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ABSTRAKT 
 

Nejrozšířenějším typem distribučních sítí jsou sítě kompenzované, které při jednopólové 
poruše kompenzují pomocí zhášecí tlumivky kapacitní proud soustavy protékající místem 
poruchy. Úroveň reziduálního proudu je pak velmi malá a nezávislá na místě vzniku zemního 
spojení, což značně komplikuje rychlou a přesnou lokalizaci místa poruchy. Jelikož dosud 
užívané metody pro lokalizaci poruchy uvnitř rozsáhlých distribučních soustav mají řadu 
nevýhod, je tato práce zaměřena na návrh nové metody pro lokalizaci zemního spojení uvnitř 
kompenzovaných sítí.  

Nutnost monitorování charakteristických parametrů elektrické energie a vývoj distribučních 
sítí směrem ke konceptu „SmartGrids“ kladou požadavky na vývoj a instalaci měřících či 
záznamových zařízení i do jednotlivých distribučních trafostanic (DTS). V případě, že budou ve 
většině DTS dané distribuční soustavy instalována monitorovací zařízení a veškerá jimi 
zaznamenaná data budou vhodně centralizována a časově synchronizována, otevřou se nové 
prostředky pro optimalizaci a řízení takto monitorovaných sítí.  

Dizertační práce se zabývá možností využití dat zaznamenaných na sekundárních stranách 
distribučních transformátorů 22/0,4 kV k lokalizaci poruchy uvnitř kompenzovaných sítí 
vybavených automatikou pro krátkodobé navýšení činné složky poruchového proudu. Pro 
vymezení postižené oblasti je využito monitoringu napěťových poklesů, které jsou vyvolány 
připnutím pomocného odporníku pro navýšení činné složky poruchového proudu. Metodika pro 
vymezení postiženého úseku vedení je otestována za pomoci matematického modelu části 
distribuční soustavy. S využitím tohoto modelu testovací sítě je provedena série simulací, která 
umožňuje posoudit korektní funkci a potenciál metody pro její možnou aplikaci v reálných 
provozních podmínkách. Na základě těchto dílčích výsledků a teoretické analýzy je navrženo a 
provedeno experimentální měření, které umožňuje zhodnotit teoretické předpoklady a možnosti 
metody v reálných provozních podmínkách. 

 
KLÍČOVÁ SLOVA: zemní spojení; kompenzovaná síť; lokalizace poruchy; distribuční 

transformátor; pomocný odporník; simulace; PSCAD  
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ABSTRACT 
The most widespread system of an earthing neutral point of a supply transformer in a MV 

network is an earthing through an arc-suppression coil. In this case of a resonant-earthed power 
system a fault current is compensated by the suppression coil and only residual current flows 
through a fault point. A value of the residual current is much smaller then a value of an original 
capacitive current of the network and is not dependent on the fault location. According to that 
reasons it is really complicated to fast and accurately determine the fault point location. Since 
nowadays used methods for the ground fault location inside wide distribution networks have a lot 
of disadvantages, the thesis is focused on a proposal of a new method for the ground fault 
location especially inside of a compensated network.  

The main reasons for a consecutive installation of power quality meters into distribution 
transformer substations are a power quality monitoring and a global evolution of an electrical 
network onto the “SmartGrids”. In case that all results from the meters are properly synchronized 
and centralized, new possibilities of control or of an evaluation of a network are enabled.  

This doctoral thesis proposes the possibility for the ground fault detection with an aid of 
synchronized records recorded on the low-voltage side of the distribution transformers 22/0.4 kV 
into the network equipped with automatics for short-time increasing of an active part of a faulty 
current. The described method uses a voltage drop evoked by connecting of the auxiliary resistor 
for location of the faulty section. The proposed method is tested with help of numerical model 
which presents a part of the distribution network Series of simulation are executed and correct 
function and force function of the method is reviewed. Finally the thesis describes real 
experiment and also a confrontation between simulation and real measuring, and also possibilities 
of method usage are commented. 

 

KEY WORDS:  ground fault; resonant earthed system; fault localization; distribution 
transformer; auxiliary resistor; simulation; PSCAD  
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 SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

0BΔ  Přírůstek netočivé složky susceptance [S] 

c_Nb_Na_N  , , CCC  Provozní kapacity nepostiženého vývodu [F] 

c_Pb_Pa_P  , , CCC  Provozní kapacity postiženého vývodu [F] 

eqC  Ekvivalentní kapacita mezi vodičem a zemí všech nepostižených vedení [F] 

321  , , CCC  Kapacity vedení vůči zemi [F] 

cba  , , EEE  Fázory elektromotorického napětí zdroje [V] 

c_Nb_N  , GG  Svod (příčná vodivost) nepostiženého vývodu [S] 

c_Pb_P  , GG  Svod (příčná vodivost) postiženého vývodu [S] 

TLG  ( )0NG  Konduktance respektující ztráty ve zhášecí tlumivce [S] 

0G  Konduktance vypočtená z netočivých složek [S] 

S0G  Netočivá konduktance (svod) nechráněných vedení [S] 

L0G  Netočivá konduktance (svod) chráněného vedení [S] 

321  , , GGG  Příčné vodivosti vedení vůči zemi (svody) [S] 

0GΔ  Přírůstek netočivé složky konduktance [S] 

cba  , , III  Fázory odběrových proudů [A] 

a_NI  Fázor proudu postižené fáze procházející skrz provozní kapacitu 
nepostiženého vývodu 

[A] 

c_Nb_N , II  Fázory svodových proudů nepostiženého vedení, procházející skrz 
svody nepostižených fází 

[A] 

c_Pb_P , II  Fázory svodových proudů postiženého vedení, procházející skrz svody 
nepostižených fází 

[A] 

CI  Kapacitní proud sítě [A] 

C_a_PI  Fázor proudu procházející skrz provozní kapacitu postiženého vývodu [A] 

C_PI  Fázor celkového kapacitního proudu postiženého vývodu [A] 

C_NI  Fázor celkového kapacitního proudu nepostiženého vývodu [A] 

c3c2c1  , , III  Fázory proudů procházející příčnými kapacitami vedení [A] 

c32c21c31  , , III  Fázory proudů vzájemnými kapacitami vedení [A] 
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fI  Fázor proudu procházejícího místem poruchy (poruchového proudu) [A] 

fi  Okamžitá hodnota poruchového proudu [A] 

k1I  Fázor jednofázového zemního proudu (při připnutém pomocném 
odporníku) 

[A] 

LI  Fázor kompenzačního proudu [A] 

WI  Efektivní hodnota zbytkového (svodového) proudu [A] 

WI  Fázor zbytkového (svodového) proudu [A] 

W_PI  Fázor činné složky netočivého proudu postiženého vývodu, úměrný 
konduktančnímu proudu nepostiženého vývodu a zhášecí tlumivky 

[A] 

0I  Fázor netočivé složky proudu [A] 

0i  Okamžitá hodnota netočivé složky proudu [A] 

René0_nepostiž −I  Fázor netočivé složky proudu nepostiženého vývodu bez připnutého 
pomocného odporníku 

[A] 

René0_nepostiž +I  Fázor netočivé složky proudu nepostiženého vývodu s připnutým 
pomocným odporníkem 

[A] 

Ré0_postižen +I  Fázor netočivé složky proudu postiženého vývodu s připnutým 
pomocným odporníkem 

[A] 

Ré0_postižen −I  Fázor netočivé složky proudu postiženého vývodu bez připnutého 
pomocného odporníku 

[A] 

0IΔ  Fázor přírůstku netočivé složky proudu [A] 

3po2po1po  , , III  Efektivní hodnoty proudu postiženého vývodu v napájecí rozvodně  [A] 

3po2po1po  , , iii  Okamžité hodnoty proudu postiženého vývodu v napájecí rozvodně [A] 

321  , , PFPFPF  Celkové účiníky odběrových proudů postiženého vývodu (L1, L2 a L3) [-] 

0q  Náboj v okamžiku vybíjecího procesu reprezentující složku netočivého 
proudu 

[C] 

fR  Přechodový odpor poruchy [Ω] 

kk / XR  Poměr rezistance a reaktance vedení [-] 

LR  Ztrátový odpor tlumivky [Ω] 

NR  Jmenovitá rezistance uzlového odporníku [Ω] 

PR  Rezistance pomocného odporníku [Ω] 

SHR  Rezistance odporníku automatiky přizemnění postižené fáze [Ω] 

VR  Rezistance vedení [Ω] 

t Doba trvání poruchy [s] 
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cba  , , UUU  Fázory fázových napětí v napájecí rozvodně [V] 

cDTS

bDTSaDTS , ,
U

UU
 

Efektivní hodnota fázového napětí na nn straně příslušné DTS [V] 

RaΔ +U  Fázor úbytku napětí ve fázi A po připnutí pomocného odporníku  [V] 

RaΔ −U  Fázor úbytku napětí ve fázi A před připnutím pomocného odporníku  [V] 

cba Δ ,Δ ,Δ UUU  Fázory úbytků napětí do místa měření (fází L1, L2 a L3) [V] 

Ue Efektivní hodnota napětí navýšení potenciálu rozvodny [V] 

fU  Efektivní hodnota napětí postižené fáze [V] 

fu  Okamžitá hodnota napětí postižené fáze [V] 

1Δ kU  Fázor úbytku napětí vyvolaný proudem 1kI   [V] 

nU  Jmenovitá hodnota fázového napětí [V] 

PΔU  Fázor změny napětí daný fázorovým rozdílem úbytku napětí před 
připnutím pomocného odporníku a po jeho připnutí  

[V] 

PcPbPa  , , UUU  Fázory fázových napětí na primární straně DT (strana vn) [V] 

PbcPabPca  , , UUU  Fázory sdružených napětí na primární straně DT (strana vn) [V] 

ScSbSa  , , UUU  Fázory fázových napětí na sekundární straně DT (strana nn) [V] 

( )SaS Δ Δ UU  Fázor změny napětí na sekundární straně DT po připnutí pomocného 
odporníku (ve fázi A) 

[V] 

SΔU  Efektivní hodnota poklesu napětí na sekundární straně DT po připnutí 
pomocného odporníku  

[V] 

SΔU  Fázor změny napětí na sekundární straně DT po připnutí pomocného 
odporníku  

[V] 

RWU −Δ  Fázor úbytku napětí vyvolaný zbytkovým proudem před připnutím 
pomocného odporníku 

[V] 

RWU +Δ  Fázor úbytku napětí vyvolaný zbytkovým proudem při připnutém 
pomocném odporníku  

[V] 

RZU −Δ  Fázor úbytku napětí vyvolaný odběrovým proudem před připnutím 
pomocného odporníku  

[V] 

RZU +Δ  Fázor úbytku napětí vyvolaný odběrovým proudem při připnutém 
pomocném odporníku  

[V] 

0U  Efektivní hodnota netočivé složky napětí (napětí uzlu transformátoru 
vůči zemi) 

[V] 

0U  Fázor netočivé složky napětí (napětí uzlu transformátoru vůči zemi) [V] 

0u  Okamžitá hodnota netočivé složky napětí [V] 
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0rezU  Napětí uzlu sítě při vyladěné zhášecí tlumivce na rezonanci [V] 

0ΔU  Fázor přírůstku netočivé složky napětí [V] 

U1, U2, U3 Efektivní hodnoty napětí vn v napájecí rozvodně [V] 

u1, u2, u3 Okamžité hodnoty napětí vn v napájecí rozvodně [V] 

sDOM3

2sDOM

1sDOM

,
,

U
U
U

 
Efektivní hodnoty napětí nn strany DTS Domanín [V] 

3sOLE

2sOLE

1sOLE

,
,

U
U
U

 
Efektivní hodnoty napětí nn strany DTS Olešná [V] 

3sPOH

2sPOH

1sPOH

,
,

U
U
U

 
Efektivní hodnoty napětí nn strany DTS Pohledec [V] 

31pRMS

23pRMS

12pRMS

,

,

U

U

U

 

Efektivní hodnoty sdruženého napětí v místě poruchy [V] 

31RMS

23RMS

12RMS

,
,

U
U
U

 
Efektivní hodnoty sdruženého napětí v místě napájecí rozvodny [V] 

VX  Reaktance vedení [Ω] 

BtotY  Admitance nepostižených vývodů [S] 

cCCY  Admitance zhášecí tlumivky [S] 

FdtotY  Celková admitance chráněného vývodu [S] 

0Y  Admitance vypočtená z netočivých složek [S] 
1

Z  Sousledná impedance systému [Ω] 

c_Nb_Na_N  , , ZZZ  Podélné impedance nepostiženého vývodu [Ω] 

c_Pb_Pa_P  , , ZZZ  Podélné impedance postiženého vývodu [Ω] 

0
LZ  Netočivá impedance vedení do místa poruchy [Ω] 

0
TZ  Netočivá impedance napájecího transformátoru [Ω] 

VZ  Impedance vedení [Ω] 

α  Činitel útlumu sítě [-] 

ε  Činitel nesymetrie sítě [-] 



  Seznam symbolů a zkratek 
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Použité zkratky: 

DT Distribuční transformátor  

DTS Distribuční transformační stanice  

FVE Fotovoltaická elektrárna  

ZS Zemní spojení  

ZT Zhášecí tlumivka  

 

 

 



 Úvod 

 

13

1 ÚVOD 
Nejrozšířenějšími poruchami v elektrizační soustavě jsou zkraty. Zkraty vznikají spojením 

jednotlivých fází navzájem nebo se zemí v soustavě s účinně uzemněným nulovým bodem 
transformátoru. Výjimku tvoří soustavy izolované nebo soustavy kompenzované, u kterých 
dochází vlivem vodivého spojení jedné fáze se zemí k zemnímu spojení. Jelikož poruchový proud 
během zemního spojení nedosahuje tak vysokých úrovní, jako v případě zkratů, není 
bezpodmínečně nutné okamžité vypnutí postiženého vývodu. V případech provozu rozsáhlých 
izolovaných soustav se zemním spojením však vzniká v místě poruchy reálné riziko úrazu 
nebezpečným dotykovým či krokovým napětím, způsobené průchodem poruchového proudu. 
Toto nebezpečí vedlo k velkému rozšíření sítí kompenzovaných, které jsou vybaveny zhášecí 
(kompenzační) tlumivkou umístěnou mezi nulový bod napájecího transformátoru a zemnící 
soustavu rozvodny. Zhášecí tlumivka v ideálním případě zcela kompenzuje kapacitní poruchový 
proud a místem zemního spojení prochází pouze zbytkový (svodový) proud činného charakteru. 
Díky nízké úrovni tohoto poruchového proudu v sítích kompenzovaných je minimalizováno 
riziko výskytu nebezpečného dotykového či krokového napětí a soustavu lze provozovat s 
ohledem na dovolené zatížení tlumivky do doby, než dojde k odstranění příčiny poruchy, a to bez 
zásadního vlivu na soustavu nn. Provoz kompenzované sítě tedy zkracuje dobu nutné 
beznapěťové pauzy v postižené oblasti a zvyšuje tak kvalitu dodávky elektrické energie. Velmi 
nízká úroveň poruchového proudu a nestálost parametrů postiženého obvodu během trvající 
poruchy však značně komplikují její lokalizaci. Právě díky velkému rozšíření sítí 
kompenzovaných a problematické lokalizaci zemních spojení je toto téma diskutováno již řadu 
let. Během tohoto období bylo na základě teoretických studií a numerických modelů vyvinuto 
mnoho metod či postupů pro lokalizaci postiženého vývodu a místa poruchy. Bohužel při jejich 
praktické aplikaci se odhalila spousta nedostatků a problémů, které způsobují selhání a následné 
neselektivní působení zařízení využívajících principů pro lokalizaci poruchy. Tato selhání tak 
maří jejich hlavní účel, kterým je včasné nalezení místa poruchy pro rychlé odstranění její příčiny 
a vedou k neustálému zdokonalování či vyvíjení nových metod a zařízení pro rychlou a přesnou 
lokaci poruchy. V této dizertační práci jsou proto zhodnoceny základní, v praxi používané, 
metody a prostředky pro lokalizaci místa zemního spojení. Na základě veškerých autorovi této 
práce dostupných poznatků souvisejících s problematikou lokalizace poruchy uvnitř 
kompenzované distribuční soustavy a provozem distribučních soustav je v této práci popsána 
metoda otvírající nové možnosti v problematice lokalizace zemního spojení. 
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2 PROBLEMATIKA ZEMNÍHO SPOJENÍ 
Základní parametry a možnosti provozu distribučních soustav jsou určeny zejména systémem 

uzemnění transformátoru vvn/vn, tedy způsobem spojení nulového bodu vn vinutí napájecího 
transformátoru se zemnící soustavou. Volba systému uzemnění nám definuje možnosti provozu 
soustavy z hlediska bezpečnosti, chránění, dimenzování či nepřetržitosti dodávky elektrické 
energie. V případě bezporuchového stavu symetrické sítě se způsob uzemnění nijak prakticky 
neprojeví na jejím provozu. Zásadní rozdíl je v případě poruchy, kdy dojde k vodivému spojení 
jedné fáze se zemí. Pokud tato porucha vznikne uvnitř sítě účinně uzemněné, mluvíme 
o jednofázovém zkratu a poruchový proud dosahuje úrovní, které vylučují další provoz postižené 
soustavy. V tomto případě musí dojít v co nejkratším čase k odpojení postiženého vedení a tedy 
i k přerušení dodávky elektrické energie. U sítí neúčinně uzemněných či izolovaných se jedná 
o zemní spojení, jehož poruchový proud nedosahuje tak vysoké úrovně a není tedy 
bezpodmínečně nutné okamžité vypnutí postiženého vývodu. Právě úroveň poruchového proudu 
je značně ovlivněna použitým systémem uzemnění a je tedy směrodatná pro určení rizika úrazu 
elektrickým proudem, dimenzování či pro zhodnocení mechanických následků způsobených 
poruchou. Díky velké rozloze a členitosti jsou distribuční soustavy vn, které hustě protínají 
převážnou část našeho území, vystaveny mnoha nepříznivým vlivům. Tyto vlivy, jako jsou 
například atmosférické podmínky, způsobují v případě venkovního vedení velké množství 
přechodných zemních spojení, které samy v krátkém čase odezní bez potřeby přerušení dodávky 
elektrické energie. Z tohoto důvodu jsou přednostně naše distribuční soustavy vysokého napětí 
provozovány jako neúčinně uzemněné. Využívány jsou celkem čtyři způsoby provozu 
distribučních soustav:  

a) Sítě izolované 

V případě provozu sítí izolovaných není nulový bod transformátoru spojen se zemnící 
soustavu, je od ní izolován (Obr. 2-1 a). Tento systém uzemnění je nejčastěji provozován 
zejména u malých lokálních distribučních soustav, kde hodnota celkového kapacitního proudu 
nepřesahuje hodnotu 20 A. Tento kapacitní zemní proud je dán fázorovým součtem kapacitních 
proudů převážně nepostižených fází celé sítě uzavírající se přes místo zemního spojení a je 
úměrný velikosti takto provozované sítě. Pokud však díky velké rozloze sítě dojde k překročení 
hodnoty 20 A kapacitního proudu je nezbytné provést jeho kompenzaci [1]. 

b) Sítě kompenzované 

Sítě kompenzované mají spojený nulový bod transformátoru se zemnící soustavou přes 
zhášecí tlumivku (Obr. 2-1 b). Tato zhášecí tlumivka umožňuje kompenzovat kapacitní proud 
zemního spojení tak, aby místem poruchy procházel pouze zbytkový (reziduální) proud mnohem 
nižší úrovně. Tento zbytkový proud tvoří obvykle 3 % – 10 % celkového kapacitního proudu a je 
převážně činného charakteru. Tímto způsobem lze provozovat sítě s kapacitním proudem až do 
100 A v případě sítí venkovních (venkovní vedení tvoří nejméně 98 % celé sítě), do 300 A 
v případě sítí smíšených (nejméně 10 % venkovního a 2 % kabelového vedení) a do 450 A 
v případě sítí kabelových (kabelové vedení tvoří nejméně 90 % celkové sítě) [1]. Velkou 
výhodou sítí izolovaných i kompenzovaných je možnost provozu soustavy se zemním spojením 
po dobu potřebnou pro odstranění jeho příčiny bez přerušení dodávky elektrické energie. Tento 
provozní stav nemá zásadní vliv na konečné odběratele, avšak existuje reálné riziko rozšíření 
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zemního spojení na závažnější poruchu (dvojité zemní spojení, mezifázový zkrat), která by vedla 
k okamžitému odpojení postiženého vývodu. 

c) Sítě uzemněné přes uzlový odporník 

Díky neustálému růstu zejména kabelových sítí v hustě obydlených a zasíťovaných místech 
se značně snižuje počet přechodných poruch. Jelikož v případě vzniku zemního spojení uvnitř 
kabelové sítě je velká pravděpodobnost, že vlivem hoření oblouku dojde k závažnějšímu 
poškození izolace kabelu s následným vznikem mezifázového zkratu, ztrácí provoz kabelových 
sítí jako kompenzovaných význam. Z tohoto důvodu se kabelové sítě provozují jako uzemněné 
přes uzlový odporník (Obr. 2-1 c) a postižené úseky jsou po vzniku poruchy vypínány. Jelikož 
tento uzlový odporník omezuje úroveň poruchového proudu, potýká se jeho správná volba 
s mnoha protichůdnými vlivy. Zajištění požadované bezpečnosti osob i zařízení při poruše, 
snížení možnosti rozšíření poruchy na těžší zkraty a zmenšení poklesu napětí při poruchách 
vyžadují volbu co nejnižších jmenovitých proudů uzlových odporníků. Na druhou stranu zajištění 
bezproblémové činnosti a dobré citlivosti ochran i v případě odporové poruchy si vyžaduje volbu 
odporníku s co nejvyšší jmenovitou proudovou hodnotou. Protože výsledný poruchový proud je 
dán fázorovým součtem proudu uzlového odporníku a celkového kapacitního proudu sítě, musí se 
volit jmenovitá hodnota uzlového odporníku s ohledem na celkový kapacitní proud sítě. Jako 
zásadu pro optimální volbu odporníku s ohledem na kapacitní proud sítě lze použít podmínku [2] 

C

n
N I

UR =    [Ω, V, A], (2.1) 

kde RN je jmenovitá rezistance uzlového odporníku, Un je jmenovitá hodnota fázového napětí a IC 
je kapacitní proud sítě. 

 
Obr. 2-1: Příklad systémů uzemnění používaných v distribučních soustavách vn 

d) Sítě kompenzované s připínáním odporníku 

Tento poslední typ systému uzemnění při provozu distribučních sítí spojuje výhody jak sítí 
kompenzovaných, tak i sítí uzemněných přes uzlový odporník. Při tomto provozu je mezi nulový 
bod transformátoru a zemnící soustavu zapojena zhášecí tlumivka a paralelně k této tlumivce 
nebo na její výkonové vinutí je připojen pomocný odporník (Obr. 2-1 d). Zásadní výhodou tohoto 
provozu je zachování kompenzace kapacitních proudů sítě, avšak pro zlepšení citlivosti zemních 
ochran je na krátkou dobu připnutým odporníkem navýšena činná složka poruchového proudu. 
Právě díky maximální eliminaci poruchového proudu při zachování dobré citlivosti zemních 
ochran je tento systém uzemnění jedním z nejrozšířenějších v našich venkovních či smíšených 
distribučních soustavách. Z tohoto důvodu je další část této kapitoly zaměřena právě na 
problematiku provozu kompenzovaných distribučních sítí s automatikou připínání pomocného 
odporníku.  
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2.1 Provoz kompenzovaných sítí s připínáním odporníku 
Obecně se v našich distribučních sítích používá centralizovaná kompenzace, kdy je 

využíváno jedné zhášecí tlumivky zapojené mezi uzel transformátoru a zemnící soustavu 
rozvodny. V ojedinělých případech (propojení dvou oblastí) lze provozovat více zhášecích 
tlumivek paralelně. Během provozu jsou tyto tlumivky laděny automatikou, která nastavuje 
zhášecí tlumivku do paralelní rezonance s celkovou kapacitou provozované sítě tak, aby místem 
poruchy procházel pouze malý zbytkový reziduální proud, proto se někdy těmto tlumivkám říká 
rezonanční případně Petersenovy, podle jejího vynálezce. Provoz kompenzované sítě se zemním 
spojením je naznačen na Obr. 2-2.  

 
Obr. 2-2: Provoz kompenzované sítě s poruchou (zemní spojení ve fázi L1) 

V případě uvedeném na Obr. 2-2 je zhášecí tlumivka nastavena tak, aby zcela kompenzovala 
kapacitní proudy c3c2c1  a  , III . Fázorový součet kompenzačního proudu LI  a všech kapacitních 
(zemních) proudů je proto nulový. Při této ideální kompenzaci protéká místem poruchy pouze 
zbytkový proud, který je dán fázorovým součtem svodových proudů jednotlivých fází a činného 
proudu tlumivky. Díky jeho malé úrovni je pro ochrany obtížné detekovat poruchu na postiženém 
vývodu a proto se aktivuje automatika pro připnutí pomocného odporníku, která tak zvýší činnou 
složku poruchového proudu. Tato automatika (Obr. 2-3 2 ) je spouštěna v přednastaveném čase 
po indikaci vzniku zemního spojení, nejčastěji po překročení prahové hodnoty nulové složky 
napětí a to pouze na nezbytný čas potřebný k vyhodnocení poruchy zemními ochranami (obvykle 
kolem 1 s). Pokud nedojde k samočinnému uhasnutí zemního spojení, dochází po úspěšné detekci 
postiženého vývodu k vyhledávání poruchy. Aby se eliminovalo riziko úrazu krokovým či 
dotykovým napětím a omezily se zejména tepelné účinky poruchového proudu na zasažené prvky 
sítě během doby do odstranění příčiny poruchy, využívá se v některých rozvodnách metody 
přizemnění postižené fáze v napájecí rozvodně (tzv. šentování) [3][4]. Díky této metodě dojde 
k umělému vytvoření paralelní cesty poruchovému proudu (Obr. 2-3 3 ), který se přerozdělí 
v poměru impedancí mezi místo poruchy a místo přizemnění postižené fáze. Jelikož je ve většině 
případů odpor vytvořeného vodivého spojení mnohem menší než odpor v místě poruchy, dojde 
k přenesení poruchového proudu z místa poruchy do místa přizemnění v napájecí rozvodně. Popis 
celé sekvence provozu distribuční soustavy se zemním spojením je uveden na Obr. 2-3. 
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Obr. 2-3: Provoz kompenzované sítě s připínáním odporníku při vzniku trvalého zemního spojení 

Na tomto obrázku je zjednodušeně naznačena napájecí rozvodna 110/22 kV vybavená 
automatikou připínání pomocného odporníku na výkonovém vinutí zhášecí tlumivky 
a automatikou přizemnění postižené fáze pro eliminaci poruchového proudu v místě zemního 
spojení. V případě, že dojde ke vzniku trvalého zemního spojení (č. 1) dojde k navýšení hodnoty 
netočivého napětí nad přednastavenou mez a automatika zhášecí tlumivky připne na krátkou dobu 
(1 s pro příklad na Obr. 2-3) v přednastaveném čase (2,5 s) k výkonovému vinutí pomocný 
odporník (č. 2). Po detekci postiženého vývodu dojde v přednastaveném čase (5 s pro příklad na 
Obr. 2-3) k sepnutí vypínače č. 3 a přizemnění postižené fáze přes rezistanci RSH k zemnící 
soustavě rozvodny.  

 

2.1.1 Zhášecí tlumivka 
Jak již bylo řečeno, zhášecí tlumivka se instaluje v napájecích rozvodnách distribuční 

soustavy a připojuje se k uzlu napájecího transformátoru. V případě, že uzel transformátoru není 
vyveden, lze zhášecí tlumivku připojit k uměle vytvořenému uzlu třífázové nulové tlumivky nebo 
k uzlu nezatíženého pomocného transformátoru v zapojení YNd1, které jsou připojeny 
k přípojnicím hlavní napájecí rozvodny se samostatnou výstrojí jako odběrová odbočka. Počet 
zhášecích tlumivek v napájecí stanici se volí podle počtu napájecích transformátorů, samostatně 
provozovaných přípojnic a velikosti kapacitního proudu napájené sítě [1]. Pro správné 
nastavování proudu zhášecí tlumivky a indikaci vývodu se zemním spojením je také v [1] 
uvedeno, že je nutné pro každou tlumivku připojenou k transformátoru 110 kV/vn s kapacitním 
proudem venkovní nebo smíšené sítě větším než 50 A zajistit také samočinnou regulaci vyladění 
tlumivky s možností manuální regulace proudu tlumivkou, zobrazení ukazatele proudového 
nastavení tlumivky i napětí na tlumivce pro sledování vyladěného stavu a automatiku odporu pro 
navýšení činné složky poruchového proudu (převážně stavebnicový odporník na výkonovém 
vinutí tlumivky). Schematické znázornění běžně používané zhášecí tlumivky je zobrazeno na 
Obr. 2-4. Tato zhášecí tlumivka je sestavena z primárního vinutí, dvou pomocných měřících 
vinutí a jednoho výkonového vinutí. Primární vinutí s nominální hodnotou napětí 13,3 kV je 
nastavováno automatikou ladění do požadovaného stavu kompenzace. Pomocné měřící vinutí KL 
slouží pro napojení přístrojového transformátoru proudu k měření kompenzačního proudu, druhé 
pomocné vinutí M1N1 je využíváno k měření uzlového napětí (netočivé složky napětí) U0 (napětí 
mezi nulovým bodem transformátoru a zemnící soustavou). 
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K výkonovému vinutí M2N2 s nominálním napětím 500 V je připojována sestava pomocných 
(stavebnicových) odporníků. Sestava odporníků umožňuje jejich konfiguraci dle přání 
provozovatele, rozšířená je sestava tří paralelních jednoohmových odporníků (Obr. 2-4), které 
jsou připojovány do paralelní kombinace manuálně nebo pomocí stykačů. Vzhledem 
k masivnímu nasazení zejména digitálních ochran je doporučeno nastavení stavebnicového 
odporníku na hodnotu 1 Ω [5]. Připínání pomocného odporníku je prováděno na základě kritéria 
U0 s doporučeným nastavením v oblasti přibližně 2 kV až 3 kV pro maximalizaci citlivosti 
zemních ochran [5]. 

Ladění zhášecí tlumivky 
Nezbytným prostředkem pro správnou kompenzaci kapacitního proudu je znalost rezonanční 

křivky soustavy. Tato křivka vyjadřuje závislost uzlového napětí U0 na kompenzačním proudu 
procházejícím tlumivkou IL pro danou oblast distribuční soustavy. Zjišťování rezonanční křivky 
se provádí postupným laděním zhášecí tlumivky, která je připojena k soustavě bez zemního 
spojení při průběžném odečítání hodnot U0 a IL. Zjišťování rezonanční křivky je však možné 
pouze u soustav nesymetrických, jako jsou soustavy s vysokým podílem venkovního vedení, 
které se projevují značnou nesymetrií fázových napětí vůči zemi. U kabelových sítí, které se 
naopak projevují dobrou symetrií fázových napětí (plochá rezonanční křivka), je nutné pro 
zajištění korektní funkce zhášecí tlumivky a pro zjištění charakteristických hodnot vytvořit 
umělou nesymetrii soustavy. Příklad rezonanční křivky je uveden na Obr. 2-5 [7]. Z této 
charakteristiky lze pak zjistit potřebné charakteristické hodnoty sítě, jako je: velikost kapacitního 
proudu provozované sítě IC, který je roven kompenzačnímu proudu v místě rezonančního napětí 
U0 rez, dále pak velikost svodového proudu IW, činitel útlumu sítě α, činitel nesymetrie sítě ε [1]. 
Pro příklad jsou tyto charakteristické hodnoty sítě uvedeny pro příslušnou rezonanční křivku na 
Obr. 2-5.  

Při provozu soustavy v kompenzovaném stavu se zhášecí tlumivka nastavuje na rezonanční 
napětí U0 rez, kdy během tohoto stavu zcela kompenzuje kapacitní proud sítě IC, jak také vyplývá 
z uvedené rezonanční křivky. Důležité je však říci, že 100% kompenzace základní harmonické 
kapacitního proudu soustavy není vzhledem k nesymetrii příčných admitancí možná. Úroveň 
kompenzace kapacitního proudu pak bude v případech nesymetrické soustavy závislá nejen na 
naladění zhášecí tlumivky, ale i na fázi postižené ZS. V současné době je trendem provozovat 
distribuční sítě zcela vykompenzované, kdy místem poruchy prochází nejmenší zbytkový proud. 

Obr. 2-4: Zjednodušené schéma zhášecí tlumivky 
s automatikou připínání pomocného odporníku k 
výkonovému vinutí 

Obr. 2-5: Příklad rezonanční křivky 
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Avšak v některých případech se lze setkat i s provozem soustavy jako mírně podkompenzované 
(IL<IC) nebo překompenzované (IL>IC). Zejména v případě sítí značně nesymetrických a u sítí 
s malými činnými odpory dosahuje napětí mezi nulovým bodem transformátoru a zemnící 
soustavou U0 značně vysoké úrovně, čímž dochází k namáhání nulového bodu napájecího 
transformátoru a vypínačů. Proto se zejména dříve pro snížení tohoto namáhání tlumivka 
rozladila, čímž došlo vlivem strmosti rezonanční charakteristiky k poklesu napětí v uzlu 
transformátoru. I nyní se lze setkat s provozem v mírně podkompenzovaném, případně 
překompenzovaném stavu, dle místních podmínek a zvyklostí provozu. V některých evropských 
zemích, jako je například Finsko, se využívá i kompenzace decentralizované [6]. V tomto případě 
je na každém vývodu umístěna samostatná tlumivka, která je pevně nastavena tak, aby 
kompenzovala pouze kapacitní proudy tohoto vývodu. V případě, že dojde k odpojení vývodu, 
odpojí se společně i zhášecí tlumivka, čímž se bez jakékoli regulace udržuje požadovaný stupeň 
kompenzace. Díky tomuto decentralizovanému řešení je však lokalizace místa poruchy ještě 
složitější než v případě u nás používané centralizované kompenzace. 

