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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na představení zařízení a principů při dynamickém proudovém 

zatěţování vedení. Jednotlivé metody jsou představeny a popsány se zaměřením na systémy 

online monitorování. Dále je proveden výpočet závislosti parametrů AlFe vodičů na změně 

teploty. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  dynamické proudové zatěţování, venkovní vedení, ampacita, 

přenosová soustava 

 



 

ABSTRACT 

The bachelor's thesis is focused on the introduction of equipment and principles in dynamic 

current loading of lines. The individual methods are introduced and described with a focus on 

online monitoring systems. Furthermore, the calculation of the dependence of the parameters of 

AlFe conductors on the temperature change is performed. 

 

KEY WORDS:  dynamic line rating, overhead lines, ampacity, transmission system 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
a  rozpětí [m] 

,A B  závěsné body [-] 

c  parametr křivky [-] 

pc  měrná tepelná kapacita [J/(kg·K)]  

Del1 nejkratší vnější vzdálenost mezi fázovým vodičem a zemí nebo vnějším objektem [m] 

Del2 nejkratší vnitřní vzdálenost vodič – stoţár [m] 

Del3 nejkratší vnitřní vzdálenost vodič – stoţár v okně stoţáru [m] 

Del4 nejkratší vnitřní vzdálenost vodič – zemnicí lano [m] 

Dpp nejkratší vnitřní vzdálenosti mezi fázovými vodiči [m] 

mf  maximální průhyb vodiče [m] 

xf  průhyb vodiče ve vzdálenosti e  od závěsného bodu [m] 

1g  tíha 1m vodiče [N/m] 

h  výška vodiče [m] 

I  proud vodičem v ustáleném stavu [A] 

RI  referenční zatíţení námrazou [N/m] 

ACk  poměr mezi střídavým a stejnosměrným odporem [-] 

sl  délka vodiče [m] 

M  poměrná hmotnost vodiče [kg/m]  

CP  výkon odvedený konvekcí [W/m] 

JP  Jouleovy ztráty [W/m] 

RP  výkon odvedený sáláním [W/m] 

SP  výkon dodaný slunečním zářením [W/m] 

acR  střídavý odpor vedení [Ω/m] 

S průřez vodiče [mm
2
] 

AVT  průměrná teplota vodiče [°C] 

z  přetíţení vodiče [-] 

A B,   mechanické napětí v závěsných bodech [MPa] 

H  je vodorovné namáhání ve vodiči [MPa] 
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  měrná tíha vodiče [N/m
3
]  

I  koeficient pravděpodobnosti [-] 
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ÚVOD 
Rostoucí poptávka po elektrické energii ve spotřebitelském sektoru, snaha omezit emise látek 

znečišťujících ovzduší a s tím spojený rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie kladou 

stále rostoucí nároky na distribuční síť. Dochází také k proměnám ve struktuře spotřebitelského 

sektoru (například rozvoj elektromobility). S těmito změnami roste zátěţ působící na distribuční 

soustavu a můţe docházet k přetíţení soustavy a tím k nevyuţití například potenciální moţné 

vyrobené energie z obnovitelných zdrojů. Proto je nutná také změna ve struktuře sítě a přístupu 

k jejímu zatěţování. Dynamické proudové zatěţování můţe být do jisté míry řešením pro zvýšení 

přenosové kapacity stávajícího vedení. 

Cílem této práce je seznámit čtenáře se systémy a zařízeními pouţívanými při dynamickém 

proudovém zatěţování, představit vliv dynamického zatěţování na vodič vedení – především na 

jeho ampacitu, mechanickou a elektrickou pevnost.   
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1 AMPACITA VENKOVNÍHO VEDENÍ 
Proudová zatíţitelnost venkovního vedení je závislá na teplotě vodiče a klimatických a 

pracovních podmínkách, ve kterých vodič vedení pracuje. Mezi klimatické podmínky ovlivňující 

proudovou zatíţitelnost patří: teplota okolí, rychlost větru a intenzita slunečního záření. Reţim 

zatíţení vedení společně s maximální dovolenou teplotou vodiče, závisící na typu pouţitého 

vodiče, také omezuje výslednou proudovou zatíţitelnost vedení. Vodič vedení můţe být v: 

ustáleném stavu, dynamickém stavu a přechodovém ději. Pro výpočet ampacity lze vyuţít 

bilanční diferenciální rovnici (1.1), která udává součtem výkonů výslednou akumulovanou 

tepelnou energii v hmotě vodiče. [1][1]  

