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ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá simulací spolehlivosti městské distribuční sítě. K hodnocení těchto 

sítí jsou použity ukazatelé spolehlivosti, které jsou popsány v první části práce. Následně jsou 
uvedeny metody analýzy a možnosti simulace spolehlivosti distribučních sítí. Dále práce 
obsahuje reálné hodnoty spolehlivosti distribuce elektrické energie v Itálii. Tyto hodnoty jsou 
uvedeny v tabulkách a grafech. V poslední části práce je provedena simulace pro danou městskou 
síť. Je zkoumán vliv různých konfigurací na spolehlivost dodávky elektrické energie. V závěru je 
provedena citlivostní analýza na měrnou poruchovost a počet odběrů. Simulované hodnoty jsou 
uvedeny v tabulkách i graficky.  

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  ukazatel spolehlivosti; spolehlivostní schéma; metoda Monte Carlo; 
distribuční síť; simulace spolehlivosti, model sítě  
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ABSTRACT 
This work deals with simulation of the urban distribution network reliability. For the 

evaluation of these networks are used indicators of reliability which are described in the first part. 
Next methods of analysis and posibilities for capabilities reliability simulation of distribution 
network are described. The third part deals with the real value of the reliability of electricity 
distribution in Italy. These values are presented in tables and graphs. The last part is a simulation 
of the urban network. Effect of different configurations on the reliability of electricity supply are 
studied. Sensitivity analysis is done for failure rate and proportional of the number of sampling 
points; the simulated values are fiven in tables and graphically. 

 

 

 

KEY WORDS:  indicator of reliability; reliability diagram; Monte Carlo; distribution 
network; simulation of reliability; network model  
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1 ÚVOD 
Problematika spolehlivosti je předmětem dlouhodobého zájmu distribučních společností, 

protoţe kontinuita dodávky energie je důleţitá pro zákazníky resp. elektrické spotřebiče. 

Z druhého pohledu je důleţitá i pro samotné distributory, neboť je důleţité určit, do jaké míry je 

účelné provozovat distribuční síť bez dalších nebo minimálních investic tak aby byl dodrţen 

standard nepřetrţitosti dodávky. Regulační úřad nebo odpovídající orgán stanovuje interval, 

ve kterém se má nacházet vybraný spolehlivostní ukazatel. Nejčastěji se pro toto hodnocení uţívá 

ukazatelů SAIFI a SAIDI. Pokud ukazatel nabude hodnoty, která je mimo stanovený interval, coţ 

představuje horší úroveň nepřetrţitosti dodávky, bude distribuční společnost vystavena 

finančnímu postihu. Naopak, bude-li ukazatel lepší, distribuční společnost obdrţí bonifikaci.  

K výpočtu spolehlivosti dané sítě je moţné pouţít simulační metodu Monte Carlo. Díky 

výpočetní technice je moţné porovnat výsledky sítě s různými variantami konfigurace. Jelikoţ 

výsledkem není jen průměrná hodnota výstupní veličiny, kterou poskytne i metoda 

spolehlivostních schémat, ale i její rozdělení a další charakteristické hodnoty. Vyhodnotit tak je 

moţné počty překročení limitů hodnocených po letech jako jsou limit ročního počtu přerušení 

dodávky nebo limitu roční souhrnné doby trvání. To metoda spolehlivostních schémat nemůţe 

poskytnout. Dále moţné ji pouţít pro velmi rozsáhlé a sloţité sítě.  

Ačkoliv je simulační výpočet časově náročnější, tak poskytuje mnohem více neţ jen výpočet 

průměrných hodnot, ale dává široké spektrum cenných, prakticky vyuţitelných výsledků. 

 

1.1 Cíle práce 

Cílem práce je popsat způsoby hodnocení spolehlivosti elektrických sítí. Seznámit se s jejich 

vyţitím ve vybraných státech a provést z dat dostupných pro Itálii přehled vývoje spolehlivosti 

elektrických síťí. Dále se seznámit s metodami odhadu spolehlivosti a pravděpodobnostními 

rozděleními, které jsou tomuto účelu vyuţívány. Vytvořit vlastní simulaci spolehlivosti městské 

distribuční sítě 22kV. Provést analýzu vlivu změny některých vstupních parametrů na výsledky 

spolehlivosti. Výsledky simulace a analýzy vyhodnotit. 
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2 SPOLEHLIVOST ELEKTRICKÝCH SÍTÍ 

2.1 Základní pojmy a definice 

Definice udávané v normě ČSN 01 0102 [11]. 

Bezporuchovost je schopnost objektu plnit nepřetrţitě poţadované funkce, po stanovenou 

dobu a za stanovených podmínek. Číselně se vyjadřuje např. pravděpodobností bezporuchového 

provozu v daném intervalu, intenzitou poruch, střední dobou bezporuchového provozu apod. 

Ţivotnost je schopnost objektu plnit nepřetrţitě poţadované funkce do dosaţení mezního 

stavu, při stanoveném systému předepsané údrţby a oprav. Číselně se vyjadřuje např. technickým 

ţivotem s předepsanou pravděpodobností, středním technickým ţivotem nebo střední dobou 

pouţívání. 

Udrţovatelnost je vlastnost objektu, spočívajícího ve způsobilosti k předcházení poruch 

předepsanou údrţbou. Číselně se vyjadřuje např. pravděpodobností provedení údrţby 

ve stanovené době, střední dobou údrţby nebo intenzitou údrţby. 

Opravitelnost je vlastnost objektu, spočívající ve způsobilosti ke zjišťování příčin vzniku 

jeho poruch a odstraňování jejich následků opravou. Číselně se vyjadřuje např. pravděpodobností 

provedení opravy ve stanovené době, intenzitou oprav nebo střední dobou opravy. 

Skladovatelnost je schopnost objektu zachovávat nepřetrţitě bezvadný (a tedy 

provozuschopný) stav po dobu skladování a přepravy, při dodrţení předepsaných podmínek. 

Číselně se vyjadřuje např. střední dobou skladovatelnosti. 

Bezpečnost je vlastnost objektu neohroţovat lidské zdraví nebo ţivotní prostředí, při plnění 

předepsané funkce, po stanovenou dobu a za stanovených podmínek. Číselně se vyjadřuje 

např. pravděpodobností výskytu nebezpečné poruchy v daném časovém intervalu, intenzitou 

nebezpečných poruch apod. 

Objekt je předmět stanoveného určení, uvaţovaný z hlediska jeho zamýšleného poslání, 

jehoţ spolehlivost se studuje, zkoumá nebo zkouší. Objektem můţe být systém (soustava) nebo 

jeho (její) prvek. 

Prvek je samostatně uvaţovaná část objektu. 

Systém  je souhrn vzájemně spjatých prvků, určených k plnění předepsaných funkcí. 

Porucha je jev, spočívající v ukončení provozuschopného stavu objektu. 

Provozuschopný stav je stav objektu, ve kterém je objekt schopen plnit (nebo plní) 

stanovené funkce a dodrţuje hodnoty stanovených parametrů v mezích, stanovených technickou 

dokumentací. 

Údrţba je činnost, konaná za účelem udrţení objektu v provozuschopném stavu, po dobu 

stanovenou technickými podmínkami. Spočívá (v pravidelně prováděné) kontrole stavu objektu 

a v provedení preventivních zásahů. Pouţívá se téţ názvu "preventivní údrţba". 

Oprava je souhrn činností, konaných po poruše, za účelem navrácení objektu 

do provozuschopného stavu. 

Ukazatel spolehlivosti je kvantitativní charakteristika jedné nebo několika vlastností, 

tvořících spolehlivost objektu. 
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2.2 Ukazatele spolehlivosti 

Spolehlivost obecně můţe být popsána pomocí různých ukazatelů viz literatura [1, 5].  Tyto 

ukazatele spolehlivosti mohou být rozděleny na: 

- obecné ukazatele  

- základní ukazatele (lokální), 

- agregované ukazatele (globální). 

2.2.1 Obecné ukazatele spolehlivosti 

Základním ukazatelem bezporuchovosti neopravovaných objektů je pravděpodobnost 

bezporuchového provozu. Z ní jsou odvozeny pravděpodobnost poruchy, hustota poruch, 

intenzita poruch a střední doba bezporuchového provozu. Bezporuchovost objektů je sledována 

zpravidla v závislosti na čase. Někdy je sledována bezporuchovost v závislosti na jiné veličině 

neţ je čas, jako je počet sepnutí u vypínače. Předpokládá se, ţe objekt se nachází pouze ve dvou 

stavech – v plném provozu nebo v poruchovém prostoji a ţe přechod mezi těmito stavy je 

okamţitý [1, 5]. 

Pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) objektu v časovém intervalu od 0 do t je 

pravděpodobnost, ţe v tomto časovém intervalu porucha objektu nenastane. Vyjádří se 

 

,)()( tPtR    
(2.1) 

kde je náhodná veličina – doba do poruchy. 

Pravděpodobnost poruchy Q(t) objektu je pravděpodobnost, ţe v daném časovém intervalu od 0 

do t porucha nastane. 

)(1)()( tRtPtQ    
(2.2) 

R(t) je nerostoucí funkce času, Q(t) je neklesající funkce času. Obě veličiny jsou kladná 

bezrozměrná čísla nejvýše rovná jedné. Zpravidla se předpokládá, ţe R(0) = 1 a R() = 0. 

Názorně zobrazeno na obrázku 2-1 a 2-2 [6].  

 

 
Obr. 2-1  Distribuční funkce doby do poruchy Q(t),k ní odpovídající spolehlivostní funkce R(t)  
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Hustota pravděpodobnosti poruchy (hustota poruch) příslušná k distribuční funkci Q(t) je dána 

vztahem 

dt

tdR

dt

tdQ
th

)()(
)(   (2.3) 

Intenzita poruch, někdy také riziková funkce, je definována jako poměr hustoty 

pravděpodobnosti poruchy a pravděpodobnosti bezporuchového provozu: 

)(

)(
)(

tR

tf
t   (2.4) 

 

 
Obr. 2-2  Typický tvar funkce hustoty poruch f (t ) 

 

Veličiny f(t) a λ(t) mají rozměr (čas
-1

), nejčastěji jsou udávány v  h
-1

 nebo rok
-1

. Kaţdá 

z předchozích čtyř veličin popisuje ekvivalentně bezporuchovost neopravovaného objektu. 

Je tedy moţné z kaţdé z nich odvodit zbývající veličiny. Vzájemné převody jsou uvedeny v [1]. 

 

Střední doba bezporuchového provozu, která je pro neobnovované objekty rovna střední době 

do poruchy, se definuje jako střední hodnota náhodné veličiny τ (tj. doby do poruchy): 

dttRdtthtE 



00

)()(.)(  (2.5) 

Střední doba bezporuchového provozu je jiţ hodnotou agregovanou (integrální). Představuje 

jediné číslo na rozdíl od veličin R(t), Q(t), h(t) a λ(t), které jsou funkcemi. Přestoţe se jedná 

o charakteristickou hodnotu pro danou funkci, nenese úplnou informaci a má tak omezenou 

vypovídací schopnost.  

 

2.2.2 Základní ukazatele spolehlivosti distribučních sítí 

Popisují nepřetrţitost dodávky elektrické energie u o-tého odběratele [5] : 

- počet přerušení u tohoto odběratele v určeném období no (nejčastěji v roce) 

- souhrnná doba trvání přerušení u tohoto odběratele v určeném období (nejčastěji v roce) 

,
1

,, 



on

i

oios tt  (2.6) 

kde ti,o  je doba trvání i-tého přerušení v určeném období u o-tého odběratele,  
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- průměrná doba trvání jednoho přerušení u tohoto odběratele v určeném období (nejčastěji 

v roce) 

.
,

,

o

os

op
n

t
t   (2.7) 

Tyto ukazatele charakterizují dodávku u jednotlivých odběratelů. Dá se tedy říci, ţe ji 

charakterizují z pohledu zákazníků. 