Nevýhodou všech doposud používaných zhášecích tlumivek je možnost kompenzování 
kapacitního proudu pouze o frekvenci základní harmonické, zbylé frekvence proto nejsou 
kompenzovány. Výrazný podíl 3., 5. a 7. harmonické v kapacitním proudu je zejména 
v rozsáhlých, hustě obydlených či průmyslových oblastech, kde mnohdy tyto nekompenzované 
složky vyššího řádu převyšují hodnotu zbytkového proudu základní harmonické. V těchto 
případech pak může dosahovat celkový zbytkový proudu procházející místem poruchy 
nebezpečných úrovní. Této nedokonalosti se však s výhodou využívá při lokalizaci zemního 
spojení, jak je popsáno v kapitole 3.1.1. 

2.2 Zemní spojení v kompenzované síti 
Hlavním problémem, se kterým se potýká problematika lokalizace zemního spojení, je fakt, 

že úroveň poruchového proudu (zbytkového proudu) je úměrná stupni kompenzace a velikosti 
postižené soustavy, tzn. jejímu celkovému kapacitnímu a svodovému proudu, které jsou pro 
jakékoli místo poruchy v síti shodné. Z tohoto důvodu nelze jednoduše a přesně definovat místo 
poruchy podobně, jako u sítí účinně uzemněných, na základě velikosti a toku poruchového 
proudu (netočivé složky proudu). Znalost chování celého systému, zejména proudových 
a napěťových poměrů během poruchy, je proto nezbytná k pochopení principu stávajících či 
k vyvíjení nových metod lokalizace zemního spojení. Pro jejich popis během trvajícího zemního 
spojení lze využít metody souměrných složek [7]. Jelikož tato metoda umožňuje popis pouze 
stacionárního stavu a také vzhledem ke spoustě používaných zjednodušení, jako je například 
soustředění parametrů, neuvažování vzájemných kapacit a indukčností, uvažování symetrie 
vedení atp., je použití této metody značně omezené. Z tohoto důvodu jsou často využívány 
simulační programy, kde jsou vytvářeny matematické modely řešené soustavy, které poměrně 
věrně simulují napěťové a proudové poměry během ustálených stavů i transientních dějů, které 
jsou v mnoha případech pro vyhodnocení klíčové. 

2.2.1 Popis napěťových a proudových poměrů během zemního spojení 
Chování celého systému od vzniku zemního spojení do doby jeho odeznění lze z hlediska 

napěťových a proudových poměrů popsat dvěma fázemi. První fázi charakterizují dva transientní 
jevy a druhá fáze je ustáleným stavem sítě. Během první fáze dochází k vybíjení kapacity mezi 
postiženou fází a zemí a paralelně také k nabíjení kapacit mezi nepostiženými fázemi a zemí [8]. 
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Tyto transientní jevy obvykle odeznívají během několika period a soustava přechází do 
stacionárního stavu. 

Vybíjení kapacity postižené fáze 

Při tomto procesu lze rozlišovat dva limitní stavy. Prvním extrémem nastává, když dojde ke 
vzniku zemního spojení v okamžiku průchodu napětí postižené fáze nulou, v tomto případě se 
náboj postiženého vedení blíží nule a vybíjecí kapacitní proud je minimální. Při druhém extrému 
je napětí postiženého vedení v okamžiku vzniku poruchy ve svém  maximu a náboj postiženého 
vedení a tedy i kapacitní vybíjecí proud je maximální. Tento vybíjecí proud se dále šíří všemi 
směry do sítě a uzavírá se přes provozní kapacitu postižené fáze, jak zobrazuje Obr. 2-6. Velikost 
tohoto vybíjecího proudu je dále závislá na velikosti celkové kapacity postižené fáze v celé síti, 
tj. na délce postižené fáze v síti včetně všech odboček od kmenového vedení. Uvnitř postižené 
soustavy dochází dle impedančních poměrů k vysokofrekvenčním oscilacím [7]. Frekvence 
těchto oscilací je závislá na parametrech a topologickém uspořádání sítě (počtu odboček, 
napájecích a distribučních transformátorů apod.). Jedná se o velmi krátký přechodový děj, který 
odeznívá během první periody po vzniku zemního spojení a je často využíván k lokalizaci 
poruchy [9]. 

 
Obr. 2-6: Nabíjecí a vybíjecí procesy po vzniku zemního spojení 

Nabíjení kapacit nepostižených fází 

Výsledkem předešlého procesu vybití postižené fáze je deformace symetrického trojúhelníku 
napájecího napětí (Obr. 2-7 a). Vybitím postižené fáze klesne její fázové napětí na hodnotu blížící 
se nule, čímž se zároveň změní fázové hodnoty napětí nepostižených fází na úroveň blížící se 
hodnotě sdružené, jak je znázorněno na (Obr. 2-7 c). 

 
Obr. 2-7: Změna fázových napětí při vzniku zemního spojení  

( a) bezporuchový stav, b) proces  vybíjení postižené fáze, c) ustálený stav s poruchou) 
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Jelikož napájecí transformátor stále dodává symetrické napětí, dochází k nabíjení 
nepostižených napětí nabíjecím proudem do doby, než napětí nepostižených fází nedosáhne 
potřebné hodnoty (Obr. 2-7 b). Velikost nabíjecího proudu je závislá na celkové kapacitě 
nepostižených vedení k zemi (celkovou délkou vedení uvnitř postižené sítě). Dále závisí na 
impedanci poruchové smyčky (impedanci vedení a impedanci poruchy), velikosti napětí a na 
náboji nepostižených fází v okamžiku vzniku poruchy. 

Stacionární stav během zemního spojení 

Tento stav charakterizuje napěťové a proudové poměry během trvajícího zemního spojení po 
odeznění všech transientních jevů. Při popisu této fáze se tedy neuvažuje jakákoliv změna 
parametrů postižené soustavy (spínací operace) či vliv obloukového zemního spojení (změna 
rezistance poruchy Rf). Zjednodušený popis proudových toků uvnitř jednoduché distribuční 
soustavy během zemního spojení je nastíněn na Obr. 2-8. Na tomto obrázku je zobrazena část 
kompenzované distribuční soustavy 22 kV, která je tvořena dvěma nezatíženými vývody 
z napájecí rozvodny 110/22 kV. Jeden z těchto vývodů je postižen ve fázi a) zemním spojením. 
Během trvajícího zemního spojení s odporem poruchy Rf se přes provozní kapacity a 
konduktance soustavy uzavírají svodové proudy. Tyto svodové proudy jsou složeny převážně 
z kapacitního proudu a v menší míře z proudu konduktančního. V případě, že se jedná o odporové 
zemní spojení (Obr. 2-8) nelze zanedbat vliv kapacitních proudů i v postižené fázi ( C_a_Pa_N  a II ). 
Díky ideálně nastavené zhášecí tlumivce jsou všechny tyto kapacitní proudy procházející skrze 
provozní kapacity Ca_N, Cb_N, Cc_N, Ca_P, Cb_P a Cc_P zcela kompenzovány kompenzačním 
proudem IL. Místem poruchy pak prochází pouze zbytkový poruchový proud, který je složen 
z jednotlivých konduktančních proudů procházejících přes konduktance nepostižených fází Gb_N, 
Gc_N, Gb_P a Gc_P (konduktanční proud postižené fáze lze vzhledem k jeho velmi nízké úrovni 
zanedbat) a z proudu procházejícího skrz konduktanci respektující nedokonalost tlumivky GTL. 

 
Obr. 2-8: Napěťové a proudové poměry během stacionárního stavu trvajícího zemního spojení 

V uvedeném případě provozu soustavy naprázdno lze zmiňované svodové proudy všech tří 
fází nepostiženého vedení naměřit na vývodu z napájecí rozvodny c_Nb_Na_N,  a  III , úroveň těchto 
proudů je závislá zejména na celkové délce tohoto vývodu včetně odboček. Podobně lze naměřit 
svodové proudy na vývodu postiženého vedení c_Pb_P  a II , avšak s tím rozdílem, že proud 
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postižené fáze a_PI  neodpovídá přímo svodovému proudu v této fázi. Tento proud je dán 

fázorovým součtem svodového (kapacitního) proudu postižené fáze daného vývodu c_a_PI  se 

zbytkovým (poruchovým proudem) fI , který je v tomto případě zcela činného charakteru. Tyto 
skutečnosti prezentuje i fázorový diagram uvedený na Obr. 2-8 a Obr. 2-10 h). Jelikož si je 
rozloha postiženého i nepostiženého vývodu v uvedeném případě rovna, dosahují kapacitní 
proudy postižené fáze obou vývodů srovnatelné úrovně. 

Při vyhodnocování poruchy uvnitř kompenzovaných sítí se ve většině případů vychází 
z netočivých složek proudu a napětí, proto jsou na Obr. 2-8 uvedeny také jejich poměry pro oba 
vývody z napájecí rozvodny, a z místa za zemním spojením (ze strany od napáječe). V případě 
vyhodnocení netočivých složek proudu 0I  a napětí 0U  u nepostiženého vývodu lze rozdělit jeho 
součtový proud 03xI  na celkový kapacitní proud vývodu C_NI  a celkový konduktanční proud 

vývodu W_NI , obě tyto složky jsou „odebírány“ z rozvodny nepostiženým vývodem. Podobně je 
tomu i v případě poměrů za místem poruchy. Zásadní odlišnost je patrná při rozboru netočivých 
složek postiženého vývodu, kde lze opětovně součtový proud 0x3 I  rozdělit do dvou složek na 

C_PI  a W_PI . Složka C_PI  definuje celkový kapacitní proud postiženého vývodu, avšak složka 

W_PI  není úměrná celkovému konduktančnímu proudu postiženého vývodu. Jelikož se 
v součtovém transformátoru na postiženém vývodu odečítá celkový konduktanční proud 
postiženého vývodu od poruchového proudu, je složka W_PI  v ideálním případě úměrná 
fázorovému součtu celkových konduktančních proudů všech nepostižených vývodů spolu se 
ztrátovým proudem tlumivky. Jinak řečeno je úroveň činné složky netočivého proudu 
postiženého vývodu závislá na celkové délce vedení napájeného z nepostižených vývodů 
soustavy. Tuto nevýhodu odstraňuje užití pomocného odporníku. 

Stacionární stav během zemního spojení s připojeným pomocným odporníkem 

Po připnutí pomocného odporníku jsou napěťové a proudové poměry podobné jako v případě 
zemního spojení. Zásadní rozdíl je však v úrovni jednotlivých proudů, kde díky připnutí 
pomocného odporníku dojde k radikálnímu navýšení činné složky poruchového proudu (Obr. 
2-10 i) – proud fI ). Tento stav lze reprezentovat na Obr. 2-8 radikálním zvýšením konduktance 
GTL a tím pádem i příslušného poruchového proudu, který několikanásobně převyšuje původní 
reziduální proud soustavy. Průchodem tohoto proudu skrz poruchovou smyčku dojde vlivem 
úbytku napětí na impedanci vedení a rezistanci poruchy ke vzrůstu napětí v postižené fázi aU  a 
následně i k poklesu napětí obou nepostižených fází bU  a cU  a netočivé složky napětí 0U . Tato 
změna napěťových poměrů se dále projeví ve změně jednotlivých svodových proudů, kdy dojde 
k navýšení svodového proudu postižené fáze a k poklesu svodových proudů nepostižených fází 
(Obr. 2-10 ch). Fázorové znázornění netočivé složky proudu a napětí pro postižený a nepostižený 
vývod reflektující výše popsané změny je uvedeno na Obr. 2-9. 

 
Obr. 2-9: Poměry netočivé složky napětí a proudu na vývodu z napájecí rozvodny před a po 
připnutí pomocného odporníku ( a) postižený vývod, b) nepostižený vývod) 
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Pro názorný popis proudových a napěťových poměrů uvnitř kompenzované soustavy ve 
všech popisovaných stavech byl vytvořen matematický model části distribuční venkovní sítě, 
která je reprezentována schématem na Obr. 2-8. Délka každého vývodu z napájecí rozvodny je 
200 km a odpovídá celkovému kapacitnímu proudu soustavy 23 A, který je ideálně kompenzován 
zhášecí tlumivkou. V polovině jednoho z vývodů je simulováno odporové zemní spojení 
s rezistancí poruchy 100 Ω. Model je dále vybaven automatikou připínání pomocného odporníku, 
který se krátkodobě připojuje paralelně ke zhášecí tlumivce a navýší činnou složku 
kompenzačního proudu o 58 A. Distribuční transformátory na obou koncích vývodů jsou 
nezatíženy. Na Obr. 2-10 jsou podrobně popsány pomocí fázorových diagramů poměry na 
začátku postiženého i nepostiženého vývodu vycházejícího z napájecí rozvodny a také proudové 
a napěťové poměry měřitelné za místem poruchy. Poslední řada fázorových diagramů (Kompletní 
fázorový diagram) naznačuje vliv jednotlivých provozních stavů na úroveň a fázi poruchového 
proudu.    

 
Obr. 2-10: Napěťové a proudové poměry uvnitř kompenzované sítě před vznikem a během 
zemního spojení uvnitř nezatížené a ideálně kompenzované distribuční soustavy 
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2.2.2 Charakteristika zemního spojení 
Skutečné průběhy proudových a napěťových poměrů během zemního spojení jsou velmi 

závislé na charakteru poruchy. Obecně lze zemní spojení charakterizovat dle jeho doby trvání, 
velikosti přechodového odporu či jeho charakteru [1]. 

Na základě velikosti odporu poruchy lze rozlišovat následující typy zemního spojení: 

Kovové zemní spojení – při tomto typu poruchy je hodnota přechodového odporu v řádech 
jednotek ohmů. Současná praxe však ukazuje, že míst, kde může v síti vn dojít ke vzniku 
kovového zemního spojení je poměrně málo. Při bližším pohledu na technické podmínky 
provozu distribuční sítě vn zjistíme, že jediným skutečně reálným místem vzniku kovového 
zemního spojení nebo zemního spojení s velmi malým odporem jsou místa s dobrým 
uzemněním, tedy např. spínací stanice vn či distribuční trafostanice vn/nn, když dojde 
k přeskoku oblouku přímo na neživou část trafostanice vodivě spojenou s uzemněním. 
Příklad oscilografického průběhu netočivých složek napětí a proudů postiženého vývodu 
v případě reálného kovového zemního spojení je zobrazen na Obr. 2-11. Výhodou kovových 
poruch je vysoká úroveň poruchového proudu a velmi nízké tlumení transientních jevů při 
vzniku zemního spojení, vlivem čehož dosahují špičky kapacitního vybíjecího proudu 
úrovně, která umožňuje bezproblémovou detekci poruchy.  

Odporové zemní spojení – v tomto případě dosahuje přechodový odpor poruchy hodnot od 
několika stovek až po tisíce ohmů. Zemní spojení s hodnotou odporu poruchy přesahující 
1 kΩ jsou pak dále v textu považována za vysokoodporová ZS. Odporová zemní spojení jsou 
nejčastějším typem poruchy ve venkovních distribučních sítích, příklad oscilografického 
průběhu netočivého proudu a napětí během odporového zemního spojení je zobrazen na Obr. 
2-12. Nevýhodou odporových zemních spojení je tlumení transientních jevů (vybíjecího 
proudu) a omezení úrovně poruchového proudu spolu s netočivou složkou napětí, jak také 
vyplývá z porovnání Obr. 2-11 a Obr. 2-12.  Tyto negativní vlivy značně ztěžují indikaci 
poruchy a její následnou lokalizaci. Obecně lze konstatovat, že poruchy s odporem nad 
1000 Ω jsou jen obtížně lokalizovatelné. Poruchy s odporem v řádech až několika tisíc ohmu 
jsou pak jen obtížně zaznamenatelné, jelikož velmi nízká úroveň netočivé složky napětí při 
této poruše je velmi obtížně odlišitelná od úrovně netočivé složky napětí v bezporuchovém 
stavu (vyvolaná nesymetrií soustavy). Při vysokoodporové poruše nemusí dosáhnout 
netočivá složka napětí prahové úrovně, díky čemuž nedojde k aktivaci automatik umožňující 
detekci této poruchy.  

Obr. 2-11: Oscilografický průběh netočivé 
složky proudu a napětí při kovovém ZS 

Obr. 2-12: Oscilografický průběh netočivé 
složky proudu a napětí při odporovém ZS 
(Rf = 1600 Ω) 
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Obloukové zemní spojení – přechodový odpor v místě zemního spojení je tvořen převážně 
odporem oblouku. Obloukové poruchy jsou charakteristické zejména krátkodobým 
přerušovaným hořením oblouku, které má za následek krátkodobá přepětí a proudové 
vybíjecí špičky velkých úrovní během poruchy. Příklad zobrazení oscilografického průběhu 
netočivé složky proudu a napětí postiženého vývodu během obloukového zemního spojení na 
poškozeném kabelu je zobrazen na Obr. 2-13. 

Dalším charakteristickým rysem, který se v poslední době značně projevuje, je obsah 
harmonických vyššího řádu v poruchovém proudu a to zejména v případě zemních spojení uvnitř 
městských či průmyslových distribučních sítích. Jelikož nejsou tyto složky kompenzovány 
zhášecí tlumivkou, dosahují často v poruchovém proudu vyšší úrovně než je reziduální proud 
základní harmonické. Na Obr. 2-14 je zobrazen příklad spektra efektivních hodnot jednotlivých 
frekvenčních složek obsažených v poruchovém proudu během zemního spojení uvnitř městské 
distribuční soustavy. 

 

Podle doby trvání lze rozdělit poruchy na: 

Velmi krátká (mžiková) zemní spojení – doba trvání tohoto typu zemního spojení je do 5s 

Krátkodobá zemní spojení – doba trvání je od 5 s do 10 minut 

Trvalá zemní spojení – doba trvání nad 10 minut 

Přerušovaná zemní spojení – jedná se o mžiková zemní spojení v krátkodobém sledu za sebou 
(přerušované hoření oblouku Obr. 2-13) 

Na Obr. 2-15 a Obr. 2-16 je uvedena četnost výskytů zemního spojení kategorizována dle 
typu a doby trvání poruchy vyhodnocená za jedno čtvrtletí v reálné mimoměstské oblasti 
venkovní distribuční soustavy. Z těchto grafů je patrné, že nejčastějším typem poruchy ve 
sledované oblasti je mžikové odporové zemní spojení s dobou trvání do 1 s. Podrobnější 
informace o četnosti a charakterech poruch v kompenzované soustavě jsou uvedeny v [10]. Na 
Obr. 2-15 je za vysokoodporové zemní spojení považována porucha s přechodovým odporem nad 
1 kΩ [11]. 

 
Obr. 2-13: Oscilografický průběh netočivé 
složky proudu a napětí při obloukovém ZS 

Obr. 2-14: RMS amplitudové spektrum 
poruchového proudu v městské distribuční síti [4]
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Další důležitou informací, kterou lze charakterizovat zemní spojení je okamžik jeho vzniku 
vzhledem k fázovému posunu postiženého napětí (fáze zapálení poruchy). Ten je určující pro 
úroveň vybíjecího proudu, jak bylo popsáno v kapitole 2.2.1. Na Obr. 2-17 je opětovně uvedena 
čtvrtletní četnost výskytu zemního spojení uvnitř mimoměstské venkovní distribuční sítě, 
kategorizovaná dle okamžité hodnoty postiženého napětí v okamžiku vzniku poruchy. Z tohoto 
grafu vyplývá, že přibližně 70 % všech zemních spojení bylo zapáleno v okamžiku průchodu 
postiženého napětí svým maximem. Podobné závěry jsou prezentovány i z rakouské venkovní 
distribuční soustavy, kde je na Obr. 2-18 podrobně zpracována roční četnost výskytu poruch 
vzhledem k fázi postiženého napětí. Závěrem můžeme říci, že většina poruch během sledovaného 
období byla zapálena v rozmezí úhlů 90º – 160º postiženého napětí a celková doba trvání poruchy 
byla v 70 % případů nižší než 1 s a ve 12 % delší než 7 s [12]. 
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Obr. 2-15: Čtvrtletní četnost výskytu zemního 
spojení kategorizovaná dle velikosti 
přechodového odporu 

Obr. 2-16:  Čtvrtletní četnost výskytu zemního 
spojení kategorizovaná dle doby trvání 
poruchy 

 

Obr. 2-17:  Čtvrtletní četnost výskytu zemního 
spojení ve venkovní síti kategorizovaná dle 
okamžiku zapálení poruchy 

Obr. 2-18: Roční četnost výskytu ZS v rakouské 
venkovní distribuční síti kategorizovaná dle 
okamžiku zapálení poruchy [12] 
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3 PŘEHLED DOSAVADNÍHO VÝVOJE 
Provoz kompenzovaných sítí se zemním spojením má mimo výhody i mnoho negativních 

následků. Mezi tyto následky patří zejména rozšíření zemního spojení na poruchy, které je nutné 
bezprostředně vypínat, jako je mezifázový zkrat či vznik druhého zemního spojení v postižené 
síti. Vlivem provozu soustavy se zemním spojením dochází také k elektrickému či 
mechanickému namáhání prvků postižené soustavy zapříčiněného přepětím a působením 
poruchového proudu, která způsobují nevratná poškození. Tyto negativní účinky provozu 
soustavy se zemním spojením kladou neustálé požadavky na rychlé odstranění poruchy. Aby bylo 
možné tuto poruchu rychle a efektivně odstranit, je v první řadě nutné ji přesně a v co nejkratším 
čase lokalizovat. Základním prostředkem pro korektní a rychlé vytypování místa vzniku zemního 
spojení je vhodně zvolená metoda. Jelikož má každá síť své specifické podmínky provozu a 
odlišnou topologii, bylo vyvinuto mnoho metod lokalizace místa zemního spojení. Tyto metody 
lze kategorizovat dle typu a charakteru vyhodnocovaných signálů [13].  

3.1 Základní metody pro lokalizaci zemního spojení  
Pro lokalizaci zemního spojení se v současnosti nejčastěji používají zařízení, která jsou 

založená na metodách uvedených v této kapitole. Veškeré doposud používané metody lze rozdělit 
do dvou základních skupin, na metody pasivní a aktivní [1]. Aktivní metody využívají 
k lokalizaci zemního spojení pomocného signálu se specifickou frekvencí, který je injektován do 
soustavy v případě poruchy a následným „stopováním“ tohoto signálu dojde k lokalizaci poruchy 
[14][15][16][17]. Vzhledem k tomu, že tyto aktivní metody nejsou zejména díky své technické 
náročnosti tak rozšířeny jako metody pasivní, bude tato kapitola zaměřena zejména na pasivní 
metody, které využívají napěťových a proudových signálů generovaných přímo sledovanou 
poruchou (zemním spojením) a nepotřebují tedy ke své funkci žádné uměle injektované signály. 

Pasivní metody detekce zemního spojení 

Tyto metody vychází z monitorování napěťových a proudových poměrů v postižené soustavě 
bez nutnosti použití jiného „pomocného“ zdroje signálu. Parametry napětí a proudů mohou být 
vyhodnocovány během přechodového děje (vybuzeného zemním spojením) nebo po jeho 
odeznění, proto lze tyto pasivní metody rozčlenit dále na metody statické využívající ustáleného 
signálu (po odeznění přechodového děje), dále na metody dynamické využívající signál během 
přechodového děje [1] a poslední skupinu vyhodnocující signál v ustáleném stavu, ale pro 
selektivní působení jsou napojeny na řídící a pomocné obvody zhášecí tlumivky. 

3.1.1 Statické metody 
Jsou metody využívající pro vyhodnocení místa poruchy ustáleného signálu zaznamenaného 

až po odeznění přechodového děje, v některých případech se pro zvýšení selektivity vyhodnocují 
i údaje před vznikem poruchy. Dosud nejužívanější statické metody jsou uvedeny níže: 

a) Metody pro izolované distribuční soustavy 

Porovnávání amplitudy netočivé složky proudu 

Metoda vyhodnocuje amplitudy netočivých složek proudů v jednotlivých vývodech. Je-li 
vlivem poruchy překročena přednastavená hodnota netočivého napětí, začnou se porovnávat 
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amplitudy netočivých složek proudů jednotlivých vývodů. Jako postižené vedení je poté 
označeno to, u kterého je amplituda maximální. Nevýhodou této metody je její nízká citlivost 
a nutnost velmi přesného měření netočivé složky proudu obzvláště v případech, kdy se kapacita 
postiženého vývodu blíží celkové kapacitě soustavy (délka postiženého vedení značně převyšuje 
délku ostatních vedení) nebo při vysoko-impedančních zemních spojeních [18][19][20].  

Porovnávání fáze netočivé složky proudu 

Metoda porovnává fáze nulových složek proudů jednotlivých vývodů. U vývodu se zemním 
spojením je fáze netočivé složky proudu oproti zbylým (nepostiženým) vývodům opačná. 
Obsahuje-li síť velmi krátká vedení (malá netočivá složka proudu), je citlivost metody velmi 
nízká a může dojít i k chybné lokalizaci. Korektní vyhodnocení také komplikuje proudová 
nesymetrie nebo vysoko-impedanční zemní spojení. 

Přesnost lokalizace zemního spojení se zvýší kombinací těchto dvou výše uvedených metod. 
V první fázi se vyberou vývody s nejvyšší amplitudou netočivé složky proudu, u těchto vývodů 
se poté provede porovnání fáze netočivé složky proudu. Vývod, který má opačnou fázi netočivé 
složky proudu, je označen jako postižený. Budou-li mít všechny vývody stejnou fázi, došlo 
k poruše v rozvodně. Dojde-li k vysoko-impedančnímu zemnímu spojení v soustavě, která 
obsahuje vedení krátkých délek, není ani tato kombinace metod stoprocentně funkční a může tak 
dojít k chybnému označení postiženého vývodu [21][22]. 

Určení toku netočivé složky jalového výkonu 

U postiženého vývodu předbíhá netočivá složka napětí netočivou složku proudu o 900, 
u nepostiženého vývodu se netočivá složka napětí opožďuje o 900 oproti proudu. Tato metoda 
vyhodnocuje tok jalového výkonu, respektive jeho znaménka. Je-li znaménko jalového výkonu 
na vývodu záporné, označí se vývod jako postižený a naopak, je-li znaménko jalového výkonu 
kladné, je vývod nepostižený. Výhodou proto je, že není nutné výkon porovnávat s ostatními 
vývody, ale problém se správnou lokalizací u poruch s malým netočivým proudem přetrvává 
[18]. 

Metoda maximální změny jalové složky netočivého proudu 

V bezporuchovém stavu se pro jednotlivé vývody vybere referenční signál netočivé složky 
proudu společně s fázovým posunem netočivé složky napětí a po vzniku zemního spojení se 
vyhodnotí jejich změna. Postižený vývod je poté ten, u něhož byla změna jalové složky 
netočivého proudu maximální [23]. Tento postup omezuje vliv nesymetrie na selektivitu metody. 

Všech čtyř výše zmiňovaných pasivních metod se využívá v izolovaných soustavách, ale 
díky kompenzaci kapacitního proudu je nelze použít v soustavách kompenzovaných. Tuto 
společnou nevýhodu odstraňují následující metody. 

b) Metody pro kompenzované distribuční soustavy 

Metoda detekce činné složky netočivého proudu (Wattmetrická metoda) 

Jelikož nelze zcela vykompenzovat poruchový proud (vždy přetrvává zbytkový proud 
činného charakteru), lze pro lokalizaci poruchy v kompenzovaných sítích využít směru právě 
tohoto reziduálního proudu. U postiženého vývodu je činná složka netočivého proudu popřípadě 
činný výkon netočivé složky vyšší a má opačný směr než u ostatních nepostižených vývodů. 
Zásadní vliv na správnou funkci metody mají vhodně navržené měřící proudové transformátory a 
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velikost činné složky netočivého proudu [24][25]. Právě rozdílné chyby fáze a úhlu použitých 
PTP vzhledem k nízké úrovni reziduálního proudu (3 % – 10 % kapacitního proudu sítě) mohou 
zapříčinit neselektivní působení metody. Pro zvýšení úrovně činné složky netočivého proudu a 
tedy pro zvýšení citlivosti zemních ochran se nejen v České republice využívá krátkodobého 
připnutí pomocného odporníku. Příklad charakteristiky detekující činnou složku netočivého 
proudu je zobrazen na Obr. 3-3. Jelikož se distribuční soustava běžně nemusí provozovat zcela 
vykompenzovaná, ale může být mírně rozladěná, má netočivá složka proudu fázový posun dle 
charakteru provozu systému, jak je naznačeno na tomto obrázku. 

Admitanční metoda netočivé složky 

Metoda je založena na nepřetržitém monitoringu netočivé složky proudu 0I  a napětí 0U , 
kde při překročení přednastavené hodnoty netočivé složky napětí se provede výpočet admitance 
dle vztahu 

0

0
0

U
IY

−
= . (3.1) 

Aby se omezilo selhání metody vlivem nesymetrie systému, používá se častěji pro vyhodnocení 
admitance přírůstkové metody. V tomto případě je admitance vyčíslena z poměru přírůstku 
netočivého proudu a napětí mezi stavem před poruchou (prefault) a při poruše (fault) jak 
naznačuje vzorec [6] 
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V případě nepostiženého vývodu je výsledná admitance rovna celkové admitanci chráněného 
vývodu FdtotY  a má záporné znaménko jak vyjadřuje vzorec 

( )FdtotFdtotFdtot0 jBGYY +−=−= . (3.3) 

V praxi díky malým úrovním složek 0I  a 0U , a tedy nepřesnosti při výpočtu výsledné admitance 
však může mít vypočtená konduktance GFdtot i kladné znaménko. Podobně i vypočtená 
susceptance BFdtot může dosahovat kladné hodnoty vlivem chyby měření nebo v případě 
decentrální kompenzace či při provozu systému v podkompenzovaném stavu. Proto pro korektní 
vyhodnocení je velmi důležitá správná volba provozní charakteristiky. Vzorec (3.4) vyjadřuje 
stav, který indikuje postižený vývod. V tomto případě je výsledná admitance rovna součtu 
celkové admitance nepostižených vývodů BtotY  a admitance zhášecí tlumivky cCCY  

( )cCCBgtot0 YYY +−= . (3.4) 

Výsledná netočivá konduktance vycházející ze vzorce (3.4) má v praktických případech kladné 
znaménko, kdežto znaménko susceptance je v tomto případě závislé na stupni kompenzace 
soustavy. Způsob funkce této admitanční metody je nastíněn na Obr. 3-1. Podrobnější informace 
o této metodě jsou uvedeny také v [26][27][28] a [29]. 

Zařízení užívající admitanční metody pro lokalizaci poruchy využívají podobně jako 
distanční ochrany pracovní charakteristiky. Zásadní rozdíl mezi admitanční a distanční ochranou 
je v tom, že pokud je vypočtená admitance uvnitř admitanční charakteristiky, jedná se 
o nepostižený vývod (nepostižený úsek) a popud je blokován, pokud se admitance dostane vně 
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pracovní charakteristiku (dojde k překročení hranice) dojde k popudu a vývod je označen jako 
postižený, tuto funkci znázorňuje Obr. 3-2. 

 
Obr. 3-1: Příklad aplikace admitanční metody 
pro postižený a nepostižený vývod [6] 

Obr. 3-2: Pracovní charakteristika 
admitanční metody [6] 

Admitanční metoda využívající násobky základní harmonické 

Pro zvýšení citlivosti admitanční metody lze při vyhodnocení využívat netočivé složky 
proudu a napětí vyšších řádů základní harmonické, a to zejména 5. harmonické, která je většinou 
nejvíce zastoupena v poruchovém (kapacitním) proudu a není kompenzována zhášecí tlumivkou. 
Při aplikaci této metody se provede výpočet a vyhodnocení admitance pouze pro tuto frekvenční 
složku, kdy se systém chová jako nekompenzovaný. V některých případech lze využít pro 
vyhodnocení sumace vypočtených admitancí základní harmonické a ostatních frekvenčních 
složek, které jsou výrazně zastoupeny v poruchovém proudu (3., 5. a 6.) [6]. Praktické zkušenosti 
s admitanční metodou v české DS jsou popsány v [30], kde na základě experimentálních měření 
byla prokázána jejich korektní funkce během ZS s odporem poruchy až do 7,5 kΩ. 

Admitanční metoda v okružní síti 

Principu admitanční metody lze využít také v případě sítí, které se provozují nebo je lze 
provozovat jako okružní. U sítí, které jsou v bezporuchovém stavu provozovány jako radiální, je 
nutné po vzniku zemního spojení síť „zkruhovat“ a sledovat přerozdělení netočivé složky proudu. 
V tomto případě se netočivá složka proudu vlivem vytvořené smyčky přerozdělí mezi obě 
paralelní větve dle jejich impedancí (admitancí), na základě čehož lze definovat místo poruchy 
[31][32]. Zvýšení citlivosti této metody lze dosáhnout archivací vystopovaných ZS s příslušnými 
poměry admitancí. V případě vzniku ZS se pak porucha lokalizuje v místě s podobným poměrem 
zaznamenané admitance. U sítí, které jsou v bezporuchovém stavu provozovány jako okružní, 
dojde po vzniku zemního spojení ke krátkodobému připojení pomocné kapacity k výkonovému 
vinutí zhášecí tlumivky. Pro určení místa poruchy se během této operace monitoruje změna 
netočivé složky proudu před a po připojení této kapacity a na základě přerozdělení přírůstku 
netočivé složky proudu se definuje místo poruchy [33].  

Konduktanční metoda 

Metoda vychází z podobného principu, který byl popsán u admitanční metody. Zásadní 
rozdíl je v detekci směru poruchy, kde v tomto případě se vyhodnocuje pouze konduktance 
vypočtená z netočivé složky proudu a napětí, jak naznačují vzorce [34] 
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kde G0L je netočivá konduktance chráněné linky, G0S je netočivá konduktance respektující svod 
zbývajících linek, G0N je netočivá konduktance odpovídající ekvivalentu zhášecí tlumivky, 0I  a 

0U  jsou fázory netočivých složek proudu a napětí. Dobré výsledky tato metoda dosahuje 
zejména v kombinaci s automatikou připínání pomocného odporníku, jak bylo popsáno v [30]. 