 AV
p J S R C

dT
M c P P P P

dt
      (1.1) 

Kde:   JP  Jouleovy ztráty [W/m] 

 SP  výkon dodaný slunečním zářením [W/m] 

 RP  výkon odvedený sáláním [W/m] 

CP  výkon odvedený konvekcí [W/m] 

M  poměrná hmotnost vodiče [kg/m]  

pc  měrná tepelná kapacita [J/(kg·K)]  

AVT  průměrná teplota vodiče [°C] 

 

1.1 Ustálený stav 

V ustáleném stavu se povaţuje za konstantní: teplota vodiče, elektrický proud protékající 

vodičem, teplota okolí, sluneční záření, rychlost a směr větru. Nedochází tedy k akumulaci 

tepelné energie ve vodiči a bilanční rovnice (1.1) po úpravě přejde do tvaru (1.2). Pro výpočet 

ampacity v ustáleném stavu se dosazením rovnice (1.3) za Jouleovy ztráty následně vyuţije 

vztahu (1.4). Jednotlivé tepelné výkony působící na vodiče vedení jsou zobrazeny na Obrázek 

1-1. [1] 

 J S R CP P P P    (1.2) 

 2

J acP I R   (1.3) 

Kde:   I  proud vodičem v ustáleném stavu [A] 

 acR  střídavý odpor vedení [Ω/m] 

 R C S

ac

P P P
I

R

 
  (1.4) 
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Obrázek 1-1 Zobrazení tepelných výkonů působících na vodiče vedení, modifikováno [17] 

 

1.1.1 Jouleovy ztráty 

Jouleovy ztráty způsobuje průchod střídavého proudu, který způsobuje vznik tepla. Tohoto 

jevu se vyuţívá pro odstranění námrazy na vedení v zimních obdobích.  

 

1.1.2 Výkon dodaný slunečním zářením 

Působící tepelná energie na vodič je závislá nejen na pozici Slunce, ale i na stavu vodiče. 

Lesklý vodič reflektuje většinu slunečního záření, zatímco zvětralý zčernalý vodič většinu 

slunečního záření absorbuje. [3] Výsledné sluneční záření, dopadající na vodič, se skládá ze 

součtu tří sloţek záření: přímé, difuzní a odraţené. Ovšem s ohledem na výsledné tepelné účinky 

záření se nejvíce projeví přímá sloţka záření. [1] 

 

1.1.3 Výkon odvedený sáláním 

Tento způsob odvádění tepelné energie se uplatní, kdyţ dojde k zahřátí vodiče nad teplotu 

okolního prostředí. Následně probíhá tepelná výměna mezi vodičem a okolním prostředím. 

Výsledné mnoţství odevzdaného tepla do okolí závisí na tom, jaký dosahuje rozdíl teploty vodiče 

a teploty okolí. [3] 



 Ampacita venkovního vedení     15 

 

 

1.1.4 Výkon odvedený konvekcí 

K tepelné výměně dochází mezi vnější vrstvou vodiče a okolním prostředím. Rozlišují se dva 

typy konvekce: volná a nucená. Volná konvekce probíhá za bezvětří a způsobuje ji rozdíl teplot 

vodiče a okolí, kdy zahřátý vzduch stoupá a je nahrazený chladnějším okolním vzduchem. [3] 

Nucená konvekce je způsobena prouděním vzduchu, které je vyvoláno větrem. [1] 

 

