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Abstrakt: 
 
Tato práce obsahuje tři kapitoly, které pojednávají jak o kvalitativních parametrech napájecího 
napětí tak o měření a vyhodnocení získaných dat. Teoretickou část tvoří úvodní kapitola, ve které 
jsou popsány základní charakteristiky napětí pro hladiny od nízkého po velmi vysoké a jejich 
limity dané normou. V další kapitole jsou uvedeny přístroje pro měření kvality elektrické 
energie. Cílem teoretické části této práce je uvést čtenáře do problematiky kvality elektrické 
energie. Závěrečná část práce se zabývá vyhodnocením naměřených dat na skutečné síti. Jsou 
zde aplikovány dosažné znalosti za účelem zjištění kvalitativních parametrů napájecího napětí 
v síti. 
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Abstract: 
 
This thesis contains three chapters, which deal with quality parameters of supply voltage as well 
about measuring and evaluating of gained data. Theoretical part consists of first chapter, 
describing characteristics of voltage for low to very high levels and their limits set by norm. In 
next chapter are described devices for measuring of supply voltage. Purpose of theoretical part of 
this thesis is to introduce the reader into the supply voltage quality issues. The final part of thesis 
is dealing with evaluation of data measured from real network. Here is applicated gained 
knowledge with aim of finding out of state of quality parameters of supply voltage in network. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 
 
f   frekvence        Hz 
T   perioda         s 
Uc    napájecí napětí        V 
Un    jmenovité napětí       V 
u   okamžitá hodnota napětí      V 
Pst   krátkodobá míra vjemu       - 
Plt    dlouhodobá míra vjemu       - 
uu                          nesymetrie napětí        % 
Vi   zpětná složka          V 
Vd   sousledná složka       V 
THD  celkový činitel celkového harmonického zkreslení   % 
THDU  celkový činitel celkového harmonického zkreslení napětí  % 
THDI  celkový činitel celkového harmonického zkreslení proudu  % 
uh   relativní amplituda harmonické      V 
NN   nízké napětí        V 
VN   vysoké napětí        V  
VVN  velmi vysoké napětí       V  
ČSN  česká technická norma       
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1 Úvod: 
 

Život člověka je závislý na energii. V přírodě existuje několik druhů energie, z nichž lze získat 
pro člověka nejhodnotnější druh – elektrickou energii. Elektrická energie se díky snadnému přenosu a 
možnosti změny na jiný druh energie stala pro člověka nejdůležitější formou energie. 
Elektrickou energii člověk vyrábí v různých typech elektráren ( jaderné, uhelné, vodní, 
větrné, solární, atd.). Základní vlastnosti charakterizující elektrickou energii jsou stejnorodost, 
neskladnost a jednoduchost. 
   

Elektrická energie vyrobená v elektrárnách za předepsaných parametrů se prostřednictvím 
elektrizační soustavy, která se skládá z přenosových a distribučních sítí, dodává až ke koncovému 
zákazníkovi. Během této cesty působí na tuto energii mnoho vlivů , které mohou ovlivnit konečnou 
kvalitu elektrické energie.  
 
Mezi tyto faktory můžeme zařadit například: 

• Atmosférické vlivy 
• Vlivy způsobené užíváním některých elektrických spotřebičů 
• Vlivy způsobené provozními manipulacemi v síti 
• Působení ochran  
• Časté spínání velkých spotřebičů 

 

 
Obr. 1: Elektrizační soustava [15] 
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Pro efektivní využití této elektrické energie je potřeba aby splňovala určité požadavky a kritéria. Touto 
problematikou se zabývá především norma ČSN EN 50160, která definuje rozsahy ovlivňujících 
parametrů. 
 
Parametry ovlivňující kvalitu elektrické energie: 
 

• Kmitočet sítě 
• Velikost napájecího napětí 
• Odchylky napájecího napětí 
• Rychlé změny napájecího napětí – flikr 
• Krátkodobé poklesy napájecího napětí 
• Krátkodobá a dlouhodobá přerušení napájecího napětí 
• Dočasná a přechodná napětí 
• Nesymetrie napájecího napětí 
• Harmonická napětí 
• Meziharmonická napětí 
• Úrovně napětí signálů 

 
Tyto parametry jsou pro kvalitu elektrické energie zásadní a proto se právě jimi budu zabývat 

v bakalářské práci, kde tyto veličiny budou teoreticky popsány v následující kapitole. V další kapitole 
uvedu přístroje užívané pro měření kvality elektrické energie a v závěrečné části budou vyhodnocena data  
naměřená pomocí analyzátoru.
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2 Rozbor problematiky kvality elektrické energie 
 
Tato část bakalářské práce se zaměřuje na veličiny, jež ovlivňují charakteristiku kvality elektrické 
energie. V bodech jsou seřazeny kvalitativní požadavky na napájecí napětí a tolerance jeho parametrů. 

 

2.1 Kmitočet sítě 
 

Kmitočet udává počet kmitů vykonaných za dobu 1 sekundy, označujeme jej písmenem f a jeho 
jednotkou je Hertz ( zkratka Hz což je 1 kmit za sekundu) . 
  
 S frekvencí souvisí doba periody T, která je nepřímo úměrná frekvenci f. 

 

f
T

1
=  

 
Dle normy [1] je stanoven jmenovitý kmitočet napájecího napětí je 50 Hz. Kmitočet napájecí sítě 

závisí na působení mezi generátory a zatížením. Rozsah odchylek se snižuje s zvyšujícím se poměrem 
mezi výkonem generátorů a zátěží. Dle normy se systémy dělí do dvou skupin: 

• systémy se synchronním připojením k propojenému systému 

• systémy bez synchronního připojení k propojenému systému tedy ostrovní napájecí systémy 

 
Systémy se synchronním připojením k propojenému systému 

50 Hz ± 1% to je 49,5 Hz – 50,5 Hz během 99,5% roku 
50Hz +4% / -6% to je 47 Hz – 52 Hz po 100% času 

Systémy bez synchronního připojení k propojenému systému ( ostrovní napájecí systémy )
50 Hz ±2% to je 49 Hz – 51 Hz během 95% týdne 

50 Hz ± 15% to je 42,5 Hz – 57,5 Hz po 100% času 
 
Tab. 1: Povolené odchylky pro systémy se synchronním připojením a bez synchronního připojení 

k propojenému systému dle [1] pro sítě NN,VN a VVN 
 

Pro udržení konstantní hodnoty frekvence je potřeba dostatečně velký výkon výroby, který se 
přizpůsobuje okamžitému celkovému odběru. Protože se ale výkon výroby a odběr nespojitě mění, 
existuje riziko nepřizpůsobení, které vede k poklesu nebo nárůstu frekvence v síti. Toto riziko je ovšem 
možné omezit a to propojením mnoha sítí do jedné velké. Výkon takovéto sítě je pak v porovnání 
s možnými změnami v síti dostatečně velký. 
 