 

V u-tém uzlu sítě zachycují nepřetrţitost dodávky elektrické energie ukazatele: 

- počet přerušení v tomto uzlu v určeném období nu (nejčastěji v roce) 

- souhrnná doba trvání přerušení v tomto uzlu v určeném období (nejčastěji v roce) 

,,, 
uon

i

uius tt  (2.8) 

kde ti,u  je doba trvání i-tého přerušení v určeném období v u-tém uzlu, 

- průměrná doba trvání jednoho přerušení v tomto uzlu v určeném období (nejčastěji 

v roce) 

.
,

,

u

us

up
n

t
t   (2.9) 

2.2.3 Agregované ukazatele spolehlivosti distribučních sítí 

Pro získání přehledu o nepřetrţitosti dodávky v síti jako celku (příp. v její určité části) je 

obvykle prováděna agregace jednotlivých údajů o přerušeních. Jsou vypočítávány 

tzv. agregované ukazatele spolehlivosti dodávky, které mají obvykle podobu průměrné hodnoty. 

Mezi nejobvyklejší globální ukazatele patří [5]: 

SAIFI (system average interruption frequency index) ukazatel průměrné systémové četnosti 

přerušení. Vypočítá se  

,
G

o

o

G

u

uu

O

n

O

On

SAIFI




 

(2.10) 

kde Ou je počet odběrných míst v u-tém uzlu, OG  je celkový počet odběrných míst v síti, no  je 

počet přerušení u o-tého odběratele. 

 

SAIDI (system average interruption duration index) ukazatel průměrné systémové doby 

trvání přerušení, někdy také označován CML (customer minute lost), se vypočítá 

,
,,

G

o

os

G

u

uus

O

t

O

Ot

SAIDI




 

(2.11) 

kde ts,u je souhrnná doba trvání přerušení. 

 

 



  2 Spolehlivost elektrických sítí 

 

18 

CAIDI (customer average interruption duration index) ukazatel průměrné doby trvání 

přerušení u odběratele. Je vyjádřen jako 

.
,,

SAIFI

SAIDI

n

t

On

Ot

CAIDI

o

o

o

os

u

uu

u

uus










 
(2.12) 

Mimo uvedený způsob výpočtu jsou někdy jednotlivá přerušení „váţena“ podle: 

- počtu postiţených stanic nebo transformátorů, 

- nedodaného výkonu. 

Tyto způsoby výpočtu se pouţívají v případech, kdy není dostatek dat. Jednotlivé způsoby 

výpočtu vedou k odlišným hodnotám ukazatelů, coţ ztěţuje posuzování hodnot ukazatelů při 

srovnávání v rámci Evropy apod. Narůstající citlivost odběrů na krátkodobá přerušení vedla 

k zavedení ukazatelů i pro tato přerušení. Obvykle je pouţíván ukazatel průměrné četnosti 

krátkodobých přerušení MAIFI (momentary average interruption frequency index). Tento 

ukazatel se vypočítá 

,

)(

G

o

kr

o

O

n

MAIFI




 

(2.13) 

kde 
)(kr

on  je počet krátkodobých přerušení u o-tého odběratele v daném období (obvykle roce). 

 

Pravděpodobně nedodaná elektrická energie (CEN) je dalším důleţitým ukazatelem 

spolehlivosti. Pravděpodobně nedodaná elektrická energie Wned,o, se pro případ o-tého odběratele 

sítě stanoví na základě četnosti přerušení no podle vztahu  

,
.. max,,,

,
T

PTtn
W

oouopo

oned 

 
(2.14) 

kde tp,o  je průměrná doba trvání přerušení, Tu,o  je doba uţívání maxima, Ts  je doba sledování 

(doba, za kterou je Wned,o určována) a Pmax,o je maximální odebíraný výkon. 

 

TIEPI (time interrupted per equivalent power installed) je pouţíván ve Španělsku a Portugalsku 

k vyčíslení průměrné doby, během níţ je dodávka k zákazníkovi přerušena. TIEPI se počítá   

,

.

TS

nS

TIEPI u

uu


 

(2.15) 

kde Su je součet hodnot ze všech přerušení vn/nn transformátorů plus smluvní výkon všech 

přerušení u vn a vvn zákazníků, ST je celková hodnota všech vn/nn transformátorů plus celkový 

smluvní výkon všech vn a vvn zákazníků připojených do systému.  
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NIEPI , nebo "ekvivalentní počet přerušení týkajících se instalovaný výkon", je pouţíván 

ve Španělsku je alternativou pro SAIFI a vyčísluje průměrný počet přerušení dodávky. NIEPI 

je vypočítáno pomocí  následujícího výrazu:  

.
T

u

u

S

S

NIEPI




 

(2.16) 

Kromě těchto uvedených ukazatelů je moţné zavést i jiné ukazatele. Ovšem toto velké 

mnoţství ukazatelů ztěţuje orientaci v údajích při srovnávání spolehlivostí různých sítí. To je 

vidět například ve zprávě evropských regulátorů [4]. Účelem ukazatelů spolehlivosti je usnadnění 

porovnávání spolehlivosti distribučních sítí, i za cenu ztráty mnoţství cenných informací 

o spolehlivosti sítě, které třeba lépe zachycují různé spolehlivostní charakteristiky.  

 

2.3 Vyuţití ukazatelů spolehlivosti v Evropě 

V Evropě není jednotné členění dob přerušení, tato skutečnost je v tabulce 2-1 [4]. To můţe mít 

za následek při porovnávání ukazatelů spolehlivosti jisté zkreslení výsledků porovnání. 

Tab. 2-1  Přehled rozdělení délek přerušení pro některé země Evropy  

země Přechodná přerušení Krátkodobé přerušení Dlouhodobé přerušení 

Rakousko 

  t>3 min 
Belgie (Bruselská oblast) 

Estonsko 

Německo 

Lucembursko 

Belgie (Flemishská oblast) 

 t≤3 min t>3 min 

Dánsko 

Finsko 

Norsko 

Portugalsko 

Slovinsko 

Švédsko 

Belgie (Walloonská oblast) 

 t<3 min t≥3 min Belgie (federativní) 

Litva 

Velká Británie  

Česká Republika 

t≤1 sec 1 sec<t≤3 min t>3 min 
Polsko 

Maďarsko 

Rumunsko 

Itálie 

Francie t<1 sec 1 sec ≤t<3 min t≥3 min 

Nizozemsko   t>1 min 

Španělsko t≤0,5 sec 0,5 sec <t≤3 min t>3 min 

 

Z tabulky 7-1 umístěná v příloze a především ze zpráv evropských regulátorů [3], [4] je 

zřejmé, ţe v různých zemích se pouţívají různé ukazatele. Více ukazatelů dává i více moţností 

k pozorování trendů. 
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SAIFI a SAIDI jsou základní indexy, které jsou pouţívány téměř ve všech zemích, byť 

pod různými názvy a s různými metodami pro počet přerušení. Metoda výpočtu ovlivňuje 

výsledky a má za následek různé zaujatosti vůči různým typům zákazníků. Je-li měření zaloţeno 

na počtu zákazníků, je s kaţdým zákazníkem zacházeno stejně, bez ohledu na jeho velikost a 

úroveň spotřeby.  

Je-li způsob výpočtu zaloţeno na přerušení dodávky energie, nebo nedodané energii, 

přerušení dostane vyšší váhu, pokud celková přerušení dodávky energie jsou vyšší. To by mohlo 

být, kdyţ jsou přerušeni větší zákazníci, nebo kdyţ přerušení se koná během období s vyšší 

spotřebou. Výpočet zaloţený na smluvním výkonu, jmenovité výkonu nebo roční spotřebě 

energie zachází s velkou zátěţí stejně jako s malou.  

Jakýkoliv výpočet zaloţený na výkonu nebo energii je zaměřeno na větší zákazníky. Protoţe 

větší zákazníci obvykle trpí méně a kratšími přerušeními, to vede k poněkud niţším hodnotám 

pro četnost a dobu trvání přerušení dodávek elektřiny, neţ váţení zaloţené na počtu zákazníků. 

Výpočet zaloţený na počtu distribučních transformátorů je zaměřen na zákazníky napájené 

z menších distribuční transformátorů. Protoţe menší transformátory jsou obvykle pouţívány 

ve venkovských sítí, kde počet přerušení je vyšší, se u výpočtu zaloţeném na počtu distribučních 

transformátorů očekávají o něco vyšší hodnoty pro četnosti a doby trvání přerušení neţ 

při výpočtu zaloţeném na počtu zákazníků.  

Indexy jako ENS nebo END dávají poněkud lepší údaj o důsledcích přerušení neţ SAIFI nebo 

SADI. Je třeba mít na paměti, ţe základní předpoklad je extrémní zjednodušení daného důsledku 

přerušení. Není moţné přesně měřit nedodanou energie, protoţe neexistuje spotřeba energie 

při přerušení.  

Existuje několik metod k odhadu mnoţství nedodané energie, jedna vyuţívá činného výkonu 

těsně před přerušením s dobou trvání přerušení, další můţe odhadnout nedodanou energii 

ze spotřeby ve stejnou dobu 1 den nebo 1 týden před přerušením. V Norsku byl sestaven model 

pro přesný odhad nedodané energie: bylo stanoveno 11 různých standardizovaných zátěţových 

profilů pro jednotlivé kategorie zákazníků, které mají být pouţity pro koncové uţivatele 

připojené do 22 kV. Distribuční společnosti jsou povinny mít stanoveny jednotlivé profily 

zatíţení pro koncové uţivatele připojené na 33 kV nebo vyšší napěťovou hladinu. 

Standardizované profily zatíţení jsou rozvíjeny prostřednictvím výzkumných projektů, přičemţ 

jednotlivé TDD jsou zaloţeny na hodinově naměřené hodnotě dodané energie po dobu delší neţ 

1 rok. Výpočet také pouţívá mnoţství dodané energie v předchozím roce, aby správně nastavil 

standardní nebo individuální profil zatíţení pro daný rok, a rovněţ bere v úvahu naměřené údaje 

o teplotě na době přerušení.  

Norský regulátor vyuţívá SAIFI, SAIDI, CAIDI, CTAIDI, CAIFI a ENS. Italský regulátor, 

od roku 2008, vyţaduje informace o počtu zákazníků nn, kteří měli přerušení (tj. rozdělení 

frekvence přerušení pro jednotlivé odběratele), od roku 2006, jednotlivé ukazatele o počtu 

přerušení jsou sledovány a regulovány s garantované standardy pro zákazníky vn.  

 

V Portugalsku se poţívá ENS. Ta je odhadnuta pomocí hodnoty diagramu zatíţení před 

přerušením. Pro přerušení délší neţ 30 minut, se pouţívá diagram zatíţení na předávacím místě 

pro obdobný den. ENS je odhadována při incidentu v přenosové síti, jeţ způsobí přerušení 

pro jeden nebo více zákazníků. Zveřejněné ENS je stanovena s ohledem na časové období mezi 

začátkem a přerušení přenosu připojení k síti (ENS1). TSO také bere v úvahu poslední období, 
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plus čas, který potřebuje distribuční síť pro připojení zákazníků. Tato doba je stanovena 

od přenosové sítě a distribuční sítě pro kaţdé předávací místo. 

