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ABSTRAKT 

Tématem této bakalářské práce je studium problematiky lokalizace částečných 

výbojů (ČV) a s tím související jejich záznam, zpracování a interpretace v časové 

a kmitočtové oblasti. Výskyt ČV ve většině případů poukazuje na určitý defekt 

v měřeném zařízení, proto se v praxi (např. u velkých zařízení jako jsou olejové 

transformátory) ukazuje velmi užitečné a ekonomické dokázat určit přesnou pozici, 

kde ČV vznikají. Pro řešení této komplexní problematiky je nutné navrhnout celý měřící 

řetězec od detekce ČV až po zpracování naměřených dat a samotnou lokalizaci. 

Z hlediska zpracování a lokalizace ČV je možno aplikovat mnoho různých 

lokalizačních a detekčních metod, které obecně jsou obsahem této dokumentace. 

Postupně jsou tyto metody teoreticky prostudovány, implementovány a následně 

testovány pomocí vstupních dat experimentálního pracoviště. Závěrem je jejich 

jednotlivé vyhodnocení a vzájemné porovnání. 
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ABSTRACT 

The topic of this barchelor’s thesis is the analysis of problems regarding localization 

of partial discharges (PD) and related PD recording, processing and interpretation 

in time and frequency domain. In majority of cases the occurrence of partial discharges 

refers to a certain defect in the measured device, therefore in practice (eg large 

equipment such as oil transformers) it appears to be very useful and economical 

to determine the exact position, where PDs are formed. To address these complex 

issues, it is necessary to design the entire measuring chain from PD detection 

to measured data processing and localization itself. In terms of data processing and PD 

localization many different localization and detection methods can be applied, 

some of them are presented in this documentation. These methods are gradually studied, 

implemented and afterwards tested using the input data of the experiment. 
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1 ÚVOD 
 

V dnešní moderní automatizované době je jednou ze základních podmínek funkce 

jakéhokoliv elektronického přístroje jeho stabilita. Tato skutečnost se odráží především 

na poli ekonomickém i technologickém, kde např. při selhání určitého klíčového 

elektronického zařízení dochází k obrovským finančním ztrátám na zisku, 

popř. ke ztrátě cenných dat. Proto je velmi důležité zařízení zabezpečit tak, aby k těmto 

výpadkům nebo úplnému zničení nedocházelo. Jelikož nelze navrhnout přístroj 

s doživotní životností je nutné tento rizikový faktor zabezpečit formou pravidelné 

údržby. Jednou z možností pravidelné údržby může být stálý nebo pravidelný 

monitoring a diagnostika elektronického zařízení, kde jedním z měřených jevů (veličin), 

který se dá efektivně snímat, je aktivita tzv. částečných výbojů (ČV), které jsou velmi 

často předzvěstí určitého defektu na snímaném zařízení. Na toto snímání je možno 

použít mnoho metod, které jsou hlavním tématem této bakalářské práce, a proto jsou 

postupně popsány v dalších kapitolách. 
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1.1 Teorie částečného výboje (ČV) 

Obecně částečný výboj (ČV) je normou ČSN EN 60270 [1] na národní úrovni a normou 

IEC 60270:2000 [2] na mezinárodní úrovni charakterizován jako: 

 

 

 

 

Lze tedy říct, že ČV je důsledkem lokálního nahromadění elektrického náboje 

vlivem velkého napětí, který částečně přemosťuje izolaci mezi místy různého 

napěťového potenciálu. ČV mohou obecně vznikat v pevných, kapalných i 

vzduchových izolantech (koróna) a objevují se jako impulzy s typickou dobou trvání 

kolem jednotek nanosekund a energetickou hodnotou od jednotek picocoulombů. 

Ovšem mohou se vyskytnout i plynulejší formy výbojů, např. tzv. nepulzní výboje 

v plynném dielektriku. Typický tvar ČV lze vidět na Obr. 1.1, kde lze vidět typickou 

extrémně krátkou nástupnou hranu a obecně i velmi krátkou dobu trvání. 

 

Obr. 1.1:  Příklad typické časové závislosti impulzu ČV získané přímým 

měřením jeho zdroje 

Podle jednoduchého vztahu (1) níže můžeme taktéž velmi rychle zjistit přibližnou 

hodnotu maximálního kmitočtu fm ve výsledném spektru tohoto signálu pouze pomocí 

délky nástupné hrany tr. 

     
    

  
    (1) 

Obecně spektrum ČV má velmi stochastický charakter a nelze tedy přesně říci, 

na kterých kmitočtech bude ČV dominantní. Jeho spektrum je dáno mnoha atributy 

jako typ dielektrika, kde ČV vzniká, vlhkost prostředí apod. Lze ovšem říci, 

že spektrum ČV se pohybuje od stovek megahertzů do jednotek gigahertzů jako např. 

v případě již detekovaného impulzu na Obr. 1.2. ČV jsou často doprovázeny společným 

vyzařováním světla, tepla, zvuku a chemickými reakcemi, což činí jejich lokalizaci 

z určitého pohledu jednodušší a dynamičtější. Právě kvůli rozsáhlému množství 

interakcí ČV s okolím je možné k jeho detekci a lokalizaci použít velké množství 

detekčních a lokalizačních metod, popř. je vzájemně kombinovat. ČV jsou obecně 

Částečný Výboj (ČV) je lokalizovaný elektrický náboj, který pouze 

částečně přemosťuje izolaci mezi vodiči, a který se může nebo nemusí 

objevit v okolí vodiče. 
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považovány za nežádoucí jev a většinou k nim dochází vlivem stárnutí materiálu 

nebo technologickými defekty. Účinky ČV na elektronické systémy mohou být vysoce 

destruktivní, jak z hlediska zhoršování vlastností izolačního materiálu vedoucímu 

až k úplnému kolapsu zařízení, tak z pohledu elektromagnetické kompatibility, kdy ČV 

může velmi negativně ovlivňovat ostatní elektronické přístroje ve formě rušení 

na signálovém nebo napájecím vedení. 

 

Obr. 1.2:  Příklad časového průběhu a spektra impulzu zdroje ČV 

v izolované plynové elektrodě [3] 

ČV lze dělit podle mnoha kritérií, ovšem jedním z nejzákladnějších je dělení na ČV 

externí (např. koróna na vysokonapěťových vedeních) a interní (defekty jako např. 

mezery v pevném nebo tekutém izolačním materiálu). Toto dělení nese jednu důležitou 

informaci a to další dělení podle pravděpodobnosti výskytu ČV pro různé fáze 

napájecího cyklu, protože v případě externího ČV je převážně jeho výskyt právě v čase, 

kdy aplikované střídavě napětí na zařízení dosahuje své maximální hodnoty (nebo určité 

mezní hodnoty dané náhradním schématem) a v případě interního ČV je převážně 

výskyt v čase, kdy aplikované střídavé napětí právě prochází nulou. Tato informace 

je z hlediska lokalizace a zpracování signálu nepodstatná, ale z hlediska silnoproudé 

elektrotechniky může mnohé napovědět a usnadnit při diagnostice a opravě zařízení. 

Proto např. dnešní moderní digitizéry, při zaznamenávání aktivity ČV, ukládají datové 

záznamy vzhledem k tomu, v jaké části napájecího cyklu se vyskytují. Pro snadnější 

pochopení problematiky je nejvhodnější vše ukázat na náhradních schématech interního 

a externího ČV (viz Obr. 1.3). 

 

Obr. 1.3:  Ilustrace náhradního schématu ČV se zobrazením dominantních fází výskytu ČV 

po aplikaci střídavého napětí [4]: a) externí zdroj ČV; b) interní zdroj ČV 

a) b) 
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Pro externí a interní zdroj ČV je na Obr. 1.3 zobrazeno zjednodušené schéma 

a zobrazení dominantních fází výskytu ČV v časové oblasti, kde pro případ a) externího 

zdroje je aplikováno střídavé napětí u(t), kapacita C1 zde odpovídá kapacitě určitého 

množství plynu, který je plně vybit, jakmile dojde k hranici zápalného napětí v mezeře 

F, kde se tato kapacita vybije, rezistor R2 určuje velikost tohoto vybíjecího pohyblivého 

náboje a kapacita C3 je dána aktuálním rozložením elektrod v obvodu. 

Pro případ b) interního zdroje je opět aplikováno střídavé napětí u(t), kapacita C1 

v tomto případě odpovídá kapacitě vnitřní izolace, která je opět plně vybita, jakmile 

dojde k hranici zápalného napětí v mezeře F, kde se tato kapacita vybije, kapacita C2 

odpovídá kapacitě dutiny zařízení a kapacita C3 je opět dána aktuálním rozložením 

elektrod v obvodu. Z Obr. 1.3 lze tedy vidět, že dominantní fáze výskytu ČV jsou 

vzájemně posunuty o 90° (π/2) a v praxi je tedy možné podle určitých dlouhodobých 

statistických záznamů jednoduše zjistit, zda se jedná o interní nebo externí ČV.  

Problematika ČV je oblastí velmi rozsáhlou a technologicky velmi významnou, 

proto na toto téma existuje již velké množství vědeckých publikací, např. [5], [6], 

které se touto problematikou zabývají. V těchto publikacích je možné najít velké 

množství konkrétnějších informací, jak ČV vznikají a čím jsou převážně ovlivněny 

apod., což ovšem není náplní této bakalářské práce. 

1.2 Detekce ČV 

Z hlediska detekce, jak již bylo zmíněno výše, je možno použít mnoho různých metod 

díky skutečnosti, že při ČV dochází k mnoha přídavným jevům, které se dají samostatně 

nebo kombinovaně měřit. Velkou část tvoří tzv. konvenční metody, kde lze měřit 

např. kapacitu, ztrátový faktor, impedanci ve zkratu na měřeném zařízení, použití 

reflektometrie v časové oblasti (TDR) nebo např. komplexní chemickou analýzu 

izolačního materiálu. Tyto konvenční metody mají velkou výhodu ve své jednoduchosti, 

takže je lze stále vidět v praxi, ale jejich velkou nevýhodou je přímý zásah do zařízení 

a tedy většinou úplné vyřazení měřeného zařízení z provozu. Právě tato skutečnost 

byla jedním z hlavních faktorů pro výzkum nových metod, které by tyto 

nevýhody překonaly. 

S rozvojem elektrotechniky, postupné miniaturizace a neustále se zvyšujícím 

se výpočetním výkonem přišly na obzor nové druhy detekčních metod ČV, založené 

především na nedestruktivním snímání časového a frekvenčního charakteru ČV. 

V dnešní době je již použití těchto metod na drahých klíčových zařízeních běžné, ovšem 

toto neznamená, že by tzv. konvenční metody byly již součástí historie. Jak již bylo 

zmíněno, konvenční metody jsou nepraktické z hlediska odstavení zařízení při analýze, 

ale jejich nespornou výhodou je jednoduchost. Proto lze v praxi často vidět, 

že monitoring zařízení bývá obvykle ošetřen nedestruktivními metodami a až při 

podezření, že se na daném zařízení nachází defekt, jsou použity metody konvenční. 
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1.3 Lokalizace ČV 

Lokalizace ČV je obecně velmi rozsáhlým tématem souvisejícím s danou detekční 

metodou. Tzv. konvenční metody mnohdy nenabízí nějaké velké možnosti, jak ČV 

lokalizovat, ale obvykle pouze možnost detekce jejich přítomnosti nebo absence. 

V případě předpokladu přítomnosti ČV je nutné zařízení odstavit na určitou dobu, 

nechat jej opravit a prozkoumat týmem údržby. Jak již bylo zmíněno výše, postupným 

vědeckým bádáním došlo k rozvoji tzv. triangulačních metod jako je například 

BTS (Base transceiver station) triangulace a v případě lokalizace ČV převážně k rozvoji 

metody TDOA (Time Difference of Arrival) metody, která z pohledu nedestruktivních 

metod nabízí velký potenciál pro lokalizaci ČV. Metoda je založena na detekci ČV 

na několika předem známých polohách. Takto každé pracoviště zachytí impulz ČV 

s různým časovým zpožděním vzhledem k pracovišti, které zachytilo impulz jako první. 

Paralelně zaznamenané impulzy jsou zpožděny přesně o dobu neboli vzdálenost, 

kdy impulz musí překonat různou délku drah v prostoru ke všem pracovištím. Metoda 

může být aplikována na výpočet pozice ČV ve 2D prostoru jako je uvedenu na Obr. 1.4, 

ovšem lze ji použít i při lokalizaci ve 3D prostoru. Tento princip lze velmi přehledně 

pochopit na následujícím obrázku (viz Obr. 1.4). 

 

Obr. 1.4:  Princip triangulační metody TDOA [4]: a) detekce jednotlivých signálů na 

definovaných pracovištích s odpovídajícím zpožděním; b) vykreslení jednotlivých 

rovnic kružnic pro odpovídající pracoviště a lokalizace ČV 

Z obrázku lze již pochopit samotný princip triangulační metody, kdy pro každé 

měřící pracoviště lze sestrojit rovnici dvou neznámých (rovnici kružnice) pro 2D 

prostor nebo rovnici tří neznámých (rovnici koule) pro 3D prostor. Takto sestavíme 

společnou soustavu rovnic tří resp. čtyř rovnic o dvou resp. tří neznámých pro všechny 

měřící pracoviště. Poté jejich vzájemným řešením určíme polohu zdroje ČV analytickou 

nebo numerickou cestou. I tato metoda obecně má několik variací, jak lze lokalizaci 

aplikovat, proto bude podrobněji popsána v dalších kapitolách. 

  

a) b) 



Bakalářská práce Petr Machala 

17 

2 METODY DETEKCE ČV 

Jak již bylo zmíněno výše, k tomu abychom dokázali ČV v prostoru řádně lokalizovat 

je důležité jej správně detekovat a zaznamenat. K této problematice lze přistupovat 

několika způsoby, které záleží na použité aparatuře a podmínkách, kde bude detekce 

a lokalizace aplikována. Obecně všechny použité detekční metody závisí na několika 

málo základních jevech, které vznik ČV doprovází a to: 

 Pohyb náboje, tedy vznik elektrického proudu 

 Emise světla 

 Vznik chemických reakcí 

 Vznik mechanického vlnění, tedy zvuku 

 Vznik elektromagnetického vlnění 

 Dielektrické ztráty 

Od těchto výše zmíněných jevů jsou odvozeny veškeré detekční metody, které 

mohou být aplikovány nezávisle na sobě nebo kombinovaně, ovšem každá z metod 

nabízí určité výhody i nevýhody, které budou popsány v následujících kapitolách. 

Jelikož na tuto problematiku výběru a aplikace detekčních metod je již publikováno 

velké množství literatury, např. [4], tak se zaměříme pouze na stručný základní popis 

principu jednotlivých metod. Konkrétní analýza a implementace těchto metod bude 

vysvětlena v následující kapitole. 

2.1 Elektrické metody 

Elektrické metody tvoří značnou část tzv. konvenčních metod. Jak již bylo zmíněno 

výše, tyto metody jsou zatíženy skutečností, že většinou je nutné zařízení odstavit 

z provozu a patřičně zanalyzovat, což vede k omezení provozu a finančním ztrátám. 

Zato při porovnání s ostatními metodami jsou tyto metody mnohem levnější a obvykle 

technologicky jednodušší. Ovšem hlavní výhodou těchto metod je dominance v oblasti 

měření přesné velikosti zdánlivého náboje q, který zdroj ČV přenáší. Praktickými 

experimenty se ukázalo, že toto měření nelze korektně provádět žádnou jinou měřící 

metodou, ale pouze jen přibližně odhadnout. Tento fakt je dán skutečností, že všechny 

ostatní měřící metody (popsány níže) pracují s externími jevy, které ČV doprovází. Tyto 

jevy obecně mají velmi stochastický charakter a jsou ovlivněny mnoha faktory, 

které do měření vnáší značnou chybu vlivem např. útlumu prostředí nebo deformace 

signálu mnohonásobnými odrazy v případě použití metod triangulačních. 

Princip těchto metod je vždy založen na určitém pohybu elektrického náboje 

testovaným zařízením po aplikaci testovacího proudového nebo napěťového impulzu. 

Tyto metody jsou ve velké míře, na rozdíl od ostatních detekčních metod, 

standardizovány mezinárodními normami IEC 60270:2000 [2] a tomu odpovídající 

norma ČSN EN 60270 [1]. V případě detekce ČV povoluje standard hned několik 

měřících alternativ, které jsou přesně v normě uvedeny, ovšem pro ukázku jsou uvedeny 

pouze dvě měřící varianty, které jsou znázorněny na Obr. 2.1. 
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Obr. 2.1:  Měřící pracoviště pro testování ČV podle ČSN EN 60270 [1]: a) měřící zařízení 

zapojeno do série s vazební kapacitou; b) měření pomocí průchodky do zařízení 

Tyto testovací pracoviště se skládají ze střídavého zdroje U~, impedance Z, která 

reprezentuje impedanci přívodů pro správné impedanční přizpůsobení nebo libovolný 

přídavný filtr, vazební kapacitu CK společně s impedancí Zmi, popř. její paralelní 

kapacitu Cm, které představují připojení měřidla do obvodu přes vazební zařízení CD, 

samotné měřidlo MI, klasické spojovací vedení CC, popř. optické spojovací vedení OL 

a nakonec obecně měřené zařízení Ca. Takto uspořádané testovací pracoviště je možné 

v určitých mezích upravovat podle toho, zda se jedná o zátěž induktivní nebo kapacitní, 

zda je aplikován testovací impulz přímo na měřený objekt nebo na něj naindukován 

apod., což ovšem opět nařizuje norma [1], popř. [2]. Varianta podle Obr. 2.1a 

se obvykle používá v testovacích laboratořích pro měření menších kompaktních zařízení 

a varianta podle Obr. 2.1b se převážně používá přímo na měřících pracovištích, 

kde kapacitu CK představuje průchodka do zařízení. Metody i samotný standard nabízí 

možnost měření více veličin, ale obecně všechny jsou odvozením základní veličiny 

přeneseného náboje q (ve většině případů vyjádřený v picocoulombech), který simuluje 

impulz ČV. Samotný standard ve zkratce popisuje průběh testu jako, porovnání 

injektovaného náboje q mezi póly měřeného zařízení ve velmi krátkém čase v normou 

specifikovaném zapojení a náboje q, který je přímo generován testovacím impulzem. 

V případě správné funkčnosti zařízení, porovnáním těchto dvou naměřených hodnot 

musíme zjistit, že se sobě tyto dvě hodnoty rovnají. Pokud se tyto hodnoty vzájemně 

liší, nachází se v měřeném zařízení nějaký slabý článek nebo defekt, kde část náboje q 

z testovacího impulzu uniká. Pokud se nad principem této metody zamyslíme, musí 

čtenáře napadnout, že metoda je velmi závislá na správné kalibraci, proto se tato 

kalibrace musí několikrát opakovaně provádět, vždy na daném pracovišti, za pomoci 

pevně definovaných kalibračních zdrojů náboje q. Z hlediska kalibrace je nutné při 

měření touto metodou se taktéž pečlivě zamyslet nad problematikou vnějšího rušení 

kvůli skutečnosti, že testovací stanoviště není ošetřeno z hlediska stínění. Pokud ovšem 

vezmeme v potaz potřebnou kalibraci a stínění testovacího pracoviště, tak není problém 

dosáhnout velmi dobrých výsledků, které jsou srovnatelné s výsledky dnešních 

modernějších metod. 

  

a) b) 
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2.2 Optické metody 

Optické metody z dnešního pohledu mají obecně velmi omezené použití v praxi, 

protože optickou detekci lze použít pouze za určitých podmínek podmíněných danou 

aplikací. Problémem této metody je zachycení samotných světelných emisí ČV, 

které jsou ve většině případu skryty v pevném dielektriku, obecně v libovolném opticky 

hustém prostředí nebo se mohou nacházet za libovolnou rozsáhlejší překážkou. 

Tato skutečnost činí z optické detekce velmi obtížnou záležitost a v dnešní době se tedy 

nedá považovat za spolehlivý způsob detekce, popř. lokalizace ČV. Ovšem i v dnešní 

době lze nalézt vědecké publikace, které se touto problematikou intenzivně zabývají, 

např. [8], takže nelze s naprostou jistotou říci, že je tato metoda nepoužitelná. 

2.3 Chemické metody 

Chemické metody jsou velmi častým a oblíbeným způsobem detekce ČV 

převážně v případě velkých olejových transformátorů, kde se provádí 

pravidelný monitoring rozpuštěných plynů v transformátorovém oleji, např. tzv. DGA 

(Dissolved Gas Analysis) analýza. 

Princip metody je založen na detekci (extrakci) plynů, které vznikají chemickými 

reakcemi vzniklými působením ČV v izolantu, nejčastěji oleji. Tyto metody nejsou 

z časového hlediska novou záležitostí, protože o těchto myšlenkách se uvažovalo 

již v roce 1928. Chemické metody obvykle bývají realizovány jako formou 

pravidelného odebírání vzorků, které jsou podrobeny odpovídající analýze v externích 

laboratořích. Metodu lze ovšem i velmi prakticky realizovat pomocí přenosných 

měřících stanic, které lze aplikovat přímo na místě, kde probíhá monitoring. Zde si již 

stanice sama odebírá vzorky izolantu ze senzorů umístěných do odpovídajících oblastí, 

kde se tyto jevy předpokládají nebo do oblastí pod velkým tepelným stresem. 

Jak již bylo zmíněno výše, tato metoda bývá použita pouze jako monitoring zařízení 

pro detekci přítomnosti defektu, protože nenabízí moc velké možnosti z hlediska 

lokalizace ČV. Přesnost lokalizace chemickými metodami je závislá na hustotě 

rozmístění jednotlivých senzorů, proto pro detekci přítomnosti ČV chemickou metodou 

bývají obvykle aplikovány sofistikovanější a přesnější metody pro kvalitnější analýzu 

zařízení a lokalizaci ČV. 

2.4 Akustické metody 

Akustické metody detekce ČV jsou založeny, jak již název napovídá, na záznamu 

zvukových projevů ČV v ultrazvukovém pásmu, tedy pro kmitočty nad 20 kHz, které 

nejsou lidským uchem postřehnutelné. Akustické metody jsou jednou z nejstarších 

a nejjednodušších triangulačních metod detekce ČV vůbec. Tato skutečnost je dána díky 

značné jednoduchosti a ceně celého měřícího řetězce při použití v praxi. Zatímco 

v minulosti se akustické metody převážně používaly společně s metodami 

elektromagnetickými a elektrickými, dnes již lze v praxi vidět i aplikaci lokalizace plně 

akustického charakteru, např. [9], [10]. 

Princip detekce a lokalizace je založen na detekci mechanických zvukových vln 

od zdroje ČV a následně použití některé z triangulačních metod lokalizace. 

Akustické metody díky detekci pouze mechanických vln mají určitou výhodu ve vztahu 
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k metodám elektromagnetickým, které jsou popsány v další kapitole, protože nejsou 

ovlivněny např. koronou a vnějším EM (elektromagnetickým) rušením. Ovšem toto 

nemusí být zcela jednoznačně pravdivé, protože pokud se jedná o elektromagnetické 

metody, tak v praxi je mnohem jednodušší zajistit EM odrušení správně navrhnutým 

stíněním, tak abychom detekovali pouze ty signály ČV, které přesně potřebujeme, 

než je tomu v případě metod akustických. Zde je velmi obtížné zajistit, 

aby se detekovaný akustický signál neztratil v šumu pozadí, protože většina zařízení 

není konstruována tak, aby potlačovala hluk prostředí. Z hlediska praxe velmi často 

dochází k aplikaci monitoringu u zařízení, které se nachází ve značně hlučném 

prostředí, což činí akustickou detekci a lokalizaci značně obtížnou až nemožnou. 

Další velkou nevýhodou je skutečnost, že většina zařízení je konstruována z kovových 

částí, ve kterých se šíří zvuk mnohem rychleji než ve volném prostoru. Toto činí značné 

problémy při lokalizaci, protože následně může vzniknout situace, kdy jedno 

ze stanovišť detekuje akustický impulz, který cestoval volným prostorem (rychlost 

zvuku pro vzduch cca 330 m∙s-1
) a druhé pracoviště detekuje akustický impulz, 

který velkou část své dráhy cestoval prostřednictvím kovu (rychlost zvuku příčně 

pro železo cca 5900 m∙s-1
, ocel cca 5000 m∙s-1

). Takto vznikne situace, kdy rychlost 

zvukového impulzu, který cestoval první substancí, je jiná (většinou mnohokrát menší) 

než rychlost impulzu, který cestoval druhou substancí. Tímto způsobem vzniká 

obrovská chyba při výpočtu samotné lokalizace, protože lokalizační algoritmus 

předpokládá, že všechny jednotlivé detekované impulzy cestovaly stejnou látkou 

(ve většině případů vzduch nebo olej). 

2.5 Elektromagnetické metody 

V oblasti detekce vyzařování EM vlnění při vzniku ČV je dnes již velké množství 

publikací, např. [6], [7], které tyto jevy určitým způsobem popisují, ovšem 

až do nedávné doby se tyto poznatky nedaly nijak prakticky aplikovat. Tato skutečnost 

je dána faktem, že samotný ČV má velmi krátkou náběžnou hranu (v řádu 

stovek pikosekund), jak již bylo zmíněno výše a proto tedy i velmi vysoké 

frekvenční složky ve svém spektru a to řádově od stovek megahertzů 

až do jednotek gigahertzů, tedy v pásmu ultra krátkých vln (UKV, v angličtině 

UHF – Ultra High Frequency). Jednoduše řečeno, v nedávné minulosti nebylo vůbec 

možné takto rychlé jevy kvalitativně a kvantitativně zaznamenat. Ovšem s rozvojem 

vědy se tato bariéra pomalu prolomila a dnes jsme schopni tyto jevy velmi dobře 

zaznamenat i na přístrojích spadající do střední třídy a tedy použití této detekční metody 

je dnes možné mnohem reálněji aplikovat v praxi. 

Princip detekce v případě elektromagnetické metody je v principu totožný 

s akustickou detekční metodou, pouze s rozdílem detekce jiného druhu vlnění, 

tedy EM vlnění. Obecně lze tuto metodu nazvat za kvalitnější než je metoda akustická 

ovšem technicky více náročnou. Asi největší výhodou elektromagnetické metody 

nad metodou akustickou je fakt, že EM vlnění vykazuje mnohem menší tlumení 

než vlnění akustické a jej tedy jednodušeji detekovat na delší vzdálenosti a následně 

zpracovávat. Z hlediska externího rušení má elektromagnetická metoda jednou velkou 

nevýhodu a to, že kmitočty které se snažíme zaznamenávat z ČV se nachází zrovna 

v pásmu, kde již existuje velké množství služeb (DVB-T vysílání, GSM 

komunikace aj.) a lze tedy říci, že měření může být do jisté míry ovlivněno. 

