
 

 

1 

 

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství 
Fakulta dopravní 

České vysoké učení technické v Praze 

Konviktská 20, 110 00 Praha 1 

 

Technická zpráva č. 17/2019  Důvěrné 

 

Úvodní analýza k projektu ISOLATOR 

(Shrnující dokument) 

 

 

 

 

 

Schválil: 

Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc., vedoucí ústavu 

 

V Praze dne 31. 12. 2019 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 Copyright ČVUT FD – Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství 

Veškeré informace obsažené v této zprávě jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu 

poskytovatele a autorů této zprávy a jejich spolupracovníků. Jejich další šíření podléhá 

písemnému souhlasu autorů. 



3 

Obsah 

 

1 Úvod ................................................................................................................................................... 9 

2 Typy izolátorů pro VVN .................................................................................................................. 11 

2.1 Používané pojmy ......................................................................................................................... 11 

2.2 Rozdělení podle konstrukce izolátorů ......................................................................................... 12 

2.2.1 Třída A............................................................................................................................. 12 

2.2.2 Třída B ............................................................................................................................. 12 

2.3 Rozdělení podle použitého materiálu .......................................................................................... 12 

2.3.1 Keramické materiály, porcelán ........................................................................................ 12 

2.3.2 Skleněné izolátory ........................................................................................................... 13 

2.3.3 Izolátory polymerové ....................................................................................................... 13 

2.3.4 Kompozitní izolátory ....................................................................................................... 13 

2.3.4.1 Stříšky ......................................................................................................................... 14 

2.3.4.2 Jádro – nosná tyč ......................................................................................................... 14 

2.3.5 Kovové koncové armatury ............................................................................................... 14 

3 Model vedení z hlediska energetických ztrát ................................................................................... 16 

3.1 Čtyřpolové náhradní schéma ....................................................................................................... 17 

3.2 Blondelovy konstanty .................................................................................................................. 17 

4 Technické ztráty u vedení VVN a ZVN ........................................................................................... 18 

4.1 Podélné ztráty .............................................................................................................................. 18 

4.2 Ztráty svodem .............................................................................................................................. 18 

4.3 Ztráty svodem u izolátorových závěsů ........................................................................................ 19 

4.4 Ztráty koronou ............................................................................................................................. 20 

5 Analýza rizik a krizové řízení .......................................................................................................... 21 

6 Výsledky projektu ............................................................................................................................ 22 

6.1 Požadované výsledky projektu – senzory .................................................................................... 22 

6.1.1 Senzory svodových proudů.............................................................................................. 22 

6.1.2 Senzory korony ................................................................................................................ 22 

6.1.3 Senzor teploty izolátoru ................................................................................................... 23 

6.2 Požadované výsledky projektu – komunikační prvky ................................................................. 23 

6.3 Požadované výsledky projektu – programové vybavení ............................................................. 24 

6.4 Požadované výsledky projektu – poloprovoz .............................................................................. 24 

6.5 Vedlejší výsledky projektu – analýza rizik a krizový management ............................................. 24 

7 Bibliografie ...................................................................................................................................... 25 

 

 

 





5 

Seznam obrázků 

 

Obr. 1 Rozdílné tvary talířových keramických izolátorů [7] ..................................................................... 12 
Obr. 2 Rozdílné tvary talířových skleněných izolátorů [8] ........................................................................ 13 
Obr. 3 Kompozitní izolátory závěsný a jeho hlavní části [11] ................................................................... 14 
Obr. 4 Kompozitní izolátory s různými armaturami .................................................................................. 15 
Obr. 5 Detail normou definovaných koncovek pro kompozitní izolátory.................................................. 15 
Obr. 6 Čtyřpólový model vedení ............................................................................................................... 16 
Obr. 7 Izolátory (a-roubíkový, b-nosný izolátorový závěs, c-kotevní závěs) ............................................ 19 

 

 

 

 





7 

Seznam tabulek 

 

Tab. 1 Tabulka časování výsledků ............................................................................................................. 10 
Tab. 2 Stupně znečištění izolátorových závěsů.......................................................................................... 18 
Tab. 3 Vypočtené hodnoty pro izolátor LS75/21 ....................................................................................... 19 
Tab. 4 Vypočtené hodnoty pro izolátor LS85/14 ....................................................................................... 19 
Tab. 5 Hodnoty svodových ztrát podle různých typů izolátorů ................................................................. 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

9 

1 Úvod 

Projekt ISOLATOR - Detekce vad isolátorů energetických přenosových soustav stanovil jako hlavní cíl 

vytvoření senzorické sítě pro monitoring rozvoden elektrického proudu, pokrývající kompletní informační 

tok od návrhu speciálních senzorů až po přenos dat ze senzoru a jejich následné zpracování a vizualizaci 

informace. Projekt se zaměřuje na vývoj „smart“ technologie vycházející z konceptu IoT (Internet of 

Things, Internet věcí), pro celostní řešení problematiky bezpečnosti energetických soustav, které jsou 

jednou z nejdůležitějších součástí kritické infrastruktury. Hlavním cílem projektu je vytvoření senzorické 

sítě pro monitoring rozvodných soustav, pokrývající kompletní informační tok od návrhu speciálních 

elektrooptických senzorů až po přenos dat ze senzoru a jejich následné zpracování a vizualizaci informace.  

Dílčími cíli projektu jsou: 

 studie vycházející ze současných světových zkušeností v této oblasti, která vyústí v návrh 

alternativních technologických řešení problematiky, 

 ověření jednotlivých součásti navrženého systému, kterými budou: 

o elektrooptické případně i jiné bezkontaktní senzory použitelné pro oblast velmi vysokého 

napětí v otevřených rozvodnách 

o vysokofrekvenční nebo optický přenos hodnot zjištěných senzory (včetně návrhu 

gateway) 

o možnost datové fúze informací z jednotlivých senzorů 

o programové vybavení serverů pro snímání dat a jejich ukládání do databáze spolu s 

alarmovým mechanismem 

 návrh a realizace grafického uživatelského rozhraní pro vizualizaci informací a systém včasného 

varování 

 realizace pilotního ověření projektu na vybrané části energetické sítě. 

Hlavními výsledky projektu jsou čtyři výsledky typu G (technicky realizované výsledky - prototyp, funkční 

vzorek), dva výsledky typu R (software) jeden výsledek typu Z (poloprovoz, ověřená technologie). 

Vedlejšími výsledky projektu je pět článků ve sborníku a pět článků v odborném časopise. 