1.2 Dynamický stav 

Dynamickým stavem je označován stav, kdy dochází k přetíţení linky nebo ke skokové 

změně zatíţení a kdy se projevuje schopnost vodiče akumulovat tepelnou energii. V průběhu 

dynamického stavu je moţné nechat vodičem protékat vyšší proud neţ v ustáleném stavu po 

určitý čas a to bez přehřátí vodiče. Takový čas je závislý na původní teplotě vodiče před tím, neţ 

nastal dynamický stav. Stanovením maximální dovolené teploty je moţné vypočítat dynamickou 

ampacitu ve formě maximálního proudu, který můţe vodičem protékat poţadovaný čas, za který 

dojde k dosaţení maximální dovolené teploty. [1] 

 

1.3 Přechodový děj 

Mezi přechodné děje patří zkratové, či bleskové proudy. Většina těchto dějů je odstraněna 

během několika period síťové frekvence. Po dobu působení přechodového děje je předpokládáno, 

ţe nedochází k výměně tepla mezi vodičem a okolím, tudíţ výkon odvedený sáláním a konvekcí 

a dodaný slunečním zářením je zanedbán. Měrná tepelná kapacita a poměr kac jsou při tomto ději 

povaţovány za konstanty. [1] 
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2 PROUDOVÉ ZATĚŢOVÁNÍ VEDENÍ 
Při návrhu vedení lze dimenzování provést pro nejnepříznivější klimatické podmínky v dané 

oblasti. Ovšem okolní podmínky se mění a tím vzniká moţnost vyuţití vyšší proudové 

zatíţitelnosti vedení při vhodných podmínkách okolí, aniţ by byla překročena nejvyšší dovolená 

teplota vodiče vedení. Rozlišují se dva reţimy zatěţování: statický a dynamický. [1] 

Při statickém reţimu zatěţování vedení nedochází k monitorování meteorologické situace a 

není třeba instalovat senzory měření teploty a mechanického napětí na vedení. Vychází 

z historických statistik o počasí ve vybrané oblasti. Stanovují se různá typová zatíţení pro určité 

časové úseky jako například zimní a letní období. Dle [4] se při statickém reţimu uvaţují nejhorší 

okolní podmínky, které mohou nastat, coţ sniţuje moţnost vzniku operativní chyby, ale současně 

dochází k nevyuţití potenciální kapacity přenosu elektrické energie vedením. Zpravidla tento 

způsob zatěţování dle [5] zajišťuje, ţe po většinu času bude vedení pracovat v bezpečném 

rozmezí a nebude překračována maximální dovolená teplota vodiče. [1] 

Při dynamickém reţimu zatěţování se vyuţívá proměnlivosti okolních podmínek vedení, kdy 

statické zatěţování nedosahuje maximální moţné ampacity vedení a tím tvoří potenciální 

kapacitu přenosu, kterou lze vyuţít. Zvýšení ampacity vedení aplikováním dynamického 

zatěţování můţe poskytnout mnoho výhod pro elektrický systém jako například usnadnění 

integrace energie z obnovitelných zdrojů. Podle způsobu určení ampacity vedení se rozlišují dvě 

metody zatěţování: přímá a nepřímá. [6] Příklady dynamického zatěţování pouţívané v různých 

zemích světa jsou popsány v práci [19]. 

 

2.1 Přímá (online) metoda dynamického zatěţování 

Zakládá se na přímém měření charakteristických veličin vedení, které jsou: teplota, 

mechanické napětí, průhyb. Pro vyhodnocení ampacity současně vyuţívá monitorování počasí. 

[6] 

 

2.1.1 Systémy zaloţené na online monitorování parametrů vodiče 

V následujících odstavcích budou uvedeny komerční systémy umoţňující dynamické 

proudové zatěţování, které vyuţívají jako hlavní vstup pro vyhodnocení ampacity měřený 

parametr vodiče vedení společně s meteorologickými podmínkami. 