Ovšem, jak již bylo zmíněno výše, v případě elektromagnetické metody je mnohem 

snadnější zajistit odrušení měřeného zařízení než v případě metody akustické a v mnoha 
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případech aplikace v praxi již sám měřený přístroj sám sebe velmi dobře stíní 

nebo je již odstíněn, právě kvůli externímu rušení z použitých frekvenčních pásem. 

Ovšem velkou nevýhodou, která taktéž činila detekci elektromagnetickou metodou 

nereálnou je fakt velké náročnosti na rychlost záznamu, což přímo koresponduje 

s přesností naměřených hodnot a výsledné lokalizace. Jako příklad lze porovnat 

akustickou a elektromagnetickou metodu, kdy v případě akustické metody, 

kde je rychlost zvuku cca 330 m∙s-1
 nebo např. v případě oceli cca 5000 m∙s-1

 v příčném 

směru a v případě metody elektromagnetické je rychlost zvuku cca 3*10
8
 m∙s-1

 

ve vzduchu nebo např. cca 2*10
8
 m∙s-1

 v oleji. Pokud bychom porovnali rychlosti těchto 

dvou metod v případě rychlosti zvuku v oceli a v oleji, abychom se alespoň trochu 

těmito hodnotami sobě přiblížili, tak stále vidíme, že jejich rozdíl je v rozmezí několika 

řádů. Toto je i v dnešní době velký problém, protože pokud náš příklad ještě rozvedeme, 

tak pokud bychom vzali v potaz chybu detekce příchozího signálu např. 1 ns, 

zjistíme, že ve výsledné lokalizaci pro akustickou metodu bude výsledná chyba činit 

5 µm, ale v případě elektromagnetické metody bude chyba celých 20 cm. Z tohoto 

příkladu lze tedy velmi přehledně vidět, jak moc je elektromagnetická metoda závislá 

na přesnosti detekce a poté samotného detekčního algoritmu. 

Z dnešního pohledu se jedná o metodu nejmodernější a nejpraktičtější, protože 

nabízí velké množství technologických výhod a možnost velmi kvalitní lokalizace. 

Proto se této UHF metodě budeme konkrétně věnovat v dalších kapitolách a obecně lze 

říci, že další text bude věnován problematice, jak kvalitně lokalizovat ČV při použití 

této metody z hlediska detekce, zpracování, lokalizace i technologické konstrukce. 
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3 UHF METODA 

3.1 Technologické uspořádání měřícího pracoviště 

Jak již bylo zmíněno výše UHF (Ultra high frequency, popř. v češtině UKV – ultra 

krátké vlny) metoda nabízí velké množství výhod z hlediska detekce, lokalizace, 

tlumení signálu od zdroje ČV apod., ovšem jedná se o technologicky velmi náročnou 

metodu. Použití UHF metody je velmi závislé na přesnosti a kvalitě použité aparatury, 

což znamená, že je dnes naprosto nemožné tuto metodu aplikovat v amatérském 

prostředí. V této kapitole se budeme zabývat technologickým uspořádáním měřící 

aparatury, abychom se vyvarovali zbytečných chyb v detekci signálu ČV, protože 

kvalita naměřených dat koreluje s výslednou kvalitou a přesností samotné lokalizace. 

Celé uspořádání měřící řetězce (viz Obr. 3.1) lze rozdělit do několika základních 

oblastí, které budou postupně systematicky probrány v dalších podkapitolách. 

 

Obr. 3.1:  Blokové schéma měřícího pracoviště detekce ČV 

3.1.1 Realizace senzoru 

K problematice detekčního senzoru lze obecně přistupovat několika možnými 

způsoby. Jelikož se již specializujeme pouze na frekvenční pásmo UKV, tak není 

nutné se obecně bavit o detekčním senzoru, ale o přijímací anténě, protože chceme 

detekovat emitované EM vlnění. Z hlediska návrhu je nutné si uvědomit několik 

základních požadavků, jaké na použitou přijímací anténu požadujeme a od kterých 

se bude odvíjet její realizace. 

 Kmitočtový rozsah 

 Účinnost a směrovost (obecně zisk antény) 

 Rozměry 

 Cena, apod. 

 Velmi názorný pohled na problematiku může nastínit několik publikací 

např. [11], [12], které popisují závislost rychlosti odezvy antény na její velikosti a tvaru. 

Tento jev je ve zkratce způsoben skutečností, že EM vlna má určitou konečnou rychlost. 

Jednoduše řečeno, např. v případě antén s velkým kmitočtovým rozsahem, EM vlně trvá 

určitý čas, než do místa antény, které je na daný kmitočet naladěno, doputuje. Tento 

fakt tedy ovlivňuje schopnost antény, se vypořádat se skovou změnou EM pole, 

což může mít za následek velké komplikace ve fázi detekce časových zpoždění, protože 

tato část je klíčovou pro konečnou lokalizaci zdroje ČV. 
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Podle výše zmíněných požadavků lze tedy vybrat několik druhů antén použitelných 

do podmínek lokalizace ČV se svými specifickými parametry. Několik druhů těchto 

antén bude zmíněno v následujících odstavcích. 

Čtvrtvlnný monopól 

Realizace přijímací antény pomocí čtvrtvlnného monopólu je obecně jednou 

z nejjednodušších alternativ, jak vytvořit cenově dostupnou přijímací anténu s poměrně 

dobrými parametry. Jednoduchá konstrukce měřícího monopólu může být realizována 

např. úpravou koaxiálního vedení s plným vnitřním vodičem, kde zemnící rovinu 

představuje opletení samotného koaxiálního kabelu jako na Obr. 3.2. 

 

Obr. 3.2:  Čtvrtvlnný monopól: a) realizace úpravou koaxiálního vedení; b) komerční 

realizace pasivního monopólu, označení SAS-551 [13] 

Tato možnost ovšem obnáší určité výhody i nevýhody s realizací spojenou. 

Velkou nevýhodou monopólu je jeho kmitočtový rozsah, protože monopól je vždy 

přizpůsoben pouze na jeden jediný kmitočet daný svou délkou λ/4 a všechny ostatní 

kmitočty jsou již tlumeny, což je kvůli rozsáhlému spektru ČV velmi nežádoucí. 

Za nevýhodu lze považovat i problém polarizace přijímaného signálu nebo velmi nízká 

směrovost (nízká selektivita) monopólu s minimem v ose monopólu, což je ve většině 

případů zbytečné, protože přijímače bývají umístěny na okrajích měřícího zařízení, 

tedy víme, že zdroj ČV bude někde uvnitř aparatury. V praxi lze nalézt i aplikace, 

kde jsou přijímače umístěny i uvnitř objektu, ovšem toto bývá výsadou jiných 

detekčních a lokačních metod než metody UHF. Jak již bylo zmíněno výše, jednou 

z výhod použití může být jednoduchost, cena nebo jeho velmi rychlá odezva, ovšem 

základní výhodou použití monopólu je jeho tvar, protože v praxi je obvykle velmi těžké 

aplikovat sadu detekčních antén na starší zařízení nebo zařízení za chodu, kvůli 

nedostatku místa pro montáž. Tento problém může do určité míry vyřešit právě použití 

monopólu, který se minulosti hojně aplikoval do hluchých míst, které jsou ve většině 

času nepoužívány, jako např. různé olejové a odpadní ventily nebo průchodky 

do zařízení. Většinou se ovšem jedná pouze o umístění jednoho či dvou přijímačů, takže 

nelze mluvit o spolehlivém a kvalitním lokalizačním řetězci, protože takto navrhnutý 

systém dokáže detekovat pouze přítomnost či absenci ČV. Obecně lze ovšem říci, 

že použití monopólu v dnešní době bylo ve většině případů překonáno modernějšími 

a kvalitnějšími anténami. 
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Disková anténa 

V případě realizace senzoru jako diskové antény je opět možné jako v případě 

monopólu instalovat anténu za plného provozu v případě starších zařízení do olejových 

nebo odpadních ventilů apod., což mělo za následek ústup od použití monopólu 

a to především kvůli skutečnosti, že disková anténa disponuje mnohem lepšími 

technickými parametry. Disková anténa vykazuje mnohem větší směrovost, 

menší rozměry, větší kmitočtový rozsah a velmi dobrou kompatibilitu 

s vysokoenergetickým EM polem, jako např. při aplikaci antény do VN 

(vysokonapěťových) transformátorů. Určitým zjednodušením může být, že již dnes 

lze na trhu nalézt tyto diskové antény vyráběné speciálně pro dané normované druhy 

ventilů (např. ventil DN50, rozměr přijímače 35mm nebo ventil DN80, rozměr 

přijímače 53mm). Jeden z těchto druhů vyráběných diskových antén k aplikaci 

do olejových ventilů lze vidět na Obr. 3.3. 

 

Obr. 3.3:  Realizace diskové antény v praxi [14]: a) pro standardizovaný ventil DN80; 

b) jeho aplikace přímo na VN transformátoru 

Diskové antény lze ovšem vidět i při aplikaci tzv. vazebních oken (externí montáž), 

kdy je do měřeného zařízení zaveden na libovolném místě za pomocí okna daná anténa 

(viz Obr. 3.4). Systém se velmi hojně používá v praxi, protože takto je možné libovolně 

umístit přijímače do pozic, které se hodí z hlediska lokalizace a uživatel tedy není 

omezen pevným umístěním ventilů nebo průchodek. Nevýhodou tohoto systému 

je ovšem přímý zásah do zařízení a velké požadavky na přesnost, protože anténa musí 

být dokonale spojena se stíněním zařízení, aby nedocházelo k detekci venkovního 

rušení, které přichází na anténu ze zadní strany. 

 

Obr. 3.4:  Externí montáž na nádrži VN transformátoru 1000MVA, 400V/275kV [15] 

a) b) 
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Vivaldiho anténa - širokopásmová štěrbinová anténa 

Jednou z dalších možností detekce EM vlnění od zdroje ČV je za použití tzv. Vivaldiho 

antény, která se vyznačuje nízkou směrovostí (záleží na konstrukci) a velmi velkým 

kmitočtovým rozsahem (rozsah je dán minimální a maximální šířkou štěrbiny), 

ovšem tyto parametry jsou dány samotnou konstrukcí antény, což ovšem není 

předmětem této bakalářské práce. Typickými zástupci Vivaldiho antény může být 

konstrukce např. na Obr. 3.5. 

 

Obr. 3.5:  Vivaldiho anténa: a) konstrukce vysílací antény z měděných plechů pro kompatibilitu 

s vlnovodem [16]; b) konstrukce mikropáskovou technologií [17] 

Velkou výhodou Vivaldiho antény je její jednoduchá konstrukce a schopnost 

velkého potlačení vždy opačné polarizace než v jaké je anténa provozována. Tento fakt 

je velmi užitečný zvláště z hlediska komunikačních technologií, protože takto lze velmi 

efektivně provozovat společně dvě Vivaldiho antény s opačnou polarizací, aniž by 

se navzájem ovlivňovaly. Ovšem z hlediska detekce ČV nemusí být tato anténa nejlepší 

volbou právě kvůli potlačování vždy jedné polarizace, protože jak již bylo řečeno 

v předchozích kapitolách, problematika ČV je vysoce stochastickou záležitostí, takže 

EM vlnění od zdroje ČV nevykazuje v globálu žádnou dominantní polarizaci, a toto 

může být z hlediska detekce impulzu ČV velký problém. Určitou nevýhodou této antény 

mohou být taktéž její rozměry, které jsou v kmitočtovém rozsahu, kde očekáváme ČV 

stále v oblasti desítek centimetrů. 

Trychtýřová anténa 

Problematika trychtýřových antén je záležitostí již velmi historickou, protože první 

prototyp byl zkonstruován již na přelomu 19. století, ale své největší uplatnění našla 

až v 50. letech minulého století za druhé světové války s příchodem radaru a moderních 

komunikací. Ovšem toto neoznačuje trychtýřovou anténu za zastaralou nebo součást 

historie. Trychtýřovou anténu lze velmi často stále nalézt ve VF aplikacích 

jako přijímací nebo vysílací prvek. Trychtýřová anténa se vyznačuje rozsáhlým 

kmitočtovým rozsahem, oproti Vivaldiho anténě velmi velkou směrovostí a velkou 

hodnotou zisku. Z hlediska polarizace se trychtýřové antény používají pouze pro jednu 

danou polarizaci, ovšem tento problém lze překlenout komplexnějším návrhem samotné 

antény jako např. dvojitě polarizovanou trychtýřovou anténou (viz Obr. 3.6a) nebo 

kuželovou (kónickou) trychtýřovou anténou (viz Obr. 3.6b). Obecně lze říci, 

že trychtýřová anténa je pro detekci ČV vhodnější díky jejímu velkému zisku 

a možnosti rozsáhlejší polarizace, ovšem velký problém může činit výše zmíněná 

směrovost, protože velká selektivita může znamenat ve výsledné aplikaci detekce 

a) b) 
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značný problém. Další nevýhodou může být samotné technické provedení, protože 

trychtýřové antény jsou aplikovány pouze přes budící/přijímací vlnovod. Ovšem toto 

se vše odvíjí od celého komplexního návrhu a uspořádání měřícího řetězce, 

popř. velikosti měřeného objektu, takže nelze jednoduše říci, která z těchto použitých 

antén je pro detekci ČV nejvhodnější. 

 

Obr. 3.6:  Trychtýřová anténa: a) dvojitě polarizovaná [18]; b) kuželová [19] 

Diskónická anténa 

Jednou z dalších hojně používaných antén je aplikace tzv. diskónické antény. Opticky 

tato anténa může připomínat kuželovou trychtýřovou anténu, ovšem v principu se jedná 

o úplně jinou záležitost (viz Obr. 3.7a). 

 

Obr. 3.7:  Kónická anténa: a) schématické znázornění (šipky značí směr maxima 

vyzařování); b) reálná konstrukce 

Obecně se dá říct, že kónická anténa je dalším evolučním krokem čtvrtvlného 

monopólu (viz Obr. 3.2), kdy rozšířením středního vodiče dochází k rozšíření 

přenosového kmitočtového pásma antény, její směrovosti a zisku. Diskónická anténa 

má z hlediska lokalizace ČV své využití právě díky těmto vlastnostem, protože je určitý 

mezikrok mezi velmi úzkopásmovými resp. směrovými a širokopásmovými 

resp. všesměrovými anténami. Jelikož se v principu jedná o úpravu monopólu, 

tak obdobně jako u čtvrtvlného monopólu, může velkou výhodou být snadná aplikace 

do měřeného zařízení. Např. v případě aplikace ve VN transformátoru se samotná nádrž 

transformátoru při korektní konstrukci chová jako zemnící rovina, což zlepšuje 

parametry celé antény. Ovšem nevýhodou může být vyšší cena a technologická 

náročnost než u obyčejného čtvrtvlného monopólu. 

a) b) 

a) b) 
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3.1.2 Zpracování detekovaného signálu 

Obecně řečeno úpravu jakéhokoliv detekovaného signálu lze provádět dvěma 

fundamentálně rozdílnými známými způsoby a to úpravou: 

 Analogově 

 Číslicově 

V případě zpracování měřených dat z jednotlivých přijímačů, které ČV detekují, 

tomu samozřejmě není jinak. Ovšem tato problematika opět záleží na komplexním 

návrhu celého měřícího řetězce. V dnešní době je nejjednodušší a finančně 

nejvýhodnější zvolit celou úpravu v číslicové formě a oprostit se tedy od všech 

analogových nelinearit a problémů s nimi spojenými. Ovšem je nutné se zamyslet 

nad vzájemnou kompatibilitou mezi jednotlivými zařízeními. Např. pokud 

zaznamenáváme signál digitizérem (popsán v následující podkapitole), který detekuje 

pouze určitou úroveň signálu omezenou jeho vlastním šumem, tak je zbytečné očekávat 

kvalitní výsledek, pokud tuto podmínku porušujeme, stejně tak jako např. když 

nedodržíme správné impedanční přizpůsobení. Výsledná kvalita celého měřícího řetězce 

je dána jeho nejslabším článkem, proto je třeba se nad problematikou zamyslet a pokusit 

se všechny chyby eliminovat. Pokud se vrátíme k uvedenému příkladu, tak pokud 

detekujeme nízkou úroveň signálu a potřebujeme ji zesílit, tak je nutné zařadit 

před digitizér ještě zesilovač s co možná nejlepšími parametry v daném 

kmitočtovém pásmu. Obdobně to může vypadat v aplikaci, kdy např. předem víme, 

popř. změříme, že detekujeme zbytečně určité kmitočtové pásmo (typicky síťový 

kmitočet 50 Hz), tak musíme opět před digitizér zařadit odpovídající filtr. Tento 

problém lze samozřejmě řešit i číslicově, kde při zpracování aplikujeme odpovídající 

číslicové filtry, ovšem z hlediska zpracování takto vzorkujeme úplně zbytečný signál 

a jednoduchým odstraněním můžeme výsledný signál do určité míry degradovat 

na kvalitě. Ovšem v případě zmíněného rušení střídavým síťovým kmitočtem 50 Hz 

se cenově nevyplatí odstranění tohoto kmitočtu řešit analogově a proto je cesta 

číslicovou úpravou velmi efektivní cestou. Takovýchto hypotetických scénářů může 

v praxi nastat nespočet a ve většině případů jsou silně ovlivněny prostředím, 

kde se bude celý měřící řetězec aplikovat. V konečném důsledku lze tedy vše shrnout 

do několika bodů, kde musíme zajistit vzájemnou kompatibilitu všech částí, s tím 

spojenou úpravu signálu pro záznam a odrušení nebo filtraci externích rušivých vlivů. 

3.1.3 Akvizice měřených dat 

Akvizice jakožto sběr měřených dat je jednou z klíčových částí celého měřícího řetězce, 

ovšem pokud se zde patřičně finančně zainvestuje a splníme všechny podmínky spojeny 

s kompatibilitou apod. (viz kapitola 3.1.2), tak získáme velmi stabilní a spolehlivý 

záznamový systém. Samotný záznam se provádí pomocí rychlých digitizérů, které jsou 

schopny rychlé jevy jako ČV kvalitně zaznamenat. Samozřejmě lze použít i záznam 

pomocí osciloskopů, kde příchozí impulzy od zdroje ČV osciloskop zaznamená 

po překročení určitého prahového napětí a zobrazí na obrazovce. Odtud lze naměřené 

průběhy jednoduše přenést a zpracovat. V principu je tento způsob totožný s tím, 

co ve skutečnosti provádí digitizér, ale kontinuálně a mnohem sofistikovaněji. 

Osciloskop je obecně multimediální zařízení, takže nenabízí nějakou velkou možnost 

uspořádání jako plně automatizovaného pracoviště. Proto tento přístup lze vidět 

především v laboratorních podmínkách, kde jej poté při aplikaci v konkrétním měřícím 

řetězci nahradí podle již známých parametrů správně zvolený typ digitizéru. 
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Jak tedy název digitizér napovídá, jedná se skutečně pouze o jakousi vzorkovací 

vazbu mezi měřící aparaturou a číselným zpracováním. Obecně lze tedy říci, že pro obě 

záznamová zařízení platí stejné požadavky na jejich parametry, mluvme ale obecně 

o digitizéru. Digitizér se musí vyznačovat dostatečnou rychlostí, popř. šířkou pásma, 

aby ČV vůbec zaznamenal. Pro vzájemný přepočet mezi těmito veličinami lze použít 

modifikovaný vztah z předchozí kapitoly pro výpočet maximálního kmitočtu 

ve výsledném kmitočtovém spektru (viz (1)). V praxi se doporučuje, aby minimální 

délka náběžné hrany digitizéru byla řádově od 1/5 do 1/3 skutečné náběžné hrany 

vzorkovaného signálu, abychom získali signál s co nejmenší chybou. Dále se digitizér 

musí vyznačovat relativně dlouhou dobu záznamu, dobrou rozlišitelností, 

která z hlediska lokalizace nehraje moc velký význam, protože se snažíme velmi přesně 

změřit pouze jednotlivé časové odstupy a vysokým vzorkovacím kmitočtem. 

Z hlediska doby záznamu je nutné se zamyslet, jak velké rozestupy mezi 

jednotlivými přijímanými signály v dané aplikací očekáváme (maximální vzájemný 

časový posun je dán největší vzájemnou vzdáleností mezi jednotlivými přijímači) a tedy 

jaký nejhorší případ lze očekávat, protože digitizér sám o sobě nedisponuje velkou 

pamětí a začne se tedy po určité době sám přemazávat. Pokud chceme jednoduše zjistit, 

jak velkou část vzorkovaných dat lze najednou zaznamenat, můžeme použít následující 

jednoduchý vztah: 

                            
                               

                          
   (2) 

Ovšem nejdůležitějším parametrem digitizéru aplikovaného k detekci ČV 

je problematika vzorkovacího kmitočtu neboli samplerate a jeho vzorkovací mód 

definovaný jako vzorkovací kmitočet na počet použitelných kanálů. Digitizéry 

a osciloskopy jsou velmi často vyráběny, tak že nabízí velký vzorkovací kmitočet např. 

20 GSa∙s-1
 na jednom nebo dvou kanálech, které mají každý svůj oddělený ADC 

(analogově číslicový převodník), ale pokud chceme použít např. typicky 4 kanály 

pro lokalizaci, tak vzorkovací kmitočet na jednotlivých kanálech klesne na polovinu, 

tedy podle příkladu výše na 10 GSa∙s-1
. Tento fakt je dán skutečností, že kvalitní ADC 

jsou velmi drahou záležitostí, proto výrobci řeší situaci, tak že většinou dvěma kanálům 

je přidělen jeden ADC, který je při použití obou kanálů zároveň multiplexován. 

Nyquistův vzorkovací teorém nám říká, že vzorkovací kmitočet musí být minimálně 

dvojnásobný vzhledem k vzorkovanému analogovému signálu. Ovšem v případě 

lokalizace je nutné se podívat na problematiku trochu z jiného pohledu a globálně 

se zamyslet. Daná problematika bude nejlépe pochopitelná na příkladu. 

Řekněme, že budeme používat k vzorkování a zpracování analogových signálů 

z přijímacích antén digitizér Agilent Acquiris U1065A. Zde v případě záznamu 

na čtyřech kanálech dosahuje digitizér maximálního vzorkovacího kmitočtu 2 GSa∙s-1
 

(viz [21]). Tomuto kmitočtu odpovídá velikost vzorkovacího intervalu tvz = 500 ps, tzn., 

že jednotlivé vzorky budou od sebe vzdáleny právě těchto 500 ps. Tato hodnota nám 

udává základní nepřesnost při lokalizaci pro jeden rozměr v ploše nebo v prostoru jako: 

            
 

  
                                     (3) 

Jak lze tedy vidět z předchozího výpočtu základní nepřesnost pouze samotné měřící 

soustavy je již ±15 cm. Toto samozřejmě je velmi důležitý fakt, který může úplně 

degradovat celou lokalizační aparaturu. Proto je nutné situaci řádně promyslet, na jakou 

hodnotu přesnosti bychom se v konečném výsledku chtěli dostat, což má samozřejmě 
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finanční i ekonomické dopady. Obecně se ovšem snažíme o co možná největší možnou 

hodnotu vzorkovacího kmitočtu, protože jak lze vidět výše (viz (3)), obecně se musíme 

snažit dosáhnout co možná nejvyššího vzorkovacího kmitočtu, protože ten přímo 

koreluje s výslednou přesností celé lokalizace. 

V této podkapitole jsme si nastínili obecně problematiku číslicového převodu, 

odkud lze usoudit, že digitizér je v principu velmi klíčovou součástí celého měřícího 

řetězce a je tedy nutné mu věnovat značnou pozornost a samozřejmě investovat do něj 

nemalé prostředky. Pokud ovšem chceme dosáhnout uspokojivých výsledků koncové 

lokalizace, tak nelze tuto problematiku brát na lehkou váhu. 

3.2 Zpracování naměřených dat 

3.2.1 Úprava detekovaného signálu 

V této fázi návrhu detekčního systému je důležité se zaměřit na problematiku 

detekovaného signálu, protože signál, který přijímáme na jednotlivých přijímacích 

anténách je fundamentálně odlišný od impulzu samotného ČV (viz Obr. 1.1). Časový 

průběh a spektrum tohoto přijímaného signálu je znázorněno na Obr. 3.8. 

 

Obr. 3.8: Detekovaný signál ČV: [14] a) časová závislost; b) spektrum 

Z obrázku lze vidět, že signál vykazuje krátkou náběžnou hranu jako samotný 

impulz ČV, ale vlivem přenosového prostředí, dojde k jeho deformaci vlivem 

superpozice vícenásobných odrazů, tlumení a samozřejmě k zašumění apod. 

Toto samozřejmě platí i v případě spektra detekovaného signálu, kde opět dochází 

k deformaci vlivem přenosového prostředí. Tato skutečnost je další klíčovou 

problematikou, protože ke korektnímu určení vzájemných posuvů mezi jednotlivými 

přijímanými signály musíme zajistit jejich vzájemnou kompenzaci tlumení, odšumění 

a případně další přídavné zpracování. Z hlediska tlumení signálu v přenosovém 

prostředí se v praxi ukazuje jako velmi výhodné přijímané signály zesílit, popř. zeslabit 

na určitou vzájemně referenční úroveň a až poté s těmito signály dále pracovat, 

ovšem nejedná se o povinnost.  

Velmi důležitou částí úpravu signálu pro jeho další zpracování z hlediska určení 

vzájemných posuvů je signálové odšumění nebo jinými slovy zvýšení poměru 

signálu k šumu. Samotné odšumění jsme se již snažili provést technologicky korektním 

stíněním v rámci kvality přijímaného signálu, ovšem v praxi je velmi těžké tento stav 

a) b) 



Bakalářská práce Petr Machala 

30 

zajistit, protože většina větších zařízení je aplikována právě ve velmi zarušeném 

prostředí, jako jsou elektrárny a průmyslové provozy. Nemůžeme se ovšem bavit pouze 

o šumu z okolního prostředí, protože i samotné měřené zařízení je zákonitě zdrojem 

šumu. Je tedy nutné problematiku šumu přijmout jako neoddělitelnou součást a pokusit 

se o její korektní kompenzaci. Z hlediska detekce ČV je nutné podotknout, 

že kompenzací šumu přijímaného signálu i zefektivňujeme funkčnost samotné detekce, 

protože pokud bychom kompenzaci neprováděli, tak bychom nemuseli mírné náznaky 

defektů ve formě ČV zaznamenat, protože by mohly být v šumu skryty. 