Jak vyplývá z předchozího, projekt obsahuje tři základní stavební prvky 

 Senzory a technologie pro monitoring a detekci vad izolátorů 

 Komunikační infrastruktura Internetu věcí 

 Software pro zpracování informací ze senzorů 

Samotné senzory a programové vybavení budou vyvíjeny a laboratorně testovány Ústavem bezpečnostních 

technologií a inženýrství, pro ověřovací pilotní provoz bude vybrána ve spolupráci s ČEPS jedna nebo více 

rozvoden v katastru hlavního města Prahy. Způsob výběru bude ještě upřesněn, ale na základě předběžných 

konzultací ČEPS, v jehož kompetenci jsou stovky rozvoden, se u pilotáže předpokládá nasazení sítě v 

oblastech, kde výrazně vyšší prašnost představuje kritický vliv na funkčnost prvků rozvoden.  

Řešení projektu lze rozdělit do 3 fází, kde jsou pro každou fázi zajištěné předběžné podklady pro 

řešení: 

I. Fáze přípravná (teoretická) - v této fázi se jedná zejména o návrhy senzorických sítí, senzorů, 

softwaru, protokolů, přípravu smluvních podkladů a dalšího. Pro tuto část disponujeme vlastními 

teoretickými návrhy senzorů, podle kterých je již možné začít navrhovat senzory pro testovací 

senzorickou síť. Tyto návrhy upřednostňují jednoduchost před komplexností, čímž se takto 

navržené senzory stávají ideálním nástrojem a vzorem pro návrh složitějších senzorů, pro návrh a 

základní testování rozmanitého SW pro senzorické sítě apod. 

II. Fáze vývojová (výrobní, implementační) Pro tuto fázi projektu, kdy bude přistoupeno k realizaci 

návrhů z 1. fáze, tj. bude zahájena implementace SW, nasazení senzorů a sestavování testovacích 

(experimentálních) senzorických sítí, máme připravenou laboratoř včetně základního vybavení, 

které je nezbytné pro počáteční vývoj a základní testování. 

III. Fáze pilotní (experimentální), která představuje realizaci experimentálních sítí přímo v terénu a 

jejím finálním výsledkem bude praktické ověření. V tomto směru jsme také již zahájili jednání se 



 10 

společností ČEPS, která projevila o senzorické sítě tohoto typu řešící příslušnou problematiku 

zájem a je případně připravena poskytnout testovací rozvodnu pro účely projektu a navrženou síť 

po předání provozovat. 

Součástí projektu je i analýza a návrh managementu rizik, které je možno rozdělit na rizika personální, 

rizika technická a rizika ostatní. Analýza a management rizik stejně jako analýza příslušné kritické 

infrastruktury budou řešeny zvláštní skupinou utvořenou uvnitř výzkumného týmu. 

Termíny odevzdání klíčových výsledků shrnuje tabulka Tab. 1. 

Tab. 1 Tabulka časování výsledků 

Výsledek Druh výsledku Dosažení výsledku 

Senzor pro detekci vad isolátorů G – funkční vzorek M24 

Bezkontaktní senzor pro snímání teploty isolátoru G – funkční vzorek M24 

Gateway pro příjem informací ze senzorů a jejich 

následné odesílání dále do sítě 

G – funkční vzorek M24 

Transceiver pro odesílání informace ze strany 

senzoru 

G – funkční vzorek M24 

Senzorická síť rozmístěna v cílovém prostředí, 

pokrývající (point to point) celý informační tok od 

senzoru k vizualizaci a vyhodnocení informace 

Z - poloprovoz M36 

Speciální vizualizační software pro přehled o stavu 

komponent sítě a případné včasné varování, 

potenciálně integrovatelný do dohledových systémů 

konečného uživatele (uživatelů). 

R - software M32 

Sada programového vybavení pro správu předmětné 

sítě (vzdálený upgrade systému, konfigurační 

nástroje, vyhodnocovací algoritmy atd.) 

R - software M32 

Publikace ve významných obdobných časopisech a v 

příspěvcích na prestižních mezinárodních odborných 

konferencích 

J - publikace Průběžně 

 

Projekt byl zahájen 1. října 2019 a plánované datum ukončení je 31. prosince 2022. 
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2 Typy izolátorů pro VVN 

Izolátory slouží k oddělení elektrického napětí vodičů od prvků, které nesmí být pod napětím. Pro správnou 

funkci tedy musí být vyrobeny z elektrického nevodivého materiálu. Další funkcí izolátoru je mechanické 

upevnění vodiče na základní konstrukci. Dle normy ČSN EN 62223 [1] je doslovná definice izolátoru 

„zařízení určené k elektrické izolaci a mechanickému upevnění zařízení nebo vodičů, které mají rozdílný 

elektrický potenciál“. Podrobnosti k jednotlivým typům izolátorů a jejich vlastností je možno najít v [2] 

2.1 Používané pojmy 

Níže jsou uvedeny definice pojmů týkajících se izolátorů pro venkovní vedení, které jsou zavedeny v normě 

ČSN EN 62223: 

 Talířový izolátor: izolátor, který se skládá u izolační části obvykle ve tvaru disku nebo zvonu s 

žebry nebo bez nich na povrchu a koncovými armaturami skládající se z vnější čapky a vnitřní 

paličky upevněné souose; 

 Plnojádrový izolátor: izolátor, jehož jádro je plné a skládá se pouze z homogenního izolačního 

materiálu; 

 Kompozitní izolátor: izolátor zhotovený ze dvou izolačních částí, a to jádra a pláště, vybavených 

koncovými armaturami (mohou se například skládat buď z jednotlivých stříšek s mezilehlým 

povlakem nebo bez mezilehlého povlaku, anebo z pláště přímo lisovaného nebo litého v jedné 

části nebo po částech na jádro); 

 Polymerový izolátor: izolátor, jehož izolační tělo se skládá alespoň z jednoho materiálu 

organického původu (Polymerové izolátory jsou také známy pod názvem nekeramické izolátory. 

Ke koncům izolačního těla může být připojeno spojovací zařízení); 

 Izolátor z pryskyřice: polymerový izolátor, jehož izolační část se skládá z pevného dříku a z něj 

vyčnívajících stříšek, vyrobený pouze z jednoho materiálu na organické bázi (například 

cykloalifatický epoxid); 

 Tyčový izolátor: pevný izolátor určený pro zatížení v tahu, obsahující izolační část mající 

přibližně kruhový válcový dřík se stříškami nebo bez nich a vnější nebo vnitřní koncové armatury 

připevněné na obou koncích; 

 Podpěrný izolátor pro vedení: pevný izolátor určený pro zatížení na ohyb, tah a tlak, vyrobený 

z jednoho nebo více izolačních materiálů sestavených na kovové základně, která je určena pro 

pevnou montáž na opěrnou konstrukci; 

 Závěsný izolátor: talířový nebo tyčový izolátor, jehož koncové armatury jsou vhodné pro 

pohyblivé spojení k jiným podobným závěsným izolátorům nebo spojovacím armaturám; 

 Izolátorový řetězec: jeden nebo více závěsných izolátorů, vzájemně spojených a určených k 

pohyblivému připojení vodičů zatížených hlavně tahem; 