Při vyhodnocování směru poruchy se porovnává vypočtená konduktance G0 s kladnou 
a zápornou mezí. Pokud je G0 menší než záporná mez jedná se o postižený vývod (porucha je za 
místem měření ze strany od napáječe), pokud je G0 větší než kladná mez jedná se o nepostižený 
vývod (porucha je před místem měření ze strany od napáječe). Avšak podobně jako u 
zmiňovaných metod produkuje nesymetrie systému a použité PTP chyby v měření netočivých 
složek čímž omezují citlivost této metody. Řešením těchto problémů je přírůstková metoda. 

Konduktanční metoda s měřením přírůstku 
Výhoda této metody je ve vyhodnocování změny (přírůstku) netočivé složky proudu 0IΔ  

a napětí 0UΔ  mezi stavem před a po vzniku poruchy, čímž odpadají problémy způsobené vlivem 
nesymetrie systému a chybou měření PTP. Metodika výpočtu konduktance z hodnot těchto 
přírůstků je obdobná jako u konduktanční metody, kde postižený a nepostižený vývod je vyjádřen 
vztahy [34] 
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Pro určení směru poruchy porovnává metoda přírůstky konduktance ΔG0 (reálnou část poměru 
přírůstku netočivého proudu k přírůstku netočivého napětí) s kladnou a zápornou prahovou 
hodnotou, jak ukazuje Obr. 3-4. 

  
Obr. 3-3: Pracovní charakteristika 
wattmetrického článku [34] 

Obr. 3-4: Pracovní charakteristika přírůstkového 
konduktančního článku [34] 



 Přehled dosavadního vývoje 

 

32

Metoda vyšších harmonických 

Hlavní význam zhášecí tlumivky v neúčinně uzemněných sítích je kompenzace základní 
harmonické poruchového (zemního) proudu, avšak díky nelineárním spotřebičům obsahuje 
kapacitní (poruchový) proud také násobky základní harmonické, které nejsou kompenzovány. 
Úroveň těchto harmonických zejména řádu 3., 5. a 7. je převážně v městských distribučních sítích 
značně vysoká a v mnoha případech jejich součet převyšuje úroveň základní harmonické 
zbytkového (reziduálního) proudu. Právě této „nedokonalé“ kompenzace kapacitního proudu 
využívá metoda vyšších harmonických k indikaci poruchy. Metoda využívá detekce těchto řádů 
harmonické (nejčastěji 3., 5. a 7.) a vyhodnocuje signály dané jejich sumací, čímž se dosáhne 
maximální citlivosti. Jako postižený je indikován vývod s maximální úrovní tohoto signálu  
[35][36]. V některých případech je sledovanou veličinou pouze 5. harmonická (metoda páté 
harmonické) [37], kde se vyhodnocuje nejen úroveň tohoto signálu, ale i jeho fáze. Postižený 
vývod má pak maximální úroveň této složky a opačnou fázi vůči zbylým (nepostiženým) 
vývodům. Přesnost metody je závislá zejména na přesnosti měření, provedené frekvenční analýze 
a také na úrovni těchto složek ve sledované soustavě. Podobného principu se využívá i u metod 
založených na vyhodnocování signálu HDO [38]. 

Citlivost všech výše zmiňovaných metod vycházejících z vyhodnocení signálů až po ustálení 
přechodového děje není zpravidla tak velká, jako v případě metod využívajících přechodového 
děje. Zásadní vliv na tento fakt má zhášecí tlumivka, která v ideálních případech zcela 
kompenzuje kapacitní zemní proud vyvolaný zemním spojením. Proto se může stát, že 
v některých případech je změřená netočivá složka proudu u nepostiženého vývodu vyšší, než 
netočivá složka proudu postiženého vývodu, což vede poté k chybné lokalizaci a špatné účinnosti 
metody. Právě díky schopnosti detekovat i krátkodobá zemní spojení a dobré citlivosti došlo 
v poslední době k velkému rozšíření dynamických metod a to zejména v oblasti indikátorů 
poruch umožňujících lokalizovat směr poruchy uvnitř distribučních sítí. 

3.1.2 Dynamické metody 
Tato kategorie metod využívá pro vyhodnocení a lokalizaci směru poruchy transientního 

jevu, který je iniciován vznikem zemního spojení. Tyto metody jsou rozšířeny zejména 
v kompenzovaných sítích, kde nahrazují díky vyšší citlivosti metody statické, avšak jejich 
zásadní nevýhodou je oproti metodám statickým ve většině případů pouze jeden pokus pro 
korektní lokalizaci poruchy.  

Metoda první půl-periody 

Bezprostředně po vzniku zemního spojení dojde vlivem kapacit jednotlivých vývodů ke 
krátkému intenzivnímu přechodovému ději, během kterého dojde k vybití kapacity postižené fáze 
a nabití nepostižených fází v celé soustavě (kapitola 2.2.1). Výsledkem těchto jevů je krátký 
vybíjecí proud, jehož trvání se pohybuje v řádech desítek milisekund (ve většině případů 
odeznívá během první půlperiody po vzniku poruchy). Právě popisovaná metoda vyhodnocuje 
tento přechodový jev odrážející se v netočivých složkách napětí a proudu. Metoda tedy 
porovnává oscilografické průběhy netočivých složek bezprostředně po vzniku poruchy. Jako 
nepostižený vývod či poruchu před místem měření (ve směru od napáječe) označí metoda stav, 
kdy je během první půl-periody od vzniku zemního spojení netočivá složka proudu a napětí ve 
fázi (Obr. 3-6). Naopak jako postižený vývod nebo poruchu za místem měření (ve směru od 
napáječe) se označí ta část, kde je naměřená složka netočivého proudu a napětí v protifázi (Obr. 
3-5). Výhodou této metody je její využití v kompenzovaných neúčinně uzemněných sítích, kde 
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dobře lokalizuje i oblouková zemní spojení. Nevýhodou pak je krátký časový interval pro 
korektní vyhodnocení či nemožnost lokalizace vysokoimpedanční poruchy, která potlačuje 
zmiňovaný transientní jev [38][40][41]. Na Obr. 3-5 a Obr. 3-6 je zobrazen záznam transientního 
jevu během vzniku zemního spojení, kde je patrno vyhodnocení postiženého a nepostiženého 
úseku. 

Metoda qu - diagramu 

Tato metoda vyhodnocuje grafickou závislost netočivé složky proudu (představující náboj 
q0) na netočivé složce napětí [8]. V případě nepostiženého vedení lze vybíjecí proces popsat 
rovnicemi 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ,

a  d 1

eq

0
000

0
eq

000

0

C
tqtutu

ττi
C

tutu
t

t

+=

+= ∫
 (3.9) 

kde t0 je čas vzniku zemního spojení, Ceq je ekvivalentní kapacita mezi vodičem a zemí všech 
nepostižených vedení v celé síti a i0 je okamžitá hodnota netočivé složky proudu procházející 
monitorovaným nepostiženým vedením. 

Předpokládá-li se, že v momentě vzniku zemního spojení je okamžitá hodnota netočivé 
složky napětí rovna nule, pak výsledkem rovnice (3.9) je, že závislost integrálu netočivé složky 
proudu na netočivé složce napětí je ovlivněna pouze ekvivalentní kapacitou Ceq, která je 
v krátkém časovém intervalu konstantní. Výsledná závislost netočivé složky napětí na netočivé 
složce proudu (q0) v případě nepostiženého vedení je následující 

( ) ( )
eq

0
0 C

tqtu = . (3.10)

Z této rovnice vyplývá, že výsledkem grafického zobrazení (qu - diagram) této závislosti je 
přímka s gradientem Ceq (lineární závislost). 

V případě postiženého vedení nebude závislost definovaná vztahem (3.10) platná, jelikož má 
vybíjecí proud postiženého vývodu opačný směr než je tomu u vývodů nepostižených. V tomto 

Obr. 3-5: Oscilografický průběh netočivé 
složky proudu a napětí při ZS na postiženém 
vedení 

Obr. 3-6: Oscilografický průběh netočivé 
složky proudu a napětí při ZS na nepostiženém 
vedení 
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případě bude začínat qu – diagram s opačným gradientem a u kompenzovaných sítí (vlivem 
zhášecí tlumivky) nebude tato závislost lineární. Příklad qu – diagramu pro postižené 
i nepostižené vývody je zobrazen na Obr. 3-7. 

  
Obr. 3-7: Příklad qu – diagramu tří vývodů v případě nízkoodporové poruchy na vývodu qoA 
(qoB a qoC nepostižené)[12] 

Metoda qu2 - diagramu 

Jedná se o zdokonalenou metodu qu - diagramu, která pro zvýšení citlivosti filtruje část 
netočivé složky proudu a napětí, která je způsobená nesymetrií systému či nelinearitou zátěží 
[42]. Úkolem tohoto filtru je zjednodušeně řečeno odstranění (odfiltrování) celého frekvenčního 
spektra netočivé složky napětí a proudu obsaženého v bezporuchovém stavu od celého záznamu 
tak, aby bylo možné vyhodnocovat průběhy netočivých složek vyvolaných pouze nesymetrií 
poruchy. Díky tomuto adaptivnímu filtrování pak nedochází ke zkreslování výsledné qu2 
charakteristiky a lze proto snadněji určit její gradient Obr. 3-8.   

  
Obr. 3-8: qu2 – diagram s korektní identifikací postiženého vývodu qu2 a nepostiženého vývodu 
qu4 [42] 

Metoda připínání odporníku 

Pro určení směru poruchy či citlivější selekci postiženého vývodu se využívá změny 
vyvolané připojením pomocného odporníku, přes něhož je krátkodobě spojen nulový bod 
napájecího transformátoru se zemnící soustavou. Během připojení tohoto odporníku se 
nepřetržitě monitorují průběhy netočivé složky proudu a napětí. Metoda následně vyhodnocuje 
změny (diference) těchto sledovaných veličin před a během připnutého odporníku. Na Obr. 3-9 a 



 Přehled dosavadního vývoje 

 

35

Obr. 3-10 je zobrazen průběh netočivých složek proudu a napětí během zemního spojení, kdy byl 
v čase 1 s připnut na dobu 0,5 s pomocný odporník. 

  
Obr. 3-9: Efektivní hodnoty netočivé složky 
proudu a napětí při ZS na postiženém vedení 
(záznam indikátoru poruch) 

Obr. 3-10: Efektivní hodnoty netočivé složky 
proudu a napětí při ZS na nepostiženém 
vedení (záznam indikátoru poruch) 

V případě, že se jedná o postižený vývod nebo o poruchu dopřednou, je diference efektivních 
hodnot netočivé složky proudu a napětí opačná (Obr. 3-9.) Naopak, pokud má diference 
efektivních hodnot netočivé složky napětí a proudu shodné znaménko jedná se o nepostižený 
vývod nebo o poruchu před místem měření ze strany od napáječe (Obr. 3-10). Nevýhodou této 
metody je její selhání v případě vysokoodporových zemních spojení, kde díky přerozdělení 
svodových proudů a omezení činné složky poruchového proudu se může úsek jevit chybně jako 
nepostižený. 

Vyhodnocení částečných výbojů pro detekci poruchy 

Nová metoda zaměřená zejména na indikaci poruchy uvnitř izolovaných vysokonapěťových 
závěsných vodičů, kde je problém s detekcí zemního spojení vzhledem k dobrým izolačním 
vlastnostem závěsného vodiče obzvláště obtížný, je popsána v [43]. Pro detekci poruchy využívá 
tato metoda monitoringu impulzních složek signálů částečných výbojů vznikajících na povrchu 
zasaženého vodiče. Vhodnou filtrací monitorovaného signálu tak lze rozeznat jednopólové 
poruchy typu pádu vodiče na zem, případně poškození vodiče pádem stromu či větve stromu na 
povrch vodiče.   

3.1.3 Obecné problémy metod pro lokalizaci zemního spojení 
Právě výhodné vlastnosti provozu soustavy jako kompenzované spolu přináší i problémy 

v oblasti lokalizace poruchy, se kterými se musí potýkat i všechny výše popsané metody. Mezi 
problémy, které jsou společné pro výše zmíněné metody, lze zahrnout zejména špatnou citlivost 
v případě vysokoimpedančních poruch, které tlumí transientní jevy a snižují úroveň netočivých 
složek proudů. Právě díky detekci signálů s nízkou úrovní, jsou zanášeny do vyhodnocení chyby 
měření, a to zejména chyba amplitudy a fáze použitých měřících proudových transformátorů pro 
měření netočivých složek proudů. Vlivem těchto chyb pak může dojít k neselektivní indikaci 
místa poruchy a k prodloužení času potřebného pro odstranění příčiny poruchy. Dalším velkým 
problémem je nesymetrie distribuční soustavy, s kterou většina známých metod nepočítá. Tato 
nesymetrie vedení a vzájemné indukčnosti jednotlivých fází generují netočivé složky proudu 
a napětí, které zanáší chybu do vyhodnocovacího algoritmu použité metody. Zejména v případě 
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vysokoodporové poruchy je indikace tohoto poruchového stavu vzhledem k jeho malé nesymetrii 
jen velmi obtížná. Jelikož se nesymetrie poruchy může v těchto případech velmi blížit nesymetrii 
soustavy v bezporuchovém stavu, je jen velmi obtížné a mnohdy i nemožné pro tyto případy 
optimálně nastavit popudovou hodnotu pro indikaci zemního spojení a také pro spuštění 
automatik umožňující detekci poruchy. Lokalizace zemního spojení v zauzlených sítích či v sítích 
obsahujících paralelní linky je dalším problémem, které komplikují korektní a rychlou lokalizaci 
poruchy. Také časová nestálost parametrů a problematické zjišťování parametrů jednotlivých 
prvků distribuční soustavy či jejich konfigurace značně komplikují korektní funkci metod a to 
zejména těch, které jsou založeny na fyzikálních modelech [44]. Uvedené i jiné problémy 
s lokalizací zemního spojení zejména v sítích kompenzovaných proto vedou k neustálému zájmu 
o tuto problematiku a ke zdokonalování známých či vyvíjení nových metod. 

3.1.4 Budoucí vývoj metod pro lokalizaci zemního spojení 
V blízké budoucnosti lze předpokládat, že dojde k rozšíření metod vycházejících z principu 

konvenčních distančních ochran. Aby bylo možné využít tohoto principu, je nutné zvýšit úroveň 
poruchového proudu na hodnotu, která zajistí korektní výpočet impedance do místa poruchy. 
Důležitou podmínkou však je, aby toto umělé navýšení poruchového proudu nezpůsobilo 
vybavení nadproudové ochrany postiženého vývodu. V běžné praxi se jako nejvhodnější 
prostředek pro navýšení poruchového proudu jeví přizemnění nepostižené fáze v napájecí 
rozvodně, čímž se rozšíří porucha na dvě nesoumístná zemní spojení. Aby nedošlo ke vzniku 
nebezpečného dotykového či krokového napětí nebo k vybavení nadproudové ochrany na 
postiženém vývodu lze provádět toto připínání nepostižené fáze velmi rychlým vypínačem 
s cyklem v řádech několika desítek milisekund a to případně i přes omezovací odporník. První 
zkušenosti s touto problematikou jsou popsány v [45][46][47]. 

 

3.2 Základní prostředky pro lokalizaci poruchy 
V této kapitole jsou stručně uvedeny dosud využívané prostředky napomáhající k lokalizaci 

poruchy. Vzhledem k technickým možnostem je nutné rozlišit prostředky pro indikaci 
postiženého vývodu z napájecí rozvodny a prostředky schopné dohledat přímo místo poruchy 
uvnitř celé distribuční soustavy. Na rozdíl od velmi problematické a technicky náročné lokalizace 
místa poruchy, je indikace postiženého vývodu poměrně spolehlivá.  

3.2.1 Indikace postiženého vývodu 
Vzhledem k zásadní nevýhodě dynamických metod, která spočívá ve vyhodnocení poruchy 

pouze v krátkém časovém okamžiku a dodatečné (opakované) vyhodnocení již není možné, jsou 
pro zařízení lokalizující postižený vývod využívány zejména metody statické. U nich lze cyklus 
vyhodnocení opakovat do doby, než dojde k jednoznačnému určení postiženého vývodu. Jedním 
z nejstarších prostředků pro detekci postiženého vývodu, který je v některých případech či 
zemích stále používaný, je postupné odpínání vývodů z rozvodny až do doby, kdy dojde 
k odpojení poruchy. Tento způsob je zcela spolehlivý, ale vyžaduje složité provozní manipulace 
či krátkodobé přerušení dodávky v postižené distribuční síti. Díky svým nevýhodám byl tento 
systém nahrazen zemními dnes již převážně digitálními ochranami, které vyhodnocují netočivé 
složky proudu a napětí a využívají pro identifikaci postiženého vývodu některé z výše uvedených 
statických metod (wattové či jalové relé, admitanční i konduktanční ochrany apod.). Díky 
možnostem pro nastavení téměř jakéhokoliv tvaru pracovní charakteristiky těchto digitálních 
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ochran se docílilo citlivého a spolehlivého působení oproti dříve používaným 
elektromechanickým ochranám. V poslední době také došlo k rozšíření automatik, které v sobě 
zahrnují jak prostředek pro detekci postiženého vývodu, tak pro kompenzaci poruchového proudu 
a i následnou lokalizaci místa poruchy. Příkladem této automatiky je systém RCC (Residual 
Current Compensation) vyvinutý firmou SWEDISH NEUTRAL. Schematicky je tato automatika 
pro dvojitý systém přípojnic naznačena na Obr. 3-11. V popisovaném příkladu systém RCC 
provádí ladění dvou paralelně pracujících zhášecích tlumivek připojených na dvojitý systém 
přípojnic. Do centrální řídící jednotky (neutral controler) jsou vyústěna měření netočivých složek 
proudů všech vývodů a také netočivé složky napětí obou systémů přípojnic (I a II). Tato 
automatika pracuje na principu admitanční metody [32], kdy během bezporuchového stavu 
spočítá celkové admitance všech vývodů a porovnává je s jejich admitancí po vzniku poruchy. 
Pomocí této metody je označen vývod se změněnou admitancí jako postižený a ostatní vývody, 
bez změny admitance jako nepostižené. V dalším kroku, po označení postiženého vývodu, 
automatika ihned provádí dokompenzování (neutralizaci) poruchového proudu. Zhášecí tlumivka 
je při tomto procesu automatikou laděna do doby, než se admitance postiženého vývodu dostane 
na úroveň admitance před poruchou, čímž dojde k minimalizaci reziduálního proudu a často díky 
jeho velmi nízké úrovni k uhasnutí oblouku poruchy. 

 
Obr. 3-11: Systém RCC (Swedish Neutral) pro dvojitý systém přípojnic[48] 

Systém RCC je vybaven také funkcí pro lokalizaci poruchy, tato funkce však vyžaduje 
zapojení postiženého vývodu do kruhu s vývodem nepostiženým. Ke zjištění místa poruchy 
využívá systém přerozdělení netočivé složky proudu vlivem „zkruhování“ vývodů a z poměru 
admitancí obou vývodů vypočte místo poruchy, jak bylo popsáno v kapitole 3.1.1. Jelikož ve 
většině oblastí nelze tohoto principu využít, nelze jednoduše (dálkově) provést „zkruhování“ 
postiženého vývodu, využívá se pro lokalizaci poruchy jiných prostředků. 

3.2.2 Lokalizace místa poruchy 
Základním krokem k rychlé lokalizaci místa poruchy je úspěšná identifikace postiženého 

vývodu na základě výše popsaných prostředků. Veškeré další operace a vyhodnocení jsou pak 
zaměřena pouze na tento postižený vývod.  
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Odpínání úseků postiženého vývodu 

Obdobně jak je popsáno v předcházející kapitole, tak jedním z nejdéle užívaných 
a nejefektivnějších prostředků, které se dodnes využívají pro lokalizaci poruchy, nebo spíše 
postiženého úseku vedení, je postupné odpínání jednotlivých úseků či odboček postiženého 
vývodu do doby, než dojde k vypnutí (odpojení) poruchy. Tímto postupem lze vymezit oblast 
s poruchou, kam je posléze povolána technická obsluha. Jelikož dosud neexistuje adekvátní 
náhrada za tuto metodu, která by dokázala jednoznačně vymezit poruchu uvnitř postižené 
soustavy, je tato metoda v našich podmínkách nejrozšířenější a nejužívanější. Avšak vzhledem 
k velmi dispečersky náročným operacím, které si tato metoda vyžaduje a k časté nutnosti 
přerušení dodávky elektrické energie, je snaha tuto metodu postupně nahrazovat 
sofistikovanějšími metodami.   

Spojování postiženého vývodu do kruhu 

Operativně jednodušším prostředkem pro lokalizaci poruchy je spojení postiženého 
a nepostiženého vývodu téže přípojnice do kruhu, kde na základě přerozdělení netočivé složky 
proudu se provede výpočet místa poruchy. Avšak propojení postiženého a nepostiženého vedení 
vycházejícího ze stejné přípojnice napájecí rozvodny do kruhu není vždy možné. Další 
problémem, který zamezuje širšímu využití této metody je homogenita parametrů vedení, kde 
díky velké členitosti úseků vedení s rozdílnými parametry a konfigurací je jen velmi obtížné 
a někdy i nemožné vytvořit korektní model vedení nutný pro lokalizaci poruchy. Přesnou 
lokalizaci v členitých distribučních sítích dále ztěžuje i nestálost parametrů jednotlivých prvků 
vlivem povětrnostních vlivů a ročního období. Nedokonalosti zmíněných metod pro lokalizaci 
zemního spojení v sítích kompenzovaných proto vedly k velkému rozmachu v oblasti zabývající 
se indikátory poruch. 

Indikátory poruch pro venkovní vedení 

Indikátory poruch jsou zařízení, která umožňují na základě monitoringu napěťových 
a proudových poměrů indikovat směr poruchy. Pro tuto indikaci využívají charakteristických 
změn monitorovaného signálu, nejčastěji netočivé složky proudu a napětí či napěťových 
a proudových poměrů fázových vodičů. V těchto indikátorech jsou implementovány algoritmy 
vycházející z doposud známých metod dynamických i statických [49], kde pro zvýšení citlivosti 
se využívá i jejich kombinací. Konstrukce indikátoru poruch a volba využívaných metod je pro 
každou zemi specifická, dle tamních podmínek provozu vn sítě a spadá do know-how výrobce. 
Avšak nejrozšířenější a také nejvíce užívané jsou indikátory monitorující elektrické a magnetické 
pole chráněného vedení. Díky této konstrukci umožňují snadnou instalaci v libovolném místě 
monitorované sítě bez přerušení dodávky elektrické energie, díky čemuž je lze rozmisťovat přímo 
do nejvíce poruchových oblastí bez výrazného technického omezení. Tento fakt vedl k velkému 
pokroku ve vývoji indikátorů poruch a ke vzniku několika konstrukčně odlišných typů se 
specifickými možnostmi nasazení. Podle počtu senzorů lze indikátory poruch rozčlenit do dvou 
základních kategorií, a to na indikátory snímající celkové elektrické a magnetické pole (Obr. 
3-13) a indikátory snímající elektrické a magnetické pole jednotlivých fází (Obr. 3-12) [49].  

Indikátory měřící výsledné elektrické a magnetické pole jsou vybaveny pouze jedním 
senzorem a měří sumaci elektrických a magnetických polí všech tří fázových vodičů (příklad 
konstrukčního řešení je zobrazen na Obr. 3-13 a Obr. 3-14). Tento typ indikátorů vyhodnocuje 
zejména změnu netočivých složek napětí a proudů, která je úměrná změně snímaného 
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elektrického a magnetického pole. Výhodou jsou malé rozměry, snadná instalace, nižší cena 
a menší spotřeba elektrické energie. Nevýhodou pak jejich nízká citlivost. 

Indikátory měřící elektrické a magnetické pole fázových vodičů jsou vybaveny třemi 
senzory, z nichž každý měří elektrické a magnetické pole jednoho fázového vodiče (Obr. 3-12). 
Za pomoci přepočtových konstant lze následně vyjádřit proudy a napětí v jednotlivých fázích. 
Výhodou těchto indikátorů je vysoká citlivost při lokalizaci poruchových stavů, měření 
okamžitých hodnot proudu a napětí, a dobrá možnost odlišení provozních manipulací od 
poruchových stavů. Nevýhodou je, že výpočet okamžitých hodnot proudů a napětí je u tohoto 
typu velmi obtížný, jelikož dochází ke vzájemnému ovlivnění elektromagnetického pole jedné 
fáze elektromagnetickými poli sousedních fází či souběžných vedení. Obecnou nevýhodou všech 
indikátorů založených na snímání elektromagnetického pole je snadné ovlivnění měřeného 
signálu (jiné vedení v blízkosti indikátoru, kovové části, povětrnostní vlivy apod.), což vede 
k občasnému selhání jejich funkce. 

  
Obr. 3-12: Indikátor poruch snímající 
elektrické a magnetické pole jednotlivých fází 

Obr. 3-13: Indikátor poruch snímající 
výsledné elektrické a magnetické pole 
(ukotvení ke stožáru) 

Poruchové stavy jsou indikovány dle typu indikátoru za pomoci rozpínacích kontaktů relé, 
optickou signalizací (blikáním signalizačního světla - Obr. 3-14), dálkovou komunikací 
s dispečinkem nebo indikačními terčíky s magnetickou pamětí. Napájení je zabezpečeno 
akumulátorovou baterií, fotovoltaickým panelem nebo přímo z chráněného vedení (Obr. 3-14). 
Pro dálkovou komunikaci a pro možnost napájení se s výhodou dá použít i prostředků dálkově 
ovládaného úsečníku (Obr. 3-12). 

 
Obr. 3-14: Indikátor poruch snímající výsledné elektrické a magnetické pole (ukotvení 
k fázovému vodiči) 

Většina indikátorů poruch ukládá záznamy o vzniklém zemním spojení do interní paměti. 
Z této paměti jsou data v určitých intervalech vyčítána obsluhou nebo lze okamžitě uložená data 
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odeslat za pomoci dálkové komunikace na dispečink obsluze, která může provést jejich analýzu 
a vyhodnotit poruchový stav. Veškerá data mohou být po vyčtení zpracována a lze je následně 
využít k predikci elektricky slabých míst v soustavě. Do těchto míst je poté možné vyslat obsluhu 
k vizuální kontrole. Nezbytnou součástí bývá také optická signalizace, která nasměruje vyslané 
techniky bez podrobnějších informací k místu poruchy. V Evropě se problematikou indikátorů 
poruch zabývá několik společností, jako například: KMB systems, s.r.o (Česká republika), 
Schneider Electric, s.r.o. (Česká republika), MEgA-Měřicí Energetické Aparáty, s.r.o. (Česká 
republika), EGÚ ČB, a.s. (Česká republika), SAPARULE (Irsko), NORTROLL (Norsko), EMG 
(Německo), Horstmann (Německo) a jiní. 

Princip lokalizace poruchy indikátory 

Na základě monitorovaných signálů a metod popsaných v kapitole 3.1 je indikátor schopen 
indikovat směr poruchy. Dle směrovosti těchto indikátorů a znalosti topologie sítě lze pak 
definovat postižený úsek, jak popisuje Obr. 3-15. Místo poruchy se dohledá stopováním 
indikátorů, které indikují poruchové vedení (červená signalizace), až do místa zemního spojení, 
nepostižené vedení nebo nepostižené úseky jsou indikovány zeleně (Obr. 3-15). Pokud je 
indikátor vybaven dálkovou signalizací, lze vytypovat postižený úsek sítě předem a vyslat 
techniky přímo k tomuto místu, avšak pokud není indikátor vybaven dálkovou signalizací, ale 
pouze optickou (Obr. 3-14) je nutné, aby obsluha stopovala indikátory podél vedení až do místa 
poruchy. 

 
Obr. 3-15: Lokalizace místa zemního spojení pomocí indikátorů poruch signalizace 

Mobilní indikátor poruch 

Zvláštní kategorií indikátorů poruch pro venkovní vedení jsou poměrně nově vyvinuté 
mobilní indikátory ARCNOL, které jsou používány k lokalizaci místa zemního spojení 
v Lotyšsku [51]. Funkce indikátoru je založena na snímání elektromagnetického pole 
a k vyhodnocování směru poruchy využívá metody vyšších harmonických. Po detekci 
postiženého vývodu je vyslána obsluha s tímto indikátorem a pochůzkou podél vedení „stopuje“ 
místo poruchy. 

Indikátory poruch pro kabelová vedení 

Tyto indikátory jsou díky jednoduššímu a přesnějšímu měření netočivé složky proudu 
konstrukčně jednodušší a citlivější než indikátory určené pro venkovní vedení. Jeden z prakticky 
realizovaných konceptů využívající indikátory pro lokalizaci místa poruchy ve finské kabelové 
síti je zobrazen na Obr. 3-16 [52]. Pro indikaci poruchy se v tomto případě využívají víceúčelové 
monitory nasazené uvnitř jednotlivých distribučních stanic pro měření oteplení transformátoru 
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a napěťových i proudových poměrů na straně nn. Pro lokalizaci zemního spojení je do jednotky 
dodatečně přivedeno měření z průvlekového transformátoru proudu umístěného na průběžném 
kabelovém vedení primární strany DT. Jednotka vyhodnocuje úroveň netočivé složky proudu 
(metoda vyšších harmonických). Stopováním stavu indikátorů je pak nalezeno místo poruchy. 

 
Obr. 3-16: Princip lokalizace pomocí indikátorů poruch v kabelové síti 

Nevýhody indikátorů poruch 

Přesnost lokalizace poruchy (velikost vytypovaného úseku s poruchou) je u všech indikátorů 
závislá na jejich počtu a rozmístění. Čím hustěji jsou indikátory rozmístěny uvnitř postižené 
oblasti, tím přesnější lokalizace poruchy lze docílit. Avšak s narůstajícím počtem indikátorů roste 
i cena systému pro lokalizaci poruchy, a proto se tato zařízení rozmísťují zejména do klíčových 
míst v síti. Pokud dojde k poruše mimo tato monitorovaná místa, nemají indikátory pro lokalizaci 
poruchy velký přínos. Dalším důležitým parametrem pro rychlou lokalizaci poruchy je systém 
komunikace indikátoru s obsluhou. U indikátorů s dálkovou komunikací je vyhledání místa 
poruchy rychlejší než u indikátorů vybavených pouze optickou signalizací, avšak celkové 
náklady vynaložené na tuto komunikaci jsou mnohonásobně vyšší. I přes nesporné výhody, které 
poskytují indikátory poruch v oblasti lokalizace zemního spojení, se nejedná o zcela spolehlivý 
prostředek. Velký problém s korektním vyhodnocením mají indikátory při obloukových a hlavně 
vysokoodporových zemních spojeních, která potlačují transientní signály nezbytné pro detekci 
směru poruchy.  

Jak vyplývá z kapitoly 3, tak každá z dosud známých metod pro lokalizaci zemního spojení 
má své výhody i nevýhody a neexistuje žádná univerzální metoda, která by umožnila přesnou 
a spolehlivou lokaci místa zemního spojení u všech typů sítí a pro všechny typy zemních spojení, 
a to zvláště v případech vysokoodporových ZS. Veškeré nedostatky metod a prostředků pro 
lokalizaci poruchy vedou k jejich neustálému vývoji a zdokonalování, a to zejména ty, které jsou 
určeny k nasazení v kompenzovaných distribučních soustavách. Proto je také téma této dizertační 
práce zaměřeno na lokalizaci poruchy uvnitř kompenzovaných distribučních sítí. 
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4 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 
Problematikou zemního spojení se odborná veřejnost zabývá již několik let, během nichž 

neustále dochází k inovaci a vyvíjení modernějších prostředků pro lokalizaci poruchy. Právě 
tento vzestupný a v poslední době strmý trend ve vývoji nových zařízení užívaných nejen 
k chránění, ale i k monitorování parametrů elektrické energie, umožňuje aplikovat nové metody, 
které dříve nebyly dosažitelné. Jelikož je v současné době poměrně dobře zvládnuta detekce 
postiženého vývodu, ale rychlá a spolehlivá lokalizace poruchy, zejména v sítích 
kompenzovaných, není doposud zcela vyřešena, je hlavním cílem této dizertační práce navrhnout 
novou, dosud nepopsanou, metodu pro lokalizaci zemního spojení využívající nových prostředků. 
Pro splnění hlavního cíle této práce je nezbytné splnění jednotlivých dílčích cílů, které jsou 
v bodech uvedeny níže: 

Návrh nové metody pro lokalizaci zemního spojení 

Metoda by měla umožnit vymezení co nejkratšího úseku vedení s poruchou, přičemž se 
předpokládá maximální využití stávajících, či plánovaně instalovaných zařízení a minimální 
investice do nových speciálních zařízení, zejména hromadně nasazovaných na vedení či do 
distribučních trafostanic. 

Analýza metody pro lokalizaci zemního spojení pomocí matematického modelu 

Cílem tohoto bodu je vytvoření matematického modelu běžné distribuční sítě, který by 
umožnil simulaci zemního spojení uvnitř kompenzované soustavy. S využitím tohoto 
matematického modelu bude provedena analýza funkce navržené metody a budou zhodnoceny 
její předpoklady pro aplikaci v reálných provozních podmínkách. 

Experimentální měření 

Pro ověření teoretických předpokladů a výsledků vycházejících z matematického modelu 
bude v této části proveden návrh, realizace a následně vyhodnocení experimentálních měření v 
kompenzované distribuční síti. Experiment bude proveden pro základní typy poruch (kovové, 
odporové, obloukové). 