Dále je třeba poznamenat, ţe hodnota ENS je závislá na roční spotřebě energie a nemůţe být 

pouţita pro účely srovnání při zvaţování skutečné hodnoty v MWh. Nicméně, na základě 

výpočtu nedodané energie ve srovnání s energií dodanou, můţe být toto srovnání učiněno 

za předpokladu, ţe nedodaná energie byla vypočtena stejnou metodou.  

Norsko pouţívá dva indexy, CAIFI a CTAIDI. Poskytují lepší dojem kontinuity dodávek, jak 

ji vnímají ti zákazníci, kteří se setkali alespoň s jedním přerušením. Rozdíl mezi hodnotou SAIFI 

a CAIFI, a mezi SAIDI a CTAIDI, dává představu o šíření  počtu přerušení mezi jednotlivými 

zákazníky. Rozdělení počtu přerušení se kterým se setkali jednotlivý zákazníci nás informuje 

přímo, ale vede k více ukazatelům, coţ činí srovnávání a analýzu trendů sloţitější.  

Různé země pouţívají různé ukazatele a různé váhové metody. Přestoţe v kaţdé zemi se 

pouţívají různé názvy a různé metody výpočtu, výsledky jsou uvedeny ve stejných diagramech. 

Jedná se o skupiny ukazatelů: "doba trvání přerušení" (SAIDI, CML, ASIDI, T-SAIDI nebo TIEPI) 

a "počet přerušení za rok" (SAIFI, CI, ASIFI, T-SAIFI nebo NIEPI). Proto při interpretaci 

výsledků, a to zejména při srovnání mezi jednotlivými zeměmi, by měli být uváţeny rozdíly 

ve výpočtu indexů a napěťových úrovní, na kterých jsou sledovány tyto události. 

2.4 Spolehlivost dodávky elektrické energie v Itálii 

V Itálii spadá regulace nepřetrţitosti dodávky elektrické energie do pravomoci italského 

regulačního úřadu AEEG (Autorita per l’energia elettrica e il gas). Postupně od roku 2000 

dochází k doplňování a upřesňování poţadavků na zaznamenávaná data a jejich vyhodnocování. 

Vyhláška italského regulátora uvádí: 

- údaje o spolehlivosti, které musí jednotlivé distribuční společnosti zaznamenávat, 

- údaje, které musí předávat regulátorovi, 

- metodiku zpracování údajů a výpočtu poţadovaných ukazatelů, 

- způsoby kontroly správnosti údajů předaných regulátorovi. 

Rozsah zaznamenávaných údajů umoţňuje regulátorovi podrobné vyhodnocování 

a srovnávání spolehlivosti dosahované v sítích jednotlivých distribučních společností. Díky tomu 

mají distribuční společnosti dostatečné podklady pro analyzování svých sítí a je pro ne snazší 

rozhodování o opatřeních vedoucích ke zlepšení spolehlivosti. Kdyby vyhláška regulátora 

vyţadovala jen sběr omezeného mnoţství dat, které stačí pro výpočet zvolených ukazatelů, 

v budoucnu by to mohla veliká překáţka při optimalizaci provozu sítí a jejich následném rozvoji. 

Protoţe distribuční společnosti by nedisponovaly pro danou síť potřebným mnoţstvím dat 

k výpočtům. 

Podle tabulky 2-1 jsou v Itálii mimo krátkodobých a dlouhodobých přerušení definována 

a zaznamenávána i přerušení přechodná, jejichţ sledování se omezuje pouze pro sítě vn a vvn. 

U krátkodobých a dlouhodobých přerušení jsou zaznamenávány počty postiţených odběratelů. 

Na vyšších napěťových hladinách, tedy vn a vvn je zaznamenáván i přesný seznam odběratelů. 

V případě dlouhodobých přerušení je třeba sledovat přesně i proces obnovy dodávky, jelikoţ jsou 

postiţených odběratelé rozdělení do skupin. Kaţdé takovéto skupině musí být přiřazena 

odpovídající doba trvání přerušení. Při určování počtu postiţených odběratelů v síti nn se 

připouští odhad na základě počtu postiţených distribučních transformátorů vn/nn a průměrného 

počtu odběratelů z distribučních transformátorů napájených. I tak jsou distribuční společnosti 
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vybízeny k budování systémů umoţňujících přesné určení postiţených odběratelů i na hladině nn. 

Na hladinách vn a vyšších je poţadována automatická registrace přerušení [5]. 

Kvůli velkým rozdílům ve spolehlivosti v různých oblastech jsou zavedeny tři typy oblastí, 

které se liší počtem obyvatel: 

- oblast s vysokou hustotou – oblasti s více neţ 50000 obyvateli 

- oblast se střední hustotou – oblasti s 5000 aţ 50000 obyvateli, 

- oblast s nízkou hustotou – oblasti s méně neţ 5000 obyvateli. 

 Celé území Itálie je regulátorem rozděleno na 300 územních oblastí, kterým je přiřazen 

odpovídající typ oblasti. Síť jedné distribuční společnosti můţe být rozdělena na několik oblastí. 

Rozčlenění území na takové velké mnoţství oblastí umoţňuje italskému regulátorovi brát 

v úvahu vnější (zejména geografické a technické) faktory, které ovlivňují spolehlivost dodávky. 

Současně je tímto členěním zabezpečena moţnost vyhodnocování po jednotlivých regionech 

(Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio atd., resp. Sever, Střed, Jih). 

Od společností je vyţadován výpočet dvou ukazatelů spolehlivosti – SAIFI a SAIDI. 

Ukazatele jsou vypočítávány a poskytovány regulátorovi pro různě definovaná třídění přerušení 

(podle oblastí, napěťových hladin, specifikovaných příčin, plánované a neplánované atd.).  

 

Obr. 2-3  Regiony v Itálii 

 

Z dat shromáţděné Italským regulačním úřadem AAEG viz [9] jsou sestaveny tabulky 2-3 aţ 

2-8. Ty obsahují spolehlivostní ukazatele SAIDI a SAIFI pro všechny regiony, mimo ostrovů 

Itálie, za období 1998-2008. Ukazatele spolehlivosti jsou uváděny samostatně pro kaţdou ze tří 

oblastí hustoty obyvatel. Tyto tabulky jsou dále pro přehlednost doplněny grafy Obr. 2-3 aţ 2-10.    
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Tab. 2-2  Ukazatele spolehlivosti SAIDI Itálie pro vysokou hustotu obyvatel 

  
Průměrná souhrnná doba SAIDI [min/rok] 

Rok 

region 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Piemonte  52,71 49,38 119,94 44,68 45,55 37,43 28,53 33,67 30,00 28,38 34,08 

Valle d´Aosta - - - - - - - - - - - 

Lombardia  48,79 44,81 48,93 48,08 54,39 41,83 29,38 37,51 30,21 27,91 33,41 

Trentino-Alto Adige  46,46 75,26 49,30 42,87 23,18 26,07 30,98 11,65 12,54 9,53 10,46 

Veneto  29,71 41,95 43,16 37,05 29,38 34,43 32,60 31,50 24,43 25,40 21,08 

Friuli-Venezia Giulia  57,63 49,50 44,11 34,38 29,93 38,63 41,86 25,61 18,37 18,65 22,92 

Liguria  61,82 98,20 81,09 42,95 49,85 38,98 21,71 23,79 36,65 30,46 47,80 

Emilia-Romagna  45,79 35,95 25,47 38,28 23,28 28,87 20,02 17,41 17,89 12,81 14,82 

Toscana  93,25 91,84 87,74 48,42 35,21 36,10 31,86 27,36 25,44 28,68 29,52 

Umbria  71,94 82,29 67,77 54,95 48,34 53,35 49,38 31,46 20,50 35,65 34,19 

Marche  111,19 81,63 71,86 42,94 34,59 28,27 22,61 28,05 27,82 21,99 52,86 

Lazio  103,68 128,20 97,96 84,87 91,35 81,82 76,47 84,99 75,20 62,05 79,48 

Abruzzo  87,25 101,42 110,86 60,53 63,53 50,22 50,50 56,54 54,46 38,05 32,49 

Molise  106,45 96,27 42,76 63,06 23,95 37,32 19,91 20,62 19,42 11,73 18,36 

Campania  171,02 160,82 151,15 181,48 74,70 60,98 59,79 66,21 52,28 72,05 69,69 

Puglia  139,45 96,70 117,95 87,19 62,07 86,03 56,85 46,43 47,28 71,53 61,61 

Basilicata  57,88 19,31 29,50 14,15 11,19 7,89 5,41 5,46 7,31 6,82 7,54 

Calabria  184,78 173,77 164,10 96,90 65,32 60,95 42,27 60,37 52,67 39,61 85,08 

minimum 29,71 19,31 25,47 14,15 11,19 7,89 5,41 5,46 7,31 6,82 7,54 

maximum 184,78 173,77 164,10 181,48 91,35 86,03 76,47 84,99 75,20 72,05 85,08 

průměr 81,66 79,29 75,20 56,82 42,54 41,62 34,45 33,81 30,69 30,07 36,41 

 

 

 

Tab. 2-3  Ukazatele spolehlivosti SAIDI Itálie pro střední hustotu obyvatel 

  
Průměrná souhrnná doba SAIDI [min/rok] 

Rok 

region 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Piemonte  103,75 132,34 135,95 77,16 83,67 56,89 78,40 37,47 31,77 24,61 88,12 

Valle d´Aosta 21,24 8,72 141,03 27,55 13,98 22,96 9,35 12,03 8,92 7,99 16,37 

Lombardia  67,31 58,95 66,76 93,92 59,77 41,94 34,14 38,45 26,23 26,80 36,37 

Trentino-Alto Adige  154,27 194,47 223,27 76,73 88,53 142,76 56,39 38,87 44,29 30,41 96,59 

Veneto  108,64 94,04 217,22 111,61 75,55 47,69 108,42 50,78 68,20 32,10 44,46 

Friuli-Venezia Giulia  84,01 73,63 69,02 48,35 54,17 30,70 24,43 19,47 24,74 18,76 29,48 

Liguria  88,74 102,17 95,03 65,30 62,91 41,93 36,18 31,16 39,00 26,81 48,82 

Emilia-Romagna  113,53 126,28 96,45 112,94 57,39 51,75 107,88 32,50 25,04 20,41 25,30 

Toscana  152,50 199,60 190,74 112,66 99,45 84,66 96,02 74,17 45,07 42,37 52,98 

Umbria  147,51 156,73 125,56 70,61 61,44 57,05 60,73 43,78 34,61 41,02 38,55 

Marche  173,73 97,01 110,22 69,62 60,20 50,83 58,37 54,46 47,13 38,47 41,89 

Lazio  291,50 311,49 254,72 171,05 140,68 115,07 101,31 101,64 71,91 63,45 77,04 

Abruzzo  186,85 216,59 135,08 145,78 71,46 79,07 58,20 249,90 49,97 67,26 55,37 

Molise  101,24 108,98 67,43 79,07 39,07 61,14 27,59 32,42 29,75 18,45 22,80 

Campania  229,22 237,29 245,62 187,32 140,24 131,87 119,24 123,58 88,66 111,60 109,71 

Puglia  241,00 156,03 261,19 211,50 170,33 112,89 83,16 73,53 84,92 69,38 96,23 

Basilicata  128,41 166,62 191,58 206,17 101,12 123,53 51,93 139,11 78,30 48,75 52,42 

Calabria  334,78 346,45 358,60 224,92 148,78 126,50 88,35 87,11 80,22 82,66 119,84 

minimum 21,24 8,72 66,76 27,55 13,98 22,96 9,35 12,03 8,92 7,99 16,37 

maximum 334,78 346,45 358,60 224,92 170,33 142,76 119,24 249,90 88,66 111,60 119,84 

průměr 151,57 154,86 165,86 116,24 84,93 76,62 66,67 68,91 48,82 42,85 58,46 
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Tab. 2-4  Ukazatele spolehlivosti SAIDI Itálie pro nízkou hustotu obyvatel 