 Přeskoková vzdálenost: nejkratší vzdušná přeskoková vzdálenost vně izolátoru mezi kovovými 

částmi, které obvykle mají mezi sebou provozní napětí; 

 Povrchová cesta: nejkratší vzdálenost nebo součet nejkratších vzdáleností po povrchu izolátoru 

mezi dvěma vodivými částmi, které obvykle mají mezi sebou provozní napětí. V tomto případě 

se povrch cementu nebo jakýkoli jiný plně neizolující spojovací materiál nepovažuje za část 

tvořící povrchovou cestu. Jestliže je vrstva o vysokém odporu použita na části izolačního tělesa 

izolátoru, jsou takové části považovány za účinně izolující povrchy a vzdálenost přes ně je 

součástí povrchové cesty; 

 Přeskok na izolátoru: průrazný výboj vně izolátoru a přes jeho povrch, spojující ty části, mezi 

nimiž se vyskytuje provozní napětí; 

 Průraz izolátoru: trvalá ztráta dielektrické pevnosti způsobená porušujícím výbojem, 

procházejícím skrz pevný izolační materiál izolátoru; 

 Koncová armatura: nedílná součást nebo pevná část izolátoru, určená k jeho připojení k nosné 

konstrukci nebo k vodiči, nebo k části zařízení, nebo k jinému izolátoru. V případě, že je koncová 

armatura kovová, používá se obvykle termín kovová armatura. 
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2.2 Rozdělení podle konstrukce izolátorů 

Norma ČSN IEC 383-1 [3] uvádí dělení podle konstrukce do Třídy A a Třídy B.  

2.2.1 Třída A 

Izolátor třídy A je označován izolátor, jehož délka nejkratší průrazné dráhy v pevném izolačním materiálu 

se rovná nejméně polovině délky nejkratší přeskokové vzdálenosti vzduchem vně izolačního tělesa. 

2.2.2 Třída B 

Izolátor třídy B je izolátor, jehož délka nejkratší průrazné dráhy v tuhém izolačním materiálu je kratší než 

polovina délky nejkratší přeskokové vzdálenosti vzduchem vně izolačního tělesa. 

2.3 Rozdělení podle použitého materiálu 

Materiály, které se používají pro výrobu izolátorů, pro elektrické použití jsou specifikovány v normách. 

Norma ČSN EN 60672-1 [4]definuje keramické, skleněné, sklokeramické a slídové materiály se skelnou 

vazbou. Norma ČSN EN 61109 [5] popisuje kompozitními izolátory. 

2.3.1 Keramické materiály, porcelán 

Dle normy ČSN EN 60672-1 pro izolátory VN a VVN, lze použít materiály ze skupiny C 100 – Alkalické 

hlinitokřemičitany. 

Ze skupiny C 100 patří nejčastěji používané typy: 

 C 120 – Porcelán hlinitý, který má uvedenou pevnost v ohybu > 110 MPa. 

 C 130 – Hlinitý porcelán s pevností v ohybu > 160 MPa. 

Pro vnější použití se keramické izolátory běžně vyrábí z tvrdého porcelánu – elektrické keramiky, jejíž 

složení tvoří převážně kaolín 42 – 60 %, křemen 12 – 40 % a 17až 27 % živec. Při výrobě se tyto suroviny 

rozmelou, smíchají s vodou a výsledné těsto se nechá dlouho uležet. Po výrobě požadovaného tvaru, se 

izolátor pomalu suší a posléze se vypálí při teplotě 900 °C. Pro získání hladšího povrchu se izolátor namáčí 

v řídké kaši, tzv. glazuře. Glazura je tenká sklovitá vrstva na povrchu izolátoru, která je vyrobena z 

křemičitanu s přídavkem barvících oxidů a jiných chemických složek ovlivňujících barvu, lesk a tavbu. V 

závislosti na poměru jednotlivých materiálů a samotného tvaru izolátoru dochází k dalšímu vypalování s 

délkou trvání až 45 hodin při teplotě až 1450 °C. Výsledný izolátor se zmenší až o 25 % původního tvaru. 

Pro vypalování se používají pece kruhové nebo tunelové. Silně vypálený porcelán je velmi dobrý, co se 

týče elektrické kvality, dosahuje ovšem horších mechanických vlastností [6]. Mezi dobré vlastností 

keramických izolátorů patří jejich samočisticí schopnost. Pokud prší nebo sněží, nanesený prach steče po 

glazovaném povrchu. Problémem je jejich samotná váha při velkých rozměrech.  

 

Obr. 1 Rozdílné tvary talířových keramických izolátorů [7] 

U izolátorů je jejich limitujícím faktorem životnost. Vlivem stárnutí materiálu dochází k praskání izolátorů, 

které je způsobeno zejména vlivem změny klimatických podmínek. Izolátory tak významně ovlivňují 



 

 

13 

spolehlivost dodávky elektrické energie. Postupem času docházelo k vývoji mechanických vlastností 

porcelánových izolátorů. 

2.3.2 Skleněné izolátory 

Norma ČSN EN 60672-1 [4] udává různé skupiny složení skla, které jsou vhodné jako izolační materiál 

pro izolátory VVN. Například skupiny: 

 G 100 – Alkalicko-vápenato-křemičitá (podskupiny: G 110 – chlazený, G 120 – tvrzený); 

 G 200 – Boritokřemičitá skla s vlastnosti odolnosti proti korozi, vysoká rezistivita a nízké ztráty; 

 G 400 – Hlinito-vápenato-křemičitá skla vhodné pro izolátory se zatmeleným roubíkem s 

vlastností mírné roztažnosti; 

 G 500 a G 600 olovnato a barnato-alkalicko-křemičitá s použitím pro zátavy sklo-kov s vysokou 

roztažností. 

 

Obr. 2 Rozdílné tvary talířových skleněných izolátorů [8] 

Rozdíly mezi skleněným izolátorem a keramickým izolátorem jsou ve výrobním postupu. Oproti 

keramickým izolátorům, které potřebují další vrstvu tzv. glazuru, skleněné izolátory mají povrch hladký už 

po vypálení. Samotná délka vypalování u skleněného izolátoru je kratší oproti keramickému izolátoru. 

Naproti tomu je samotné sklo křehčí než tvrdý porcelán. Křehkost skla je způsobena vnitřním napětím, 

pokud tedy dojde k nárazu, zapříčiní to prasknutí celého izolátoru. Pro napěťovou hladinu 22 kV a vyšší se 

vyrábí izolátory z obyčejného boritého skla, které se tvrdí, abychom se zbavili vnitřního napětí. Tvrzené 

sklo má dobré dielektrické vlastnosti, které jej činí méně náchylné na průraz. Dobře vyrobený skleněný 

izolátor má vysokou spolehlivost a životnost delší než 30 let. Jelikož jsou izolátory vyráběny podle 

standardizovaných rozměrů, stejně jako keramické talířové izolátory, jsou snadno zaměnitelné v případě 

poruchy a nutné výměny. V současné době se závěsné izolátory z tvrzeného skla používají na všech 

napěťových hladinách po celém světě [9]. 