 

2.1.1.1 Power Donut(USi) 

Tento systém je zaloţený na senzoru toroidního tvaru, který měří teplotu vodiče přímo v 

místě vedení, kde je instalován. Napájení primárně zajišťuje magnetické pole vytvořené 

průchodem proudu o minimální hodnotě 80 A. Při nedostatečném proudu tekoucím vodičem je 

senzor napájen integrovanou baterií. Senzor lze instalovat bez nutného přerušení dodávky 

elektrické energie. Senzor je schopný měření teploty vodiče (od -40°C do 250°C), proudu 

procházejícího vodičem (do 3000 A), napětí mezi fází a zemí (do 765 kV) a úhlu sklonu vodiče. 

Systém umoţňuje také instalaci meteorologické stanice v blízkosti senzoru pro zjištění parametrů 
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počasí, které jsou přímo přeneseny do senzoru, pro následné vyhodnocení ampacity.  

Komunikace senzoru se serverem je realizována přes internetové připojení nebo rádiový přenos. 

Na Obrázek 2-1 je zobrazeno umístění senzoru na monitorovaný vodič vedení. [12] 

 

Obrázek 2-1 Power Donut senzor [7] 

 

2.1.1.2 Multilin Intelligent Line Monitoring System(GE Grid Solutions) 

Tento systém se skládá ze senzoru FMC-T6, komunikační jednotky SNG a vyhodnocujícího 

softwaru. Senzor je instalován přímo na vodič vedení bez nutnosti přerušení dodávky elektrické 

energie. Měří teplotu (od -10°C do 85°C), proud (do 600 A) a fázi proudu vodiče. Senzor lze 

instalovat na vedení o jmenovitém napětí od 480 V do 140 kV. Napájen je magnetickým polem 

generovaným průchodem proudu a v případě výpadku nebo nedostatečného proudu (minimální 

hodnota 10 A) je napájený bateriově. Senzor s SNG jednotkou komunikuje rádiově. Volitelně lze 

instalovat meteorologickou stanici, výstupy z meteorologické stanice jsou následně kabelově 

přeneseny do SNG. Zobrazení součástí monitorovacího systému je na Obrázek 2-2. [8] 

 

Obrázek 2-2 Multilin Intelligent Line Monitoring System [13] 

 

2.1.1.3 Overhead Transmission Line Monitoring(OTLM) 

OTLM systém se skládá ze senzoru, meteorologické stanice a softwaru pro monitorování. 

Senzor je instalován přímo na vodič vedení a je schopný měřit teplotu vodiče (od -40°C do 

125°C), průhyb vodiče a procházející proud (od 65 A). Senzor je napájený přímo z vodiče 
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pomocí zabudovaného transformátoru proudu, poţadovaný minimální proud vodičem je 65 A. 

Výstupy z meteorologické stanice jsou vyuţívány pro kalkulaci ampacity. Na Obrázek 2-3 je 

zobrazeno umístění senzoru na monitorovaný vodič vedení. [9] 

 

Obrázek 2-3 OTLM senzor [9] 

 

2.1.1.4 SMARTLINE TCF(Lindsey) 

Systém se skládá z TLM senzoru, cloud serveru a softwaru pro vyhodnocení. TLM senzor 

měří teplotu vodiče (do 180°C), vzdálenost nejbliţších objektů od vodiče (do 36,6 m), vibrace a 

protékající proud (100-1500 A). Napájení senzoru zajišťuje průchod proudu vodičem o minimální 

hodnotě 100 A. Je moţné senzor instalovat na vodič bez nutnosti přerušení dodávky elektrické 

energie. Měřené parametry vedení jsou doručeny serveru pomocí rádiové komunikace. Umístění 

senzoru na monitorovaný vodič je zobrazeno na Obrázek 2-4. [10] 

 

Obrázek 2-4 TLM senzor [10] 

 

2.1.1.5 Ritherm 

Systém Ritherm se skládá z SAW (Sound Acoustic Wave) senzoru, centrální jednotky, 

radarové antény a vyhodnocovacího programu. Vyuţívá pro monitorování teploty bezkontaktní 
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technologii SAW. Senzor obsahuje piezoelektrický krystal, který reaguje na elektromagnetické 

vlny vysílané radarem a výsledný signál ze senzoru je přenesen do centrální jednotky, kde je 

vyhodnocena teplota vodiče. Systém lze napájet pomocí solárních panelů nebo z 230V sítě. Tento 

systém je schopný měřit teplotu od -35°C do 150°C. Na Obrázek 2-5 je zobrazeno uchycení 

senzoru na monitorovaný vodič. [11] 