Dle [9] je průběžné naměřené maximum frekvence hodnota 50,145 Hz ze dne 29.01.2011 a minimum 
49.859 Hz ze dne 19.01.2011. 
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2.2 Velikost napájecího napětí 
 

Napájecí napětí je definováno podle normy jako efektivní hodnota napětí v dané době 
v předávacím místě, jež je měřena po dobu daného intervalu. Dohodnutým napájecím napětím je obvykle 
jmenovité napětí sítě Un.. Existuje-li ovšem dohoda mezi provozovatelem a uživatelem sítě může být do 
předávacího místa přivedeno napětí jiné. Předávací místo je dle normy [1] definováno jako bod ve veřejné 
distribuční síti určený jako takový a smluvně určený, ve kterém je elektřina měněna mezi smluvními 
partnery. 

 

∫=

T

TRMS dttu
T

U
0

2 )(
1

  

2.3 Odchylky napájecího napětí 
 

Odchylky napětí jsou způsobeny nezávislým zapínáním a vypínáním mnoha spotřebičů. Lze je 
charakterizovat denními, týdenními a sezónními cykly.  Dle normy [1] (kromě období s přerušením) nemá 
odchylka napájecího napětí přesáhnout ±10% jmenovitého napětí Un. Elektrické napájení v sítích, které 
nejsou připojeny k přenosovým sítím nebo u speciálních dálkově ovládaných uživatelů nemají odchylky 
napájecího napětí přesáhnout +10%/-15% Un. Tyto omezení platí jak pro sítě s nízkým napětím, tak sítě 
s vysokým napětím. Sítě s napětím velmi vysokým těmito limity omezeny nejsou, neboť je počet 
zákazníků pro toto napětí omezen a obvykle mají individuální smlouvy. 
 

2.4 Rychlé změny napětí 
 

Rychlé změny napětí, neboli rychlé snížení efektivní hodnoty napětí mezi dvěma ustálenými, po 
sobě jdoucími stavy, jsou způsobeny obvykle změnami zátěže,spínáním nebo poruchami v síti.  
 

2.4.1 Velikost rychlých změn napětí 
  

Dle [4] nesmí za normálních provozních podmínek efektivní hodnota rychlé změny napětí 
překročit v závislosti na četnosti výskytu hodnoty uvedené v následující tabulce. 

 
Četnost [r/h] Změna napětí [% Un] 
       r≤1             3 
   1<r≤10             2,5 
 10<r≤100             1,5 
 10<r≤1000             1 

 
                         Tab.2 Povolený výskyt rychlých změn napětí 
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2.4.2 Míra vjemu flikru 
 
Flikr je dle normy [1] definován jako vjem nestálosti zrakového vnímání, který je vyvolaný světelným 
podnětem. Jas nebo spektrální rozložení tohoto podnětu kolísá v čase. Flikr je následkem kolísání napětí, 
které může být způsobeno spínáním velké zátěže, rozběhy velkých motorů, proměnlivou zátěží nebo 
elektrickými obloukovými pecemi. 
 
Intenzita flikru je definována: 

• krátkodobou mírou vjemu flikru Pst , která je měřena po dobu 10 minut 

• dlouhodobou mírou vjemu flikru Plt , kterou vypočteme z dvanácti hodnot Pst po dobu 

dvouhodinového intervalu použitím vzorce: 3

12

1

3

12∑
=

=

i

st
lt

P
P  

Tyto hodnoty jsou platné za předpokladu, že přenosový koeficient mezi VN soustavou ( VVN soustavou 
případně) a NN soustavou je roven jedné. V praxi může být ale tento koeficient menší než 1. 

 
 

 
   Obr. 2:Charakteristika vnímání flikru pro napěťové změny 
 
 
Limit je stanoven pouze pro dlouhodobou míru flikru, která se pro popis napájecího napětí považuje za 
důležitější. Norma udává, že po dobu 95% času musí být dlouhodobá míra vjemu flikru Plt ≤ 1.  
Reakce na flikr je subjektivní a může se měnit na délce výskytu flikru a na příčině. V různých případech 
způsobuje Plt =1 potíže, zatímco jindy vyšší hladina Plt problémy nevyvolává. 
 
 



  

 - 6 - 

 
 

Obr. 3:Změna světelného toku způsobená dočasnou změnou velikosti napětí 

 

2.5 Napěťové jevy 
 

2.5.1 Poklesy napájecího napětí 
 
Náhlé nepředvídatelné  snížení efektivní hodnoty napětí se nazývá krátkodobý pokles napětí. Efektivní 
hodnota napětí se pohybuje pod 90% napájecího napětí a následně se vrací efektivní hodnota nad 90% 
dohodnutého napájecího napětí. Dobra trvání krátkodobého poklesu napětí se pohybuje mezi 10 ms a 1 
minutou. Pokles napájecího napětí je dvojrozměrný jev, neboť úroveň rušení se zvyšuje v závislosti na 
hloubce poklesu a na době trvání. Hloubka tohoto poklesu napětí je charakterizována jako rozdíl 
dohodnutého napájecího napětí a minimální efektivní hodnotou změřenou za průběh krátkodobého 
poklesu. Za normálních provozních podmínek se očekávaný počet krátkodobých poklesů napětí během 
roku pohybuje od několika desítek až do jednoho tisíce. Přibližně 70% krátkodobých poklesů napětí má 
dobu trvání kratší jak 1 sekunda s hloubkou poklesu méně než 60%, tedy pokles nepřekročí hodnotu 40% 
stanoveného Un. 
 