2.3.3 Izolátory polymerové 

Polymerovými izolátory, které jsou známé pod názvem nekeramické izolátory, se zabývá norma ČSN EN 

62217 ed.2 [10]. Tato norma říká, že izolátory mohou být vyrobeny buď z jednoho izolačního materiálu 

organického původu, například izolátory z pryskyřice. Pokud je izolátor vyroben ze dvou a více izolačních 

materiál, poté se jedná o izolátory kompozitní. „Izolační materiály jsou obecné síťované organické 

materiály chemicky složené z uhlíku nebo křemíku a tvoří izolační tělo izolátoru. Izolační materiály se 

mohou skládat z organických materiálů obsahující různé anorganické a organické přísady, jako plniva a 

nastavovače. Často se na koncích izolační části používají koncové armatury, které přenášejí mechanické 

zatížení.“ Norma zahrnuje plnojádrové a duté izolátory. 

2.3.4 Kompozitní izolátory 

Podle normy ČSN EN 61109 [5] je kompozitní izolátor definován jako izolátor, který je vyroben ze dvou 

izolačních částí. Kompozitní izolátor se podle této normy značí písmeny CS. Například označený izolátor 

– CS 120 S16 B16 nám říká, že se jedná o izolátor kompozitní, který má specifické mechanické zatížení 
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120 kN. Písmeno S udává spojení pánvičky na horním konci o velikosti spojení 16 a písmeno B udává 

spojení paličky také o velikosti 16. Jádro nosného prvku vyrobeného ze skelných vláken zalitých základní 

hmotou na bázi pryskyřice nebo jiného homogenního izolačního materiálu, jako je porcelán, pro dosažení 

maximální pevnosti v tahu. Dále se skládá z pláště, což je vnější izolační část, která zajišťuje nezbytnou 

povrchovou dráhu tvořenou stříšky. Plášť pak slouží i jako ochrana jádra, vůči povětrnostním vlivům. 

Izolátor je dále doplněn kovovými spojovacími armaturami, které slouží pro připojení na nosnou 

konstrukci.  

 

Obr. 3 Kompozitní izolátory závěsný a jeho hlavní části [11] 

Použité materiály a konstrukční detaily mohou být u různých výrobců zcela rozdílné. Výhody oproti 

keramickým jsou především v rozdílu hmotnosti, oproti keramickým jsou kompozitní izolátory asi o 90 % 

lehčí. Díky zmenšené hmotnosti se s nimi daleko lépe manipuluje, ať už při dopravě nebo samotné montáži, 

která je jednoduchá. Výsledkem snadné manipulace může být snížení celkových nákladu. Další z výhod 

kompozitních izolátorů je jejich vysoká odolnost proti rázům [6]. 

2.3.4.1 Stříšky 

Jak je psáno v předchozí kapitole stříšky slouží k prodloužení povrchové dráhy. Tvar, velikost, popřípadě 

četnost stříšek ovlivňuje výsledné znečištění. Jako materiál používané na plašť respektivě na stříšky se 

nejčastěji používá silikonové pryže (guma), která obsahuje 80 až 90 % silikonového polymeru vyrobeného 

speciálně pro splnění elektrických vlastností při velmi vysokém napětí. Dále pak díky vysokému obsahu 

silikonového oleje mají střísky dobrou hydrofobní a samoregenerační vlastnost, což zabezpečuje 

bezproblémový provoz i v silně znečištěném průmyslovém prostředí. Jednotlivé stříšky jsou 

navulkanizovány na tyč. Stříšky mohou být s nebo bez žeber [11], [6]. 

2.3.4.2 Jádro – nosná tyč 

Nosná tyč se skládá ze skelných vláken, které jsou spojeny pomocí pryskyřicí. V novějších jádrech se 

namísto pryskyřice používá umělá hmota. Celkový počet vláken určuje výslednou pevnost v tahu, v ohybu 

a v tlaku, popřípadě kombinaci. Pomocí prosvícení se zkontroluje vnitřní struktura bez poruch. Délka a 

průměr zaleží na zvolené aplikaci. Posléze se na povrch při vysoké teplotě pomocí vulkanizace nanese 

vrstva gumového materiálu. Vzájemnou reakcí dojde k optimálnímu spojení bez případných bublin či 

mezer. Vysoké požadavky na použité materiály jsou především na odolnost proti vlhkosti, na mechanické 

odolnosti a na chemické odolnosti [6] [11]. 

2.3.5 Kovové koncové armatury 

Kovové armatury jsou nalisované za studena. Podle aplikace se volí daná koncovka. Po zalisování se 

armatura zkontroluje na tah a tlak, posléze je jádro a kovová armatura uzavřena pomocí silikonu nebo jiného 

materiálu. Důležité je, aby takto uzavřený spoj byl dostatečně těsný, aby spojem nepronikala vlhkost. Tento 

aspekt určuje samotnou životnost, neboť se jedná o jeden z nejdůležitějších konstrukčních prvků u 

kompozitního izolátoru.  



 

 

15 

 

 

Obr. 4 Kompozitní izolátory s různými armaturami 

 

 

Obr. 5 Detail normou definovaných koncovek pro kompozitní izolátory 

Na Obr. 2-6 jsou zobrazený normou definované koncovky pro kompozitní izolátory. Spojení jednotlivých 

prvků je možné takto, (v závorce uvedené označení dané koncovky): 

 spojení paličky (B) a pánvičky (S), 

 spojeni oko (T) a vidlice (C), 

 spojení Y – vidlice (Y) a vidlice (C), 

 spojení oválné oko (E). 

Pro určení rozměrů spojení paličky a pánvičky slouží mezinárodní norma IEC 120 a pro spojení oko vidlice 

IEC 471. Rozměry pro ostatní spojení jsou součástí normy ČSN EN 61466-1. Materiál koncových armatur 

je nejčastěji z kujné oceli, temperované nebo tvárné litiny. Avšak mohou se použít i jiné materiály, pokud 

mají mechanické charakteristiky odpovídající požadavkům v normě ČSN EN 61466-1. 
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3 Model vedení z hlediska energetických ztrát 

Pro pochopení vzniku ztrát na izolátorech musíme vyjít ze skutečnosti, že izolátor je součástí vedení VVN 

a nejdříve definovat fyzikální veličiny, které tvoří parametry vedení a popis vedení náhradním odvodem. 

Náhradní obvod tvoří zapojení různého počtu prvků R, L, C, G. Pro fyzikální představu se zobrazuje 

jednopólový model s uvedenými parametry. Vedení si představíme jako souhrn nekonečného počtu těchto 

elementů o délce dx vztažených na jednotku délky. 