Zhodnocení nové metody pro lokalizaci zemního spojení 

V poslední závěrečné části této dizertační práce bude na základě zjištěných skutečností 
provedeno celkové zhodnocení navržené metody. Budou zde posouzeny přínosy metody 
vzhledem k doposud používaným prostředkům pro lokalizaci zemního spojení a rozebrány 
základní nedostatky. V závěru budou pak nastíněny další možné směry výzkumu problematiky 
lokalizace zemních spojení. 
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5 NÁVRH NOVÉ METODY PRO LOKALIZACI PORUCHY 
Nutnost monitorování charakteristických parametrů elektrické energie a vývoj distribučních 

sítí směrem ke konceptu „SmartGrids“ kladou požadavky na vývoj a instalaci měřících či 
záznamových zařízení i do jednotlivých distribučních trafostanic (DTS). V případě, že budou ve 
většině DTS dané distribuční soustavy instalována monitorovací zařízení a veškerá jimi 
zaznamenaná data budou vhodně centralizována a časově synchronizována, otevřou se nové 
prostředky pro optimalizaci a řízení takto monitorovaných sítí. Jelikož je tento přístup vzhledem 
k velkému počtu distribučních stanic značně finančně nákladný, je důležité maximalizovat 
celkovou efektivitu provozu těchto monitorů. Toho se dá dosáhnout zejména maximálním 
využitím zaznamenaných dat s pozitivním dopadem na zvýšení kvality dodávky elektrické 
energie. Právě tato popisovaná metoda je navržena tak, aby využívala data z těchto monitorů 
a napomohla tak ke zefektivnění vynaložených investic v této oblasti. 

Nová metoda pro lokalizaci zemního spojení je navržena zejména pro běžně provozované 
kompenzované distribuční soustavy vybavené automatikou připínání odporníku, jejichž provoz 
byl podrobně popsán v kapitole 2.1. Její funkce vychází z porovnání napěťových poměrů na 
sekundární straně distribučních transformátorů 22/0,4 kV mezi dvěma stavy kompenzované 
distribuční soustavy během trvajícího zemního spojení (ZS). Jedná se o stav před připnutím 
pomocného odporníku a stav po připnutí pomocného odporníku Rp pro navýšení činné složky 
poruchového proudu, kde metoda vyhodnocuje dopad připnutí odporníku na napětí v soustavě nn. 

5.1 Vliv připnutí pomocného odporníku během trvajícího ZS  
Jak bylo popsáno v kapitole 2.2.1, tak v případě zemního spojení v ideálně kompenzované 

distribuční soustavě prochází místem poruchy a postiženým vedením zbytkový proud činného 
charakteru, jehož úroveň je úměrná velikosti provozované soustavy. Tento zbytkový (poruchový) 
proud způsobuje na impedanci vedení úbytek napětí aUΔ , který přispívá podél cesty 
poruchového proudu k nesymetrii sdružených napětí a narůstá ve směru k místu poruchy. Cesta 
poruchového proudu postiženou fází, která je určující pro úroveň nesymetrie sdružených napětí, 
je zobrazena na Obr. 5-1. 

 
Obr. 5-1: Cesta poruchového proudu postiženou fází během ZS 

Z výše uvedeného je patrné, že v případě symetrického odběrového proudu napI  dochází 
k největší deformaci symetrického trojúhelníku sdružených napětí v místě poruchy a úbytek 
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napětí vyvolaný zbytkovým proudem WI  je zde maximální. Avšak vlivem velmi nízké úrovně 
tohoto zbytkového proudu je tato nesymetrie jen obtížně zaznamenatelná. 

Zásadní vliv na úroveň nesymetrie sdružených napětí má připnutí pomocného odporníku. 
V tomto případě dojde k navýšení původního zbytkového proudu WI  o jednofázový zemní proud 

k1I , který je omezován velikostí pomocného odporníku. Opětovně dojde vlivem průchodu tohoto 
proudu skrz impedanci vedení k úbytku napětí v postižené fázi a tím vyvolání nesymetrie 
sdružených napětí v měřítku, které je znatelné i na fázových napětích sekundární strany DT. Tato 
nesymetrie se navyšuje ve směru poruchového proudu do místa poruchy, kde dosahuje svého 
maxima. Cesta poruchového proudu v případě připnutého odporníku je naznačena na Obr. 5-2. 

 
Obr. 5-2: Cesta poruchového proudu postiženou fází během ZS s připnutým pomocným 
odporníkem Rp 

Fázorová znázornění napěťových poměrů na primární straně distribučního transformátoru ve 
stanici DTS2 pro oba stavy jsou naznačena na Obr. 5-3, kde cba , , UUU ΔΔΔ  jsou úbytky napětí 

na vedení v jednotlivých fázích do místa DTS2, cba , , III  jsou primární odběrové proudy 

v DTS2, PcPbPa , , UUU  jsou fázová napětí na primární straně DTS2 a fI  je poruchový proud. 

 
Obr. 5-3: Fázorové diagramy napěťových poměrů během zemního spojení ve fázi A pro stav bez 
připnutého odporníku a) a s připnutým pomocným odporníkem b) v místě DTS2 
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Z obrázku je patrné prohloubení nesymetrie napětí navýšením úbytku napětí v postižené fázi 
aUΔ  po připnutí pomocného odporníku. Pokud porovnáme oba tyto stavy z hlediska sdružených 

napětí, projeví se připnutí pomocného odporníku v případě zemního spojení ve fázi A zejména 
v poklesu hodnoty sdruženého napětí PabU  a případně i napětí PcaU , jak je znázorněno na Obr. 
5-4. Tento pokles napětí PabU  se přenese díky distribučnímu transformátoru v zapojení Dy na 
jeho sekundární stranu, kde dojde k úměrnému poklesu sekundárního napětí SaUΔ  příslušné fáze 
A s napětím SaU .  

Pro následný podrobnější popis bude i nadále předpokládána porucha ve fázi A. 

 
Obr. 5-4: Vliv připnutí pomocného odporníku na sekundární napětí distribučního transformátoru 

Skutečná změna úbytku napětí mající zásadní vliv na pokles (změnu) sledovaného napětí 
SaUΔ  je úbytek PUΔ  daný fázorovým rozdílem úbytku napětí postižené fáze na vedení do místa 

DTS během trvajícího zemního spojení R a −ΔU  a úbytku napětí postižené fáze na vedení do místa 
měření DTS během trvajícího zemního spojení s připojeným pomocným odporníkem R a +ΔU , jak 
vyjadřuje vztah R- a aP ΔΔΔ UUU R −= + . Úbytek napětí R a +ΔU  lze dále vyjádřit součtem úbytku 
napětí dodatečného proudu odporníku k1UΔ , úbytku napětí odběrového proudu při připnutém 
odporníku R Z +ΔU  a úbytku napětí zbytkového proudu při připnutém odporníku RW+ΔU  dle 
vzorce RWRZk1R a ΔΔΔ +++ ++Δ= UUUU . Podobně i úbytek napětí R a −ΔU  je vyjádřen součtem 
úbytku napětí vlivem odběrového proudu ve stavu bez pomocného odporníku R Z −ΔU  a úbytku 
napětí zbytkového proudu bez pomocného odporníku RW−ΔU , jak vyjadřuje vzorec 

RWRZR- a ΔΔΔ −− += UUU . 

Pokud bude zatížení během obou stavů neměnné a symetrické lze předpokládat, že budou 
i jejich úbytky napětí téměř shodné RZRZ ΔΔ −+ ≅ UU . Připnutím pomocného odporníku dojde ke 
změně napěťových poměrů, které mají následný vliv na přerozdělení svodových proudů a tím i 
změnu poruchového (reziduálního) proudu, jak bylo popsáno v kapitole 2.2.1. Avšak díky 
úrovním tohoto proudu lze pro první přiblížení předpokládat, že úbytky napětí způsobené tímto 
zbytkovým proudem budou v obou stavech srovnatelné a bude tedy platit RWRW ΔΔ −+ ≅ UU . Na 
základě výše uvedených zjednodušení bude mít na pokles sdruženého napětí zásadní vliv úbytek 
napětí vyvolaný dodatečným proudem k1I  po připnutí odporníku jak vyplývá ze vztahu 

( ) ( )RWRZRWRZk1P ΔΔΔΔΔΔ −−−− +−++= UUUUUU  a po úpravě k1P ΔΔ UU ≅ . 
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Pokud budeme dále posuzovat pouze symetricky zatíženou soustavu a budeme předpokládat, 
že jsou podélné impedance jednotlivých vedení symetrické, bude mít procházející odběrový 
proud ( napI ) za následek natáčení celého trojúhelníku sdružených napětí vlivem úbytků 

cb a Δ ,Δ ,Δ UUU , tzn. že bude působit změnu ve fázi a amplitudě sdružených napětí podél 
měřeného úseku, jak je patrné z Obr. 5-3 a). Deformaci trojúhelníku sdružených napětí a tedy 
i změnu amplitudy a fáze jednotlivých sdružených napětí budou mít za následek také úbytky 
vyvolané průchodem vybíjecích proudů nepostižených fází, jak bylo podrobněji popsáno 
v kapitole 2.2.1.  

5.1.1 Vliv parametrů soustavy na úroveň poklesu sekundárního napětí 

Fázor úbytku napětí PUΔ  ( )k1UΔ  je závislý na poměru podélných parametrů vedení Rk/Xk, 

délce úseku vedení do místa měření dv a poruchovém proudu (proudu k1I ). Jejich dopad na 
amplitudu a fázi úbytku napětí PUΔ  lze zjednodušeně popsat pomocí Obr. 5-5. Fázorové 
diagramy na tomto obrázku znázorňují napěťové poměry postižené fáze v místě poruchy, která je 
od napájecí rozvodny vzdálená o délku df. Aby bylo možné přehledně popsat zmiňované vlivy, 
uvažuje se v prvním přiblížení nezatížené vedení a zanedbává se úbytek napětí vyvolaný 
reziduálním proudem ( 0Δ a 0Δ0,Δ 0,Δ RZRWRZRW ≈≈≈≈ −−++ UUUU ).  

Pokud budeme uvažovat homogenní vedení se známými podélnými parametry Rv a Xv, lze 
fázor úbytku napětí PUΔ  definovat vzorcem )(j vk1vk1k1P XIRIUU ⋅+⋅=Δ=Δ . Pro zjištění 

skutečné hodnoty fázoru PUΔ  je však nutné znát nejen parametry vedení, ale i fázor 
poruchového proudu (jednofázového zemního proudu při sepnutém odporníku), který lze 
zjednodušeně vyjádřit pomocí metody souměrných složek dle náhradního schématu (viz Příloha 
1) následovně 

fp
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a
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332
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RRZZZ

EI
T ⋅+⋅+++⋅

⋅
= , (5.1) 

kde 
1

Z je sousledná impedance celého systému, 
0
LZ  je netočivá impedance vedení do místa 

poruchy, 
0
TZ  je netočivá impedance napájecího transformátoru, RP je rezistance pomocného 

odporníku (v případě umístění odporníku na výkonovém vinutí tlumivky jeho hodnota přepočtená 
na primární stranu) a Rf je rezistance odporu poruchy. 

Pokud je fázor poruchového proudu ( )β−°∠= 180ff II  a podélná impedance homogenního 

vedení γ∠= vv ZZ  můžeme pro úbytek napětí na vedení vyvolaný průchodem poruchového 
proudu psát v souladu s Obr. 5-5 a) 

( ) ( )
( )°+α∠Δ=Δ

γ+β−°∠⋅=Δ

180

180

PP

vfP

UU

ZIU
 (5.2) 

kde ( )β−γ=α . Modul tohoto úbytku napětí PUΔ  je při konstantním poruchovém proudu 
závislý na délce vedení monitorovaného úseku a úhel α je důležitý pro zhodnocení citlivosti 
metody. 
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Vliv monitorované délky vedení na nesymetrii sdružených napětí je naznačen na Obr. 5-5 a). 
V případě měření napěťových poměrů uvnitř napájecí rozvodny bude úbytek napětí PUΔ  nulový 
(dv = 0 km), při této situaci je délka vedení do místa měření rovna nule a bude zachována 
symetrie sdružených napětí. Pokud se tato délka dv zvětšuje (místo měření se vzdaluje od 
rozvodny podél poruchové cesty), zvětšuje se úbytek napětí a tím i nesymetrie napětí. Ve 
vzdálenosti d od napájecí rozvodny by bylo naměřeno napětí postižené fáze vůči zemi PaU  (Obr. 
5-5 a). Maximální nesymetrie se dosáhne v případě, kdy se délka vedení do místa měření shoduje 
nebo je větší než délka vedení do místa poruchy df, tzn., že jsou napěťové poměry měřeny v místě 
poruchy nebo za tímto místem. Právě tohoto efektu bude využívat popisovaná metoda pro 
lokalizaci poruchy. 

Vzhledem k reaktanci a rezistanci vedení lze pro ideálně kompenzovanou soustavu vymezit 
dva teoreticky limitní případy a to případ, kdy je reaktance vedení nulová Obr. 5-5 b) a případ, 
kdy je rezistance vedení nulová Obr. 5-5 c). Avšak v reálných distribučních soustavách je nutné 
respektovat jak reaktanci, tak i rezistanci vedení, jak je naznačeno na Obr. 5-5 a). 

 
Obr. 5-5: Vliv parametrů soustavy na pokles příslušného sdruženého napětí vlivem připnutí 
odporníku u nezatíženého vedení v ideálně kompenzované soustavě  

Ve všech uvedených případech je úroveň napětí v místě poruchy fU  závislá na odporu 
poruchy i poruchovém proudu dle vztahu fff RIU ⋅= . Velikost fázoru netočivé složky napětí je 
následně dána fázorovým součtem jednotlivých napětí, jak popisuje rovnice 

( )fPa0 UUEU −Δ−−= . Právě fázor 0U  definuje vysunutí celého systému z původního 
nulového bodu definující potenciál země s indexem (1) do nového bodu s indexem (2) (Obr. 
5-5 a). Tento „potenciál země“ se bude ve všech případech uvedených na Obr. 5-5 pohybovat 
(vysouvat) po přímce fázorů f0  a UU dle úrovně odporu poruchy (poruchového proudu). Pokud 
se bude odpor poruchy blížit nekonečnu, bude se bod s indexem (2) blížit bodu (1) a soustava se 
bude chovat jako při bezporuchovém stavu.  

Na Obr. 5-5 b) je zobrazen fázorový diagram napětí postižené fáze v případě, že je postižené 
vedení respektováno pouze rezistancí a reaktance vedení se blíží nule. V tomto případě jsou 
napětí Pf0 Δ a , UUU  v jedné ose a úhel α nabývá nulové hodnoty. Druhý teoreticky limitní stav 
je zobrazen na Obr. 5-5 c), kdy je podélná impedance vedení respektována pouze reaktancí Xv. 
V tomto případě bude úbytek napětí  PUΔ  svírat s poruchovým proudem úhel 90º a úhel α bude 
dosahovat své maximální teoretické hodnoty, která je závislá na úhlu β dle vztahu βα −°= 90max . 
Z této rovnice a také z fázorového diagramu Obr. 5-5 c) vyplývá, že v případě poruchy v blízkosti 
napájecí rozvodny se αmax může teoreticky blížit úhlu 90º. Avšak oba zmiňované extrémní 
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případy ( )°→→ 90 a 0 maxmin αα  nemohou nikdy v reálných podmínkách nastat, jelikož podélná 
impedance všech reálných kabelových či venkovních distribučních vedení je tvořena rezistancí i 
reaktancí, jejíž poměry Rk/Xk se přibližně pohybují u venkovních vedení 22 kV v rozsahu 0,7 – 2 
a u kabelových 0,3 – 3 [53] v závislosti na jejich konstrukci a uložení. Aby se docílilo maximální 
efektivity poklesu sekundárního napětí vlivem připnutí pomocného odporníku, je nutné, aby se 
úhel α (vzorec (5.2)) vyvolaný připnutým pomocným odporníkem blížil či nejlépe shodoval 
s úhlem (argumentem) fázoru příslušného sdruženého napětí PabU , v tomto případě dojde vlivem 
připnutí odporníku k maximálnímu poklesu sekundárního napětí. Avšak skutečné natočení fázoru 
napětí PabU  vůči úbytku k1UΔ  nelze bez respektování výše uvažovaných zjednodušení jednoduše 
definovat, jelikož toto natočení neovlivňují pouze parametry vedení, ale i velikost zatížení a 
nesymetrie napětí vlivem poruchy.  

Vliv nesymetrie poruchy na natočení fázorů sdružených napětí 

Vliv nesymetrie napětí respektive vliv nesymetrických svodových proudů během poruchy na 
natočení fázorů sdruženého napětí v případě ideálně kompenzované nezatížené soustavy je 
zobrazen na Obr. 5-6 a). V popisovaném případě je uvažována nesymetrie vlivem zemního 
spojení ve fázi A (pro daný případ poruchy ve fázi A je dále posuzován vliv zejména na napětí 

PabU  které je pro zhodnocení nejvýznamnější). Na tomto obrázku je naznačen stav, kdy vlivem 
nesymetrických svodových proudů v jednotlivých fázích ( )cba  , , III  dochází díky příslušným 
úbytkům napětí k deformaci symetrického trojúhelníku sdružených napětí, která má za následek 
natočení fázoru PabU  o úhel ε oproti původnímu symetrickému stavu (nesymetrie vyvolaná pouze 
ZS bez připojeného odporníku je popsána indexem -Rp). Tento úhel je závislý na úrovni 
nesymetrie fázových napětí, v daném případě zejména bU  a tedy i příslušného úbytku napětí 
( bUΔ ), jak naznačuje Obr. 5-6 a).  

 
Obr. 5-6: Vliv nesymetrie napětí a příslušných svodových proudů během ZS ve fázi A na fázory 
sdružených napětí: a)kompenzovaný stav, b) podkompenzovaný a překompenzovaný stav 

Vlivem připojení pomocného odporníku (index +Rp) dochází ke snížení této nesymetrie a 
tedy i následně ke změně (natočení) fázoru napětí bU , příslušného svodového proudu bI  a 
úbytku napětí bUΔ , čímž ve výsledku i ke změně úhlu natočení a velikosti fázoru sledovaného 
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sdruženého napětí PabU . Dále je tento úhel ε a změna velikosti fázoru PabU  závislá na délce 
monitorovaného vedení a na jeho impedanci (pro ilustraci je na Obr. 5-6 a) prezentován poměr 
Rk/Xk ≈ 2).  

Jelikož během provozu sítě se zemním spojením může vlivem provozních manipulací dojít 
ke stavu, během kterého je zhášecí tlumivka provozována jako podladěná či přeladěná, je důležité 
posoudit vyjma ideálně kompenzovaného stavu také vliv těchto dvou provozních stavů na fázory 
sdružených napětí a tedy i na úhel ε. Tento dopad je naznačen na  Obr. 5-6 b), kde proud a_komI  
představuje proud nezatíženého postiženého vývodu v případě ideálně kompenzovaného zemního 
spojení ve fázi A. Pokud bude zhášecí tlumivka podlaďována (podkompenzovaný stav), bude se 
tento proud natáčet proti směru hodinových ručiček. Příklad podkompenzovaného stavu je 
ilustrován proudem v postižené fázi a_podkomI  a je vyznačen fialovou barvou. Tento 

podkompenzovaný proud vyvolá v postižené fázi úbytek napětí aUΔ , který posune vrchol 
symetrického trojúhelníku A z bodu A0´ do bodu A2, kde bod A0´ představuje vrchol 
trojúhelníku „symetrických“ fázorů sdruženého napětí PabU  a PcaU  na začátku vedení (měřené 
v napájecí rozvodně) a bod A2 představuje vrchol trojúhelníku sdružených napětí ve sledovaném 
místě postiženého vedení. Důsledkem tohoto podkompenzovaného stavu je změna velikosti 
fázoru sdruženého napětí a jeho natočení o úhel εpodkom. V opačném případě, kdy bude zhášecí 
tlumivka přecházet do přeladěného stavu (překompenzovaného stavu) bude se původní proud 

a_komI  natáčet ve směru hodinových ručiček. Příklad přeladěného stavu je ilustrován proudem 

a_prekomI  a je vyznačen modrou barvou (Obr. 5-6 b). Proud a_prekomI  procházející postiženou fází 

v podkompenzovaném stavu vyvolá v postižené fázi úbytek napětí aUΔ , který posune vrchol 
symetrického trojúhelníku A z bodu A0´ do bodu A1, kde bod A1 představuje spojnici 
sdružených napětí PabU  a PcaU  ve sledovaném místě postiženého vedení. Důsledkem tohoto 
podkompenzovaného stavu je opětovná změna fázoru sdruženého napětí a jeho natočení o úhel 
εprekom. Pro ilustraci je ve stejném obrázku Obr. 5-6 b) naznačen i vliv proudu během ideálně 
kompenzovaného stavu a_komI , který vlivem úbytku napětí podél postižené fáze aUΔ  posouvá 
vrchol trojúhelníku sdružených napětí z bodu A0´ do bodu A0.  

Z Obr. 5-6 b) je také patrný vliv stupně kompenzace na úroveň sdružených napětí PabU  a 
PcaU  během ZS ve fázi A, kde vlivem překompenzovaného stavu dochází podél postiženého 

vedení k poklesu těchto sdružených napětí a tím následně k poklesu fázových napětí na nn straně 
příslušných distribučních transformátorů SaU  a ScU . V případě podkompenzovaného stavu bude 
naopak docházet ke zvýšení úrovně napětí PabU  a PcaU , a tedy i příslušných napětí na straně nn  

SaU  a ScU . 

Vliv zatížení postiženého vývodu na natočení fázorů sdružených napětí 

Nezanedbatelný vliv na natočení fázorů sdružených napětí a tím i na funkci metody má také 
přenos odběrových proudů, kde při uvažování symetrického zatížení dochází vlivem úbytku 
napětí na vedení k natáčení symetrického trojúhelníku sdružených napětí, jak je naznačeno na 
Obr. 5-7. Přenos odběrových proudů způsobuje natáčení fázorů sdruženého napětí o úhel δ a 
změnu jejich amplitudy, který je závislý na impedanci vedení (poměru R/X), délce vedení, 
velikosti a charakteru odběrových proudů. Na Obr. 5-7 a) je naznačen vliv symetrických 
odběrových proudů s předpokládaným účiníkem 0,95, který působí natáčení celého symetrického 
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trojúhelníku (jednotlivých sdružených napětí) ve směru k odběrnému místu o úhel δ. Dále lze 
z hlediska charakteru odběrového proudu rozlišit dva extrémní případy, a to případ, kdy je 
odběrový proud zcela induktivního charakteru (Obr. 5-7 b) a případ, kdy je odběrový proud zcela 
kapacitního charakteru (Obr. 5-7 c). V případě zatížení proudem induktivního charakteru dochází 
vlivem úbytků napětí podél vedení k natáčení symetrického trojúhelníku sdružených napětí proti 
směru hodinových ručiček o úhel δ (Obr. 5-7 b) a v případě odběrového proudu zcela kapacitního 
charakteru pro uvažovanou impedanci (Rv/Xv = 2) ve směru hodinových ručiček (Obr. 5-7 c). 
Avšak skutečný dopad přenosu odběrových proudů na funkci metody lze jen obtížně definovat, 
jelikož charakter i úroveň odběrových proudů a také impedance vedení se podél postiženého 
vývodu neustále mění. 

 
Obr. 5-7: Vliv zatížení postiženého vývodu na změnu a natočení fázorů sdružených napětí: a) 
postižený vývod zatížen proudem s účiníkem 0,95, b) postižený vývod zatížen zcela induktivním 
proudem, c) postižený vývod zatížen zcela kapacitním proudem  

 

5.2 Využití vlivu připnutí pomocného odporníku k lokalizaci 
poruchy 

V běžně provozovaných kompenzovaných distribučních soustavách by neměly výše uvedené 
vlivy vést k situaci, kdy úbytek napětí vyvolaný vlivem připnutí pomocného odporníku nezpůsobí 
pokles sdružené hodnoty napětí podél postiženého vedení. Avšak tyto vlivy budou výrazně 
ovlivňovat citlivost metody, jelikož nelze předpokládat, že fázor sdruženého napětí bude mít ve 
všech místech postižené linky stejný fázový posun. Právě fakt, že není možné přesně určit 
argument fázoru sdruženého napětí v postižené síti a také neznalost přesných parametrů soustavy, 
znemožňuje využít měřená napětí na sekundárních stranách DTS pro přesný výpočet vzdálenosti 
místa poruchy od napájecí rozvodny. Nicméně lze monitorováním poklesů napětí na 
sekundárních stranách jednotlivých DTS během připnutí pomocného odporníku vymezit poruchu, 
jak bude popsáno dále. 

Jak bylo popsáno v kapitole 5.1, vlivem připnutí odporníku během trvajícího zemního 
spojení dojde v postižené fázi k navýšení úbytku napětí mezi napájecí rozvodnou a místem 
poruchy vlivem procházejícího poruchového proudu. Tento úbytek napětí navyšuje u postižené 
linky nesymetrii sdružených napětí směrem k místu poruchy, čímž také působí nesymetrii 
fázových napětí na sekundárních stranách distribučních transformátorů umístěných na 
postiženém vývodu. Metoda tedy vyhodnocuje změnu fázových napětí na sekundární straně DT 
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v ustáleném stavu těsně před připnutím pomocného odporníku a těsně po připnutí odporníku tak, 
aby se minimalizovala možnost změny parametrů postižené soustavy, jak je naznačeno na Obr. 
5-8. Na tomto obrázku jsou zobrazeny průběhy efektivních hodnot fázových napětí na sekundární 
straně distribučního transformátoru obdržené z počítačové simulace. V prezentovaném případě 
byly zaznamenávány napěťové poměry při ZS ve fázi A během okamžiku připnutí pomocného 
odporníku. Z obrázku je patrný pokles efektivní hodnoty napětí cca 16 V ve fázi A v okamžiku 
připnutí pomocného odporníku (čas 1 s), který reflektuje úbytek napětí zapříčiněný poruchovým 
proudem v monitorovaném úseku příslušné DTS. V souladu s popsanou teorií je tedy nutné pro 
lokalizaci poruchy monitorovat pokles napětí nn zejména v té fázi, která odpovídá fázi 
s poruchou na straně vn, jelikož právě v této fázi je pokles napětí vždy maximální.  

 

Obr. 5-8: Záznam efektivních hodnot fázových napětí na sekundární straně DT během připnutí 
odporníku (PC simulace)  

Pokud je možné monitorovat tento pokles efektivních hodnot sekundárních napětí u většiny 
distribučních transformačních stanic rozmístěných na postiženém vývodu, lze vymezit místo 
poruchy bez potřeby provádění nezbytných provozních manipulací (odpínání jednotlivých úseků 
vedení) jak je naznačeno na Obr. 5-9. Na tomto obrázku je zobrazen postižený vývod části 
distribuční soustavy s celkem jedenácti distribučními stanicemi, které monitorují pokles 
sekundárních hodnot napětí vlivem připnutí pomocného odporníku. Jak vyplývá z výše popsané 
teorie, tak největšího poklesu sekundárních napětí bude dosaženo u stanic, které monitorují 
nejdelší úsek postiženého vedení (úsek jímž se uzavírá poruchový proud), a naopak nejmenší 
pokles bude zaznamenán stanicemi monitorujících nejkratší úsek postiženého vedení. Aby bylo 
možné porovnávat poklesy napětí na sekundární straně DTS, je nezbytné, aby převody 
jednotlivých distribučních transformátorů byly shodné nebo byly korigovány dle aktuálních 
převodů. Běžně používané distribuční transformátory 22/0,4 kV mají tři možnosti nastavení 
sekundárního napětí a to na jmenovitou hodnotu napětí Un a na hodnotu Un ± 5%.  

5.2.1 Princip metody lokalizace zemního spojení 
Princip lokalizace poruchy je popsán s pomocí jednoduchého vývodu Obr. 5-9, na kterém 

vzniklo ZS. Pokud dojde v této soustavě k zemnímu spojení ve vyznačeném místě a následnému 
připnutí pomocného odporníku uvnitř tohoto vývodu, maximální pokles sekundárních hodnot 
napětí bude zaznamenán u stanic DTS1, DTS2 a DTS3 a to se srovnatelnou úrovní. Podobně 
tomu bude i u jiných DTS umístěných dále za místem poruchy, kde budou poklesy napětí 
dosahovat opětovně srovnatelné maximální úrovně, jelikož u těchto DTS prochází poruchový 
proud nejdelším úsekem jejich napájecího vedení a to v uvedeném případě částmi 
a + b + c + d + e (úsek od napájecí rozvodny do místa poruchy) Obr. 5-9. 



 Návrh nové metody pro lokalizaci poruchy 

 

52

 
Obr. 5-9: Princip metody lokalizace zemního spojení uvnitř kompenzované distribuční sítě  

Nižší pokles napětí pak bude měřitelný v DTS4 a DTS5, kde poruchový proud protéká 
kratším úsekem napájecího vedení a + b + c + d.  Jelikož je tato délka vedení pro obě DTS 
shodná („monitorují“ stejný úsek postiženého vedení), bude zaznamenán na jejich sekundárních 
stranách srovnatelný pokles napětí. Podobně tomu bude i u DTS6 a DTS7, které jsou napájeny 
částí postiženého vedení a + b + c a tedy i pokles napětí bude u těchto stanic menší. Analogicky 
bude pokles napětí u DTS9 i DTS8 úměrný úseku a + b, jak popisuje Obr. 5-9. Nejmenší pokles 
napětí zaznamenají v uvedeném příkladu stanice DTS10 a DTS11, jelikož monitorují nejkratší 
úsek postiženého vedení (úsek a). Veškeré stanice umístěné na nepostižených vývodech nebo 
napojené přímo na přípojnice napájecí rozvodny 110/22 kV zaznamenají změnu napětí 
způsobenou změnou nesymetrie vedení vlivem připnutí odporníku, avšak pokles jejich 
sekundárního napětí bude dosahovat nejnižší úrovně. Pokud budou zaznamenány napěťové 
poměry všech sledovaných DTS, je možné na základě těchto principů definovat stanice za 
místem poruchy a stanice (stanici) nejblíže před místem poruchy. Místo poruchy tak bude vždy 
umístěno v úseku mezi stanicemi s maximálním poklesem napětí (pro případ na Obr. 5-9 jsou to 
stanice DTS1, DTS2 a DTS3) a stanicemi (stanicí) s druhým největším poklesem napětí (stanice 
DTS4 a DTS5). Přesnost lokalizace zemního spojení je tak dána velikostí vymezeného úseku a 
závisí na hustotě a rozmístění jednotlivých DTS v okolí místa poruchy. 
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6 ANALÝZA METODY PRO LOKALIZACI ZEMNÍHO 
SPOJENÍ POMOCÍ MATEMATICKÉHO MODELU 
Tato kapitola je zaměřena na ověření nové metody pro lokalizaci zemního spojení uvnitř 

kompenzované distribuční sítě s využitím matematického modelu. Pro posouzení korektní funkce 
metody během běžných provozních podmínek a při stavech, kde doposud známé a popsané 
metody selhávají (kapitola 3.1) je vytvořen v programu PSCAD matematický model části 
testovací distribuční soustavy. S pomocí tohoto modelu je provedena série simulací, která 
umožňuje posoudit korektní funkci a potenciál metody pro její možnou aplikaci v reálných 
provozních podmínkách.  

6.1 Popis matematického modelu 
V programu PSCAD Professional byl s využitím standardních modulů vytvořen model části 

kompenzované distribuční soustavy s celkem šesti distribučními transformačními stanicemi 
22/0,4 kV vybavenými na jejich sekundární straně monitorem napětí. Topologie testovací sítě 
a vzdálenosti jednotlivých DTS byly voleny tak, aby bylo možné ověřit citlivost metody při 
vymezení úseků od velikosti 0,5 km při simulaci vybraných provozních stavů. Zjednodušené 
schéma testovací sítě je zobrazeno na Obr. 6-1. Tato testovací síť je tvořena z části kabelovou sítí 
(60 km) a z části sítí venkovní (90,5 km). Z napájecí rozvodny této sítě vedou tři vývody. Vývod 
V1 je v základním režimu provozován radiálně a obsahuje celkem pět míst pro simulaci zemního 
spojení (F1 až F5), poslední šesté předdefinované místo poruchy (F6) je situováno do blízkosti 
přípojnic napájecí rozvodny. Vývod V2 je navržen tak, aby bylo možné jednoduše odpínačem 
OD spojit vývody V1 a V2 do kruhu pro posouzení funkce metody během tohoto provozního 
stavu. Zhášecí tlumivka je v základním režimu nastavena tak, aby zcela kompenzovala kapacitní 
proud soustavy 195 A, přičemž se hodnota reziduálního proudu blíží hodnotě 18 A. Rezistance 
pomocného odporníku pro navýšení činné složky poruchového proudu je pro maximalizaci 
citlivosti metody nastavena na nejnižší možnou hodnotu, která je u provozovaných sítí 0,2 Ω při 
umístění odporníku na pomocném výkonovém vinutí (kapitola 2.1.1). Po přepočtu na primární 
stranu je rezistance RP rovna 135 Ω (Obr. 6-1). Tento pomocný odporník je během simulace 
připínán v čase 1,5 s po vzniku ZS na dobu jedné sekundy paralelně ke zhášecí tlumivce ZT. 

 
Obr. 6-1: Zjednodušené schéma modelované testovací sítě  

Jednotlivé DTS jsou osazeny shodným transformátorem o jmenovitém výkonu 0,63 MVA, 
při běžném provozním stavu jsou zatíženy na 30 % s učiníkem 0,95. Ve všech šesti 
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předdefinovaných místech F1 – F6 lze simulovat odporové zemní spojení, kde hodnota odporu 
poruchy Rf je plynule nastavitelná. Ke vzniku poruchy dochází vždy 0,5 s po zahájení simulace 
(Obr. 6-2). Podrobnější schéma testovací sítě je zobraceno v příloze (Příloha 2). Během 
počítačové simulace jsou monitorovány a zaznamenávány okamžité i efektivní hodnoty 
poruchových proudů v místě poruchy a také napěťové poměry na sekundárních stranách 
jednotlivých distribučních transformačních stanic. Náhled těchto sledovaných veličin je uveden 
v příloze (Příloha 4 – A). Pro posouzení metody jsou směrodatné zejména poklesy napětí nn ve 
fázi postižené zemním spojením na hladině vn, případně ve fázi jí předcházející, jak je zobrazeno 
na Obr. 9, příp. Obr. 10. 

Veškerá data obdržená ze simulací různých provozních stavů pro verifikaci metody jsou 
ukládána do Comtrade souborů a jsou přiložena v multimediálním CD v příloze práce. Podrobné 
informace o pořízených záznamech a jejich struktuře jsou uvedeny v příloze (Příloha 3). 