  
Průměrná souhrnná doba SAIDI [min/rok] 

Roky 

region 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Piemonte  234,33 436,49 302,60 191,90 254,96 166,87 268,11 152,85 91,04 49,33 354,42 

Valle d´Aosta 91,87 107,83 806,35 94,80 72,27 81,96 95,66 42,41 50,11 28,90 79,31 

Lombardia  111,21 100,01 135,49 111,39 120,59 122,74 74,53 87,66 45,17 37,93 82,15 

Trentino-Alto Adige  183,02 264,14 399,33 147,47 189,13 331,50 97,65 59,29 62,29 58,36 396,60 

Veneto  187,21 204,36 218,65 158,65 160,01 153,37 388,91 86,74 86,88 56,02 119,42 

Friuli-Venezia Giulia  208,87 193,64 162,23 91,45 127,39 217,54 117,38 44,23 76,05 55,60 121,60 

Liguria  294,62 553,71 314,54 187,01 197,39 137,91 133,09 116,83 94,48 63,84 147,40 

Emilia-Romagna  208,03 278,81 184,07 180,53 95,61 121,07 192,69 72,35 47,97 40,01 74,46 

Toscana  273,68 305,34 392,73 188,54 158,84 141,87 182,43 156,07 70,34 65,78 106,00 

Umbria  254,72 223,13 193,66 99,32 86,38 88,06 96,09 73,37 61,10 44,54 60,47 

Marche  355,45 192,39 159,70 142,83 102,30 109,56 70,74 103,25 64,50 57,08 78,51 

Lazio  378,41 449,70 358,53 216,81 203,72 162,75 151,18 154,45 96,17 86,37 100,93 

Abruzzo  365,98 589,38 232,59 226,83 123,24 233,56 100,25 267,28 75,57 66,53 82,89 

Molise  238,02 251,16 153,39 145,90 88,88 239,56 51,49 47,06 34,83 22,26 25,83 

Campania  552,18 458,92 381,69 313,67 250,61 398,79 260,44 315,54 156,20 159,53 163,18 

Puglia  245,75 171,05 306,37 351,83 279,64 305,74 132,31 114,47 108,64 103,33 178,15 

Basilicata  138,00 125,05 122,28 258,42 86,89 241,52 67,78 327,98 115,77 57,06 52,03 

Calabria  756,49 628,32 522,25 342,51 214,81 218,39 157,04 136,63 121,25 128,94 171,14 

minimum 91,87 100,01 122,28 91,45 72,27 81,96 51,49 42,41 34,83 22,26 25,83 

maximum 756,49 628,32 806,35 351,83 279,64 398,79 388,91 327,98 156,20 159,53 396,60 

průměr 282,10 307,41 297,03 191,66 156,26 192,93 146,54 131,02 81,02 65,63 133,03 

 

 

 

Obr. 2-4  Přehled ukazatele SAIDI pro všechny koncentrace obyvatel 
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Obr. 2-5  Rozptyl ukazatele SAIDI pro vysokou hustotu obyvatel 

 

 

 

Obr. 2-6  Rozptyl ukazatele SAIDI pro střední hustotu obyvatel 

 

 

 

Obr. 2-7  Rozptyl ukazatele SAIDI pro nízkou hustotu obyvatel 
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Tab. 2-5  Ukazatele spolehlivosti SAIFI Itálie pro vysokou hustotu obyvatel 

  
Průměrný počet přerušení SAIFI [1/rok] 

Rok 

region 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Piemonte  1,956 1,765 2,676 1,617 1,396 1,273 1,140 1,236 1,254 1,085 1,524 

Valle d´Aosta - - - - - - - - - - - 

Lombardia  1,331 1,088 1,142 1,321 1,182 1,437 0,894 0,906 1,224 0,976 1,035 

Trentino-Alto Adige  0,890 1,650 1,580 2,736 0,651 0,940 1,401 0,826 0,321 0,888 0,363 

Veneto  0,983 1,553 1,408 1,378 0,977 1,037 1,027 0,926 0,803 0,800 0,586 

Friuli-Venezia Giulia  1,518 1,302 1,305 1,107 0,809 1,601 2,265 0,689 0,559 0,455 0,918 

Liguria  1,230 2,141 2,192 1,141 1,569 1,101 0,693 0,595 1,473 1,003 1,338 

Emilia-Romagna  1,014 0,870 0,743 1,005 0,741 1,134 0,799 0,915 0,953 0,775 0,584 

Toscana  2,010 2,180 1,772 1,615 1,175 1,300 1,196 1,024 1,125 0,968 0,911 

Umbria  1,650 1,178 1,828 1,846 1,739 1,668 2,105 1,601 1,420 2,011 1,114 

Marche  2,483 2,323 2,005 1,144 1,387 1,142 0,943 0,969 1,649 1,041 1,361 

Lazio  2,222 2,577 2,092 2,210 2,121 1,987 1,705 2,090 1,815 1,617 2,267 

Abruzzo  1,750 2,049 2,735 1,676 1,557 1,575 1,440 1,729 2,905 1,359 1,110 

Molise  2,680 1,700 1,390 1,830 0,970 1,700 0,780 1,230 1,510 0,720 1,020 

Campania  3,203 3,431 3,207 3,692 2,512 2,399 2,390 2,587 2,700 3,019 2,175 

Puglia  3,095 2,336 2,225 1,875 1,880 2,254 2,129 2,109 2,212 3,008 2,387 

Basilicata  1,117 0,370 0,535 0,410 0,315 0,809 0,495 0,463 0,759 0,435 0,406 

Calabria  2,795 2,618 3,217 3,894 2,321 2,653 2,050 2,439 2,586 1,806 2,521 

minimum 0,890 0,370 0,535 0,410 0,315 0,809 0,495 0,463 0,321 0,435 0,363 

maximum 3,203 3,431 3,217 3,894 2,512 2,653 2,390 2,587 2,905 3,019 2,521 

průměr 1,878 1,831 1,885 1,794 1,371 1,530 1,380 1,314 1,486 1,292 1,272 

 

 

 

 

Tab. 2-6  Ukazatele spolehlivosti SAIFI Itálie pro střední hustotu obyvatel 

  

Průměrný počet přerušení SAIFI [1/rok] 

Rok 

region 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Piemonte  2,220 2,328 2,408 1,840 1,872 1,685 1,621 1,163 1,277 0,966 1,686 

Valle d´Aosta 0,590 0,290 0,930 0,610 0,590 0,600 0,240 0,320 0,420 0,200 0,640 

Lombardia  1,621 1,367 1,472 1,499 1,344 1,273 1,055 1,023 0,995 0,941 1,141 

Trentino-Alto Adige  3,357 3,816 3,381 2,323 2,222 3,354 2,293 1,565 1,679 1,475 2,574 

Veneto  2,558 2,335 2,257 2,491 2,002 1,406 2,080 1,502 1,735 1,340 1,624 

Friuli-Venezia Giulia  2,396 1,916 1,794 1,466 1,420 0,944 0,989 0,721 0,847 0,800 0,947 

Liguria  2,045 2,437 2,781 2,001 2,152 1,750 1,226 1,164 1,781 1,189 1,708 

Emilia-Romagna  2,541 2,876 1,901 1,864 1,497 1,719 1,809 1,257 1,114 0,856 0,980 

Toscana  4,125 5,641 4,611 3,373 3,020 2,682 2,438 2,187 1,608 1,560 1,653 

Umbria  3,454 3,371 2,613 1,823 2,103 1,786 1,782 1,532 1,391 1,326 1,406 

Marche  3,518 2,660 2,424 2,005 1,881 1,727 1,954 1,753 1,806 1,479 1,491 

Lazio  6,409 6,670 4,940 4,119 3,791 3,452 3,292 3,389 3,103 2,522 2,915 

Abruzzo  3,778 4,601 2,878 2,866 2,420 2,448 2,058 3,073 2,062 2,241 1,976 

Molise  3,024 3,107 1,870 2,913 2,265 2,449 1,487 1,547 1,542 1,101 1,300 

Campania  4,968 4,148 5,272 4,568 4,226 4,259 4,663 4,493 4,159 4,672 4,449 

Puglia  5,153 3,867 3,930 3,344 3,695 2,788 2,334 2,843 2,758 2,567 2,738 

Basilicata  3,058 3,780 3,575 3,743 2,788 3,004 2,210 3,612 2,210 1,520 1,794 

Calabria  6,660 6,877 7,486 6,943 4,538 4,119 3,032 2,742 3,011 3,171 3,916 

minimum 0,590 0,290 0,930 0,610 0,590 0,600 0,240 0,320 0,420 0,200 0,640 

maximum 6,660 6,877 7,486 6,943 4,538 4,259 4,663 4,493 4,159 4,672 4,449 

průměr 3,415 3,449 3,140 2,766 2,435 2,302 2,031 1,994 1,861 1,663 1,941 



  2 Spolehlivost elektrických sítí 

 

27 

0

1

2

3

4

5

6

7

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

SA
IF
I[

1
/r

o
k]

rok

Itálie - shrnutí ukazatele SAIFI pro všechny skupiny

nizka hustota obyvatel

stredni hustota obyvatel

vysoka hustota obyvatel

Tab. 2-7  Ukazatele spolehlivosti SAIFI Itálie pro nízkou hustotu obyvatel 

  
Průměrný počet přerušení SAIFI [1/rok] 

Roky 

region 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Piemonte  4,360 5,040 4,478 3,800 4,315 3,484 3,886 2,852 2,687 1,936 3,639 

Valle d´Aosta 1,840 2,330 4,040 2,060 1,700 1,420 1,120 0,940 1,270 0,880 2,170 

Lombardia  2,668 2,340 2,538 2,444 2,470 2,305 2,125 1,994 1,661 1,371 1,996 

Trentino-Alto Adige  3,915 4,919 5,679 4,019 3,452 5,781 3,640 2,308 2,439 2,686 5,258 

Veneto  4,020 4,273 3,997 3,790 2,951 3,082 3,702 2,226 2,262 2,319 3,083 

Friuli-Venezia Giulia  4,955 4,469 3,571 2,301 2,725 3,213 2,701 1,561 1,835 1,555 2,320 

Liguria  7,199 8,279 8,113 5,492 6,063 4,692 4,353 4,118 4,544 2,731 4,581 

Emilia-Romagna  5,059 5,910 3,315 4,191 2,550 3,336 3,603 2,615 2,359 1,926 2,161 

Toscana  7,644 9,030 7,019 5,547 4,439 4,088 4,595 3,924 2,702 2,457 2,889 

Umbria  5,645 5,379 4,017 2,597 2,478 2,889 3,201 2,314 2,406 1,907 2,151 

Marche  6,566 4,785 3,659 3,391 2,913 2,986 2,164 3,171 2,493 2,077 2,277 

Lazio  8,816 9,323 6,909 5,119 5,082 4,404 4,759 4,923 3,997 3,291 3,671 

Abruzzo  5,953 8,229 4,396 4,389 3,614 4,210 2,976 3,972 2,778 2,249 2,566 

Molise  5,351 5,702 3,921 4,816 3,334 5,081 2,348 2,603 2,064 1,126 1,371 

Campania  9,339 8,070 8,106 7,881 6,529 7,617 7,508 7,795 5,767 5,968 6,973 

Puglia  6,528 5,188 4,576 5,515 5,152 4,620 3,898 3,465 3,418 3,227 3,433 

Basilicata  2,862 3,763 3,126 4,392 3,446 4,693 2,715 5,937 2,911 1,546 1,450 

Calabria  11,337 11,933 12,158 9,888 7,502 6,919 5,635 5,106 4,548 4,479 5,186 

minimum 1,840 2,330 2,538 2,060 1,700 1,420 1,120 0,940 1,270 0,880 1,371 

maximum 11,337 11,933 12,158 9,888 7,502 7,617 7,508 7,795 5,767 5,968 6,973 

průměr 5,781 6,053 5,201 4,535 3,929 4,157 3,607 3,435 2,897 2,429 3,176 

 

