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Abstrakt 

Disertační práce je zaměřena na návrh a experimentální ověření nové metody detekce částečných 
výbojů ve výkonových olejových transformátorech s důrazem na rozlišení původu měřeného signálu 
z  vnější a vnitřní oblasti transformátorové nádoby. Detekce a prostorová lokalizace částečných 
výbojů využívá záznam elektromagnetického signálu v pásmu UHF (Ultra vysoké frekvence). UHF 
metoda detekce částečných výbojů, označovaná také jako UHF PD, je jednou z nejpokročilejších 
metod umožňující přesnou prostorovou lokalizaci pozice zdroje signálu. 

Těžiště práce leží ve vývoji technických a programových prostředků pro odlišení signálů 
částečných výbojů pocházejících z vnitřního prostoru transformátoru a rušivých signálů přicházejících 
z přípojných vedení. Navržená technická a programová řešení tvoří souhrnně diskriminační metodu. 
Přesná a opakovatelná diagnostika stavu transformátoru je zaručena dodržením metodického 
postupu měření a nastavení diagnostického systému. 

Funkčnost diskriminační metody byla ověřena při reálné diagnostice blokových transformátorů v 
JE Dukovany za provozu. Výstupem návrhu metodiky je vytvoření kalibračního postupu a následných 
procedur pro zajištění objektivních, opakovaných a porovnatelných měření pro účely pravidelné 
prediktivní údržby transformátorů. 

Klíčová slova 

Částečné výboje, diskriminační metoda, ultra vysoké frekvence UHF, detekce příchodu signálu, 
prostorová lokalizace 
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1 Úvod 
Jedním z vlivů snižujících životnost a ohrožujících funkci transformátoru jsou fyzikální jevy 

souhrnně označované jako částečné výboje. Částečné výboje vznikají v přístrojích a strojích pracujících 

s elektrickým napětím. V závislosti na typu jejich konstrukce vzniká v použitých dielektrických materiálech 

intenzita elektrického pole. V olejových transformátorech se vyskytuje jev částečných výbojů nejvíce 

vlivem přítomnosti nehomogenit dielektrika nebo malých kavit se sníženou elektrickou pevností Ep. 

Případné zhoršení stavu izolace vlivem výskytu částečných výbojů a vznikem elektrického výboje mezi 

vinutími či vinutím a konstrukční částí transformátoru vede k fatálnímu poškození transformátoru. 

Poškození je často doprovázeno únikem transformátorového oleje a požárem způsobujícím další škody a 

ohrožujícím bezpečnost osob. Monitorování technického stavu transformátorů je proto zásadní součástí 

systému údržby každé elektrárny. Diagnostika částečných výbojů je založena na mnoha fyzikálních 

principech. Jednou z velmi progresivních metod je metoda založená na snímání elektromagnetických 

signálů, které vznikají při elektrickém výboji s impulsním charakterem. Tato metoda je často označována 

jako UHF (z anglického Ultra High Freqeuncy). Aktivita částečného výboje generuje elektromagnetické 

vyzařování s významným zastoupením frekvenčních složek v odpovídajícím pásmu ultrakrátkých vln.  Ve 

frekvenčním vyjádření se jedná o rozsah UHF frekvencí 300 MHz až 3 GHz. Lze se rovněž setkat s 

označením PD UHF metoda, kde PD je akronymem anglického výrazu pro částečný výboj - partial 

discharge. 

UHF metoda je jednou z nejpokročilejších metod detekce částečných výbojů vyznačující se vysokou 

citlivostí a umožňující prostorovou lokalizaci zdroje signálu - elektrického výboje. Rozvoj metody je 

spojený s vývojem pokročilé elektronické měřicí techniky pro měření v časové doméně a také s vývojem 

algoritmů pasivní lokalizace signálu. PD UHF diagnostické systémy jsou ve vývoji výzkumných týmů 

z Evropy, USA i Asie. Aktuálnost metody dokládají i snahy výrobců transformátorů integrovat vlastní PD 