 

Obr. 6 Čtyřpólový model vedení 

Obecně uvažujeme tyto základní parametry: 

 • činná rezistence R (Ω) 

 • provozní indukčnost L (H) 

 • provozní kapacita C (F) 

 • svod (svodová vodivost) G (S) 

Těmito základními hodnotami vztaženými na jednotku délky lze popsat každé vedení, které přenáší 

elektrickou energii. Při výpočtech střídavých vedení VVN a ZVN jsou uvažovány všechny čtyři parametry 

vedení. Základními parametry vedení jsou činná rezistence R a induktivní reaktance XL, tvoří podélnou 

impedanci vedení 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋𝐿 R- 1 

kde 

Z - impedance (Ω/km) 

R - činná rezistence (Ω/km) 

XL - induktivní reaktance (Ω/km) 

Reálnou část podélné impedance tvoří činná rezistence a imaginární část tvoří induktivní reaktance XL 

𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 R- 2 

kde 

L - indukčnost (H/km) 

w - úhlový kmitočet (rad/s) 

Provozní kapacita vedení C a svodová vodivost G tvoří tzv. příčnou admitanci vedení, která bude centrem 

zájmu projektu z pohledu detekce nebo včasného varování vzniku nebo náhlého zvýšení těchto ztrát 

𝑌 = 𝐺 + 𝑗𝜔𝐶 R- 3 

kde 

Y - admitance (S/km) 

w - úhlový kmitočet (rad/s) 

G - svodová vodivost (S·km-1) 

C - provozní kapacita (F) 
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3.1 Čtyřpolové náhradní schéma 

Pokud budeme řešit vedení jako obecný čtyřpól, pak obecně platí: 

�⃗⃗� 1 = 𝐴 . �⃗⃗� 2 + �⃗� . 𝐼 2 

𝐼 1 = 𝐶 . �⃗⃗� 2 + �⃗⃗� . 𝐼 2 
R- 4 

kde 

U1 - vstupní napětí (V) 

I1 - vstupní proud (A) 

U2 - výstupní napětí (V) 

I2 - výstupní proud (A) 

a A,B,C,D jsou tzv. Blondelovy konstanty. Jestliže známe Blondelovy konstanty, můžeme pak vyčíslit 

hodnoty vstupního proudu a napětí. 

3.2 Blondelovy konstanty 

Při řešení vedení VVN a ZVN pomocí náhradního schématu vycházíme ze zadaných poměrů jednoho konce 

vedení pro stanovení poměrů druhého konce, kde důležitou roli hrají tzv. Blondelovy konstanty [12]. Při 

znalosti poměrů můžeme určit účinnost přenosu a činné ztráty vedení. Vedení nahradíme modelem s 

rozloženými parametry a při výpočtech bereme v úvahu všechny náhradní parametry vedení. Pro vyčíslení 

poměrů vedení použijeme Blondelovy konstanty (A, B, C, D), kde 

𝐴 = cosh(γ⃗ . l) 

�⃗� = 𝑍𝑣. sinh(γ⃗ . l)  [Ω] 

𝐶 =
sinh(γ⃗ . l)

Z𝑣
[𝑆] 

�⃗⃗� = sinh(γ⃗ . l) 

R- 5 

kde 

g - činitel šíření (km-1) 

l - délka vedení (km) 

Zv - vlnová impedance (W) 

Vedení, pokud je delší a předpokládá se značná nehomogenita, je možno rozdělit do úseků, každý z nich 

nahradit čtyřpólem a výsledná rovnice bude mít tvar 

(
�⃗⃗� 𝑓𝑚

𝐼 𝑚
) = (

𝐴 𝑚�⃗� 𝑚

𝐶 𝑚�⃗⃗� 𝑚
)(

�⃗⃗� 𝑓𝑚+1

𝐼 𝑚+1

) R- 6 
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4 Technické ztráty u vedení VVN a ZVN 

Ztráty na venkovním vedení můžeme rozdělit na ztráty podélné – Jouleovy, které se mění s kvadrátem 

zatížení a ztráty příčné, které jsou závislé na napětí. Příčné ztráty jsou způsobeny  

 svodem přes izolátory v závislosti na znečištění a klimatických podmínkách a 

 koronou v závislosti na konstrukci vodičů, jejich uložení, znečištění a klimatických podmínkách. 

4.1 Podélné ztráty 

Podélné neboli Jouleovy ztráty tvoří převážnou část ztrát na vedení a vznikají průchodem proudu vodičem, 

projevují se jako oteplení vodiče a jsou úměrné druhé mocnině proudu, který jím prochází. Velikost těchto 

ztrát je možno vyjádřit jako 

∆𝑃 = 𝑘𝑧 ∙ 𝑅 ∙ 𝐼2 R- 7 

kde 

DP - Jouleovy tepelné ztráty na vedení, 

kz - činitel zatížení, 

R - odpor vodiče pro daný segment vedení, 

I - protékající proud. 

Činitel zatížení kz je závislý na rozložení odběru podél vedení a bývá 1÷3. U vedení VVN a ZVN je činitel 

zatížení zpravidla roven 3, neboť celou délkou jeho vedení protéká stejný proud až k místu odběru. 

4.2 Ztráty svodem 

Svodová vodivost tvoří jeden z parametrů příčné admitance vedení, který se u napěťových úrovní 400 kV 

a 220 kV nezanedbává, protože jeho velikost dosahuje již značných hodnot. V technické praxi totiž 

neexistuje absolutní elektrický izolant, a proto při provozu vedení prochází za určitých podmínek (např. 

znečištění izolátorů, vlhko, déšť) svodový proud. Tento proud teče z vodiče přes izolátory a sloupy do 

země. Svod závisí nejenom na kvalitě izolátorů, ale také na atmosférických a provozních podmínkách a 

způsobuje na vedení činné ztráty. Obvykle se vyjadřuje v hodnotách svodových ztrát na kilometr vedení. 

Svodové ztráty lze vyčíslit [13] 

∆𝑃 = 3 ∙ 𝑈𝑓
2 ∙ 𝐺𝑠 = 𝑈𝑠

2 ∙ 𝐺𝑠 R- 8 

kde 

DP - svodové ztráty na vedení [W . km-1], 

Uf - fázové napětí [V], 

Us - sdružené napětí [V], 

Gs - svodová vodivost [S. km-1]. 