Kompenzaci nelze jednoduše provést pouhým zásahem do spektra např. formou 

filtrace, protože bychom mohli degradovat cenná data samotného signálu, proto musíme 

použít jednu z matematických metod číslicového zpracování signálu a to metodu 

průměrování. Tato metoda je v principu velmi jednoduchá, proto je pro zvýšení odstupu 

signálu k šumu nejvhodnější variantou. Ovšem základem metody je předpoklad jisté 

úrovně stacionarity signálu samotného ČV. Princip metody je tedy založen 

na kontinuálním průměrování měřených hodnot, takže se dá říci, že algoritmus neustále 

vyhodnocuje určitou střední hodnotu a tedy neustále porovnává naměřený signál 

s šumovým pozadím. V konečném výsledku tedy šum pozadí inklinuje ke své statické 

hodnotě, tedy nule (platí pro bílý šum) a samotný přijímaný signál ČV zůstává 

nepozměněn (viz Obr. 3.9). Teoreticky lze dosáhnout maximálního odstupu signálu 

šumu podle N
0.5

, kde N je počet superpozic, které byly algoritmem provedeny. 

Tato metoda je převážně oblastí akustických měřících systému ČV, kde se obecně 

setkáváme s mnohem intenzivnějším šumovým pozadím, ovšem z hlediska zvýšení 

přesnosti není bezpředmětné tuto kompenzaci zařadit i do EM detekčních systémů.  

 

Obr. 3.9:  Příklad originálního signálového záznamu podle [14] (cca 132 pC) a jeho konečného 

průběhu po provedení 500 superpozic (max. 9 pC) 

V této chvíli jsme zajistili pouze standardní odšumění, které v mnoha případech 

je plně dostačující, ovšem jak uvádí některá literatura [20], v praxi se ukazuje velmi 

praktické aplikovat ještě další signálovou úpravu a to tzv. dodatkové odšumění. 

Může totiž nastat situace, kdy zrovna v okamžiku příchozího impulzu ČV jsou 

současně zaznamenány i silné výkyvy šumového pozadí, které může být dáno 

i samotným ČV a nelze je tedy dostatečně efektivně odstranit standardním 

odšuměním. Proto je výhodné použít známou metodu, požívanou např. při obrazových 

grafických úpravách, tzv. odstranění šumu vlnovou transformací. Tato úprava 

má v konečném důsledku odlehčit detekčním algoritmům časových posuvů, 
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aby již bylo možné pracovat se signálem s velmi vysokou kvalitou a byl patrný přesný 

začátek detekovaného impulzu ČV. 

Metoda je v principu založena postupnými kroky od transformace (do vlnové 

oblasti), určení odpovídajícího prahu pro zpracování (např. všechny koeficienty, které 

mají hodnotu pod určitou prahovou hodnotou, jsou nastaveny na nulu) až k aplikaci 

zpětné transformace. Zpětná transformace je v principu odhad neznámého signálu 

ze signálu, který byl naměřen. Správnou aplikací této metody zajistíme kvalitní 

potlačení přebytečného šumu a zároveň ponechání užitečné signálové části. 

Definice prahové hodnoty je realizována vztahem: 

     √            (4) 

kde N je celkový počet koeficientů, K je konstanta udávající úroveň kompenzace 

šumu (zvoleno uživatelem) a obecně neznámou směrodatnou odchylku σ šumu 

definovanou jako: 

     
   

      
   (5) 

kde symbol med značí absolutní hodnotu mediánu koeficientů v detailním 

zobrazení. 

Takto definovaný algoritmus aplikujeme na měřený signál. Pokud ve výše 

definovaném vztahu (4) volíme konstantu K = 1, tak mluvíme o tzv. standardním 

dodatkové odšumění a pokud volíme K > 1, tak mluvíme o tzv. přídavném dodatkovém 

odšumění. V případě přídavného dodatkového odšumění se dopouštíme vyšší hodnoty 

střední kvadratické chyby a můžeme tedy kompenzovat společně se šumem i užitečný 

signál. V praxi se ovšem ukazuje, že v určitých případech je výhodnější ztratit určitou 

část užitečného signálu a zbavit se tak přebytečného šumu než by tomu bylo naopak. 

Příklad použití dodatkového odšumění je zobrazen na Obr. 3.10. 

 

Obr. 3.10:  Originální naměřený signál s 20 superpozicemi (tučná černá křivka), odšuměný 

signál s K = 1 (tučná červená křivka), odšuměný signál s K = 2 (žlutá křivka) [20] 
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3.2.2 Detekce vzájemných časových zpoždění 

Problematika detekce vzájemných časových zpoždění je zajisté nejklíčovější částí celé 

lokalizace čemu napovídá fakt, že doposud jsme se zabývali pouze správnou detekcí, 

zpracováním a úpravou přijímaného signálu právě pro to, abychom mohli tyto zpoždění 

korektně bez zbytečných nejistot a chyb určit. Zjednodušeně řečeno, z hlediska 

lokalizačních algoritmů se v rámci celého systému lokalizace ČV jedná už pouze 

o jednoduchý výpočet několika rovnic, ovšem vstupní data pro tyto rovnice jsou určeny 

právě v tomto kroku a jak již bylo řečeno dříve, kvalita celé lokalizace závisí na kvalitě 

naměřených a zpracovaných výsledků detekce. Mějme stále na paměti, že chyba pouhé 

1ns může znamenat v konečné lokalizaci chybu až 30 cm (pro vakuum). 

Abychom tedy dokázali správně označit, kdy přesně signálový impulz na přijímací 

anténu dorazil, musíme zvolit odpovídající detekční metodu. Těchto metod existuje 

velké množství, převážně z oblasti seismologie apod. a obecně v této oblasti je mnoho 

prostoru, takže je možné části jednotlivých metod mezi sebou kombinovat 

nebo např. navrhnout vlastní algoritmus. V této podkapitole se právě těmito metodami 

budeme zabývat a některé z nich i zjednodušeně popíšeme. 

Metoda prahové detekce 

Metoda prahové detekce je důvěrně velmi známou metodou běžně používanou např. 

v případě měření s osciloskopem. Zde pokud chceme zaznamenat jednorázový děj, 

tak nastavíme určitý práh, od kterého má osciloskop zaznamenávat data, při jeho 

překročení. Systém této metody pracuje v principu naprosto totožně. Metoda sama 

o sobě může mít mnoho různých forem, které jsou v této publikaci sjednoceny do jedné 

kategorie. Prahovou detekcí je možné analyzovat různé druhy signálových průběhů jako 

např. v časové oblasti, kmitočtové oblasti nebo okamžitého výkonu (viz Obr. 3.12). 

V principu se tyto metody od sebe liší pouze tím, v jaké závislosti prahovou metodu 

aplikujeme. Tato metoda je jednou z nejjednodušších, ovšem taktéž s velkou 

chybovostí, protože v praxi může např. nastat situace, kdy signál překročí zvolený 

detekční práh až po určité době od reálného začátku impulzu (viz Obr. 3.11), což může 

v praxi znamenat velké odchylky v přesnosti lokalizace. 

 

Obr. 3.11:  Příklad chybného určení časové detekce prahovou metodou [12] 

Určitým zlepšením může být doplněk metody o dynamickou změnu prahové 

hodnoty, ovšem tyto metody jsou obvykle dost složité v porovnání s jejich více méně 

nekvalitními výsledky. Proto se dá říct, že tyto metody byly již překonány 

sofistikovanějšími a praktičtějšími metodami. 
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Obr. 3.12:  Příklad stanovení vzájemných časových posuvů metodou prahové detekce 

okamžitého výkonu [22] 

Kumulativní metoda 

Na problematiku kumulativní metody lze z určitého pohledu nahlížet jako na modifikaci 

metody prahové s použitím okamžitého výkonu. Princip metody velmi jednoduše 

spočívá v postupné kumulaci okamžitého výkonu v závislosti na čase, tedy závislost 

akumulované energie podle vztahu: 

     
   

  
 ∑   

            

 

   

 (6) 

kde ui jsou jednotlivé vzorky časového průběhu signálu, N je celková délka signálu, 

tvz je vzorkovací perioda a ZV je vstupní vlnová impedance akvizičního zařízení 

Z této závislosti lze určit velmi přesně čas příchodu podle prudkého nárůstu 

hodnoty křivky akumulované energie (viz Obr. 3.13). Odhad času lze provést pomocí 

diference, tedy derivace mezi sousedními vzorky nebo překročením zvoleného prahu 

v relativní míře, taktéž mezi sousedními vzorky. Pokud prostudujeme relevantní 

literaturu [15] nebo [23], zjistíme, že se jedná o nejpoužívanější a nejrobustnější metodu 

vůbec. Tato skutečnost je patrně dána jednoduchostí celého algoritmu a vynikajícími 

výsledky detekce. 

 

Obr. 3.13:  Příklad stanovení vzájemných časových posuvů kumulativní metodou [15] 
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Metoda energetického kritéria 

Na tuto metodu lze nahlížet jako na určitou úpravu metody kumulativní, protože metoda 

obecně se snaží separovat užitečný signál od šumu, proto jejím základem je kumulativní 

závislost podle (6). Samotná separace, popř. kompenzace šumu je provedena úpravou 

výše zmíněného vztahu (6) jako: 

   
          ∑   

        

 

   

 (7) 

kde i jsou indexy jednotlivých vybraných vzorků signálu, Si je hodnota 

kumulativního procesu a δ je negativní trend. Tento negativní trend δ kompenzuje vliv 

šumu na výslednou akumulační křivku, kam se v klasické kumulační metodě neustále 

přičítá. Negativní trend je definován jako: 

    
  

   
   (8) 

kde tento negativní trend je závislý na celkové energii signálu SN, celkovém počtu 

vzorků N a korekčním koeficientu α. Tento korekční koeficient α koriguje 

systematickou chybu. Díky jejímu charakteru lze považovat její míru stejnou pro 

všechny hodnoty. Praktickou demonstrací metody v praxi podle [20] 

je příklad aplikace akustické detekční metody na v problematiku lokalizace ČV 

ve VN transformátoru (viz Obr. 3.14). 

 

Obr. 3.14:  Příklad detekce metodou energetického kritéria (černá křivka – přijímaný signál, 

červená křivka – hodnota energetického kritéria) [20] 

Z uvedeného vztahu (7) je vypočtena odpovídající křivka (červeně), kde její 

minimum koresponduje s hledaným odhadem časového určení detekce ČV. 

Na Obr. 3.14 je patrná kompenzace systematické chyby, neboli posuv odhadu času 

detekce (minima na křivce) vůči skutečnému počátku signálu v časové oblasti. 

Metoda AIC (Akaike information criterium) 

Problematika této metody je založena na principu autoregresivního sběru dat. 

Tedy na předpokladu, že přijímaný impulz ČV, že rozdělit na dva stacionární segmenty 

(segment před ČV a po ČV) a každý tento segment bude mít svůj autoregresivní model. 

Šum obecně je charakterizován jako málo uspořádaný autoregresivní 

proces zatímco užitečný signál se vyznačuje pravým opakem. Obecně se AIC používá 
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pro indikaci uspořádanosti systému z hlediska autoregresivního procesu. 

Právě tuto vlastnost AIC metody lze prakticky použít pro odhad detekce ČV podle 

následujícího vztahu: 

             (  (      ))             (  (        ))   (9) 

kde x je samotný přijímaný signál, N je celková délka signálu nebo jeho části, 

koeficient k představuje pořadí jednotlivých vzorků signálu a funkce σ
2
 představuje 

rozptyl daného souboru vzorků. Odhad detekce signálu ČV poté odpovídá minimu 

odpovídající AIC závislosti. Tato skutečnost činí závislost AIC (viz Obr. 3.15) a 

energetického kritéria (viz Obr. 3.14) velmi podobnou, ovšem jedná o úplně odlišný 

početní algoritmus, takže je nelze mezi sebou vzájemně srovnávat. 

 

Obr. 3.15:  Příklad detekce metodou AIC (černá křivka – přijímaný signál, 

červená křivka – závislost AIC) [4] 

Metoda vzájemné korelace 

Aplikace metody vzájemné korelace je opět velmi známou metodou hojně užívanou 

v oblastech vědy a techniky (např. rozpoznávání řeči nebo dekódování signálů), 

kde je obecně potřeba navzájem porovnat dvě rozdílné funkce nebo naměřené 

charakteristiky. Podmínkou vzájemné korelace dvou signálů je jejich podobnost, 

v našem případě tedy dvou zaznamenaných signálů z totožného ČV, např. u1(n) a u2(n). 

Pokud jsou si tyto dva signály podobné, lze je podrobit vzájemné korelační 

posloupnosti podle: 

         ∑                         

 

   

 (10) 

kde u1(n) a u2(n) jsou vzájemně korelované signály, N je celková délka 

jednoho ze signálů a koeficient i představuje vzájemný posuv mezi signály. 

Tato korelační posloupnost nabývá svého maxima v okamžiku největší podobnosti 

signálů u1(n) a u2(n). 
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Toto maximum poté odpovídá vzájemnému posuvu jednotlivých signálů podle: 

             (11) 

kde i je výsledný rozdíl signálů, tedy hodnota vzorků v maximu vzájemné 

korelační funkce a tvz je vzorkovací perioda akvizičního zařízení. Příklad vzájemné 

korelace je uveden na Obr. 3.16. 

 

Obr. 3.16:  Příklad stanovení vzájemných časových posuvů metodou vzájemné korelace [22] 

Metoda vzájemné korelace se ukazuje jako velmi kvalitní za předpokladu, 

že v měřící aparatuře nedochází deformaci signálu ČV od zdroje, ovšem toto v praxi 

je naprosto nereálné, protože obecně ČV je velmi stochastickou záležitostí, jednotlivé 

signály se k daným přijímačům šíří po různých drahách, takže jsou více tlumeny, 

zašuměny, popř. je v jejich cestě nějaký objekt apod. V praxi tedy nelze zaručit, 

aby se sobě přijímané signály dostatečně podobaly. Lze tedy usoudit, že výsledky 

vzájemné korelace budou vykazovat vysokou nepřesnost. Tato skutečnost se dá řešit 

např. modifikovanými vzájemně korelačními metodami (viz [24]), které jsou ve většině 

případů založeny na integraci statistického zpracování a více akvizic z jedné pozice 

přijímače. Jedním z dalších přístupů může být kombinace vzájemné korelace 

a kumulační metody (viz [23]), kdy se vzájemně korelují signály v časové oblasti 

(vzhledem k jednomu zvolenému referenčnímu signálu z libovolného přijímače) a poté 

se porovnávají a průměrují se vzájemnou korelací kumulace jednotlivých signálů.  

Určení vzájemných časových posuvů uživatelem 

Obecně tento způsob určení vzájemných časových posuvů nelze považovat za 

samostatnou detekční metodu, ovšem měla by mít v konečné aplikaci své místo 

a proto je dobré ji zmínit. 

Navrhnout algoritmus, který přesně a korektně určí dobu příchodu signálového 

impulzu v podmínkách jako je detekce ČV, kdy pouze máme určitou představu, 

jak budou signály vypadat, není úplně lehkou záležitostí a speciálně v případech, 

kdy je signál silně zanesen šumem, který nelze odstranit. Proto tyto případy, 

kdy detekční a lokalizační algoritmus selže, není na škodu přemostit tuto situaci 

možností jako např., že vstupní hodnoty pro lokalizaci detekovaného ČV si určí uživatel 

sám ze závislosti časové (viz Obr. 3.8a) nebo např. závislosti akumulované energie 

(viz Obr. 3.13). V případě tohoto postupu nelze mluvit o nějakém vysokém stupni 

automatizace, ale jak již bylo řečeno výše, pro extrémní případy, kdy algoritmy selžou, 

není tato možnost špatnou volbou. 
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Pokud se zaměříme na odlišné vědecké odvětví, zjistíme, že tento systém 

se hojně aplikuje v praxi právě proto, aby přemostil nedokonalosti strojů. Jeden z těchto 

projektů, které jsou již aplikovány v praxi, může být např. hledání exoplanet 

ze zaznamenaných dat sondou Kepler, která neustále sbírá další data, kde jej poté 

analyzují i úplní laikové, ale díky velkému statistickému počtu společně kvalitativně 

překonají výkon strojové analýzy. 

3.2.3 Lokalizace polohy zdroje ČV 

V této podkapitole se ve zkratce budeme zabývat lokalizačními algoritmy, které jsou 

již posledním krokem úspěšné lokalizace zdroje ČV. Princip těchto lokalizačních metod 

je založen, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole (viz kapitola 1.3), na triangulační 

metodě TDOA, kdy určení přesné polohy zdroje ČV provádíme pomocí vzájemných 

časových zpoždění mezi přijímanými signály na jednotlivých přijímacích anténách. 

Poté výsledná praktická realizace lokalizace ČV v prostoru může např. vypadat 

jako na Obr. 3.17. 

 

Obr. 3.17:  Příklad praktické realizace celého lokalizačního systému 

v kartézské soustavě souřadnic [20] 

V případě takto zvolené realizace pracoviště podle Obr. 3.17, získáme ze vstupních 

dat generovaných metodami detekčními, řešení soustavy rovnic S1 až Si sestavených 

pro jednotlivé přijímací antény. Řešení těchto rovnic lze obecně provést: 

 Analyticky 

 Numericky 

Řešení je typické pro libovolný matematický problém, kdy se primárně snažíme 

vše kalkulovat analyticky vhodnou úpravou a až v případě, kdy se analytický (přímý) 

výpočet stává nepřiměřeně složitým, tak zvolíme aproximační řešení numericky. 

Tento fakt je dán skutečností, že přímé řešení se oproti řešení numerickému vyznačuje 

vysokou rychlostí výpočtu, velkou stabilitou (numerické řešení nemusí konvergovat 

ke správnému výsledku, proto musí být zvoleny vhodné počáteční podmínky) a úsporou 

výpočetního výkonu koncové stanice (odpadá nutnost výpočtu velkého množství dat 

pro postupnou aproximaci). V dnešní době se problematikou analytického (přímého) 

a numerického řešení zabývá již mnoho nezávislých vědeckých skupin např. [25], [26], 

které se snaží jejich řešení zobecnit, zefektivnit a vzájemně skloubit výhody obou 

řešení. Tento fakt je dán skutečností, že v případě TDOA lokalizace je prakticky 

nemožné požít pouze analytický výpočet, protože samotná data pro výpočet poskytnuta 

daným detekčním systémem jsou vzájemně nesourodá, takže konečná lokalizace nemá 

analytické řešení. Analytické řešení lze použít pouze v případě vhodné úpravy 

jednotlivých rovnic, což každý lokalizační řetězec neumožňuje (viz dále). 
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Sestavení lokalizační soustavy rovnic S1 až Si 

Než přistoupíme k popisu samotných lokalizačních metod, je důležité se zmínit 

o různých způsobech zápisu a definice lokalizační soustavy rovnic, které lze nalézt 

v technické literatuře. 

Jako nejjednodušší systém sestavení lokalizační soustavy rovnic je systém 

absolutní lokalizace. Aplikace tohoto přístupu je za předpokladu předem známého času, 

kdy ČV v prostoru vznikl. Tato skutečnost činí použití tohoto lokalizačního zápisu 

pro UHF metodu v praxi nereálnou (pouze v laboratorních podmínkách), 

protože v praxi obecně nejsme schopni určit na začátku matematického řešení, 

kdy ČV v měřeném zařízení vznikl. Tento zápis má ovšem své uplatnění v oblasti 

kombinované (smíšené) detekce UHF metody a metody akustické. Zde přesný čas 

vzniku ČV v měřeném zařízení zajišťuje pouze UHF metoda, díky mnohonásobně 

rychlejšímu šíření EM vlny ČV v měřeném zařízení oproti šíření vlny mechanické 

(zvukové) a následná lokalizace je zajištěna metodou akustickou. UHF metoda vykazuje 

zpoždění dané určitou dobou šířením vlny prostředím v oblasti nanosekund a metoda 

akustická v oblasti mikrosekund, tzn., že se tyto zpoždění vzájemně vykompenzují 

a lokalizaci lze tedy považovat za dostatečně přesnou. Absolutní lokalizaci lze 

jednoduše znázornit jako v případě Obr. 3.18. 

 

Obr. 3.18:  Schématické zobrazení lokalizace absolutní metodou [20] 

Takto lze sestrojit odpovídající soustavu rovnic se třemi neznámými (souřadnice 

polohy zdroje ČV v kartézské soustavě souřadnic), které popisují postupně postupující 

kulovou vlnoplochu z pohledu jednotlivých přijímacích antén takto: 

        
         

         
          

    (12) 

        
         

         
          

    (13) 

        
         

         
          

    (14) 

kde Si(xSi, ySi, zSi) jsou souřadnice jednotlivých přijímacích antén v kartézské 

souřadné soustavě, vs je rychlost daného druhu vlnění v prostoru a TSi jsou jednotlivá 

absolutní časová zpoždění (viz Obr. 3.18). Pravá strana každé z rovnic reprezentuje 

poloměr kulové vlnoplochy z pohledu jednotlivého přijímače jako: 

   
          

    (15) 

kde Di je samotný poloměr kulové funkce. Řešením (numericky nebo analyticky) 

takto definované soustavy získáme výsledné souřadnice zdroje ČV, který odpovídá 
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bodu popř. oblasti, kde se protnou všechny kulové vlnoplochy podle jednotlivých 

rovnic. V případě tohoto zápisu je dobré podotknout, že k přesnému určení lokalizace 

ČV ve 3D prostoru stačí obecně pouze tři přijímače (všechny ostatní metody zápisu 

musí pracovat minimálně se čtyřmi přijímači), popř. jeden přídavný externí přijímač 

na určení přesného času vzniku ČV. 

Dalším hojně používaným systémem sestrojení lokalizační soustavy rovnic je zápis 

lokalizačních rovnic pomocí vzájemných diferencí. Tento přístup se aplikuje právě 

v případech jako je UHF metoda nebo např. v oblasti seismologie, kdy nedokážeme 

určit přesný čas, kdy ČV v měřeném zařízení vznikl. Tento systém zápisu je v této 

dokumentaci volen jako referenční, protože jeho definice je velmi intuitivní a obecně 

je z hlediska lokalizace ČV vhodnější. Zápis lokalizace pomocí vzájemných diferencí 

lze jednoduše znázornit podle Obr. 3.19. 

 

Obr. 3.19:  Schématické zobrazení lokalizace metodou vzájemných diferencí [20] 

Sestrojení soustavy rovnic je v principu stejné jako v přechozí metodě, ovšem 

jelikož pracujeme s jinými parametry (časová zpoždění), musíme tomu odpovídajícím 

způsobem přizpůsobit výslednou soustavu jako: 

        
         

         
        

    (16) 

        
         

         
             

    (17) 

        
         

         
             

    (18) 

        
         

         
             

    (19) 

kde opět Si(xSi, ySi, zSi) jsou souřadnice jednotlivých přijímacích antén v kartézské 

souřadné soustavě, vs je rychlost daného druhu vlnění v prostoru, τ1i jsou jednotlivá 

časová zpoždění a T je přídavná čtvrtá neznámá proměnná odpovídající časovému 

rozdílu mezi zdrojem ČV a prvním referenčním přijímačem (viz Obr. 3.19). 

Pravá strana každé z rovnic opět reprezentuje poloměr kulové vlnoplochy z pohledu 

jednotlivého přijímače. 

Posledním velmi populárním systémem zápisu lokalizačních rovnic 

je tzv. pseudo-časový zápis používaný převážně v aplikaci satelitního navigačního 

systému GPS. V případě tohoto zápisu, oproti metodě vzájemných diferencí, je čtvrtou 

neznámou časový offset Δt a místo vzájemných diferencí jsou aplikovány 

tzv. pseudo-časy T’Si (viz Obr. 3.20). 
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Obr. 3.20:  Schématické zobrazení lokalizace pseudo-časovou metodou [20] 

 Z této skutečnosti lze jednoduše odvodit, že soustava rovnic opět bude velmi 

podobná jako v případě zápisu pomocí časových diferencí a to tedy jako: 

        
         

         
  (    

 
  

    )
 
   (20) 

        
         

         
  (    

 
  

    )
 
   (21) 
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   (23) 

kde opět Si(xSi, ySi, zSi) jsou souřadnice jednotlivých přijímacích antén v kartézské 

souřadné soustavě, vs je rychlost daného druhu vlnění v prostoru, a jak již bylo zmíněno 

Δt je neznámý časový offset a T’Si jsou detekované pseudo-časy (viz Obr. 3.20). 

Jelikož se neznámý časový offset Δt vyskytuje u všech pseudo-časů T’Si znamená to, 

že řešená soustava rovnic (20)-(23) se stává symetrickou a lze jí tedy transformovat 

díky rovnosti: 

             (24) 

na metodu vzájemných diferencí a naopak, viz soustava rovnic (16)-(19). 

Je tedy viditelné, že se jedná v principu o řešení stejného problému s různým typem 

zápisu. Typ zápisu se volí převážně podle koncové aplikace, např. v případě 

GPS lokalizace je praktičtější pracovat s pseudo-časy, protože GPS systém 

zpracovává jednotlivé vysílací časy v digitální podobě, ovšem v případě lokalizace ČV 

je výhodnější použít zápis časových diferencí, který přímo navazuje na výstup 

algoritmů detekčních. 

Na závěr je dobré zmínit, že ve velkém množství literatury se vyskytují výše 

popsané lokalizační soustavy rovnic s již odmocněnou pravou stranou všech rovnic 

daných kulových vlnoploch, protože mocnina pravé strany rovnic, která představuje 

rádius dané kulové vlnoplochy, vede k dvojímu řešení z matematické definice mocniny. 

Toto dvojí řešení ve většině případů při aplikaci lokalizačních algoritmů vede 

ke zbytečnému výpočtu a dvojím výsledkům, protože z fyzikálního hlediska záporný 

rádius kulové vlnoplochy nemá smysl. 
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Lokalizace přímým řešením 

Jedním z prvních způsobů, jak lokalizaci ČV v daném systému řešit je výpočet přímým 

řešením soustavy sestavených lokalizačních rovnic analyticky nebo numericky. 

Analytický výpočet lze řešit komplexním odvozením daných neznámých 

pro konkrétní pozice přijímacích antén, což vede k unikátnímu řešení, které není 

univerzální pro jiná pracoviště a uspořádání jednotlivých přijímačů. Tento způsob lze 

velmi často vidět v jednoduchých aplikacích při aplikaci ve 2D prostoru, kde analytické 

odvození a řešení ještě není nepřiměřeně složité. 

