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Abstrakt 

Elektrický oblouk je výboj, který hoří v ionizovaném plynu a dělíme jej na oblouk 

stejnosměrný a střídavý podle druhu napájení. Elektrický oblouk je vodivý, a tak pro 

přerušení elektrického obvodu je třeba oblouk co nejdříve uhasit. Pro zhášení oblouku se 

využívají zhášecí komory. Zhášecí komory musí být konstruovány tak, aby odolaly 

zvýšeným tlakům a teplotám vyvolaných obloukem. Smyslem bakalářské práce bylo 

navržení a zkonstruování zhášecí komory, s možností sledování pohybu oblouku 

vysokorychlostní kamerou. Z naměřených dat se pak stanovila pomocí korelační analýzy 

závislost mezi obloukovým napětím a pohybem paty oblouku. Korelační analýza se 

využívá k určení možné existence závislosti mezi dvěma veličinami pomoci korelačního 

koeficientu a následného otestování.  

 

 

Klíčová slova.  

elektrický oblouk, zhášecí komora, obloukové napětí, pohyb paty oblouku, korelační 

analýza 

 

Abstract 

The electric arc burns in an ionized gas and is divided into AC and DC arc according 

to the power supply. The electric arc is conductive, so to turn off the electric circuit, the 

arc must be extinguished as soon as possible. Arc breakers are used to extinguish the arc. 

Arc breaker must be designed to withstand the increased pressures and temperatures 

caused by the arc. The purpose of the bachelor's thesis was to design and construct a arc 

breaker with the possibility of monitoring the movement of the arc with a high-speed 

camera. From the measured data, the dependence between the arc voltage and the 

movement of the arc root was determined by correlation analysis. Correlation analysis is 

used to calculate the possible existence of a dependence between two quantities with the 

correlation coefficient and testing. 

 

Keywords 

electric arc, arc breaker, arc voltage, arc root movement, correlation analysis 

  



 

 

 

 

Obsah 
1 Úvod.................................................................................................................. 1 

2 Teorie plazmatu ................................................................................................ 2 

2.1 Nerelativistické pohyby nabitých částic ........................................................... 3 

2.1.1 Pohyby částic v homogenním elektromagnetickém poli .......................... 3 

2.1.2 Nehomogenní magnetické pole ................................................................ 5 

3 Elektrický oblouk .............................................................................................. 6 

3.1 Vlastnosti elektrického oblouku ....................................................................... 6 

3.2 Statická Charakteristika oblouku ...................................................................... 8 

3.3 Dynamická Charakteristika oblouku ................................................................ 9 

4 Zhášecí komora ............................................................................................... 10 

4.1 Teoretický úvod .............................................................................................. 10 

4.2 Izolační zhášecí komory ................................................................................. 11 

4.2.1 Zhášecí komora s izolačním roštem ........................................................ 11 

4.2.2 Štěrbinová zhášecí komora ............................................................................ 12 

4.3 Kovové zhášecí komory.................................................................................. 13 

4.3.1 Kovová zhášecí komora s hustým roštem...................................................... 13 

4.3.2 Kovová zhášecí komora s jednoduchým roštem ............................................ 14 

5 Návrh a konstrukce komory ............................................................................ 16 

6 Korelační analýza ........................................................................................... 19 

6.1.1 Pearsonův korelační koeficient ............................................................... 19 

6.1.2 Spearmanův korelační koeficient ............................................................ 20 

6.1.3 Test hypotézy o nulové korelaci ............................................................. 21 

7 Měření a zpracování dat .................................................................................. 22 

7.1 Zpracování naměřených dat ............................................................................ 24 

8 Vyhodnocení měření ....................................................................................... 26 

8.1 Výsledky měření ............................................................................................. 29 

8.1.1 Výpočty pro test 34 ................................................................................. 29 

Závěr 31 



1 

 

 

1 ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je seznámení se s chováním a vlastnostmi elektrického 

oblouku pomocí komory, určené pro pozorování a měření elektrického oblouku. Komora 

vychází z konstrukce, která byla navržena v semestrální práci. Na nově zkonstruované 

komoře má být provedeno několik měření. Měření pohybu se bude provádět pomocí 

vysokorychlostní kamery, s následným vyhodnocením pohybu ze zaznamenaných videí. 

Vyhodnocením měření je potřeba ověřit, zda pohyb paty oblouku závisí na napětí 

oblouku. Předpoklad je takový, že spolu tyto jevy souvisí a jsou na sobě závislé. Tato 

závislost bude analyzována pomocí korelační analýzy, kde pomocí korelačního 

koeficientu a jeho otestováním se zjistí intenzita a typ závislosti. Korelační analýza 

zkoumá možnou závislost mezi dvěma náhodnými veličinami a ověřuje hypotézy 

o významnosti závislosti. 

 Experiment vychází z článku The verification of a computational model of arc imagin 

systém [6]. Touto bakalářskou prací by se mělo ukázat, zda jsme schopni toto měření 

napodobit i v našich podmínkách, s naší metodou měření. 

Elektrický oblouk je samostatný výboj hořící v plynu, schopný samostatné existence 

libovolnou dobu, dokud oblouk nepřerušíme vhodným zásahem do jeho struktury. Při 

oddálení kontaktů dojde k zapálení elektrického oblouku a obvodem dále protéká 

elektrický proud, protože elektrický oblouk je velmi dobrým vodičem. Nepříznivým 

vlivem je velmi vysoká teplota elektrického oblouku. Kontakty takovou teplotu 

dlouhodobě nesnesou, a tak je nezbytné, co nejdříve přenést elektrický oblouk 

z vypínacích kontaktů do zhášecí komory, kde je oblouk zahašen. Zhášecí komory jsou 

konstruovány tak, aby byl elektrický oblouk uhašen a obnovila se elektrická pevnost 

v prostoru mezi kontakty. Podle napětí obvodu, ve kterém oblouk hoří, rozlišujeme 

oblouk napájený stejnosměrným proudem a oblouk napájený střídavým proudem. 

Stejnosměrný oblouk považujeme za statický. Závislost napětí mezi elektrodami na 

obloukovém proudu nazýváme statickou volt ampérovou charakteristikou. Střídavý 

oblouk je proměnný v čase. Závislost střídavého napětí na proudu oblouku nazýváme 

dynamickou volt ampérovou charakteristikou. 
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2 TEORIE PLAZMATU 

Plazma se označuje jako čtvrté skupenství hmoty. Dodáme-li plynu energii, dojde k 

jeho částečné a následně úplné ionizaci. Ionizace je jev, při kterém dochází k odtržení 

elektronu z molekuly nebo atomu. Jedním z nejdůležitějších parametrů plazmatu je 

stupeň ionizace, který udává poměr počtu ionizovaných částic vůči celkovému počtu 

částic. Plazma jako jediné skupenství reaguje na elektrická a magnetická pole a samo je 

vytváří. Vlastnosti plazmatu se velmi liší od vlastností ostatních skupenství. 

Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irving Langmuir v roce 1928. Jako 

plazma chápal Langmuir oblast výboje v plynu, která není ovlivněna stěnami nebo 

elektrodami a má tyto tři vlastnosti: 

1. V plazmatu jsou volné nosiče elektrického náboje. 

2. Plazma vykazuje kolektivní chování, tj. jako celek reaguje na 

elektrické a magnetické pole a také je vytváří. 

3. Plazma je kvazineutrální, to znamená, že v makroskopickém 

objemu je stejné množství kladných i záporných nábojů. 

Ve vesmíru se nachází většina atomární látky ionizována a nachází se tedy ve formě 

plazmatu. Plazmatem jsou tvořeny nitra i obálky hvězd, mlhoviny, výtrysky, Slunce i jeho 

koróna. Na zemi se s plazmatem setkáváme minimálně. Přírodní plazma nalezneme 

v kanálech blesků, v ionosféře a v polárních zářích. Plazma v kanálech blesků má vysoký 

tlak, naopak plazma polární záře má tlak nízký. 