Od roku 2006 je systém Ritherm také pouţíván v ČR. Uveden do provozu byl na 5 

mezinárodních přenosových linkách ve směrech Bujakow, Kopanina, Etzenrich, Dobrezen, 

Wieolopole. Problémem těchto linek byl rozdíl mezi plánovanými a skutečnými zátěţnými toky. 

Po instalaci systému Ritherm došlo ke zlepšení monitorování těchto zátěţných toků zároveň 

s efektivnější kontrolou vedení a předcházení selhání linky způsobeného přetíţením. [11] 

 

Obrázek 2-5 Ritherm SAW senzor [11] 

2.1.1.6 CAT-1(Nexans) 

Součástí systému jsou: hlavní jednotka, zátěţné buňky, senzor měřící teplotu vodiče bez 

zatíţení, vyhodnocující algoritmus a stanice CATMaster. Systém je napájen pomocí solárních 

panelů. Lze ho pouţít do jmenovitých napětí 500 kV a při teplotách v rozmezí -40°C – 50°C. 

Systém je schopný detekovat a varovat při námraze, nadměrnému zatíţení větrem a vysoké 

teplotě vodiče. Stanice CATMaster odesílá měřená data operátorovi pomocí rádiového přenosu. 

Uchycení zátěţných buněk je zobrazeno na Obrázek 2-6. [14] 

 

Obrázek 2-6 Uchycení zátěžných buněk, modifikováno z [14] 
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2.1.1.7 Ampacimon 

Systém měří mechanické pohyby vodiče, ze kterých vyhodnotí jeho průhyb. Lze instalovat 

na vedení pod napětím bez nutnosti přerušení dodávky elektrické energie. Rozsah teploty pro 

pouţití je od -40°C do 200°C. Pro napájení senzoru postačí průchod proudu vodičem o minimální 

hodnotě 80 A. Výhodou tohoto řešení je, ţe není nutné vytvářet modely vodiče, či kalibrovat 

senzor. Senzor systému je zobrazen na Obrázek 2-7. Součástí systému je senzor ADR Sense ADR 

Operate, ADR Trend a ADR Horizon. [15] 

Vyuţito tohoto systému bylo například v roce 2014 v Belgii, kdy vzhledem k odstavení 

jaderných elektráren Tihange 2 a Doel 3 hrozil nedostatek elektrické energie a musel být zvýšen 

import ze sousedních zemí. Díky instalaci systému Ampacimon na 8 vedeních spojujících 

belgické sítě s francouzskými a nizozemskými byl zvýšen tok energie těchto vedení o 30-40%. 

[18] 

 

Obrázek 2-7 Ampacimon ADR Sense [15] 

 

Tabulka 2-1 Přehled parametrů monitorovacích systémů 

Systém 
Teplota vodiče [°C] Protékající proud [A] 

min max min max 

PD -40 250 80 3000 

MILMS -10 85 10 600 

OTLM -40 125 65 X 

TLM X 180 100 1500 

Ritherm -35 150 X X 

CAT-1 -40 50 X X 

Ampacimon -40 200 80 X 

Poloţky označené „X“ buď systém nemonitoruje, nebo nebylo moţné je dohledat. 
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2.2 Nepřímá (offline) metoda dynamického zatěţování 

Taktéţ se nazývá metoda závislá na počasí. Měřená data nebo data získaná z předpovědi 

počasí jsou povaţována za hlavní vstupy při výpočtu ampacity vedení. K vyhodnocení počasí lze 

pouţít senzorů instalovaných podél vedení nebo modelů numerické předpovědi počasí. [6] 

 