6.2 Ověření funkce metody během běžných provozních stavů 
Pro ověření funkce metody budou simulovány základní vlivy, které lze očekávat během 

běžných provozních stavů v reálných  DS a které mohou mít dopad na citlivost či funkci metody. 
Mezi takové patří například vliv odporu poruchy, odporu pomocného odporníku, postižené fáze, 
stavu kompenzace, provozu vývodů zapojených do kruhu (paralelních vedení), charakteru či 
symetrie zatížení a také vliv zpětného toku výkonu do nadřazené soustavy.  

Vyhodnocení napěťového poklesu ΔUs bude pro jednotlivé DTS prováděno pouze ve fázi nn, 
která odpovídá fázi postižené ZS na hladině vn. Tento pokles je definován rozdílem efektivní 
hodnoty tohoto napětí v čase 0,2 s před připnutím pomocného odporníku a v čase 0,2 s po 
připnutí pomocného odporníku dle rovnice (6.1), jak je zobrazeno na Obr. 6-2, kde hodnota 
tohoto poklesu ΔUs ve fázi A je -10,369 V. 

 2,2ss1,8sss   UUU Δ−Δ=Δ  (6.1) 

 
Obr. 6-2: Vyhodnocení poklesu napětí na nn straně DTS1 vlivem připnutí pomocného odporníku 
během ZS ve fázi A  

Pro přehlednost jsou dále v práci prezentovány napěťové poměry fází nn, pro které je 
provedeno odečtení poklesu ΔUs. Příklad kompletního záznamu všech veličin během simulace je 
uveden v příloze (Příloha 4 – A). 

6.2.1 Ověření korektní funkce metody při nízkoodporovém ZS 
Pro ověření správné funkce popisované metody je testovací soustava nastavena v základním 

režimu, který představuje běžný provozní stav DS soustavy. Během tohoto režimu jsou všechny 
DT zatíženy na 30 % svého jmenovitého výkonu s účiníkem 0,95, převod všech distribučních 
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transformátorů je nastaven na stejnou hodnotu, jednotlivé vývody V1 a V2 jsou provozovány 
radiálně (odpínač OD je vypnutý). V tomto případě je simulováno ve fázi A (L1) zemní spojení 
s odporem poruchy 50 Ω a to pro jednotlivá místa poruchy F1 až F6 (Obr. 6-1). Tabulka (Tab. 
6-1) prezentuje poklesy napětí ΔUs u fáze postižené ZS, která je zaznamenána v jednotlivých 
DTS (DTS1 – DTS6) během provedené simulace pro jednotlivá místa poruchy. Na Obr. 11 až 
Obr. 22 v příloze (Příloha 4 - B) jsou pak zobrazeny jednotlivé průběhy efektivních hodnot napětí 
nn ze všech DTS a také průběhy efektivních hodnot poruchového proudu pro poruchy v místech 
F1 až F6. 

Tab. 6-1: Poklesy napětí u jednotlivých DTS při ZS ve fázi A, a v místech poruchy F1 až F6 

Fáze A DTS1 DTS2 DTS3 DTS4 DTS5 DTS6
Rf = 50 Ω ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

Porucha  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
F1 -7,11 -12,81 -12,79 -12,77 -12,76 -0,60 ANO
F2 -6,73 -12,36 -23,82 -18,26 -18,24 -0,63 ANO
F3 -6,69 -12,29 -18,18 -23,59 -23,56 -0,63 ANO
F4 -6,35 -11,74 -17,42 -27,94 -27,91 -0,61 ANO
F5 -5,95 -11,05 -16,43 -26,47 -31,44 -0,59 ANO
F6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANO
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Pozn.: Modře jsou podbarveny maximální hodnoty poklesu napětí zaznamenané při jednotlivých 

simulacích. Žlutě jsou podbarveny poklesy, které dosahují druhé nejvyšší hodnoty. 
Hodnoty, které se od sebe navzájem neliší o toleranci ± 0,2 V, jsou považovány za ty, 
které byly zaznamenány ve stanicích monitorujících postižený úsek stejné délky. Tato 
zvolená tolerance potlačuje negativní vliv nesymetrie poruchy, vliv odběrových proudů na 
pokles napětí a chybu měření. 

Při znalosti topologie sítě lze pak na základě zaznamenaných poklesů (Tab. 6-1) vymezit 
postižený úsek pro jednotlivé stavy F1 až F6 následovně:  

Záznam F1: Distribuční transformační stanice DTS2, DTS3, DTS4 a DTS5 monitorují 
nejdelší úsek postiženého vedení, jehož délka je pro tyto stanice shodná (DTS jsou ve stanovené 
toleranci ± 0,2 V). Kratší úsek pak monitoruje stanice DTS1, jejíž pokles je druhý nejvyšší. 
Postižený úsek je tedy vymezen odbočkou k DTS1 od vedení, které napájí společně DTS2 až 
DTS5 a končí místem, kde dochází k rozdělení společného napájecího vedení těchto DTS. Při 
porovnání se schématem sítě (Obr. 6-3) vyhovuje těmto předpokladům úsek U3. Jelikož se místo 
simulované poruchy nachází v tomto úseku, je uvedeno ve sloupci „Vymezení poruchy“ tabulky 
(Tab. 6-1) na příslušném řádku F1 „ANO“ (bylo možné vymezit správný úsek), v opačném 
případě je uvedeno „NE“ (nebylo možné korektně vymezit postižený úsek). V tomto případě byl 
tedy na základě zaznamenaných poklesů ΔUs korektně vymezen postižený úsek, jehož délka 
vychází z topologie sítě a je 0,5 km. 

Záznam F2: Distribuční transformační stanice DTS3 monitoruje nejdelší úsek postiženého 
vedení (maximální pokles napětí). Stanice DTS4 a DTS5 monitorují druhý nejdelší úsek vedení, 
jehož délka je pro tyto stanice shodná (odchylka poklesu napětí je ve stanovené toleranci 
± 0,2 V). Jelikož DTS3 monitoruje nejdelší úsek postiženého vedení (delší úsek nežli DTS4 a 
DTS5) musí se místo poruchy nacházet na odbočce od vedení napájecího DTS4 a DTS5 ke 
stanici DTS3. Místo poruchy by se tedy mělo nacházet ve vymezeném úseku U6 (Obr. 6-3), jak 
tomu bylo i během simulace. Jelikož lze vymezit na základě provedené simulace správný úsek, je 
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ověřena pro tento případ korektní funkce metody. Délka vymezeného úseku je v tomto případě 
7 km. 

Záznam F3: Distribuční transformační stanice DTS4 a DTS5 monitorují nejdelší úsek 
postiženého vedení, jehož délka je pro tyto stanice shodná. Tyto DTS jsou ve stanovené toleranci 
± 0,2 V. Kratší úsek pak monitoruje DTS3, jejíž pokles je druhý nejvyšší. Postižený úsek je tedy 
vymezen místem odbočky k DTS3 od vedení, které napájí společně DTS4 i DTS5 a končí 
místem, kde dochází k rozdělení společného napájecího vedení těchto DTS. Při porovnání se 
schématem sítě (Obr. 6-3) vyhovuje těmto podmínkám úsek U7 + U8. Na základě 
zaznamenaných dat tak lze vymezit část vedení tvořeného úsekem U7 a U8 v kterém došlo 
k poruše. Jelikož byla porucha simulována v tomto úseku, byla ověřena správná funkce metody. 
Délka vymezeného úseku je v tomto případě 2,5 km. 

Záznam F4: Na základě zaznamenaných poklesů lze vyvodit stejné závěry jako 
v předchozím případě u záznamu F3, kdy je možné vymezit část vedení postiženého zemním 
spojením v oblasti úseků U7 a U8. Jelikož byla porucha simulována v místě, které spadá do 
vymezeného úseku, byla prokázána správná funkce metody. Délka vymezeného úseku je v tomto 
případě rovněž 2,5 km. 

Záznam F5: V tomto případě monitoruje stanice DTS5 nejdelší úsek postiženého vedení 
a stanice DTS4 druhý nejdelší úsek. Místo poruchy proto musí být z jedné strany vymezeno 
místem odbočení k DTS4 od vedení napájecího DTS5 a z druhé strany stanicí DTS5. Na základě 
těchto závěrů lze vymezit postižený úsek U10 (Obr. 6-3). Jelikož se místo simulované poruchy 
nachází v tomto úseku, lze potvrdit správnou funkci metody i v tomto případě. Délka 
vymezeného úseku je v tomto případě 20 km. 

Záznam F6: U všech sledovaných DTS nedošlo k poklesu napětí, tzn. nemonitorovaly 
poruchou postižený úsek. Porucha proto musela nastat mimo monitorované vývody V1 a V2, a to 
na kabelovém vývodu nebo v blízkosti přípojnic napájecí rozvodny. Jelikož byla porucha 
simulována přímo na přípojnici napájecí rozvodny, byla opětovně potvrzena správná funkce 
metody. Podobné závěry lze vyvozovat i v případě, kdy tyto poklesy napětí mají u všech stanic 
srovnatelnou úroveň různou od nuly, jelikož vlivem připnutí pomocného odporníku dochází 
k redistribuci svodových proudů, a tedy i k malé změně napěťových poměrů uvnitř soustavy, jak 
bylo popsáno v kapitole 5.1. 

 
Obr. 6-3: Vymezení postižených úseků pro simulované lokace zemního spojení  

Podobně lze vyhodnotit i ZS simulované ve zbylých fázích B a C při identickém nastavení 
testovací sítě. Výsledky z provedené simulace jsou shrnuty v tabulkách Tab. 6-2 a Tab. 6-3. 
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Analogicky jako v případě poruchy ve fázi A lze stanovit podobné závěry, které ověřují správnou 
funkci metody i v případě ZS ve fázi B a C, a to pro všechna zvolená místa poruchy. Odchylky 
poklesů napětí mezi identickými poruchami ve fázi A, B a C dobře patrné zejména v případě 
poruchy F6 (Tab. 6-1, Tab. 6-2 a Tab. 6-3) jsou zapříčiněny nesymetrií vedení soustavy, která 
byla při simulaci respektována. Zhášecí tlumivka během provedené simulace byla naladěna tak, 
aby ideálně kompenzovala ZS ve fázi A. V případě poruchy vzniklé ve fázi B a C je kompenzace 
kapacitního proudu závislá také na nesymetrii soustavy.  

Tab. 6-2: Poklesy napětí u jednotlivých DTS při ZS ve fázi B, a v místech poruchy F1 až F6 
Fáze B DTS1 DTS2 DTS3 DTS4 DTS5 DTS6

Rf = 50 Ω ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

Porucha  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
F1 -7,122 -12,864 -12,846 -12,819 -12,801 -0,611 ANO
F2 -6,754 -12,43 -23,967 -18,365 -18,34 -0,63 ANO
F3 -6,718 -12,37 -18,317 -23,754 -23,723 -0,631 ANO
F4 -6,378 -11,823 -17,558 -28,154 -28,118 -0,618 ANO
F5 -5,976 -11,138 -16,578 -26,703 -31,718 -0,596 ANO
F6 -0,47 -0,47 -0,475 -0,47 -0,468 -0,482 ANO
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Tab. 6-3: Poklesy napětí u jednotlivých DTS při ZS ve fázi C, a v místech poruchy F1 až F6 
Fáze C DTS1 DTS2 DTS3 DTS4 DTS5 DTS6

Rf = 50 Ω ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

Porucha  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
F1 -7,672 -13,387 -13,355 -13,335 -13,318 -0,609 ANO
F2 -7,33 -12,982 -24,467 -18,889 -18,866 -0,63 ANO
F3 -7,299 -12,93 -18,848 -24,781 -24,75 -0,629 ANO
F4 -6,95 -12,371 -18,075 -29,158 -29,122 -0,615 ANO
F5 -6,529 -11,668 -17,076 -27,688 -33,18 -0,592 ANO
F6 0,429 0,429 0,428 0,427 0,426 0,431 ANO
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V příloze (Příloha 4 - B) jsou pro porovnání na obrázcích Obr. 23 až Obr. 26 zobrazeny 

průběhy efektivních hodnot napětí všech DTS během poruchy v místě F5 a F6 pro případ 
poruchy ve fázi B a C. 

Během simulace nízkoodporového ZS uvnitř testovací sítě respektující běžný provozní stav 
kompenzované distribuční soustavy byla v této části práce ověřena správná funkce popisované 
metody pro lokalizaci zemního spojení, a to pro všechna místa poruchy uvnitř testovací sítě. 
Avšak s ohledem na různé provozní stavy či typy poruch je nutné ověření metody i při jiných 
režimech testovací sítě tak, aby bylo možné zhodnotit její možnosti či nedostatky, a to zejména 
při odporových či vysokoodporových poruchách.  

6.2.2 Vliv odporu poruchy 
Pro ověření vlivu velikosti odporu poruchy na funkci metody je testovací soustava nastavena 

podobně jako v předchozím případě v základním režimu (DTS zatíženy na 30 % s účiníkem 0,95, 
odpínač OD je vypnutý). Pro posouzení vlivu odporu poruchy je zemní spojení simulováno pouze 
ve fázi A, jelikož v případě poruchy ve fázi B a C lze očekávat podobné závěry. Během této 
simulace je postupně měněna rezistance poruchy Rf v rozsahu od 50 Ω do 1,6 kΩ pro jednotlivá 
místa F1 až F6. 
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Na Obr. 6-4 až Obr. 6-17 je zobrazena část výstupu simulace, která prezentuje vliv odporu 
poruchy během odporového zemního spojení v místě F2. Na těchto obrázcích jsou společně 
zobrazeny efektivní hodnoty napětí fáze A na nn straně všech monitorovaných DTS a příslušné 
efektivní hodnoty poruchového proudu během odporového zemního spojení s rezistancí 50 Ω, 
200 Ω, 400 Ω, 600 Ω, 800 Ω, 1 kΩ a 1,6 kΩ. 
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Obr. 6-4: Efektivní hodnoty napětí ve fázi A, Rf=50Ω  Obr. 6-5: Efektivní hodnota poruchového proudu, Rf=50Ω 
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Obr. 6-6: Efektivní hodnoty napětí ve fázi A, Rf=200Ω Obr. 6-7: Efektivní hodnota poruchového proudu Rf=200Ω 
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Obr. 6-8: Efektivní hodnoty napětí ve fázi A, Rf=400Ω Obr. 6-9: Efektivní hodnota poruchového proudu Rf=400Ω 
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Obr. 6-10: Efektivní hodnoty napětí ve fázi A, Rf=600Ω Obr. 6-11: Efektivní hodnota poruchového proudu 
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Obr. 6-12: Efektivní hodnoty napětí ve fázi A, Rf=800Ω Obr. 6-13: Efektivní hodnota poruchového proudu 
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Obr. 6-14: Efektivní hodnoty napětí ve fázi A, Rf=1kΩ Obr. 6-15: Efektivní hodnota poruchového proudu Rf=1kΩ 
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Obr. 6-16: Efektivní hodnoty napětí ve fázi A, Rf=1,6kΩ Obr. 6-17: Efektivní hodnota poruchového proudu 

Rf=1,6kΩ 

Z Obr. 6-4 až Obr. 6-17 je patrné, že se zvyšujícím se odporem poruchy Rf klesá poruchový 
proud, čímž se radikálně snižuje citlivost metody. V případě vysokoodporového zemního spojení 
1 kΩ je v daném případě hodnota poruchového proudu s připnutým pomocným odporníkem nižší 
než 12 A a lze tedy jen obtížně rozlišit odchylky v poklesu napětí mezi jednotlivými DTS 
způsobené tímto proudem. Vyhodnocení výsledků a vymezení správné oblasti pak bude velmi 
obtížné a závislé na přesnosti použitého měřícího zařízení či velikosti jednotlivých úseků vedení 
a parametrech soustavy. Proto díky snižující se citlivosti metody lze očekávat, že v případě 
vysokoodporových ZS bude možné snadněji vymezovat poruchu uvnitř delších úseků distribuční 
sítě, kdežto v případě velmi krátkých úseků to bude jen velmi obtížné. 

V případě poruchy s odporem 1,6 kΩ jsou rozdíly mezi jednotlivými poklesy již tak nízké, že 
vedou k nesprávnému vymezení místa ZS či nemožnosti určit postižený úsek. V případech, kdy 
hodnota odporu poruchy překračuje 1 kΩ, popisovaná metoda aplikovaná na testovací soustavu 
selhává. Uvedené závěry jsou lépe patrné z Tab. 6-4, kde jsou shrnuty výsledky ze simulace 
odporových ZS vznikajících v bodě F2.  

Tab. 6-4:  Poklesy napětí u jednotlivých DTS v případě odporové poruchy v místě F2 

Porucha v DTS1 DTS2 DTS3 DTS4 DTS5 DTS6
F2 ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

Hodnota Rf  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
50 Ω -6,73 -12,36 -23,82 -18,26 -18,24 -0,63 ANO

200 Ω -3,35 -6,06 -11,54 -8,90 -8,89 -0,29 ANO
400 Ω -1,77 -3,16 -5,98 -4,63 -4,63 -0,14 ANO
600 Ω -1,10 -1,96 -3,69 -2,86 -2,86 -0,09 ANO
800 Ω -0,76 -1,34 -2,52 -1,95 -1,96 -0,06 ANO
1000 Ω -0,56 -0,97 -1,82 -1,42 -1,42 -0,04 ANO
1600 Ω -0,27 -0,47 -0,87 -0,68 -0,68 -0,02 NE
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Souhrnné výsledky simulace odporových ZS s hodnotami odporu poruchy 200 Ω, 400 Ω, 

600 Ω, 800 Ω, 1 kΩ a 1,6 kΩ jsou pro zbylá místa poruchy F1, F3, F4, F5 a F6 uvedena v příloze 
(Příloha 4 - C). Ze všech těchto výsledků je patrné radikální snížení citlivosti se zvyšujícím se 
odporem poruchy a selhávání metody při odporu poruchy přesahující hodnotu 1 kΩ.  
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6.2.3 Snížení hodnoty pomocného odporníku během vysokoodporových ZS 
Jedním z prostředků, který se nabízí pro zvýšení citlivosti metody v případě 

vysokoodporového zemního spojení, je zvýšení poruchového proudu v oblasti připnutého 
pomocného odporníku. Toto navýšení poruchového proudu je možné provést snížením hodnoty 
pomocného odporníku Rp, jak vyplývá ze vzorce (5.1).  

Pro posouzení přínosu snížení hodnoty pomocného odporníku vedoucího ke zvýšení 
citlivosti metody během vysokoodporových ZS byla provedena počítačová simulace. Tato 
simulace vycházela z nastavení testovací sítě použitého v kapitole 6.2.2, přičemž byla snížena 
hodnota pomocného odporníku ze 135 Ω na hodnotu 60 Ω, a následně i na hodnotu 0 Ω. Na 
obrázku Obr. 6-18 jsou zobrazeny průběhy efektivních hodnot poruchového proudu během ZS 
s odporem poruchy 1 kΩ v místě poruchy F2, které prezentují navýšení poruchového proudu při 
připnutí pomocného odporníku vlivem snížení jeho hodnoty na hodnotu 60 Ω (If2rms_60 Ω) a při 
jeho zkratování (If2rms_0 Ω). V prezentovaném případě došlo vlivem snížení hodnoty pomocného 
odporníku z původních 135 Ω na hodnotu 60 Ω k navýšení poruchového proudu v oblasti připnutí 
odporníku z hodnoty 11,6 A na hodnotu 12,3 A, a při zkratování tohoto pomocného odporníku na 
hodnotu 13 A. Vliv snížení pomocného odporníku na citlivost metody, respektive na úroveň 
sledovaných napěťových poklesů během ZS s odporem poruchy 1 kΩ, je vyjádřen v Tab. 6 
(Příloha 4 - D). 
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Obr. 6-18: Efektivní hodnota poruchového proudu během ZS s odporem poruchy 1 kΩ v místě F2 
při hodnotě pomocného odporníku 135 Ω, 60 Ω a 0 Ω.   

Jak dokazuje obrázek Obr. 6-18, tak snížení hodnoty pomocného odporníku nepovede 
k zásadnímu navýšení poruchového proudu při jeho připnutí, jelikož dominantním omezujícím 
prvkem v poruchové smyčce během vysokoodporového ZS je právě hodnota odporu poruchy. 
Proto snížení hodnoty pomocného odporníku pro zvýšení citlivosti metody při vymezování 
krátkých úseků během vysokoodporových ZS nemá zásadní význam a mohlo by také vést k  
úrazu krokovým či dotykovým napětím v případě poklesu odporu poruchy např. vlivem přeskoku 
oblouku poruchy po zapůsobení automatiky připnutí pomocného odporníku. 

6.2.4 Vliv stavu kompenzace 
Jelikož při běžném provozu kompenzovaných distribučních sítí nelze vždy díky nesymetrii 

soustavy a provozním manipulacím prováděným uvnitř postižené soustavy zajistit ideálně 
kompenzovaný stav, je nezbytné provést ověření právě vlivu stupně kompenzace na funkci 
metody. Pro toto ověření jsou využity dva limitní stavy provozu soustavy, a to stav 
podkompenzovaný o 15 % oproti původnímu (ideálně kompenzovanému) provozu soustavy 



 Analýza metody pro lokalizaci zemního spojení pomocí matematického modelu 

 

62

a stav překompenzovaný o 15 %. Pro simulace je využito nastavení testovací sítě v základním 
režimu, kde je upraveno nastavení zhášecí tlumivky dle Tab. 6-5. 

Tab. 6-5:  Nastavení zhášecí tlumivky při simulaci vlivu stavu kompenzace na funkci metody  

Stav kompenzace Úroveň rozladění 
tlumivky 

Kompenzační 
proud 

Kapacitní proud 
soustavy 

Nastavení 
tlumivky 

Kompenzovaný Vyladěná 0 % 197 A 197 A 0,21 H 
Podkompenzovaný Podladěná o 15 % 167 A 197 A 0,248 H 
Překompenzovaný Přeladěná o 15 % 227 A 197 A 0,182 H 

Na obrázku Obr. 6-19 a Obr. 6-20 jsou zobrazeny napěťové poměry na sekundárních 
stranách všech DTS rozmístěných v postižené soustavě zaznamenané během simulace, které 
prezentují napěťové poklesy vlivem připnutí pomocného odporníku ve stavu 
podkompenzovaném (Obr. 6-19) a překompenzovaném (Obr. 6-20). Pro přehlednost jsou 
graficky prezentovány pouze výstupy získané ze simulace odporového ZS s odporem poruchy 
50 Ω v místě F2, zbylé výsledky ze simulace této poruchy ve stavu kompenzovaném, 
podkompenzovaném a překompenzovaném pro všechna místa poruchy jsou uvedeny v Tab. 6-6.  

Při porovnání poklesů napětí během obou stavů kompenzace (Obr. 6-19 a Obr. 6-20) je 
zřejmé, že vyšší citlivosti v daném případě dosahuje metoda při podkompenzovaném stavu nežli 
při stavu překompenzovaném. Tyto závěry jsou lépe patrné z tabulky Tab. 6-6, kde při porovnání 
poklesů napětí u jednotlivých DTS se dosahuje nejvyšší úrovně poklesu napětí při stavu 
podkompenzovaném, nižší úrovně pak při stavu kompenzovaném a nejnižší úrovně při stavu 
překompenzovaném, a to pro všechna simulovaná místa poruchy. Citlivost metody se tedy 
v testovací soustavě během ZS s odporem poruchy 50 Ω snižuje se vzrůstající úrovní 
kompenzace (směrem ke stavu překompenzovanému) a mírně zvyšuje se snižující se úrovní 
kompenzace (směrem ke stavu podkompenzovanému). 
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Obr. 6-19: Efektivní hodnoty napětí ve fázi A při 
podkompenzovaném stavu během odporové poruchy s 
Rf = 50 kΩ v místě F2 

Obr. 6-20: Efektivní hodnoty napětí ve fázi A při 
překompenzovaném stavu během odporové poruchy s 
Rf = 50 kΩ v místě F2 
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Tab. 6-6:  Poklesy napětí u jednotlivých DTS v případě odporové poruchy s Rf = 50 Ω v  místech 
poruchy F1 až F6 při jednotlivých stavech kompenzace 

DTS1 DTS2 DTS3 DTS4 DTS5 DTS6
∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

 [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
komp. -7,11 -12,81 -12,79 -12,77 -12,76 -0,60 ANO
podk. -8,24 -15,09 -15,06 -15,04 -15,02 -0,78 ANO
přek. -5,58 -9,95 -9,93 -9,92 -9,91 -0,44 ANO

komp. -6,73 -12,36 -23,82 -18,26 -18,24 -0,63 ANO
podk. -7,94 -14,89 -29,19 -22,18 -22,15 -0,82 ANO
přek. -5,07 -9,22 -17,67 -13,59 -13,57 -0,44 ANO

komp. -6,69 -12,29 -18,18 -23,59 -23,56 -0,63 ANO
podk. -7,87 -14,77 -22,03 -28,79 -28,76 -0,82 ANO
přek. -5,05 -9,18 -13,55 -17,54 -17,53 -0,44 ANO

komp. -6,35 -11,74 -17,42 -27,94 -27,91 -0,61 ANO
podk. -7,41 -14,04 -21,03 -34,38 -34,34 -0,80 ANO
přek. -4,71 -8,61 -12,75 -20,35 -20,33 -0,43 ANO

komp. -5,95 -11,05 -16,43 -26,472 -31,442 -0,59 ANO
podk. -6,81 -13,02 -19,58 -32,28 -38,56 -0,76 ANO
přek. -4,34 -7,97 -11,80 -18,92 -22,47 -0,41 ANO

komp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANO
podk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 ANO
přek. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 ANO
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Důvodem snížení citlivosti metody během překompenzovaného stavu oproti stavu 

vykompenzovanému či podkompenzovaném je amplituda a natočení fázoru poklesu napětí 
vlivem připnutí odporníku PΔU oproti fázoru sdruženého napětí PabU , jak je naznačeno na Obr. 
6-21. Na tomto obrázku je naznačen fázorový diagram změny napěťových poměrů 
z bezporuchového stavu ke stavu se zemním spojením a následně ke stavu ZS s připnutým 
odporníkem. V podkompenzované soustavě došlo při vzniku ZS (přechod ze stavu 1 ke stavu 2) 
k natočení fázoru sdruženého napětí PabU  (strana AB trojúhelníka) o úhel podkomε  vlivem úbytku 

na vedení R a −ΔU . Následně po připnutí pomocného odporníku došlo vlivem navýšení činné 
složky poruchového proudu vlivem úbytku R a +ΔU  k přechodu vrcholu A trojúhelníku 
sdružených napětí ze stavu 2 do stavu 3 o fázor PΔU , a tedy i k poklesu modulu hodnoty PabU . 
Jelikož je fázor PΔU  téměř ve fázi s fázorem PabU  (je posunut o velmi malý úhel podkomγ ), je 
pokles napětí zapříčiněný připnutým pomocným odporníkem maximální a citlivost metody je 
v tomto případě největší. Jiný případ nastává v situaci, kdy je síť provozována ve stavu 
překompenzovaném Obr. 6-21. V tomto případě nedošlo k natočení fázoru sdruženého napětí 
( °≈ 0prekomε ) a úhel prekomγ  je několikanásobně vyšší, díky čemuž je nižší i citlivost metody. 

Pozitivní dopad má v podkompenzovaném případě i vzájemné natočení fázorů R a +ΔU  a R a −ΔU , 
které je větší nežli v případě překompenzovaného stavu a přispívá tedy k větší amplitudě fázoru 
změny úbytků PΔU  (Obr. 6-21). 
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Obr. 6-21: Napěťové poměry podkompenzovaného a překompenzovaného stavu během ZS 
s odporem poruchy Rf = 50 Ω a poruše v místě F2 pro DTS3   

Na obrázku Obr. 6-22 a Obr. 6-23 jsou zobrazeny průběhy efektivních hodnot napětí 
zaznamenané na nn straně v DTS3 během podkompenzovaného a překompenzovaného stavu. 
Z průběhů jednotlivých fázových napětí je patrný charakteristický vliv stavu kompenzace na 
úroveň napětí na straně nn DT, kde v případě podkompenzovaného stavu dojde v okamžiku 
vzniku ZS k zásadnímu nárůstu hodnoty napětí zejména ve fázi, která předbíhá příslušnou 
postiženou fázi o 120º, jak je popsáno také v kapitole 5.1.1 (Obr. 5-6 b). V případě uvedeném na 
obrázku Obr. 6-22, kdy došlo k ZS ve fázi A (UaDTS3), se projevil nárůst napětí ve fázi C 
(UcDTS3). 
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Obr. 6-22: Efektivní hodnoty napětí strany nn u DTS3 
při podkompenzovaném stavu a Rf = 50 Ω v místě F2 

Obr. 6-23: Efektivní hodnoty napětí strany nn u  DTS3 
při překompenzovaném stavu a Rf = 50 Ω v místě F2 

V případě překompenzovaného stavu, který je uveden na Obr. 6-23 dochází po vzniku ZS 
k poklesu efektivní hodnoty fáze odpovídající fázi postižené (fáze A) a fáze jí předbíhající o 120º 
(fáze C), což je opětovně v souladu s teorií popisovanou v kapitole 5.1.1. Právě tento pokles 
efektivní hodnoty napětí ve sledované fázi po vzniku ZS dále snižuje citlivost metody uvnitř 
překompenzované distribuční soustavy. Průběhy efektivních hodnot u zbývajících DTS během 
odporového ZS s odporem poruchy 50 Ω v místě poruchy F2 při podkompenzovaném 
i překompenzovaném stavu jsou zobrazeny v příloze (Příloha 4 - E).  
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Nízká citlivost metody uvnitř překompenzované sítě se dále prohlubuje se vzrůstajícím 
odporem poruchy, jak dokládá tabulka Tab. 6-7, která prezentuje napěťové poklesy v případě 
navýšení odporu poruchy na hodnotu 400 Ω. 

Tab. 6-7:  Poklesy napětí u jednotlivých DTS v případě odporové poruchy s Rf = 400 Ω v  místech 
poruchy F1 až F6 při jednotlivých stavech kompenzace 

DTS1 DTS2 DTS3 DTS4 DTS5 DTS6
∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

 [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
komp. -1,56 -2,77 -2,76 -2,76 -2,76 -0,12 ANO
podk. -1,59 -2,98 -2,97 -2,96 -2,96 -0,16 ANO
přek. -0,49 -0,74 -0,73 -0,74 -0,74 -0,01 ANO

komp. -1,62 -2,91 -5,52 -4,27 -4,26 -0,13 ANO
podk. -1,52 -2,88 -5,69 -4,30 -4,30 -0,16 ANO
přek. -0,65 -1,06 -1,84 -1,49 -1,49 -0,03 ANO

komp. -1,63 -2,92 -4,29 -5,54 -5,54 -0,14 ANO
podk. -1,52 -2,87 -4,30 -5,65 -5,64 -0,16 ANO
přek. -0,67 -1,09 -1,53 -1,92 -1,92 -0,03 ANO

komp. -1,64 -2,96 -4,34 -6,88 -6,88 -0,14 ANO
podk. -1,46 -2,79 -4,18 -6,87 -6,86 -0,16 ANO
přek. -0,73 -1,21 -1,72 -2,56 -2,56 -0,04 ANO

komp. -1,63 -2,96 -4,36 -6,92 -8,20 -0,15 ANO
podk. -1,40 -2,68 -4,03 -6,64 -7,93 -0,16 ANO
přek. -0,76 -1,28 -1,84 -2,77 -3,26 -0,04 ANO

komp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 ANO
podk. -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 ANO
přek. 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 ANO
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Z výše uvedeného vyplývá, že pro korektní funkci metody a pro maximalizaci její citlivosti 

při vymezování poruchy, je výhodnější aplikovat tuto metodu uvnitř distribuční sítě provozované 
v mírně podkompenzovaném stavu.  

6.2.5 Vliv zatížení distribučních transformačních stanic 
Ověření vlivu zatížení jednotlivých DTS na funkci a citlivost metody bylo provedeno 

simulací v testovací síti nastavené v základním režimu. Pro ověření byly simulovány dva stavy 
zatížení DTS uvnitř testované sítě, a to na 60 % a 90 % jmenovitého výkonu distribučních 
transformátorů (0,63 MVA). Pro ověření vlivu charakteru zatížení na funkci metody byly zvoleny 
tři účiníky, jeden základní 0,95 a dva limitní 0,7, respektující induktivní a kapacitní odběr.  

V Tab. 6-8 jsou shrnuty výsledky ze simulace ZS uvnitř testovací sítě, jejíž jednotlivé DTS 
jsou zatíženy na 60 % jmenovitého výkonu distribučního transformátoru. Z jednotlivých poklesů 
napětí ΔUs uvedených v tabulce je zřejmé selhání metody v případě poruchy v místě F1. V tomto 
případě se výrazně projevuje vliv odběrových proudů napájejících jednotlivé DTS, které jsou 
umístěny za místem poruchy. Tento odběrový proud způsobuje natočení a změnu amplitudy 
fázorů sdružených napětí podél vedení vn do místa odběru dle charakteru odběrového proudu 
v souladu s Obr. 5-7. Proto v případě vysokého zatížení ovlivňuje úbytek napětí vyvolaný 
odběrovým proudem hodnotu ΔUs měřenou ve stanicích za místem poruchy. V těchto stanicích se 
hodnota poklesu napětí snižuje či zvyšuje dle charakteru odběrového proudu a impedance vedení, 
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jak dokazují zaznamenané poklesy ve stanicích DTS2, DTS3, DTS4 a DTS5 uvedené v Tab. 6-8 
při poruše v místě F1. 