Plazma v elektrických výbojích je charakteristická lineárními vlákny a plošnými 

stěnami drženými vlastním magnetickým polem, které je způsobeno protékajícím 

proudem. Nabité částice mohou rotovat kolem magnetických indukčních čar a driftovat 

napříč magnetickému poli. V oblastech intenzivnějšího magnetického pole se mohou 

částice odrážet, takový jev nazýváme magnetické zrcadlo. V plazmatu existuje velké 

množství módů nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních vln. Přítomnost plazmatu velmi 

výrazně ovlivní šíření zvukových a elektromagnetických vln.  

Plazma dělíme z mnoha úhlů pohledů. Typické druhy plazmatu jsou znázorněny na 

Obr. 2-1, kde na vodorovné ose je koncentrace elektronů a na svislé teplota.  

Tento diagram je vytvořen pro vodíkové plazma, ale podobný diagram platí i pro 

jakékoli jiné plazma. Plazma je schopno za určitých podmínek dobře vést elektrický 

proud. Mnohdy má lepší vodivost než zlato nebo měď. Ve výpočtech se tak někdy 

nahrazuje nekonečně vodivou kapalinou.[1] 
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2.1 Nerelativistické pohyby nabitých částic 

Za nerelativistické pohyby považujeme pohyby nabitých částic, kdy jejich rychlost je 

mnohem menší než rychlost světla. Takové částice můžeme pozorovat například 

v plazmatu obloukového výboje nebo ve slunečním větru. 

2.1.1  Pohyby částic v homogenním elektromagnetickém poli 

Elektromagnetické pole je charakteristické tím, že pole elektrické a magnetické jsou 

k sobě kolmé. Elektrické pole se vyznačuje elektrickou intenzitou E, pole magnetické se 

vyznačuje magnetickou indukcí B. Tato pole působí na částice silami. Pokud je částice 

v elektromagnetickým poli, sílu působící na tuto částici vyjadřuje takzvaná Lorenzova 

síla. Tato síla je příčinou pohybu nabité částice v tomto poli. Mechanické účinky 

elektromagnetického pole na nabité částice jsou z klasické mechaniky zcela popsány 

pomocí pohybové rovnice. Z toho vyplývá, že pokud je rychlost mnohem menší než 

rychlost světla, pohybová rovnice pro částice s nábojem q a klidovou hmotností 𝑚0 má 

v elektromagnetickým poli o elektrické intenzitě E a magnetické indukci B tvar: 

𝑚0
𝑑𝑣

𝑑𝑥
= 𝑞�⃗� + 𝑞(𝑣 × �⃗� )    (2.1) 

Obr. 2-1 Diagram typických druhů plazmatu [1] 
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Pokud by na nabitou částici působilo pouze magnetické pole, to znamená, že E=0, tak 

by částice měla trajektorii, která je nazývána cyklotronní rotace (gyrace). Je možné se 

také setkat s označením Lamorova rotace (gyrace). Pro tento případ má pohybová rovnice 

tvar:  

𝑚0
𝑑𝑣

𝑑𝑥
= 𝑞(𝑣 × �⃗� )    (2.2) 

Pokud proložíme �⃗�  do směru jednotkového vektoru �̂�, pak dostaneme: 

𝑚0�̇�𝑥 = 𝑞�⃗� 𝑣𝑦 

𝑚0�̇�𝑦 = −𝑞�⃗� 𝑣𝑥 

𝑚0�̇�𝑧 = 0 

Cyklotronní (Larmorova) rotace má tvar šroubovice s poloměrem, který se nazývá 

Larmorův poloměr. Částice rotují (oscilují) po trajektorii s Larmorovým poloměrem při 

takzvané cyklotronní frekvenci, která je dána vztahem: 

𝜔𝑐 =
|𝑞|𝐵

𝑚0
     (2.3) 

Při rychlosti 𝑣⊥, která je kolmá na �⃗� , Larmorův poloměr je definován takto: 

𝑟𝐿 =
𝑣⊥

𝜔𝑐
=

𝑚0𝑣⊥

|𝑞|𝐵
    (2.4) 

Směr rotace je takový, že magnetické pole vytvářené částicí má vždy opačný směr 

než vnější magnetické pole viz. Obr. 2-2 [9]. 

 

V elektromagnetickém poli (𝐸 ≠ 0) je pohyb částic výslednicí dvou pohybů, 

Larmorova rotace a drift gyračního středu. Larmorova rotace zůstává stejná jako při 

homogenním magnetickém poli, ale k tomu ještě dochází k driftu (unášení) gyračního 

středu, důsledkem působení elektrického pole. 

Obr. 2-2 Larmarovy orbity v magnetickém poli [9] 

Obr. 2-3 Drif částic ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli[9] 
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Pokud jsou dvě částice, které mají stejnou energii, ale jinou hmotnost, budou mít 

rozdílné Larmorovy poloměry a drift. Částice s menší hmotností bude mít menší 𝑟𝐿 a drift 

na jeden oběh, ale jeho cyklotronní frekvence 𝜔𝑐 bude větší. Tyto dva efekty se navzájem 

vyruší. Pokud by se jednalo o dvě částice se stejnou hmotností, ale jinými energiemi, 

budou mít stejné 𝜔𝑐, ale ta pomalejší částice bude mít menší 𝑟𝐿 a získá za polovinu oběhu 

od elektromagnetického pole méně energie. [9] 

2.1.2 Nehomogenní magnetické pole 

Pokud je částice v nehomogenním magnetickém poli, působí na ni síla, která působí 

na částici ve směru z oblasti silnějšího magnetického pole a závisí pouze na velikosti pole 

B, nikoli na směru pole. Směr a velikost síly nehomogenního magnetického pole je 

znázorněn na Obr. 2-4. 

 

  

Obr. 2-4 Grad B síla při zhušťování indukčních čar [1] 
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3 ELEKTRICKÝ OBLOUK 

3.1 Vlastnosti elektrického oblouku 

Elektrický oblouk je samostatný elektrický výboj v plynu, který vzniká mezi dvěma 

elektrodami. Elektrický oblouk se často vyznačuje tím, že jím teče velký elektrický proud. 

Tento proud souvisí s velmi vysokou teplotou plazmatu a také velkou intenzitou 

vyzařování. Na elektrodách bývá malý rozdíl potenciálu. Charakteristický znak je také 

přítomnost katodové skvrny, kde je velká proudová hustota. V místě katodové skvrny je 

v důsledku vyšší proudové hustoty také vyšší teplota. V některých případech může 

katodová skvrna pokrývat většinu povrchu katody.  

Podle druhu napájení se dělí oblouky na střídavé a stejnosměrné. Oblouk je možno 

rozdělit i podle materiálu elektrod. Elektrody bývají buď kovové anebo uhlíkové. Při 

hoření mezi kovovými elektrodami vzniká oblouk v kovových parách, kdežto při hoření 

mezi uhlíkovými elektrodami vzniká oblouk v okolních plynech. Oblouky v kovových 

parách mají výbojovou dráhu složenou z molekul nebo atomů jedné elektrody. Oblouky 

v plynech mají výbojovou dráhu tvořenu částicemi prostředí, ve kterém oblouk hoří. 

Aby došlo k uhašení elektrického oblouku, je třeba dosáhnout toho, aby 

rekombinační pochody převládly nad ionizačními pochody. Změna elektrického 

potenciálu oblouku má za následek změnu napětí v závislosti na délce oblouku, v oblasti 

mezi elektrodami. V blízké oblasti elektrod je patrný vysoký nárůst potenciálu oblouku. 

Tyto oblasti nazýváme katodový a anodový úbytek napětí. Hodnoty úbytků jsou závislé 

na materiálu elektrod. V mezi elektrodové oblasti je nárůst potenciálu menší oproti oblasti 

elektrod. 