Doba trvání 
Hloubka poklesu 

10 ms – 100 ms 100 ms – 500 ms 500 ms – 1 s 1 s – 3 s 
10 až 30% 61 66 12 6 
30 až 60% 8 36 4 1 
60 až 100% 2 17 3 2 
100% 0 12 24 5 
 Počet poruch za rok 

 
 Tab. 3: Četnost výskytů poklesů a přerušení napětí v distribuční síti dle [6] 
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2.5.2 Přerušení napětí 
 
Je jev,  při kterém klesne napětí v předávacím místě pod 5% hodnoty dohodnutého napětí a 2% pro napětí 
hystereze. Povahově jsou přerušení napětí nepředvídatelná a různá v čase a místě. 
Dle normy [1] se dělí přerušení napájecího napětí do dvou skupin: 

• plánovaná – předem dohodnutá, při kterých jsou uživatelé elektrické energie předem informováni 

• náhodná –  mohou být způsobena trvalými nebo přechodnými poruchami  
      tato přerušení se dále dělí na: 

 krátkodobá přerušení napájecího napětí s délkou menší než 3 minuty 
 dlouhodobá přerušení napájecího napětí s délkou větší než 3 minuty 

 

 
Obr. 4:Pokles napětí a krátkodobé přerušení napětí 

 
Společnost Úroveň napětí Počet událostí Výjimka ERÚ Nesplněné Nesplněné [%] 

NN 4520    0 13   0,29 
VN 5989    0 34   0,57 
VVN 8    0 0   0 

E.ON  
Distribuce 

celkem 10517    0 47    
NN 1415    0 9   0,64 
VN 28    0 0   0 

PREdistribuce 
 

celkem 1443    0 9  
NN 7345    0 14   0,19 
VN 12952    0 69   0,53 
VVN 4    0 0   0 

ČEZ  
Distribuce 

celkem 20301    0 83  
 

Tab. 4:Plánovaná přerušení za rok 2009 
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2.5.2.1 Krátká přerušení napájecího napětí 
 
Za normálních provozních podmínek je roční výskyt krátkodobých přerušení napájecího napětí v rozsahu 
od několika desítek až do několika stovek. Přibližně 70% krátkodobých přerušení může mít délku menší 
jak 1 sekunda. Norma [1] dodavateli elektrické energie nařizuje maximální přípustné tolerance pro 
průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí, avšak nestanovuje žádné meze pro okamžité hodnoty 
napětí pro případ krátkodobého přerušení napětí. 
 

2.5.2.2 Dlouhodobá přerušení napájecího napětí 
 
Za dlouhodobá přerušení napájecího napětí se považují napětí, kde trvá přerušení déle než 3 minuty. To je 
způsobeno mimojité rozdíly v systému uspořádání, vnějšími vlivy, klimatickými podmínkami apod.Pro 
četnost a doby trvání dlouhodobých přerušení není možné udat typické údaje. Je to z důvodů 
nepředvídatelných důsledků povětrnostních vlivů, velkými rozdíly v uspořádání a struktuře elektrických 
sítí. 

2.6 Nesymetrie napájecího napětí 
 
Je stav v trojfázové sítí, kdy se efektivní hodnoty sdružených napětí nebo fázové úhly mezi jednotlivými 
sdruženými napětími nejsou shodné. Tento jev je obyčejně vyvolán nesymetrickou zátěží. Nesymetrie je 
závažný problém, který ovlivňuje kvalitu elektrické energie zejména v distribučních systémech s nízkým 
napětím. 
 
Norma [1] definuje, že během libovolného týdenního měření musí být 95% desetiminutových středních 
efektivních hodnot zpětné složky napájecího napětí v rozsahu od 0 do 2%. Dle poznámky ovšem mohou 
být v některých oblastech, kde jsou odběratelé připojení jednofázově či dvojfázově, nesymetrie až 3%. 
Prakticky se nesymetrie napětí uu definuje jako poměr mezi zpětnou složkou Vi , vyjádřenou v % 
sousledné složky Vd . 

 

   100*
d

i
u V

V
u =        [%] 

 
Tyto hodnoty jsou platné pro nesymetrie v soustavách NN a VN. Pro soustavy VVN jsou tyto hodnoty 
nesymetrie pouze informativní a limity je možné stanovit na základě dat získaných z programů měření. 
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Obr. 5: příklad symetrické a nesymetrické napájecí soustavy 

2.7 Harmonické napětí  
 
Jedná se o sinusové napětí o frekvenci, která je násobkem frekvence sítě.  V  50 Hz sítích se nejčastěji 
vyskytují harmonické o kmitočtu 150, 250 a 350 Hz, vyšší kmitočty v nižší míře. Tyto frekvence jsou 
označovány jako 3., 5. a 7. harmonická .  Tyto vyšší harmonické složky mají negativní vliv na  činnost 
některých ochranných a měřících přístrojů, elektrického vedení, výpočetní techniku a další. Harmonické 
složky jsou generovány nelineárními spotřebiči jako spínané napájecí zdroje, elektronické předřadníky 
kompaktních svítidel, elektronickými regulačními pohony, velkými nepřerušitelnými zdroji energie 
(UPS) atd. 
 
Za normálních provozních podmínek se musí dle [1] 95% desetiminutových středních efektivních hodnot 
napětí jakékoliv harmonické složky menší nebo rovny hodnotám uvedených v tabulce 3.  
 

Liché harmonické 
Ne násobky 3 Násobky 3 

      Sudé harmonické 

 Řád 
 harmonické h 

Harmonické         
napětí Uh 

Řád 
harmonické h 

Harmonické 
napětí Uh 

Řád 
harmonické h 

Harmonické 
napětí Uh 

    5 6,0%   3 5,0%    2 2,0% 
    7 5,0%   9 1,5%    4 1,0% 
  11 3,5%  15 0,5% 6…24 0,5% 
  13 3,0%  21 0,5%   
  17 2,0%     
  19 1,5%     
  23 1,5%     
  25 1,5%     

 
Tab. 5: Úrovně jednotlivých harmonických napětí v předávacím místě v procentech u1 , pro řády 

harmonických až do 25 pro soustavy NN a VN 
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Pro soustavy VVN platí tabulka 4. Omezení pro každé harmonické napětí se teprve zkoumají a jsou 
předmětem dohody. 
 

