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Abstract: The contribution deals with the design of a multi-channel switchable filter for ultra high 

frequency band. The device is primarily designed for the system of sensors which are used for 

detection of the electromagnetic pulses. They are emitted by the partial discharges in power 

transformers as a consequence of aging of the dielectric. The main task of the multi-channel 

switchable filter is to ensure better reliability of the entire system by filtering of undesirable signals 

with lower frequencies content which are usually products of the external and internal disturbance.  
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1 ÚVOD 

Olejové dielektrikum ve výkonových transformátorech trpí nejen vlivem elektrického namáhání a 

stárnutí postupnou degradací, která snižuje izolační vlastnosti dielektrika. Důsledkem jsou částečné 

výboje spojené s vývinem plynů uvolňovaných při rozkladu oleje. V extrémních případech může ve 

výsledku dojít ke vzniku elektrického oblouku a také k požáru nebo explozi výkonového 

transformátoru. Částečné výboje v transformátorovém oleji jsou doprovázeny emisí 

elektromagnetického (EM) vyzařování v pásmu ultra krátkých vln (UHF, 300 MHz – 3 GHz). Pro 

zajištění bezpečnosti provozu transformátorů byl vyvinut diagnostický systém sloužící k detekci a 

lokalizaci těchto částečných výbojů. Systém pracuje na principu zachycení EM vyzařování od 

částečného výboje pomocí vhodně rozmístěných antén a následném zpracování přijatých signálů a 

vyhodnocení časových rozdílů mezi signály ve všech kanálech systému. Systém je tvořen hlavní 

jednotkou a sadou senzorů. Senzory jsou vybaveny anténou a obvody pro zesilování a úpravu 

signálu a pro vzdálené řízení zesílení signálu. Hlavní jednotka obsahuje vícekanálový 

vysokorychlostní digitizér, počítač pro zpracování signálů a řízení diagnostiky a další pomocné 

funkční bloky. Přijaté signály jsou vlivem vnitřních a vnějších dějů zatíženy nežádoucím rušením 

vysokofrekvenčních (VF) signálů, které je nutné odfiltrovat, aby bylo dosaženo vysoké 

spolehlivosti detekce signálu částečného výboje a samotné prostorové lokalizace. 

2 VÍCEKANÁLOVÝ PŘEPÍNATELNÝ FILTR 

Koncept přepínatelného filtru, zobrazený na obrázku 2.1, byl zvolen především z důvodu 

nedeterminičnosti okolního rušení, tj. nelze předem říci, jaký rušivý signál bude do systému 

vnášen.  

Jak je z obrázku 2.1 vidět, přepínatelný filtr se skládá ze dvou VF přepínačů, které na základě řídící 

logiky zajišťující volbu jednotlivých kanálů a vhodných filtrů (u kterých byl mimo jiné kladen 

důraz na jednoduchost a rozměry) realizující samotnou filtraci nežádoucích frekvenčních složek. 

Filtrace samotná pak umožňuje dosažení bezproblémové detekce a vyhodnocení užitečného 

signálu. Z analýzy výsledků měření signálu v časové doméně, viz obrázek 2.2, vyplynulo, že signál 

částečného výboje obsahuje přechodové děje s mnohem kratší dobou trvání než je tomu u signálu 

rušivého. 
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Obrázek 2.1: Koncept vícekanálového přepínatelného filtru signálu (vlevo) a realizovaný 

prototyp (vpravo) 

Z toho lze vyvodit závěr, že detekovaný signál obsahuje vyšší frekvenční složky než rušivý signál. 

Na základě toho je přepínatelný filtr signálu osazen filtry typu horní propust (HP). Současně je 

nutné si uvědomit, že filtrace způsobuje útlum žádoucího signálu. To je způsobeno vložným 

útlumem jednotlivých filtrů a VF přepínačů. Řešením může být například zesílení již filtrovaného 

signálu.  