Obr. 3-1 Rozložení potenciálu v elektrickém oblouku [8] 
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Podle tvaru výbojové dráhy jsou elektrické oblouky děleny buď na volně hořící 

s nepravidelným tvarem nebo na oblouky stabilizované s pravidelným, osově souměrným 

tvarem. 

Stejnosměrný oblouk má díky neměnící se polaritě napětí a proudu také stejnou 

polaritu elektrod. Střídavý oblouk má periodicky měnící polaritu elektrod, způsobenou 

časově proměnným napětím a proudem. Tím, že se periodicky mění elektrické veličiny, 

tak jsou i ostatní charakteristické veličiny oblouku periodicky proměnnými závislostmi 

na čase. 

Vzhled stejnosměrného oblouku je znázorněn na Obr.3-2. V okolí katody je jádro 

oblouku, nazýváno také katodovým paprskem plazmatu. Jádro je obklopeno kladným 

sloupcem, sahajícím až k anodě. Vnější část oblouku tvoří aureola, rozšiřující se od 

katody k anodě. Barvy jednotlivých částí oblouku závisí na prostředí a na druhu elektrod. 

Pokud se střídavý oblouk pozoruje pouze okem, tak se většinou může jevit jako 

souměrný. Je to dáno tím, že polarita elektrod se mění na základě frekvence střídavého 

proudu a ve stejné rychlosti se mění i vzhled oblouku. Lidské oko tuto změnu neregistruje, 

pokud je frekvence vyšší než jeho vnímací schopnost. 

 

Obr. 3-2 Stejnosměrný oblouk [2] 
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3.2 Statická charakteristika oblouku 

Pro charakteristiky oblouku se používá takzvaná Ayrtonová rovnice. Stanovení 

charakteristiky oblouku bylo docíleno experimentálně. Podle rovnice napětí oblouku 𝑈𝑜𝑏 

závisí na proudu I, který teče obloukem a jeho délce. Dále je závislý na okolním prostředí 

a podmínkách, ve kterých oblouk hoří, jako je druh plynu a jeho tlak, a také materiál a 

tvar elektrod. Tyto podmínky jsou v rovnici určeny jako konstanty 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿. 

𝑈𝑜𝑏 = 𝛼 + 𝛽𝑙 +
𝛾+𝛿𝑙

𝐼
     (3.1) 

Příklady rovnic viz. [2] mohou po dosazení do rovnice 3.1 vypadat pro různé podmínky 

takto: 

• Ayrtonová rovnice pro oblouk hořící mezi železnými elektrodami   

   𝑈𝑜𝑏 = 62 + 𝑙 (11,4 +
32

𝐼
) 

• Ayrtonová rovnice pro oblouk hořící mezi měděnými elektrodami   

   𝑈𝑜𝑏 = 60 + 𝑙 (12,8 +
35,5

𝐼
) 

• Ayrtonová rovnice pro oblouk hořící mezi uhlíkovými elektrodami  

   𝑈𝑜𝑏 = 80 + 𝑙 (12 +
33,3

𝐼
) 

Při známé charakteristice oblouku je možno odvodit stabilní stavy oblouku určené 

předřadným odporem. Statická charakteristika je závislostí napětí oblouku na proudu, 

který protéká obloukem. Tato charakteristika se dělí na část klesající a část stoupající. 

Část klesající se nachází v oblasti, kde je malý proud. V statické charakteristice se nachází 

oblast, kdy je velmi složité přiřadit proudu určité napětí. Tato oblast se nazývá pásmo 

neklidného hoření oblouku. V oblasti, kde tečou obloukem velké proudy, je 

charakteristika stejnosměrného oblouku téměř přímková.[2] 

Obr. 3-3 Statická charakteristika [2] 
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3.3 Dynamická charakteristika oblouku 

Charakteristika střídavého oblouku je mnohem složitější než u stejnosměrného 

oblouku z důvodu, že je jeho charakteristika proměnná v závislosti na frekvenci 

střídavého zdroje. Na Obr. 3-3 je znázorněno, jak na začátku půlperiody stoupá napětí na 

oblouku stejně se síťovým napětím, až do napětí opětného zápalu. Po zapálení oblouku 

napětí oblouku klesne a po určitou část půlperiody zůstává konstantní. Rozdílem mezi 

tímto napětím hořícího oblouku a napětím ze střídavého zdroje, se rovná úbytku napětí 

na předřadném odporu, způsobeném tekoucím proudem v oblouku. V okamžiku, kdy 

obloukové napětí roste, je proud tekoucí obloukem velmi malý. Tvar dynamické 

charakteristiky oblouku je ovlivňován materiálem elektrod, délkou oblouku, předřadným 

odporem a frekvencí napájecího napětí. Díky eliminaci času z průběhů napětí a proudu 

oblouku, získáme dynamickou charakteristiku. Na dynamické charakteristice lze 

sledovat, že hodnoty napětí jsou vyšší v oblasti, kdy oblouk začína hořet, než napětí v 

oblasti uhasnutí oblouku. V okamžiku začátku hoření oblouku se projevuje jev, kdy je 

nedostatek nábojů pro přenos takových hodnot proudu. V tomto okamžiku zhoršených 

podmínek pro hoření oblouku musí být obloukové napětí tak velké, aby energie přivedená 

do oblouku byla taková, aby pokryla ztráty a zajistila ionizační pochody. V okamžiku 

klesajícího proudu k nule, je naopak v oblouku nadbytek ionizovaných částic pro přenos 

okamžitých nižších hodnot proudu. V tomto okamžiku bývá napětí na oblouku menší. [2]  

  

Obr. 3-4 Dynamická charakteristika 
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4 ZHÁŠECÍ KOMORA 

4.1 Teoretický úvod 

Ve spínacích přístrojích je potřeba ke zhášení elektrického oblouku takzvaná zhášecí 

komora. Účelem je co nejrychleji oblouk odvést z kontaktního prostoru a uhasit jej ve 

zhášecí komoře. K uhašení elektrického proudu o vyšších parametrech, je zapotřebí 

použít elektromagnetických sil k přesunu oblouku do zhášecí komory, kde je následně 

uhašen. Příčinou magnetického vyfukování oblouku, je působení magnetického pole 

oblouku s magnetickým polem v elektrických přístrojích. V přístrojích může být zhášecí 

cívka, která je v sérii s vypínacími kontakty a vytváří elektromagnetické pole, které 

interaguje s obloukem. Směr vinutí cívky musí být takový, aby byl oblouk vyfouknut do 

zhášecí komory. Kontakty mívají opalovací růžky, díky kterým se oblouk snadněji 

přesune směrem z kontaktního systému do zhášecí komory. Takový systém jde použít 

stejně u proudu stejnosměrného i střídavého.  

Kdyby se oblouk jen prodlužoval, tak se nedostane do styku s takovým množstvím 

neionizovaných částic okolí, jako při rychlém pohybu oblouku v nehybném okolním 

prostředí pomoci magnetického. Čím je rychlost vyfukování vyšší, tím se intenzita vlivu 

zvyšuje. 

Ve stojícím okolním prostředí je magnetické pole jedinou možností, jak jde docílit 

pohybu oblouku. V jiných případech je oblouk unášen okolním prostředím. 

Na Obr. 4-1 je znázorněno, jaký vliv má unášející prostředí na tento oblouk, a také 

vliv stojícího prostředí, kde je oblouk unášen. Rozložení vrstev kolem jádra oblouku, 

který unáší okolní prostředí, je v prvním případě rovnoměrné. Druhý nákres ukazuje, jak 

jádro oblouku je unášeno elektrodynamickými silami, kde vrstvy tvořící horký plyn, jsou 

pozadu za jádrem a jádro oblouku se dostává do větší blízkosti se stojícím studeným 

vzduchem. 