Tab. 6-8:  Poklesy napětí u jednotlivých DTS v případě odporové poruchy s Rf = 50 Ω v  místech 
poruchy F1 až F6 při zatížení DTS na 60 % a různých charakterech zatížení  

DTS1 DTS2 DTS3 DTS4 DTS5 DTS6
∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

 [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
F1 -6,57 -11,86 -11,69 -11,58 -11,53 -0,58 NE
F2 -6,55 -12,15 -23,64 -17,80 -17,73 -0,64 ANO
F3 -6,45 -11,96 -17,72 -23,01 -22,92 -0,63 ANO
F4 -5,92 -11,08 -16,49 -26,79 -26,68 -0,60 ANO
F5 -5,38 -10,15 -15,15 -24,78 -29,58 -0,57 ANO
F6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANO
F1 -6,88 -12,48 -12,20 -12,00 -11,93 -0,60 NE
F2 -6,14 -11,36 -22,27 -16,54 -16,44 -0,59 ANO
F3 -6,04 -11,18 -16,55 -21,51 -21,38 -0,58 ANO
F4 -5,56 -10,36 -15,38 -25,11 -24,95 -0,55 ANO
F5 -5,01 -9,52 -14,17 -23,25 -27,81 -0,52 ANO
F6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANO
F1 -8,35 14,96 -15,33 -15,61 -15,70 -0,76 NE
F2 -8,05 -14,83 -28,08 -22,37 -22,49 -0,80 ANO
F3 -8,07 -14,89 -22,07 -28,62 -28,77 -0,81 ANO
F4 -7,64 -14,24 -21,23 -33,61 -33,79 -0,78 ANO
F5 -7,05 -13,25 -19,83 -31,66 -37,36 -0,74 ANO
F6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 ANO
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Výsledky simulace se zatížením jednotlivých DTS na 90 % jsou zobrazeny níže v Tab. 6-9. 

Z těchto výsledků je více patrný důsledek negativního působení úbytku napětí vyvolaného 
odběrovým proudem, kde metoda vyhodnocená na základě pravidel uvedených v kapitole 5.2.1 
s tolerancí stanovenou v kapitole 6.2.1 neumožnila korektně vymezit postižený úsek v pěti 
případech (Tab. 6-9). 

V případech, kdy jsou jednotlivé DTS zatíženy velkým výkonem induktivního charakteru 
a postižený vývod je provozován radiálně, lze selhání metody eliminovat změnou pravidel pro 
vymezování postiženého úseku, jelikož v těchto případech vzhledem k charakteru odběrového 
proudu platí pravidlo, že na postiženém vývodu směrem od napáječe k místu poruchy mají 
hodnoty ΔUs stoupající tendenci a za místem poruchy mají tyto hodnoty klesající tendenci. Avšak 
v těchto případech bude mít vymezený úsek významně větší rozlohu. Příklad možnosti vymezení 
je pro daný případ nastíněn v Tab. 6-10. 
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Tab. 6-9:  Poklesy napětí u jednotlivých DTS v případě odporové poruchy s Rf = 50 Ω v  místech 
poruchy F1 až F6 při zatížení DTS na 90 % a různých charakterech zatížení  

DTS1 DTS2 DTS3 DTS4 DTS5 DTS6
∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

 [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
F1 -6,18 -11,14 -10,85 -10,65 -10,58 -0,56 NE
F2 -5,45 -10,13 -19,81 -14,69 -14,59 -0,54 ANO
F3 -5,33 -9,93 -14,69 -19,05 -18,92 -0,53 ANO
F4 -4,85 -9,14 -13,60 -22,25 -22,10 -0,50 ANO
F5 -4,40 -8,35 -12,49 -20,62 -24,70 -0,47 ANO
F6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 ANO
F1 -6,05 -10,98 -10,43 -10,05 -9,92 -0,53 NE
F2 -5,17 -9,62 -19,15 -13,69 -13,51 -0,49 ANO
F3 -5,03 -9,36 -13,83 -17,95 -17,72 -0,49 NE
F4 -4,54 -8,51 -12,63 -20,98 -20,71 -0,46 NE
F5 -4,11 -7,76 -11,55 -19,32 -23,32 -0,43 ANO
F6 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 -0,01 ANO
F1 -7,69 -13,77 -14,15 -14,44 -14,52 -0,71 NE
F2 -7,35 -13,60 -25,77 -20,57 -20,69 -0,73 ANO
F3 -7,36 -13,63 -20,23 -26,25 -26,41 -0,74 ANO
F4 -6,93 -13,00 -19,43 -30,77 -30,96 -0,72 ANO
F5 -6,36 -12,04 -18,08 -28,92 -34,13 -0,68 ANO
F6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 ANO
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V Tab. 6-10 je nastíněna možnost vymezení postižené oblasti v případě velmi zatěžované sítě 

induktivním odběrovým proudem při 90 % zatížení jednotlivých DTS. Uvnitř této tabulky jsou 
světle modře podbarveny poklesy naměřené v DTS před místem poruchy a žlutě jsou podbarveny 
poklesy napětí měřitelné v DTS za místem poruchy. Tmavě modrou barvou jsou vyznačeny 
poklesy s maximální úrovní, které náleží DTS nejblíže místu poruchy. Při znalosti topologie sítě 
pak lze vymezit oblast s pravděpodobnou poruchou, která je uvedena ve sloupci „Vymezené 
úseky“. 

Tab. 6-10: Příklad vymezení poruchy v případě odporové poruchy s Rf = 50 Ω v  místech poruchy 
F1 až F6 při zatížení DTS na 90 % a účiníkem 0,7 induktivního charakteru  

DTS1 DTS2 DTS3 DTS4 DTS5 DTS6
∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

 [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
F1 -6,05 -10,98 -10,43 -10,05 -9,92 -0,53 U3, U4, začátek U5
F2 -5,17 -9,62 -19,15 -13,69 -13,51 -0,49 U5, U6, začátek U7

F3 -5,03 -9,36 -13,83 -17,95 -17,72 -0,49
konec U7, U8, U9, 

začátek U10

F4 -4,54 -8,51 -12,63 -20,98 -20,71 -0,46
konec U7, U8, U9, 

začátek U10
F5 -4,11 -7,76 -11,55 -19,32 -23,32 -0,43 konec U8,U10
F6 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 -0,01 nepostižený vývod
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Pro přehlednost jsou jednotlivé oblasti, v nichž došlo k pravděpodobné poruše zobrazeny 
v souladu s Tab. 6-10 na Obr. 6-24.  
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Obr. 6-24: Vymezené oblasti s pravděpodobnou poruchou obdržené na základě simulace v DS 
s vysokým zatížením vycházející z Tab. 6-10    

Avšak podobného postupu nelze užít u odběrových proudů vysoké úrovně s kapacitním 
charakterem, jelikož v tomto případě budou mít poklesy v DTS za místem poruchy vzestupnou 
tendenci, díky čemuž nemusí být možné určení DTS, která je nejblíže místu poruchy, podobně 
jak bylo možné v případě uvedeném v Tab. 6-10.     

6.2.6 Vliv zpětného toku 
Díky současné situaci související s hromadnou instalací fotovoltaických elektráren (FVE) do 

distribučních sítí se neustále množí případy, kdy instalované FVE převyšují svou výrobou příkon 
spotřebičů v dané oblasti DS, čímž dochází ke zpětnému toku nadbytečného výkonu vyrobeného 
těmito zdroji do nadřazené soustavy. Vliv tohoto zpětného toku (přetoku) výkonu, který 
způsobuje provozovatelům distribučních soustavy problémy s regulací napětí, je nutno ověřit 
vzhledem k funkci a citlivosti popisované metody. Ověření bylo provedeno s využitím testovací 
sítě v základním režimu, kde do úseku U6 byl instalován proudový zdroj představující FVE o 
výkonu 1,5 MVA pracující do DS s účiníkem 0,95, přičemž všechny DTS uvnitř testovací sítě 
byly zatíženy na 30% výkon DT s účiníkem 0,95. Výsledky simulace ZS s odporem poruchy 
50 Ω jsou zobrazeny v Tab. 6-11.  

Tab. 6-11:  Poklesy napětí u jednotlivých DTS v případě odporové poruchy s Rf = 50 Ω v  místech 
poruchy F1 až F6 při zatížení DTS na 30 % a instalaci zdroje o výkonu 1,5 MVA generující výkon 
do nadřazené soustavy 110 kV 

FVE 1,5MVA DTS1 DTS2 DTS3 DTS4 DTS5 DTS6
DTS 30% ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

Porucha  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
F1 -7,08 -12,92 -13,42 -13,05 -13,03 -0,59 NE
F2 -6,78 -12,48 -24,62 -18,54 -18,51 -0,61 ANO
F3 -6,70 -12,35 -18,60 -23,87 -23,83 -0,61 ANO
F4 -6,36 -11,77 -17,58 -28,16 -28,16 -0,61 ANO
F5 -5,94 -11,03 -16,36 -26,51 -31,51 -0,59 ANO
F6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 ANO

Vy
m

ez
en

í 
po

ru
ch

y

 
Z této tabulky (Tab. 6-11) je viditelný dopad zpětného toku výkonu na správnou funkci 

metody, kde v případě poruchy v místě F1 nebylo možné korektně vymezit postižený úsek. 
Selhání metody spočívá opět v negativním působení úbytku napětí vyvolaném odběrovým 
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proudem na hodnotu ΔUs. V okamžiku přetoku výkonu však i přes induktivní zatížení 
jednotlivých DTS nedochází k poklesu hodnoty ΔUs směrem k odběrnému místu, jak bylo 
popsáno v 6.2.5, ale ve směru toku výkonu.  

 
Obr. 6-25:  Omezení možnosti vymezení postiženého úseku v případě zpětného toku výkonu 
v testovací síti. 

Jelikož se nedá v těchto situací předpokládat stálý směr toku odběrového proudu směrem ke 
spotřebiteli (k DTS) a tedy i předpoklad, že za místem poruchy mají hodnoty ΔUs sestupnou 
tendenci není splněn, nelze se na tuto metodu pro vymezení postiženého úseku v oblasti mezi 
napájecí rozvodnou 110/22 kV a zdrojem (FVE) plně spolehnout. Poruchu v oblasti za místem 
připojení podobného zdroje však touto metodou vymezit lze (Obr. 6-25).  

6.2.7 Funkce metody v okružní síti 
Dalším stavem, který může nastat během provozu distribuční soustavy, je zapojení dvou 

vývodů z napájecí rozvodny do kruhu. Během tohoto zapojení je velmi obtížné díky přerozdělení 
reziduálního proudu mezi obě větve určit místo poruchy známými metodami. Pro ověření funkce 
metody v tomto provozním stavu bude provedena simulace v testovací síti při sepnutém odpínači 
OD. Touto manipulací budou tedy vývody V1 a V2 zapojeny do kruhu. Napěťové poklesy ΔUs 
zaznamenané během simulace ZS s odporem poruchy 50 Ω při zatížení DTS 30 % jsou zobrazeny 
v Tab. 6-12. 

Tab. 6-12: Příklad vymezení poruchy v případě odporového ZS při zapojení vývodů V1 a V2 do 
kruhu  

Zkruhováno DTS1 DTS2 DTS3 DTS4 DTS5 DTS6
Rf = 50 Ω ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

Porucha  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
F1 -4,55 -7,99 -5,62 -3,41 -3,41 -2,24 U3, U4, U5
F2 -3,38 -5,84 -14,26 -5,07 -5,06 -3,18 U5, U6, U7
F3 -2,10 -3,41 -4,81 -6,09 -6,09 -3,85 U7, U8, U12
F4 -2,19 -3,58 -5,07 -12,19 -12,17 -3,99 U7, U8, U12
F5 -2,20 -3,61 -5,10 -12,28 -18,04 -3,96 U10
F6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nepostižené vývody

Vymezené úseky

 
Jelikož se při tomto provozním stavu musí respektovat rozdělení poruchového proudu do 

obou větví, bude vymezená oblast větší než v případě provozu radiálních vývodů. Proto v případě 
simulace F1 lze na základě zaznamenaných napěťových poklesů vymezit poruchu v oblasti úseků 
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U3, U4 a U5. V tomto případě je DTS2 dle nejvyšší hodnoty  ΔUs nejblíže místu poruchy, a 
jelikož je tato DTS napájena z obou stran, vymezují postižený úsek druhé nejvyšší hodnoty 
zaznamenané v DTS1 a DTS3. Zbývající úseky, které definují oblast výskytu poruchy pro 
simulace F1 až F6, jsou uvedeny ve sloupci „Vymezené úseky“.  

Pro přehlednost jsou jednotlivé oblasti, v nichž došlo k pravděpodobné poruše zobrazeny 
v souladu s Tab. 6-12 na Obr. 6-26. 

 
Obr. 6-26: Vymezené oblasti s pravděpodobnou poruchou obdržené na základě simulace ZS na 
vývodech zapojených do kruhu vycházející z Tab. 6-12    

Vytyčení postižené oblasti na základě popisované metody je v případě „zkruhovaných“ 
vývodů obtížnější nežli v případě aplikace metody na radiální síť. Další nevýhodou je pro tento 
případ snížení citlivosti popisované metody vlivem přerozdělení poruchového proudu mezi oba 
postižené vývody, avšak i v tomto provozním režimu lze na základě zaznamenaných napěťových 
poklesů v případě nízkoodporové poruchy vymezit postiženou oblast, která umožní rychlejší 
dohledání poruchy, a to bez provádění nezbytných provozních manipulací.  

6.3 Zhodnocení výsledků simulace 
Během počítačové simulace byla ověřena funkce metody uvnitř navržené testovací 

distribuční soustavy pro běžně se vyskytující provozní stavy a typy zemních spojení. Na základě 
těchto simulací se potvrdila korektní funkce metody, a to zejména v případech nízkoodporových 
ZS uvnitř středně zatěžované DS, kde bylo možné s velmi dobrou citlivostí vymezit postižený 
úsek vedení, a to v případě ZS v libovolné fázi, jak dokladuje kapitola 6.2.1.  

Zásadní vliv na citlivost metody a tedy i na korektní vymezení postiženého úseku má odpor 
poruchy, který omezuje poruchový proud, čímž snižuje i úroveň sledovaného poklesu napětí na 
nn straně DT. Provedené simulace uvnitř testovací sítě dokázaly, že lze v tomto případě korektně 
lokalizovat postižený úsek během odporového zemního spojení do hodnoty odporu poruchy 1 kΩ 
(kapitola 6.2.2), avšak možnosti metody při vymezení postiženého úseku jsou vzhledem 
k charakteru poruchy do velké míry ovlivněny i provozním stavem, topologií distribuční soustavy 
a jejími parametry. Jak bylo také dokladováno v kapitole 6.2.3, nemá snížení hodnoty pomocného 
odporníku zásadní význam pro zvýšení citlivosti metody v případě vysokoodporových ZS. 
Jedním z prostředků, jak dosáhnout vyšší citlivosti metody i v případě lokace vysokoodporových 
poruch, je však využití popisované metody v kombinaci s metodou přizemnění nepostižené fáze. 
V tomto případě dosahuje úroveň dvoufázového zkratového proudu mnohem vyšších hodnot, 
čímž umožní jednodušeji a citlivěji lokalizovat poruchu. Proto pro případy vysokoodporových ZS 
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by bylo výhodnější nahradit krátkodobé připnutí pomocného odporníku krátkodobým 
přizemněním nepostižené fáze k napájecí rozvodně, jak bylo zmíněno v kapitole 3.1.4. Jelikož je 
tato možnost přizemnění nepostižené fáze pouze ve stádiu vývoje či v testovacích provozech 
a tedy běžné DS nejsou touto automatikou vybaveny, nebude tato práce podrobně analyzovat tuto 
možnost využití metody.   

S pomocí provedených simulací a teoretického rozboru byl v kapitole 6.2.4 popsán vliv stavu 
kompenzace na citlivost metody a na napěťové poměry na nn straně DT. Během těchto simulací 
bylo doloženo, že směrem ke stavu překompenzovanému dochází ke snižování citlivosti metody 
oproti stavům při provozu sítě ideálně kompenzované nebo podkompenzované. Proto je při 
využití popsané metody doporučen provoz v mírně podkompenzovaném stavu, který má 
příznivější dopad na citlivost metody. 

Aby bylo možné korektně vymezit postižený úsek nebo oblast, je nutné respektovat úbytky 
napětí zapříčiněné odběrovými proudy, které při vysokém zatížení a tedy i vysokém odběrovém 
proudu mají zásadní vliv na funkci a metodiku vymezování poruchy s využitím zaznamenaných 
napěťových poklesů. V případě nízkého zatížení je možné vymezit oblasti či úseky vedení 
s poruchou přesněji nežli v případě provozu DS s vysokým zatížením, jak bylo popsáno 
v kapitole 6.2.5. V případě provozu soustavy s vysokým zatížením je nutné upravit metodiku 
lokalizace dle charakteru odběrových proudů. V případě induktivního odběru lze vymezit 
postiženou oblast poměrně jednoduše, avšak v případě kapacitních odběrových proudů či při 
zpětném toku výkonu (kapitola 6.2.6) je vymezení postižené oblasti značně obtížné. 

Na rozdíl od mnoha známých metod lze s využitím popisované metody korektně vymezit 
postiženou oblast i v případě vzniku zemního spojení na vedení, které je zapojeno do kruhu, nebo 
je v paralelním spojení s jiným vedením. Při vymezování poruchy je nutné v těchto případech 
respektovat přerozdělení reziduálního proudu a přizpůsobit tomu i metodiku pro vymezení 
postižené oblasti na základě zaznamenaných napěťových poklesů, jak bylo popsáno v kapitole 
6.2.7. 

Zhodnocení popisované metody během obloukové poruchy, jejíž výskyt je ve smíšených 
sítích poměrně častý, je také nezbytné pro ucelení představy o potenciálu metody. Avšak díky 
velké náročnosti provedení počítačové simulace poruchy uvnitř modelu testovací sítě, která by se 
svými účinky blížila reálnému obloukovému ZS, bude zhodnocení funkce metody během 
obloukové poruchy provedeno na základě reálných experimentů vyhodnocených v rámci 
kapitoly 7. 

Veškeré výše zmíněné závěry obdržené z numerického modelu je nutné konfrontovat 
i s výsledky reálných měření, jelikož i velmi podrobný matematický model nemůže přesně 
prezentovat skutečné poměry uvnitř velmi složitých DS. Na základě reálných měření tak bude 
možné přesně zhodnotit či doplnit zjištěné výhody i nevýhody popisované metody a ověřit 
možnost nasazení metody v reálných provozních podmínkách.    
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7 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 
Dne 10. 5. 2011 bylo provedeno experimentální měření, jehož primárním účelem bylo 

ověření popisované metody lokalizace zemního spojení v reálných provozních podmínkách. Pro 
měření byla vytypována část kompenzované distribuční sítě v oblasti Žďáru nad Sázavou, která 
díky své topologii umožňovala provádět experimentální měření bez negativního vlivu na 
nepřetržitost dodávky elektrické energie. 

7.1 Popis experimentu 
Pro simulaci poruchy byla vybrána dvousystémová spínací stanice v Novém Městě na 

Moravě (R NMM9 22kV), která spojuje dva napájecí uzly Žďár nad Sázavou a Bystřici nad 
Pernštejnem (BYP 110kV/22kV). Vlastní zemní spojení bylo vytvářeno na příčné spojce 
přípojnic a bylo napájeno přes sběrnu „B“ z rozvodny Bystřice nad Pernštejnem, jak je naznačeno 
na Obr. 7-1. Během experimentu byl tedy ve spínací stanici nepřetržitě vypnut odpojovač sběrny 
„A“ (QA) a sepnut odpojovač sběrny „B“ (QB). Spínání a odpínání poruchy bylo prováděno 
výkonovým vypínačem QM, za kterým byl umístěn bezpečnostní odpínač pro vizuální odpojení 
poruchy v místě manipulace. Zemní spojení bylo simulováno vodivým propojením fáze L3 se 
zemnící soustavou rozvodny, a to přímo, přes odporník či poškozený kabel. 

 
Obr. 7-1: Zjednodušené schéma distribuční soustavy a měřících míst během prováděného 
experimentálního měření 

Během experimentu bylo instalováno měření v celkem čtyřech vybraných DTS 22/0,4 kV, 
napájecí rozvodně 110/22 kV a spínací stanici 22 kV.  

• V jednotlivých distribučních trafostanicích byly zaznamenávány oscilografické průběhy 
fázových napětí na sekundárních stranách distribučních transformátorů 22/0,4 kV. Tyto 
DTS jsou naznačeny na Obr. 7-1 jako DTS Domanín (U1sDOM, U2sDOM, U3sDOM), DTS 
Olešná (U1sOL, U2sOL, U3sOL), DTS Vlastní spotřeba spínací stanice (U1s, U2s, U3s) a DTS 
Pohledec (U1sPOH, U2sPOH, U3sPOH).  
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• V napájecí rozvodně 110/22 kV byly monitorovány fázové hodnoty napětí 22 kV (U1, U2 
a U3), proudové poměry postiženého vývodu (I1po, I2po, I3po, I0po) a proudové poměry 
jednoho nepostiženého vývodu (I1ne, I2ne, I3ne, I0ne), jak je vyznačeno na Obr. 7-1.  

• Ve spínací stanici bylo měřeno napětí v místě poruchy (U1p, U2p, U3p), proudové poměry 
na napájecím vedení do spínací stanice (I1zs, I2zs, I3zs, I0zs), proud místem poruchy If100 
(rozsah 100 A), If1000 (rozsah 1000 A) a napětí navýšení potenciálu rozvodny Ue pro 
zhodnocení výskytu nebezpečného dotykového napětí (Obr. 7-1).  

7.1.1 Popis vybrané distribuční sítě a rozmístění měřících míst 
Na Obr. 7-2 je zobrazeno zjednodušené schéma vývodu z napájecí rozvodny BYP9, na 

kterém bylo realizováno experimentální měření. Pro ověření metody lokalizace poruchy byly 
vytypovány celkem čtyři distribuční trafostanice. Tři z těchto stanic jsou rozmístěny v úseku mezi 
napájecí rozvodnou a místem poruchy ve vzdálenostech vyznačených na Obr. 7-2 a poslední, 
čtvrtá, DTS je umístěna přibližně 3 km za místem poruchy. Kompletní topologie měřeného 
vývodu včetně informací o typech vedení v jednotlivých úsecích kmenové linky je uvedena 
v příloze (Příloha 5). V příloze je dále pro představu uvedeno geografické rozmístění 
jednotlivých měřících míst v oblasti Žďáru nad Sázavou (Příloha 6). 

 
Obr. 7-2: Zjednodušené schéma kmenové linky postiženého vývodu s měřenými DTS 

7.1.2 Použitá měřící technika 
a) Měření v napájecí rozvodně: 

Pro záznam napěťových a proudových poměrů postiženého a nepostiženého vývodu během 
jednotlivých experimentů byl v napájecí rozvodně instalován analyzátor BK ELCOM ENA 
500.22 (Příloha 9 – f). Systém 1 tohoto analyzátoru zaznamenával průběhy sledovaných veličin 
postiženého vývodu a Systém 2 nepostiženého vývodu. Napětí bylo měřeno na sekundární straně 
přístrojových transformátorů napětí (PTN) a proudy přes proudové sondy na sekundárních 
stranách měřících transformátorů proudu (PTP), převody a informace o použitých měničích jsou 
uvedeny v Příloha 7 – Tab. 1.  

b) Měření ve spínací stanici a v DTS Vlastní spotřeba: 

Pro záznam napěťových a proudových poměrů ve spínací stanici a v blízké DTS Vlastní 
spotřeba byl využit osciloskop Yokogawa DL850. Pro měření bylo využito celkem čtrnácti 
kanálů. Přiřazení jednotlivých kanálů k měřeným veličinám a měřícím kartám, včetně způsobu 
měření, je uveden v příloze (Příloha 7 – Tab. 2). Záznam byl spouštěn popudem poruchového 
proudu. 
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c) Měření v DTS Domanín: 

Průběhy sekundárních napětí daného distribučního transformátoru během měření byly 
zaznamenávány osciloskopem Yokogawa DL850. Pro měření byly využity tři kanály měřící karty 
č. 701251. Napětí bylo měřeno v rozvaděči nn přes napěťové sondy 10:1 Isoprobe II HS. Záznam 
jednotlivých pokusů byl proveden se vzorkovací frekvencí 50 kS/s, s délkou záznamu 10 s. 
Spouštění záznamu bylo prováděno manuálně dle povelu. 

d) Měření v DTS Olešná: 

Průběhy sekundárních napětí daného distribučního transformátoru během měření byly 
zaznamenávány osciloskopem Yokogawa DL708E. Při měření byly využity tři kanály měřící 
karty č. 701852. Napětí bylo měřeno v rozvaděči nn přes napěťové sondy 10:1 Isoprobe II  HS. 
Záznam jednotlivých pokusů byl proveden se vzorkovací frekvencí 20 kS/s, s délkou záznamu 
10 s. Spouštění záznamu bylo prováděno manuálně dle povelu. 

e) Měření v DTS Pohledec: 

Průběhy sekundárních napětí daného distribučního transformátoru během měření byly 
zaznamenávány pomocí funkce EnerLyzer sekundárního testeru Omikron CMC 265+. Napětí 
bylo měřeno přímo v rozvaděči nn. Záznam jednotlivých pokusů byl proveden se vzorkovací 
frekvencí 28 kS/s (28,444 kS/s), s délkou záznamu 11 s. Spouštění záznamu bylo prováděno 
manuálně dle povelu. 

7.1.3 Příprava a průběh experimentu 
Během přípravy na měření byla provedena úprava v nastavení pomocného odporníku, která 

se odlišovala od nastavení užívaného během normálního provozu dané distribuční soustavy. 
Úprava spočívala v zapojení pomocného odporníku na maximální proudovou hodnotu a také 
v přenastavení automatiky připínání pomocného odporníku. Pro potřeby experimentálního měření 
byl pomocný odporník zapojen na hodnotu 0,2 Ω a to spojením stavebnicového odporníku do 
paralelního zapojení, kde bylo pět paralelních odporníků 1 Ω. Zapojení odpovídá schématu na 
Obr. 2-4, kde Rp = 0,2 Ω – maximální činná složka poruchového proudu při připnutém odporníku 
je cca 95 A, čímž se maximalizovala citlivost metody. Dále bylo přenastaveno časování 
automatiky připínání pomocného odporníku tak, aby byl pomocný odporník připnut v dvojitém 
cyklu v čase 2 s po vzniku poruchy, jak zobrazuje Obr. 7-5. Toto nastavení bylo provedeno 
s ohledem na posouzení právě tohoto „klíčového“ okamžiku pro lokalizaci poruchy. V průběhu 
odporových poruch však byla tato druhá sekvence připínání odporníku odstraněna, jelikož 
docházelo k jeho nadměrnému zahřívání a také k zahřívání odporníku simulujícího vlastní 
odporovou poruchu (Příloha 9 - j).  

Během experimentálního měření byly simulovány tři základní typy zemního spojení: 

• Kovové ZS – postižená fáze byla spojena přímo se zemnící soustavou rozvodny, 

• Odporové ZS – mezi postiženou fázi a zemnící soustavu byl vřazen výkonový rezistor 
s rezistancí 300 Ω, 1250 Ω, 3000 Ω a 7500 Ω (Příloha 9 - i), 

• Obloukové ZS – mezi postiženou fázi a zemnící soustavu byl vložen poškozený kabel tak, 
aby zemnící soustava byla zapojena na jeho stínění a postižená fáze na kabelové jádro 
(Příloha 9 - k). 

Experiment byl také prováděn pro tři základní stupně kompenzace měřené soustavy, a to pro stav 
zcela kompenzovaný, podkompenzovaný o cca 15 % a překompenzovaný stav o 15 %. Celkem 
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bylo během experimentu zaznamenáno 11 měření, z toho bylo první testovací pro odladění měřící 
techniky. Parametry a sled jednotlivých měření jsou uvedeny v Tab. 7-1. 

Tab. 7-1 Parametry provedených měření 

Test 
číslo Typ poruchy Stupeň kompenzace 

Kapacitn
í proud 

sítě 

Název souboru 
s daty 

0 (test) kovová kompenzovaný (IL=267 A) IC=267 A TEST000 

1 kovová kompenzovaný (IL=267 A) IC=267 A TEST001 

2  kovová kompenzovaný (IL=267 A) IC=267 A TEST002 

2.2 kovová kompenzovaný (IL=267 A) IC=267 A TEST002_2 

3 kovová podkompenzovaný (IL=220 A) IC=267 A TEST003 

4 kovová překompenzovaný (IL=305 A) IC=267 A TEST004 

5 odporová (300Ω)  kompenzovaný (IL=267 A) IC=267 A TEST005 

6 odporová (1250Ω) kompenzovaný (IL=267 A) IC=267 A TEST006 

7 odporová (3000Ω) kompenzovaný (IL=267 A) IC=267 A TEST007 

8  odporová (7500Ω) kompenzovaný (IL=267 A) IC=267 A TEST008 

9 oblouková kompenzovaný (IL=267 A) IC=267 A TEST009 

10 oblouková podkompenzovaný (IL=220 A) IC=267 A TEST010 

Pozn.: Test č. 2 byl opakován testem č. 2.2, jelikož nedošlo k uložení všech dat 

7.1.4 Zpracování naměřených dat 
Aby bylo možné provést celkové vyhodnocení provedeného experimentu, bylo nutné veškerá 

zaznamenaná data sjednotit. Z tohoto důvodu byla tato data s využitím programu MATLAB 
převzorkována na jednotnou frekvenci 32 kS/s a časově synchronizována. Synchronizace byla 
zvolena tak, aby celková délka záznamu dosahovala 10 s, kde čas 0 s označuje vznik poruchy. 
Začátek záznamů byl zvolen 0,5 s od vzniku poruchy. Zaznamenané a zpracované průběhy jsou 
převedeny do formátu s příponou „adf“ a jsou uloženy do jednotlivých souborů, jejichž název 
odpovídá provedeným simulacím (Tab. 7-1). Veškeré během experimentu zaznamenané a 
zpracované veličiny jsou uvedeny v příloze (Příloha 7 – Tab. 3) a korespondují s Obr. 7-1. 

Zpracované soubory s daty jsou zahrnuty v příloze dizertační práce (CD) a lze je analyzovat 
s využitím programu PlotXY, který je rovněž přiložen na multimediálním CD práce.  
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7.2 Vyhodnocení naměřených dat 
Vybraný vývod VN131, na kterém bylo uměle vytvářeno ZS, byl po celou dobu experimentu 

zatěžován symetrickým odběrovým proudem, jehož úroveň se pohybovala kolem 30 A. 
Oscilografické průběhy fázových napětí a odběrových proudů tohoto vývodu měřené v napájecí 
rozvodně během testovacího měření jsou zobrazeny na Obr. 7-3.  
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Obr. 7-3: Oscilografické průběhy fázových napětí a odběrových proudů postiženého vývodu 
naměřené v napájecí rozvodně v bezporuchovém stavu během testovacího měření (Test č. 0) 

Z těchto průběhů je patrný kapacitní charakter odběrových proudů, jejichž celkový účiník 
(PF) dosahoval hodnoty kolem 0,5 (během celého experimentu 0,4 až 0,6). Tento charakter 
odběrových proudů na postiženém vývodu byl zapříčiněn lokálním zdrojem, který napájel 
nadřazenou soustavu proudem induktivního charakteru. Příklad průběhu celkového účiníku 
zaznamenaného před začátkem experimentálního měření je zobrazen na Obr. 7-4. 
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Obr. 7-4: Celkový účiník odběrových proudů postiženého vývodu před vznikem poruchy 
zaznamenaný při testovacím měření (Test č. 0) 

Před zahájením sekvence testovacích měření byl postižený vývod zatížen výkony 
Ppo = 0,55 MW a Qpo = -1,1 MW. 

Celá testovací sekvence zaznamenaná během prvního testu (Test č. 1), která je 
charakteristická pro všechna měření, je pro názornost uvedena na obrázcích Obr. 7-5 až Obr. 7-8. 
Během této sekvence došlo v čase 0 s ke vzniku ZS ve fázi L3, se zpožděním 2 s po vzniku 
poruchy byl připnut poprvé na dobu 1 s pomocný odporník a se zpožděním 1 s byl připnut na 
dobu 1 s podruhé (Obr. 7-5). Úroveň poruchového proudu (zbytkového proudu) během 
vytvořeného kovového zemního spojení se během prezentovaných případů pohybuje kolem 10 A 
při kapacitním proudu soustavy 267 A a v době připnutého pomocného odporníku se navýší na 
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hodnotu 86 A. Na Obr. 7-6 jsou zobrazeny průběhy efektivních hodnot netočivých složek napětí 
a proudu, které byly měřeny na postiženém vývodu v napájecí rozvodně. 
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Obr. 7-5: Průběh efektivní hodnoty poruchového 
proudu během prvního testu (Test č. 1) 

Obr. 7-6: Průběh efektivních hodnot netočivých složek proudu 
a napětí postiženého vývodu zaznamenaný v napájecí 
rozvodně  

Celkové průběhy efektivních hodnot napětí a odběrových proudů v čase před poruchou        
(-0,5 s až 0 s) a během poruchy jsou zobrazeny na obrázku Obr. 7-7 a Obr. 7-8. 
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Obr. 7-7: Průběh efektivních hodnot odběrového proudu zaznamenaný na postiženém vývodu 
v napájecí rozvodně během prvního testu (Test č. 1) 
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Obr. 7-8: Průběh efektivních hodnot fázových napětí zaznamenaných v napájecí rozvodně během 
prvního testu (Test č. 1) 



 Experimentální měření 

 

78

Podobně jako v kapitole 6, bude pro ověření funkce popisované metody vyhodnocován 
zejména pokles fázové hodnoty napětí zaznamenaného v postižené fázi na nn straně příslušného 
DT. Jelikož ve všech zaznamenaných případech bylo simulováno ZS ve fázi L3 na straně vn, 
bude vyhodnocován pokles napětí ΔUs ve stavu před a po připnutí pomocného odporníku 
v příslušné fázi L3 na straně nn DT.  

Aby bylo možné potvrdit korektnost zaznamenaných výsledků, musí hodnoty poklesů napětí 
ΔUs odpovídat vzdálenosti DTS od poruchy, jak zobrazuje Obr. 7-2. Vzhledem k topologii 
soustavy a místu poruchy, by během celého experimentu měly být na základě popsané teorie 
zaznamenány největší poklesy napětí v DTS Pohledec, jelikož monitoruje nejdelší část 
postiženého vedení. Druhá nejvyšší úroveň poklesů napětí by měla být měřitelná v DTS Vlastní 
spotřeba, jelikož monitoruje kratší úsek postiženého vedení nežli DTS Pohledec. V případě DTS 
Olešná, která monitoruje kratší úsek nežli DTS Vlastní spotřeba i DTS Pohledec, bude očekávaný 
pokles napětí nižší. Nejnižší poklesy napětí by měly být v daném případě měřeny v DTS 
Domanín, jelikož je umístěna nejblíže napájecí rozvodně a monitoruje tak nejkratší postižený 
úsek. Tyto předpoklady budou dále posuzovány pro jednotlivé poruchy a provozní stavy 
simulované v reálné distribuční soustavě. 