Oproti analytickému řešení nabízí řešení numerické univerzálnost na různá měřící 

pracoviště, ovšem tento způsob je dosti nespolehlivý a v porovnání s ostatními 

metodami i velmi početně náročný. Přímé numerické řešení je silně závislé na daném 

měřícím systému (pozice přijímačů aj.) a na hodnotě počátečního iteračního odhadu. 

Tento iterační odhad je velmi klíčovou částí celého výpočtu, protože v určitých 

případech může nastat situace, že numerické řešení nebude konvergovat 

ke správnému výsledku. 

Tento způsob řešení (numericky i analyticky) lze nazvat pro lokalizaci ve 3D 

prostoru jako zbytečně složitý a nespolehlivý, proto je v této dokumentaci uveden pouze 

jako jedna z možností řešení, ale nebude mu věnována další zvláštní pozornost. 

Hyperbolická lokalizace 

Dalším způsobem lokalizace ČV ze sestavené soustavy lokalizačních rovnic je úprava 

této soustavy do tzv. hyperbolických rovnic, které lze poté efektivněji numericky 

řešit. Metoda je založena na určité vlastnosti, kterou se vyznačuje hyperbola 

ve 2D prostoru resp. hyperboloid ve 3D prostoru. Pro jednoduchost budeme 

uvažovat pouze hyperbolu. Jedná se o vlastnost, konstantního rozdílu vzdáleností 

od daných dvou pevných ohnisek hyperboly jako: 

 |     |        (25) 

kde d1 a d2 jsou jednotlivé vzdálenosti bodů od ohnisek hyperboly a konstanta a 

je délka hlavní poloosy. Jelikož rozdíl výše zmíněných vzdáleností může nabývat 

jak záporných tak kladných hodnot je nutné podotknout, že vlastnost se vztahuje pouze 

k velikosti rozdílu. Důležité je si uvědomit, že tomuto předpisu vyhovují pro libovolná 

dvě pevná ohniska celkem dvě hyperbolické křivky (horní hyperbola a dolní hyperbola). 

Výsledné křivky poté mohou vypadat např. jako na Obr. 3.21. 

 

Obr. 3.21:  Geometrická interpretace hyperboly v kartézské souřadné soustavě [27] 
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Takto lze velmi přehledně pozorovat, že pro libovolné místo P(x, y) na jedné 

z hyperbolických křivek při pevných ohniscích +d a -d na Obr. 3.21 je vždy rozdíl 

vzdáleností d1 a d2 konstantní podle (25). Pokud se na danou problematikou zamyslíme, 

zjistíme, že tato vlastnost hyperboly se dá velmi jednoduše aplikovat do lokalizačního 

systému, kdy dané dva přijímače představují ohniska hyperbol a samotné křivky 

hyperbol tvoří výslednou množinu výsledků pro rozdíl časových zpoždění mezi danými 

přijímači. Poté vztah (25) lze pro případ dvou přijímačů, které byly v cestě signálového 

šíření nejblíže, přepsat jako: 

 |      |        (26) 

kde vs je rychlost daného druhu vlnění v prostoru, τ12 je časové zpoždění mezi 

jednotlivými přijímači S1 a S2 a opět konstanta a je vzdálenost mezi středem ohnisek 

a bodem, kde má hyperbola nulovou hodnotu podle dané orientace. Samotné rovnice 

jednotlivých hyperbol získáme pouhým sloučením libovolných dvou lokalizačních 

rovnic pro jednotlivé přijímače, protože všechny tyto rovnice se dají upravit do tvaru, 

kde jsou rovny nule, tedy jsou si rovny i navzájem. Výhodou hyperbolické lokalizace je, 

že z výsledné hyperbolické soustavy lokalizačních rovnic vymizí přídavná čtvrtá 

neznámá proměnná T odpovídající časovému rozdílu mezi zdrojem ČV a prvním 

referenčním přijímačem. Odtud lze taktéž usoudit, že v principu eliminujeme jednu 

z neznámých a tedy i nutnost řešení minimálně tří rovnic pro 2D prostor resp. čtyř 

rovnic pro 3D prostor a hledáme tedy pouze dvojice (lze si libovolně zvolit), které ústí 

v řešení pouze minimálně dvou rovnic pro 2D prostor resp. tří rovnic pro 3D prostor. 

Výše popsaný postup lze vidět na příkladu níže (viz (27)-(29)), kde je názorně 

představena hyperbolická lokalizace pro jednu zvolenou dvojici přijímačů ve 2D 

prostoru. Základní lokalizační rovnice lze pro případ dvou přijímačů, které byly v cestě 

signálového šíření nejblíže, přepsat jako: 

 √       
         

             (27) 

 √       
         

  (         )      (28) 

kde Si(xSi, ySi) jsou souřadnice jednotlivých přijímacích antén v kartézské souřadné 

soustavě, vs je rychlost daného druhu vlnění v prostoru, τ12 je časové zpoždění mezi 

jednotlivými přijímači S1 a S2 a T je přídavná čtvrtá neznámá proměnná odpovídající 

časovému rozdílu mezi zdrojem ČV a prvním referenčním přijímačem (viz Obr. 3.19). 

Takto definované rovnice si jsou poté navzájem rovny a lze je tedy společně sloučit. 

Postupnou úpravou zjistíme, že v konečném výsledku eliminujeme třetí přídavnou 

neznámou T a získáme jedinou rovnici hyperboly pro danou dvojici přijímačů jako: 

 √       
         

  √       
         

                (29) 

Tento postup provedeme i pro zbývající zvolené anténní dvojice. 

Takto definovanou hyperbolickou lokalizační soustavu rovnic lze v této fázi řešit 

libovolnou numerickou metodou jako v případě přímé lokalizace. Zde numerické řešení 

již obvykle netvoří významný problém, protože soustava lokalizačních rovnic se značně 

zjednodušila, čímž se zlepšila i její stabilita a klesla náročnost na numerický výpočet. 
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Výsledná lokalizace ve 2D prostoru pro dvě různé dvojice zvolených přijímačů 

může vypadat jako na Obr. 3.22. Zde lze vidět hyperbolické křivky jednotlivých 

přijímacích párů, kde dvojice S1-S2 (červená barva) představuje první hyperbolu, 

dvojice S1-S3 (zelená barva) představuje hyperbolu druhou a jejich společný průnik, 

který v praxi odpovídá zdroji ČV. 

 

Obr. 3.22:  Příklad hyperbolické lokalizace pro dva anténní páry ve 2D prostoru [28] 

Inverzní GPS lokalizace 

Dalším způsobem lokalizace ČV je tzv. inverzní GPS lokalizace. Tato metoda 

lokalizace se hojně aplikuje v praxi, protože je značně univerzální a díky rozvoji 

problematiky satelitní navigace je v současné době již velmi dobře propracována, 

takže nabízí velké množství kompletních analytických i numerických řešení např. [25]. 

Samotná satelitní navigace GPS realizovaná pomocí družic je založena 

na současném odesílání dat o aktuálním čase (čas mezi satelity musí být velmi přesně 

synchronizován) minimálně čtyřmi družicemi najednou směrem k přijímači, který podle 

těchto dat dokáže lokalizovat svou vlastní polohu. Tento postup se obvykle označuje 

jako více odesilatelů – jeden přijímač, ovšem pokud jej porovnáme s lokalizací 

ČV zjistíme, že v principu se jedná o přesně inverzní stav, kdy je jediný zdroj ČV vysílá 

na větší počet přijímačů, tedy jeden odesilatel – více přijímačů. V praxi lze tedy 

aplikovat libovolné analytické nebo numerické GPS řešení i pro potřeby lokalizace ČV. 

Jak již bylo zmíněno výše, jelikož se jedná o značně atraktivní problematiku, 

aktuálně již existuje velké množství postupů a hotových řešení, ovšem v této publikaci 

se zaměříme na popis a aplikaci pouze Bancroftova algoritmu. Detailní popis tohoto 

algoritmu lze nalézt v [26]. 

Bancroftův algoritmus obecně nabízí možnost jednoduchého algebraického řešení 

problému lokalizace, tedy řešení dané soustavy lokalizačních rovnic v libovolně 

rozměrném prostoru za předpokladu splnění určitých kritických podmínek (viz dále). 

Algoritmus převážně vychází ze skutečnosti, že lokalizační rovnice pro jednotlivé 

přijímače jsou ve velké části totožné a lze je tedy poměrně jednoduše linearizovat 

a převést na problematiku metody nejmenších čtverců. Základem je si vhodně rozepsat 

jednotlivé lokalizační rovnice a upravit je pro další řešení. Dále popsaný postup řešení 

je představen pro libovolné řešení lokalizace ČV ve 3D prostoru. 
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Jako první je nutné si definovat vektory známých dat pro jednotlivé přijímače 

S1 až Si jako: 

    [

   
   

   
   

]   (30) 

kde Si(xSi, ySi, zSi) jsou souřadnice jednotlivých přijímacích antén v kartézské 

souřadné soustavě a ρSi představuje rozdíl vzdáleností síření signálu mezi jednotlivými 

přijímači v metrech podle: 

              (31) 

kde opět vs je rychlost daného druhu vlnění v prostoru a τ1i je časové zpoždění 

signálu mezi danými dvěma přijímači. Dále je vhodné si sestrojit pomocný vektor 

neznámých samotného zdroje ČV, který chceme počítat jako: 

   [

 
 
 
 

]   (32) 

kde proměnné x, y a z představují souřadnice zdroje ČV v kartézské souřadné 

soustavě a D představuje již přímo poloměr kulové vlnoplochy referenčního přijímače, 

který byl v signálové cestě šíření nejblíže podle: 

          (33) 

kde samozřejmě vs je rychlost daného druhu vlnění v prostoru a T je časové 

zpoždění mezi zdrojem ČV a prvním referenčním přijímačem vlivem signálového šíření 

v prostoru. Dále je důležité správným způsobem upravit sestavené lokalizační rovnice. 

S využitím rovnic (31) a (33) lze sestavené lokalizační rovnice přepsat podle: 

        
         

         
             (34) 

Takto přepsané rovnic můžeme následně vhodně algebraicky upravit, až dostaneme 

výraz jako: 

     
     

     
     

                               

                     (35) 

Zde lze již přehledně pozorovat určitý vzorový způsob zápisu jednotlivých 

proměnných a konstant v závorkách. Tato skutečnost umožňuje definovat tzv. 

Lorentzův skalární součin jako: 

 〈   〉                             (36) 

kde m(m1, m2, m3, m4) a n(n1, n2, n3, n4) jsou jednotlivé vektory, kde potřebujeme 

provést Lorentzův skalární součin. 
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Podle tohoto předpisu poté můžeme již přepsané lokalizační rovnice zapsat jako: 

 〈     〉    〈    〉   〈   〉             
 

 
〈     〉   〈     〉  

 

 
〈   〉       (37) 

V této chvíli je vhodné si jednotlivá data z výše upravených lokalizačních rovnic 

přeskupit pro další výpočty. Vytvoříme si tedy: 
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(38), 

(39) 
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〈    〉  

(40), 

(41) 

kde B je matice přijímačů i×4, a a e jsou vektory i×1 a Λ je skalár. Podle těchto 

předpisů již lze rovnice (37) přepsat jako: 

                                                              (42) 

Odtud tedy řešení rovnice bude vypadat jako: 

               (43) 

kde B
+
 představuje zkrácený zápis podle: 

                (44) 

Ovšem zde narážíme na problém při řešení, protože vektor řešení u podle (43) 

obsahuje skalár Λ a ten opět obsahuje vektor u. Tento problém lze opět velmi 

rafinovaně řešit vhodnou algebraickou úpravou a to dosazením řešení u z (43) 

do skaláru Λ z (41). Takto využijeme linearity Lorentzova skalárního součinu 

a dostaneme přídavnou rovnici: 

   
 

 
 〈                   〉    

  
 

 
〈        〉   〈        〉  

 

 
  〈        〉   (45) 

kterou poté můžeme přepsat do následujícího tvaru: 

   〈        〉     〈        〉     〈       〉      (46) 

Z takto upravené rovnice lze ihned velmi přehledně vidět, že se ve skutečnosti 

jedná o standardní kvadratickou rovnici neznámé Λ. Celou tuto rovnici je tedy 

možné velmi jednoduše řešit podle klasického předpisu kvadratické rovnice, 
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protože neobsahuje žádnou další neznámou. Řešením této rovnice jsou tedy jednotlivé 

kořeny Λ1 a Λ2 (popř. jediný kořen Λ), které poté jednoduše dosadíme do výsledného 

řešení u z (43). Odtud dostaneme dvě různá řešení u1 a u2, ovšem vždy jedno z těchto 

řešení je nesmyslné (např. se nachází mimo oblast kam směřují jednotlivé přijímače). 

Tento fakt se z principu Bancroftova algoritmu nedá eliminovat a vždy je tedy nutné 

každý kořen Λ1 a Λ2 z kvadratické rovnice otestovat. Tzn., že v konečném výsledku 

získáme jediné řešení sestrojené soustavy lokalizačních rovnic a to vektor u, který 

obsahuje informace o samotné pozici ČV v kartézské souřadné soustavě a poloměru 

kulové vlnoplochy mezi zdrojem ČV a prvním retenčním přijímačem (viz (32)). 
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4 REALIZACE EXPERIMENTÁLNÍHO 
MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ 

Tato kapitola se obecně zabývá realizací měřicího pracoviště, které slouží pro měření 

vstupních dat, která poté budou postupně testována podle jednotlivých navržených 

detekčních a lokalizačních algoritmů. Tyto naměřená vstupní data lze nalézt v příloze 

na CD nosiči (viz F). Pracoviště se řadí do skupiny tzv. přesně definovaných 

lokalizačních systémů a pracuje tedy s nejmenším nutným počtem přijímačů 

(čtyři přijímače) pro 3D lokalizaci. 

Samotné pracoviště bylo sestaveno v mírně zarušeném prostředí nákladového 

prostoru budovy, který věrně simuloval podmínky praxe. Definovaná lokalizační oblast, 

kde požadujeme schopnost lokalizace ČV byla definována jako 5 × 3,2 × 3 m 

(šířka × délka × výška nebo X × Y × Z). Obecně se dá říct, že experimentální pracoviště 

bylo realizováno jako kritický případ, kde se jedná o velmi malou definovanou oblast 

pro samotnou lokalizaci s výskytem industriálního rušení, malý vzorkovací kmitočet 

akvizičního zařízení a krajní body výskytu ČV (viz dále). V principu tedy jakákoliv 

změna kteréhokoliv z těchto parametrů směrem nahoru povede k lepším výsledkům. 

4.1 Uspořádání měřícího řetězce 

Samotné uspořádání měřícího řetězce, tedy pozice jednotlivých přijímacích antén jsou 

samostatně velmi rozsáhlou problematikou, ovšem pro tento daný experiment byly 

zvoleny celkem tři topologie uspořádání, které vychází z praxe, např. při aplikaci 

detekce ČV v olejových transformátorech. Tyto jednotlivé topologie jsou popsány 

v následujících podkapitolách. 

4.1.1 Uspořádání v linii 

První realizovanou topologií je dosti speciální uspořádání přijímacích antén a to 

uspořádání v jedné společné linii a stěně definované oblasti. Předem je nutné zmínit, 

že tento druh uspořádání je pravděpodobně nejméně vhodnou alternativou, 

protože pokud se zamyslíme nad průsečíkem jednotlivých kulových vlnoploch 

vzhledem k jednotlivým přijímačům, zjistíme, že jejich průsečík je vždy kružnice. 

V praxi samozřejmě víme, kam přijímací antény směřují, takže lze tuto množinu omezit 

na část této kružnice, ovšem stále se nejedná o nejednoznačné řešení. Z hlediska 

lokalizace je tedy nemožné určit elevaci směru zdroje ČV, ovšem zato lze velmi 

kvalitně lokalizovat směr, tedy azimut zdroje ČV. I za těchto podmínek lze toto liniové 

uspořádání nalézt v praxi a proto byla na něj v této dokumentaci zaměřena pozornost. 

Konkrétní uspořádání podle jednotlivých souřadnicových os v kartézské souřadné 

soustavě lze vidět v Tab. 1 a tomu odpovídající ilustrační Obr. 4.1 v daném poměru. 
  



Bakalářská práce Petr Machala 

48 

Tab. 1:  Souřadnice uspořádání přijímacích antén v linii 

Číslo antény 
Souřadnice v ose [cm] 

X Y Z 

1 460 0 150 

2 320 0 150 

3 180 0 150 

4 40 0 150 

 

 

Obr. 4.1:  Ilustrace uspořádání přijímacích antén v linii v prostoru 

4.1.2 Uspořádání do obdélníku 

Další topologií je uspořádání přijímacích antén do obdélníku popř. čtverce. 

Toto uspořádání lze obecně řešit mnoha způsoby jako např. uspořádání v jedné rovině 

rovnoběžné s podstavou ve čtyřech stěnách zvolené oblasti, tedy pouze jako určitou 

alternativu uspořádání v jedné linii nebo daný obdélník libovolně zkosit atd. 

V našem případě bylo zvoleno upořádání do obdélníka, který je vzhledem 

k podstavě zvolené oblasti zkosen, a jednotlivé přijímací senzory jsou umístěny pouze 

ve dvou stranách zvolené oblasti. Tato skutečnost umožňuje mnohem efektivnější 

určení elevace zdroje ČV, právě proto že se přijímací antény nenachází ve společné 

rovině rovnoběžné s podstavou. 

Konkrétní uspořádání podle jednotlivých souřadnicových os v kartézské souřadné 

soustavě lze vidět v Tab. 2 a tomu odpovídající ilustrační Obr. 4.2 v daném poměru. 

Tab. 2:  Souřadnice uspořádání přijímacích antén jako obdélník 

Číslo antény 
Souřadnice v ose [cm] 

X Y Z 

1 70 0 267,5 

2 390 0 267,5 

3 70 320 32,5 

4 390 320 32,5 
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Obr. 4.2:  Ilustrace uspořádání přijímacích antén jako obdélník v prostoru 

4.1.3 Uspořádání jako čtyřstěn 

Poslední realizovanou topologií je upořádání jednotlivých přijímačů do tvaru 

nepravidelného čtyřstěnu, kde vrcholy tohoto čtyřstěnu odpovídají jednotlivým 

přijímacím anténám. Tento způsob uspořádání dokáže v porovnání s předchozími 

topologiemi velmi efektivně určit azimut i elevaci směru zdroje ČV, protože první 

dvojice přijímacích antén je rovnoběžná s jednou ze souřadnicových os a druhá dvojice 

je rovnoběžná s druhou odlišnou souřadnicovou osou. Tento fakt ústí i v mnohem 

kvalitnější jednoznačnost výsledného řešení v porovnání s předchozími výše 

zmíněnými topologiemi. 

Konkrétní uspořádání podle jednotlivých souřadnicových os v kartézské souřadné 

soustavě lze vidět v Tab. 3 a tomu odpovídající ilustrační Obr. 4.3 v daném poměru. 

Tab. 3:  Souřadnice uspořádání přijímacích antén jako čtyřstěn 

Číslo antény 
Souřadnice v ose [cm] 

X Y Z 

1 230 0 32,5 

2 230 0 267,5 

3 70 320 32,5 

4 390 320 32,5 
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Obr. 4.3:  Ilustrace uspořádání přijímacích antén jako čtyřstěn v prostoru 

4.2 Uspořádání testovacích zdrojů ČV 

Pro naměření jednotlivých vstupních dat je nutné ještě definovat předem známé pozice 

testovacího zdroje ČV, které budou celým měřícím řetězcem detekovány, zaznamenány, 

vyhodnoceny a tyto výsledky následně porovnány s výše zmíněnou známou hodnotou. 

Pro tento daný experiment bylo zvoleno celkem deset známých pozic zdroje ČV. 

Tyto pozice, jak bylo zmíněno na začátku této podkapitoly, byly zvoleny převážně 

na okrajích definované oblasti pro vytvoření kritických podmínek, protože lokalizace 

přibližně uprostřed dané oblasti bude vždy kvalitnější než na jeho okrajích. 

Dále je nutné podotknout, že tyto pozice se nachází pouze v levé části zadané 

lokalizační oblasti, protože všechny tři výše zmíněné topologie jsou osově symetrické 

podle středu souřadnicové osy X. Obecně by bylo tedy zbytečné provádět měření 

v pravé části zadané oblasti, protože tyto výsledky by byly totožné s výsledky části levé. 

Dané rozložení jednotlivých známých pozic zdrojů ČV lze opět vidět v Tab. 4 

a tomu odpovídající ilustrační Obr. 4.4 v daném poměru. 

Tab. 4:  Souřadnice jednotlivých známých pozic zdrojů ČV 

Číslo ČV 
Souřadnice v ose [cm] 

X Y Z 

1 105 110 50 

2 235 110 50 

3 165 170 50 

4 105 230 50 

5 235 230 50 

6 105 110 250 

7 235 110 250 

8 165 170 250 

9 105 230 250 

10 235 230 250 



Bakalářská práce Petr Machala 

51 

 

Obr. 4.4:  Ilustrace jednotlivých známých pozic zdrojů ČV v prostoru 

4.3 Použité přístroje 

Samotné experimentální pracoviště je obecně vytvořeno z impulzního testovacího 

zdroje ČV a měřící soustavy. Tento systém lze jednoduše blokově zakreslit jako 

v případě Obr. 3.1 se čtyřmi přijímacími anténami. Pracoviště bylo samozřejmě během 

celého měření upravováno podle výše zmíněných topologií uspořádání přijímačů. 

Fotografie jednotlivých sestavených topologií a jednotlivých částí systému lze nalézt 

v příloze na CD nosiči (viz D). 

4.3.1 Měřící systém 

Pro problematiku měření aktivity ČV bylo použito experimentálního měřicího 

zařízení vytvořeného v rámci projektu FR-TI1/001 Ministerstva průmyslu 

a obchodu České republiky "Výzkum a vývoj detekce výbojové aktivity ve výkonových 

olejových transformátorech". 

Měřicí zařízení je tvořeno mobilní hlavní jednotkou a čtyřmi snímacími hlavicemi. 

Hlavní jednotka je tvořena kovovou skříní realizovanou dle zásad konstrukce 

elektrických zařízení do prostředí se silným elektromagnetickým rušením. Jednotka je 

osazena akvizičním přístrojem, funkčními bloky pro vzdálené napájení snímacích hlavic 

a řízení jejich zisku, jednotkou pro generaci signálu pro synchronizaci akvizice s 

periodou síťového napětí a systémem zálohování napájení a jeho filtrace. 

Prostřednictvím napájecího, přenosového a řídícího kabelového vedení jsou k hlavní 

jednotce připojeny čtyři snímací hlavice. Samotnou hlavní jednotku lze poté blokově 

zakreslit podle Obr. 4.5. 
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Obr. 4.5:  Blokové schéma hlavní jednotky měřícího řetězce 

 

Obr. 4.6:  Hlavní mobilní jednotka měřícího řetězce 

Hlavice sestávají z přijímací antény a navazujícího řetězce zpracování 

vysokofrekvenčního (anglicky v pásmu RF – Radio frequency) signálu. 

Řetězec se skládá z ochrany vstupní části před nadměrným vstupním výkonem, z bloku 

filtrace typu horní propust, ze zesilovacího bloku s nastavitelným ziskem, z obvodu pro 

zajištění stabilizace a napájení dílčích bloků. Snímací hlavice jsou rovněž vybaveny 
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stínícím krytem a soustavou kontaktních stínění. Tato konstrukční opatření zajistí 

po instalaci hlavic do speciálních jímek v transformátorové nádobě pro potřebné 

stínění před vnějšími rušivými signály. Snímací hlavici lze poté blokově zobrazit 

jako na Obr. 4.7. 

 

Obr. 4.7:  Blokové schéma zapojení snímací hlavice 

 

Obr. 4.8:  Pohled na snímací hlavici směrem z lokalizační oblasti 

Jádrem měřicího zařízení je rychlý čtyř-kanálový digitizér Acqiris U1065B 

umístěný v hlavní jednotce. Digitizér disponuje vzorkovacím kmitočtem 2 GHz, 

analogovou šířkou pásma 1 GHz a akviziční pamětí 128 milionů vzorků. 

Součástí digitizéru je řídící počítač na platformě PC Windows, který umožňuje řídit 

akvizici a pomocí specifického vyvinutého programového vybavení provádět 

zpracování a vyhodnocení signálů ČV. 
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4.3.2 Testovací zdroj ČV 

Jako impulzní testovací zdroj ČV byl použit systém zdroje přechodného děje, 

kterým byl impulzní napěťový průběh o vrcholové hodnotě 90 V. Tento impulzní 

průběh ve zdroji, je vytvářen připínáním napěťového zdroje k vysílací anténě 

prostřednictvím relé se rtutí vlhčenými kontakty. Tyto vlhčené kontakty zabraňují 

vzniklým kmitům relé po sepnutí. Vyzařovaný impulzní průběh je charakteristický 

náběžnou hranou v řádu stovek pikosekund. 

 

Obr. 4.9:  Použitý impulzní testovací zdroj ČV 
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5 NÁVRH ALGORITMU DETEKCE 
A LOKALIZACE ZDROJE ČV 

V této kapitole se bude postupně zabývat návrhem a aplikací jednotlivých výše 

popsaných detekčních a lokalizačních algoritmů pro úspěšnou lokalizaci ČV. Pro tuto 

problematiku byla navrhnuta testovací aplikace Location v prostředí MATLAB, 

která bude sloužit pro postupnou analýzu a implementaci všech zmíněných detekčních 

a lokalizačních metod. Celá aplikace je záměrně psaná v anglickém jazyce, aby bylo 

možné zajistit její potenciální využití na mezinárodní úrovni, protože problematikou 

lokalizace ČV se zabývá pouze několik izolovaných skupin převážně z jiných zemí. 

Proto jednotlivé popisky budou psány v českém jazyce a jeho anglický ekvivalent, 

který lze přímo v testovací aplikaci nalézt je uveden v závorce, ovšem komentáře 

programového kódu v této dokumentaci jsou pro přehlednost a srozumitelnost 

přepsány do jazyka českého. 