Liché harmonické 
Ne násobky 3 Násobky 3 

     Sudé harmonické 

Řád  
harmonické h 

Harmonické 
napětí uh 

Řád  
harmonické h 

Harmonické 
napětí uh 

Řád  
harmonické h 

Harmonické 
napětí uh 

    5        5,0%     3 3%    2 1,9% 
    7 4,0%     9 1,3%    4 1,0% 
  11 3,0%   15 0,5% 6…24 0,5% 
  13 2,5%   21 0,5%   
  17   zkoumá se     
  19   zkoumá se     
  23   zkoumá se     
  25   zkoumá se     
Tab. 6: Úrovně jednotlivých harmonických napětí v předávacím místě v procentech u1 , pro řády 

harmonických až do 25 pro soustavy VVN 
 
 
Poznámka: Pro 3. harmonickou složku mohou být hodnoty napětí uh nižší v závislosti na druhu sítě. 
 

 
Obr. 6: Znázornění 1.,3. a 5.. harmonické složky 

 
Dalším ukazatelem u harmonického napětí je THD. Celkový činitel harmonického zkreslení THD 
napájecího napětí, který zahrnuje všechny harmonické složky až do 40. řádu (Do tohoto řádu je 
dohodnuté omezení.) musí být menší nebo roven 8%. 

∑
=

=

40

2

2)(
h

huTHD  

Kde uh je velikost jednotlivých harmonických složek vztažená k velikosti základní harmonické. 
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Síť  Max. amplituda harmonické uh [% Un] Max. THD [%] 
   110 kV                        2  ≤2,5 
   220 kV                        1,5  ≤2 
   400 kV                        1  ≤1,5 

 
Tab. 7: Velikost maximálních amplitud harmonické uh pro sítě VVN dle [3] 

2.8 Meziharmonická napětí 
 
Jsou sinusové napětí o meziharmonickém kmitočtu. Meziharmonický kmitočet je jakýkoliv kmitočet, 
který není násobkem základního kmitočtu. Řád meziharmonické je stejně jako u harmonických dán 
poměrem meziharmonického kmitočtu k základnímu kmitočtu. Existují dva mechanismy pro generování 
meziharmonických složek. Prvním je generování složek v postranních pásmech kmitočtu napájecího 
napětí a jeho harmonických v důsledku změn jejich hodnot a  úhlu. Tato varianta je způsobena rychlými 
změnami proudu v zařízeních. Druhou možností  vzniku meziharmonických je  asynchronní spínání 
polovodičových prvků ve statických měničích. Dle [3] musí být za normálních provozních podmínek 95%  
průměrných efektivních hodnot meziharmonických napětí Um naměřených v intervalu 10 minut menších 
než 0,2% U jmenovitého. 
Pro hodnoty meziharmonických blízkých frekvenci sítě platí následující tabulka: 
 
 

Řád meziharmonické  Um [% U jmenovité] 
              m≤0,2          0,2 
       0,2≤m≤0,6          0,5 
       0,6≤m≤1,4          0,44 
     0,64≤m≤1,36          0,35 
     0,68≤m≤1,32          0,28 
     0,72≤m≤1,28          0,22 
     0,76≤m≤1,24          0,18 
     0,88≤m≤1,12          0,23 
     0,92≤m≤1,08          0,35 
     0,96≤m≤1,8          0,6 

    
                                             Tab. 8: Povolený obsah meziharmonických 

 
Dle [1] meziharmonické nižších řádů způsobují flikr  nebo rušení v systémech hromadného dálkového 
ovládání. 

 

2.9 Napětí síťových signálů v napájecím napětí 
 
Veřejné sítě mohou být jejich provozovateli používány k tomu, aby přenášely informace. Přitom podle 
normy [1] musí být střední hodnota tohoto signálu, který se měří 3 sekundy, po dobu 99% času dne menší 
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nebo rovna hodnotám určeným grafem. Tyto limity latí pro sítě NN a VN. V sítích VVN se z důvodu 
nízkého rezonančního kmitočtu neuvádějí žádná napětí signálů. 
Ve veřejných sítích se tyto signály rozlišují do 3 skupin: 

• signály hromadného dálkového ovládání ( kmitočet od 110 Hz do 3 kHz) 

• nosné signály po vedeních (kmitočet od 3kHz do 148,5 kHz) 

• signály síťových značek, tedy superponované krátkodobé změny na vybraných bodech průběhu 
napětí 

 
Obr. 7:Úrovně napětí na kmitočtech signálů v %  Un  v sítích. 

2.10 Přepětí 
 
Přepětí je každé napětí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi, jehož maximální hodnota přesahuje příslušnou 
amplitudu jmenovitého napětí pro zařízení. Přepětí se může lišit jak svou velikostí, tak časovým 
průběhem, množstvím výskytu nebo příčinou svého vzniku. 
 
Podle původu vzniku členíme přepětí na: 

• atmosférická (přímý úder blesku do vedení, přepětí indukovaná bleskem ve vedení, přepětí    
způsobená bleskem v budovách) 

• provozní (vypínání zkratů, vypínání malých induktivních proudů, spínání kapacitních proudů, 
vypínání nezatíženého vedení, spínací operace ve stejnosměrných obvodech, zkraty a zemní 
spojení) 

 
Podle norem se dle časového průběhu přepětí dělí na: 

• trvalá přepětí  - o síťové frekvenci a konstantní efektivní hodnotě 

• dočasná přepětí – o síťové frekvenci a dobou trvání v rozsahu 0,03<t<3600 sekund 

• přechodná přepětí – má tlumený nebo oscilační průběh a trvá milisekundy 

• kombinovaná přepětí 
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Proti přepětí je nutné zařízení chránit vhodnou ochranou jako jsou bleskojistky, zemnící lana, ochranné 
jiskřiště a nebo svodiče napětí. 