 

 

 

Obr. 2-8  Přehled ukazatele SAIFI pro všechny koncentrace obyvatel 
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Obr. 2-9  Rozptyl ukazatele SAIFI pro vysokou hustotu obyvatel 

 

 

 

Obr. 2-10  Rozptyl ukazatele SAIFI pro střední hustotu obyvatel 

 

 

 

Obr. 2-11  Rozptyl ukazatele SAIFI pro nízkou hustotu obyvatel 
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Obrázek 2-4 zobrazuje srovnání průměrných hodnot ukazatelů SADI v Itálii pro různé 

hustoty obyvatel za roky 1998-2008. Je zcela patrné, ţe v průběhu let dochází ke zkrácením doby 

výpadku ve všech třech typech oblastí hustot obyvatel. K největšímu zlepšení dochází mezi roky 

2000-2002, kdy pro obyvatele zařazené do nízké hustoty klesla průměrná doba výpadku z 300 

na téměř 150 minut za rok. Obyvatelům zařazeným do oblasti střední hustoty klesla průměrná 

doba výpadku ze 165 na 85 min/rok. K nejmenšímu poklesu průměrné doby přerušení došlo 

v oblasti s nejvyšší hustotou obyvatel a to z 75 na 42 min/rok. Nejmenší hodnoty ukazatelů SAIDI 

byly v roce 2007, kdy u obyvatel s nízkou hustotou dosahoval 66 min/rok, u obyvatel se střední 

hustotou 43 min/rok a nakonec pro obyvatele s vysokou hustotou osídlení byl 30 min/rok. 

 Obdobnou charakteristiku, tedy pokles průměrných ročních přerušení u zákazníka v letech 

1998-2008. Podle obrázku 2-8 docházelo k postupnému zlepšení v celém časovém období 

bez výraznějších poklesů. Oblastem s malou hustotou poklesl počet z roku 1999, kdy byl počet 

přerušení největší, ze 6 na 2,4 1/rok, kdy v roce 2007 byl nejmenší. Obyvatelům ţijící v oblastech 

se střední hustotou klesl průměrný počet přerušení z 3,4 (v roce 1998) na 1,66 1/rok (v roce 

2007). Stejně tak obyvatelům ţijícím v oblastech s vysokou hustotou. Jelikoţ se většinou jedná o 

městské kabelové sítě, v roce 1998 bylo průměrně 1,8 přerušení za rok a v roce 2008 pouze 1,2.  

 Porovnáním tabulek 2-2 aţ 2-7 s geografickým rozdělením jednotlivých regionů, je patrný 

velký rozdíl v hodnotách u SAIDI, resp. SAIFI, mezi severní a jiţní částí země. Aţ na drobné 

výjimky jsou distribuční sítě mnohem spolehlivější na severu. 

 Rozptyl mezi nejspolehlivějšími a nejméně spolehlivými sítěmi pro dokreslení představy 

ukazují obrázky 2-5 – 2-7 a 2-9 – 2-11. Je vidět, ţe v letech 1998 aţ 2001 byl rozptyl 

od průměrné hodnoty veliký. Mezi roky 2001 a 2002 došlo k výraznému zlepšení spolehlivosti 

v sítích jiţní Itálie. 
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3 NÁHODNÉ VELIČINY 
Náhodná veličina podle [7, 8] je libovolná reálná funkce X definovaná na mnoţině 

elementárních jevů ω pravděpodobnostního prostoru Ω. 

Náhodná veličina je v podstatě matematickým modelem měření, který umoţňuje výsledek 

měření zaznamenat jako číselnou hodnotu. Jelikoţ jevu je přiřazena pravděpodobnost, je moţné 

pak i definovat rozdělení pravděpodobnosti. Dá se říci, ţe pravděpodobnost jevu jistého (tedy 1) 

je rozdělena nad body nebo intervaly číselné osy. Toto rozdělení pravděpodobnosti lze 

jednoznačně popsat distribuční funkcí: 

)()( xXPxF   
(3.1) 

Distribuční funkce je definována pro všechny body číselné osy, tedy pro x  (-, +). Dále 

pro ní platí, ţe je neklesající a zleva spojitá. Jelikoţ distribuční funkce je pravděpodobnost, platí 

0)(lim 


xF
x

 a 1)(lim 


xF
x

.  

Rozdělení náhodných veličin: 

- diskrétní, 

- spojité. 

Diskrétní náhodná veličina můţe nabývat pouze diskrétních (tj. od sebe oddělených) hodnot 

x1, x2, …, xk. Pravděpodobnostní rozdělení, tím i distribuční funkce, je jednoznačně určena 

dvojicemi xi, P(X = xi), i = 1, 2, …, k. Této funkci P(X = xi) se říká pravděpodobnostní funkce. 

Hodnoty distribuční funkce diskrétní náhodné veličiny pak jsou určeny vztahem: 

1)()( 
i

ixXPxF  (3.2) 

Čili distribuční funkce je schodovitá funkce s výškou „schodu“ rovnou hodnotě P(X = xi) 

v bodě xi. 

Spojitá náhodná veličina můţe nabývat všech reálných hodnot nebo alespoň všech hodnot 

z nějakého konečného intervalu. Moţné hodnoty náhodné veličiny pokrývají interval hustě, tedy 

je jich nespočetně mnoho. Distribuční funkce spojité náhodné veličiny se vyjádří vztahem: 






x

dttfxF )()(  (3.3) 

kde f(t) je nezáporná funkce zvaná hustota pravděpodobnosti. 

Další vlastnosti hustoty jsou: 

a1)( 




dxxf       dx

xdF
xf

)(
)(  (3.4) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Funkce_%28matematika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Element%C3%A1rn%C3%AD_jev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravd%C4%9Bpodobnostn%C3%AD_prostor
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3.1 Vybraná rozdělení diskrétních náhodných veličin 

Rozdělení náhodných veličin je celá řada. V této kapitole jsou vybrána rozdělení, která mají 

v energetice největší uplatnění [1, 7, 8].  

3.1.1 Poissonovo rozdělení 

Poissonovo rozdělení s parametrem > 0, je diskrétní rozdělení na mnoţině celých 

nezáporných čísel s pravděpodobností funkcí  
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       (3.5) 

 

 
Obr. 3-1  Pravděpodobnostní funkce Poissonova rozdělení 

 

3.1.2 Binomické rozdělení 

Binomické rozdělení s parametry a kde je přirozené číslo a 

 

(0, 1),  je diskrétní 

rozdělení na mnoţině celých nezáporných čísel s pravděpodobností funkcí  
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Jestliţe je parametr  přirozené číslo, tedy  = 1; 2;…, lze pravděpodobnostní funkci zapsat 
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Obr. 3-2  Pravděpodobnostní funkce binomického rozdělení 

3.1.3 Negativně binomické rozdělení 

Negativně binomické rozdělení s parametry a kde  > 0 a 0 <  < 1,  je diskrétní 

rozdělení na mnoţině celých nezáporných čísel s pravděpodobností funkcí  
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       (3.7) 

Jestliţe je parametr  přirozené číslo, tedy  = 1; 2;…, lze pravděpodobnostní funkci zapsat 

jako: 
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Obr. 3-3  Pravděpodobnostní funkce negativně binomického rozdělení 
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3.2 Vybraná rozdělení spojitých náhodných veličin 

3.2.1 Rovnoměrné rozdělení. 

Rovnoměrné rozdělení je takové, jehoţ hustota pravděpodobnosti je na intervalu hodnot 

<a; b> konstantní. Její funkce hustoty pravděpodobnosti je  

.

jinak0

><,
1

)(

















a; bx
ab

xf        (3.9) 

Pro distribuční funkci náhodné veličiny X s rovnoměrným rozdělením platí: 
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Obr. 3-4  Funkce hustoty a k ní odpovídající distribuční funkce rovnoměrného rozdělení 

3.2.2 Normální rozdělění 

Normální rozdělení známé také jako Gaussovo se střední hodnotou μ  R a rozptylem σ
2 

, 

kde σ > 0 je spojité rozdělení s hustotou 
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Distribuční funkce se vypočte 
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kde je distribuční funkce normovaného normálního rozdělení a platí pro ni 

.
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1
)Φ( 2
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dtek

k t









       (3.13) 

Jelikoţ doba do poruchy je nezáporná, je toto rozdělení pouţíváno zleva v nule useknuté. 

 

 

3.2.3 Logaritmicko-normální rozdělení. 

Logaritmicko-normální (někdy označované jako Lognormální) rozdělení s parametry μ 

a σ
2
, kde střední hodnota μ  R a rozptyl σ

2
 > 0, je spojité rozdělení s hustotou 

 

.

jinak0

0>,
2

1

)(

2

2

2

ln



















xe
x

xf

x







       (3.14) 

Distribuční funkci tohoto rozdělení lze vyjádřit jako 
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kde je distribuční funkce normovaného normálního rozdělení a platí pro ni 
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Obr. 3-5  Funkce hustoty a k ní odpovídající distribuční funkce normálního rozdělení 
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Jedná se o nesymetrické rozdělení, které má smysl pouze pro kladné hodnoty. 

 

 

 

3.2.4 Exponenciální rozdělení 

Exponenciální rozdělení s parametrem > 0, je spojité rozdělení na mnoţině kladných 

čísel s distribuční funkcí  
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A tedy s hustotou 
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Obr. 3-7  Funkce hustoty a k ní odpovídající distribuční funkce exponenciálního rozdělení 

Obr. 3-6  Funkce hustoty a k ní odpovídající distribuční funkce lognormálního rozdělení 



  3 Náhodné veličiny 

 

36 

Toto rozdělení má konstantní intenzitu poruch. Pro jeho jednoduchost a snadnou manipulaci jej 

vyuţívá řada matematických teorií. 

 

3.2.5 Weibullovo rozdělení. 

Weibullovo rozdělení s parametry a c, kde > 0 a c > 0, je spojité rozdělení a pro její 

funkce hustoty pravděpodobnosti je: 
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Pro distribuční funkci pak platí: 
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       (3.20) 

Vliv parametrů Weibullova rozdělení na průběh jeho funkce hustoty a distribuční funkce 

názorně ukazuje Obr. 2.5. Z porovnání vztahů pro Weibullovo a exponenciální rozdělení plyne, 

ţe exponenciální rozdělení (bez posunu, tj. s A = 0) je speciálním případem Weibullova rozdělení 

pro c = 1. 

 

 

 

 

Obr. 3-8  Funkce hustoty a k ní odpovídající distribuční funkce Weibullova rozdělení 
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3.2.6 Gama rozdělění 

Rozdělení gama s parametry m a kde m > 0 a > 0, je spojité rozdělení a pro její funkci 

hustoty pravděpodobnosti platí: 
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       (3.21) 

Pro přirozená m se rozdělení gama nazývá někdy rozdělení Erlangerovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-9  Funkce hustoty a k ní odpovídající distribuční funkce gama rozdělení 
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4 METODY ODHADU SPOLEHLIVOSTI 

ELEKTRICKÝCH  SÍTÍ 
 

Výpočet spolehlivosti elektrických sítí je moţno rozdělit do dvou skupin: 

- analytické metody – metoda spolehlivostních schémat, metoda seznamu, metoda 

minimální dráhy a metoda řezů, metody zaloţené na Markovových modelech, 

- simulační metody – ty vycházejí z metody Monte Carlo. 