Obr. 4-1: Průřez oblouku unášeného prostředím a oblouku 

pohybujícího se stojícím prostředím [3] 
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Aby se zvýšila efektivita tohoto principu zhášení, tak růžky vedou do zhášecí komory, 

kde napomáhají deionizaci elektrického oblouku.  

Zhášecí komory se dělí na dva základní typy: 

1. Izolační zhášecí komory 

2. Kovové zhášecí komory 

Izolační zhášecí komory se dají využít pro zhášení stejnosměrného i střídavého 

oblouku. Kovové jsou většinou používány jen pro zhášení střídavých oblouků.[3] 

4.2 Izolační zhášecí komory 

Izolační komory se rozdělují do dvou skupin podle uspořádání, a to na komoru 

roštovou a komoru štěrbinovou. 

4.2.1 Zhášecí komora s izolačním roštem 

Konstrukce zhášecí komory s izolačním roštem spočívá v umístění tohoto roštu. Rošt 

tvoří izolační žebra, umístěná naproti směru hoření oblouku. Oblouk je do komory 

vyfukován do čelní hrany izolačních žeber, kde je oblouk zadržen, mezi žebry dál 

vyfukován a tím se jeho délka prodlouží. Žebra mají však poměrně malý chladící účinek, 

protože se oblouk s žebry stýká jen na malé ploše. Nevýhoda je, že na těchto místech 

žeber setrvává oblouk poměrně dlouho, což vede k zahřívání žeber a sníženému odvodu 

tepla, a s tím spojenou tepelnou degradací materiálu a rychlému opotřebení komory. 

 Komora při zhášení stejnosměrného oblouku zvyšuje odpor oblouku jeho 

prodloužením. Zhášením střídavého oblouku, velký povrch vytváří prostředí pro radiální 

výměnu částic, při průchodu proudu nulou. Nejvíce probíhá výměna na jednotlivých 

stěnách žeber.  

Hořením oblouku v oblasti mezi izolačními žebry se ionizované prostředí ohřívá na 

vysokou teplotu a uniká nad komoru. Pokud se ohřáté a ionizované prostředí od určité 

velikosti proudu začne rozpínat do prostoru mezi kontakty, může nastat znovu zapálení 

oblouku po průchodu proudu nulou, v důsledku ionizace prostředí v oblasti mezi 

kontaktního prostoru. Dalším problémem je vyfouknutí oblouku nad horní hrany žeber. 

Tato situace by vedla k trvalému hoření oblouku nad žebry a oblouk by nebyl účinně 

uhašen. [3] 

Obr. 4-2: Schéma izolační zhášecí komory [3] 
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4.2.2 Štěrbinová zhášecí komora 

Štěrbinová komora je konstruována tak, že štěrbina je situována nad podélnou osou 

hořícího oblouku. Oblouk je vtažený do otevřené štěrbiny a je chlazen po celém povrchu, 

který je v těsném kontaktu s chladícími stěnami. Chladící stěny jsou ze žáruvzdorného 

materiálu, aby nedocházelo k jejich degradaci, způsobenou vysokými teplotami.  

Štěrbina se ještě se zvětšující vzdáleností od kontaktů postupně zužuje. Oblouk je 

díky magnetickému poli nejen natahován, ale dále vtlačován do štěrbiny. Tím se jeho 

kruhový průřez deformuje a zvyšuje se tím odvod tepla z deformovaného jádra oblouku. 

Zvýšený odvod tepla způsobuje zvýšení odporu oblouku a na oblouku je vyšší napětí. 

Štěrbinové komory jsou efektivnější v uhašování oblouku než komory roštové při 

stejném stejnosměrném proudu. To samé platí i při vypínání střídavého proudu. Stěny 

štěrbiny jsou pro unikající elektrony překážkou a vznikají tady rekombinační centra. 

Dráha nabitých částic je krátká a deionizace vysoká. 

Aby nedocházelo k rychlému opotřebení komory, tak jsou stěny komory nejčastěji 

vyrobeny z keramických materiálů, které mají velkou odolnost vůči vysokým teplotám. 

Stěny komory snášejí teploty vyšší než 1000 oC. Tyto teploty však působí jen po velmi 

krátkou dobu. Pokud se oblouk pohybuje po keramické stěně v dostatečné rychlosti, dojde 

k natavení jen tenké povrchové vrstvy a nedochází k vypalování stěn do hloubky. 

Vyfukování oblouku pomoci magnetického pole je velmi rychlé a doba hoření oblouku 

je poměrně krátká. 

Maximální vypínací výkon štěrbinové zhášecí komory je omezený stejně jako u 

komor se zhášecím roštem, když jsou prostory komory zahlceny ionizovanými plyny. Pro 

lepší odvedení obloukových zplodin a tím i zvýšení vypínacího výkonu se dělají v komoře 

pomocné kanály, které umožňují lepší odvádění plynů z prostoru štěrbiny.[3] 

 

 

Obr. 4-2 Štěrbinová zhášecí komora [3] 



13 

 

4.3 Kovové zhášecí komory 

Kovové zhášecí komory se rozdělují na dva typy podle hustoty roštu. Kovové komory 

jsou konstruovány jako roštové. Do komory jsou vložena kovová příčná žebra. Velmi 

husté rošty se používají ve vypínači na vysoké napětí. Komory s řidším roštem jsou 

využívány u jističů a stykačů nízkého napětí. 

4.3.1 Kovová zhášecí komora s hustým roštem 

Kovové zhášecí komory s hustým roštem se již dnes v praxi nepoužívají. Tento typ 

se využíval pro zhášení střídavého oblouku. Elektroda, která se po komutaci proudu stává 

katodou, zůstává studenou a při průchodu proudu nulou, emituje tak málo elektronů, že v 

následující fázi se oblouk musí zapalovat přes mezifázi doutnavého výboje. Aby byla 

elektroda stále studená, je třeba způsobit rychlý pohyb paty oblouku po elektrodě pomocí 

cívky, která magnetickým polem uvede oblouk do pohybu po kruhové ploše. Rošt je 

složen z tenkých měděných desek, mezery mezi jednotlivými deskami jsou ve stejné 

vzdálenosti od sebe jako je tloušťka desky. Oblouk je vtažen magnetickým polem do 

tohoto roštu, kde se rozdělí na velké množství oblouků podle počtu mezer. Oblouk krouží 

v roštu až do průchodu nulou, kdy zanikne. 

Slepianova konstrukce se přestala používat z důvodu velkých rozměrů a nákladů 

v porovnání s ostatními možnostmi.[3]  

 

 

 

Obr. 4-3: Slepianova konstrukce zhášecí komory [3] 
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4.3.2 Kovová zhášecí komora s jednoduchým roštem 

Komora má podobnou konstrukci jako izolační roštové komory. Lamely jsou z kovu 

a jsou situovány kolmo k ose hoření oblouku. Tyto komory mají využití hlavně u 

vypínačů nízkého střídavého napětí. Oblouk, který začne hořet mezi kontakty, je vtažen 

magnetickým polem do zhášecí komory, kde se na kovovém roštu rozdělí na několik 

obloučků. 

Aby nedocházelo k vyfouknutí oblouku nad komoru při malé výšce komory, musí se 

oblouk pohybovat malou rychlostí. Nelze tedy brát v úvahu studenou katodu a opětovné 

zapálení přes doutnavý výboj. Je nutné počítat s počáteční průraznou pevností prostoru 

mezi lamelami roštu. Počet kovových lamel v roštu pro dané napětí je skoro o řád vyšší 

než se Slepianovým vypínačem. Takové množství desek by při velikosti vypínače vedl k 

hustému roštu. To by znamenalo velké zmenšení průřezu, kterým se odvádí obloukové 

plyny z prostoru mezi kontakty. Toto má za následek nárůst aerodynamického odporu pro 

oblouk, při pohybu mezi lamelami roštu. Proto je zapotřebí silnější magnetické pole 

působící na oblouk. 