7.2.1 Kovové zemní spojení při ideálně kompenzovaném stavu 
Pro ověření metody během tohoto poruchového stavu byla zhášecí tlumivka naladěna tak, 

aby zcela kompenzovala kapacitní proud sítě 267 A. Kovové zemní spojení pak bylo vyvoláno 
vodivým spojením postižené fáze přímo se zemnící soustavou rozvodny. Jednotlivé napěťové 
poměry zaznamenané během prvního experimentu (Test č. 1) na sekundární straně 
monitorovaných DTS prezentující kovové ZS během kompenzovaného stavu jsou zobrazeny na 
obrázcích Obr. 7-9 až Obr. 7-12.  
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Obr. 7-9: Průběh efektivních hodnot fázových napětí 
na nn straně DTS Domanín (Test č. 1) 

Obr. 7-10: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně DTS Olešná (Test č. 1) 
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Obr. 7-11: Průběh efektivních hodnot fázových napětí 
na nn straně DTS Vlastní spotřeba (Test č. 1) 

Obr. 7-12: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně DTS Pohledec (Test č. 1) 

Pro lepší přehlednost a možnost posouzení správné funkce metody jsou na Obr. 7-13 a Obr. 
7-14 zobrazeny průběhy efektivních hodnot napětí fáze L3 zaznamenaných u všech 
monitorovaných DTS, a to při experimentech Test č. 1 a Test č. 2.2 (Tab. 7-1). Úroveň 
poruchového proudu během těchto dvou měření je patrná z Obr. 7-5 pro Test č. 1 a pro Test č. 2.2 
z grafu uvedeného v Obr. 90 (Příloha 8). Podrobně jsou v této příloze zobrazeny také průběhy 
efektivních hodnot odběrových proudů během testu č. 2.2 (Příloha 8 - Test č. 2.2), dále jsou zde 
zobrazeny průběhy efektivních hodnot fázových napětí uvnitř napájecí rozvodny, celkový účiník 
odběrových proudů a průběhy efektivních hodnot netočivého napětí a proudu během 
experimentu. 
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Obr. 7-13: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně všech sledovaných DTS ve sledované fázi L3 
(Test č. 1) 

Obr. 7-14: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně všech sledovaných DTS ve fázi L3 (Test č. 2.2) 

Podobně jak bylo popsáno v kapitole 6.2, bude i v těchto případech hodnota poklesu napětí 
ΔUs dána rozdílem efektivních hodnot napětí nn strany DT ve fázi L3 v čase 0,2 s před připnutím 
odporníku a v čase 0,2 s po připnutí odporníku. Jednotlivé zaznamenané hodnoty těchto poklesů 
v případech kovového zemního spojení v kompenzované síti (Test č. 0, 1, 2.2) jsou uvedeny 
v tabulce Tab. 7-2. 
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Tab. 7-2 Napěťové poklesy zaznamenané na sekundární straně monitorovaných DT během 
kovových ZS při kompenzovaném stavu 

1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp.
∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

 [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
Test č. 0 -0,99 x -3,93 x -4,70 x -5,02 x
Test č. 1 -1,13 -1,12 -4,10 -4,01 -4,86 -4,82 -5,17 -5,15

Test č. 2.2 -1,25 -1,18 -4,18 -4,09 -4,98 -4,91 -5,26 -5,22

Kovové ZS 
kompenzovaný 

stav

DTS Domanín DTS Olešná DTS Vl. spotřeba DTS Pohledec

 
Z výsledků měření uvedených v Tab. 7-2 vyplývá, že v DTS Pohledec byly u všech tří 

případů (Test č. 0, 1 a 2.2) zaznamenány největší poklesy napětí ΔUs. Poněvadž tato DTS měřila 
nejvyšší hodnoty poklesů napětí ze všech sledovaných rozvoden, monitoruje nejdelší část 
postiženého úseku. DTS Vlastní spotřeba zaznamenala druhou nejvyšší hodnotu poklesu napětí, 
jelikož monitoruje kratší část postiženého úseku nežli DTS Pohledec. Nižší hodnoty poklesu 
napětí pak byly měřeny v DTS Olešná a nejmenší v DTS Domanín. Tyto skutečnosti splňují 
vzhledem k topologii soustavy a místu poruchy předpoklady obdržené na základě teoretické 
analýzy (kapitola 5.2.1) a počítačové simulace (kapitola 6.2.1). Na základě těchto informací lze 
konstatovat, že by se místo poruchy mělo nacházet za místem, kde dochází k odbočení vedení 
napájecího DTS Vlastní spotřeba od vedení napájejícího DTS Pohledec, tzn.: k poruše mělo dojít 
v úseku za uzlem 195 (Obr. 7-2). Pro přesnější vymezení místa poruchy by byla nezbytná znalost 
napěťových poměrů ve více DTS uvnitř této oblasti. 

Veškeré zaznamenané poklesy zobrazené v Tab. 7-2 během kovového zemního spojení 
uvnitř ideálně kompenzované soustavy tak v tomto případě potvrdily správnou funkci metody 
a popsanou teorii i v reálných provozních podmínkách.  

7.2.2 Podkompenzovaný stav 
Pro ověření vlivu podkompenzovaného stavu na funkci a citlivost metody byla zhášecí 

tlumivka podladěna o cca 50 A na hodnotu 220 A. Během tohoto stavu bylo vyvoláno vodivým 
spojením postižené fáze se zemnící soustavou rozvodny kovové ZS. Jednotlivé napěťové poměry 
zaznamenané během tohoto experimentu (Test č. 3) na sekundární straně monitorovaných DTS 
jsou zobrazeny na obrázcích Obr. 7-15 až Obr. 7-18. 
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Obr. 7-15: Průběh efektivních hodnot fázových napětí 
na nn straně DTS Domanín (Test č. 3) 

Obr. 7-16: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně DTS Olešná (Test č. 3) 
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Obr. 7-17: Průběh efektivních hodnot fázových napětí 
na nn straně DTS Vlastní spotřeba (Test č. 3) 

Obr. 7-18: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně DTS Pohledec (Test č. 3) 

Vlivem podladění tlumivky došlo ke zvýšení efektivní hodnoty poruchového (zbytkového) 
proudu na hodnotu 40 A, jak dokladuje Obr. 7-19. Vlivem podkompenzovaného stavu se také 
změnil charakter poruchového proudu, díky čemuž dochází k výraznější deformaci symetrického 
trojúhelníku sdružených napětí na hladině vn, s následným dopadem na úroveň fázových napětí 
na hladině nn. Jak je patrno z průběhů zaznamenaných na nn stranách příslušných DT (Obr. 7-15 
až Obr. 7-18), tak ve všech případech došlo po vzniku ZS k navýšení efektivní hodnoty napětí 
zejména ve fázi L2, která předbíhá postiženou fázi o 120º, a mírně i napětí ve fázi postižené 
poruchou L3. Tato skutečnost je v souladu s předpokladem a potvrzuje i teoretické úvahy, které 
byly podrobněji popsány v kapitole 6.2.4. V příloze (Příloha 8 - Test č. 3) jsou detailně zobrazeny 
průběhy efektivních hodnot odběrových proudů během doby trvání testu č. 3, dále jsou zde 
zobrazeny průběhy efektivních hodnot fázových napětí uvnitř napájecí rozvodny, celkový účiník 
odběrových proudů a průběhy efektivních hodnot netočivého napětí a proudu během 
experimentu. 

Pro posouzení správné funkce metody během tohoto provozního stavu jsou na Obr. 7-20 
zobrazeny průběhy efektivních hodnot napětí ve fázi L3 zaznamenané u všech monitorovaných 
DTS během testu č. 3. V tabulce Tab. 7-3 jsou pak vyneseny sledované hodnoty poklesu napětí 
zaznamenané u všech DTS po připnutí pomocného odporníku ve dvou cyklech. 
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Obr. 7-19: Průběh efektivní hodnoty poruchového 
proudu během testu č. 3 

Obr. 7-20: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na nn 
straně všech sledovaných DTS ve fázi L3 (Test č. 3) 



 Experimentální měření 

 

82

Podobně jako při kovovém ZS v ideálně kompenzovaného stavu, tak i v tomto případě, kdy 
byla zhášecí tlumivka mírně podladěna, byly zaznamenány hodnoty poklesů napětí v souladu 
s předpoklady. Během experimentu zaznamenané poklesy napětí po připnutí pomocného 
odporníku reflektují délku postiženého úseku, která je monitorována příslušnou DTS. To 
znamená, že v daném případě DTS Pohledec monitorovala nejdelší postižený úsek, kratší úsek 
pak DTS Vlastní spotřeba, dále pak DTS Olešná a nejkratší část postiženého vedení monitorovala 
DTS Domanín. Na základě zjištěných poklesů napětí tak lze určit, že ZS vzniklo za uzlem 195 
(Obr. 7-2), kde dochází k odbočení vedení napájecího DTS Vlastní spotřeba od vedení napájecího 
DTS Pohledec, jelikož je pokles napětí zaznamenaný v DTS Vlastní spotřeba druhý nejvyšší.  

Tab. 7-3 Napěťové poklesy zaznamenané na sekundární straně monitorovaných DT během 
kovového ZS při podladěném stavu 

1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp.
∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

 [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
Test č. 3 -1,32 -1,28 -4,36 -4,29 -5,22 -5,10 -5,55 -5,46

DTS Pohledec
Kovové ZS 

podkompenzovaný 
stav

DTS Domanín DTS Olešná DTS Vl. spotřeba

 
Veškeré zaznamenané poklesy zobrazené v Tab. 7-3 během kovového zemního spojení 

uvnitř podladěné soustavy potvrdily teoretické předpoklady a správnou funkci metody v reálných 
provozních podmínkách.  

7.2.3 Překompenzovaný stav 
Druhým provozním stavem, který je nutné ověřit s ohledem na správnou funkci metody je 

překompenzovaný stav. Pro experimentální ověření jeho vlivu na funkci metody byla zhášecí 
tlumivka přeladěna o přibližně 40 A na hodnotu 305 A. Při tomto provozním stavu bylo 
simulováno kovové ZS iniciované vodivým spojením postižené fáze se zemnící soustavou 
rozvodny. Jednotlivé napěťové poměry zaznamenané během tohoto experimentu (Test č. 4) na 
sekundární straně monitorovaných DT jsou zobrazeny na obrázcích Obr. 7-21 až Obr. 7-24. 
Během tohoto provozního stavu došlo ke zvýšení efektivní hodnoty zbytkového (poruchového) 
proudu procházejícího místem poruchy na hodnotu 40 A, jak je patrno z jeho průběhu 
zobrazeného na Obr. 7-25.  

V příloze (Příloha 8 - Test č. 4) jsou detailně zobrazeny průběhy efektivních hodnot 
odběrových proudů během doby trvání testu č. 4, dále jsou zde zobrazeny průběhy efektivních 
hodnot fázových napětí uvnitř napájecí rozvodny, celkový účiník odběrových proudů a průběhy 
efektivních hodnot netočivého napětí a proudu během experimentu. 

Pro posouzení správné funkce metody během překompenzovaného provozního stavu jsou na 
Obr. 7-26 zobrazeny průběhy efektivních hodnot napětí ve fázi L3 zaznamenané u všech 
monitorovaných DTS během testu č. 4. 
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Obr. 7-21: Průběh efektivních hodnot fázových napětí 
na nn straně DTS Domanín (Test č. 4) 

Obr. 7-22: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně DTS Olešná (Test č. 4) 
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Obr. 7-23: Průběh efektivních hodnot fázových napětí 
na nn straně DTS Vlastní spotřeba (Test č. 4) 

Obr. 7-24: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně DTS Pohledec (Test č. 4) 
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Obr. 7-25: Průběh efektivní hodnoty poruchového 
proudu během testu č. 4 

Obr. 7-26: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na nn 
straně všech sledovaných DTS ve fázi L3 (Test č. 4) 

Právě díky překompenzovanému stavu, který zapříčinil změnu charakteru poruchového 
proudu, dochází ke zvýraznění deformace symetrického trojúhelníku sdružených napětí na 
hladině vn s následným dopadem na úroveň fázových hodnot napětí hladiny nn. Jak je patrno 
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z průběhů zaznamenaných na nn stranách příslušných DTS (Obr. 7-21 až Obr. 7-24), tak ve všech 
případech došlo po vzniku ZS k výraznému poklesu efektivní hodnoty napětí v postižené fázi L3 
a ve fázi L2, která při respektování točení předbíhá postiženou fázi o 120º. Tato skutečnost je 
opětovně v souladu s předpokladem a potvrzuje teoretické úvahy, které byly podrobněji popsány 
v kapitole 6.2.4. V tabulce (Tab. 7-4) jsou vyneseny sledované hodnoty poklesu napětí 
zaznamenané u všech DTS po připnutí pomocného odporníku během kovového ZS při 
překompenzovaném provozním stavu.  

Tab. 7-4 Napěťové poklesy zaznamenané na sekundární straně monitorovaných DT během 
kovového ZS při překompenzovaném stavu 

1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp.
∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

 [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
Test č. 4 -1,15 -1,09 -4,00 -4,38 -4,82 -4,96 -5,09 -4,96

Kovové ZS 
překompenzovaný 

stav

DTS Domanín DTS Olešná DTS Vl. spotřeba DTS Pohledec

 
Podobně jako při kovovém ZS v ideálně kompenzovaného stavu, tak i v tomto případě, kdy 

byla soustava provozována v překompenzovaném stavu, byly zaznamenány hodnoty poklesů 
napětí v souladu s předpoklady. Zaznamenané poklesy respektují monitorovanou délku 
postiženého vedení příslušnou DTS a umožňují tak v případě kovové poruchy uvnitř 
překompenzované soustavy s dostatečným rozlišením vymezit postižený úsek. 

7.2.4 Zhodnocení funkce metody vzhledem ke stupni kompenzace dané DS 
Pro ověření na základě počítačové simulace stanovených závěrů uvedených v kapitole 6.2.4, 

je nutné zhodnotit i vliv stupně kompenzace na citlivost popisované metody vycházejících 
z výsledků obdržených během experimentu v reálných provozních podmínkách. V Tab. 7-5 jsou 
vypsány zaznamenané hodnoty poklesu napětí ve všech monitorovaných stanicích v případě 
kovového zemního spojení během kompenzovaného, podkompenzovaného 
a překompenzovaného stavu DS. 

Tab. 7-5 Napěťové poklesy zaznamenané na sekundární straně monitorovaných DT během 
kovového ZS pro jednotlivé stavy kompenzace 

1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp.
∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

 [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
Kompenzovaný (Test č. 2.2) -1,25 -1,18 -4,18 -4,09 -4,98 -4,91 -5,26 -5,22

Podkompenzovaný (Test č. 3) -1,32 -1,28 -4,36 -4,29 -5,22 -5,10 -5,55 -5,46
Překompenzovaný (Test č. 4) -1,15 -1,09 -4,00 -4,38 -4,82 -4,96 -5,09 -4,96

DTS Vl. spotřeba DTS Pohledec
Porovnání citlivosti pro různé 

stavy kompenzace během 
kovového ZS

DTS Domanín DTS Olešná

 
Při porovnání výsledků z jednotlivých testů 2.2, 3 a 4 vyplývá, že během 

podkompenzovaného stavu dosahovaly poklesy napětí ΔUs zaznamenané v jednotlivých DTS 
nejvyšších hodnot a tedy i citlivost metody byla v tomto případě maximální. Naopak v případě 
překompenzovaného stavu dosahovaly poklesy napětí ΔUs v jednotlivých stanicích nejnižších 
úrovní, díky čemuž je citlivost metody během překompenzovaného stavu nejnižší. Proto pro 
korektní funkci a maximalizaci citlivosti metody při vymezování poruchy je výhodnější její 
aplikace uvnitř distribuční sítě provozované v mírně podkompenzovaném stavu tak, aby se 
omezil možný přechod soustavy do překompenzovaného stavu.  
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Jelikož během všech tří experimentů nedošlo k žádné změně v konfiguraci sítě či ke změně, 
která by vedla k výraznému ovlivnění sledovaných napěťových poklesů, vyjma přenastavení 
zhášecí tlumivky, lze na základě výsledků uvedených v Tab. 7-5 potvrdit závěry stanovené na 
základě počítačové simulace v kapitole 6.2.4.  

7.2.5 Odporové zemní spojení (300 Ω) 
Během experimentu č. 5 bylo simulováno zemní spojení s odporem poruchy 300 Ω. Tato 

odporová porucha byla vyvolána vodivým spojením postižené fáze se zemnící soustavou 
rozvodny přes stavebnicový odporník (Příloha 9 g). Jednotlivé napěťové poměry zaznamenané 
během tohoto experimentu (Test č. 5) na sekundární straně monitorovaných DT jsou zobrazeny 
na obrázcích Obr. 7-27 až Obr. 7-30. Vlivem odporu poruchy byla omezena efektivní hodnota 
poruchového proudu po připnutí pomocného odporníku z hodnoty 85 A (kovové ZS) na hodnotu 
28 A, jak lze vyčíst z průběhu efektivní hodnoty poruchového proudu zobrazeného na Obr. 7-31. 
Z tohoto průběhu je dále patrné v čase 5,5 s zapálení oblouku a přechod na obloukové (kovové) 
zemní spojení, během čehož došlo ke krátkodobému navýšení poruchového proudu zpět 
z hodnoty 28 A na hodnotu 85 A. Toto navýšení poruchového proudu dle předpokladu ovlivnilo 
sledované efektivní hodnoty napětí hladiny nn (Obr. 7-29 a Obr. 7-30).  
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Obr. 7-27: Průběh efektivních hodnot fázových napětí 
na nn straně DTS Domanín (Test č. 5) 

Obr. 7-28: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně DTS Olešná (Test č. 5) 
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Obr. 7-29: Průběh efektivních hodnot fázových napětí 
na nn straně DTS Vlastní spotřeba (Test č. 5) 

Obr. 7-30: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně DTS Pohledec (Test č. 5) 

Při tomto experimentu byly díky chybě v synchronizaci zaznamenány ve stanicích Domanín 
(Obr. 7-27) a Olešná (Obr. 7-28) pouze průběhy napětí do času cca 4 s a v případě DTS Pohledec 
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(Obr. 7-30) do času 6 s. Pro posouzení správné funkce metody během odporového zemního 
spojení (300 Ω) jsou na Obr. 7-32 zobrazeny průběhy efektivních hodnot napětí ve fázi L3 
zaznamenané u všech monitorovaných DTS během testu č. 5. 
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Obr. 7-31: Průběh efektivní hodnoty poruchového 
proudu během testu č. 5 

Obr. 7-32: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na nn 
straně všech sledovaných DTS ve fázi L3 (Test č. 5) 

V Tab. 7-6 jsou vypsány poklesy napětí ΔUs, které byly zaznamenány v příslušných stanicích 
a odečteny dle výše popsaného postupu z průběhů na Obr. 7-32.  

Tab. 7-6 Napěťové poklesy zaznamenané na sekundární straně monitorovaných DT během 
odporového ZS (300 Ω) při ideálně kompenzovaném stavu 

1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp.
∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

 [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
300 Ω (Test č. 5) -0,28 x -1,03 x -1,24 -1,27 -1,37 -1,38

Odporové ZS 
kompenzovaný stav

DTS Domanín DTS Olešná DTS Vl. spotřeba DTS Pohledec

 
Z výsledků vyplývá, že stejně jako v případě kovové poruchy je hodnota poklesu napětí 

zaznamenaná v DTS Pohledec maximální, dále následuje hodnota zaznamenaná v DTS Vlastní 
spotřeba, třetí nejvyšší je hodnota zaznamenaná v DTS Olešná a nejnižší zaznamenaná hodnota 
ΔUs je v DTS Domanín, což reflektuje velikosti měřených postižených úseků jednotlivými 
stanicemi. Proto na základě poklesů napětí, které byly zaznamenány během odporového ZS 
s odporem poruchy 300 Ω v kompenzované soustavě, lze potvrdit správnou funkci metody. 
Avšak zásadním rozdílem mezi danou odporovou poruchou a předešlými poruchami kovovými je 
úroveň zaznamenaných poklesů napětí. Kde v případě odporové poruchy, vlivem omezení 
poruchového proudu vyvolávajícího nesymetrii podél postiženého vedení, došlo po připnutí 
pomocného odporníku k téměř čtyřnásobně nižšímu poklesu napětí na sekundární straně DT nežli 
v případě kovové poruchy a tudíž i celková citlivost metody je v tomto případě nižší. Proto se 
vzrůstajícím odporem poruchy se snižuje rozlišitelnost jednotlivých poklesů napětí, která může 
v závislosti na topologii sítě, odporu poruchy a přesnosti měření vést k chybnému vymezení 
postiženého úseku, jak bylo popsáno v kapitole 6.2.2. 

V příloze (Příloha 8 - Test č. 5) jsou detailně zobrazeny průběhy efektivních hodnot 
odběrových proudů během doby trvání testu č. 5, dále jsou zde zobrazeny průběhy efektivních 
hodnot fázových napětí uvnitř napájecí rozvodny, celkového účiníku odběrových proudů 
a netočivého napětí a proudu během experimentu. 



 Experimentální měření 

 

87

7.2.6 Vysokoodporové zemní spojení 
Pro ověření možnosti popisované metody i v případech, kdy běžně užívané zejména 

dynamické metody selhávají či neúčinkují, bylo během experimentu simulováno ZS s odporem 
poruchy 1,25 kΩ, 3 kΩ a 7,5 kΩ. Podobně jako v případě odporové poruchy bylo využito 
odporové dekády, která byla zapojena mezi postiženou fázi a zemnící soustavu rozvodny (Příloha 
9 - obrázek i a j). Výsledky jednotlivých měření jsou zhodnoceny níže. 

A) Zemní spojení s odporem poruchy 1,25 kΩ 

Při experimentu č. 6 bylo simulováno ZS s odporem poruchy 1,25 kΩ. Jednotlivé napěťové 
poměry zaznamenané během tohoto experimentu na sekundární straně monitorovaných DT jsou 
zobrazeny na obrázcích Obr. 7-33 až Obr. 7-36. Vlivem odporu poruchy došlo ke snížení 
efektivní hodnoty poruchového proudu po připnutí pomocného odporníku na hodnotu 9 A, jak je 
patrno z průběhu efektivní hodnoty poruchového proudu na Obr. 7-37. 
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Obr. 7-33: Průběh efektivních hodnot fázových napětí 
na nn straně DTS Domanín (Test č. 6) 

Obr. 7-34: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně DTS Olešná (Test č. 6) 
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Obr. 7-35: Průběh efektivních hodnot fázových napětí 
na nn straně DTS Vlastní spotřeba (Test č. 6) 

Obr. 7-36: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně DTS Pohledec (Test č. 6) 

V příloze (Příloha 8 - Test č. 6) jsou rovněž pro tento experiment detailně zobrazeny průběhy 
efektivních hodnot odběrových proudů, fázových napětí uvnitř napájecí rozvodny, celkového 
účiníku odběrových proudů a průběhy efektivních hodnot netočivého napětí a proudu. 
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Pro posouzení správné funkce metody během vysokoodporovém ZS jsou na Obr. 7-38 
zobrazeny průběhy efektivních hodnot napětí ve fázi L3 zaznamenané u všech monitorovaných 
DTS během testu č. 6.  
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Obr. 7-37: Průběh efektivní hodnoty poruchového 
proudu během testu č. 6 

Obr. 7-38: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na nn 
straně všech sledovaných DTS ve fázi L3 (Test č. 6) 

Poklesy jednotlivých napětí po připnutí pomocného odporníku jsou díky nízké hodnotě 
poruchového proudu jen velmi málo patrné. Konkrétní hodnoty poklesu napětí, které byly 
zaznamenány v monitorovaných DTS, jsou vypsány v Tab. 7-7. 

Tab. 7-7 Napěťové poklesy zaznamenané na sekundární straně monitorovaných DT během 
vysokoodporového ZS (1,25 kΩ) při ideálně kompenzovaném stavu 

1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp.
∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

 [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
1,25 kΩ (Test č. 6) -0,13 x -0,25 x -0,35 x -0,35 x

DTS Pohledec
Vysokoodporové ZS 
kompenzovaný stav

DTS Domanín DTS Olešná DTS Vl. spotřeba

 
Na základě poklesů zaznamenaných během tohoto experimentu uvedených v (Tab. 7-7) lze 

vymezit oblast s pravděpodobnou poruchou při respektování pravidel popsaných v kapitole 5.2.1 
v oblasti mezi DTS Olešná a DTS Vlastní spotřeba, která není zcela správná. Avšak vzhledem 
k velmi nízkým hodnotám ΔUs a tedy i velmi nízké citlivosti metody je její účinnost silně závislá 
zejména na přesnosti měření sledovaných napětí na sekundárních stranách DT, jelikož v těchto 
případech i malá chyba v měření může zapříčinit vymezení chybného úseku a tedy i selhání 
metody. 

Provedené měření tak v souladu s kapitolou 6.2.2 potvrdilo, že přesná lokalizace poruchy 
bude při ZS s hodnotou odporu poruchy převyšující 1 kΩ díky nízké citlivosti metody velmi 
obtížná a závislá zejména na přesnosti měřících zařízení, která monitorují napětí na sekundárních 
stranách DT, a to zejména v soustavě hustě osazené stanicemi s krátkými úseky vedení.  

 

B) Zemní spojení s odporem poruchy 3 kΩ a 7,5 kΩ 

Zemní spojení s odporem poruchy 3 kΩ a 7,5 kΩ bylo testováno při experimentu č. 7 a 8. 
Během těchto poruch dosahovala úroveň poruchového proudu hodnoty 3 A (Obr. 7-39) a 1,5 A 
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(Obr. 7-40), přičemž díky velmi nízké úrovni netočivé složky napětí (Příloha 8 - Obr. 120 a Obr. 
125) nevyhodnotila automatika připínání pomocného odporníku v obou případech správně 
poruchový stav a nedošlo k požadovanému připnutí pomocného odporníku. Z tohoto důvodu 
nelze posoudit dopad na napěťové poklesy a zhodnotit tak možnost metody během těchto poruch. 
V příloze (Příloha 8 - Test č. 7 a Test č. 8) jsou zobrazeny průběhy efektivních hodnot napětí 
příslušných fází nn, dále pak jsou detailně zobrazeny průběhy efektivních hodnot odběrových 
proudů, fázových napětí uvnitř napájecí rozvodny, celkového účiníku odběrových proudů 
a netočivého napětí a proudu během provedeného experimentu č. 7 a 8. 
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Obr. 7-39: Průběh efektivní hodnoty poruchového 
proudu během testu č. 7 

Obr. 7-40: Průběh efektivní hodnoty poruchového proudu 
během testu č. 8 

7.2.7 Obloukové zemní spojení 
Zhodnocení dopadu obloukové poruchy na správnou funkci či citlivost metody je dalším 

velmi důležitým bodem, který je nutno popsat pro ucelení představy o možnostech aplikace 
metody v reálných provozních podmínkách. Pro toto zhodnocení byla počítačová simulace 
nahrazena přímo reálným experimentem č. 9 a č. 10, během kterého bylo uměle vyvoláno 
obloukové zemní spojení v ideálně kompenzované a podkompenzované DS. Tato porucha byla 
iniciována vodivým spojením postižené fáze přes poškozený kabel (jádro – stínění) se zemnící 
soustavou rozvodny, jak je zobrazeno na obrázku k a l uvedeného v příloze (Příloha 9).  

A) Kompenzovaná síť 

Náhled průběhu okamžité hodnoty poruchového proudu během obloukového ZS v čase 
připnutí pomocného odporníku při ideálně kompenzovaném stavu je zobrazen na Obr. 7-41. 
Během poruchy dochází vlivem hoření ke krátkodobým přerušením oblouku a jeho následnému 
zapalování, které díky velké kapacitě postižené soustavy generuje vybíjecí kapacitní proudy. Toto 
hoření oblouku díky proudovým výbojům neustále mění napěťové a proudové poměry v celé 
postižené distribuční soustavě, jak je patrné i z průběhů efektivních hodnot odběrových proudů 
Obr. 126 a fázových napětí v napájecí rozvodně Obr. 127 zobrazených v příloze (Příloha 8). 
Avšak v okamžiku připnutí pomocného odporníku v čase 2,31 s (Obr. 7-41) dojde 
vlivem navýšení poruchového proudu na hodnotu 85 A ke stabilizaci hoření oblouku, díky čemuž 
se oblouková porucha začíná chovat jako kovové zemní spojení. Průběh efektivní hodnoty 
poruchového proudu během celého experimentu je zobrazen na Obr. 7-42. 
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Obr. 7-41: Průběh okamžité hodnoty poruchového proudu během obloukového ZS při 
kompenzovaném stavu v okamžiku připnutí pomocného odporníku (Test č. 9) 

Jednotlivé průběhy efektivních hodnot napětí zaznamenaných na sekundárních stranách 
monitorovaných DTS během obloukového ZS jsou zobrazeny na Obr. 7-43 až Obr. 7-46. Z těchto 
průběhů je patrný pozitivní vliv připnutí pomocného odporníku na stabilizaci oblouku a přechodu 
obloukové poruchy na poruchu blížící se svým charakterem poruše kovové, čímž se 
maximalizuje citlivost metody. Pro zhodnocení funkce metody během obloukové poruchy jsou na 
Obr. 7-43 zobrazeny průběhy efektivních hodnot sledované fáze L3 zaznamenané v jednotlivých 
DTS. 
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Obr. 7-42: Průběh efektivní hodnoty poruchového 
proudu během testu č. 9 

Obr. 7-43: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně DTS Domanín (Test č. 9) 
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Obr. 7-44: Průběh efektivních hodnot fázových napětí 
na nn straně DTS Olešná (Test č. 9) 

Obr. 7-45: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně DTS Vlastní spotřeba (Test č. 9) 
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Obr. 7-46: Průběh efektivních hodnot fázových napětí 
na nn straně DTS Pohledec (Test č. 9) 

Obr. 7-47: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně všech sledovaných DTS ve fázi L3 (Test č. 9) 

Aby se docílilo maximální přesnosti při vyhodnocování napěťových poklesů, je důležité 
zaznamenaná data v jednotlivých stanicích správně časově synchronizovat. Dobrá synchronizace 
je nezbytná zejména pro vyhodnocení obloukového ZS, které má přechodný charakter a dochází 
tak v krátkých časových okamžicích ke změně napěťových poměrů uvnitř sledované sítě. 
V případě využití této metody v běžném provozu lze synchronizaci provádět pomocí časové 
značky, která je korigována například se signálem GPS. Avšak v případě experimentálního 
měření byla jednotlivá data synchronizována s využitím vybíjejícího proudu. Tento proud 
dosahuje v okamžiku vzniku poruchy značné úrovně a způsobuje na impedanci vedení napěťové 
poklesy. Tyto poklesy se při experimentu promítly i na sekundární stranu monitorovaných DTS 
a umožnily tak na základě rozboru oscilografických průběhů synchronizaci všech zaznamenaných 
dat. V tabulce (Tab. 7-8) jsou vypsány hodnoty zaznamenaných poklesů napětí po přinutí 
pomocného odporníku uvnitř soustavy postižené obloukovým ZS. Pro výpočet poklesu napětí 
ΔUs byla využita efektivní hodnota napětí počítaná z jedné periody průběhu odečtená v čase 0,2 s 
před a po připnutí pomocného odporníku. Zaznamenané poklesy napětí díky charakteru poruchy 
po připnutí pomocného odporníku dosahují úrovní srovnatelných s kovovým ZS, proto v případě 
korektní synchronizace zaznamenaných dat jsou závěry posuzující možnosti metody během 
obloukové poruchy podobné jako v případě kapitoly 7.2.1. 
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Tab. 7-8 Napěťové poklesy zaznamenané na sekundární straně monitorovaných DT během 
obloukového ZS při ideálně kompenzovaném stavu 

1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp.
∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

 [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
Kompenzovaný 

(Test č. 9) -1,01 -1,15 -3,68 -4,03 -4,37 -4,83 -4,80 -5,13

DTS Pohledec
Obloukové zemní 

spojení

DTS Domanín DTS Olešná DTS Vl. spotřeba

 
B) Podkompenzovaná síť 

Posledním testem, který byl proveden během experimentálního měření, bylo ověření vlivu 
obloukové poruchy během podkompenzovaného stavu. Při tomto testu byla zhášecí tlumivka 
podladěna o 47 A na hodnotu 220 A. Díky podkompenzovaném stavu došlo k navýšení 
poruchového proudu na hodnotu 45 A a tím i ke stabilizaci hoření oblouku, jak je patrné 
z průběhu efektivní hodnoty poruchového proudu Obr. 7-48 a oscilografického průběhu 
zobrazeného na Obr. 136 v příloze (Příloha 8). Díky větší stabilitě hoření oblouku a tedy 
i nižšímu „zkreslení“ sledovaných napětí je v tomto případě vyhodnocení poklesů ΔUs jednoduší, 
nežli v případě kompenzované obloukové 
poruchy. Další výhodou je zvýšení citlivosti 
metody vlivem provozu soustavy 
v podkompenzovaném stavu, jak bylo 
popsáno v kapitole 7.2.2, kdy dochází po 
vzniku poruchy k navýšení efektivní hodnoty 
sledovaného napětí L3 a tedy i pokles napětí 
po připnutí odporníku je výraznější. Tyto 
pozitivní účinky jsou dobře patrné z průběhu 
efektivních hodnot fázových napětí 
zaznamenaných na sekundárních stranách 
sledovaných DTS Domanín, Olešná a Vlastní 
spotřeba zobrazených na Obr. 7-49 až Obr. 
7-51 (průběhy napětí v místě DTS Pohledec 
nejsou dostupné). 
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Obr. 7-49: Průběh efektivních hodnot fázových napětí 
na nn straně DTS Domanín (Test č. 10) 

Obr. 7-50: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně DTS Olešná (Test č. 10) 
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Obr. 7-48: Průběh efektivní hodnoty poruchového proudu 
během testu č. 10 
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Obr. 7-51: Průběh efektivních hodnot fázových napětí 
na nn straně DTS Vlastní spotřeba (Test č. 10) 

Obr. 7-52: Průběh efektivních hodnot fázových napětí na 
nn straně všech sledovaných DTS ve fázi L3 (Test č. 10) 

V Tab. 7-9 jsou ze zaznamenaných průběhů vypsány hodnoty poklesů napětí ΔUs, které dle 
předpokladů dosahují úrovní srovnatelných s hodnotami zaznamenanými během kovového 
zemního spojení v podkompenzovaném stavu. Proto i během obloukové poruchy 
v podkompenzovaném stavu je prokázána korektní funkce metody, a to s maximální citlivostí. 

