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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. 

Klíčová slova 

Částečné výboje, prutová anténa, rušení, izolační porucha, 

nadzemní vedení VN, závěsné vodiče 
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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). Mezi 

další výhody při použití těchto vodičů patří i zmenšení 

mezifázové vzdálenosti, což vede k zúžení vykácených lesních 

průseků. 

 

Obr. 1: Izolovaný závěsný vodič 

Nevýhodou použití izolovaných závěsných vodičů je 

problematická detekce poruch jejich izolačního systému. 

V případě dotyku vodiče se zemí, případně s jiným objektem či 

s vodičem jiné fáze, je díky izolaci poruchový 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. 2). 



 

Obr. 2: Částečné výboje, vyvolané dotykem vodiče s větví (snímek pořízen 
kamerou Corocam) 

V rámci disertační práce bylo popsáno testování detekce 

aktivity částečných výbojů na vedení se závěsnými izolovanými 

vodiči, a to pomocí prutové antény Boniwhip, použité jako 

senzor. 

2 Cíl disertační práce 
Komerčně prodávané systémy, používané k on-line detekci 

částečných výbojů, jsou osazeny velmi rychlými AD převodníky 

se vzorkovacími frekvencemi v řádech GS/s [1] [2]. Tomu také 

odpovídá jejich cena, která zatím brání jejich širšímu nasazení 

do praxe a tím i využití při diagnostice vedení VN. Cílem 

disertační práce bylo vytvořit měřicí systém, který dokáže 

identifikovat obrazce částečný výbojů i při použití A/D 



převodníku s nízkou vzorkovací frekvencí. Jako senzor byla 

použita běžně dostupná širokopásmová prutová anténa. 

Detektor částečných výbojů VŠB-TUO 

Na VŠB – TU Ostrava je vyvíjen detektor částečných výbojů, 

který je přímo určen pro použití na distribučních vedeních 

s izolovanými vodiči [3]. Jako senzory využívá jednovrstvé 

cívky (SLI), které jsou navinuty na povrchu vodiče (Obr. 3). Tyto 

cívky vytváří kapacitní vazby na jednotlivé fázové vodiče, díky 

které je možné zaznamenávat průběhy napětí. Detektor 

používá měřicí kartu se vzorkovacím kmitočtem 20 MS/s, díky 

které je cena zařízení podstatně menší než u podobných 

systémů jiných výrobců. 

 

Obr. 3: Navinutá cívka detektoru 

Rozšíření platformy detektoru 

V rámci řešení disertační práce v oblasti výzkumu a dalšího 

vývoje detektoru bylo rozhodnuto vyzkoušet bezkontaktní 

metody snímání obrazců částečných výbojů. Jako senzor byla 

vybrána všesměrová prutová anténa Boni-Whip firmy Bonito 



(Obr. 4) [4]. Anténa byla připojena na volný kanál měřicí karty 

u jedenácti vybraných detektorů. 

 

 

Obr. 4: Anténa Boniwhip 

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. 



3 Částečné výboje VN izolačních 

systémů 
Obr. 5 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. 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. 

 

Obr. 5: Výseč průřezu izolovaného vodiče 

V nejméně příznivém případě kolmé dutinky 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. 



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. 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 a v postiženém 

místě vznikne zkrat či zemní spojení. 

4 Sběr dat 
Ke sběru dat bylo využito platformy detektoru VŠB – TUO (Obr. 

6), která byla doplněna o prutovou anténu.  



 

Obr. 6: 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. 7: Korónový výboj, zaznamenaný cívkovými detektory 

Na Obr. 7 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. 8). Druhý shluk má nižší amplitudu a tak je již díky šumu 

na pozadí méně patrný. 

 

Obr. 8: Korónový výboj zaznamenaný anténou 

Anténa byla připojena na volný kanál měřicí karty u jedenácti 

vybraných měřicích stanic. Antény jsou umístěny v těsné 

blízkosti vedení, a to rovnoběžně s jeho osou. 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. 

5 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. Cílem experimentu bylo vyzkoušet, 



jakým způsobem bude možné simulovat vazbu mezi vodičem 

a anténou.  

 

Obr. 9: Model antény Boniwhip 

Výstupní napětí modelu prokazuje dobrou shodu se skutečnou 

frekvenční charakteristikou, která byla experimentálně 

změřena v laboratoři L01 (Obr. 10). 

 

 

Obr. 10: Srovnání změřené a vypočtené impulsní odezvy (červená křivka = 
simulace, modrá =změřené hodnoty, zelená=vstupní jednotkový puls) 



Takto vytvořený model nelze použít universálně pro veškeré 

simulace reálných vedení. Bylo však 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. 

6 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 [5]. 

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 tohoto rušení je velmi proměnlivá (Obr. 11). 



 

Obr. 11: Záznam frekvenčního spektra DSI za 24 hodin 

Rušení typu RPI 

Zkratka RPI pochází z anglického výrazu „random pulse 

interference“. Jedná se o rušení, vyvolané náhodným pulsem 

v měřeném signálu (Obr. 12). Tyto pulsy mohou mít různý 

původ. Může se jednat o 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. 12: RPI způsobené korónovým výbojem 

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 a nemusí být tak na zaznamenaném průběhu patrný. 

7 Identifikace obrazců částečných výbojů 
Pro potřeby automatizované klasifikace naměřených signálů 

byl vytvořen software v programovacím prostředí Labview 

(Obr. 13). 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. 

Testovaná data 

Pro návrh algoritmu bylo využito dat z detektoru na vedení 22 

kV VN262 (Krnov – Linhartovy) nedaleko obce Hošťálkovy, 

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. 



Návrh software pro klasifikaci dat 

Existuje řada algoritmů a postupů, které byly vytvořeny za 

účelem identifikace obrazce částečného výboje v měřeném 

signálu. Na rozdíl od signálů, změřených v laboratoři, však 

obsahují reálná data z měřicích stanic značné množství šumu 

a také signály z různých zdrojů rušení. Velká úroveň rušení 

v naměřených datech je důvodem, proč 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. 

 

Obr. 13: Uživatelské rozhraní softwaru 

Zpracování měřeného signálu (Obr. 14) probíhá v několika 

krocích. 



 

Obr. 14: Vstupní signál 

Na začátku jsou z naměřeného průběhu vypočteny strmosti 

zaznamenaných pulsů (Obr. 15).  

 

Obr. 15: Vypočtené strmosti 

Tato časová řada strmostí je podrobena pravděpodobnostní 

analýze. Na základě této analýzy je v dalším kroku nastavena 

prahová úroveň detekce, čímž dojde k odstranění rušení typu 

DSI (Obr. 16).  

 

Obr. 16: Výsledek pravděpodobnostní analýzy 



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. Jsou-li 

tyto pulsy dostatečně blízko u sebe a zároveň tvoří souvislý 

úsek určité délky l, je signál vyhodnocen jako positivní (Obr. 

17). 

 

Obr. 17: Detekovaná část obrazce částečných výbojů 

8 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. 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. K vyhodnocení 

úspěšnosti algoritmu byly použity parametry pro křížovou 

validaci dat. 

 

 



Tab. 1: Srovnání výsledků detekce mezi anténou Boniwhip a cívkovým 
senzorem 

 Přesnost Citlivost Úplnost 

Boniwhip 99,5 % 83,3 % 50 % 

SLI 99,8 % 95,2% 68,4% 

 

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 (SLI). 

9 Závěr 
Cílem disertační práce byl vývoj nové metodiky detekce 

obrazce výbojové činnosti 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. 

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). 

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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