Rozsah proudu, který je díky této konstrukci zhášecí komory možno přerušit, je velký. 

Je to od jednotek jmenovitého proudu až po zkratové proudy, kde dochází i 

ke stonásobkům hodnoty jmenovitého proudu. Pokud je vyfukovací systém navrhovaný 

na kriticky malé hodnoty proudu, které v cívce nevytvoří dostatečné magnetické pole pro 

vyfouknutí oblouku do prostoru zhášecí komory, tak jádro a pólové nástavce jsou v 

oblasti zkratových proudů přesycené a přestávají plnit svůj účel. Aby bylo možné komory 

použít pro velký rozsah proudů, je třeba tyto komory značně předimenzovat, aby dokázaly 

plnit svou funkci v rámci dimenzovaného rozsahu zhášení.  

Komory, které využívají účinků vyvolaných vypínacím proudem k zhášecímu 

procesu, se označují jako zhášecí komory se systémem s vlastní zhášecí energií. Pokud 

nejsou při rostoucím proudu negativně ovlivněny ferromagnetické vlastnosti materiálu 

komory, pak účinnost zhášení při zvyšujícím se proudu roste. V praxi se ukázalo, že při 

Obr. 4-4: Princip kovové roštové komory [3] 
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velkých proudech by si komory vystačily pro vyfouknutí oblouku do komory pouze s 

magnetickým polem proudové dráhy. Proudová dráha se upravuje tak, aby se vytvořila 

smyčka, jejíž pole je zesilováno bočními příložkami. Měděný rošt se nahrazuje roštem 

ocelovým, ten pomáhá při vyfukování oblouku. 

Pokud se oblouk přiblíží k ferromagnetické lamele roštu, tak magnetický tok je 

uzavřen zčásti touto lamelou. Pohybující se oblouk budí takové magnetické pole, aby 

energie potřebná k tomuto vybuzení byla co nejmenší. Magnetický tok se uzavírá 

prostředím s co nejmenším magnetickým odporem, to znamená že se uzavírá 

feromagnetikem. Mezi lamelou a obloukem vzniká síla, která působí na oblouk tak, že 

vtahuje oblouk dovnitř komory. Při měděných lamelách, které mají stejnou permeabilitu 

jako vzduch, síla nevzniká a je zapotřebí vnějšího magnetického pole, vyvolaného 

průchodem proudu zhášecí cívkou. 

Pro lepší vtažení oblouku do roštu se jednotlivé lamely upravují výřezem ve tvaru 

klínu. Pokud oblouk interaguje s magnetickým polem proudové dráhy 

a feromagnetickým horním okrajem kovového roštu, vzniká síla působící proti směru 

oblouku. Tato síla zabraňuje oblouku, aby zhášecí komoru opustil. 

Zhášecí komory s roštem s malým počtem lamel je možno popsat z několika pohledů. 

Největší škála hladiny, kdy mají komory největší použití, je v obvodech nízkého napětí. 

Tam představují i malé úbytky při sériovém řazení několika obloučků za sebou velké 

zvýšení odporu a zmenší se fázový posun mezi proudem a napětím. Tím se předchází 

situaci, kdy by došlo k překmitu zotaveného napětí v čase uhasnutí oblouku. Tento systém 

je velmi jednoduchý a v obvodech nízkého napětí je velmi účinný. Tyto komory zvládají 

zhášet proudy až 100 kA. [3] 

  

Obr. 4-5: Kovové lamely zhášecí komory [3] 
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5 NÁVRH A KONSTRUKCE KOMORY 

Návrh komory vycházel z tvaru podle nákresu v článku [6]. Návrh se inspiroval 

hlavně tvarem elektrod, jaký můžeme vidět na Obr. 5-1, kdy dolní elektroda je vodorovná 

z důvodu měření pohybu paty oblouku v ose x. Horní elektroda se postupně oddaluje od 

dolní elektrody. Elektrody jsou u sebe nejblíže v místě, kde dochází k rozpojení obvodu 

pohyblivým kontaktem. Tím, že je na obrázku pouze jeden rozměr, tak ty ostatní se 

musely proporčně odhadnout. 

Návrh zhášecí komory byl uskutečněn pomocí programu pro 3D modelování 

Autodesk Inventor Profesional. Konstrukce zhášecí komory byla navržena tak, aby šla co 

nejjednodušeji sestrojit, byla dostatečně pevná, a aby výměna jednotlivých dílů byla 

snadná. Úkolem bakalářské práce bylo upravit původní komoru viz Obr. 5-2 tak, aby byla 

funkční a bylo možné uskutečnit opakované měření. Tato původní komora již vycházela 

z komory znázorněné na Obr. 5-1, a tak tvar elektrod byl zachován.  

Problém původní komory byl mechanismus pohyblivého kontaktu, kde pohon byl 

zprostředkován přes upravený stykač, připevněný na horní části komory. Hlavním 

problémem tohoto mechanizmu byla velká vůle, a tak nešlo dobře načasovat moment 

otevírání kontaktu s okamžikem, kdy bylo na elektrodách napětí. Dalším možným 

problémem bylo, že komora v oblasti pohyblivého kontaktu nebyla uzavřena, a tak by 

oblouk nemusel být vtažen dovnitř komory. 

Návrh nové komory tedy vycházel z původní zhášecí komory. Rozměry uvnitř 

komory byly zachovány do místa kontaktu, za kontaktem byla komora prodloužena 

a uzavřena. Místo stykače se na pohon pohyblivého kontaktu dal elektromagnet 24 V DC 

s možností nastavit zdvih. Přímo na hřídeli elektromagnetu byl připevněn pohyblivý 

kontakt. 

Obr. 5-1 Zhášecí komora [6] 
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Zhášecí komora byla navržena tak, aby byly použity již dostupné materiály, které byly 

na skladu. Na stěny zhášecí komory byl zvolen plast o tloušťce 20 mm. Pro čelní stěnu 

zhášecí komory bylo znovu zvoleno plexisklo o tloušťce 8 mm, z důvodu možnosti 

sledování chování elektrického oblouku uvnitř zhášecí komory. Elektrody byly 

zachovány z původní komory, materiál elektrod je z postříbřené mědi o čtvercovém 

průřezu velikosti 8x8mm, které se vloží do vyfrézované drážky horní a spodní části stěn 

zhášecí komory. Plocha elektrod byla zvolena malá proto, aby se oblouk co nejméně 

vychyloval z požadované dráhy. Díly jsou spojeny šrouby, díky kterým je možno 

Obr. 5-2 Původní zhášecí komora 

Obr. 5-3 Model nové zhášecí komory 
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vyměňovat jakékoliv díly konstrukce velmi jednoduše, časově nenáročně a zároveň 

zajišťují pevnost konstrukce. Pro pohyblivý kontakt a kovový rošt se pro jednoduchost 

zvolily díly z elektrického jističe. Bez vystupujících kontaktů jsou celkové vnější rozměry 

zhášecí komory 150x70x60mm. 

Tím, že se zhášecí komora prodloužila od původního návrhu, musela se vyrobit 

většina dílů komory znovu. K dispozici už nebyla plastová deska o stejném průřezu jako 

v původním návrhu, a tak byl použit sice totožný materiál, ale s větším průřezem. Tím se 

v průběhu změnil návrh a vnější rozměry. Z plastové desky byly podle návrhu nařezány 

požadované díly, které byly následně opracovány. Do dolní a horní stěny byly 

vyfrézovány drážky pro elektrody, které se následně vlisovaly do drážek.  

Ze stykače byl použit pohyblivý kontakt a dolní kontakt s okem, pro uchycení vodiče. 

Pohyblivý kontakt byl upraven tak, aby se mohl volně pohybovat v omezeném prostoru. 