5.1 Úvod do testovací aplikace Location 

Než přejdeme k popisu samotného návrhu detekčních a lokalizačních metod 

implementovaných do testovací aplikace Location, je vhodné zmínit pár slov ohledně 

grafického rozhraní této aplikace neboli GUI (graphical user interface), její topologie 

a krátký souhrn použitých vnitřních funkcí. Předem je ovšem nutné podotknout, 

že samotná testovací aplikace je z hlediska popisu značně rozsáhlou problematikou, 

což ovšem není předmětem této dokumentace, proto se jedná o pouze letmý přehled. 

Kompletní testovací aplikaci Location lze nalézt na CD nosiči (viz A) 

jako aplikační soubor pro 32bitové nebo 64bitové platformy společně 

s kompletním zdrojovým kódem (viz B). 

Testovací aplikace je navržena pro detekci a lokalizaci ČV pro čtyři přijímací 

antény v prostoru podle sestaveného experimentálního pracoviště, ovšem obecně nabízí 

možnost řešení i pro další odlišná uspořádání měřícího řetězce. Aplikace obecně pracuje 

ve dvou funkčních módech, které jsou navzájem od sebe odděleny a jsou navrženy 

pro různé použití. Tyto módy jsou: 

 Simulační mód (Simulation mode) 

 Mód přímé kalkulace (Direct mode) 

Simulační mód (viz Obr. 5.1) obecně slouží k testování algoritmů pro vývojáře 

nebo k testování rozvržení polohy jednotlivých přijímacích antén pro optimální 

a nejjednoznačnější řešení lokalizace. Mód nabízí možnost definice zadání zdroje ČV, 

následného výpočtu simulace lokalizace (oblast PD source coordinates) a zobrazení 

chyby lokalizace od zadaného zdroje (oblast Calculation error) pro výchozí testovací 

impulz nebo pro simulační modelový impulz zvolený uživatelem. Tento impulz 

pro simulaci reálného prostředí je v závislosti na vzdálenosti od jednotlivých 

přijímacích antén tlumen a doplněn aditivním bílým šumem. 
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Obr. 5.1:  Simulační mód aplikace Location 

Mód přímé kalkulace (viz Obr. 5.2) je navržen velmi podobně jako mód simulační, 

ovšem pracuje již přímo s daty změřenými uživatelem, v našem případě pomocí 

realizovaného pracoviště. Uživatel si postupně načte (podpora formátů AWD, TXT, 

CSV, TSV atd.) jednotlivé záznamy impulzů (oblast Detector signals) z akvizičního 

zařízení a až z těchto dat poté kalkuluje pozici ČV. 

 

Obr. 5.2:  Mód přímé kalkulace aplikace Location 

Z obrázků výše lze již vidět, že pro oba tyto módy je navrženo jedno základní 

ovládací okno, kde si lze nastavit všechny potřebné parametry a nastavení 

pro očekávaný druh lokalizace. Přímo na ploše tohoto okna lze vidět nastavení druhu 

detekčního a lokalizačního algoritmu, vkládání vstupních parametrů pro lokalizaci, 

samotný výsledek lokalizace ČV, popř. výpočet odchylky kalkulace (Calculation error) 
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a zobrazení těchto výsledků do grafu. Dále lze vidět, že pro oba módy lze nalézt 

klasickou nabídku záložek a panel nástrojů. V nabídce záložek lze nalézt velké 

množství funkcí, proto bude vhodnější si je přehledně postupně ve zkratce vypsat 

podle jednotlivých záložek:  

 File – vyčištění, restart a ukončení aplikace 

 Mode – nastavení simulačního nebo přímého módu 

 Settings – globální nastavení aplikace jako např. volba parametrů 

detekčních a lokalizačních algoritmů, pozice přijímačů, vzorkovací 

kmitočet akvizice, propagační signálová rychlost apod. 

 Record – záznam aktuálně zpracovávaných dat ve formě obrázku 

(podpora formátů PNG, JPEG, TIFF) nebo přímého tisku 

 Help – informační okno aplikace 

Samotný panel nástrojů obsahuje funkce přímého zobrazení výsledků v grafu 

a ovládání zobrazení samotného grafu, zbylé funkce v panelu lze nalézt i v jednotlivých 

záložkách (File, Record). Přídavnou funkcí aplikace, která funguje v obou kalkulačních 

módech je funkce zachování výsledků předchozí kalkulace (zaškrtávací políčko 

Keep previous results). Tato funkce jednoduše ponechává grafické zobrazení výsledků 

z předchozího libovolného počtu kalkulací, které byly po aktivaci funkce provedeny, 

např. pro porovnání mezi jednotlivými kalkulacemi. 

5.2 Návrh algoritmů detekce ČV 

Součástí této podkapitoly je souhrn a popis všech detekčních algoritmů, které byly 

do testovací aplikace Location aplikovány. Obecně se dá říct, že většina z nich 

je totožná s předpisem uvedeným v teoretickém rozboru kapitoly 3.2.2. 

Jednotlivé detekční algoritmy jsou programovány jednotlivě, což znamená, 

že pro určení časových zpoždění např. v aplikaci se čtyřmi přijímacími anténami 

je nutné, aby daný detekční algoritmus byl proveden čtyřikrát (v případě algoritmů 

korelačních třikrát). Tedy každý algoritmus odpovídá pouze jedné výstupní hodnotě 

zpoždění (počet vzorků) na konkrétním zadaném vstupním přijímaném signálu 

(v případě algoritmů korelačních na dvojici zadaných vstupních přijímaných signálech). 

Před samotnou detekcí časového zpoždění se průběžným testováním ukázalo jako 

vhodné signály normovat vůči jejich společné maximální hodnotě. Použitý algoritmus 

samozřejmě nemá žádnou paměť předchozí detekce, ovšem díky normalizaci signálů 

pracuje s podobnějšími hodnotami a dosáhneme tedy lepších výsledků. 

Tato normalizace je zajištěna krátkou částí programového kódu podle: 

%%Normalizace signálů 

maxValue1 = max(sig1); 

maxValue2 = max(sig2); 

maxValue3 = max(sig3); 

maxValue4 = max(sig4); 

  

maxValue = [maxValue1 maxValue2 maxValue3 maxValue4]; 

maxValue = max(maxValue); 

  

sig1norm = sig1*(maxValue/maxValue1); 

sig2norm = sig2*(maxValue/maxValue2); 

sig3norm = sig3*(maxValue/maxValue3); 

sig4norm = sig4*(maxValue/maxValue4); 
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Detekce výkonovým prahem (Power treshold) 

V pořadí první detekční metodou testovací aplikace je metoda typu prahové detekce, 

která je aplikována jako detekce prahu okamžitého výkonu zadaného signálu. 

Úroveň tohoto detekčního prahu je zadávána v procentech, dochází tedy 

k normalizaci podle maximální úrovně přijímaného signálu, a lze ji měnit přímo 

v aplikaci (záložka Settings\Detection algorithm\Power treshold\Detection treshold).  

Struktura programového kódu algoritmu je poté následující: 

function [out] = power_treshold(sig) 

%%Detekční metoda výkonové prahové detekce 

global impimp treshold 

  

%%Výpočet okamžitého výkonu 

sig2 = sig.^2/impimp; 

  

%%Normalizace okamžitého výkonu v procentech 

functionMax = max(sig2); 

sig2 = sig2*(100/functionMax); 

  

%%Prahová detekce 

N = length(sig2); 

for n = 1:N 

    if(sig2(n,1) >= treshold) 

        break 

    end 

end 

  

%%Návrat hodnoty vzorku odpovídající velikosti prahu 

out = n; 

return 

Detekce výkonovou kumulací (Power cumulation) 

Další detekční metodou je metoda založena na kumulaci okamžitého výkonu, 

kde výsledné časové zpoždění odpovídá hodnotě vzorku, kde došlo k maximální 

změně hodnoty signálu mezi jednotlivými vzorky, tedy vlastně v místě maxima 

derivace výkonové kumulace zadaného signálu. 

Struktura programového kódu algoritmu je poté následující: 

function [out] = power_cumulation(sig) 

%%Detekční metoda výkonové kumulace 

global impimp 

  

%%Kumulační proces zadaného signálu 

sig2 = cumsum(sig.^2/impimp); 

  

%%Derivace výkonové kumulace zadaného signálu 

sig2 = diff(sig2); 

  

%%Maximum derivace 

functionMax = max(sig2); 

[row] = find(sig2 == functionMax); 

  

%%Návrat hodnoty vzorku odpovídající maximu derivace 

out = row(1,1); 

return  
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Detekce energetickým kritériem (Energy criterion) 

Další metodou detekce časového zpoždění je metoda tzv. energetického kritéria, která 

je v principu totožná jako její teoretický popis (viz kapitola 3.2.2). Základem metody 

je tedy aplikace tzv. energetické křivky ze zadaného signálu, kde poté její minimum 

odpovídá výslednému časovému zpoždění. Určitou komplikací může být určení tohoto 

minima, protože při dlouhém záznamu signálu se stále odečítá tzv. negativní trend δ 

podle (8) a minimum funkce poté neodpovídá hledanému časovému zpoždění. 

Proto je nutné signálové okno patřičně zmenšit, aby detekce časového zpoždění byla 

korektní. Toto zmenšení signálového okna se provádí podle charakteristického bodu 

energetické křivky, konkrétně jejího maxima. Toto maximum vždy následuje 

za hledaným minimem a lze jej tedy k omezení signálového okno efektivně využít. 

Součástí negativního trendu δ je parametr korekčního faktoru α, který lze obdobně jako 

v případě detekčního prahu měnit přímo v aplikaci (záložka Settings\Detection 

algorithm\Energy criterion\Correction factor Alpha). 

Struktura programového kódu algoritmu je poté následující: 

function [out] = energy_criterion(sig) 

%%Detekční metoda energetického kritéria 

global impimp factoralpha 

  

%%Kumulační proces zadaného signálu 

sig2 = cumsum(sig.^2/impimp); 

  

%%Výpočet energetické křivky 

functionMax = max(sig2); 

N = length(sig2); 

for n = 1:N 

    sig3(n,1) = sig2(n,1)-((n*functionMax)/(factoralpha*N)); 

end 

  

%%Zmenšení signálového okna energetické křivky (pro korektní 

určení minima křivky) 

functionMax = max(sig3); 

[row] = find(sig3 == functionMax); 

  

%%Hledání minima energetické křivky 

sig3 = sig3(1:row(1,1)); 

functionMin = min(sig3); 

[row] = find(sig3 == functionMin); 

  

%%Návrat hodnoty vzorku odpovídající minimu energetické křivky 

out = row(1,1); 

return 

Detekce metodou AIC (AIC) 

Další detekční metodou je metoda AIC, která z hlediska programového kódu je velmi 

podobná metodě energetického kritéria. Metoda AIC je taktéž založena na hledání 

minima AIC závislosti autoregresivního procesu podle (9), kde toto minimum opět 

odpovídá výslednému časovému zpoždění. Stejně jako v případě energetického kritéria 

může nastat problém s detekováním korektního hledaného minima AIC závislosti, proto 

je nutné taktéž provést určité omezení signálového okna podle určitého 

charakteristického bodu. V tomto případě lze využít bodu maxima derivace AIC 

závislosti, které opět leží vždy za hledaným minimem. 
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Struktura programového kódu algoritmu je poté následující: 

function [out] = aic(sig) 

%%Detekční metoda AIC 

  

%%Výpočet AIC křivky 

N = length(sig); 

for n = 1:N 

    sig2(n,1) = (n*log10(var(sig(1:n)))) ... 

          -((N-n-1)*log10(var(sig(n+1:N)))); 

end 

  

%%Vyřazení neplatných hodnot z AIC závislosti 

sig2 = sig2(3:N-2); 

  

%%Zmenšení signálového okna AIC závislosti (pro korektní 

určení minima křivky) 

sig3 = diff(sig2); 

functionMax = max(sig3); 

[row] = find(sig3 == functionMax); 

  

%%Hledání minima AIC závislosti 

sig2 = sig2(1:row(1,1)); 

functionMin = min(sig2); 

[row] = find(sig2 == functionMin); 

  

%%Návrat hodnoty vzorku odpovídající minimu AIC závislosti 

out = row(1,1); 

return 

Detekce časovou korelací (Time correlation) 

Předposlední metodou detekce časového zpoždění je metoda jednoduché korelace 

dvojice vstupních signálů v časové oblasti. Z definice korelace je zřejmé, že maximum 

korelace odpovídá výslednému časovému zpoždění, protože v tomto bodě se sobě 

jednotlivé signály tzv. nejvíce podobají. 

Struktura programového kódu algoritmu je poté následující: 

function [out] = time_correlation(sig1, sig2) 

%%Detekční metoda časovou korelací 

  

%%Vyrovnání počtu vzorků jednotlivých vstupních signálů 

N1 = length(sig1); 

N2 = length(sig2); 

if(N1~=N2) 

    if(N1>N2) 

        sig2(N2+1:N2+(N1-N2),1) = 0; 

        N = N1; 

    else 

        sig1(N1+1:N1+(N2-N1),1) = 0; 

        N = N2; 

    end 

else 

    N = N1; 

end 

  

%%Korelace signálů v časové oblasti 

R21 = xcorr (sig2, sig1); 
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%%Hledání maxima korelační funkce 

functionMax = max(R21); 

[row] = find(R21 == functionMax); 

  

%%Návrat hodnoty vzorku odpovídající maximu korelační funkce 

tau = row(1,1); 

out = tau - N; 

return 

Detekce výkonovou korelací (Power correlation) 

Poslední detekční metodou testovací aplikace je metoda výkonové korelace, 

která z hlediska programového kódu je velmi podobná metodě časové korelace. 

V principu se jedná o stejnou problematiku, ovšem pro úplnost je nutné zmínit, že název 

výkonová korelace znamená pouze korelaci okamžitých výkonů signálu v časové 

oblasti. Zde poté opět maximum korelace odpovídá výslednému časovému zpoždění. 

Struktura programového kódu algoritmu je poté následující: 

function [out] = power_correlation(sig1, sig2) 

%%Detekční metoda výkonové korelace 

global impimp 

  

%%Vyrovnání počtu vzorků jednotlivých vstupních signálů 

N1 = length(sig1); 

N2 = length(sig2); 

if(N1~=N2) 

    if(N1>N2) 

        sig2(N2+1:N2+(N1-N2),1) = 0; 

        N = N1; 

    else 

        sig1(N1+1:N1+(N2-N1),1) = 0; 

        N = N2; 

    end 

else 

    N = N1; 

end 

  

%%Výpočet okamžitého výkonu jednotlivých vstupních signálů 

sig3 = sig1.^2/impimp; 

sig4 = sig2.^2/impimp; 

  

%% Normalizace okamžitého výkonu v procentech 

functionMax = max(sig3); 

sig3 = sig3*(100/functionMax); 

functionMax = max(sig4); 

sig4 = sig4*(100/functionMax); 

  

%%Korelace signálů okamžitého výkonu v časové oblasti 

R43 = xcorr (sig4, sig3); 

  

%%Hledání maxima korelační funkce 

functionMax = max(R43); 

[row] = find(R43 == functionMax); 

  

%%Návrat hodnoty vzorku odpovídající maximu korelační funkce 

tau = row(1,1); 

out = tau - N; 

return 
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5.3 Návrh algoritmů lokalizace ČV 

V této podkapitole se budeme zabývat popisem všech lokalizačních algoritmů, 

které byly do testovací aplikace Location aplikovány. Jednotlivé algoritmy obecně 

fungují nezávisle na sobě, ovšem jsou si v určitých ohledech velmi podobné. Vstupní 

hodnoty pro tyto algoritmy jsou hodnoty časových zpoždění τ12, τ13 a τ14, které jsou 

výsledkem algoritmů detekčních. Výstupem těchto algoritmů je poté určitá množina 

výsledků odpovídající lokalizaci ČV, popř. výsledek mimo zadanou oblast. 

Právě výsledná množina výsledků je určitým problémem, který odlišuje tento návrh 

lokalizačních algoritmů od jejich teoretického popisu v kapitole 3.2.3. Obecně jsou tyto 

algoritmy navrženy pro lokalizaci jediného bodu s parametry, které nejlépe vyhovují 

zápisu dané soustavy a konkrétního měření. Ovšem snahou při tomto konkrétním 

návrhu bylo zajistit určitý adaptivní charakter a možnost zobrazení množiny všech 

možných výsledků měřící soustavy, protože v praxi se může stát, že z mechanického 

hlediska nebude možné optimálně umístit přijímací antény, což může vést 

k nejednoznačnému řešení, tedy k množině výsledků jako např. v případě uspořádání 

experimentálního pracoviště v linii. 

Algoritmy jsou tedy navrženy mírně odlišným způsobem, v principu 

se jedná o kumulaci 2D lokalizace přes určitou referenční osu, kterou si 

může uživatel sám zvolit přímo v aplikaci (záložka Settings\Location 

algorithm\Hyperbolic / Invert GPS\Reference axis selection). Tato referenční osa 

je rozdělena podle určitého rastru, který lze před výpočtem taktéž upravovat jako 

v případě nastavení referenční osy přímo v aplikaci (záložka Settings\Location 

algorithm\Hyperbolic / Invert GPS\Reference axis grid). Tento způsob rozmítání jedné 

ze souřadnicových os může v určitých případech vést k nesprávnému řešení lokalizace, 

které z fyzikálního hlediska nedává smysl, např. opět v případě uspořádání v linii. 

Zde by rozmítání podle referenční osy X bylo nesmyslné, protože logicky v jednom 

z bodů (s určitým rozptylem) by najednou ležely všechny výsledky lokalizace. I takto 

samozřejmě algoritmus může lokalizaci kalkulovat, ovšem chybně. Proto je nutné 

se před použitím lokalizace v testovací aplikaci zamyslet jakou očekáváme výslednou 

množinu výsledků a podle toho nastavit korektní referenční osu. 

Než přistoupíme k popisu jednotlivých lokalizačních metod, je důležité zmínit, 

že obě metody provádí ještě před zobrazením svých výsledků jejich korekci. Jak již 

bylo zmíněno výše, algoritmy jednoduše provádí kumulaci výsledků 2D lokalizace 

přes referenční osu, ovšem společně s kumulací jednotlivých výsledků numerického 

řešení lokalizační soustavy kumulují i řešení jednotlivých sestavených lokalizačních 

rovnic, které numerickému řešení odpovídají. Jednoduše řečeno pokud bychom dosadili 

výsledek jedné 2D lokalizace do individuálních použitých lokalizačních rovnic, 

dostaneme tři (hyperbolická lokalizace) resp. čtyři (inverzní GPS lokalizace) hodnoty 

jednoho kroku kumulace kontrolní matice. Tato kontrolní matice se tedy plní společně 

s maticí výsledků a je navrácena hlavní funkci, která ještě před zobrazením provede 

výše zmíněnou korekci. Tuto korekci je nutné provést vždy, protože samotný numerický 

algoritmus, který provádí jednotlivé 2D lokalizace nalezne řešení v každé referenční 

rovině a to i v případech, kdy zde toto řešení z fyzikálního hlediska nemůže existovat. 

Uvažujme např. jednoduchou soustavu o rozměrech 10 × 10 × 10 m s několika 

přijímači s libovolnými polohami. Zde místo vzniku ČV určuje, jak velký bude 

poloměr D jednotlivých kulových vlnoploch vzhledem k jednotlivým přijímačům. 

Řekněme, že přijímač č. 4 je umístěn v polovině referenční osy, např. osy Z a poloměr 
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kulové vlnoplochy D vzhledem k jeho poloze je 2 m. Z těchto informací lze tedy říct, 

že tato kulová vlnoplocha existuje pouze v rozmezí 3-7 m. Zde lze již vidět výše 

zmíněný problém. Pokud budeme provádět rozmítání referenční osy Z a budeme 

kalkulovat mimo výše zmíněné rozmezí, tak dostáváme nesmyslné výsledky, 

protože mimo tuto oblast kulová vlnoplocha přijímače č. 4 neexistuje. 

Korekce výsledků tedy obecně pouze kontroluje výsledky kalkulace podle kontrolní 

matice, a pokud narazí na hodnoty, které jsou mimo zadanou výchozí přesnost danou 

rastrem referenční osy, tak je vyřadí z výsledné množiny výsledků. 

Výše zmíněný postup je výchozím krokem korekce, ovšem v reálných podmínkách 

je velmi těžké zajistit, aby naměřená data společně splňovala zadanou přesnost. 

Toto by znamenalo v drtivé většině nespěšnou lokalizaci, proto samotný korekční 

algoritmus, pokud nenajde žádný výsledek v zadané přesnosti, svou mez přesnosti 

rozšíří na dvojnásobek. Pokud algoritmus opět nenajde žádný výsledek, svou mez 

přesnosti ztrojnásobí atd. až do maximální úrovně, která je omezena maximálním 

rozměrem zadané oblasti v dané referenční rovině. 

Pro přehlednost je uveden vývojový diagram celého korekčního algoritmu 

(viz Obr. 5.3). Tento diagram koresponduje s níže uvedeným programovým kódem. 

 

Obr. 5.3:  Vývojový diagram korekce množiny výsledků 

Struktura programového kódu algoritmu je poté následující: 

%%Korekce nesprávných hodnot kalkulace 

%%krok č.1 – odstranění nesprávných hodnot 

out = []; 

res = []; 

temp = [dimx(1,1) dimx(1,2)]; 

temp = max(temp); 

if(~isempty(PDco2)) 

    i = 1; 

    N = length(PDco2(:,1));     

    while(isempty(out))         

        if((i*refgrid) > temp) 

            out = NaN; 

            res = NaN;  

            break 

        end 
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        for n = 1:N 

            if(check(n,:)<=(i*refgrid)) 

                out(n,:) = PDco2(n,:); 

                res(n,:) = check(n,:); 

            end 

        end 

        i = i+1; 

    end 

     

    %%krok č.2 – odstranění hodnot mimo definovanou 

    lokalizační oblast 

    if(~isnan(out)) 

        N = length(out(:,1)); 

        for n = 1:N 

            if((out(n,1)==0 & out(n,2)==0 & out(n,3)==0)... 

               | out(n,1)>dimx(1,1) | out(n,2)>dimx(1,2)... 

               | round(imag(out(n,1))*10000)/10000~=0 ... 

               | round(imag(out(n,2))*10000)/10000~=0 ... 

               | out(n,1)<0 | out(n,2)<0) 

                out(n,:) = Inf; 

                res(n,:) = Inf; 

            end 

        end 

    end 

end 

  

%%Výsledná množina výsledků po korekci 

PDco2 = out'; 

check = res'; 

Hyperbolická lokalizace (Hyperbolic) 

Prvním lokalizačním algoritmem, který byl do testovací aplikace implementován, 

je algoritmus tzv. hyperbolické lokalizace. Tento typ lokalizace v principu provádí 

kumulaci 2D lokalizace přes referenční osu, jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly. 

Samotné řešení 2D lokalizace je řešeno numericky Levenberg–Marquardt algoritmem 

funkce fsolve programu MATLAB, protože nabízí nejvhodnější řešení nelineárních 

rovnic, které nemají čtvercový charakter (více rovnic než neznámých). Sestavení těchto 

rovnic se provádí podobně, jak bylo popsáno v podkapitole 3.2.3, ovšem samotné 

párování lokalizačních rovnic je adaptabilní v závislosti na konkrétním případě. 

Lze tedy říct, že jednotlivé rovnice se řadí vzestupně podle detekovaných časových 

zpoždění. Takto se vzájemně párují rovnice, které z hlediska kvality signálu vykazují 

největší podobnost, protože mají taktéž nejpodobnější délky drah šíření signálu. 

Jednotlivá řešení jsou poté postupně zapisována do výsledné matice, která představuje 

zmíněnou výslednou množinu výsledků lokalizace ČV. 

Pro přehlednost je opět uveden vývojový diagram celého algoritmu (viz Obr. 5.4), 

kde lze ve zkratce postupně vidět jednotlivé kroky hyperbolické lokalizace, 

který koresponduje s níže popsaným programovým kódem. 
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Obr. 5.4:  Vývojový diagram hyperbolické lokalizace 

Struktura programového kódu algoritmu je poté následující: 

function [PDco2, check] = hyperbolic(tau12, tau13, tau14) 

%%Hyperbolická lokalizační metoda 

global dim refgrid ref eq12 eq23 eq34 dimx 

  

%%Nastavení počáteční hodnoty numerického řešení a úprava orientace 

souřadné soustavy podle zadané referenční osy 

if(ref(1,1) == 1) 

    dimx = [dim(1,2), dim(1,3), dim(1,1)]; 

    guess = [dim(1,2)/2, dim(1,3)/2]; 

elseif(ref(1,2) == 1) 

    dimx = [dim(1,1), dim(1,3), dim(1,2)]; 

    guess = [dim(1,1)/2, dim(1,3)/2]; 

else 

    dimx = [dim(1,1), dim(1,2), dim(1,3)]; 

    guess = [dim(1,1)/2, dim(1,2)/2]; 

end 

  

%%Kumulace 2D numerického řešení přes referenční osu 

scale = (0):(refgrid):(dimx(1,3)); 

N = length(scale); 

out = []; 

  

for n = 1:N        

    %%Numerické 2D řešení Levenberg-Marquardtovým algoritmem 

    options = optimset('Display','off', 'Algorithm',... 

                       'levenberg-marquardt'); 

    [out(n,:)] = fsolve(@(var)Calc(var,scale(1,n),tau12,... 

                        tau13,tau14,NaN), guess, options); 

    res(n,:) = [abs(eq12) abs(eq23) abs(eq34)]; 

end 

  

%%Řešení lokalizace odpovídající pozici ČV a kontrolní matice 

out(:,3) = scale(1,:)'; 

PDco2 = out; 

check = res; 

return 
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Inverzní GPS lokalizace (Invert GPS) 

Druhým lokalizačním algoritmem, který lze v testovací aplikaci nalézt je algoritmus 

tzv. inverzní GPS lokalizace podle Bancroftova algoritmu. Základ tohoto typu 

lokalizačního algoritmu je obecně velmi podobný algoritmu lokalizace hyperbolické, 

protože opět se zde provádí kumulace jednotlivých 2D lokalizací přes danou referenční 

osu zvolenou uživatelem, aby bylo možné zaznamenat celou množinu výsledů 

lokalizace, ovšem jelikož se jedná o úplně odlišný typ algoritmu, který má ve své 

podstatě i dosti omezené použití, je nutné k návrhu přistupovat odlišněji. 

Inverzní GPS lokalizace podle Bancroftova algoritmu je obecně navržena tak, 

že kalkuluje přímo jeden jediný bod, který nejlépe vyhovuje daným lokalizačním 

rovnicím, což již v této chvíli už může vyvolat jisté pochybnosti, protože námi 

sestavené experimentální pracoviště obvykle není jednoznačnou lokalizační soustavou. 