  

Obrázek 2.2: Vliv filtrace na detekovaný a rušivý signál 

3 REALIZACE PROTOTYPU 

Pro vedení signálu byl zvolen koplanární vlnovod, VF přepínače na bázi GaAs a filtry s prvky se 

soustředěnými parametry s vhodným rozložením mezních frekvencí tak, aby prokryly zájmové 

frekvenční pásmo. Aby bylo možné porovnat vliv filtrace na užitečný signál, tvoří jeden z kanálů 

přímé propojení mezi vstupem a výstupem. Protože se jedná o prototyp, je využit běžně dostupný 

substrát typu FR4 o výšce 0,5 mm. Rozměry prototypu jsou 81 x 119 mm. 

Vzhledem k tomu, že lokalizace částečných výbojů diagnostickým systémem pracuje na principu 

vyhodnocování časových rozdílů příjmu signálů jednotlivými senzory, je nutné při návrhu dbát na to, 

aby elektrická délka filtračních kanálů byla jednotná. Takto budou i při různém nastavení filtru   

v dílčích kanálech systému zachovány časové rozdíly mezi detekovanými impulsními signály dané 

vzdálenostmi zdroje od senzorů. Zhotovený prototyp je zobrazen na obrázku 2.1. 

4 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Na základě předpokladů byl u rozptylového parametru S21 (přenosu) očekáván průběh typický pro 

přenosovou funkci filtru typu HP, přičemž lomové frekvence odpovídají zvoleným filtrům (viz 

obrázek 4.1). Vložný útlum v propustném pásmu je pak dán útlumem přepínačů a diskrétním filtrem. 

Z důvodu jednotné délky filtračních kanálů již na frekvencích vyšších, než jsou mezní frekvence filtrů, 

nedochází k filtrování vstupního signálu a s tím spojeným fázovým změnám (viz obrázek 4.1). 

Nepatrné rozdíly fází je možné vykompenzovat fyzickým prodloužením VF vedení, konkrétně 

(frekvence signálu 3 GHz) pro jednotlivé kanály s fm=150 MHz o 9,97 mm; fm=300 MHz o 8,98 mm; 

fm=500 MHz o 5,69 mm; fm=800 MHz o 4,16 mm. 
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Obrázek 4.1: Srovnání přenosu S21 pro všechny filtrační kanály (vlevo) a průběhy fáze přenosu (vpravo) 

Následně bylo provedeno ověření vlastností filtru měřením v časové oblasti. Na vstup filtru byl 

přiveden testovací signál, na kterém byl sledován vliv filtrace na jeho časový průběh. Spektrum 

signálu bylo vypočteno pomocí v osciloskopu vestavěného modulu rychlé Fourierovy transformace 

(FFT). Signál měl charakter negativního impulsu se sestupnou hranou s dobou trvání tf = 98 ps. Tomu 

odpovídá složení spektra se složkami dosahujícími až 3,5 GHz. Časové průběhy testovacích signálů po 

průchodu filtrem a jejich vypočtená frekvenční spektra jsou ukázány na obrázku 4.2. Ze spekter 

signálu je patrné, že dochází k očekávanému odfiltrování nižších spektrálních složek, což se projevuje 

i na tvaru samotného testovacího signálu. Stejně tak je patrný pokles spektrálních složek nad frekvencí 

1,5 GHz z důvodu horšího přenosu na těchto frekvencích. 

 

Obrázek 4.2: Srovnání časových průběhů testovacích signálů po průchodu filtrem (vlevo) a 

jejich vypočtených frekvenčních spekter (vpravo). 

5 ZÁVĚR 

Vzhledem k rušením užitečného signálu v systému pro detekci částečných vývojů ve výkonových 

transformátorech je nutné tyto nežádoucí frekvenční složky odfiltrovat. Na základě nemožnosti 

predikce charakteru rušivých signálů byl zvolen koncept vícekanálového přepínatelného filtru, 

umožňující vhodnou volbu filtru vždy na základě okolností. Navržený prototyp splňuje požadované 

parametry, díky čemuž je možné jej zařadit do celého systému a zajistit tak bezproblémové zpracování 

užitečného signálu. Navržený prototyp filtru byl realizován a byly ověřeny jeho parametry. Dalším 

krokem bude jeho nasazení při experimentálním ověřování jeho vlivu při detekci širokopásmového 

impulsního signálu. 
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