2.11 Dočasná přepětí síťového kmitočtu mezi vodiči pod napětím a 
zemí 

 
Dočasná přepětí o síťovém kmitočtu se obvykle objevují při poruchách v distribuční síti, u řízení 
alternátorů,překompenzování v síti, přepínačů odboček transformátoru, zkratech a nebo při spínacích 
operacích, ale mohou být způsobeny i atmosférickým přepětím.  
 
Dočasná přepětí dle [1] mají nepředvídatelný charakter a  jejich výskyt je také nepředvídatelný. Je 
obvyklé, že atmosférická přepětí mají vyšší amplitudu, delší dobu čela a kratší dobu trvání, než přepětí 
spínací. Počet jejich ročních výskytů se mění a je závislý na typu napájecí sítě a místa sledování.   
 
Za určitých okolností se může v sítích nízkého napětí vyskytnout porucha na straně vysokonapěťového 
transformátoru, která může způsobit přepětí v sítích nízkého napětí a to po dobu trvání poruchového 
proudu. Takováto přepětí obvykle nepřekračují svou efektivní hodnotou velikost 1,5 kV. 
 
V sítích vysokého napětí se hodnoty přepětí odvíjejí od toho, jak je daná soustava uzemněna.  
V soustavách s účinným uzemněním je hodnota přepětí všeobecně nižší než 1,7 Un. Pro izolované sítě a 
sítě s uzemněním přes tlumivku je hodnota přepětí obyčejně menší jak dvojnásobek Un.  

2.12 Přechodná přepětí mezi vodiči pod napětím a zemí 

 
Toto oscilační nebo neoscilační krátkodobé přepětí , které je obvykle silně tlumené, trvá maximálně 
několik milisekund. Podle [1] jsou tato přepětí obvykle vyvolána spínáním, činností pojistek a nebo 
činností blesku. Poruchy v distribuční síti mají  vliv na zvýšení hodnoty napětí o síťovém kmitočtu mezi 
fází a zemí. Toto zvýšení napětí zmizí, jakmile je odstraněna porucha, která zvýšení zavinila. Tato přepětí 
mají obyčejně náběžné doby v rozsahu 1 mikrosekunda až několik milisekund.  
 
V sítích nízkého napětí se mohou přechodná přepětí dělit na: 

• přepětí s dlouhým čelem –doba čela od 20 mikrosekund do 5000 mikrosekund a doba půltýlu do 
20 milisekund 

• přepětí s krátkým čelem- s dobou čela od 1 mikrosekundy do 20 mikrosekund a dobou půltýlu do 
300 mikrosekund 
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3. Technické prostředky pro monitorování parametrů 
kvality  
 
V této kapitole se zabývám přístroji určenými pro měření kvality elektrické energie. Na trhu výrobců 
síťových analyzátorů působí mnoho firem jako ELCOM, Fluke, KMB Systems, Chauvin Arnoux nebo 
GCM. Analyzátorů kvality elektrické energie je velké množství a proto uvádím pro každou z výše 
uvedených firem jeden model, který patří do třídy přesnosti A,případně třídy S. 
 
Dle IEN 61000-4-30 [12] je třída přesnosti A definována jako:  
 

Parametr Rozsah Tolerance nejistoty 
Frekvence 50 Hz ± 7,5 Hz 

60 Hz ±9 Hz 
±10 mHz 

Napětí 10 – 150% dohodnutého napětí ±0,1% 
Proud Rozsah přístroje ±0,1% 
Flikr  Pst / Plt 0,2 až 10 ±5% 
Harmonické napětí 0 až 5% ±0,15% 
Meziharmonické napětí 0 až 200% ±5% 
Nevyváženost ∆V/V @ PST = 2 ±5% 

Tab. 9: definice třídy A 
 

Třída S je se používá pro statistická zjištění a smluvní aplikace tam, kde nejsou spory. Jedná se o více 
specifikovanou verzi třídy přesnosti B. 

 

3.1 ELCOM ENA 500 

 
Tento přístroj je součástí komplexního modulárního systému BK-ELCOM pro monitorování a analýzu 
kvality elektrické energie v souladu s platnými normami. Tento systém využívá technologie virtuální 
instrumentace. Základem celého systému je výkonné PC, které je zabudované do přenosné odolné skříně.  
 
 
Firma ELCOM nabízí 5 variant analyzátoru a to: 
 

ENA500.11 -  jeden napěťový a jeden proudový systém (každý o čtyřech měřených kanálech)  

ENA500.12 - jeden napěťový a dva proudové systémy (každý o čtyřech měřených kanálech)  

ENA500.13 - jeden napěťový a tři proudové systémy (každý o čtyřech měřených kanálech)  

ENA500.14 - jeden napěťový a čtyři proudové systémy (každý o třech měřených kanálech +  

1x In – celkem 13 proudových vstupů)  

ENA500.22 - dva napěťové a dva proudové systémy (každý o čtyřech měřených kanálech)  

ENA500.50 - pět napěťových systémů (každý o třech měřených kanálech) 
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Technická specifikace ENA 500 [14] 
Všeobecně 

Intervaly ukládání K*0,2s /3s / k*1 min / 10 min / 15 min / 2h 
Pracovní teplota 0 až +50ºC, volitelně -15 až +50ºC 

Teplota skladování -30 až +80ºC 
Rozměry 120 (170) x 340 x 300 mm (v x š x h) 

Hmotnost 7 kg 

Napěťové vstupy 
Počet vstupů Volitelně 1x4, 2x4, 5x3 

Vstupní rozsahy 65, 110, 250, 450 V (rms) 
Šířka pásma 45 Hz až 2,5 kHz 

Vstupní impedance 200 kΩ, 10 pF 
Izolační pevnost 4,2 kV RMS, 50 Hz, 1 min 

Přesnost ± 0,1 % 
Zapojení 1-f, 3-f, 3-f + N, hvězda, trojúhelník a Aron 

Proudové vstupy 
Počet vstupů Volitelně 1x4, 2x4, 3x4, 5x3, 4x3 

Vstupní rozsahy Dle použitých proudových kleští 
Šířka pásma 45 Hz až 2,5 kHz 

Přesnost ± 0,1 % 
Normy 

Bezpečnost ČSN EN  60950 

EMC ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2 až 6 
Pro analýzu ČSN EN 50160, ČSN EN 61000-4-7,  