Proto, abychom zaznamenali celou množinu výsledků, je programový kód upraven tak, 

že výpočet inverzní GPS lokalizace je kalkulován standardně podle teoretického 

předpisu (viz kapitola 3.2.3), ovšem výsledek je z větší části nepoužit. Pro naše potřeby 

použijeme pouze parametr poloměru kulové vlnoplochy D mezi první referenční 

anténou a zdrojem ČV, který do sestavených lokalizačních rovnic poté dosadíme. 

Takto jsme obecně eliminovali jednu neznámou z každé lokalizační rovnice 

a dostáváme soustavu čtyř rovnic o třech neznámých. Zde již standardně jako v případě 

lokalizace hyperbolické provádíme kumulaci jednotlivých 2D lokalizací přes zvolenou 

referenční osu uživatelem. Tato 2D kumulace je opět řešena numericky 

Levenberg–Marquardt algoritmem funkce fsolve programu MATLAB. Takto opět 

dostaneme celou množinu výsledků, které mohou v dané měřící soustavě nastat. 

Obecně již tedy víme jak algoritmus řešit tak, aby bylo možné přizpůsobit inverzní 

GPS lokalizaci pro řešení celé množiny řešení lokalizačních rovnic, 

ovšem než přejdeme k popisu programového kódu, je velmi důležité zdůraznit, 

jak zajistit abychom byli vůbec schopni kalkulovat samotný Bancroftův algoritmus 

a tedy poloměr kulové plochy D, který je pro řešení celé řešení klíčový. Při řešení 

Bancroftova algoritmu v našem případě totiž narazíme na problém ve formě singulární 

matice přijímačů B, tedy matice s determinantem roven nule, která nám znemožní další 

výpočet. Tato skutečnost vyplývá z rovnice (44), která je součástí rovnice řešení (43). 

Zde vidíme, že potřebujeme provést inverzi součinu matice B a její transpozicí B
T
, 

což je v případě matice singulární nemožné. Tento problém lze ve speciálních 

podmínkách potlačit např. posuvem celé měřící soustavy, tedy pozice přijímacích antén 

včetně množiny řešení, podél pouze dvou souřadnicových os (záleží na daném 

rozmístění přijímačů), ovšem i takto je řešení značně omezeno přesností dané početní 

jednotky, protože determinant matice přijímačů B je stále velmi blízko nulové hodnotě. 

Obecně tento fakt můžeme taktéž interpretovat jako určitý způsob nápovědy 

algoritmem, že měřící soustava nedisponuje jednoznačným řešením. Proto, při použití 

tohoto algoritmu v koncové aplikaci, je velmi důležité zajistit optimální, nejlépe 

náhodné rozmístění přijímacích antén, protože jakákoliv např. symetrická předloha 

pro rozmístění přijímačů degraduje přesnost lokalizace, popř. jí může úplně znemožnit. 

Je tedy nutné zajistit, aby výsledný programový kód dokázal zpracovat, jak námi 

navrženou soustavu, tak všechny ostatní uspořádání, které můžou v praxi nastat. 

Algoritmus je tedy navržen tak, že se automaticky adaptuje podle aktuálního uspořádání 

přijímačů a podle toho tedy upraví danou výslednou kalkulaci. Pokud algoritmus 

vyhodnotí, že se jedná o speciální případ uspořádání přijímačů v linii jako v případě 

první topologie, bude lokalizace kalkulovat Bancroftův algoritmus pouze jako 2D 

problém v ose všech přijímačů, popř. provede posuv podle výše zmíněného postupu, 
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ovšem pokud vyhodnotí situaci jako zbylé libovolné uspořádání, bude lokalizace 

kalkulovat Bancroftův algoritmus klasicky podle teoretického předpisu v kapitole 3.2.3 

jako 3D problém, popř. opět provede posuv, pokud matice přijímačů B vykazuje 

singulární charakter. V celém algoritmu jsou samozřejmě implementovány ochrany 

proti nekonečné smyčce v případech, kde např. špatnou volbou referenční osy není 

možné dosáhnout nenulového determinantu matice přijímačů B a tedy ani samotné 

lokalizace ČV. 

Pro přehlednost je opět uveden vývojový diagram celého algoritmu (viz Obr. 5.5), 

kde lze ve zkratce postupně vidět jednotlivé kroky inverzní GPS lokalizace, který taktéž 

koresponduje s níže popsaným programovým kódem. 

 

Obr. 5.5:  Vývojový diagram inverzní GPS lokalizace 

Struktura programového kódu algoritmu je poté následující: 

function [PDco2, check] = invertgps(tau12, tau13, tau14) 

%%Inverzní GPS lokalizační metoda 

global dim dimx det1 det2 det3 det4 ref v_s fsamp... 

       refgrid eq1 eq2 eq3 eq4 

  

%%Nastavení počáteční hodnoty numerického řešení a úprava 

orientace souřadné soustavy podle zadané referenční osy 

detx = [det1; det2; det3; det4]; 

if(ref(1,1) == 1) 

    temp = detx(:,1); 

    detx(:,1) = detx(:,2); 

    detx(:,2) = detx(:,3); 

    detx(:,3) = temp; 

    dimx = [dim(1,2), dim(1,3), dim(1,1)]; 

    guess = [dim(1,2)/2, dim(1,3)/2]; 

elseif(ref(1,2) == 1) 

    temp = detx(:,2); 

    detx(:,2) = detx(:,3); 

    detx(:,3) = temp; 

    dimx = [dim(1,1), dim(1,3), dim(1,2)]; 

    guess = [dim(1,1)/2, dim(1,3)/2]; 

else 

    dimx = [dim(1,1), dim(1,2), dim(1,3)]; 

    guess = [dim(1,1)/2, dim(1,2)/2]; 

end 
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%%Matice přijímačů 

s1 = [detx(1,1); detx(1,2); detx(1,3); 0]; 

s2 = [detx(2,1); detx(2,2); detx(2,3); v_s*(tau12/fsamp)]; 

s3 = [detx(3,1); detx(3,2); detx(3,3); v_s*(tau13/fsamp)]; 

s4 = [detx(4,1); detx(4,2); detx(4,3); v_s*(tau14/fsamp)]; 

  

%%Selekce speciálního případu uspořádání přijímačů 

if((detx(1:3,1)==detx(4,1) & detx(1:3,2)==detx(4,2)) | ... 

   (detx(1:3,1)==detx(4,1) & detx(1:3,3)==detx(4,3)) | ... 

   (detx(1:3,2)==detx(4,2) & detx(1:3,3)==detx(4,3))) 

  

    %%2D Bancroftův algoritmus pro výpočet poloměru D 

    B = [s1(1,1), s1(2,1), s1(4,1);... 

         s2(1,1), s2(2,1), s2(4,1);... 

         s3(1,1), s3(2,1), s3(4,1);... 

         s4(1,1), s4(2,1), s4(4,1)]; 

  

    %%Úprava matice přijímačů B (pouze pokud je det(B) blízký nule) 

    tau = [0 tau12 tau13 tau14]; 

    findMax = max(tau); 

    [row] = find(findMax == tau); 

    n = 0; 

    DET = det(B(1:end ~= row(1,1),:)); 

    temp = sum(dim.*ref); 

    if(-1 < DET & DET < 1) 

        while 1 

            n = n+1; 

            Btemp = B; 

            Btemp(:,1:2) = Btemp(:,1:2) + 1; 

            DET = det(Btemp(1:end ~= row(1,1),:)); 

            if(-1 >= DET | DET >= 1) 

                B = Btemp; 

                break; 

            elseif(temp < n) 

                PDco2 = []; 

                check = []; 

                return 

            end 

        end 

    end 

  

    %%Matice 2D Lorentzových skalárních součinů 

    A = 1/2*[lorentz2D(B(1,:)',B(1,:)');... 

             lorentz2D(B(2,:)',B(2,:)');... 

             lorentz2D(B(3,:)',B(3,:)');... 

             lorentz2D(B(4,:)',B(4,:)')]; 

     

    %%Pomocná matice 

    E = ones(4,1); 

  

    %%Modifikace matice pro výpočet kvadratické rovnice 

    Bplus = (B'*B)\(B'); 

    BplusE = Bplus*E; 

    BplusA = Bplus*A; 

  

    %%Řešení kvadratické rovnice 

    a = lorentz2D(BplusE,BplusE); 

    b = lorentz2D(BplusE,BplusA)-1; 

    c = lorentz2D(BplusA,BplusA); 
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    root = sqrt(b*b-a*c); 

    L(1,1) = (-b-root)/a; 

    L(2,1) = (-b+root)/a; 

  

    %%Výsledky řešení kvadratické rovnice 

    U1 = Bplus*(A+L(1,1)*E); 

    U1(1:2,1) = U1(1:2,1)-n; 

  

    U2 = Bplus*(A+L(2,1)*E); 

    U2(1:2,1) = U2(1:2,1)-n; 

     

    %%Selekce pouze správného výsledku řešení 

     (použit pouze rádius D) 

    if(U1(1,1)<0 | U1(2,1)<0 | U1(3,1)<0) 

        radius = U2(3,1); 

    else 

        radius = U1(3,1); 

    end 

else 

     

    %%3D Bancroftův algoritmus pro výpočet poloměru D 

    B = [s1(1,1), s1(2,1), s1(3,1), s1(4,1);... 

         s2(1,1), s2(2,1), s2(3,1), s2(4,1);... 

         s3(1,1), s3(2,1), s3(3,1), s3(4,1);... 

         s4(1,1), s4(2,1), s4(3,1), s4(4,1)]; 

  

    %%Úprava matice přijímačů B (pouze pokud je det(B) blízký nule) 

    n = 0; 

    DET = det(B); 

    temp = sum(dim.*ref); 

    if(-1 < DET & DET < 1) 

        while 1 

            n = n+1; 

            Btemp = B; 

            Btemp(:,1:3) = Btemp(:,1:3) + 1; 

            DET = det(Btemp); 

            if(-1 >= DET | DET >= 1) 

                B = Btemp; 

                break; 

            elseif(temp < n) 

                PDco2 = []; 

                check = []; 

                return 

            end 

        end 

    end 

     

    %%Matice 3D Lorentzových skalárních součinů 

    A = 1/2*[lorentz3D(B(1,:)',B(1,:)');... 

             lorentz3D(B(2,:)',B(2,:)');... 

             lorentz3D(B(3,:)',B(3,:)');... 

             lorentz3D(B(4,:)',B(4,:)')]; 

     

    %%Pomocná matice 

    E = ones(4,1); 

  

    %%Modifikace matice pro výpočet kvadratické rovnice 

    Bplus = (B'*B)\(B'); 

    BplusE = Bplus*E; 

    BplusA = Bplus*A; 
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    %%Řešení kvadratické rovnice 

    a = lorentz3D(BplusE,BplusE); 

    b = lorentz3D(BplusE,BplusA)-1; 

    c = lorentz3D(BplusA,BplusA); 

  

    root = sqrt(b*b-a*c); 

    L(1,1) = (-b-root)/a; 

    L(2,1) = (-b+root)/a; 

  

    %%Výsledky řešení kvadratické rovnice 

    U1 = Bplus*(A+L(1,1)*E); 

    U1(1:3,1) = U1(1:3,1)-n; 

  

    U2 = Bplus*(A+L(2,1)*E); 

    U2(1:3,1) = U2(1:3,1)-n; 

     

    %%Selekce pouze správného výsledku řešení 

     (použit pouze poloměr D) 

    if(U1(1,1)<0 | U1(2,1)<0 | U1(3,1)<0 | U1(4,1)<0) 

        radius = U2(4,1); 

    else 

        radius = U1(4,1); 

    end 

end 

  

%%Kumulace 2D numerického řešení přes referenční osu 

scale = (0):(refgrid):(dimx(1,3)); 

N = length(scale); 

out = []; 

  

for n = 1:N         

    %%Numerické 2D řešení Levenberg-Marquardtovým algoritmem 

    options = optimset('Display','off', 'Algorithm',... 

                       'levenberg-marquardt'); 

    [out(n,:)] = fsolve(@(var)Calc(var,scale(1,n),tau12,... 

                        tau13,tau14,radius), guess, options); 

    res(n,:) = [abs(eq1) abs(eq2) abs(eq3) abs(eq4)]; 

end 

  

%%Řešení lokalizace odpovídající pozici ČV a kontrolní matice 

out(:,3) = scale(1,:)'; 

PDco2 = out; 

check = res; 

return 

  

  

function [out] = lorentz2D(in1, in2) 

%%Lorentzův skalární 2D součin pro algoritmus inverzní GPS 

lokalizace 

out = in1(1,1)*in2(1,1) + in1(2,1)*in2(2,1) -... 

      in1(3,1)*in2(3,1); 

return 

  

  

function [out] = lorentz3D(in1, in2) 

%%Lorentzův skalární 3D součin pro algoritmus inverzní GPS 

lokalizace 

out = in1(1,1)*in2(1,1) + in1(2,1)*in2(2,1) +... 

      in1(3,1)*in2(3,1) - in1(4,1)*in2(4,1); 

return 
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6 TESTOVANÍ ALGORITMŮ DETEKCE 
A LOKALIZACE ČV 

V této kapitole se již budeme zabývat samotným testováním jednotlivých detekčních 

a lokalizačních algoritmů. Testování bylo provedeno přímo v aplikaci Location pomocí 

jednotlivých vstupních dat z experimentálního pracoviště. Zápis jednotlivých výsledků 

testování byl rozřazen podle jednotlivých topologií uspořádání přijímačů a následně 

podle jednotlivých detekčních metod. Rozdělování výsledků z hlediska metod 

lokalizačních nemá smysl, protože samotná lokalizace je přímo závislá na výsledcích 

metod detekčních. Proto jsou tyto výsledky vždy uváděny společně. 

Referenční osa lokalizace byla ve všech topologiích zvolena jako souřadnicová 

osa Z a její rastr byl nastaven na hodnotu ΔZ = 0.01 m, tedy obecně vzhledem 

k souřadnicové ose Z bude lokalizovaná oblast rozdělena na celkem 301 kroků 

představující jednotlivé 2D kalkulace výsledné lokalizace. Vzorkovací kmitočet je dán 

použitým digitizérem experimentálního pracoviště, tedy fvz = 2 GSa∙s
-1

. Rychlost šíření 

byla nastavena jako rychlost světla ve vakuu, protože index lomu vzduchu v porovnání 

s indexem lomu vakua lze zanedbat, tedy vs = 299792458 m∙s
-1

. 

Přesnost výsledků lokalizace byla zaokrouhlena na jednotky milimetrů, 

což je vhledem k nejistotě dané vzorkovacím kmitočtem podle (3) dostačující. 

Přesnost výsledků detekce je omezena vzorkovacím kmitočtem na hodnotu Δt = ±0,5 ns. 

Tato skutečnost často způsobuje duplikáty některých výsledků, tedy stejné výsledky 

různými detekčními metodami, které jsou z hlediska přesnosti detekce na 

podobné úrovni. 

6.1 Uspořádání v linii 

První topologií uspořádání přijímačů je uspořádání v linii. Tato topologie 

se od zbývajících liší svou symetrií podle středu souřadnicové osy Z. Z této skutečnosti 

vyplývá, jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1.1, že výsledkem bude rozsáhlá množina 

představující část kružnice v závislosti na vstupu kalkulace. Pokud se tedy podíváme 

na uspořádání testovacích impulzů představující jednotlivé polohy ČV (viz Obr. 4.4), 

vidíme, že i tyto polohy jsou symetrické podle středu souřadnicové osy Z. Lze tedy říci, 

že je zbytečné testovat všechny uvedené polohy ČV, protože např. polohy č. 1 a č. 6 

představují z prostorového hlediska stejné časové zpoždění jednotlivých signálů a tedy 

stejný výsledek lokalizace. V následujících podkapitolách jsou tedy uvedeny pouze 

polohy ČV č. 1 až č. 5, protože zbývající polohy jsou z hlediska lokalizace totožné. 

Tato skutečnost činí z této topologie určitou speciální záležitost, kdy není možné 

žádným způsobem, při požitém rozložení pracoviště a počtu přijímačů, efektivně určit 

elevaci vzhledem k přijímacím anténám. Proto se tento typ topologie liší způsobem 

zápisu jednotlivých výsledků od dalších topologií v dokumentaci. Zatímco v případě 

topologií uspořádání do obdélníku a uspořádán jako čtyřstěn, které mají své výsledky 

zapsány jako nejlepší dosažený výsledek samotné lokalizace, tak pro tuto topologii 

uspořádání v linii je zápis dosažených výsledků určen podle nejbližšího bodu výsledné 

množiny výsledků vzhledem v známé pozici testovacího ČV. Toto učení nejbližšího 

bodu lokalizace není součástí aplikace Location a bylo implementováno externě pouze 

pro potřeby tohoto konkrétního experimentu. 
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Tab. 5:  Seznam geometrických zpoždění a skutečných pozic jednotlivých 

testovacích impulzů ČV pro uspořádání v linii 

Číslo ČV 
Geometrické zpoždění [ns] Skutečná pozice ČV [cm] 

τ12 τ13 τ14 X Y Z 

1 -4,1 -7,3 -7,4 105 110 50 

2 -3,3 -3,7 -0,8 235 110 50 

3 -3,5 -5,2 -4,0 165 170 50 

4 -3,5 -5,8 -5,9 105 230 50 

5 -2,4 -2,7 -0,6 235 230 50 

 

 

Obr. 6.1:  Příklad detekce časových zpoždění ČV energetickým kritériem (α = 1) 

pro polohu testovacího impulzu č. 4, uspořádání v linii 

 

Obr. 6.2:  Příklad hyperbolické lokalizace ČV podle detekce energetickým kritériem 

(α = 1) pro polohu testovacího impulzu č. 4, uspořádání v linii 
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Pro následující tabulky výsledků testování platí následující pravidla zápisu podle 

odpovídajícího symbolu jako: 

 / – výsledek lokalizovanou mimo zadanou lokalizační oblast 

 * – nelze lokalizovat vlivem nekvalitních vstupních dat 

 ** – nelze lokalizovat se zvolenou referenční osou 

Detekce výkonovým prahem 

Tab. 6:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci výkonovým prahem v uspořádání 

v linii, normalizovaný detekční práh nastaven na 10% 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostorová 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 -4,0 -7,0 -7,5 0,16 89,2 134,3 27,0 37,01 90,0 133,5 29,0 34,87 

2 -2,5 -3,5 0,0 0,60 242,2 164,1 1,0 73,30 242,4 110,4 50,0 7,45 

3 -3,5 -4,0 -3,5 0,61 173,7 234,0 13,0 74,47 ** ** ** ** 

4 -3,5 -5,5 -6,0 0,14 81,5 280,4 28,0 59,77 ** ** ** ** 

5 -2,0 -2,0 -2,0 0,81 278,1 145,9 86,0 101,11 ** ** ** ** 

Tab. 7:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci výkonovým prahem v uspořádání 

v linii, normalizovaný detekční práh nastaven na 20% 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostorová 

odchylka 

[cm] 

Vypočtené 

souřadnice [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 -4,0 -7,0 -8,5 0,49 26,2 192,1 0,0 124,30 ** ** ** ** 

2 -2,5 -3,0 1,5 1,27 270,7 141,7 22,0 55,34 ** ** ** ** 

3 -3,5 -3,0 -3,5 0,94 / / / / ** ** ** ** 

4 -3,5 -6,5 -7,0 0,63 81,9 202,2 62,0 38,10 74,6 217,2 55,0 33,37 

5 -2,5 -1,0 1,5 1,30 289,7 185,2 70,0 73,48 287,2 178,9 72,0 76,32 

Detekce výkonovou kumulací 

Tab. 8:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci výkonovou kumulací v uspořádání v linii 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostorová 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 0,5 -4,0 -16,5 5,66 / / / / / / / / 

2 17,5 -5,5 3,5 8,96 / / / / 188,8 0,0 96,0 127,86 

3 -4,5 -21,5 -20,5 11,25 / / / / 78,8 0,0 121,0 203,40 

4 1,5 -7,0 -8,0 2,79 / / / / / / / / 

5 -23,0 -25,0 -22,5 21,59 / / / / / / / / 
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Detekce energetickým kritériem 

Tab. 9:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci energetickým kritériem 

v uspořádání v linii, korekční koeficient α = 1 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostorová 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 -4,5 -7,0 -7,5 0,25 93,1 139,4 23,0 41,61 ** ** ** ** 

2 -2,5 -3,5 -0,5 0,44 233,1 141,6 22,0 42,23 234,4 129,9 32,0 26,83 

3 -3,5 -4,5 -3,0 0,61 190,8 173,7 48,0 26,16 191,1 165,8 53,0 26,59 

4 -4,0 -6,0 -6,5 0,47 89,7 234,2 48,0 16,01 ** ** ** ** 

5 -2,5 -2,5 0,5 0,47 257,9 164,3 78,0 75,00 258,1 167,3 77,0 72,07 

Tab. 10:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci energetickým kritériem 

v uspořádání v linii, korekční koeficient α = 2 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostorová 

odchylka 

[cm] 

Vypočtené 

souřadnice [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 -4,5 -7,5 -8,0 0,39 93,5 115,4 46,0 13,28 104,7 92,2 66,0 23,91 

2 -3,5 -3,5 -0,5 0,25 242,8 111,1 49,0 7,92 243,2 99,2 59,0 16,28 

3 -3,5 -5,0 -3,5 0,27 179,4 162,6 54,0 16,64 179,6 160,4 56,0 18,42 

4 -3,0 -5,0 -5,5 0,53 / / / / ** ** ** ** 

5 -2,0 -2,0 0,5 0,74 259,6 220,5 54,0 26,62 ** ** ** ** 

Detekce metodou AIC 

Tab. 11:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci metodou AIC v uspořádání v linii 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostorová 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 -5,0 -7,5 -8,0 0,56 96,3 122,0 39,0 18,49 ** ** ** ** 

2 -4,0 -3,5 0,0 0,58 254,0 71,8 84,0 54,51 253,8 69,8 87,0 57,77 

3 -3,0 -4,5 -3,0 0,75 181,6 189,2 39,0 27,65 181,7 192,7 37,0 31,04 

4 -3,0 -5,0 -5,5 0,53 / / / / ** ** ** ** 

5 -2,5 -2,0 0,0 0,47 254,3 243,3 44,0 24,23 ** ** ** ** 
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Detekce časovou korelací 

Tab. 12:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci časovou korelací v uspořádání v linii 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostorová 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 7,5 0,0 -8,5 6,66 / / / / 166,5 0,1 126,0 147,08 

2 1,5 -29,0 -14,5 14,59 / / / / 99,0 0,2 147,0 199,91 

3 -3,5 -8,5 -18,5 5,91 / / / / / / / / 

4 -24,5 -10,5 -9,5 9,80 / / / / / / / / 

5 -5,5 -2,0 -3,5 2,21 / / / / 245,1 0,0 101,0 235,77 

Detekce výkonovou korelací 

Tab. 13:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci výkonovou korelací v uspořádání v linii 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostorová 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 0,5 -4,0 -9,5 3,33 / / / / / / / / 

2 -5,5 -5,5 2,5 2,44 / / / / 268,7 0,1 145,0 149,16 

3 -4,5 -21,5 -21,5 11,58 / / / / / / / / 

4 -3,5 -14,0 -12,5 4,97 / / / / / / / / 

5 -1,0 -5,5 -3,5 2,36 / / / / 171,9 70,3 119,0 185,04 

6.2 Uspořádání do obdélníku 

Další testovanou topologií uspořádání přijímačů je uspořádání do obdélníku. V tomto 

uspořádání již lze nalézt symetrii pouze podle středu souřadnicové osy X jako v případě 

ostatních zvolených topologií, tedy z hlediska samotné detekce a výsledné lokalizace 

je nutné testovat všechny polohy testovacího impulzu ČV podle kapitoly 4.2. 

Před zobrazením výsledků této topologie je vhodné zmínit, že v této chvíli již 

pracujeme s hodnotami, které odpovídají nejlepšímu dosaženému výsledku lokalizace. 