Uvedený postup výpočtu je dle literatury zjednodušený a metodika výpočtu ztrát svodem je v této části 

jenom informativní. Na svod izolátoru má vliv znečištění izolátorových závěsů, kde rozeznáváme čtyři 

stupně – viz tabulka 

Tab. 2 Stupně znečištění izolátorových závěsů 

Stupeň znečištění Výdržná jednotková vodivost 

vrstvy [uS] 

Minimální délka měrné povrchové 

dráhy (mm·kV-1) 

I 15 16 

II 24 20 

III 36 25 

IV 50 31 

Odstranění nečistot z izolátorů se provádí buď čištěním pod tlakem vody (30 min; tzv. umělý déšť), nebo 

mechanickým čištěním. Svodový odpor se liší podle typu izolátoru – viz obrázek Obr. 7. 
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Obr. 7 Izolátory (a-roubíkový, b-nosný izolátorový závěs, c-kotevní 

závěs) 

4.3 Ztráty svodem u izolátorových závěsů 

Svodové proudy způsobují na vedeních VVN a ZVN podstatnou část technických ztrát. Tyto ztráty jsou 

způsobeny převážně špatnou nebo nedokonalou izolací a to především nečistotami na izolátorových 

závěsech. Nečistoty usazené na izolátorech způsobují tok svodových proudů, a tím zvýšení elektrických 

ztrát. Znečištění ovlivňuje přímo velikost svodového proudu. 

Vrstvy nečistot na izolátorech jsou způsobeny čistotou ovzduší a průmyslovou činností v lokalitě, kde 

se vedení VVN a ZVN nachází. Aby se zmenšily svodové proudy na povrchu izolátoru, přicházejí výrobci 

s novými trendy, mezi které patří délka a tvar povrchové dráhy, průměr a nové konstrukční materiály 

izolátorů. 

Tvarový faktor prezentuje činitel, který zahrnuje délku a tvar povrchové dráhy izolátoru bez vlivu 

vrstvy znečištění [14]. Pomocí tvarového faktoru je pak možno určit vodivost izolátoru. Čím je tvarový 

faktor větší, tím je potom svodový proud po povrchu izolátoru menší. Při výpočtu činitele tvaru musíme 

znát základní rozměry izolátoru.  

Tab. 3 Vypočtené hodnoty pro izolátor LS75/21 

 

 

Tab. 4 Vypočtené hodnoty pro izolátor LS85/14 

 

Na základě vypočtených tvarových faktorů izolátoru je možno vypočítat svodové proudy pro dané tvary 

izolátoru. Některé případy uvádí Tab. 3 Vypočtené hodnoty pro izolátor LS75/21Tab. 3 a Tab. 4. 

Podrobnosti o výpočtu tvarového faktoru izolátoru lze najít v [15]. Tamtéž je porovnání svodových ztrát 
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pro různé typy izolátorů na modelových vedeních o délce 100 km s 330 stožáry. Výsledky jsou uvedeny v 

Tab. 5. 

 

Tab. 5 Hodnoty svodových ztrát podle různých typů izolátorů 

  

4.4 Ztráty koronou 

Intenzita elektrického pole v okolí vodičů VN a VVN může za jistých předpokladů překročit elektrickou 

pevnost vzduchu, přičemž určitá část elektrického náboje vystoupí z vodiče do okolí. Tento jev (korona) 

způsobuje zvýšení ztrát elektrické energie a vysokofrekvenční rušení. Korona je doutnavý výboj bledě 

fialové až narůžovělé barvy, který se objeví, překročí-li intenzita elektrického pole pevnost vzduchu (cca 

30kV.cm-1). Ne vždy je korona pouhým okem pozorovatelná a způsobuje značné ztráty na vedení: 

 0,5 kW/km pro vedení 110 kV 

 1,3-2,5 kW/km pro vedení 400 kV, dvojsvazek 

Vzhledem ke ztrátám korónou je nutné volit vodič s dostatečným průřezem (vyplývá ze vzorce pro UKR). 

V praxi se velký průměr vodiče nahrazuje dutými lany nebo svazkovými vodiči. Svazkové vodiče se 

dielektricky jeví jako jednoduchý vodič o daleko větším ekvivalentním poloměru re. Fázové napětí, při 

kterém se koróna začne objevovat, se nazývá kritické napětí koróny 

𝑈𝐾𝑅 = 48,6 ∙ 𝑚1 ∙ 𝑚2 ∙ 𝛿 ∙ 𝑟 ∙ 𝑙𝑜𝑔
𝑎𝑠

𝑟
= 𝑈𝑠

2 ∙ 𝐺𝑠 R- 9 

kde 

UKR - kritické napětí korony [kV], 

m1 - součinitel hladkosti vodiče, obvykle mezi 0,84 až 0,95, 

m2 - součinitel počasí, krásné počasí = 1, špatné počasí = 0,8 

r - poloměr vodiče [cm]. 

as - střední vzdálenost vodičů [cm]. 

d - poměrná hustota vzduchu závislá na nadmořské výšce, tlaku a teplotě. 

Výpočet ztrát korónou se v ČR prováděl podle Směrnice ministerstva paliv a energetiky [16], která je už 

poměrně zastaralá. Většina lokálních prací týkajících se ztrát korónou byla vydána v 60tých a 70tých létech 

minulého století. V roce 2005 byla metodika upravena pro ČEPS na základě výsledků měření a výpočtů 

provedených EGÚ – Laboratoře velmi vysokého napětí a.s. [17]. 

V rámci uvedené práce byla provedena měření svodových proudů na izolátorových závěsech s 

tyčovými, skleněnými čapkovými a kompozitními izolátory, která prokázala, že na závěsech s čapkovými 

a kompozitními izolátory lze ztráty způsobené svodovými proudy zanedbat ve srovnání se ztrátami 

způsobenými korónou. U tyčových izolátorů jsou ztráty vyšší. Pro orientaci je vhodné uvést, že celkové 

ztráty na vedeních ČEPS činí pro vedení 220 kV 960 kW tj. ročně 8 410 MWh a pro vedení 400 kV 

3 490 kW tj. ročně 30 540 MWh. 
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5 Analýza rizik a krizové řízení 

Změna stavu izolátoru na vedení VVN nebo v příslušné rozvodně může vést k fatální poruše celého 

rozvodného systému. Z tohoto důvodu se předpokládá i realizace nezbytné analýzy rizik a návrh postupů 

krizového řízení v takových případech. 

První část je zaměřena na průběžné analýzy rizika, které budou identifikovat možná ohrožení výpadku:  

 senzorů: analýza možných ohrožení funkčnosti senzoru nebo senzorů a analýzy spolehlivosti s 

ohledem na bezpečnostní praxi 

 technologie pro monitoring: analýza možných ohrožení funkčnosti celé technologie pro 

monitoring a následné provedení analýzy spolehlivosti v bezpečnostní praxi. 

Tato část projektu je úzce spojena se samotným vývojem senzorů a celé senzorické sítě. Výstupy analýzy 

rizika budou promítnuté do tvorby senzorické sítě tak aby byla identifikovaná ohrožení minimalizovaná a 

vytvořila se spolehlivá funkční monitorovací síť. Analýza rizika bude prováděna po každé dílčí etapě 

vývoje senzorů a senzorické sítě.  