ČSN EN 61000-4-15, ČSN EN 61000-4-30 

Hardware 

Operační paměť 512 MB RAM 
Procesor Intel Pentium M 

HDD 80 GB 

Displej Volitelný, připojitelný přes VGA rozhraní 
Rozhraní VGA, 2x USB, RS 232, RS 485, Ethernet 

A/D převodník 16 bitový 
Vzorkovací frekvence 9600 S/s, 19200 S/s, 38400 S/s 

Napájení 180 až 265 V AC, 47 až 63 Hz 
Příkon 100 VA 

Tab. 10: Parametry přístroje ENA 500 
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Obr. 8: Analyzátor BK-ELCOM v provedení ENA 500.13 

 
 
 

3.2 Fluke – Fluke 435-II  
 
 
Tento multifunkční analyzátor je přenosný a umožňuje měření a záznam čtyř napětí a proudů dle normy 
[1]. Umožňuje dále výpočet ztrát jak jalových, tak ztrát nesymetrií a zkreslením. Výhodou tohoto 
analyzátoru je jeho možnost použití jak v sítích o frekvenci 50 Hertz, tak v sítích o kmitočtu 60 Hertzů. 
 
 
 

Technická specifikace Fluke 435-II [11] 
Jmenovitá frekvence 50Hz,60 Hz 
Pracovní teplota 0 až +40ºC, +40ºC až +50ºC bez baterie 
Teplota skladování -20 až +60ºC 
Rozměry 265 x 190 x 70 mm 
Hmotnost 2 kg 
Napěťové vstupy 
Počet vstupů 4 (3 fáze + nulový vodič) 
Vstupní rozsahy Volitelně 1 až 1000 V dle IEC 61000-4-30 
Šířka pásma >10kHz, až 100kHz pro režim přechodných dějů 
Vstupní impedance 4 MΩ, 5 pF 
Převodové poměry 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 10 000:1, a proměnný 
Proudové vstupy 
Počet vstupů 4 (3 fáze + nulový vodič) 
Typ Klešťový proudový transformátor s mV výstupem nebo i430flex-

TF 
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Jmenovitý vstupní rozsah 0-±3,0Vpeak, 0-±3,97Vrms sinus. křivka 
Rozsah 0,5 Arms až 600 Arms s  adaptérem i430flex-TF(citlivost 10x) 

5 Arms až 6000 Arms s  adaptérem i430flex-TF(citlivost 1x) 
0,1 mV/A až 1V/A s volitelnými stř nebo ss kleštěmi 

Vstupní impedance 1 MΩ 
Šířka pásma >10kHz 
Převodové poměry 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 10 000:1, a proměnný 
Hardware 
Paměť Standardně 8 GB SD karta, volitelně až 32 GB 
Displej LCD, 6 palců, 320 x 240 pixelů 
Rozhraní USB, RS-232 
A/D převodník 16 bitový 
Vzorkovací frekvence 9600 S/s, 19200 S/s, 38400 S/s 

Napájení Přepínatelné 115 V, 230 V adaptér se zástrčkou pro danou zemi; 
Li-ion BP290 baterie (standardně 6,5 hodiny provozu) 

Tab. 11: Parametry přístroje Fluke 435 – II 

 

 
Obr. 9: Analyzátor Fluke 435 – II 

 

 

3.3 KMB Systems - SMPQ 33 

 
Tento přístroj , který se dle normy IEC EN 61000-4-30 edice 2 řadí do třídy S, je vhodný pro dlouhodobé 
a nepřetržité vyhodnocování kvality dle normy ČSN EN 50160[1]. Je schopen vyhodnocovat jak 
krátkodobé tak dlouhodobé míry vjemu flikru dle normy IEC 61000-4-15 a harmonické ručení až do 50. 
harmonické dle  normy IEC 61000-4-7. 
 



  

 - 18 - 

Technická specifikace SMPQ 33[10] 
Jmenovitá frekvence  50 / 60 Hz 
Měřící rozsah 42,5 až 57,5  /  51 až  69 Hz 
Pracovní teplota -25 ºC až 60 ºC 
Displej Podsvětlený LCD displej, 240 x 160 bodů 
Rozměry 96 x 96 x 80 mm 
Hmotnost 0,3 kg 
Frekvence  
Měřící rozsah 42,5 až 57,5 / 51 až 69 
Nejistota měření ±10 mHz 
Napětí  
Měřící rozsah  3 až 800 V stř (proti PE) /  

5 až 1380 Vstř (fázové / sdružené 
Nejistota měření ±0,1% z hodnoty ±0,1V ( v rozsahu 5 – 500Vstř

±0,1% z hodnoty ±0,5V(v celém rozsahu) 
Maximální přetížení 1200 Vstř / 1 minuta 
Flikr  
Měřící rozsah 0,4 až 10 
Nejistota měření ±5% z hodnoty ( dle IEC 61000-4-15) 
Krátkodobé poklesy/zvýšení napětí  
Nejistota měření ±0,5% U nom 
Napěťová nesymetrie  
Měřící rozsah 0 až 5% 
Nejistota měření ±0,15% z hodnoty nebo ±0,15% 
Harmonické a meziharmonické  
Referenční podmínky Ostatní harmonické až do 200% třídy 3 dle IEC 

61000-2-4 ed. 2 
Měřící rozsah 10 až 100% třídy 3 dle IEC 61000-2-4 ed. 2 
Nejistota měření dvojnásobek úrovní třídy 2 dle IEC 61000-2-4 

ed. 2 
THDU   
Měřící rozsah 0 až 20% 
Nejistota měření ±0,3 
Proud  
Měřící rozsah 0,005 až 7 Astř 
Nejistota měření I<=0,5% Inom: ±0,3% z hodnoty ±0,003A 

I>0,5% Inom:   ±0,1% z hodnoty ±0,001A 
Nominální proud 1 až 5 Astř 
Maximální přetížení 70 Astř  / 1 minuta 
Proudová nesymetrie  
Měřící rozsah 0 až 5% 
Nejistota měření ±0,15% z hodnoty nebo ±0,15% 

Harmonické a meziharmonické  
Měřící rozsah 0 až 100% Inom 
Nejistota měření 
Ih <= 10 % Inom 