Tab. 14:  Seznam geometrických zpoždění a skutečných pozic jednotlivých 

testovacích impulzů ČV pro uspořádání do obdélníku 

Číslo ČV 
Geometrické zpoždění [ns] Skutečná pozice ČV [cm] 

τ12 τ13 τ14 X Y Z 

1 4,3 -1,1 3,6 105 110 50 

2 -0,2 -0,9 -1,1 235 110 50 

3 2,1 -3,8 -0,7 165 170 50 

4 3,6 -7,3 -0,6 105 230 50 

5 -0,2 -5,6 -5,9 235 230 50 

6 6,3 6,3 10,0 105 110 250 

7 -0,3 4,8 4,7 235 110 250 

8 2,9 2,8 5,1 165 170 250 

9 4,4 0,2 4,5 105 230 250 

10 -0,2 0,1 -0,1 235 230 250 
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Obr. 6.3:  Příklad detekce časových zpoždění ČV energetickým kritériem (α = 1) 

pro polohu testovacího impulzu č. 4, uspořádání do obdélníku 

 

Obr. 6.4:  Příklad hyperbolické lokalizace ČV podle detekce energetickým kritériem 

(α = 1) pro polohu testovacího impulzu č. 4, uspořádání do obdélníku 

Pro následující tabulky výsledků testování opět platí následující pravidla zápisu 

podle odpovídajícího symbolu jako: 

 / – výsledek lokalizovanou mimo zadanou lokalizační oblast 

 * – nelze lokalizovat vlivem nekvalitních vstupních dat 

 ** – nelze lokalizovat se zvolenou referenční osou 
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Detekce výkonovým prahem 

Tab. 15:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci výkonovým prahem v uspořádání 

do obdélníku, normalizovaný detekční práh nastaven na 10% 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 5,5 -2,0 4,5 1,00 68,4 183,6 132,0 116,14 88,4 180,0 127,0 105,41 

2 4,0 -1,0 0,5 1,96 / / / / 208,2 178,2 144,0 119,19 

3 3,0 -4,0 -0,5 0,42 / / / / / / / / 

4 3,0 -8,5 -1,5 0,87 112,0 267,0 72,0 43,59 128,4 253,7 68,0 37,91 

5 0,5 -5,0 -5,5 0,55 233,0 243,4 94,0 46,02 231,4 208,8 43,0 22,66 

6 6,5 7,5 13,0 1,49 / / / / / / / / 

7 0,0 6,0 6,5 1,08 / / / / 228,6 107,9 254,0 7,81 

8 3,0 4,0 6,0 0,73 171,0 105,1 190,0 88,62 171,0 105,1 190,0 88,60 

9 6,5 12,0 6,0 5,12 213,8 105,1 200,0 173,04 / / / / 

10 0,5 3,5 1,0 1,71 259,3 39,3 0,0 315,39 238,0 142,2 168,0 120,20 

Tab. 16:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci výkonovým prahem v uspořádání 

do obdélníku, normalizovaný detekční práh nastaven na 20% 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 4,0 -3,0 3,0 0,94 95,6 192,5 124,0 111,24 160,4 180,9 99,0 102,42 

2 5,0 -0,5 0,5 2,39 / / / / 206,2 178,9 158,0 131,32 

3 -2,0 -10,0 -5,0 4,88 / / / / 201,9 220,9 44,0 63,17 

4 1,5 -14,5 -7,5 5,37 / / / / / / / / 

5 2,0 -3,5 -4,0 2,05 / / / / 225,8 202,5 71,0 35,80 

6 7,0 7,5 13,0 1,66 / / / / / / / / 

7 0,0 6,0 8,0 1,58 / / / / 223,8 102,9 252,0 13,39 

8 2,5 4,5 5,5 0,84 186,8 96,4 193,0 95,59 204,1 125,5 230,0 62,56 

9 6,5 11,0 5,0 4,45 216,4 121,8 188,0 167,20 / / / / 

10 1,5 4,0 1,0 2,21 251,9 20,0 0,0 326,93 235,5 144,2 167,0 119,39 

Detekce výkonovou kumulací 

Tab. 17:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci výkonovou kumulací 

v uspořádání do obdélníku 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 5,0 -2,5 7,5 2,00 71,7 254,9 257,0 254,89 / / / / 

2 2,0 -9,0 -7,5 5,57 / / / / * * * * 

3 -3,5 -13,0 -4,5 6,22 / / / / / / / / 

4 -7,0 -23,0 -21,0 15,53 / / / / * * * * 

5 -5,0 -11,0 -7,5 3,95 / / / / / / / / 
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Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

6 -1,0 15,0 4,5 7,17 / / / / * * * * 

7 2,5 7,0 16,0 5,41 / / / / * * * * 

8 5,5 6,0 14,0 4,90 / / / / * * * * 

9 5,5 11,0 3,0 4,48 262,5 0,6 13,0 365,51 / / / / 

10 1,0 -0,5 -3,0 1,59 254,4 290,0 3,0 254,91 239,9 181,1 96,0 161,64 

Detekce energetickým kritériem 

Tab. 18:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci energetickým kritériem 

v uspořádání do obdélníku, korekční koeficient α = 1 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 5,5 -2,0 4,5 1,00 68,4 183,6 132,0 116,14 88,4 180,0 127,0 105,41 

2 5,0 0,0 1,5 2,89 193,8 319,4 296,0 325,66 203,3 172,6 167,0 136,42 

3 3,0 -3,5 0,0 0,62 / / / / / / / / 

4 3,0 -8,5 -1,5 0,87 112,0 267,0 72,0 43,59 128,4 253,7 68,0 37,91 

5 1,0 -4,5 -5,5 0,89 / / / / 232,6 209,1 52,0 21,17 

6 6,5 7,0 11,0 0,66 / / / / / / / / 

7 0,0 5,5 6,5 0,91 / / / / 226,7 109,0 250,0 8,35 

8 3,0 4,5 6,0 0,90 175,5 98,2 194,0 91,62 193,8 124,1 229,0 58,13 

9 5,0 9,0 5,5 3,45 201,6 22,4 0,0 339,04 211,5 115,5 243,0 156,53 

10 0,5 2,0 1,0 1,21 237,0 35,5 0,0 316,79 231,8 148,3 167,0 116,50 

Tab. 19:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci energetickým kritériem 

v uspořádání do obdélníku, korekční koeficient α = 2 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 5,5 -2,0 2,5 1,08 / / / / * * * * 

2 5,0 0,0 1,5 2,89 193,8 319,4 296,0 325,66 203,3 172,6 167,0 136,42 

3 3,0 -3,5 0,0 0,62 / / / / / / / / 

4 3,5 -8,0 -1,0 0,37 106,3 259,1 77,0 39,68 107,2 258,8 77,0 39,52 

5 1,0 -4,0 -5,0 1,22 / / / / 232,6 204,2 48,0 26,02 

6 6,5 7,0 11,0 0,66 / / / / / / / / 

7 0,5 6,0 7,0 1,41 / / / / * * * * 

8 3,0 3,0 6,0 0,40 / / / / ** ** ** ** 

9 5,0 2,5 5,5 1,28 122,5 135,1 171,0 124,72 182,3 146,0 202,0 123,80 

10 0,5 2,0 1,0 1,21 237,0 35,5 0,0 316,79 231,8 148,3 167,0 116,50 
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Detekce metodou AIC 

Tab. 20:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci metodou AIC v uspořádání do obdélníku 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 4,0 -1,5 3,0 0,44 103,6 275,1 258,0 265,58 103,6 275,1 258,0 265,57 

2 5,0 -0,5 0,0 2,22 / / / / 208,3 181,7 150,0 125,92 

3 3,0 -3,5 -0,5 0,45 / / / / ** ** ** ** 

4 4,0 -7,5 -0,5 0,23 / / / / / / / / 

5 1,5 -4,5 -5,0 1,22 / / / / 227,9 206,9 51,0 24,19 

6 7,0 7,5 11,0 0,99 103,4 67,4 218,0 53,29 117,6 73,9 221,0 48,03 

7 0,0 6,0 6,5 1,08 / / / / 228,6 107,9 254,0 7,81 

8 3,5 3,5 6,5 0,90 / / / / / / / / 

9 4,5 1,5 5,0 0,62 127,4 144,0 163,0 124,34 178,8 151,0 181,0 128,29 

10 0,5 2,0 1,0 1,21 237,0 35,5 0,0 316,79 231,8 148,3 167,0 116,50 

Detekce časovou korelací 

Tab. 21:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci časovou korelací 

v uspořádání do obdélníku 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 7,0 -29,0 -20,5 18,24 / / / / / / / / 

2 0,0 -46,0 -42,0 28,73 * * * * * * * * 

3 17,0 -10,5 -5,5 8,79 / / / / * * * * 

4 -10,0 -29,0 -18,0 17,53 / / / / * * * * 

5 0,0 -12,5 -8,5 3,21 / / / / 187,1 273,7 49,0 64,84 

6 4,0 -4,0 14,5 5,70 / / / / 144,1 162,0 40,0 219,85 

7 0,0 28,5 16,0 11,74 / / / / * * * * 

8 3,0 6,0 11,5 3,23 / / / / * * * * 

9 22,0 7,0 9,5 9,78 228,9 277,7 211,0 138,33 130,7 146,3 261,0 88,23 

10 1,5 12,5 3,0 5,71 356,7 274,3 300,0 138,83 253,5 104,9 206,0 133,94 
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Detekce výkonovou korelací 

Tab. 22:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci výkonovou korelací 

v uspořádání do obdélníku 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 5,0 -36,5 -25,0 21,58 / / / / / / / / 

2 2,0 -8,5 -5,5 4,73 / / / / / / / / 

3 -3,5 -13,0 -7,5 7,22 / / / / / / / / 

4 -7,0 -30,0 -21,0 17,87 / / / / * * * * 

5 -5,0 -10,0 -7,5 3,61 256,9 319,2 278,0 245,81 / / / / 

6 5,5 6,5 4,5 2,17 185,3 138,2 174,0 114,09 205,3 132,6 228,0 105,15 

7 -1,0 6,0 15,0 4,06 / / / / * * * * 

8 4,0 7,0 4,0 2,10 214,2 44,4 0,0 284,06 218,4 126,7 220,0 75,05 

9 5,5 7,5 4,0 2,98 202,9 139,3 174,0 153,56 212,3 130,1 216,0 150,50 

10 1,5 -1,5 2,0 1,79 189,0 220,3 212,0 60,42 205,0 165,1 113,0 154,55 

6.3 Uspořádání jako čtyřstěn 

Poslední topologií uspořádání přijímačů je uspořádání jako nepravidelný čtyřstěn. 

Pro tuto topologii platí stejné podmínky jako v případě upořádání do obdélníku, 

testovány jsou tedy všechny polohy testovacího impulzu ČV podle kapitoly 4.2 

a jednotlivé výsledky odpovídají nejlepšímu dosaženému výsledku samotné lokalizace. 

Tab. 23:  Seznam geometrických zpoždění a skutečných pozic jednotlivých 

testovacích impulzů ČV pro uspořádání jako čtyřstěn 

Číslo ČV 
Geometrické zpoždění [ns] Skutečná pozice ČV [cm] 

τ12 τ13 τ14 X Y Z 

1 3,6 1,5 6,2 105 110 50 

2 4,4 5,2 5,0 235 110 50 

3 3,4 -0,1 2,9 165 170 50 

4 2,6 -5,5 1,2 105 230 50 

5 2,9 -1,4 -1,7 235 230 50 

6 -3,6 1,0 4,7 105 110 250 

7 -4,4 3,4 3,2 235 110 250 

8 -3,4 -0,1 2,1 165 170 250 

9 -2,6 -3,4 1,0 105 230 250 

10 -2,9 -1,0 -1,2 235 230 250 
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Obr. 6.5:  Příklad detekce časových zpoždění ČV energetickým kritériem (α = 1) 

pro polohu testovacího impulzu č. 4, uspořádání jako čtyřstěn 

 

Obr. 6.6:  Příklad hyperbolické lokalizace ČV podle detekce energetickým kritériem 

(α = 1) pro polohu testovacího impulzu č. 4, uspořádání jako čtyřstěn 

Pro následující tabulky výsledků testování opět platí následující pravidla zápisu 

podle odpovídajícího symbolu jako: 

 / – výsledek lokalizovanou mimo zadanou lokalizační oblast 

 * – nelze lokalizovat vlivem nekvalitních vstupních dat 

 ** – nelze lokalizovat se zvolenou referenční osou 
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Detekce výkonovým prahem 

Tab. 24:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci výkonovým prahem v uspořádání 

jako čtyřstěn, normalizovaný detekční práh nastaven na 10% 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 4,5 2,0 8,5 1,22 15,3 49,2 0,0 119,32 / / / / 

2 6,0 6,5 8,0 1,96 187,9 69,4 18,0 69,98 187,9 69,4 18,0 69,95 

3 4,0 -0,5 3,0 0,35 156,4 171,6 24,0 27,43 156,4 171,6 24,0 27,42 

4 2,5 -6,5 0,5 0,62 107,1 248,2 50,0 18,35 107,0 248,3 50,0 18,37 

5 4,0 -1,0 0,0 1,07 211,7 209,2 12,0 49,18 211,6 209,2 12,0 49,21 

6 -4,5 1,0 5,0 0,41 78,3 93,3 292,0 52,49 78,5 93,4 292,0 52,35 

7 -6,5 3,0 3,0 0,88 225,6 95,9 300,0 52,78 230,3 98,0 300,0 51,63 

8 -4,0 1,0 3,0 0,87 167,2 141,5 260,0 30,27 167,5 141,6 260,0 30,22 

9 -3,0 -2,5 1,0 0,45 129,2 218,1 259,0 28,41 128,8 218,1 259,0 28,15 

10 -5,5 -2,0 -1,5 1,33 229,8 229,7 300,0 50,27 / / / / 

Tab. 25:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci výkonovým prahem v uspořádání 

jako čtyřstěn, normalizovaný detekční práh nastaven na 20% 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 4,5 2,0 8,5 1,22 15,3 49,2 0,0 119,32 / / / / 

2 13,5 7,0 8,0 4,62 266,6 127,3 0,0 61,60 / / / / 

3 5,0 -0,5 5,0 1,35 114,4 149,0 0,0 74,15 74,6 139,2 0,0 107,77 

4 3,5 -6,5 0,5 0,89 105,5 248,9 2,0 51,59 105,2 248,9 2,0 51,59 

5 5,0 -1,0 0,0 1,41 219,3 212,5 0,0 55,23 210,2 219,4 0,0 56,82 

6 -5,0 1,0 6,5 1,08 20,4 62,1 300,0 109,36 / / / / 

7 -6,5 3,5 3,0 0,81 250,4 90,1 300,0 55,96 270,7 86,8 300,0 65,65 

8 -4,5 0,0 2,0 0,45 165,1 167,6 293,0 43,07 165,2 167,6 293,0 43,07 

9 -4,0 -1,0 0,0 1,60 199,8 215,1 292,0 104,70 199,6 215,2 292,0 104,59 

10 -5,5 -2,0 -1,5 1,33 229,8 229,7 300,0 50,27 / / / / 

Detekce výkonovou kumulací 

Tab. 26:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci výkonovou kumulací 

v uspořádání jako čtyřstěn 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 16,5 -1,0 8,5 5,92 / / / / 174,6 170,1 0,0 104,68 

2 17,0 6,5 11,0 6,62 217,3 134,5 0,0 58,45 / / / / 

3 27,0 1,0 5,5 9,12 / / / / * * * * 

4 12,0 1,5 10,0 8,38 92,1 143,4 0,0 100,80 / / / / 

5 7,0 0,5 7,0 4,91 113,7 152,0 0,0 152,67 / / / / 
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Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

6 -4,0 6,5 15,0 5,40 / / / / / / / / 

7 -8,5 0,0 2,5 2,72 151,5 118,9 300,0 97,76 / / / / 

8 -8,0 3,0 6,5 4,04 138,0 44,4 300,0 137,87 / / / / 

9 -5,0 18,0 3,5 8,78 / / / / 250,1 55,0 201,0 232,56 

10 -3,5 4,0 6,0 4,26 162,7 65,2 220,0 182,42 162,5 65,0 220,0 182,72 

Detekce energetickým kritériem 

Tab. 27:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci energetickým kritériem 

v uspořádání jako čtyřstěn, korekční koeficient α = 1 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 5,0 2,0 7,0 0,89 92,1 94,9 0,0 53,80 80,6 89,2 0,0 59,41 

2 12,5 6,5 6,0 3,46 188,5 144,1 0,0 76,31 / / / / 

3 3,5 -0,5 3,0 0,18 156,4 171,6 43,0 11,23 156,4 171,6 43,0 11,21 

4 3,5 -5,5 1,5 0,40 95,6 226,7 8,0 43,16 95,9 226,7 8,0 43,10 

5 4,0 -0,5 0,5 1,41 211,2 199,7 17,0 50,74 211,2 199,7 17,0 50,75 

6 -5,0 0,5 4,5 0,73 85,1 109,5 300,0 53,84 51,8 88,3 300,0 76,19 

7 -5,0 4,0 3,5 0,51 246,8 93,9 259,0 21,87 246,7 93,9 259,0 21,86 

8 -4,0 0,0 2,5 0,37 151,2 160,6 272,0 27,60 151,3 160,7 272,0 27,56 

9 -3,0 -2,5 0,5 0,60 145,0 226,6 260,0 41,41 145,2 226,6 260,0 41,59 

10 -6,0 -2,5 -3,0 2,17 223,2 249,6 300,0 55,00 / / / / 

Tab. 28:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci energetickým kritériem 

v uspořádání jako čtyřstěn, korekční koeficient α = 2 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 5,0 2,0 6,5 0,72 108,8 103,7 0,0 50,55 106,6 102,5 0,0 50,58 

2 6,0 6,5 6,0 1,29 243,1 90,0 9,0 46,34 243,2 90,0 9,0 46,34 

3 3,5 -1,0 2,5 0,48 158,9 181,3 40,0 16,27 158,7 181,3 40,0 16,35 

4 3,5 -5,5 1,5 0,40 95,6 226,7 8,0 43,16 95,9 226,7 8,0 43,10 

5 4,0 -1,0 -1,5 0,57 238,8 224,2 4,0 46,52 238,8 224,2 4,0 46,52 

6 -5,0 0,5 4,5 0,73 85,1 109,5 300,0 53,84 51,8 88,3 300,0 76,19 

7 -6,0 4,0 3,0 0,81 266,2 90,2 296,0 59,01 266,6 90,1 296,0 59,24 

8 -4,0 0,0 2,5 0,37 151,2 160,6 272,0 27,60 151,3 160,7 272,0 27,56 

9 -3,0 -3,5 0,5 0,32 112,5 241,6 270,0 24,31 112,4 241,6 270,0 24,28 

10 -6,0 -2,5 -3,0 2,17 223,2 249,6 300,0 55,00 / / / / 
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Detekce metodou AIC 

Tab. 29:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci metodou AIC v uspořádání jako čtyřstěn 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 3,5 2,0 6,5 0,26 108,7 103,6 55,0 8,89 108,3 103,4 55,0 8,90 

2 4,5 6,5 6,0 0,79 243,2 89,9 57,0 22,83 243,2 89,9 57,0 22,81 

3 4,5 0,0 3,5 0,62 153,7 161,9 8,0 44,24 153,5 161,8 8,0 44,31 

4 3,0 -5,5 1,5 0,23 97,1 226,3 32,0 20,01 97,3 226,3 32,0 19,94 

5 3,0 -1,0 -1,5 0,24 238,8 224,0 47,0 7,68 238,8 224,1 47,0 7,64 

6 -4,5 1,0 5,0 0,41 78,3 93,3 292,0 52,49 78,5 93,4 292,0 52,35 

7 -4,5 5,0 5,0 1,18 230,0 66,4 232,0 47,41 230,0 66,4 232,0 47,41 

8 -3,0 1,0 3,5 0,95 155,3 137,7 229,0 39,69 155,4 137,8 229,0 39,67 

9 -2,0 -3,5 1,5 0,40 92,5 220,2 225,0 29,62 93,1 220,2 225,0 29,39 

10 -4,5 -1,5 -1,5 0,83 235,7 237,8 300,0 50,61 230,0 263,6 300,0 60,44 

Detekce časovou korelací 

Tab. 30:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci časovou korelací 

v uspořádání jako čtyřstěn 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 11,0 -2,5 8,5 4,58 72,2 149,9 0,0 71,88 / / / / 

2 19,0 6,0 10,0 6,79 244,1 169,6 0,0 78,31 / / / / 

3 20,5 0,0 5,5 6,62 234,0 316,2 0,0 169,20 * * * * 

4 26,0 -7,0 1,5 8,40 / / / / * * * * 

5 5,5 -1,0 0,5 1,74 214,7 209,4 0,0 57,79 197,0 221,5 0,0 63,40 

6 -15,5 13,0 -3,0 10,55 / / / / / / / / 

7 -13,5 -10,5 -11,5 12,55 / / / / / / / / 

8 -6,0 3,0 4,0 2,54 193,8 90,2 296,0 96,55 193,4 90,1 296,0 96,52 

9 -5,0 -1,5 -5,5 3,60 324,5 272,4 300,0 229,05 / / / / 

10 -5,0 -2,5 -1,0 1,27 195,7 236,6 300,0 63,96 26,8 226,9 300,0 214,18 
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Detekce výkonovou korelací 

Tab. 31:  Výsledky lokalizace zdroje ČV pro detekci výkonovou korelací 

v uspořádání jako čtyřstěn 

Číslo 

ČV 

Detekce zpoždění 

[ns] 
Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] τ12 τ13 τ14 X Y Z X Y Z 

1 12,5 -1,0 8,5 4,58 125,7 148,3 0,0 66,30 / / / / 

2 19,0 6,0 8,0 6,12 283,2 190,7 0,0 106,45 / / / / 

3 26,0 0,0 4,5 8,12 / / / / * * * * 

4 8,5 -5,5 2,5 2,40 136,8 242,8 0,0 60,59 / / / / 

5 6,5 3,0 6,5 5,41 162,3 124,0 0,0 137,90 80,6 86,1 0,0 216,87 

6 -5,0 5,5 15,0 5,40 / / / / / / / / 

7 -10,5 -2,0 2,5 4,05 178,5 139,8 300,0 81,15 / / / / 

8 -6,5 0,5 4,0 1,87 115,8 113,0 300,0 90,40 / / / / 

9 -5,0 -2,0 -8,0 4,26 382,3 315,3 300,0 294,43 / / / / 

10 -4,5 4,0 3,0 3,59 262,7 102,5 251,0 130,49 262,8 102,5 251,0 130,54 
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7 SOUHRN VÝSLEDKŮ 

V předchozí kapitole jsme se zabývali postupně testováním jednotlivých detekčních 

a lokalizačních algoritmů podle změřených dat z navrhnutého experimentálního 

pracoviště, ovšem v této chvíli je vhodné tyto metody vzájemně porovnat mezi sebou 

a ukázat, která metoda vykazovala nejlepších výsledků. 

Před samotným porovnáním je vhodné se již pozastavit nad výše uvedenými 

výsledky. Z těchto výsledků lze vidět, že v případě výkonové kumulace a obou 

typů korelací (časová, výkonová) nebylo jednotlivým testováním dosaženo 

očekáváných výsledků. V drtivé většině případů nebylo možné z dostupných 

vstupních dat dosáhnout úspěšné lokalizace nebo výsledek byl lokalizován 

mimo zvolenou lokalizační oblast. V případech, kde algoritmy byly schopny 

z daných vstupních dat kalkulovat lokalizaci, lze pozorovat výrazné odchylky 

výsledku od skutečné polohy testovacího ČV a proto budou tyto metody z dalšího 

porovnání vyřazeny. 

Porovnání je obecně provedeno opět podle odpovídající topologie uspořádání 

přijímačů a poté podle odpovídajících pozic testovacího ČV, kde jsou mezi sebou 

jednotlivé detekční a lokalizační metody porovnány. Tento způsob porovnání 

eliminuje případnou chybu, které jsme se mohli při samotném rozložení 

experimentálního pracoviště dopustit, protože výsledky kalkulace pro danou pozici ČV 

jsou kalkulovány vždy ze stejných vstupních dat a lze tedy efektivně porovnáním určit, 

která metoda dosahovala nejlepších parametrů lokalizace. Ke každé topologii je uveden 

komentář k jednotlivým výsledkům, protože jednotlivé topologie nemohou být 

porovnávány vzájemně mezi sebou. 

Kvůli rozsáhlosti výsledků byly vypuštěny výsledky detekce časových zpoždění 

a byly ponechány pouze výsledky průměrné odchylky. Tyto výsledky jsou samozřejmě 

totožné jako v předchozí kapitole, kde je lze v případě nutnosti nalézt. 

7.1 Uspořádání v linii 

Prvním uspořádáním je opět uspořádání přijímačů v linii, zde opět pracujeme 

pouze s polovičním počtem testovacích pozic ČV a jednotlivé výsledky 

odpovídají nejbližšímu bodu výsledné množiny výsledků vzhledem v známé pozici 

testovacího ČV. 

V následujícím porovnání výsledků zelená barva písma odpovídá nejkvalitnějšímu 

výsledku daného typu lokalizace a opět platí následující pravidla zápisu podle 

odpovídajícího symbolu jako: 

 / – výsledek lokalizovanou mimo zadanou lokalizační oblast 

 * – nelze lokalizovat vlivem nekvalitních vstupních dat 

 ** – nelze lokalizovat se zvolenou referenční osou 
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Tab. 32:  Porovnání výsledků detekce a lokalizace zdroje ČV v uspořádání v linii 

Číslo 

ČV 
Detekční metoda 

Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] X Y Z X Y Z 

1 

Výkonový práh (10%) 0,16 89,2 134,3 27,0 37,01 90,0 133,5 29,0 34,87 

Výkonový práh (20%) 0,49 26,2 192,1 0,0 124,30 ** ** ** ** 

Energetické kritérium 
(α=1) 

0,25 93,1 139,4 23,0 41,61 ** ** ** ** 

Energetické kritérium 
(α=2) 

0,39 93,5 115,4 46,0 13,28 104,7 92,2 66,0 23,91 

Metoda AIC 0,56 96,3 122,0 39,0 18,49 ** ** ** ** 

2 

Výkonový práh (10%) 0,60 242,2 164,1 1,0 73,30 242,4 110,4 50,0 7,45 

Výkonový práh (20%) 1,27 270,7 141,7 22,0 55,34 ** ** ** ** 

Energetické kritérium 

(α=1) 
0,44 233,1 141,6 22,0 42,23 234,4 129,9 32,0 26,83 

Energetické kritérium 

(α=2) 
0,25 242,8 111,1 49,0 7,92 243,2 99,2 59,0 16,28 

Metoda AIC 0,58 254,0 71,8 84,0 54,51 253,8 69,8 87,0 57,77 

3 

Výkonový práh (10%) 0,61 173,7 234,0 13,0 74,47 ** ** ** ** 

Výkonový práh (20%) 0,94 / / / / ** ** ** ** 

Energetické kritérium 

(α=1) 
0,61 190,8 173,7 48,0 26,16 191,1 165,8 53,0 26,59 

Energetické kritérium 
(α=2) 

0,27 179,4 162,6 54,0 16,64 179,6 160,4 56,0 18,42 

Metoda AIC 0,75 181,6 189,2 39,0 27,65 181,7 192,7 37,0 31,04 

4 

Výkonový práh (10%) 0,14 81,5 280,4 28,0 59,77 ** ** ** ** 

Výkonový práh (20%) 0,63 81,9 202,2 62,0 38,10 74,6 217,2 55,0 33,37 

Energetické kritérium 
(α=1) 

0,47 89,7 234,2 48,0 16,01 ** ** ** ** 

Energetické kritérium 

(α=2) 
0,53 / / / / ** ** ** ** 

Metoda AIC 0,53 / / / / ** ** ** ** 

5 

Výkonový práh (10%) 0,81 278,1 145,9 86,0 101,11 ** ** ** ** 

Výkonový práh (20%) 1,30 289,7 185,2 70,0 73,48 287,2 178,9 72,0 76,32 

Energetické kritérium 

(α=1) 
0,47 257,9 164,3 78,0 75,00 258,1 167,3 77,0 72,07 

Energetické kritérium 
(α=2) 

0,74 259,6 220,5 54,0 26,62 ** ** ** ** 

Metoda AIC 0,47 254,3 243,3 44,0 24,23 ** ** ** ** 

 

Z výše uvedeného porovnání dosažených výsledků lze vidět, že z hlediska detekce 

časových zpoždění a následné lokalizace na základě těchto vstupních dat bylo 

jednoznačně dosaženo nejlepších výsledků v případě detekční metody energetického 

kritéria s korekčním faktorem α = 2. 