V případě obou metod jsou jednotlivé prvky zkoumané soustavy obvykle nahrazovány 

dvoustavovým modelem se stavy „porucha“ a „provoz“.  

Podle [1] se předpokládá, ţe všechny prvky mají konstantní intenzitu poruch (t) = konst.,  

nacházejí v období normálního vyuţívání a doba do poruchy je spojitá náhodná veličina 

T nabývající hodnot t (0;  .Tato náhodná veličina má exponenciální rozdělení (3.17), 

kterému odpovídá distribuční funkce 

tetTPtF  1)()(        (4.1) 

Distribuční funkce odpovídá pravděpodobnosti, ţe porucha nastane do doby t. A podle 

vztahu ( 2.2 ) je pravděpodobnost bezporuchového provozu  

.)(1)( tetQtR         (4.2) 

Předpoklad exponenciálního rozdělení doby do poruchy (resp. konstantní intenzity poruch) 

nemusí být vţdy správný. Někdy je potřeba předpoklad ověřit porovnáním s daty za dostatečně 

dlouhé období. 

Doba opravy je spojitá náhodná veličina Topr nabývající hodnot topr (0; >. Jsou pro ni 

pouţívána různá teoretická rozdělení, např. exponenciální, logaritmicko-normální, Weibullovo, 

Gama apod. 

Dalším předpokladem při odhadu spolehlivosti bývá, ţe uvaţované jevy jsou povaţovány 

za nezávislé. Pokud by se měli vyskytnout dva jevy současně, je pravděpodobnost dána součinem 

pravděpodobností nastoupení jednotlivých jevů. 

4.1 Metoda spolehlivostních schémat 

Metoda spolehlivostních schémat popsaná v [1, 6], je zaloţena na principu sestavení 

spolehlivostního schématu, přiřazení spolehlivostních veličin k jednotlivým prvkům tohoto 

schématu a následném zjednodušování spolehlivostního schématu do jediného prvku. Díky této 

jednoduchosti je tato metoda často pouţívána pro odhad spolehlivosti elektrických sítí. 

Pomocí metody spolehlivostních schémat při analýzách spolehlivosti distribučních sítí je 

moţné určit základní ukazatele spolehlivosti ve všech uzlech sítě. Z nich pak lze vypočítat 

i systémové (globální) ukazatele spolehlivosti. Výsledkem tohoto výpočtu jsou jen střední 

(očekávané) hodnoty ţádaných ukazatelů. Získání rozdělení ukazatelů bývá při analytickém 

řešení v případě rozsáhlejších sítí obtíţné nebo nemoţné. 
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4.1.1 Sériový spolehlivostní systém 

Systém s prvky spojenými v sérii bude v provozuschopném stavu pouze pokud jsou všechny 

jeho prvky ve stavu bezporuchovém. Porucha jiţ jediného prvku vede k poruše celého systému. 

Spojením prvků v sérii je myšleno logické funkční spojení. To nemusí vţdy odpovídat fyzickému 

uspořádání. 

 

Obr. 4-1  Schéma sériového spolehlivostního systému 

 

Celková spolehlivost systému R (za předpokladu, ţe případné poruchy jsou nezávislé) je 

.
i

iRR  
(4.3) 

V praxi se dnes uvaţuje, ţe pravděpodobnost bezporuchového stavu (provozu) prvku je 

závislá na čase. Dosazením rovnice ( 3.17 ), popřípadě ( 4.2 ) do (4.2) pro dvouprvkový systém 

s parametry 1 a 2 ,  bude pravděpodobnost bezporuchového stavu 

ttt
eeetRtRtR

)(

21
2121 .)().()(

 
 . (4.4) 

Výsledným parametrem rozdělení celého systému je součet parametrů rozdělení jednotlivých 

prvků = 1 + 2. Obecně: 

.)(
.




i i t
etR


 (4.5) 

Uvaţujeme-li exponenciální rozdělení doby do poruchy, je tedy moţné snadno získat 

výslednou intenzitu poruch pro sériový spolehlivostní systém jako součet intenzit poruch 

jednotlivých prvků systému. 


i

i  
(4.6) 

U distribučních sítí k celkovému počtu poruch v síti přispívají zejména jednotlivá vedení. 

Vliv poruch vypínačů a ochran je relativně malý. 

Dříve byl poměrně rozšířený předpoklad, ţe s délkou vedení pravděpodobnost poruchy roste. 

Intenzita poruch jednotlivých úseků vedení u se pak vyjadřovala pomocí měrné poruchovosti 

vztaţené na jednotku délky k  a délky příslušného úseku vedení lu. 

uku l.   
(4.8) 

Měrná poruchovost k se stanovila na základě poruch všech úseků vedení daného 
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kde ns,u je počet poruch na u-tém úseku za dobu sledování Ts a Ucelk je celkový počet úseků 

vedení daného typu v určené oblasti. Pro jiné prvky sítě se určuje intenzita poruch z celkového 

počtu poruch prvků daného typu za dobu sledování, počtu těchto prvků v určené oblasti a doby 

sledování [ 1 ]. 

Poruchovost venkovních vedení je především ovlivňována vnějšími vlivy. Uplatňuje se 

působení atmosférických vlivů i lokalita, kterou je vedení vedeno (lesní porosty, náročný terén, 

pole apod.). Poruchovost vedení je tedy vhodnější diferencovat na základě pozorovaného počtu 

poruch v delším (např. desetiletém období) neţ na základě délky vedení. 

 

4.1.2 Paralelní spolehlivostní systém 

Prvky tvoří paralelní spolehlivostní systém. Ten je v poruše tehdy aţ při poruše všech jeho 

prvků. Pravděpodobnost poruchy systému Q se vypočte jako součin pravděpodobností poruch 

jednotlivých prvků Q1, Q2,…, Qi. 


i

iQQ  
(4.10) 

 

Obr. 4-2  Schéma paralelního spolehlivostního systému 

 

Pravděpodobnost bezporuchového stavu Q vypočtena z rovnice (2.2) jako: 


i

iQQR 11  
(4.11) 
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Jsou-li pravděpodobnosti poruchy jednotlivých prvků Qi funkcí času, je i výsledná 

pravděpodobnost Q funkcí času. 

)()( tQtQ
i

i  
(4.12) 

Pro paralelní spojení neplatí, ţe při exponenciálním rozdělení dob do poruchy jednotlivých prvků 

má také Q exponenciální rozdělení (viz [5]). 

 

4.2 Simulační metody Monte Carlo 

Jedná se o univerzální a flexibilní metodu popsanou v literatuře [5], která dovoluje pomocí 

mnohonásobných pokusů získat řešení problému. Pro generování mnohonásobných pokusů je 

vyuţíváno moţnosti generovat počítačem náhodná čísla z různých rozdělení. Nejčastěji jsou 

pouţívány generátory náhodných čísel z rovnoměrného rozdělení na intervalu <0; 1>. V tom 

jestli hodnoty 0 a 1 patří do definičního intervalu, se mohou generátory lišit. Náhodnými čísly 

jsou myšlena pseudonáhodná čísla, která jsou generována počítačem podle určitého algoritmu. 

S pomocí odpovídajícího generátoru tak lze uměle simulovat realizace náhodné veličiny. 

Je-li dán model (odráţející vnitřní vazby reálného systému), jehoţ alespoň jeden vstupní parametr 

má charakter náhodné veličiny, má i výstup náhodný charakter. V mnoha situacích můţe být 

získání analytického vztahu pro takovýto výstup (zvlášť má-li náhodný charakter více vstupních 

parametrů) obtíţné; přitom lze výstup pro určitou kombinaci vstupních parametrů – náhodných 

veličin poměrně snadno vyčíslit (pomocí různých procedur, tabulek apod.). V těchto situacích 

nachází uplatnění metoda Monte Carlo. 

Obecně se dá popsat tak, ţe jsou generovány náhodně hodnoty vstupních veličin podle 

zadaných rozdělení a pro kaţdou takto získanou kombinaci vstupů je vypočtena výstupní 

hodnota. Tento pokus je opakován aţ do získání statisticky významného a pro danou přesnost 

dostačujícího souboru výstupních hodnot. Výsledkem simulace je průměrná hodnota výstupní 

veličiny, která by byla výsledkem i metody spolehlivostních schémat, a její rozdělení.  

Vyhodnotit lze např. také počty překročení limitů hodnocených po letech (limitu ročního počtu 

přerušení dodávky nebo limitu roční souhrnné doby trvání), to metoda spolehlivostních schémat 

nemůţe poskytnout. 

Přestoţe je simulační výpočet časově náročnější, poskytuje velkou škálu prakticky 

vyuţitelných výsledků. Pokud nejsou poţadovány jen  výpočty průměrných hodnot.  

V případě spolehlivosti elektrických sítí se simulace v některých detailech od obecného 

postupu metody Monte Carlo mírně liší. Existují dvě varianty simulace: 

- sekvenční simulace, 

- nesekvenční simulace. 
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Obecné rysy procesu simulace elektrické sítě popisuje Obr. 4-1 [5]. Vstupními daty pro 

simulaci jsou: 

- databáze poruch (v případě distribučních sítí přesněji databáze poruch a přerušení 

dodávky), která obsahuje záznamy o jednotlivých poruchách, vč. jejich přiřazení 

k prvku sítě, na kterém se porucha vyskytla, data a času vzniku, příčiny, dob trvání 

přerušení dodávky, která způsobila, apod., 

- síťová data – tj. data o topologii simulované sítě (simulované prvky sítě a vazby mezi 

nimi), vč. informací o umístění ochran a připojení odběratelů. 

 

Obr. 4-3  Proces simulace spolehlivosti distribuční sítě  

 

Na základě těchto dat je vytvořen spolehlivostní model sítě a jsou také nastaveny parametry 

tohoto modelu jako pouţité rozdělení simulovaných veličin a jejich parametry. Po simulaci jsou 

její výsledky vyhodnoceny. Pro ověření správnosti pouţitých rozdělení by mělo následovat 

porovnání výsledků s pozorovanými daty. 

 

4.2.1 Sekvenční simulace 

Sekvenční simulace modeluje chování systému ve stejném pořadí v jakém nastávají tyto 

události ve skutečnosti. Časový interval je rozdělen do menších časových oken, ve kterých je 

systém testován na výskyt náhodné události v závislosti na předchozích jevech. Často je 
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pouţívána simulace, kdy je vygenerována historie provozních a poruchových stavů jednotlivých 

prvků zkoumaného systému pomocí generátoru náhodných čísel. Simulují se doby do poruchy 

a doby opravy. Pro tyto veličiny bývají pouţita některá z teoretických spojitých rozdělení. Pokud 

je do simulace zahrnut i vliv moţného selhání ochrany, bývá poruchovost ochranných prvků 

modelována alternativním rozdělením. 

Simulační proces je tvořen následujícími kroky: 

1. Vygenerování doby do poruchy pro kaţdý prvek systému odpovídajícím generátorem 

náhodných čísel. 

2. Výběr prvku s nejmenší dobou do poruchy. 

3. Vygenerování doby opravy pro tento vybraný prvek. 

4. Provedení procedury pro vyhledání uzlů sítě postiţených poruchou vybraného prvku, 

zaznamenání přerušení dodávky a doby jeho trvání v postiţených uzlech. (Vyhledání 

postiţených uzlů můţe předcházet simulace automatických spínacích manipulací.) 