Pro přivedení napětí byl na kontakt upevněn flexibilní pásek. Pohyblivý kontakt se 

upevnil na plastový hranol, který se namontoval na hřídel elektromagnetu. Plastový 

hranol plní funkci izolace obvodu od elektromagnetu a také se jím nastavil zdvih 

kontaktu. Rošt byl vlisován do otvoru v levé boční stěně, která byla vytvořena tak, aby 

rošt nemusel být uchycen žádným šroubem, ale držel tam pevně zasunutý. 

Konstrukce byla podle očekávání jednoduchá na sestavení. Na sestavení nebo výměnu 

dílu stačí šroubovák, avšak konstrukce byla časově náročnější z důvodu omezených 

možností a vybavení dílny. 

  

Obr. 5-4 Nová zhášecí komora 
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6 KORELAČNÍ ANALÝZA 

Korelační analýza zkoumá možnou závislost mezi dvěma náhodnými veličinami. 

Měří těsnost závislosti a ověřuje hypotézy o významnosti závislosti. Pokud se korelace 

ukáže, je velmi pravděpodobné, že tyto veličiny jsou na sobě závislé. Závislost však musí 

být logicky zdůvodnitelná a není možné ji zakládat pouze na matematickém popisu 

závislosti. Korelace je vyjadřována takzvaným korelačním koeficientem. Znaménko 

určuje směr závislosti, v případě, že je korelační koeficient kladný, tak stoupají hodnoty 

obou proměnných. V případě záporné korelace jedna proměnná stoupá a ta druhá klesá. 

Pokud se korelační koeficient rovná nule, pak neexistuje vzájemný vztah mezi 

proměnnými. Intenzita korelace se vztahuje k hodnotě koeficientu, čím blíž se koeficient 

blíží k hodnotě 1 nebo -1, mluvíme o silné závislosti. Hodnota korelačního koeficientu 

blížící se nule ještě nemusí nutně znamenat slabou závislost. Proměnné mohou být totiž 

na sobě závislé, ale ne lineárně. Výsledná závislost je ovlivněna počtem vzorků, to 

znamená, že pro málo početné vzorky dat nemusí být vysoká hodnota korelačního 

koeficientu statisticky významná. Naopak pro více vzorků, kdy korelační koeficient může 

být podle Tabulky 1 zařazen jako slabá závislost, může být tato závislost statisticky 

významná. [4] 

 

Koeficient korelace Síla závislosti 

0,1 - 0,3 Slabá závislost 

0,3 - 0,7 Středně silná závislost 

0,7 - 0,9 Silná závislost 

> 0,9 Velmi silná závislost 

Tabulka 1 Síla závislosti korelačního koeficientu [4] 

Pro porovnání vztahů s daty s odlehlými hodnotami a daty, které nemají normální 

rozdělení, používáme Spearmanův koeficient. Pro lineární závislosti se používá 

parametrický Pearsonův koeficient. Obrázek 6-1 ukazuje různé hodnoty koeficientů 

korelace pro různé typy výsledků měření. 

Korelační analýza se využívá, pokud se dělá měření a je potřeba naměřená data 

otestovat, zda mezi výsledky sledování existuje potencionální vztah, například jestli vyšší 

hodnoty jedné veličiny znamenají nižší hodnotu jiné veličiny. Dalším využitím může být 

kontrola měření, zda naměřené hodnoty dávají smysl. Dále je možno testovat hypotézy, 

pro které byly přímo pozorování učiněna. [5]  

6.1.1 Pearsonův korelační koeficient 

Pro ověřování lineárního vztahu mezi nahodilými veličinami je zaveden Pearsonův 

korelační koeficient. Pomoci Pearsonova korelačního koeficientu se charakterizuje pouze 

lineární vztah, a tak není vhodný pro nelineární závislosti. Hodnota koeficientu může být 

pouze v intervalu <-1,1>. 
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Pro teoretický výpočet je potřebná znalost konkrétního rozdělení pravděpodobností 

náhodného vektoru, a to se v praxi nestává často. Lineární vztah náhodných veličin X a 

Y se počítá na základě výběrového souboru. Výběrový Pearsonův koeficient se 

standardně značí r a lze spočítat následovně: 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)2(𝑦𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

=
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖−𝑛𝑥𝑦̅̅ ̅̅𝑛

𝑖=1

(𝑛−1)𝑠𝑥𝑠𝑦
    (6.1) 

Kde �̅� a �̅� jsou výběrové průměry, 𝑠𝑥 a 𝑠𝑦 jsou směrodatné odchylky [7] 

6.1.2 Spearmanův korelační koeficient 

K hodnocení určitých nelineárních závislostí slouží Spearmanův korelační koeficient. 

Lze použít i pokud se v naměřených datech vyskytují odlehlé hodnoty a odchylky, 

protože pracuje na základě pořadí pozorovaných hodnot. Spearmanův koeficient 

popisuje, jak veličiny X a Y odpovídají monotónní funkci, která může být i nelineární. 

Ve výpočtu se zase vychází z realizace dvourozměrného náhodného vektoru 

o rozsahu n pozorovaných veličin X, Y. Dále se definuje číslo 𝑥𝑟𝑖 jako pořadí hodnoty 𝑥𝑖 

v rámci vzestupně uspořádaných hodnot. Stejně se definuje číslo 𝑦𝑟𝑖 jako pořadí hodnoty 

𝑦𝑖, čísla �̅�𝑟 a �̅�𝑟 jako průměry hodnot 𝑥𝑟𝑖 a 𝑦𝑟𝑖. Čísla 𝑠𝑥 a 𝑠𝑦 jsou směrodatné odchylky. 

Spearmanův korelační koeficient se značí 𝑟𝑠 a vypočítá se takto: 

𝑟𝑠 =
∑ 𝑥𝑟𝑖𝑦𝑟𝑖−𝑛𝑥𝑟̅̅̅̅ 𝑦𝑟̅̅ ̅𝑛

𝑖=1

(𝑛−1)𝑠𝑥𝑠𝑦
     (6.2) 

Což je vlastně vzorec pro výběrový Pearsonův korelační koeficient, ve kterém se 

počítá na základě pořadí pozorovaných hodnot. Hodnoty 𝑟𝑠 se také pohybují v rozmezí 

hodnot <-1,1>. Výpočetní alternativou může být výpočet založený na diferencích pořadí 

pozorovaných hodnot 𝑑𝑖. 

𝑟𝑠 = 1 −
6∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2−1)
= 1 −

6∑ (𝑥𝑟𝑖−𝑦𝑟𝑖)
2𝑛

𝑖=1

𝑛(𝑛2−1)
  (6.3) 

Obr. 6-1 Korelační koeficienty vybraných bodových grafů [4] 
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Konstrukce intervalu spolehlivosti i test nulové hypotézy probíhá pro Spearmanův 

korelační koeficient stejně jako pro Pearsonův a platí stejná pravidla pro zamítnutí 

hypotézy. [7] 

6.1.3 Test hypotézy o nulové korelaci 

Po výpočtu korelačního koeficientu je třeba zjistit, jestli je nebo není korelace dvou 

sledovaných veličin nulová. Z toho vychází hypotézy, podle kterých se vypočtené 

korelační koeficienty testují: 

𝐻0: 𝑟 = 0 

𝐻1: 𝑟 ≠ 0 

Pro testování je potřeba data o rozsahu n z normálního rozdělení. Za platnosti nulové 

hypotézy má Studentovo t-rozdělení s pravděpodobností s n-2 stupni volnosti. 

𝑡 = 𝑟√
𝑛−2

1−𝑟2
     (6.4) 

Vypočítaný korelační koeficient se testuje takzvaným t testem, kdy testujeme nulovou 

hypotézu o nezávislosti dvou jevů. Vypočtené kritérium t se porovnává s kritickou 

hodnotou t, která se zjistí z tabulky Studentova t-rozdělení nebo pomoci vhodného 

softwaru. Pro zvolenou hodnotu hladiny významnosti 𝛼 a daného stupně volnosti n-2.  