Ih >   10 % Inom 

 
±0.5% Inom 

±5 % z hodnoty 
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THDI  
Měřící rozsah 0 až 200% 
Nejistota měření ±0,3% z hodnoty ±0,3 
Činný/jalový výkon, účiník  
Nejistota činného / jalového výkonu ±0,5% z hodnoty ±0,05 W (var) 
Nejistota účiníku ±0,005 
Energie  
Měřící rozsah 4 kvadranty 
Nejistota měření činné energie Třída 0,5S dle EN 62053-21 
Nejistota měření jalové energie Třída 2 dle EN 62053-23 

Tab. 12: Parametry přístroje SMPQ 33 
 
 

 
 

Obr. 10: Analyzátor kvality elektrické energie SMPQ 33 
 

 

3.4 Chauvin Arnoux – C.A 8342 
 
Tento přenosný analyzátor s barevným dotykovým displejem je vhodný pro měření jak 
jednofázové tak třífázové vyvážené nebo nevyvážené sítě. Vyznačuje se svou velkou vzorkovací 
frekvencí 1MHz, díky které dokáže zaznamenat velmi krátké děje. 
 

Technická specifikace C.A 8342 [13] 
Jmenovitá frekvence 15 - 70 Hz 
Vzorkovací frekvence 1000 kHz 
Přesnost  ±0,1% 
Napětí fáze – nulový vodič 600 Vrms 
Napěťové vstupy 4 diferenciální vstupy pro AC/DC napětí 
Proudové vstupy 4 vstupy pro AC/DC proudy  až do 2000 A 
Výkon W,Var,VA,Min,Max 



  

 - 20 - 

Energie Vytvořená a spotřebovaná,činná,jalová, kapacitní a indukční 
Přechodné děje 2 periody před a 3 periody po přechodném ději 
Impedance NE 
Vzdálená signalizace ANO 
Nesymetrie Celková nesymetrie-kladný,záporný sekvenční proud;fázový posun 
Flikr (IEC 61000-4-15) Pst,Plt,klouzavé Plt 
Harmonické (IEC 61000-4-7) Až do 63. řádu pro U,I a VA, směr harmonických,THD,sousední 

harmonické 
meziharmonické ANO 
Paměť 128 MB 
Hmotnost 1,9 kg 
Rozměry 300 x 64 x 203 mm 
Elektrická bezpečnost 600 V kategorie III 
Software DRAN-VIEW 
Napájení Síť / baterie 
Baterie 2 hodiny 
Displej Barevný dotykový LCD 
Rozhraní USB, Ethernet, sériový port pomocí adaptéru 

Tab. 13: Parametry přístroje C.A 8342 
 
 

 
Obr. 11: Analyzátor C.A 8342  
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4.0 Ukázka vyhodnocení dat 
 
V následující kapitole budou rozebrány naměřené hodnoty na proměřeném modelu zobrazeném na 
obrázku. K vyhodnocení byly využit program od společnosti Elcom BK- Report. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orb. 12: Schéma proměřovaného modelu vedení 
 

 
Vyhodnocení naměřených dat probíhalo přímo na přístroji BK-ELCOM, na kterém byl nainstalován 
software BK – Report. Pro využití těchto dat bylo použito histogramů, na kterých jsou vidět meze, 
v kterých se změřený signál za sledované období pohyboval. Pro místo A jsou zpracovány hodnoty jak 
s tak i bez programu BK-ELCOM. V této části jsou uvedeny pouze parametry flikr, zkreslení THD a 
následně tabulka všech parametrů dle normy [1]. Všechny vyhodnocené parametry jsou uvedeny v příloze 
I. 
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4.1.1 Vyhodnocení dat z místa A 

 
Prvním vyhodnocovaným kvalitativním parametrem elektrické energie je flikr. Ten je charakterizován 
pomocí dvou charakteristik: krátkodobé a dlouhodobé.Dle normy [1] není krátkodobá míra vjemu flikru 
nijak omezena. Na rozdíl od krátkodobé míry je dlouhodobá míra vjemu flikru limitována a musí být 
menší nebo rovná jedné. Dlouhodobá míra vjemu flikru Plt se měří po dobu dvou hodin neboli skládá se 
z dvanácti naměřených hodnot krátkodobé míry flikru, jež se měří v desetiminutových intervalech.  
Průběh a histogram dlouhodobé míry vjemu flikru je zobrazen na obrázcích 13 a 14. Maxima bylo 
dosaženo v druhé a třetí fázi při velikosti 0,89. Minimum ve všech třech fázích je v nule. V histogramu je 
dále vidět, že většina hodnot Plt byla v rozmezí 0,25 až 0,75. Špička zobrazená v grafu průběhu Plt je  
ignorována,  
 

 
Obr. 13: Průběh dlouhodobé míry vjemu flikru 

 
Obr 14: Histogram dlouhodobé míry vjemu flikru 
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THDu  neboli činitel celkového harmonického zkreslení charakterizuje nelinearitu sinusového průběhu a 
musí být dle [1] menší jak 8%. Na obrázcích 15 a 16 jsou znázorněny průběh a histogram této veličiny 
pro tři fáze. Maximální hodnoty jsou 0,92; 0,67 a 0,47 pro fáze a tedy vyhovují normě. 
 

 
Obr. 15: Průběh zkreslení THDu 

 
 

 
 

Obr. 16: Histogram zkreslení THDu 

 

 
 
Tabulka 14 uvádí hodnoty kvality napětí za měřené období od 11.11 do 12.11 2008. Všechny uvedené 
parametry vyhovují limitům normy ČSN EN 50160. 
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Tab. 14: Tabulka naměřených hodnot 

 

4.1.2 Vyhodnocení dat z místa A pomocí tabulkového procesoru 
 
Pro porovnání je zde vytvořena tabulka, kde si můžeme porovnat hodnoty naměřené a ručně zpracované 
s hodnotami naměřenými a zpracovanými pomocí programu BK – ELCOM. 
 