2.3 Vodič při dynamickém proudovém zatěţování 

V práci [1] je uveden výpočet ampacity vodiče v závislosti na změně jednotlivých okolních 

podmínek. Byl proveden výpočet při změně rychlosti větru, úhlu větru, intenzity slunečního 

záření, součinitele emisivity a nadmořské výšky. Přičemţ byla pozorována změna proudové 

zatíţitelnosti vedení. Největší ovlivnění ampacity vedení bylo pozorováno při změně rychlosti 

větru a teplotě okolí, kdy při změně těchto podmínek došlo ke změně ampacity v řádů stovek, 

zatímco při zbylých jiţ změna nebyla tak značná (desítky, niţší stovky). Největší význam na 

zatíţitelnost při proudovém zatěţování má předěvším rychlost větru, která dokáţe svou změnou 

ampacitu značně zvýšit, ale i sníţit aţ k bodu překročení dovolené teploty AlFe vodiče. Nejniţší 

význam má z výše uvedených okolních podmínek změna nadmořské výšky. 
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3 ZHODNOCENÍ VLIVŮ DYNAMICKÉHO ZATĚŢOVÁNÍ 
S rostoucí teplotou dochází k prodlouţení vodiče a tím ke většímu průhybu. Teplotu vodiče 

ovlivňují okolní podmínky a proud protékající vodičem. V normě ČSN 33 3300 se udává 

maximální teplota okolí 40°C a minimální -30°C. Pokud proudové zatíţení nepřesahuje 80% 

dovoleného proudu vodičem, pokládá se teplota vzniklá proudovým zatíţením rovna teplotě 

okolí. Ovšem při vyuţití proudového zatěţování je vhodné brát ohled na oteplení způsobené 

protékajícím proudem a jeho důsledky, které mohou ohrozit mechanickou a elektrickou pevnost 

vedení. 

3.1 Výpočet souměrně zavěšeného vodiče  

Při výpočtu mechanického namáhání se vychází z analytického vyjádření křivky. Při 

souměrném závěsu jsou body závěsu (A a B) ve stejné nadmořské výšce a jejich vzájemná 

vzdálenost je určena rozpětím. Na Obrázek 3-1 je zobrazen vodič v souměrném závěsu. 

 

Obrázek 3-1 Vodič v souměrném závěsu [7] 

Kde:  a  rozpětí [m] 

mf  maximální průhyb vodiče [m] 

 xf  průhyb vodiče ve vzdálenosti e  od závěsného bodu [m] 
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 c  parametr křivky [-] 

 ,A B  závěsné body [-] 

 A B,   mechanické napětí v závěsných bodech [MPa] 

 

Následné vztahy jsou převzaty z [7], kde lze dohledat i jejich odvození. 

3.1.1 Křivka jako řetězovka 

V případě průhybové křivky jako řetězovky je dle [7] tíha elementu vodiče stálá a dána 

rovnoměrným rozdělením tíhy po vodiči. 

3.1.1.1 Maximální průhyb vodiče 

 H
m

H

cosh 1
2

a z
f

z

 

 

  
   

  
 (3.1) 

Kde:   H  je vodorovné namáhání ve vodiči [MPa] 

   měrná tíha vodiče [N/m
3
] 

 z  přetíţení vodiče [-] 

3.1.1.2 Výpočet délky vodiče 

 s 2 sinh
2

a
l c

c
  


 (3.2) 

Kde:   sl  délka vodiče [m] 

3.1.1.3 Výpočet měrné tíhy vodiče 

 1g

S
   (3.3) 

Kde:   1g  tíha 1m vodiče [N/m] 

 S průřez vodiče [mm
2
] 

 

 

3.1.1.4 Výpočet parametru křivky 

 Hc
z







 (3.4) 
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3.1.1.5 Výpočet mechanického namáhání v závěsném bodě 

 m
B H m H1

f
f z

c
   

 
       

 
 (3.5) 

 

3.1.2 Křivka jako parabola 

Pokud je tíha elementu vodiče stálá a dána rovnoměrným rozdělením tíhy po spojnici 

závěsných bodů, křivka je vyjádřena parabolou. [7]  

