro správné rozlišení mezi obrazcem RPI 

a obrazcem částečných výbojů. Jeho velikost musí být menší, než je nejmenší rozestup pulsů 

korónového výboje, ale zároveň musí být větší, než je průměrný rozestup mezi pulsy částečných 

výbojů. V podstatě tak nepřímo určuje minimální četnost pulsů, které musí být v aktuálně analyzované 

části signálu přítomny (kapitola 4.3). Platí zde totiž stejná analogie, jako mezi periodou a frekvencí.  

j
n p

1
      (25) 

Posledním parametrem je minimální délka souvislého úseku výbojové činnosti lmin. Jeho hodnota byla 

zvolena experimentálně, jelikož nebylo možné ji dopředu odhadnout.  

Níže popsaných výsledků bylo dosaženo při těchto vstupních parametrech programu: 

Tab. 6: Nastavení parametrů vyhodnocovacího SW 

Z-score Délka intervalu j Délka souvislého úseku lmin 

4 2000 9000 

 

9.4 Výsledky detekce 
Rozdělení signálů do skupin dle výsledků analýzy ukazuje následující tabulka. 

Tab. 7: Tabulka vyhodnocených signálů 

Označení Popis Počet signálů 

tp (true positive) obrazec je přítomen a detekován 10 

tn (true negative) obrazec není přítomen a není detekován 2644 

fp (false positive) obrazec není přítomen, ale je detekován 2 

fn (false negative) obrazec je přítomen, ale není detekován 10 

 

Po aplikaci vztahů na křížovou validaci dat lze vypočítat potřebné ukazatele. 

Tab. 8: Výsledky detekce 

Přesnost Citlivost Úplnost 

99,5 % 83,3 % 50 % 

 

Z výsledků je zřejmé, že navržený software dokáže správně vyhodnotit signál s 99,5% přesností. 

Pokud je v signálu softwarem detekován obrazec částečných výbojů, je tam následně v 83,3% případů 

skutečně nalezen. Samotný obrazec částečných výbojů však dokáže detekovat pouze s 50% úspěšností. 

Výsledky detekce částečných výbojů pomocí antény zatím nedosahují kvality detekce pomocí 

cívkových detektorů. Pro ně jsou hodnoty křížové validace dat vyšší, a to přesnost 99,8%; citlivost 

95,2% a úplnost 68,4% [31]. 
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9.5 Aplikace sw na data z dalších měřicích míst 
Po instalaci antén na další měřicí místa bylo nutné vyřešit problém s rušením zdroje, což oddálilo 

spuštění provozu dalších antén. Z tohoto důvodu probíhá záznam naměřených dat teprve několik 

měsíců. Za tu dobu byl zaznamenán pouze jeden signál s obrazcem částečného výboje, a to navíc 

pouze pomocí indukčních snímačů (Obr. 80). 

 

 

Obr. 80: Signál z indukčních snímačů s obrazcem částečných výbojů 

Zdroj aktivity částečných výbojů se v tomto případě nacházel s největší pravděpodobností ve značné 

vzdálenosti od detektoru, jelikož má obrazec částečných výbojů malou amplitudu. Proto tento signál 

ani nebyl automaticky detekován a byl objeven až při ruční kontrole výsledků detekce. Právě velká 

vzdálenost vedla s největší pravděpodobností k tomu, že obrazec částečných výbojů není v datech 

z antény patrný, a to i přes nízkou úroveň DSI na pozadí. Z tohoto hlediska totiž porucha nastala ve 

vhodný čas, a to v 13:00, kdy bývá amplituda DSI zpravidla nejnižší z celého dne. 

 

Obr. 81: Výstupní signál z antény (zeleně) a v něm detekované pulsy (červeně) 

Software sice detekoval pulsy s abnormální strmostí na těch správných částech signálu (Obr. 81), 

jejich hustota ale není dostatečná pro signalizaci poruchového stavu. Jelikož činnost částečných 

výbojů během jedné hodiny odezněla, nebylo možné zjistit její zdroj a určit tak přesnou vzdálenost 

poruchy od detektoru. 