Veličina Limit Interval 95% hodnota 95% hodnota 95% hodnota Splňuje? 
Celkově         Ano 
Flikr           L1         L2         L3    Ano 
Plt 95% <=1 10 minut       0,896        0,916        0,921    Ano 
THD U           L1         L2         L3    Ano 
THD U 95% <=8% 10 minut        0,84        0,60        0,34    Ano 
Harmonické  
-10 minut 

          L1         L2         L3    Ano 

3. harmonická         0,470       0,504       0,181    Ano 
5. harmonická         0,585       0,163       0,127    Ano 
7. harmonická         0,336       0,202       0,187    Ano 
9. harmonická         0,049       0,045       0,046    Ano 
11. harmonická         0,126       0,160       0,136    Ano 

Tab. 15: Tabulka naměřených hodnot zpracovaných tabulkovým procesorem 
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4.1.2 Vyhodnocení dat z místa B 
 
 
Obrázky 17 a 18 zobrazují průběh a  histogram pro dlouhodobou míru vjemu flikru pro místo B.  
Minimální hodnoty Plt bylo dosaženo v modré – druhé fázi, kdy se Plt rovnal hodnotě 0,100. Maxima bylo 
dosáhnuto červeno – první fází. Tyto hodnoty odpovídají normě [1]. 

 
Obr. 17:  Průběh dlouhodobé míry vjemu flikru 

 
 
 

 
Obr. 18:  Histogram dlouhodobé míry vjemu flikru 
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Činitel celkového harmonického zkreslení THDu  musí být dle [1] menší jak 8%. Na obrázcích 19 a 20 
jsou znázorněny průběh a histogram této veličiny pro tři fáze. Maximální hodnoty byla změřena v druhé 
fázi a minimální v první fázi.  
 

 
 

 
Obr. 19: Průběh zkreslení THDu 

 
 
 

 
Obr. 20: Histogram zkreslení THDu 

 

 

V tabulce 16 jsou uvedeny všechny sledované parametry pro dané časové období. Celkově všechny 
parametry splňují zadané limity.  
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Tab. 16:Tabulka naměřených hodnot 

 
 
 

4.1.3 Vyhodnocení dat z místa F 
 
Obrázky 21 a 22 zobrazují průběh a  histogram pro dlouhodobou míru vjemu flikru pro místo F.  
Minimální hodnoty Plt bylo dosaženo v první fázi, kdy se Plt rovnal hodnotě 0,090. Maxima bylo 
dosáhnuto v modré – druhé fází. Nejvíce se dlouhodobá míra vjemu flikru pohybovala v rozmezí od 0,500 
do 0,600. Změřené hodnoty odpovídají normě a jsou tedy v pořádku. 
 

 
Obr.21: Průběh dlouhodobé míry vjemu flikru 
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Obr. 22: Histogram dlouhodobé míry vjemu flikru 
 

Průběh a histogram činitele celkového harmonického zkreslení THDu  je zobrazen na obrázcích 23 a 24. 
Maximální hodnoty byla změřena v druhé fázi a minimální v třetí fázi.  

 

 
Obr. 23: Průběh zkreslení THDu 
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Obr. 24: Histogram zkreslení THDu 

 
 
V tabulce 17 jsou uvedeny všechny sledované parametry pro dané časové období. Celkově všechny 
parametry splňují zadané limity. 

 
                                                        Tab. 17: Tabulka naměřených hodnot 
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Závěr: 
 

Cílem teoretické části této práce bylo vytvoření přehledu charakteristik nízkého, vysokého a velmi 
vysokého napětí a určení dovolených hodnot pro jednotlivé charakteristiky společné s rušivými jevy, 
které mohou ovlivnit kvalitu elektrické energie. Požadavky na kvalitu elektrické energie určuje především 
norma ČSN EN 50160, dále pak normy elektromagnetické komptability a pravidla provozu distribučních 
soustav. V první kapitole jsou uvedeny základní informace, které ovlivňují kvalitou elektrické energie 
v sítích jak NN, tak VN a VVN. 
 

Druhá kapitola popisuje jednotlivé hlavní charakteristiky napětí, jimiž jsou: kmitočet sítě, 
velikost napájecího napětí, odchylky napájecího napětí, rychlé změny napájecího napětí – flikr, 
krátkodobé poklesy napájecího napětí, krátkodobá a dlouhodobá přerušení napájecího napětí, dočasná a 
přechodná napětí, nesymetrie napájecího napětí, harmonická napětí, meziharmonická napětí a úrovně 
napětí signálů v napájecím napětí a jejich odchylky od ideálního průběhu. Tyto odchylky mají za následek 
zhoršení kvality elektrické energie.  
 

Poslední čtvrtá kapitola se zabývá analýzou naměřených hodnot a jejich vyhodnocením ať už 
s použitím softwaru BK-Report od společnosti ELCOM a nebo použitím tabulkového procesoru. Tabulky 
14, 16 a 17 uvádí výsledky měření zadaných kvalitativních parametrů pro dané napěťové hladiny 
v časovém období od 11. listopadu 2008 do 18. listopadu 2008 pomocí program BK - Report a následně 
je srovnává s limitami danými normou ČSN EN 50160. Dle dané normy všechny kvalitativní parametry 
vyhovují. Tabulka 15, která byla zpracována pomocí tabulkového procesoru uvádí téměř tytéž hodnoty, 
avšak se zdlouhavějším zpracováním.  

 
Při měření se vyskytlo v místech měření A,D a G přerušení napětí. Jelikož se distributoři elektrické 

energie řídí i Pravidly provozování distribuční soustavy (PPDS), které vychází z normy ČSN EN 50160, 
je nutné upozornit na případné rozdíly. U meziharmonických složek napětí byla překročena na měřených 
místech D a G dovolená hodnota daná PPDS, vycházející z hodnot daných normami ČSN EN 61000-2-2 
a ČSN EN 61000-2-12. Konkrétně se jedná o meziharmonickou složku číslo 5,5. Tyto hodnoty zobrazují 
tabulky 4 a 7 v příloze I. K určení důvodů těchto překročení je potřeba dobrá znalost sítě a připojených 
zařízení. Jedná se pouze o poměrně malé hodnoty, které dosahují ani ne poloviny procenta základní 
harmonické.
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Přílohy: 
Příloha I na CD č. 1: Naměřená data 