3.1.2.1 Maximální průhyb vodiče 

 
2

m

H8

a z
f





 



 (3.6) 

 

3.1.2.2 Výpočet délky vodiče 

 
3

s 224

a
l a

c
 


 (3.7) 

3.2 Stavová rovnice 

Stavová rovnice se uplatňuje při změnách teplot a přetíţení, kdy dochází ke změně 

mechanického napětí vodiče a jeho průhybu. Odvození stavové rovnice je v práci [7]. Jelikoţ 

, ,E   jsou pro určitý materiál konstantami, zavádí se konstanty A a B, díky kterým vztah (3.8) 

přejde do tvaru (3.9).  
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Kde:   
2

24

E
A

 
  

B E   

3.3 Vliv klimatických podmínek na venkovní vedení 

Venkovní vedení ovlivňují okolní podmínky a to především teplota vodiče, námraza, zatíţení 

větrem a kombinace zatíţení větrem a námrazou. 



 Zhodnocení vlivů dynamického zatěžování     25 

 

 

3.3.1 Teplota  

S rostoucí teplotou dochází ke většímu průhybu vodiče a sniţuje se namáhání v závěsných 

bodech. Při návrhu vedení se kontroluje maximální průhyb a předepsané vzdálenosti mezi 

vodičem a jeho okolím.  S klesající teplotou dochází ke zkrácení vodiče a tím můţe dle [7] dojít 

k vyššímu namáhání vodiče. Pro tento jev se určuje tzv. kritické rozpětí, které by nemělo být 

větší neţ skutečné rozpětí. 

3.3.2 Zatíţení námrazou 

Námraza vzniká při teplotách niţších neţ 0°C. Následující vztahy jsou čerpány z [7]. 

Součinitel výšky pro zatíţení námrazou pro oblasti N0-N3 

 

0,13

h
10

h
K

 
  
 

 (3.10) 

Kde:   h  výška vodiče [m] 

 

 

Součinitel výšky pro zatíţení námrazou pro námrazové oblasti N5-NK 

 

0,25

h
10

h
K

 
  
 

 (3.11) 

Charakteristické zatíţení námrazou KI [N/m] 

 K h RI K I   
(3.12) 

Kde:   sl  délka vodiče [m] 

 RI  referenční zatíţení námrazou [N/m] 

 

Návrhové zatíţení námrazou dI [N/m] 

 d I KI I   
(3.13) 

Kde:   I  koeficient pravděpodobnosti [-] 

 

Poměrná hodnota přetíţení námrazou 0z [-] 
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  (3.14) 

 

3.4 Vliv na elektrickou pevnost a mechanickou pevnost vedení 

Výpočet průhybu se změnou teploty bude proveden pomocí stavové rovnice, kdy jako 

referenční zatíţení bude uvaţována teplota -5°C a oblast o normální námraze (oblast N1). 

Rozpětí a = 400m. Střední výška vodiče h = 38,767m. Vybrané byly vodiče 450AlFe6 a 

350AlFe6 s parametry v Tabulka 3-1 Parametry vodičů 450AlFe6 a 350AlFe6. 

 

Tabulka 3-1 Parametry vodičů 450AlFe6 a 350AlFe6 

450AlFe6 

d [mm] S [mm
2
] g1 [N/m] E [MPa] σH [MPa] α [°C

-1
] 

29,76 519,211 14,605 74503,91 87 1,89E-05 

350AlFe6 

d [mm] S [mm
2
] g1 [N/m] E [MPa] σH [MPa] α [°C

-1
] 

26,5 410,763 11,635 74639,47 90 1,89E-05 

 

 

 
Obrázek 3-2 Stožár 400 kV konfigurace Dunaj [2] 
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Pro modelový výpočet vedení 400 kV byl zvolen teplotní rozsah od -30 °C do 80 °C. 