Tab. 7-9 Napěťové poklesy zaznamenané na sekundární straně monitorovaných DT během 
obloukového ZS při podkompenzovaném stavu 

1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp.
∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us ∆Us

 [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
Podkompenzovaný 

(Test č. 10) -1,26 -1,50 -4,27 -4,58 5,08 -5,39 x x

Obloukové zemní 
spojení

DTS Domanín DTS Olešná DTS Vl. spotřeba DTS Pohledec

 
Jak vyplývá z výše uvedených výsledků, tak při dodržení vhodné synchronizace pořízených 

záznamů sekundárních napětí by měla metoda fungovat korektně i v případě obloukové poruchy. 

7.2.8 Vliv zatížení 
Pro vyhodnocení vlivu zatížení uvnitř sledované DS je nutné monitorovat zejména stanice, 

které jsou umístěny za místem poruchy. Bohužel vzhledem k obtížné synchronizaci jednotlivých 
záznamových zařízení a k technickým možnostem, byla za místem poruchy monitorována pouze 
jedna DTS, která není postačující pro verifikaci závěrů stanovených v kapitole 6.2.5. Avšak na 
základě provedené počítačové simulace, která poukázala na možné selhání metody na vývodu 
s vysokým kapacitním zatížením, je pravděpodobné, že by při experimentu mohlo vzhledem 
k charakteru odběrového proudu dojít k selhání popisované metody. Díky odběrovému proudu 
kapacitního charakteru, který v době experimentálního měření dosahoval úrovně 30 A 
s celkovým účiníkem 0,4 až 0,6 docházelo podél kmenového vedení k nárůstu fázových napětí 
a tím i napětí sdružených, která jsou stěžejní při vyhodnocení metody. 

 Vliv přenosu odběrového proudu kapacitního charakteru na sdružená napětí zaznamenaná 
během provedeného experimentu je patrný z obrázků Obr. 7-53 a Obr. 7-54. Při porovnání 
efektivních hodnot sdružených napětí uvnitř napájecí rozvodny (U12RMS, U23RMS, U31RMS) 
s napětími naměřenými v místě poruchy (U12pRMS, U23pRMS, U31pRMS) je parný vzrůst efektivních 
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hodnot všech sdružených napětí směrem od napájecí rozvodny, kdy v čase 0,24 s před vznikem 
poruchy je hodnota sdruženého napětí U31pRMS v místě poruchy o 270 V vyšší nežli příslušná 
hodnota sdruženého napětí uvnitř napájecí rozvodny U31RMS, jak ukazuje  Obr. 7-53. 

0 s 0,6 s 1,2 s 1,8 s 2,4 s 3 s 3,6 s
t 

22,4 kV

22,6 kV

22,8 kV

23 kV

23,2 kV

23,4 kV

U12RMS
U23RMS
U31RMS
U12pRMS
U23pRMS
U31pRMS

U12RMS: 23,0078 kV U12RMS: 23,0078 kV
U23RMS: 23,1849 kV U23RMS: 23,1849 kV
U31RMS: 23,0163 kV U31RMS: 23,0163 kV
U12pRMS: 23,271 kV U12pRMS: 23,271 kV
U23pRMS: 23,2404 kV U23pRMS: 23,2404 kV
U31pRMS: 23,287 kV U31pRMS: 23,287 kV
X[13]: -0,24 X[13]: -0,24 
Delta-Y: -0,270676 kV Delta-X: 0 

 
Obr. 7-53: Průběh efektivních hodnot sdružených napětí zaznamenaných v napájecí rozvodně 
a v místě poruchy během testu č. 1 s vyhodnocením nárůstu napětí v oblasti bezporuchového 
stavu 

Při porovnání těchto napětí během zemního spojení v čase 0,2 s před připnutím pomocného 
odporníku je rozdíl efektivních hodnot mezi sdruženým napětím U31RMS v napájecí rozvodně 
a napětím U31pRMS v místě poruchy 156 V, jak ukazuje Obr. 7-54. 

0 s 0,6 s 1,2 s 1,8 s 2,4 s 3 s 3,6 s
t 

22,4 kV

22,6 kV

22,8 kV

23 kV

23,2 kV

23,4 kV

U12RMS
U23RMS
U31RMS
U12pRMS
U23pRMS
U31pRMS

U12RMS: 22,9455 kV U12RMS: 22,9455 kV
U23RMS: 23,0656 kV U23RMS: 23,0656 kV
U31RMS: 23,0764 kV U31RMS: 23,0764 kV
U12pRMS: 23,2742 kV U12pRMS: 23,2742 kV
U23pRMS: 23,239 kV U23pRMS: 23,239 kV
U31pRMS: 23,232 kV U31pRMS: 23,232 kV
X[129]: 2,08 s X[129]: 2,08 s
Delta-Y: -0,155548 kV Delta-X: 0 s

 
Obr. 7-54: Průběh efektivních hodnot sdružených napětí zaznamenaných v napájecí rozvodně 
a v místě poruchy během testu č. 1 s vyhodnocením nárůstu napětí v oblasti trvajícího ZS 

Právě tento z pohledu analýzy metody nežádoucí vliv přenosu kapacitního odběrového 
proudu způsobuje vlivem růstu sdružené hodnoty napětí ve směru k odběrným místům dodatečné 
navyšování hodnoty sledovaného poklesu napětí ΔUs, což je nežádoucí zejména v měřících 
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bodech za místem poruchy. V těchto místech pak může hodnota ΔUs dosahovat vyšších úrovní 
nežli hodnota zaznamenaná v DTS nejblíže místu poruchy, díky čemuž může dojít k selhání 
metody, podobně jak bylo prezentováno v případě uvedeném v Tab. 6-9 při odběru kapacitního 
charakteru. Je tedy velmi pravděpodobné, že by popisovaná metoda během experimentálního 
měření selhávala v oblasti mezi napájecí rozvodnou a zdrojem induktivního proudu (místem 
kapacitního odběrového proudu). 

7.2.9 Zhodnocení výskytu nebezpečného dotykového napětí 
Splnění požadavků na bezpečnost z hlediska výskytu možného nebezpečného dotykového či 

krokového napětí je nezbytnou podmínkou pro provoz jakékoli soustavy. Pro zhodnocení výskytu 
těchto nebezpečných napětí bylo během experimentu zaznamenáváno napětí navýšení potenciálu 
zemnící soustavy spínací stanice Ue, které je vyvoláno průchodem poruchového proudu přes 
odpor zemnící soustavy rozvodny, ke které byla během trvajícího ZS přizemněna postižená fáze. 
V případě, že má zemnící soustava této stanice společné uzemnění se soustavou nn, existuje 
reálné riziko přenesení tohoto napětí přes zemnící soustavu nn až ke koncovým odběratelům. 
Jelikož pro experimentální měření byla přenastavena hodnota pomocného odporníku na 
minimální hodnotu tak, aby se dosáhlo maximálního poruchového proudu pro zlepšení citlivosti 
metody, je riziko možného výskytu nebezpečného dotykového napětí, a to zejména během 
kovových poruch, maximální. Proto je třeba zhodnotit i dopad podobných poruch na bezpečnost 
provozu DS. Jelikož je riziko výskytu nebezpečného dotykového napětí úměrné poruchovému 
proudu procházejícího přes zemnící soustavu, jsou dále vyhodnoceny pouze experimenty při 
simulaci kovové poruchy (Test. č. 1, 2, 3 a 4) a poruchy obloukové (Test č. 9 a 10), kdy bylo 
dosahováno maximálních úrovní poruchového proudu. Jednotlivé efektivní hodnoty napětí 
navýšení potenciálu zemnící soustavy stanice zaznamenané během experimentu jsou uvedeny pro 
kovové poruchy na Obr. 7-55 a pro poruchy obloukové na Obr. 7-56. 
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Obr. 7-55: Průběh efektivních hodnot napětí navýšení 
potenciálu rozvodny během kovového ZS 

Obr. 7-56: Průběh efektivních hodnot napětí navýšení 
potenciálu rozvodny během obloukového ZS 

Z těchto obrázků je patrné, že úroveň hodnoty napětí Ue nepřekročila během celého 
experimentálního měření hodnotu 31 V. Tato maximální hodnota Ue je několikanásobně nižší než 
je hodnota 75 V dovoleného dotykového napětí definovaná v [54] pro čas delší než 5 s. Takto 
nízká hodnota napětí je zapříčiněna velmi nízkou hodnotou odporu zemnící soustavy postižené 
stanice, která se nacházela v příměstské oblasti, kde se vyskytuje velké množství náhodných 
zemničů a odpor těchto soustav vzhledem k napojení na hustou zemnící soustavu městské sítě nn 
dosahuje minimálních hodnot. Výsledky z podobných experimentů, které doposud neprokázaly 
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výskyt nebezpečných dotykových či krokových napětí v případě provozu kompenzovaných sítí 
s automatikou připínání odporníku, jsou prezentovány podrobněji v [4] a [55]. 

7.3 Zhodnocení funkce metody v reálných provozních podmínkách 
Díky experimentálnímu měření ve smíšené kompenzované soustavě v oblasti Bystřice nad 

Pernštejnem se podařilo ověřit, že lze využít data z monitorů zaznamenávajících napěťové 
poměry na sekundárních stranách DT 22/0,4 kV v kombinaci s automatikou připínání pomocného 
odporníku k lokalizaci zemního spojení. Během tohoto experimentálního měření byl pro různé 
typy poruch a stavy kompenzace prokázán vliv připnutí pomocného odporníku na fázové hodnoty 
napětí na nn stranách monitorovaných DTS v souladu s teorií popsanou v kapitole 5.1. Veškeré 
výsledky obdržené z provedeného měření jsou pro jednotlivé poruchy uvedeny souhrnně 
v tabulce (Tab. 7-10). 

Tab. 7-10 Souhrnné výsledky napěťových poklesů zaznamenaných během experimentálního 
měření na sekundární straně monitorovaných DT 

1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp. 1. odp. 2. odp.
∆U s ∆U s ∆U s ∆U s ∆U s ∆U s ∆U s ∆U s

 [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]  [V]
kompen. -0,99 x -3,93 x -4,70 x -5,02 x
kompen. -1,13 -1,12 -4,10 -4,01 -4,86 -4,82 -5,17 -5,15
kompen. -1,25 -1,18 -4,18 -4,09 -4,98 -4,91 -5,26 -5,22
podkom. -1,32 -1,28 -4,36 -4,29 -5,22 -5,10 -5,55 -5,46
překom. -1,15 -1,09 -4,00 -4,38 -4,82 -4,96 -5,09 -4,96

300 Ω kompen. -0,28 x -1,03 x -1,24 -1,27 -1,37 -1,38
1,25 kΩ kompen. -0,13 x -0,25 x -0,35 x -0,35 x

3 kΩ kompen.
7,5 kΩ kompen.

kompen. -1,01 -1,15 -3,68 -4,03 -4,37 -4,83 -4,80 -5,13
podkom. -1,26 -1,50 -4,27 -4,58 5,08 -5,39 x x

Nízkoodpor-
ová (kovová) 

porucha

Oblouková 
porucha

Nepřipnut pomocný odporník
Nepřipnut pomocný odporník

Stav 
kompen-

zace
Typ poruchy

DTS Domanín DTS Olešná DTS Vl. spotřeba DTS Pohledec

 O
dp

or
ov

á

 
Z Tab. 7-10 vyplývá, že vliv připnutí pomocného odporníku na pokles napětí ΔUs je silně 

závislý na hodnotě odporu poruchy během zemního spojení, respektive na úrovni poruchového 
proudu, který je stěžejní pro posouzení funkce popisované metody. V případě nízkoodporového 
ZS či kovového ZS dosahuje metoda dobré citlivosti, díky čemuž lze bezpečně rozlišit jednotlivé 
poklesy  ΔUs a lze tak vymezit oblast zasaženou ZS i v případě krátkých úseků postiženého 
vedení. Problém nastává u odporové poruchy, kde dochází k radikálnímu omezení poruchového 
proudu a tím i ke snížení úrovně sledovaných poklesů. V těchto případech je úroveň jednotlivých 
poklesů napětí zaznamenaná na nn straně DT velmi nízká (Tab. 7-10). Vlivem nízké 
rozlišitelnosti těchto poklesů tak může zejména díky chybě měření dojít k selhání metody, a to 
v případech, kdy je postižené vedení tvořeno velmi krátkými monitorovanými úseky (husté 
rozmístění monitorovaných DTS). 

V případě ZS, jejichž odpor poruchy dosahuje hodnoty převyšující 1 kΩ (1,25 kΩ viz Tab. 
7-10), jsou poruchové proudy a tudíž i zaznamenané poklesy napětí již tak nízké, že i přes velmi 
přesnou měřící techniku by bylo možné jen obtížně vyhodnotit místo poruchy. V případě 
vysokoodporových poruch přesahující hodnotu 3 kΩ je poruchou vyvolaná nesymetrie napětí tak 
nízká, že automatika připínání pomocného odporníku již nedokázala korektně vyhodnotit 
poruchový stav a připnout pomocný odporník. Jelikož je popisovaná metoda závislá právě na této 
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operaci, nelze ji v těchto případech úspěšně aplikovat. Odstranění tohoto selhání automatiky 
připínání pomocného odporníku by však bylo možné odstranit optimalizací (snížením) popudové 
hodnoty netočivé složky napětí. Veškeré tyto dosud uvedené závěry provedené na základě měření 
v reálné DS jsou v souladu se závěry získanými na základě počítačové simulace popsanými 
v kapitole 6.2.2, kde se jako limitní jevila pro korektní vyhodnocení postižené oblasti porucha s 
hodnotou odporu poruchy do 1 kΩ. Řešením, jak umožnit úspěšnou lokalizaci i poruch s takto 
vysokým odporem poruchy je krátkodobé navýšení poruchového proudu během trvajícího ZS na 
úroveň, která by umožnila zvýšit citlivost metody bez negativního vlivu na bezpečnost provozu 
DS. Jelikož snížení hodnoty pomocného odporníku nemá významný vliv, jak bylo popsáno v 
kapitole 6.2.3, je jedním z možných prostředků pro krátkodobé navýšení poruchového proudu 
přizemnění nepostižené fáze v napájecí rozvodně na dobu nezbytnou pro vyhodnocení poklesu 
napětí. K tomuto účelu by se s výhodou dala použít automatika přizemnění postižené fáze 
(kapitola 3.1.4), avšak touto automatikou prozatím disponuje jen velmi málo rozvoden v ČR 
(například rozvodna 110/22 kV Brno – Medlánky). Jelikož je tato práce zaměřena na návrh 
metody využívající přednostně stávajících, již v napájecích rozvodnách instalovaných, prostředků 
umožňující lokalizaci ZS, nebude tato možnost v práci podrobněji analyzována. 

Jak vyplývá z experimentálního měření, lze metodu úspěšně aplikovat i v případech 
obloukových poruch. Nutnou podmínkou pro úspěšné vymezení oblasti s poruchou je v těchto 
případech dobrá časová synchronizace zaznamenaných dat. Pokud se veškerá data obdržená 
z monitorů napětí vhodně synchronizují, lze metodu aplikovat i přes nevýhody způsobené 
proudovými špičkami při hoření oblouku na obloukové zemní spojení. Jak bylo popsáno 
v kapitole 7.2.7, tak připnutí pomocného odporníku během obloukové poruchy má podobný 
účinek jako v případě kovového ZS, díky čemuž se dosahuje maximální citlivosti metody. 

Další stav, který byl během experimentálního měření posuzován, je vliv 
podkompenzovaného a překompenzovaného provozu soustavy na funkci a citlivost popisované 
metody. Během těchto experimentů byl ověřen dopad stavu kompenzace po vzniku ZS na úroveň 
napětí monitorovaných na nn straně DT. V případě překompenzovaného stavu došlo při vzniku 
ZS k výraznému poklesu efektivní hodnoty napětí v postižené fázi a ve fázi, která předbíhá 
postiženou fázi o 120º. Tato skutečnost ve výsledku vede ke snížení úrovně sledovaných poklesů 
napětí a tím i ke snížení citlivosti metody. Naopak během podkompenzovaného stavu dochází 
k navýšení efektivní hodnoty napětí v postižené fázi a ve fázi, která předbíhá postiženou fázi o 
120º. Toto navýšení napětí na nn straně DT po vzniku ZS má pozitivní dopad na sledované 
poklesy napětí ΔUs (zvyšuje se jejich úroveň) a dochází tak díky podkompenzovaném stavu ke 
zlepšení citlivosti metody. Tyto výsledky jsou v souladu s předpokladem a potvrzují teoretické 
úvahy, které byly podrobněji popsány v kapitole 6.2.4. Proto se pro maximalizaci účinnosti 
metody v kompenzovaných sítích doporučuje provoz v mírně podkompenzovaném stavu tak, aby 
se vlivem nesymetrie DS či díky provozním manipulacím omezil provoz v překompenzovaném 
stavu a jeho negativní dopad na citlivost metody. 

Posledním stavem, který bylo nutné posoudit s ohledem na korektní funkci metody je vliv 
přenosu výkonu přes postižený vývod. Jak bylo popsáno v kapitole 6.2.5 a 6.2.6, má přenos 
výkonu (odběrového proudu) zásadní vliv na funkci popisované metody. Během počítačové 
simulace bylo poukázáno na možnost selhání metody během přenosu odběrového proudu 
kapacitního charakteru, popřípadě při přenosu (přetoku) výkonu do nadřazené soustavy. Vlivem 
těchto provozních stavů dochází k nárůstu napětí ve směru ke konečným spotřebitelům, což má 
negativní dopad na korektní vyhodnocení postižené oblasti. V tomto případě pak nemusí být 
splněna podmínka, kdy je maximální pokles napětí ΔUs zaznamenán v DTS, která „monitoruje“ 
nejdelší postižený úsek (je nejblíže místu poruchy) a metoda selhává. Pro ověření těchto 
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předpokladů je nutné monitorovat několik DTS za místem poruchy, avšak vzhledem k velké 
náročnosti při synchronizaci měření a k technickým omezením bylo možné monitorovat pouze 
jednu DTS za místem poruchy. Provedené měření tak neumožňuje korektně zhodnotit dopad 
přenosu odběrového proudu kapacitního charakteru, kterým byl zatížen postižený vývod během 
měření, na funkci metody.  
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ZÁVĚR 
V rámci této dizertační práce je řešena problematika lokalizace místa zemního spojení v 

kompenzovaných distribučních soustavách. Jak vyplývá z rozboru provedeného v úvodní části 
práce popisující problematiku provozu kompenzovaných distribučních soustav během zemního 
spojení (kapitola 2) a přehledu dosavadního vývoje v oblasti lokalizace zemního spojení (kapitola 
3), tak díky kompenzaci kapacitního proudu dosahuje poruchový proud v těchto 
kompenzovaných distribučních sítích velmi nízkých úrovní a není závislý na místě poruchy. Z 
těchto důvodů je rychlé a přesné dohledání místa poruchy značně obtížné. Současná situace je 
taková, že lze poměrně spolehlivě detekovat postižený vývod uvnitř napájecí rozvodny, avšak 
vlastní lokalizace (dohledání) místa poruchy uvnitř rozsáhlých distribučních sítí je díky absenci 
vhodnějších prostředků řešena ve většině případů odpínáním jednotlivých úseků postiženého 
vedení do okamžiku zániku poruchy. Vzhledem k náročnosti a nepříznivým důsledkům 
plynoucích z tohoto postupu při vymezování zemního spojení je v této práci popsána nová 
metoda, která by umožnila lokalizovat místo zemního spojení uvnitř kompenzovaných sítí bez 
nezbytných provozních manipulací a tedy i bez negativního dopadu na nepřetržitost dodávky 
elektrické energie. 

Na základě teoretického rozboru problematiky související s lokalizací poruchy uvnitř 
kompenzovaných distribučních soustav a jejich provozem byla navržena nová metoda využívající 
analýzy napěťových poměrů zaznamenaných na sekundárních stranách DT během zemního 
spojení. Klíčovým okamžikem pro aplikaci metody je připnutí pomocného odporníku pro 
navýšení činné složky poruchového proudu, jehož důsledkem dojde podél postiženého úseku 
k prohloubení nesymetrie sdružených napětí na hladině vn a tím také k poklesu efektivních 
hodnot fázových napětí na nn stranách DTS rozmístěných na postiženém vývodu, jak podrobně 
popisuje kapitola 5.1. Vzhledem k řadě faktorů, které znemožňují přesné určení vzdálenosti místa 
poruchy od napájecí rozvodny, byla v kapitole 5.2 navržena metodika, umožňující na základě 
monitorování poklesů napětí v DTS vymezit úsek či oblast s pravděpodobnou poruchou. 

První ověření správné funkce metody při lokalizaci zemního spojení uvnitř kompenzované 
distribuční soustavy bylo provedeno s využitím matematického modelu, který představoval část 
běžné distribuční soustavy. Tato testovací soustava byla vytvořena v prostředí programu PSCAD 
a umožnila ověřit korektní funkci metody během běžných provozních podmínek a při stavech, 
kde doposud známé metody pro lokalizaci místa ZS selhávaly. Během série simulací byly 
s pomocí testovací soustavy ověřeny teoretické předpoklady a správná funkce popsané metodiky 
při vymezování postiženého úseku. Pro posouzení možností popisované metody při nasazení 
v reálných distribučních soustavách byly provedené simulace zaměřeny zejména na zhodnocení 
vlivu odporu poruchy, vlivu stavu kompenzace soustavy, vlivu zatížení postiženého vývodu, 
vlivu zpětného toku výkonů, vlivu snížení hodnoty pomocného odporníku během 
vysokoodporových poruch a na zhodnocení metody v okružní síti či při poruše na paralelních 
vedeních.  

Na základě výsledků teoretické analýzy a počítačové simulace bylo ve spolupráci se 
společností E.ON Česká republika s. r. o. připraveno a realizováno experimentální měření ve 
smíšené kompenzované distribuční soustavě v oblasti Bystřice nad Pernštejnem. Primárním cílem 
tohoto experimentálního měření bylo ověření popisované metody pro lokalizaci zemního spojení 
v reálných provozních podmínkách a verifikace stanovených teoretických poznatků. Během 
tohoto experimentu bylo provedeno celkem deset měření, při kterých bylo uměle vyvoláno 
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kovové, odporové a obloukové ZS. Pro ověření vlivu stavu kompenzace na popisovanou metodu 
bylo dále provedeno měření v podkompenzovaném, překompenzovaném a vykompenzovaném 
stavu postižené distribuční soustavy. 

Díky výsledkům z počítačové simulace a experimentálního měření se podařilo ověřit, že 
v kompenzovaných soustavách vybavených automatikou připínání pomocného odporníku lze 
využít data z monitorů zaznamenávající napěťové poměry na nn straně distribučních 
transformátorů 22/0,4 k vymezení úseku postiženého ZS bez negativního vlivu na nepřetržitost 
dodávky elektrické energie. Jak počítačová simulace, tak i experimentální měření potvrdily vliv 
připnutí pomocného odporníku na efektivní hodnoty napětí v soustavě nn, které lze využít pro 
vymezení postiženého úseku v případě různých typů ZS. Celková analýza popisované 
problematiky dále potvrdila zásadní vliv odporu poruchy na citlivost metody. Protože je vliv 
připnutí pomocného odporníku na sledovaný pokles napětí silně závislý na úrovni poruchového 
proudu, dochází během odporových poruch k zásadnímu omezení poruchového proudu vlivem 
zvýšené impedance poruchové smyčky a tudíž i k radikálnímu snížení citlivosti metody. Bylo 
dokázáno, že v případě nízkoodporového (kovového) zemního spojení dosahuje metoda velmi 
dobré citlivosti a umožňuje tak vymezovat i velmi krátké úseky postižené ZS. V případě ZS 
s odporem poruchy přesahujícího hodnotu 1 kΩ však nelze díky velmi nízké rozlišitelnosti 
zaznamenaných poklesů napětí správně vymezit poruchou postižený úsek. V těchto případech je 
úroveň poruchového proudu již tak nízká, že jsou poklesy napětí na nn straně monitorovaných 
DTS jen stěží zaznamenatelné a korektní funkce metody při vymezení postiženého úseku je velmi 
závislá na přesnosti měření napěťových poměrů v jednotlivých DTS. Vlivem nízké úrovně 
poklesů napětí tak může díky chybě měření dojít k selhání metody, a to zejména v případech, kdy 
je postižené vedení tvořeno velmi krátkými monitorovanými úseky. 

Během experimentálního měření se na rozdíl od vysokoodporových poruch prokázala 
správná funkce metody při vymezování poruch obloukových. U obloukových zemních spojení 
docházelo ve všech testovaných případech díky navýšení činné složky poruchového proudu ke 
stabilizaci hoření oblouku poruchy, čímž se porucha svým charakterem blížila poruše 
nízkoodporové a metoda tak dosahovala maximální citlivosti. Nutnou podmínkou při vymezování 
obloukové poruchy je však správná časová synchronizace zaznamenaných dat. Důvodem jsou 
špičky poruchového proudu vznikající během hoření oblouku, které způsobují rychlé změny 
napětí v soustavě vn i nn. Tyto změny nahodilého charakteru mohou způsobit při špatné časové 
synchronizaci zaznamenaných dat chybu při výpočtu sledovaného poklesu napětí a tím i selhání 
metody pro lokalizaci místa ZS. Při dodržení vhodných postupů však lze úspěšně a s dostatečnou 
citlivostí vymezit na základě sledovaných poklesů napětí část distribuční soustavy s místem 
poruchy. 

Počítačová simulace i experimentální měření popsané v této dizertační práci shodně 
potvrdily i teoretické předpoklady popisující vliv stavu kompenzace na úroveň monitorovaných 
napětí hladiny nn s dopadem na citlivost popisované metody. Bylo dokázáno, že v případě 
překompenzovaného stavu dochází při vzniku ZS k výraznému poklesu efektivní hodnoty napětí 
v postižené fázi a ve fázi, která předbíhá postiženou fázi o 120º. Překompenzovaný stav vede ve 
výsledku ke snížení hodnoty sledovaného poklesu napětí a tím i ke snížení citlivosti metody. 
Naopak během podkompenzovaného stavu dochází při vzniku ZS k navýšení efektivní hodnoty 
napětí hladiny nn v postižené fázi a rovněž i ve fázi jí předbíhající o 120º. Toto navýšení úrovně 
napětí postižené fáze na nn straně DT má pozitivní dopad na citlivost metody, jelikož prohlubuje 
pokles napětí. Proto na základě poznatků popsaných v této dizertační práci se pro maximalizaci 
citlivosti popisované metody doporučuje provoz spíše v podkompenzovaném stavu tak, aby se 
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vlivem nesymetrie postižené distribuční soustavy či díky provozním manipulacím omezil 
přechod soustavy do stavu překompenzovaného. 

Korektní funkci metody však zásadněji nežli stav kompenzace ovlivňuje zatěžovací proud 
postiženého vývodu. Tento proud ovlivňuje dle své úrovně a charakteru sledované poklesy 
napětí, a to zejména ve stanicích umístěných za místem poruchy. V případech induktivního 
odběrového proudu vysoké úrovně lze vymezit postižený úsek na základě pravidla popsaného 
v kapitole 6.2.5. Problémový je však přenos kapacitního odběrového proudu, či vliv zpětného 
toku výkonu do nadřazené soustavy, které způsobují nárůst sdružené hodnoty napětí vn směrem 
ke konečným spotřebitelům. Vlivem těchto odběrových proudů dochází k selhání metody, jelikož 
nemusí být splněna podmínka, kdy je maximální pokles napětí zaznamenán v DTS, která 
monitoruje nejdelší část postiženého úseku a je nejblíže místu poruchy, jak dokázala počítačová 
simulace. Při experimentu v reálné DS však díky velké náročnosti a technickému omezení nebylo 
možné ověřit a následně zhodnotit i tento negativní vliv odběrového proudu na funkci metody v 
reálných provozních podmínkách. 

Odstranění části popsaných nevýhod lze docílit modifikací postupu pro výpočet napěťového 
poklesu popsaného v kapitole 5.2.1. V případě, že nebude pokles napětí vypočítáván z rozdílu 
efektivních hodnot napětí během ZS těsně před a po připnutí pomocného odporníku, ale z napětí 
v okamžiku před vznikem ZS a po připnutí pomocného odporníku by bylo možné eliminovat 
negativní vliv působení překompenzovaného stavu soustavy na citlivost metody a snížily by se 
nároky na vyhodnocení poklesu napětí během obloukových poruch. Nevýhodou v tomto případě 
je prodloužení času pro vyhodnocení poklesu napětí a tím zvýšení rizika výskytu jevu, který by 
mohl ovlivnit parametry monitorované soustavy a v neposlední řadě i náročnější záznam dat. 
Nicméně lze tuto modifikaci postupu pro zjištění poklesu napětí v monitorované oblasti využít 
jako záložní, pro případ, že by nebylo možné vymezit postižený úsek na základě poklesu napětí 
vypočteného z napětí postižené fáze před a po připnutí pomocného odporníku. V případě 
monitoringu toku odběrového proudu uvnitř sledované soustavy pak bude možné odstranit 
nevýhody způsobené přenosem zatěžovacího proudu. Pro tento účel však bude nutné vytvoření 
sofistikovanějšího modelu soustavy, který by dle procházejícího zatěžovacího proudu korigoval 
hodnoty poklesů napětí tak, aby nedocházelo k selhání metody. 

Při porovnání navržené metodiky pro lokalizaci ZS se známými metodami, které byly 
popsány v kapitole 3.2.2, lze spatřovat několik podstatných výhod. Mezi tyto výhody patří 
zejména vymezení poruchou postiženého úseku bez nutnosti provedení provozních manipulací, 
které by vedly k přerušení dodávky elektrické energie v částech postiženého vývodu a zhoršení 
ukazatelů respektující nepřetržitost dodávky elektrické energie. V porovnání s metodou 
postupného odpínání postiženého vývodu tak lze omezit zbytečné provozní manipulace a vylepšit 
parametry dodávané elektrické energie v postižené oblasti. Další podstatnou výhodou je 
lokalizace poruchy bez nutnosti instalace speciálních zařízení (indikátorů poruch) uvnitř 
postižené oblasti a lokalizace poruchy s přesností, která není závislá na počtu a rozmístění těchto 
indikátorů. Výhodou popsané metody je také možnost přesné lokalizace poruchy uvnitř radiálních 
vývodů, které nelze spojit do kruhu a uplatnit tak admitanční metodu v okružní síti. Výhodou je 
také vyšší využití monitorů napětí, které jsou postupně instalovány do jednotlivých DTS za 
účelem sledování charakteristických parametrů elektřiny, pro lokalizaci poruchy. Maximalizace 
využití dat zaznamenaných těmito monitory povede ke zvýšení efektivity jejich provozu. 
Rozšíření využitelnosti těchto monitorů tak může, díky zkvalitnění sledovaných parametrů 
elektřiny, napomoci k vyšší návratnosti investic, které jsou díky velmi velkému počtu DTS 
výrazné.  
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Velký potenciál má popisovaná metoda zejména v kombinaci s automatikou přizemnění 
nepostižené fáze. Pokud bude využito popsané metody v kombinaci s touto automatikou, bude 
možno díky rapidnímu zvýšení citlivosti metody lokalizovat i vysokoimpedanční poruchy. Dále 
lze v těchto případech díky navýšení úrovně sledovaných poklesů napětí očekávat i potlačení 
negativního vlivu přenosu kapacitního odběrového proudu či negativního dopadu přenosu 
výkonu do nadřazené soustavy na funkci metody. 

Jelikož lze předpokládat, že budou pro lokalizaci místa zemního spojení využívány i zařízení 
vycházejících z principu konvenčních distančních ochran, které budou využívat automatiku 
připnutí postižené fáze ke krátkodobému navýšení poruchového proudu pro zpřesnění výpočtu 
vzdálenosti poruchy, jak bylo popsáno v kapitole 3.1.4. Lze v těchto případech využít i popsané 
metodiky, která i přes své nevýhody dokáže v tomto případě lokalizovat konkrétní oblast 
zasaženou poruchou na rozdíl od algoritmu distanční ochrany, která vypočte pouze vzdálenost 
poruchy od napájecí rozvodny, ale přesné umístění poruchy v síti nemusí být známo. 

V dalším kroku bude třeba aplikovat popsanou metodu na část distribuční soustavy, která je 
z velké části pokryta monitory napětí. Pro realizaci tohoto pilotního projektu je však nutné vyřešit 
otázku sběru dat a vhodné synchronizace jednotlivých monitorů navzájem či s automatikou 
připínání pomocného odporníku. Vyhodnocení poklesu napětí lze provádět na základě 
zaznamenaných průběhů v nadřazeném systému či přímo v monitorech napětí. Konkrétní 
provedení však bude záležet zejména na možnostech úpravy firmware těchto zařízení a na 
možnostech komunikační cesty monitorů s nadřazeným systémem. Po dořešení otázky správné 
synchronizace a sběru dat, bude možné vytvořit komplexní systém pro vymezení postiženého 
úseku na základě zaznamenaných poklesů napětí, například s využitím konfigurovatelného 
modelu sledované soustavy. Nasazením metody v pilotním projektu tak bude možné zcela 
zhodnotit potenciál metody a objektivně posoudit její nevýhody v závislosti na charakteru 
odběru. 
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