Z hlediska lokalizace je viditelné, že v případě použití inverzní GPS lokalizace 

nelze ve většině případů dosáhnout požadované lokalizace, protože při zadané 

referenční ose Z nelze provést nutné algebraické úpravy podle (44) vlivem singulární 

matice B a to ani v případě úpravy této matice, která je ve výsledném algoritmu 

implementována. Určité řešení by bylo zvolení jiné referenční osy, ovšem z fyzikálního 

hlediska dává smysl pouze referenční osa Z (použití referenční osy X resp. Y vede 

k lokalizaci celé množiny výsledků v  jediném bodě resp. lokalizaci dvou korektních 
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výsledků ve zvolené referenční hladině). Je tedy jasné, že pro tuto topologii je vhodný 

způsob kalkulace výsledků pouze použitím lokalizace hyperbolické, ovšem i takto lze 

dosáhnout velmi kvalitních výsledků z pohledu lokalizace ve dvou souřadnicových 

osách, tedy lokalizace směru a vzdálenosti zdroje ČV od jednotlivých přijímačů. 

7.2 Uspořádání do obdélníku 

Další topologií uspořádání je opět uspořádání do obdélníku, kde již pracujeme s plným 

počtem testovacích pozic ČV, celkem tedy 10 pozic a jednotlivé výsledky odpovídají 

nejlepšímu dosaženému výsledku samotné lokalizace. 

V následujícím porovnání výsledků zelená barva písma opět odpovídá 

nejkvalitnějšímu výsledku daného typu lokalizace a samozřejmě opět platí následující 

pravidla zápisu podle odpovídajícího symbolu jako: 

 / – výsledek lokalizovanou mimo zadanou lokalizační oblast 

 * – nelze lokalizovat vlivem nekvalitních vstupních dat 

 ** – nelze lokalizovat se zvolenou referenční osou 

Tab. 33:  Porovnání výsledků detekce a lokalizace zdroje ČV v uspořádání do obdélníku 

Číslo 

ČV 
Detekční metoda 

Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] X Y Z X Y Z 

1 

Výkonový práh (10%) 1,00 68,4 183,6 132,0 116,14 88,4 180,0 127,0 105,41 

Výkonový práh (20%) 0,94 95,6 192,5 124,0 111,24 160,4 180,9 99,0 102,42 

Energetické kritérium 

(α=1) 
1,00 68,4 183,6 132,0 116,14 88,4 180,0 127,0 105,41 

Energetické kritérium 

(α=2) 
1,08 / / / / * * * * 

Metoda AIC 0,44 103,6 275,1 258,0 265,58 103,6 275,1 258,0 265,57 

2 

Výkonový práh (10%) 1,96 / / / / 208,2 178,2 144,0 119,19 

Výkonový práh (20%) 2,39 / / / / 206,2 178,9 158,0 131,32 

Energetické kritérium 
(α=1) 

2,89 193,8 319,4 296,0 325,66 203,3 172,6 167,0 136,42 

Energetické kritérium 

(α=2) 
2,89 193,8 319,4 296,0 325,66 203,3 172,6 167,0 136,42 

Metoda AIC 2,22 / / / / 208,3 181,7 150,0 125,92 

3 

Výkonový práh (10%) 0,42 / / / / / / / / 

Výkonový práh (20%) 4,88 / / / / 201,9 220,9 44,0 63,17 

Energetické kritérium 

(α=1) 
0,62 / / / / / / / / 

Energetické kritérium 

(α=2) 
0,62 / / / / / / / / 

Metoda AIC 0,45 / / / / ** ** ** ** 

4 

Výkonový práh (10%) 0,87 112,0 267,0 72,0 43,59 128,4 253,7 68,0 37,91 

Výkonový práh (20%) 5,37 / / / / / / / / 

Energetické kritérium 
(α=1) 

0,87 112,0 267,0 72,0 43,59 128,4 253,7 68,0 37,91 

Energetické kritérium 
(α=2) 

0,37 106,3 259,1 77,0 39,68 107,2 258,8 77,0 39,52 

Metoda AIC 0,23 / / / / / / / / 
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Číslo 

ČV 
Detekční metoda 

Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] X Y Z X Y Z 

5 

Výkonový práh (10%) 0,55 233,0 243,4 94,0 46,02 231,4 208,8 43,0 22,66 

Výkonový práh (20%) 2,05 / / / / 225,8 202,5 71,0 35,80 

Energetické kritérium 

(α=1) 
0,89 / / / / 232,6 209,1 52,0 21,17 

Energetické kritérium 
(α=2) 

1,22 / / / / 232,6 204,2 48,0 26,02 

Metoda AIC 1,22 / / / / 227,9 206,9 51,0 24,19 

6 

Výkonový práh (10%) 1,49 / / / / / / / / 

Výkonový práh (20%) 1,66 / / / / / / / / 

Energetické kritérium 

(α=1) 
0,66 / / / / / / / / 

Energetické kritérium 

(α=2) 
0,66 / / / / / / / / 

Metoda AIC 0,99 103,4 67,4 218,0 53,29 117,6 73,9 221,0 48,03 

7 

Výkonový práh (10%) 1,08 / / / / 228,6 107,9 254,0 7,81 

Výkonový práh (20%) 1,58 / / / / 223,8 102,9 252,0 13,39 

Energetické kritérium 
(α=1) 

0,91 / / / / 226,7 109,0 250,0 8,35 

Energetické kritérium 
(α=2) 

1,41 / / / / * * * * 

Metoda AIC 1,08 / / / / 228,6 107,9 254,0 7,81 

8 

Výkonový práh (10%) 0,73 171,0 105,1 190,0 88,62 171,0 105,1 190,0 88,60 

Výkonový práh (20%) 0,84 186,8 96,4 193,0 95,59 204,1 125,5 230,0 62,56 

Energetické kritérium 

(α=1) 
0,90 175,5 98,2 194,0 91,62 193,8 124,1 229,0 58,13 

Energetické kritérium 

(α=2) 
0,40 / / / / ** ** ** ** 

Metoda AIC 0,90 / / / / / / / / 

9 

Výkonový práh (10%) 5,12 213,8 105,1 200,0 173,04 / / / / 

Výkonový práh (20%) 4,45 216,4 121,8 188,0 167,20 / / / / 

Energetické kritérium 

(α=1) 
3,45 201,6 22,4 0,0 339,04 211,5 115,5 243,0 156,53 

Energetické kritérium 
(α=2) 

1,28 122,5 135,1 171,0 124,72 182,3 146,0 202,0 123,80 

Metoda AIC 0,62 127,4 144,0 163,0 124,34 178,8 151,0 181,0 128,29 

10 

Výkonový práh (10%) 1,71 259,3 39,3 0,0 315,39 238,0 142,2 168,0 120,20 

Výkonový práh (20%) 2,21 251,9 20,0 0,0 326,93 235,5 144,2 167,0 119,39 

Energetické kritérium 

(α=1) 
1,21 237,0 35,5 0,0 316,79 231,8 148,3 167,0 116,50 

Energetické kritérium 

(α=2) 
1,21 237,0 35,5 0,0 316,79 231,8 148,3 167,0 116,50 

Metoda AIC 1,21 237,0 35,5 0,0 316,79 231,8 148,3 167,0 116,50 
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V případě této topologie upořádání do obdélníku je velmi obtížné určit, které 

výsledky lze považovat za korektní, protože jak lze vidět v Tab. 33 i nejlepší dosažené 

výsledky lokalizace zvýrazněné zelenou barvou písma se vyznačují značně velkými 

odchylkami lokalizace od reálného testovacího zdroje ČV. Celkový systém lze tedy 

nazvat jako dosti nestabilní. Tento fakt je dán skutečností, že z hlediska samotné 

topologie dvě přijímací antény byly umístěny ve vyšších pozicích, které se znatelně 

vyznačovaly mnohem vyšším rušením a pomalejším náběhem detekovaných impulzů 

zdroje ČV vlivem odrazů od stropní stěny, což vedlo k degradaci výsledků detekce 

časových zpoždění a tedy i k chybné lokalizaci. Určitý problém mohla taktéž 

způsobovat skutečnost, že toto uspořádání se stále vyznačuje určitou 

nejednoznačností lokalizace. 

Ovšem i takto z hlediska detekce časových zpoždění lze říci, že dobrých výsledků 

bylo dosaženo použitím metody energetického kritéria s korekčním faktorem α = 1. 

V určitých případech se ukázalo jako kvalitní i použití metody výkonového prahu 

nastaveného na nízkou hodnotu, tedy 10%. Zajímavým zjištěním je ovšem použití 

metody AIC, která v určitých případech dokázala velmi dobře kompenzovat výše 

zmíněné chyby dané topologií a v kombinaci s inverzní GPS lokalizační metodou 

dosahovala velmi dobrých výsledků. 

Z hlediska lokalizace lze vidět, že bylo dosaženo lepších výsledků použitím 

metody inverzní GPS lokalizace, protože tato metoda již ze samotné podstaty ústí 

v jednoznačnější výsledek lokalizace, ovšem i takto lze stále nalézt případy, kde nelze 

lokalizaci provést vlivem singulární matice B jako v případě uspořádání v linii. Tento 

fakt je taktéž dán skutečností, že výsledky hyperbolické lokalizace mohou být zkresleny 

vlivem kombinace použité topologie a použité referenční osy. V reálném systému by 

toto rozmítání referenční osy nebylo nutné, tudíž by byla tato chyba eliminována. 

7.3 Uspořádání jako čtyřstěn 

Poslední topologií uspořádání je opět uspořádání jako nepravidelný čtyřstěn, kde jako 

v případě uspořádání do obdélníku pracujeme opět s celkovým počtem testovacích 

pozic ČV a jednotlivé výsledky odpovídají nejlepšímu dosaženému výsledku samotné 

lokalizace. 

V následujícím porovnání výsledků zelená barva písma opět odpovídá 

nejkvalitnějšímu výsledku daného typu lokalizace a samozřejmě opět platí následující 

pravidla zápisu podle odpovídajícího symbolu jako: 

 / – výsledek lokalizovanou mimo zadanou lokalizační oblast 

 * – nelze lokalizovat vlivem nekvalitních vstupních dat 

 ** – nelze lokalizovat se zvolenou referenční osou 
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Tab. 34:  Porovnání výsledků detekce a lokalizace zdroje ČV v uspořádání jako čtyřstěn 

Číslo 

ČV 
Detekční metoda 

Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] X Y Z X Y Z 

1 

Výkonový práh (10%) 1,22 15,3 49,2 0,0 119,32 / / / / 

Výkonový práh (20%) 1,22 15,3 49,2 0,0 119,32 / / / / 

Energetické kritérium 
(α=1) 

0,89 92,1 94,9 0,0 53,80 80,6 89,2 0,0 59,41 

Energetické kritérium 
(α=2) 

0,72 108,8 103,7 0,0 50,55 106,6 102,5 0,0 50,58 

Metoda AIC 0,26 108,7 103,6 55,0 8,89 108,3 103,4 55,0 8,90 

2 

Výkonový práh (10%) 1,96 187,9 69,4 18,0 69,98 187,9 69,4 18,0 69,95 

Výkonový práh (20%) 4,62 266,6 127,3 0,0 61,60 / / / / 

Energetické kritérium 

(α=1) 
3,46 188,5 144,1 0,0 76,31 / / / / 

Energetické kritérium 

(α=2) 
1,29 243,1 90,0 9,0 46,34 243,2 90,0 9,0 46,34 

Metoda AIC 0,79 243,2 89,9 57,0 22,83 243,2 89,9 57,0 22,81 

3 

Výkonový práh (10%) 0,35 156,4 171,6 24,0 27,43 156,4 171,6 24,0 27,42 

Výkonový práh (20%) 1,35 114,4 149,0 0,0 74,15 74,6 139,2 0,0 107,77 

Energetické kritérium 

(α=1) 
0,18 156,4 171,6 43,0 11,23 156,4 171,6 43,0 11,21 

Energetické kritérium 
(α=2) 

0,48 158,9 181,3 40,0 16,27 158,7 181,3 40,0 16,35 

Metoda AIC 0,62 153,7 161,9 8,0 44,24 153,5 161,8 8,0 44,31 

4 

Výkonový práh (10%) 0,62 107,1 248,2 50,0 18,35 107,0 248,3 50,0 18,37 

Výkonový práh (20%) 0,89 105,5 248,9 2,0 51,59 105,2 248,9 2,0 51,59 

Energetické kritérium 
(α=1) 

0,40 95,6 226,7 8,0 43,16 95,9 226,7 8,0 43,10 

Energetické kritérium 

(α=2) 
0,40 95,6 226,7 8,0 43,16 95,9 226,7 8,0 43,10 

Metoda AIC 0,23 97,1 226,3 32,0 20,01 97,3 226,3 32,0 19,94 

5 

Výkonový práh (10%) 1,07 211,7 209,2 12,0 49,18 211,6 209,2 12,0 49,21 

Výkonový práh (20%) 1,41 219,3 212,5 0,0 55,23 210,2 219,4 0,0 56,82 

Energetické kritérium 

(α=1) 
1,41 211,2 199,7 17,0 50,74 211,2 199,7 17,0 50,75 

Energetické kritérium 
(α=2) 

0,57 238,8 224,2 4,0 46,52 238,8 224,2 4,0 46,52 

Metoda AIC 0,24 238,8 224,0 47,0 7,68 238,8 224,1 47,0 7,64 

6 

Výkonový práh (10%) 0,41 78,3 93,3 292,0 52,49 78,5 93,4 292,0 52,35 

Výkonový práh (20%) 1,08 20,4 62,1 300,0 109,36 / / / / 

Energetické kritérium 

(α=1) 
0,73 85,1 109,5 300,0 53,84 51,8 88,3 300,0 76,19 

Energetické kritérium 

(α=2) 
0,73 85,1 109,5 300,0 53,84 51,8 88,3 300,0 76,19 

Metoda AIC 0,41 78,3 93,3 292,0 52,49 78,5 93,4 292,0 52,35 

7 

Výkonový práh (10%) 0,88 225,6 95,9 300,0 52,78 230,3 98,0 300,0 51,63 

Výkonový práh (20%) 0,81 250,4 90,1 300,0 55,96 270,7 86,8 300,0 65,65 

Energetické kritérium 
(α=1) 

0,51 246,8 93,9 259,0 21,87 246,7 93,9 259,0 21,86 

Energetické kritérium 
(α=2) 

0,81 266,2 90,2 296,0 59,01 266,6 90,1 296,0 59,24 

Metoda AIC 1,18 230,0 66,4 232,0 47,41 230,0 66,4 232,0 47,41 
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Číslo 

ČV 
Detekční metoda 

Průměr. 

odchylka 

[ns] 

Hyperbolická 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] 

Inverzní GPS 

lokalizace [cm] 
Prostor. 

odchylka 

[cm] X Y Z X Y Z 

8 

Výkonový práh (10%) 0,87 167,2 141,5 260,0 30,27 167,5 141,6 260,0 30,22 

Výkonový práh (20%) 0,45 165,1 167,6 293,0 43,07 165,2 167,6 293,0 43,07 

Energetické kritérium 

(α=1) 
0,37 151,2 160,6 272,0 27,60 151,3 160,7 272,0 27,56 

Energetické kritérium 

(α=2) 
0,37 151,2 160,6 272,0 27,60 151,3 160,7 272,0 27,56 

Metoda AIC 0,95 155,3 137,7 229,0 39,69 155,4 137,8 229,0 39,67 

9 

Výkonový práh (10%) 0,45 129,2 218,1 259,0 28,41 128,8 218,1 259,0 28,15 

Výkonový práh (20%) 1,60 199,8 215,1 292,0 104,70 199,6 215,2 292,0 104,59 

Energetické kritérium 
(α=1) 

0,60 145,0 226,6 260,0 41,41 145,2 226,6 260,0 41,59 

Energetické kritérium 
(α=2) 

0,32 112,5 241,6 270,0 24,31 112,4 241,6 270,0 24,28 

Metoda AIC 0,40 92,5 220,2 225,0 29,62 93,1 220,2 225,0 29,39 

10 

Výkonový práh (10%) 1,33 229,8 229,7 300,0 50,27 / / / / 

Výkonový práh (20%) 1,33 229,8 229,7 300,0 50,27 / / / / 

Energetické kritérium 

(α=1) 
2,17 223,2 249,6 300,0 55,00 / / / / 

Energetické kritérium 

(α=2) 
2,17 223,2 249,6 300,0 55,00 / / / / 

Metoda AIC 0,83 235,7 237,8 300,0 50,61 230,0 263,6 300,0 60,44 

 

V případě této použité topologie lze vidět, že z hlediska detekce časových zpoždění 

a následné lokalizace bylo opět velmi dobrých výsledků dosaženo energetickým 

kritériem převážně s korekčním faktorem α = 2, ovšem nelze opomenout, že obdobně 

velmi dobrých výsledků bylo dosaženo použitím metody AIC, kde v určitých přídech 

bylo dosaženo odchylky v řádu pouze jednotek centimetrů. 

Z hlediska analýzy výsledků lokalizace, lze pozorovat určitou vlastnost 

lokalizačních algoritmů, kterou nebylo možné v předchozích topologiích jednoznačně 

odhalit a to schopnost algoritmů určit alespoň krajní hodnotu oblasti výskytu 

zdroje ČV pokud se samotný ČV vyskytuje mimo zadanou oblast vzhledem 

k referenční ose. Tento jev se objevuje v případech, kdy lokalizované souřadnice zdroje 

ČV v ose Z dosahují krajních hodnot, tedy 0 cm nebo 300 cm. Tento fakt je dán 

samotnou strukturou navržených lokalizačních algoritmů v kombinaci s vlivem 

korekce množiny výsledků popsaného v úvodu podkapitoly 5.3, konkrétně rozšiřováním 

hodnoty aktuální přesnosti korekce. Mnohem markantněji lze tento jev pozorovat při 

použití metody hyperbolické lokalizace, která se vyznačuje větší nejednoznačností 

výsledku lokalizace. V praxi se tato vlastnost může ukázat jako velmi žádoucí protože 

takto alespoň získáme informaci, že zdroj ČV se pohybuje přibližně někde v podstavě 

nebo stropu zadané lokalizační oblasti (lze samozřejmě aplikovat i na ostatní stěny 

lokalizační oblasti). Dalším zajímavým faktem je skutečnost, že tato topologie staví 

použité metody lokalizace na stejnou úroveň, tedy jejich vzájemné výsledky jsou 

si skoro totožné. Tento fakt je dán skutečností, že inverzní GPS lokalizace již pracuje 

v systému s dosti náhodným rozložením přijímačů, což vede k vysoké hodnotě 

determinantu matice B a tedy lepší přesnosti lokalizace. Nelze tedy jednoznačně říci, 

která lokalizační metoda je z hlediska přesnosti lokalizace vhodnější. 
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8 ZÁVĚR 

V této dokumentaci byla postupně vysvětlena problematika detekce a lokalizace ČV 

z hlediska praktického, technologického, ekonomického apod. Stručně bylo popsáno, 

proč jsou ČV nežádoucím jevem a tedy proč je výhodné se jimi v praxi zabývat. 

Jednotlivě byly popsány technologické problémy spojené s návrhem celého měřícího 

řetězce, problematika detekčních metod a úpravy signálu jako celek a nakonec popis 

jednotlivých lokalizačních metod a jejich možné přístupy řešení. Pro problematiku 

analýzy detekčních a lokalizačních metod bylo sestaveno experimentální pracoviště 

pro záznam aktivity ČV a následně byla vytvořena testovací aplikace Location 

v prostředí MATLAB, kde byly implementovány všechny potřebné části pro korektní 

nastavení, detekci a lokalizaci ČV pro změřená vstupní data. Výsledky tohoto testování 

byly postupně porovnány z hlediska spolehlivosti dané použité detekční metody 

a poté porovnány vzájemně mezi sebou podle odpovídající topologie uspořádání 

experimentálního pracoviště. 

Samotným testováním bylo zjištěno, že z hlediska topologie uspořádání 

jednotlivých přijímačů bylo dosaženo nejlepších výsledků v uspořádání jako 

nepravidelný čtyřstěn, který dovoluje velmi efektivní lokalizaci ve všech 

souřadnicových osách, tedy jak azimutu, elevace, tak vzdálenosti zdroje ČV 

od jednotlivých přijímačů. Z výše uvedených testovaných detekčních metod bylo 

zjištěno, že nejlepších výsledků bylo dosaženo použitím detekční metody energetického 

kritéria s korekčním faktorem α = 2, ovšem nelze opomenout velmi dobré výsledky 

metody AIC, která velmi efektivně dokázala kompenzovat vliv degradace kvality 

detekovaného signálu vlivem prostorového šíření. Uspokojivých výsledků bylo 

dosaženo i použitím metody výkonového prahu, ovšem pouze za předpokladu nízké 

úrovně detekčního prahu a velmi nízké úrovně šumového pozadí. Porovnáním 

lokalizačních metod bylo zjištěno, že v případě topologie uspořádání v linii nelze použít 

metodu inverzní GPS lokalizace, protože nesplňuje základní požadavky na její použití, 

ovšem v dalších uvedených topologiích vykazovala inverzní GPS lokalizace velmi 

dobrých parametrů. V uspořádání jako čtyřstěn je již možné pozorovat, že jednotlivé 

lokalizační metody jsou z hlediska přesnosti na stejné úrovni a nelze tedy jednoznačně 

říci, která z nich je vhodnější. Pokud se ovšem na danou problematiku podíváme 

z hlediska náročnosti kalkulace, zjistíme, že je výrazně vhodnější použití základního 

zápisu metody inverzní GPS lokalizace, protože v porovnání s lokalizací hyperbolickou 

nabízí možnost lokalizace ČV pouze pomocí jednoduchých algebraických úprav 

jednotlivých lokalizačních rovnic, samozřejmě s určitým omezením. 

Samotná problematika UHF lokalizace zdroje ČV je obecně technologicky velmi 

náročnou záležitostí, kde je nutné navrhnout velmi kvalitní měřící řetězec od samotných 

přijímačů až po signálové zpracování měřených dat. Obecně lze ovšem říci, 

že pro úspěšnou lokalizaci zdroje ČV je nutné zajistit kvalitní detekci aktivity ČV 

odpovídajícími přijímači pracujícími v UKV pásmu, co nejvyšší hodnotu vzorkovacího 

kmitočtu fvz akvizice vstupních dat, která představuje základní chybu systému, 

co nejoptimálnější topologii uspořádání měřící soustavy a použití vhodného 

detekčního a lokalizačního algoritmu podle specifických podmínek daných 

konkrétním měřícím systémem. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 
 

fm   Maximální hodnota kmitočtu ve spektru 

tr   Náběžná hrana signálu 

u(t), U~  Střídavé napětí 

Ci   Kondenzátor - kapacita 

Ri   Rezistor – odpor 

F   Zápalné napětí 

CK   Vazební kapacita 

Zmi   Vazební impedance 

Cm   Paralelní vazební kapacita 

CD   Vazební zařízení 

MI   měřidlo 

CC   Metalické spojovací vedení 

OL   Optické spojovací vedení 

Ca   Měřené zařízení 

q   Zdánlivý náboj 

λ   Vlnová délka 

Δl   Nepřesnost pro jeden rozměr 

c   Rychlost světla 

tvz   Vzorkovací perioda 

fvz   Vzorkovací kmitočet 

N   Celkový počet koeficientů daného signálu 

K   Úroveň kompenzace 

σ   Směrodatná odchylka 

med   Medián absolutní hodnoty 

τ   Prahová hodnota 

Si   Jednotlivé vzorky závislosti akumulované energie 

ZV   Vstupní vlnová impedance 

ui   Jednotlivé vzorky časového závislosti signálu 

S‘i   Jednotlivé vzorky závislosti akumulované energie s korekcí 

δ   Negativní trend 

SN   Celková energie signálu 

α   Korekční koeficient 

σ2
   Rozptyl (variační funkce) 
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u1(n)   Signál č. 1 

u2(n)   Signál č. 2 

c12(i)   Korelace dvou signálů 

τ12   Vzájemný korelační posuv 

Si(xSi, ySi, zSi) Souřadnice jednotlivých přijímacích antén v kartézské 

souřadné soustavě 

vs   Rychlost daného druhu vlnění v prostoru 

TSi   Jednotlivá absolutní časová zpoždění 

Di   Poloměr kulové funkce 

τ1i   Jednotlivá časová zpoždění 

T   Rozdíl času mezi zdrojem ČV a referenčním přijímačem 

Δt   Časový offset 

T’Si   Jednotlivá pseudo-časová zpoždění 

+d, -d   Ohniska hyperboly 

d1, d2   Vzdálenosti libovolného bodu hyperboly od ohnisek 

a   Délka hlavní poloosy hyperboly 

P(x, y)   Libovolný bod hyperboly 

Si   Vektor jednotlivých přijímacích antén 

ρSi   Rozdíl vzdáleností síření signálu mezi jednotlivými přijímači 

D   Poloměr kulové vlnoplochy referenčního přijímače 

u   Vektor neznámých reprezentující polohu zdroje ČV 

<m, n>  Lorentzův skalární součin vektorů m a n 

B, B
T
   Matice přijímačů a její transpozice 

e   Pomocná matice Bancroftova algoritmu 

a   Pomocný vektor Bancroftova algoritmu 

B
+
   Zkrácený zápis podle (44) 

Λ   Pomocný skalár Bancroftova algoritmu 
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ČV   Částečný výboj 

PD   Partial discharge 

UKV   Ultra krátké vlny 

UHF   Ultra high frequency 

TDOA   Time difference of arrival 

TDR   Time-domain reflectometery 

BTS   Base transceiver station 

DGA   Dissolved gas analysis 

EM   Elektromagnetické 

VN   Vysokonapěťové 

DVB-T  Digital video broadcasting – terrestrial 

GSM Groupe spécial mobile neboli Global system 

for mobile communications 

ADC   Analogově číslicový převodník 

AIC   Akaike information criterium 

GPS   Global positioning pystém 

RF   Radio frequency 

DC   Napájení nebo obecně stejnosměrná složka 

ATT   Atenuátor 

GUI   Graphical user interface 

2D   Dvoudimenzionální prostor 

3D   Trojdimenzionální prostor 

AWD, TXT,  Podporované datové formáty testovací aplikace Location 

CSV, TSV 

PNG, JPEG, TIFF Podporované obrazové formáty testovací aplikace Location 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

Přílohy přiloženy formou CD nosiče. Tento nosič obsahuje: 

A Aplikace Location jako aplikační soubor pro 32bitové a 64bitové platformy 

B Zdrojový kód aplikace Location 

C Dokumentace v elektronické podobě 

D Fotografie experimentálního pracoviště 

E Použité obrázky v dokumentaci 

F Testovací průběhy ČV experimentálního pracoviště 

G Výsledky testování lokalizace 