Analýza signálů z ostatních detektorů také vedla k objevu dalších projevů RPI, které se v datech 

původně testovaného detektoru nevyskytovaly. Největší komplikace způsobil RPI u detektoru č. 2 

(Obr. 82), který vyhodnocovací software v původním nastavení nedokázal správně vyhodnotit. 
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Obr. 82: Výstup antény (zeleně) s detekovanými impulsy RPI 

V detailu (Obr. 83) je patrné, že se jedná o sled pulsů s relativně malými rozestupy. Tento rozestup je 

podstatně menší než u pulsů korónového výboje (a tedy menší než parametr j), zároveň je ale doba 

trvání těchto pulsů delší než parametr lmin. Z těchto důvodů byly pulsy chybně vyhodnoceny jako 

obrazec částečných výbojů. 

 

Obr. 83: Detail pulsů RPI (červeně) 

Proto je v případě tohoto konkrétního detektoru nutno nastavit dvojnásobnou hodnotu délky intervalu 

lmin při vyhodnocení dat oproti nastavení v Tab. 6. Zpětnou aplikací takto nastaveného softwaru na 

původní data došlo ke snížení úplnosti detekce. Lze tak předpokládat, že detektor č. 2 bude vykazovat 

horší parametr úplnost v porovnání s ostatními. Jelikož však zatím v databázi ostatních detektorů 

chybí signál typu tp, nelze ještě provádět křížovou validaci detekce. 
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10 Závěr 
Cílem disertační práce byl vývoj nové metodiky detekce poruch izolačních systémů VN, ve které je 

jako senzor použita širokopásmová prutová anténa. Velký důraz disertační práce je kladen především 

na vyhodnocení naměřených průběhů, a to zejména na klasifikaci výbojové činnosti a eliminaci 

externích rušivých signálů. Výsledky této práce jsou jasným důkazem, že je možné za určitých 

podmínek výbojovou činnost detekovat i za pomocí jednoduché prutové antény a měřicí karty s 

nízkým vzorkovacím kmitočtem. 

Nejnižší je v současnosti parametr úplnost, která ovšem v praxi představuje ten nejmenší problém - 

částečné výboje jsou totiž při poruše většinou trvalého charakteru, takže dříve či později k jejich 

detekci dojde i navzdory nízké hodnotě úplnost. Vysoká hodnota parametru přesnost je velmi 

ovlivněna nevyvážeností testovaného balíku dat (velký nepoměr mezi signály s a bez obrazce 

částečných výbojů). Z provozního hlediska je mnohem důležitější citlivost, která vyjadřuje počet 

falešných detekcí obrazce částečného výboje. Tento parametr je pro provozní spolehlivost naprosto 

klíčový, jelikož velký počet falešných detekcí povede k tomu, že provozní pracovníci distribuční 

společnosti začnou výstupy detektoru ignorovat. S největší pravděpodobností by bylo možné vylepšit 

parametry detekce současného softwaru pouhým preciznějším nastavením vstupních parametrů. Při 

dalším postupu tímto směrem je však zapotřebí velmi opatrný přístup. Velká nevyváženost v datovém 

souboru totiž způsobuje náchylnost jakéhokoliv algoritmu na tzv. přeučení (ovefitting) [32]. Pokud by 

taková situace nastala, začal by software vykazovat vynikající výsledky, ale pouze na těch datech, na 

kterých byl odladěn. Jeho následná aplikace na nově zaznamenaná data by už nemusela být úspěšná. 

Právě z tohoto hlediska by bylo spíše vhodnější při případném dalším vývoji doplnit navržený 

software o další analýzu, která by zvýšila zejména přesnost detekce. Taková analýza však musí mít co 

nejnižší počet vstupních proměnných, které budou snadno definovatelné a na které budou mít vnější 

podmínky měření co možná nejmenší vliv. 

Rušení na pozadí měřených signálů představuje největší překážku pro citlivost detekce. Na rozdíl od 

laboratorního prostředí jsou zde pouze minimální možnosti jeho omezení v o okolí měřeného vedení. 