5. Vygenerování další doby do poruchy pro porušený prvek. Je-li simulační čas, který uběhl 

od posledního záznamu ročních ukazatelů, menší neţ jeden rok, pokračuje simulace 

bodem 2. 

6. Určení ročních počtů poruch a souhrnných ročních dob trvání poruch v jednotlivých 

uzlech sítě, výpočet dalších poţadovaných ukazatelů, uloţení získaných „ročních“ údajů. 

7. Je-li celkový čas simulace menší neţ zvolený počet simulovaných let, pokračuje se 

bodem 2, jinak simulace končí. 

Pro potřeby věrnějšího simulování distribučních sítí s různými ochranami, pojistkami, 

dálkově a místně ovládanými úsečníky a reclosery lze simulační proces modifikovat tak, aby byly 

simulovány a jednotlivým odběratelským uzlům patřičně přiřazovány dílčí doby z procesu 

postupné obnovy dodávky. 

Výstupem simulace můţe být: 

 rozdělení počtu přerušení dodávky v uzlech sítě a odpovídající průměrná hodnota, 

 rozdělení doby trvání přerušení dodávky v uzlech sítě a odpovídající průměrná 

hodnota, 

 rozdělení souhrnné roční doby trvání přerušení dodávky v uzlech sítě a odpovídající 

průměrná hodnota, 

 rozdělení globálních ukazatelů a jejich průměrné hodnoty. 

 

4.2.2 Nesekvenční simulace 

Při tomto druhu simulace není čas spojitá veličina. Metoda vychází z předpokladu, ţe 

poruchy jsou nezávislé a navíc pravděpodobnost souběhu dvou poruch je zanedbatelná. 

Na začátku simulace jsou přímo vygenerovány roční počty poruch pro všechny simulované prvky 

a všechny simulované roky. Následně jsou vygenerovány pro kaţdý rok a prvek potřebné doby 

opravy. Nesekvenční metoda je výpočetně méně náročná.  
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5 SIMULACE SPOLEHLIVOSTI DISTRIBUČNÍ SÍTĚ  
Pro simulaci spolehlivosti je zvolena kabelová distribuční síť 22kV znázorněná na obrázku 

5-1, která je převzatá z literatury [10]. Jedná se o síť se dvěma přípojnicemi, kde kaţdá napájí dva 

vývody, a s moţností provozu jako síť zkruhovanou. Pro tuto distribuční síť je zkoumán vliv při 

pouţití dálkově ovládaného vypínače (M) a odpínače (Q) na ukazatele SAIDI a SAIFI na hladině 

vn (22kV). Dálkové ovládání můţe být realizováno například pomocí radiového přenosu, nebo 

kabelovou sítí, která můţe být jak metalická, tak optická. Ukazatelé jsou počítány 

pro dlouhodobá přerušení  dodávky energie (t>3 min.). Při poruše kabelu a tedy výpadku je 

předpokládáno, ţe síť je do času t≤3minuty, coţ je doba krátkodobého přerušení, vymezen úsek 

s poruchou pomocí dálkově ovládaných vypínačů a odpínačů. Následně je obnovena dodávka. 

Distribuční transformační stanice jsou, díky moţnosti zkruhování, napájeny z druhé přípojnice. 

Síť v této konfiguraci zůstává do doby, neţ je výpadek odstraněn. Jsou uvaţovány tyto varianty 

umístění dálkově ovládaných prvků: 

 varianta 1 – všechny přístroje jsou lokálně ovládány 

 varianta 2 – dálkově ovládaný odpínač je v kaţdé distribuční trafostanici 

 varianta 3 - dálkově ovládaný odpínač je v kaţdé druhé distribuční trafostanici 

 varianta 4 - dálkově ovládaný odpínač je v kaţdé třetí distribuční trafostanici 

 varianta 5 - dálkově ovládaný odpínač je v kaţdé čtvrté distribuční trafostanici 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5-1  Topografické uspořádání distribuční sítě 22kV 
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Legenda: 

 

 

Distribuční trafostanice 22/0.4 kV s dálkově ovládaným odpínačem 

 

Distribuční trafostanice 22/0.4 kV s lokálně ovládaným odpínačem 

  

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

        O 

Kabel s poruchou 

Oblast s dlouhodobým výpadkem dodávky elektrické energie 

Odběry připojené na distribuční trafostanici 

Obr. 5-2  Elektrické schéma sítě s variantou 5 

Obr. 5-3  Elektrické síť s poruchou pro variantu 5 
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5.1 Postup řešení 

Simulace distribuční sítě je realizována nesekvenční metodou Monte carlo popsané 

v kapitole 4.4.2. Pro simulaci dlouhodobého přerušení  je uvažováno několik předpokladů: 

 jevy (poruchy) jsou na sobě nezávislé, 

 poruchovost je konstantní po celé délce kabelu, 

 vliv poruch vypínačů a ochran je zanedbán, 

 do výpadků nejsou zahrnuty plánované práce, 

 simulace je prováděna jen pro hladinu vn (poruchy na nn a vvn nejsou zahrnuty), 

 po poruše je síť překonfigurována do t≤3 min, tedy doba krátkodobého výpadku 

(mimo variantu 1 ). 

Nejprve je vygenerován roční počet poruch na úseku Nu, který má Poissonovo rozdělení 

(kapitola 3.1.1). Opakovaně jsou generovány hodnoty doby do poruchy tdp, jenž jsou sčítány 

dokud součet nepřesáhne jeden rok (hodnota 1). To z důvodu, že veličina intenzita poruchy λu má 

jednotku 1/rok a vypočítá se podle (4.8), tedy 

.. uku l   

Pak náhodná hodnota ročního počtu poruch na úseku nu je rovna počtu těchto opakování 

zmenšenému o jedna.  

Pro výpočet ukazatele SAIDI je potřeba vygenerovat souhrnnou dobu trvání poruch na úseku 

ts,u. Pro roční počet poruch nu hodnot je vygenerováno stejné množství hodnot doby trvání jedné 

poruchy ti,u. Podle rovnice (2.8) je počet poruch na úseku vypočítán jako 

.,, 
uon

i

uius tt  

 Podle [1, 5] má doba poruchy logaritmicko-normální rozdělení. Pro každou variantu sítě 

musí být použito rozdělení náhodné veličiny s různými parametry. Tím je zohledněna doba 

potřebná k lokalizaci úseku s poruchou, která s rostoucím počtem DTS roste, ať kvůli 

postupnému půlení a vyhledávání, nebo kvůli potřebě místně odečíst stavy indikátorů průchodu 

zkratového proudu - ty jsou jen někde a obvykle s místní signalizací. Proces lokalizace úseku 

s poruchou a postupné obnovy distribuce elektrické energie je v reálu složitější a obecně těžko 

popsatelný. Obrázek 5-4 zobrazuje použitá rozdělení a jejich parametry, které byly určeny 

na základě doby výpadku elektřiny způsobené poruchou vypočítané v literatuře [10]. Takto 

vygenerované hodnoty jsou uloženy, aby byla možnost pozdějšího nebo opakovaného 

vyhodnocení. 

Druhá část programu načte uložená data. Vypočte podle (2.10) ukazatel průměrné systémové 

četnosti přerušení SAIFI a podle (2.11) ukazatel průměrné systémové doby trvání přerušení 

SAIDI. Následně jsou vykresleny průběhy rozdělení pro tyto ukazatele a distribuční funkce. 
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Obr. 5-4  Rozdělení náhodné veličiny použitá při simulaci 

 

5.2 Výsledky simulace 

 

Tab. 5-1  Výsledky simulace distribuční sítě 22kV 

Varianta 
SAIFI SAIDI Td 

[1/rok] [min/rok] [min] 

1 0,1556 16,3279 106,0768 

2 0,0156 0,3020 19,6229 

3 0,0311 1,3965 45,3642 

4 0,0409 2,4417 60,3360 

5 0,0537 4,0157 75,6683 

Parametry :  λk=0,07 1/km/rok 

                    Ou=200  pro všechny uzly (DTS) 

 

Z uvedených výsledků je patrné, ţe varianta 1 má největší počet výpadků u zákazníka 

a nejdelší dobu výpadku. Naopak nejspolehlivější je varianta 2, která je velmi finančně náročná 

díky pouţitým dálkově ovládaným přístrojům. Proto jako nejvýhodnější se jeví varianty 4 a 5, 

které výrazně sniţují dobu výpadku u zákazníka.  

Rozdělení a distribuční funkce ukazatelů SAIFI a SAIDI, jsou zobrazeny v následujících 

grafech. Aby bylo moţné tyto grafy porovnat, byl zvolen třídní interval (šířka sloupce) ukazatele 

SAIFI jako 0,05 1/rok a ukazatele SAIDI jako 2,5 min/rok. Pro variantu 1 a 2 není takto zvolený 

interval příliš vhodný.  

 

 



  5 Simulace spolehlivosti distribuční sítě 

 

48 

 

Obr. 5-5  Rozdělení ukazatele a) SAIDI, b) SAIFI varianta 1 

 

 

Obr. 5-6  Detail rozdělení ukazatele a) SAIDI, b) SAIFI varianta 1 

 

 

Obr. 5-7  Rozdělení ukazatele a) SAIDI, b) SAIFI varianta 2 
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Obr. 5-8  Rozdělení ukazatele a) SAIDI, b) SAIFI varianta 3 

 

 

Obr. 5-9  Rozdělení ukazatele a) SAIDI, b) SAIFI varianta 4 

 

 

Obr. 5-10  Rozdělení ukazatele a) SAIDI, b) SAIFI varianta 5 
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Obr. 5-11  Distribuční funkce ukazatele SAIDI 

 

 

Obr. 5-12  Detail distribuční funkce ukazatele SAIDI 
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Obr. 5-13  Distribuční funkce ukazatele SAIFI 

 

 

Obr. 5-14  Detail distribuční funkce ukazatele SAIFI 
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5.3 Citlivostní analýza pro parametry λk
  
a Ou 

 

Tab. 5-2  Závislost ukazatelů spolehlivosti na měrné poruchovosti kabelu 

Varianta 
λk=0,05 1/km/rok λk=0,06 1/km/rok λk=0,07 1/km/rok λk=0,08 1/km/rok 

SAIFI SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI SAIDI 

[1/rok] [min/rok] [1/rok] [min/rok] [1/rok] [min/rok] [1/rok] [min/rok] 

1 0,1104 11,5937 0,1318 13,8787 0,1556 16,3279 0,1743 18,2677 

2 0,0110 0,2173 0,0132 0,2640 0,0156 0,3020 0,0174 0,3375 

3 0,0221 0,9949 0,0264 1,1957 0,0311 1,3965 0,0349 1,5613 

4 0,0290 1,7373 0,0351 2,1089 0,0409 2,4417 0,0458 2,7295 

5 0,0381 2,8624 0,0460 3,4586 0,0537 4,0157 0,0601 4,4888 

Parametry: Ou=200  pro všechny uzly (DTS) 

 

 

Obr. 5-15  Vliv změny měrné poruchovosti na ukazatel  SAIFI 

 

 

Obr. 5-16  Vliv změny měrné poruchovosti na ukazatel  SAIDI 
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Tab. 5-3  Závislost ukazatelů spolehlivosti na počtu odběrů (zákazníků) 

Varianta 
Ou=100 Ou=150 Ou=200 Ou=300 

SAIFI SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI SAIDI 

[1/rok] [min/rok] [1/rok] [min/rok] [1/rok] [min/rok] [1/rok] [min/rok] 

1 0,1513 15,8690 0,1535 16,1392 0,1556 16,3279 0,1565 16,4905 

2 0,0151 0,2942 0,0153 0,3019 0,0156 0,3020 0,0156 0,3131 

3 0,0303 1,3579 0,0307 1,3850 0,0311 1,3965 0,0313 1,4208 

4 0,0397 2,3700 0,0404 2,4181 0,0409 2,4417 0,0414 2,4951 

5 0,0521 3,8982 0,0529 3,9674 0,0537 4,0157 0,0543 4,0920 

Parametry: λk=0,07 1/km/rok 

 

 

Obr. 5-17  Vliv změny počtu zákazníků na ukazatel  SAIFI 

 

 

Obr. 5-18  Vliv změny počtu zákazníků na ukazatel  SAIDI 
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Tabulka 5-2, obrázky 5-15 a 5-16 znázorňují změnu ukazatelů spolehlivosti při pouţití 

kabelů s různou měrnou poruchovostí. Nejvíce je tento vliv vidět u varianty 1, kde je rozdíl mezi 

maximální a minimální hodnotou ukazatele SAIFI 0,064 1/rok a u SAIDI roven 6,67 min/rok. 