Tedy pokud je t > 𝑡1−𝛼
(𝑛−2)

, hypotéza o nezávislosti 𝐻0 se zamítne a korelační koeficient 

r je významný na hladině 𝛼 a je pravděpodobné, že sledované data mohou být na sobě 

závislé. Naopak při t < 𝑡1−𝛼
(𝑛−2)

 se nemůže zamítnout hypotéza nezávislosti sledovaných 

veličin, tedy korelační koeficient r je nevýznamný na zvolené hladině 𝛼. 
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7 MĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT 

Měřením je nutno ověřit, zda pohyb paty oblouku závisí na napětí oblouku. 

Předpoklad je takový, že spolu tyto jevy souvisí. Tato závislost bude analyzována pomoci 

korelační analýzy, kde pomoci korelačního koeficientu a jeho otestováním zjistíme 

intenzitu a typ závislosti. Experiment vychází z článku The verification of 

a computational model of arc imagin systém [6]. V článku pro snímání pohybu paty 

oblouku používali takzvaný „Arc imaging system (AIS)“, kdy tento systém měření 

detailně měří pomoci optických vláken a senzorů pohyb paty oblouku se vzorkovací 

frekvencí až 6 MHz. Článek [6] má ukázat, že pohyb paty oblouku je závislý na napětí 

oblouku. Na Obr. 8-1 můžeme vidět, jak pohyb paty oblouku téměř kopíruje napětí 

oblouku. Na hlavní ose y je vyneseno napětí oblouku, na vedlejší jeho pohyb, na ose x je 

čas. 

V našich podmínkách se pro sledování oblouku využila vysokorychlostní kamera se 

vzorkovací frekvencí 10000 Hz (snímků za sekundu). Měření proudu a napětí oblouku 

bylo měřeno se vzorkovací frekvencí 50000 Hz. Pohyb oblouku byl zpracován následně 

v programech Photron FASTCAM Analysis (PFA) a Photron FASTCAM Viewer (PFV), 

pomocí kterých se dal záznam z kamery analyzovat a pomocí funkce sledování určitého 

bodu, v našem případě paty oblouku, se změřil pohyb oblouku v závislosti na čase. 

V programu se nejprve zvolilo měřítko, kdy se mezi dva body o známé vzdálenosti vložila 

přímka a zapsala se tato vzdálenost, čímž se určilo měřítko. Funkce pro sledování pohybu 

dávala na výběr ze dvou možností uchycení sledovaného bodu. Sledovaný bod se dal do 

Obr. 7-1 Obloukové napětí a pohyb paty oblouku [6] 
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obdélníku, anebo do útvaru kopírujícího tvar bodu. Pro měření pohybu oblouku se nejvíce 

osvědčilo využít obdélníkového soustředění na bod. Když bylo sledování soustředěno 

pouze na patu oblouku, tak nebylo měření přesné a nešlo jej dobře vyhodnotit. Pro 

nejlepší sledování paty oblouku se osvědčilo obdélník mírně protáhnout i kolem oblouku. 

Takovým způsobem bylo docíleno nejčistších měření. Pokud se bod sledování ztratil, 

bylo možné ho v průběhu zpracování vracet zpět na patu oblouku, aby trajektorie 

odpovídala co nejvíce skutečnosti.  

Kvůli nepoměru množství dat se musela data z vysokorychlostní kamery pomoci 

lineární interpolace navýšit na stejné množství dat jako z měření napětí, jinak by nebylo 

možné vyhodnotit měření pomocí korelační analýzy. 

Pro ověření zhášecí komory byly využity prostory zkratovny VUT. Cílem bylo zjistit, 

zda komora je schopna použití pro měření. Po odzkoušení se na komoře upravil zdvih a 

výška magnetu. Zjistilo se, že oblouk nepřeskakuje na horní elektrodu, a tak se musel 

instalovat pomocný drátek, který pomohl oblouku přeskočit na elektrodu. Po seřízení 

mohlo následovat měření. Pro sledování oblouku byla použita vysokorychlostní kamera 

značky Photron SA-X2. Kamera natáčela záznam s 10000 snímky za sekundu. Dále byl 

měřen proud a napětí oblouku se vzorkovací frekvencí 50 kHz. Za stejných podmínek 

bylo naměřeno 5 měření s kladnou elektrodou nahoře a zápornou elektrodou dole, tato 

měření byla nejvhodnější pro vyhodnocení. Byly naměřeny další 4 měření s obrácenou 

polaritou, ale ty byly velmi složitě vyhodnotitelné. Při měření s opačnou polaritou se 

plexisklo na povrchu spálilo, a tak nebylo možné oblouk na záznamu dobře sledovat. 

Konstrukce komory však nebyla nijak zásadně poškozena, tedy ověření funkčnosti i 

měření bylo v pořádku. 

Obr. 7-2 Blokové schéma měření 
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7.1 Zpracování naměřených dat 

Takto připravená data se vynesla do grafu a už vizuálně by se dalo říct, že na sobě 

závisí. Pro výpočet lze použít funkci CORREL (pole 1; pole 2), která vrátí Pearsonův 

korelační koeficient. Do funkce se zadá pole první a druhé náhodné veličiny, rozsah 

hodnot však musí být stejný. Pro výpočet Spearmanova korelačního koeficientu 

použijeme taky tuto funkci CORREL (), ale musí se vypočítat pořadí veličin. Spearmanův 

korelační koeficient se tedy vypočítá pomoci funkce takto: CORREL (RANK.AVG (pole 

1; pole 1); RANK.AVG (pole 2; pole 2)). Funkce RANK.AVG (číslo; odkaz) vrátí pořadí 

čísla v seznamu čísel, tedy jeho velikost vzhledem k ostatním hodnotám v seznamu. 

Pokud má stejné pořadí více hodnot, bude vráceno průměrné pořadí. 

Z vypočtených korelačních koeficientů pro daná měření bylo potřeba výsledky 

otestovat. Pro otestování je potřeba znát hodnoty z tabulky Studentova t-rozdělení. Pro 

takové množství dat jako jsou v těchto měřeních, nejsou dostupné hodnoty v běžných  

statistických tabulkách, a tak se musely dopočítat. Například v testu 34 se pro 

vyhodnocení korelačního koeficientu počítalo s počtem n=2685. Pro výpočet hodnoty ze 

studentova rozdělení slouží v Excelu funkce T.INV (pravděpodobnost; stupeň volnosti), 

kdy funkce vrátí levostrannou funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení pro 

zadanou pravděpodobnost a stupeň volnosti.  

Vyhodnocení začalo sledováním záznamů z vysokorychlostní kamery, kdy se 

sledovalo chování elektrického oblouku uvnitř komory. Celkově bylo naměřeno 42 

měření. Ne každé měření bylo vhodné pro vyhodnocení z důvodu, že funkce pro 

sledování pohybu určitého bodu často ztrácela daný bod. Pouze u tří měření se podařilo 

patu oblouku sledovat bez výrazných potíží. Byla to dvě měření s kladnou elektrodou 

Obr. 7-3 Znázornění hoření oblouku v komoře 
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nahoře, s označením test 33 a test 34. Měření s kladnou elektrodou dole se podařilo změřit 

pouze u měření test 38. V programu se určily body se známou délkou, aby se určilo 

měřítko. Po spuštění program vyhodnocoval dráhu a čas, kterou pata oblouku urazila. 

Když se sledování paty oblouku podařilo a odpovídalo i vizuálně s realitou, dala se 

naměřená data importovat do programu Microsoft Excel. Do Excelu se dále importovaly 

data naměřených proudů a napětí, které se následně vynesly v závislosti na čase do grafu. 

Tabulky naměřených hodnot byly velmi rozsáhlé, a tak nejsou součástí bakalářské práce. 