Největší vliv na jeho úroveň má typ použité antény, a to zejména její směrovost. V ideálním případě 

by měla být směrová charakteristika antény taková, aby přijímala signály pouze ze směru, ve kterém 

se nachází vodiče vedení. Takovouto směrovost by bylo teoreticky možné zajistit pomocí drátové 

antény. Její instalace v okolí vedení by však byla problematická a instalaci přímo na sloupy vedení 

brání provozní předpisy distribučních společností. Sestrojit pro sledované frekvenční pásmo 

kompaktní anténu, která by zároveň vykazovala použitelnou směrovost, není možné. Určitou 

směrovost při kompaktních rozměrech vykazují na daných kmitočtech některé rámové antény. Ty však 

vyhodnocují magnetickou složku pole a je otázkou, zda by byly pulsy z této složky vůbec 

detekovatelné (jejich proud je velice malý). Navíc ani není žádná vhodná anténa tohoto typu komerčně 

dostupná, bylo by nutné ji vyrobit. Rámové antény pro radioamatéry jsou totiž pro požadovaný účel 

naprosto nevhodné, jelikož vykazují příliš vysokou selektivitu. Další z možností, jak se vyhnout 

rušení, je připojení výstupu antény k SDR (softwarově definované rádio) namísto měřicí karty. SDR 

by ve spojení s Boni-Whipem umožňovalo výběr libovolného pásma o šířce 20 MHz v rozsahu 20 kHz 

– 200 MHz (frekvenční rozsah je shora limitován anténou). Díky tomu by bylo možné zkoumané 

pásmo posouvat do míst, kde je úroveň rušení DSI nejnižší, a to podle aktuální situace. Cena SDR 

přijímače s potřebnými parametry je přibližně stejná, jeho cena použité osciloskopické karty. SDR 

přijímač však ke své činnosti vyžaduje výkonné PC, což navyšuje cenu a také požadavky na napájení 

celého zařízení. 
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Jeden z významných zdrojů DSI, konkrétně vysílač DCF49 poskytující službu EFR Teleswitch, by 

mělo být možné eliminovat vhodnou synchronizací měření. Tento vysílač totiž nevysílá datové pakety 

kontinuálně, ale v několikavteřinových intervalech. Teoreticky by mělo být možné měření pomocí 

GSM sítě, GPS nebo DCF signálu synchronizovat tak, aby probíhalo pouze v okamžicích, kdy DCF49 

nevysílá. Stejný postup by se dal použít i u dalších vysílačů poskytujících podobné služby (DCF39, 

HGA22 a další), jejich signály však na našem území nejsou tak silné a proto zatím nepředstavují 

problém. Pokus o odstranění DSI pomocí kombinace horních a dolních propustí či zádrží nevedl 

k žádnému znatelnému výsledku. S omezením šířky pásma signálu totiž klesá také amplituda obrazce 

částečného výboje, takže tento postup u většiny zaznamenaných signálů nevede ke zlepšení odstupu 

užitný signál-šum. 

Původnost této disertační práce leží v několika oblastech. První z nich je analýza rušivých signálů, 

které obsahují zaznamenané průběhy. Díky dobré znalosti rušení na pozadí měřených signálů mohla 

být navržena metodika jejich vyhodnocení, která je odolná vůči nejběžnějším typům rušení, které se 

v měřených signálech vyskytují. Další oblastí je vlastní algoritmus vyhodnocovacího software. Celý 

postup analýzy signálu byl navržen v rámci řešení disertační práce, a to na základě fundamentální 

znalosti charakteru měřených signálů, a nebyl převzat odnikud z literatury. Poslední oblastí je vlastní 

testování algoritmu, ke kterému byla využita reálná data ze skutečných vedení. 
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 SP2018/58 Výzkum v oblasti technologií a komponent pro smart grids 

Řešené projekty (řešitel) 
 

2015:  FRVS2015/131 Nové laboratorní úlohy v užití elektrické energie 

2017: RPP2017/190 Inovace praktických úloh v oblasti Diagnostiky na elektrických 

zařízeních 
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Seznam příloh 
Software „PD Detector“ -  přiložen na CD 