Druhá část je zaměřena na odolnost energetických soustav s ohledem na kybernetická ohrožení a 

funkčnost senzorické sítě. V průběhu projektu budou analyzovány kybernetické hrozby, které by mohly 

ovlivnit funkčnost senzorické sítě a snížit odolnost energetické soustavy s ohledem na narušení funkčnosti 

kritické infrastruktury. Budou prováděny analýzy kybernetického ohrožení z pohledu krizového řízení.  

Třetí část je zaměřena na dodržování bezpečnostních zásad vycházející z aktuálně platné legislativy 

podmínkám pro nasazení systému v prostředí kritické infrastruktury. Tato část musí být důsledně 

dodržována z důvodu zasažení jak do kritické infrastruktury České republiky, tak i do evropské kritické 

infrastruktury evropské, kam energetická soustava patří. Projekt se bude zabývat analýzou platné legislativy 

v oblasti ochrany kritické infrastruktury jak na národní úrovni, tak bude zahrnovat legislativně právní 

dokumenty na evropské úrovni. Tato etapa bude zahrnovat vytvoření bezpečnostních postupů pro jednotlivé 

komponenty senzorické sítě i celé technologie pro monitoring. Vytvořené bezpečnostní postupy budou 

ověřeny v laboratorních podmínkách (v případě dohody s provozovatelem energetické soustavy budou 

bezpečnostní postupy ověřeny i v reálném prostředí) a výsledky testů budou zahrnuty do metodických 

postupů ochrany senzorické sítě. Tato část projektu probíhá po celou dobu trvání a výsledky budou 

promítnuté do samotných hlavních výstupů projektu.   
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6 Výsledky projektu 

Požadované výsledky projektu jsou shrnuty v tabulce Tab. 1. Z těchto výsledků lze vydělit  

 výzkum a vývoj vhodných senzorů 

 výzkum a vývoj popř. aplikace přenosových metod a přenosových prvků (gateway, transceivery) 

 software pro vizualizaci stavu monitorovaných prvků a administraci sítě senzorů 

 poloprovoz na vybraném území 

S tím jsou spojeny příslušné publikace v odborných časopisech a na prestižních konferencích. S ohledem 

na charakter projektu bude nutno definovat i přidružené výsledky projektu – analýzu rizik při poruše 

izolátorů a případné postupy v oblasti krizového řízení. 

6.1 Požadované výsledky projektu – senzory 

Ze zadání projektu a předchozích úvah je zřejmé, že pro spolehlivý monitoring bude nutno využít 

kombinace různých senzorů, specificky kombinace senzorů svodových proudů a senzorů korony. Uvedené 

senzory, resp. senzorické metody jsou popsány v následujících kapitolách. 

6.1.1 Senzory svodových proudů 

Ztráty vznikající svodovými proudy u izolátorů byly podrobně popsány v kapitolách 4.2 a 4.3. Zdroj těchto 

ztrát lze spatřovat ve dvou základních oblastech 

 vlastnostech materiálu, ze kterých izolátor vyroben, viz kapitola 2.3, 

 vlivu okolí, tedy vnějšího prostředí, ve kterém je izolátor instalován. 

Ve druhém případě se zejména jedná o usazování kontaminantů na povrchu izolátoru, které mohou vodivost 

povrchu izolátoru ohrozit. Kontaminanty ve spojení se vzdušnou vlhkostí vytváří vodivý film, resp. vodivou 

vrstvu, která zvyšuje vodivost povrchu izolátoru a tím zvyšuje i svodové proudy. Změny svodového proudu 

odráží vývoj vodivosti povrchu izolátorů, a tak je možno získat celou řadu informací o kvalitě izolace mezi 

živým vodičem a zemí, která může vést i ke včasnému varování před případnou větší poruchou izolátoru. 

 Měření svodové ho proudu je možno uskutečnit dvěma způsoby 

 měřením svodového proudu, který protéká zemím ukotvením izolátoru, kdy tento proud bude 

použit k vytvoření dostatečně velkého napětí na měřícím transformátoru a dále zpracován, 

 vytvořením paralelní cesty na části izolátoru, která bude mít nižší odpor než příslušná část 

izolátoru, a tedy umožní měření potenciálového rozdílu mezi vyhrazenými částmi izolátoru. 

Obě dvě tyto metody budou předmětem dalších analýz, a to jak co se týče jejich technické implementace, 

tak i citlivosti vzhledem ke změnám povrchových vlastností izolátoru. 

6.1.2 Senzory korony 

Korónové výboje jsou jedním z vážných nedostatků izolace vnější rozvodných systémů vysokého napětí a 

jejich detekce je důležitá pro zjišťování stavu izolací. Pro detekci korónového výboje je možno použít 

několik metod, zejména pak  

 detekci akustických projevů v oblasti ultrazvuku, které korónový výboj vydává; 

 detekci elektromagnetických emisí, které jsou generovány během výboje. Tyto emise se nalézají 

v pásmu 30 až 300 MHz a je otázkou spolehlivosti případné frekvenční analýzy, zda je tento 

způsob použitelný pro detekci koruny, neboť v této oblasti může dojít ke značnému narušení 

šumem; 

 snímání ultrafialového záření vydávaného výbojem. Tento způsob detekce se ukazuje jako 

vhodný zejména tam, kde izolátory jsou instalovány ve vnitřním prostředí. Ve vnějším prostředí 

dochází k rušení zejména oblasti UV spektra, které je vyzařováno sluncem. Řešení tohoto 

omezení pak spočívá spíše ve vhodném výběru detekované vlnové délky a mechanických 

zábranách, jež omezují přímý dopad slunečních paprsků na senzor. 
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Výše uvedené metody budou předmětem dalších analýz, a to jak co se týče jejich technické implementace, 

tak i citlivosti vzhledem ke snímanému parametru korony. 

6.1.3 Senzor teploty izolátoru 

Teplota izolátoru může být významným parametrem při sledování jeho poruchy, neboť odráží stav 

izolačního materiálu, a to jak na povrchu, tak i uvnitř izolátoru. Pokud dojde k významnému snížení 

hodnoty odporu izolačního materiálu, stoupne proud protékající tímto izolátorem a následuje zvýšení jeho 

teploty. Tato metoda bude opět výhodnější pro izolátory, které jsou umístěny ve vnitřním, stabilním 

prostředí. Izolátory, které budou umístěny ve vnějším prostředí, pak mohou být ohřívány slunečními 

paprsky na poměrně na vysokou teplotu, což může vést k planému poplachu při detekci anomálie. 

Zajímavým jevem v tomto případě bude změna například zvýšení jejich teploty v letních měsících, která 

může dosahovat řádu překrývajícího oblast detekce vady.  