Jako výstup měření jsou použity grafy.  

Na Obr. 7-2 můžeme vidět schéma zapojení daného měření. Jako zdroj slouží 

synchronní generátor. Střídavé napětí se následně pomoci třífázového transformátoru 

v zapojení Dyn1 transformuje na požadovanou hladinu napětí a potom se usměrní v šesti 

pulzním usměrňovači na napětí stejnosměrné. Napětí a proud se měří se vzorkovací 

frekvencí 50kHz. 

Pro korelační analýzu je nutné mít stejný rozsah sledovaných veličin, proto musely být 

data o pohybu oblouku rozšířena pomoci lineární interpolace na stejný počet, jako u 

napětí oblouku. 
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8 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 
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8.1 Výsledky měření 

 

 

 

8.1.1 Výpočty pro test 34 

 

𝑡𝑟 = 𝑟√
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
= 0,851√

2685 − 2

1 − 0,8512
= 83,935 

 

 

𝑡𝑟𝑠 = 𝑟𝑠√
𝑛 − 2

1 − 𝑟𝑠2
= 0,964√

2685 − 2

1 − 0,9642
= 187,787 

 

 

𝑡𝑟 > 𝑡1−𝛼/2(𝑛) 

 

83,935 > 1,961 

 

𝑡𝑟𝑠 > 𝑡1−𝛼/2(𝑛) 

 

187,787 > 1,961 

 

 

K vyhodnocení výsledků plně postačily funkce v Excelu. Výpočty takzvaného t-testu 

ukázaly, že hypotéza H0 o nezávislosti veličin se zamítá, tedy korelační koeficient je 

významný na hladině =0,05. Výpočty potvrdily silnou závislost pohybu paty oblouku 

s obloukovým napětím v každém vyhodnoceném měření.  

Na průbězích napětí a proudu v závislosti na čase můžeme pozorovat určitá zvlnění, 

ta jsou způsobena usměrněním střídavého napětí a proudu šesti pulzním usměrňovačem. 

Na počátku můžeme sledovat okamžitý nárůst proudu. S postupně oddalujícím kontaktem 

nastal prudký nárůst proudu. Čím byl oblouk dál prodlužován a vtahován do komory, 

obloukové napětí rostlo. Je zřejmé, že rekombinační pochody postupně sílily nad pochody 

  n [-] r [-] rs [-] tr [-] trs [-] t1-𝜶/2(n) [-] 

test 33 2827 0,79 0,57 68,486 36,8723 1,961 

test 34 2685 0,851 0,964 83,935 187,787 1,961 

test 38 1692 0,827 0,878 60,472 75,407 1,961 

Tabulka 2 Výsledky měření 
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ionizačními. To lze usoudit z postupně klesajícího proudu, tekoucího obloukem až do 

jeho uhasnutí. Postupný růst obloukového napětí byl také způsobený postupným 

prodlužováním oblouku v komoře. Z toho také vyplývá fakt, že prodlužováním oblouku 

se zvětšuje plocha oblouku, která je ochlazována. Ochlazování podporuje rekombinační 

pochody. Tento poznatek potvrzuje charakteristiku chování stejnosměrného oblouku, 

které popisuje Arytonová rovnice. Na pohyblivém kontaktu nebyla dostatečná přítlačná 

síla, a tak se na počátku průchodu proudu pohyblivý kontakt přizvedl díky 

elektrodynamickým silám a následně ho začal zvedat elektromagnet. Při uhasnutí 

oblouku již proud obvodem netekl a napětí na elektrodách bylo maximální, tedy bylo 

rovno napájecímu napětí. 
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ZÁVĚR 

Podle zadání bakalářské práce měla být původní komora upravena tak, aby bylo 

možné udělat několik měření a následně zjistit pomocí korelační analýzy závislost napětí 

s pohybem paty oblouku. Jednotlivé součástí komory měly být lehce vyměnitelné 

a zároveň měla odolat vysokým tlakům a teplotám, způsobeným hořícím elektrickým 

obloukem.  

Při návrhu byla zvolena co nejjednodušší konstrukce, vycházející z náčrtu komory 

v článku [6]. Konstrukce byla udělána tak, aby výroba dílů byla snadná, aby byla 

zabezpečena dostatečná pevnost konstrukce a zároveň šly jednoduše vyměnit její díly. 

Pevnost i jednoduchost výměny zabezpečilo řešení, jednotlivé díly spojit šrouby. Návrh 

komory byl vytvořen v programu pro 3D modelování Autodesk Inventor Profesional. 

Tento program umožňuje jednoduché modelování 3D modelů a jejich výkresů. 

Zhášecí komora byla konstruována podle navrženého modelu. Ke konstrukci se 

využívaly dostupné díly, které byly ve škole. Mechanizmus pohyblivého kontaktu musel 

být řešen tak, aby bylo možné rozpojit elektrické kontakty z bezpečné vzdálenosti a aby 

bylo možno rozpojit obvod právě v ten okamžik, kdy obvodem teče proud. Právě proto 

byl využit elektromagnet. Při sepnutí elektromagnetu se hřídel s připevněným kontaktem 

zvedne a mezi kontakty vznikne elektrický oblouk. 

Vyhodnocením bylo nutné ověřit, zda pohyb paty oblouku závisí na napětí oblouku. 

Předpoklad byl takový, že mezi těmito jevy je závislost. Abychom tuto závislost potvrdili, 

musela se analyzovat pomocí korelační analýzy. Z naměřených hodnot se spočítaly 

korelační koeficienty, které se následně testovaly. Naměřené hodnoty se zpracovaly do 

grafických závislostí. Pro výpočty korelační analýzy byly použity funkce Excelu. 

Když se porovnají výsledky měření s měřením z článku[5], tak je na první pohled 

vidět, že se nepodařilo napodobit výslednou závislost. Je to hlavně dané nepoměrným 

množstvím měřených dat, kdy měření z článku mělo vzorkovací frekvenci několik MHz. 

V našich podmínkách bylo možné uskutečnit měření v rámci KHz, a tak nebylo možné 

takto detailně vyhodnotit měření. Největší slabinou bylo měření pohybu oblouku 

vysokorychlostní kamerou, kdy mohlo ve vyhodnocení dojít k největším chybám měření. 

Realizace sledování paty oblouku by bylo nejlepší uskutečnit jako na Obr. 5-1, kde za 

pomocí optických vláken a senzorů s dostatečnou vzorkovací frekvencí bylo toto měření 

uskutečněno. Měřením a výpočty se sice korelace potvrdila, ale napodobit měření viz. 

Obr. 7-1 se nepodařilo v takové míře, aby bylo v grafické závislosti vidět, jak trajektorie 

paty oblouku téměř napodobuje svým tvarem průběh obloukového napětí. Podle 

naměřených dat nelze za pomocí vysokorychlostní kamery docílit měření pohybu 

s dostatečnou vzorkovací frekvencí a přesností, aby bylo možné měření napodobit. 
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Seznam symbolů a zkratek 

Zkratky: 

FEKT  … Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

VUT  … Vysoké učení technické v Brně 

AIS  … Arc imaging system 

PFA  … Photron FASTCAM Analysis 

PFV  … Photron FASTCAM Viewer 

 

 

Symboly: 

U  … Napětí       [V] 

I  … Proud       [A] 

Wi  … Ionizační energie     [J] 

r   Pearsonův korelační koeficient   [-] 

rs   Spearmanův korelační koeficient   [-] 

𝑈𝑜𝑏   Obloukové napětí     [V] 

𝑚0   Klidová hmotnost     [Kg] 

E   Intenzita elektrického pole    [Vm−1] 

B   Magnetická indukce     [T] 

q   Elektrický náboj     [C] 

𝑟𝐿   Larmorův poloměr     [m] 

𝑙   Délka oblouku     [m] 
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