Pro variantu 5 je rozdíl SAIDI roven 1,63 min/rok a SAIFI je roven 0,022 1/rok. Tedy pokud by 

reálná síť měla být provozována v těchto konfiguracích, v případě potřeby zlepšení její 

spolehlivosti by měli být pouţity kabely s menší měrnou poruchovostí. Nejméně se vliv 

poruchovosti kabelu projevuje pro variantu 2 zde je rozdíl ukazatele SAIDI pouze 0,12 min/rok, 

SAIFI=0,0064 1/rok. Pro takto uspořádanou síť jsou postačující kabely s měrnou poruchovostí 

0,8 1/km. 

Dále v případě rozhodování o jednotlivém vybavení sítě (typ kabelu, dálkově nebo místně 

ovládaný přístroj) pro stejnou, popřípadě velmi podobnou, hodnotu spolehlivosti SAIDI a SAIFI 

je moţné nalézt následující kombinace (odlišené odráţkou):  

 varianta 3 konfigurace sítě , kabel s měrnou poruchovostí λk=0,08 1/km/rok 

 varianta 4 konfigurace sítě , kabel s měrnou poruchovostí λk=0,05 1/km/rok    

 

o varianta 4 konfigurace sítě , kabel s měrnou poruchovostí λk=0,08 1/km/rok 

o varianta 5 konfigurace sítě , kabel s měrnou poruchovostí λk=0,05 1/km/rok 

 

Zde by v případě rozhodování měl hlavní slovo ekonomický pohled na síť. Ten není cílem 

této práce. 

Z tabulky 5-3, obrázků 5-17 a 5-18 je patrné, ţe na ukazatele spolehlivosti takovéto sítě 

v různých variantách konfigurací nemá příliš vliv počet odběrů na DTS (v případě konstantním 

počtu odběrů), hodnoty ukazatelů SAIDI a SAIFI jsou pro jednotlivé varianty téměř stejné.    
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6 ZÁVĚR 
V úvodu práce byly popsány možnosti využití různých ukazatelů k hodnocení spolehlivosti 

elektrických sítí jak obecně, tak konkrétně v zemích Evropy. Dále byl v této části proveden 

přehled vývoje spolehlivosti sítí v Itálii v letech  1998-2008. 

Ve druhé části práce byly popsány teoreticky možnosti odhadu spolehlivosti elektrických sítí 

a náhodná rozdělení nejčastěji používaná v energetice. 

V poslední části práce byla provedena nesekvenční metodou Monte Carlo simulace 

distribuční sítě 22kV pro různou konfiguraci vývodů. Ukazatele spolehlivosti sítě bez dálkově 

ovládaných prvků byli SAIFI=0,1556 1/rok a SAIDI=16,3279 min/rok. K výraznému snížení 

těchto ukazatelů dochází již při použití konfigurace sítě ve variantě 5, kdy vyšlo 

SAIFI=0,0537 1/rok a SAIDI=4,0157 min/rok. Výsledky simulace byly zapsány do tabulek 

a grafů. Program a vstupní data jsou na přiloženém paměťovém médiu. 

Vypočtené ukazatele spolehlivosti: 

- varianta 1: SAIDI=16,3279 min/rok, SAIFI=0,1556 1/rok 

- varianta 2: SAIDI=0,3020 min/rok, SAIFI=0,0156 1/rok 

- varianta 3: SAIDI=1,3965 min/rok, SAIFI=0,0311 1/rok 

- varianta 4: SAIDI=2,4417 min/rok, SAIFI=0,0409 1/rok 

- varianta 5: SAIDI=4,0157 min/rok, SAIFI=0,0537 1/rok 

Analýza dotváří přehled a měla by vliv na rozhodování o jednotlivém vybavení sítě jako je 

např. typ kabelu, dálkově nebo místně ovládaný přístroj. Byly nalezeny kombinace uspořádání 

sítě, pro které vyšly hodnoty ukazatelů spolehlivosti podobné. 

 varianta 3 konfigurace sítě, kabel s měrnou poruchovostí λk=0,08 1/km/rok 

 varianta 4 konfigurace sítě, kabel s měrnou poruchovostí λk=0,05 1/km/rok    

 

o varianta 4 konfigurace sítě, kabel s měrnou poruchovostí λk=0,08 1/km/rok 

o varianta 5 konfigurace sítě, kabel s měrnou poruchovostí λk=0,05 1/km/rok 

 Podle takto vypočtených údajů by mohlo být rozhodnuto o nejvíce ekonomicky výhodném 

uspořádání (jak z pohledu nákladů za nedodržení standartu nepřetržitosti dodávky, tak pohledu 

vstupních investic).  
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7 PŘÍLOHA A 
Tab. 7-1  Ukazatele spolehlivosti využívaná jednotlivými zeměmi  

země index způsob výpočtu pravidla měření 

Rakousko 
ASIDI, ASIFI, ENS  

Přerušený výkon, mnoţství 

nedodané energie 
 

Provozovatelé soustav jsou 

odpovědni za sběr dat. 

Regulátor pouze dělá kontroly 

hodnověrnosti po jejich 

obdrţení. V praxi se běţně 

pouţívá SCADA. 

Belgie (Bruselská oblast) 
SAIDI, SAIFI, CAIDI 

  

vn: počet distribučních 

transformátorů. Pro trafostanice 

s poměrně vysokou se pouţívá 

faktor zlepšení o hodnotě 0,85. 

vvn: mnoţství nedodané energie 

Všichni vvn zákazníci jsou 

vybaveni automatickými odečty. 

Belgie (Flemishská oblast) 
SAIDI, SAIFI, CAIDI 

  

vn: počet distribučních 

transformátorů. Pro trafostanice 

s poměrně vysokou se pouţívá 

faktor zlepšení o hodnotě 0,85. 

vvn: mnoţství nedodané energie 

Všichni vvn zákazníci jsou 

vybaveni automatickými odečty. 

Belgie (Walloonská oblast) 
SAIDI, SAIFI, CAIDI 

  

Počet zákzníků - 

Belgie (federativní) 
AIT, AIF, AID 

Přerušený výkon Pro určení zahájení a doby 

trvání prerušení se pouţívá 

SCADA 

Česká Republika 
SAIDI, SAIFI 

 

Počet zákzníků - 

Dánsko 
SAIDI, SAIFI, ENS 
 

Počet zákzníků 

ENS vyhodnoceny pouze 

případy nad 100 kV 

Průvodce regulačních orgánů 

pro monitoring přerušení 

distribuce a regionálních 

rozvodných společností  

(3. vydání, březen 2008) 

Estonsko 
SAIDI, SAIFI, CAIDI 

Počet odběrných míst - 

Finsko 
SAIDI ; 

T-SAIDI, T-SAIFI 
 

 

Roční spotřeba energie 

- 

Francie 
SAIFI, ENS, AIT 

 

SAIFI: Počet odběrných míst 

ENS, AIT: Přerušený výkon 

Přenosová soustava: Pro 

zapisování přerušení se pouţívá 

SCADA 

Distribuční soustava: 

Informační systém o přerušeních 

je propojen s vn a nn 

zákaznickým informačním 

systémem 

Německo 
SAIDI, SAIFI 

 

nn: počet zákazníků 

vn, vvn:jmenovitý výkon 

- 

Maďarsko 
SAIDI, SAIFI 

 

Počet zákazníků Na hladinách vvn a vn by se 

měla pouţít SCADA. 

Na hladině nn je povolen odhad 

počtu přerušení u zákazníků. 
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země index způsob výpočtu pravidla měření 

Itálie 
Distribuční sítě: SAIDI, SAIFI 

Number of interruptions per 

single MV customer 

Přenosová soust.: ENS, AIT 

SAIDI, SAIFI 

nn: počet zákiazníků 

Jednotlivé ukazatele, ne váţené 

Počet uţivatelů přenosové sítě 

(velcí zákazníci, distributoři, 

generátory). 

Modely připojení jsou 

poţadovány pro všechny 

zákazníky 

Litva 
Distribuční sítě: SAIDI, SAIFI 

Přenosová soust.: ENS, AIT 

Počet zákazníků 

ENS, AIT: Přerušený výkon 

Na hladinách vvn a vn by se 

měla pouţít SCADA. 

Na hladině nn je povolen odhad 

počtu přerušení u zákazníků. 

Lucembursko 
SAIDI, SAIFI, ENS 
 

SAIDI, SAIFI: počet zákazníků 

ENS: Přerušený výkon 

- 

Nizozemsko 
SAIDI, SAIFI, CAIDI 

Počet zákazníků - 

Norsko 
SAIDI, SAIFI, CAIDI, CTAIDI, 

CAIFI, ENS 

 

SAIDI, SAIFI, CAIDI, CTAIDI, 

CAIFI: počet zákazníků 

ENS je vypočítána jako celková 

hodnota 

 

Jednotný systém pro zapisování 

a hlášení (FASIT) platí pro 

všechny společnosti. Distribuční 

společnosti vědí přesně kolik 

zákazníků je napájeno 

z kontrolních bodů (coţ jsou 

distribuční transformátory, nebo 

koncoví zákazníci připojení nad 

1kV) 

Polsko SAIDI, SAIFI Počet zákazníků - 

Portugalsko 
Přenosová soust.: ENS, AIT, 

SAIFI, SAIDI, SARI 

 

MV: END, TIEPI, SAIDI, 

SAIFI 

 

LV: SAIDI, SAIFI 

Trans: SAIFI, SAIDI: Počet 

odběrných míst 

ENS, AIT: Přerušený výkon 

MV:  Počet zákazníků 

END, TIEPI : Přerušený výkon 

LV: Počet zákazníků 

Na hladinách vn, vvn, zvn by 

měla být pouţita SCADA. Na 

hladině nn jsou informace 

o stavu připojení zákazníka, bez 

informace o fázi. Pro jedno 

a dvoufázové přerušení se 

odhaduje jejich počet. 

Rumunsko 
Distribuční sítě: SAIDI, SAIFI,   

ENS, AIT 

Počet zákazníků - 

Slovinsko 
SAIDI, SAIFI 

Počet zákazníků Modely připojení a SCADA 

Španělsko 
TIEPI, NIEPI 

Výkon transformátorů vn / nn 

plus smluvní výkon zákazníků 

vn. 

Modely připojení jsou 

poţadovaný pro všechny 

zákazníky 

Švédsko 
Distribuční sítě: SAIDI, SAIFI 

Přenosová soust.: ENS, AIT 

Počet zákazníků - 

Velká Británie  

 
CI(SAIFI),  CML(SAIDI) 

 

Počet zákazníků Modely připojení jsou 

poţadovaný pro všechny 

zákazníky 
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