Pokud jde o dálkové měření teploty izolátorů, pak by bylo možno využít některé ze standardních metod, 

jako je např. snímání infračerveného vyzařování, které by byly upraveny pro tento případ. Měření teploty 

izolátoru tedy bude považováno jako jedna z analyzovaných možností pro realizaci detekce vad a bude 

porovnáváno s účinností ostatních výše uvedených metod. 

6.2 Požadované výsledky projektu – komunikační prvky 

Senzor, ať už jakýkoli, pokud bude umístěn v těsné blízkosti izolátoru, nemůže být napájen běžným 

způsobem a rovněž data z tohoto senzoru musí být přenášena bezdotykově – opticky, akusticky nebo 

pomocí vysokofrekvenčního spojení. Ve všech případech bude hrát roli okolní prostředí, které bude silně 

zarušeno zejména v oblasti nižších frekvencí. 

Použití optické komunikace může být omezeno nároky na odběr z napájecích zdrojů příslušné 

senzorické jednotky. Vzhledem k tomu že senzorická jednotka je umístěna v bezprostřední blízkosti 

izolátoru, nelze předpokládat jiná než bateriové napájení. Obvykle vysoká spotřeba prvků optického spoje 

může být významným omezením návrhu přenosového prvku. V případě realizace lze očekávat relativně 

jednoduché řešení, kde vysílacím prvkem by byla laserová dioda a přijímacím prvkem jakýkoliv optický 

senzor. Pokud jde o fyzickou vrstvou tohoto přenosu bylo by nutno uvažovat o vhodných opatřeních, které 

zabezpečí bezchybnost přenosu a omezí vliv tvaru vysílaného signálu na stavy prvku v přenosovém 

řetězci1. 

Akustické přenosy jsou poměrně málo používané a bylo by nutno použít frekvence v oblasti 

ultrazvuku. S ohledem na poměrně značný akustický hluk vyskytující se ve vnějším prostředí by použití 

akustického přenosu, i když je levný a jednoduchý, pravděpodobně nepřipadalo v úvahu.  

 Pro návrh vysokofrekvenčního přenosu, který by byl energeticky nenáročný, by bylo možno 

s výhodou využít některé z technologií IoT a přizpůsobit ji pro dané řešení. Z těchto technologií bude 

pravděpodobně nutno vyloučit technologie SigFox, která je jednak poměrně citlivá na rušení, ale zejména 

zavádí do celého procesu přenosu dat třetí stranu, cloud společnosti SigFox, což by pravděpodobně nebylo 

vnímáno pozitivně společnostmi zodpovědnými za rozvod elektrické energie. Z dostupných technologií 

zbývá tedy technologie LoRa a technologie NB IoT. Technologie NB IoT, přestože se jeví jako výhodná 

z více hledisek, zejména zaručené frekvenční pásmo licencovaného mobilního operátora, zavádí do celé 

přenosové cesty opět třetí stranu – mobilního operátora. V tomto případě však bude příslušný operátor 

mnohem snáze dosažitelnější a smluvní vztah jednodušší s ohledem na možnost uzavření zvláštních smluv 

SLA, které by zaručovaly bezpečnou dodávku dát. 

Poslední z technologií, která je z hlediska citlivosti na poruchy nejvýhodnější s ohledem na použití 

rozprostřeného spektra, je technologie LoRa. V tomto případě je celý přenosový řetězec ve vlastnictví 

realizátora, tedy společnosti je provozující energetický rozvod. Pro tutor technologii existují potřebné prvky 

buď ve formě modulů, nebo integrovaných obvodů, a celá technologie je postavena na otevřeném 

standardu, což zjednodušuje případné úpravy i počáteční návrh přenosové cesty. 

Při neřešení této oblasti bude nutno se soustředit v první řadě na analýzu jednotlivých přenosových 

technologií. Na základě výsledků analýzy bude možno navrhnout buď jednu, nebo dvě varianty přenosové 

cesty, a varianty i porovnat. Na základě současného stavu poznání se jeví jako nejvýhodnější varianta LoRa 

následovaná variantou NB IoT. Nicméně další a podrobnější analýzy budou nutně předmětem prací na 

tomto projektu. 

                                                           
1 Jedná se například o použití některé z metod, které zamezí výskytu delších sekvencí „jedniček“, jež by 

mohly vést k ohřevu vysílacího laserového prvku. 
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6.3 Požadované výsledky projektu – programové vybavení 

Popisovaný projekt zahrnuje nejen celou řadu experimentů pro ověření navrhovaných typů senzorů, ale 

vyžaduje i poměrně značný objem programového vybavení. Toto programové vybavení je možno rozdělit 

do tří skupin 

 software senzorů, který je jistou formou firmware, a jenž zajišťuje běžnou práci senzorického 

uzlu; 

 komunikační software, který na straně uzlu zajišťuje komunikaci s nadřízenými jednotkami 

(gateway) a na straně nadřízené jednotky pak driver pro spolupráci této nadřízené jednotky 

s příslušným uzlem; 

 aplikační software na straně serveru, který se sestává z modulu sběru a úpravy dat, modulu 

databázového stroje, příslušné databáze a aplikačních modulů umožňující práci s celým 

systémem. Tato část programového vybavení může být v budoucnu integrována do dohledových 

systémů konečného uživatele (uživatelů). 

Předpokládá se, že tyto jednotlivé softwarové části budou navrženy tak, aby byl umožněn jejich 

automatický vzdálený upgrade. V neposlední řadě předpokládáme vytvoření vizualizační vrstvy, která bude 

sloužit operátorům pro monitorování stavu celého systému, případně upozorňovat na potenciální nestability 

a zpracovávat alarmy. Všechny tyto výsledky budou vedeny pod položkou R – software. 

6.4 Požadované výsledky projektu – poloprovoz 

Senzorická síť je rozmístěna v cílovém prostředí a pokrývá celý informační tok od senzoru k vizualizaci a 

vyhodnocení informace. Předpokládaným výsledkem v této části je poloprovoz, který by měl zahrnovat 

vybavení například jedné rozvodny vysokého napětí, nebo část rozvodů vysokého napětí. V této přípravné 

fázi není možno jednoznačně stanovit, zda poloprovoz bude proveden v rozvodně nebo na úseku vysokého 

napětí a řešitelé zvažují využít v tomto případě část vedení VVN, které je používáno pro zkušební účely. 

Výsledky zkušebního provozu respektive poloprovozu budou pak publikovány pod položkou z – 

poloprovoz. 

6.5 Vedlejší výsledky projektu – analýza rizik a krizový management 

Dílčím výstupem projektu bude vypracovaná bezpečnostní metodika pro jednotlivé komponenty sítě i pro 

síť jako celek. Bezpečnostní metodika bude zahrnovat stávající legislativní požadavky kladené na ochranu 

energetické soustavy na národní i nadnárodní úrovni (typ O – ostatní výsledky) 
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