Výpočet má znázorňovat výsledný stav parametrů vodiče vedení při dané teplotě. Teplota -30 °C 

byla zvolena, jelikoţ pro klimatické podmínky ČR je nízká pravděpodobnost, ţe by teplota okolí 

klesla pod tuto hranici. Maximální teplota byla zvolena 80 stupňů, jakoţto maximální dovolená 

teplota vodiče AlFe dle [16]. V průbězích jsou znázorněny dva vodiče a to 450AlFe6 a 

350AlFe6. Jak bylo předpokládáno, s rostoucí teplotou dochází k protáhnutí vodiče, tím pádem 

zvětšení průhybu a sníţení mechanického napětí v bodě závěsu. V porovnání obou vodičů 

vychází vodiči 350AlFe6 vyšší průhyb délka a niţší mechanické napětí oproti vodiči 450AlFe6. 

V Tabulka 3-4 Nejkratší vzdálenosti Del,Dpp [2]je uvedena hodnota pro nejkratší vnější 

vzdálenost mezi vodičem a zemí 3 m. Tuto vzdálenost nepřekročil ţádný z počítaných vodičů. 

Tabulka 3-2 Výpočet parametrů vodiče 450AlFe6 

450AlFe6 

napětí v bodě závěsu průhyb délka lana teplota 

σA= σB [MPa] f
m

 [m] ls [m] q[°C] 

54,31 10,43 400,72 -30 

52,09 10,87 400,79 -20 

50,10 11,31 400,85 -10 

48,29 11,74 400,92 0 

46,65 12,16 400,98 10 

45,16 12,57 401,05 20 

43,78 12,98 401,12 30 

42,52 13,37 401,19 40 

41,36 13,75 401,26 50 

40,28 14,13 401,33 60 

39,27 14,50 401,40 70 

38,34 14,86 401,47 80 

 

Tabulka 3-3 Výpočet parametrů vodiče 350AlFe6 

350AlFe6 

napětí v bodě závěsu průhyb délka lana teplota 

σA= σB [MPa] fm [m] ls [m] q[°C] 

51,90 10,99 400,80 -30 

49,95 11,43 400,87 -20 

48,18 11,85 400,94 -10 

46,57 12,27 401,00 0 

45,10 12,68 401,07 10 

43,75 13,08 401,14 20 

42,51 13,47 401,21 30 

41,36 13,85 401,28 40 

40,30 14,22 401,35 50 

39,31 14,59 401,42 60 

38,38 14,95 401,49 70 

37,52 15,30 401,56 80 
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Obrázek 3-3 Závislost průhybu vodiče na teplotě 

 

Obrázek 3-4 Závislost délky vodiče na teplotě 
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Obrázek 3-5 Závislost napětí v závěsném bodě na teplotě 

Tabulka 3-4 Nejkratší vzdálenosti Del,Dpp [2] 

 
  

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

-40 -20 0 20 40 60 80 100

σ
 [

M
p

a]
 

q [°C] 

Závislost napětí v záv. bodě na teplotě  

450ALFe6

350AlFe6



 Závěr     30 

 

 

4 ZÁVĚR 
Výhodou dynamického proudového zatěţování je moţnost monitorovat vodič vedení a 

předpovídat potenciální neţádoucí stavy, které mohou nastat. S  jeho pomocí je také moţné zvýšit 

přenosovou kapacitu vedení, ale pouze pokud nastanou vhodné okolní podmínky, proto se nelze 

spoléhat na konstantní zvýšení přenosové kapacity vedení nad statickou přenosovou kapacitu.   

Cílem teoretické části bylo představení monitorovacích systémů s přihlédnutím na online 

metody. Krátce bylo představeno s pomocí zdroje [1] zhodnocení parametrů majících vliv na 

ampacitu vedení. Jako nejvýznamnější parametr se ukázala rychlost větru, zatímco nejmenší vliv 

na ampacitu vodiče měla změna nadmořské výšky. 

Následně byly představeny vztahy pouţité při výpočtu parametrů AlFe vodičů při změně 

teploty. Tento výpočet měl simulovat moţnost zatíţitelnosti vodičů a jejich dodrţení 

předepsaných vzdáleností při dynamickém zatěţování. Oba počítané vodiče dodrţely předepsané 

vnější vzdálenosti 
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