UHF diagnostiku do těla transformátoru již při jeho výrobě. 
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2 Současný stav diagnostiky částečných výbojů metodou UHF PD 

Problematika detekce a lokalizace částečných výbojů metodou UHF PD zahrnuje poměrně široké 

spektrum dílčích oblastí. Počínaje problematikou systémového a konstrukčního návrhů senzorů[1-5], přes 

detekci relevantních signálů[6-8], zpracování signálů pro účely diagnostiky stavu dielektrika[9-13] až po 

lokalizaci samotných částečných výbojů[14-16]. Převážná většina prací prezentuje teoretické a 

experimentální výsledky získané řešením modelových situací. Byly nalezeny i publikace, které se zaměřují 

na spojení výzkumu detekce a lokalizace částečných výbojů s praktickou diagnostikou transformátorů[17-

19]. Tyto publikace se zaměřují na konkrétní dílčí části celé problematiky, jako např. na studium časových 

a spektrálních charakteristik signálů, časovou detekci výskytu impulzního signálu nebo problematiku 

lokalizace zdroje signálu. Kvůli specifickému zaměření zmíněné práce předpokládají jisté zjednodušující 

podmínky v souvisejících etapách procesu snímání a zpracování signálů a detekce impulzních procesů. 

Příkladem může být zanedbání vlivu rušení na snímané signály, zjednodušující předpoklad blízké tvarové 

podobnosti zpracovávaných impulzních signálů nebo neuvažování výpočetní náročnosti diagnostického 

procesu, které omezuje reálné využití. 

Jedním ze zásadních, v prezentovaných pracích nerespektovaným jevem, je přítomnost velmi 

silného elektromagnetického rušení v prostředí instalace transformátoru. Rušení je způsobeno 

přítomností zařízení a rozvodů vysokého, velmi vysokého a zvláště vysokého napětí a s tím spojené stálé a 

intenzivní výbojové aktivity. Konstrukční a funkční řešení diagnostického systému pak značně ovlivňuje 

jeho imunitu vůči tomuto rušení. Doposud publikované vědecké práce v dané oblasti jsou založeny na 

předpokladu, že kovová nádoba transformátoru zajišťuje velmi účinné stínění před vnějším rušením a 

zaznamenány tak mohou být pouze signály od částečných výbojů pocházející z vnitřního prostoru 

transformátoru. Detekovatelné signály v transformátoru však dle nových zjištění popsaných v této práci 

mohou pocházet i z prostoru mimo transformátor a do vnitřního prostoru transformátoru mohou pronikat 

se značnou intenzitou. Základní předpoklad stínících vlastností těla transformátoru je platný pro vnější 

vzdálené signály, ne však pro signály procházejícími do transformátoru místy připojení k 15,75 kV a 400 kV 

vedení. Zdroji signálů jsou opět elektrické výboje, například jiskrové nebo korónové výboje v různých 

konstrukčních částech plynem izolovaných vedení. Četnost výskytu těchto jevů je často velmi vysoká a 

může ve výsledku znemožnit detekci a vyhodnocení skutečných částečných výbojů nacházejících se 

v transformátoru. Možnost nastavení systému pro záznam pouze interních signálů je klíčovým krokem při 

diagnostice přítomnosti částečných výbojů a jejich prostorové lokalizace. 

Výzkumné a komerční systémy dle provedeného průzkumu neobsahují technické ani programové 

prostředky pro zjištění původu signálu a jejich případné odstranění. Jediným výrobcem detekčních 

systémů, který nově, avšak až po publikování výsledků této práce, zavedl systém s možností detekce 

signálů externím senzorem je firma Qualitrol [20]. Tento systém obsahuje externí senzor pro řízení 

klíčování záznamu nežádoucích signálů. Systém ale není určen pro snímání časového průběhu signálů a 

přímou prostorovou lokalizaci jejich zdroje. Principem klíčovacího senzoru je zamezit záznamu v době 

detekce signálu touto anténou. Jelikož zde nedochází k záznamu časového průběhu signálu, může 

docházet k mylné interpretaci výsledků a zamezení záznamu signálů od skutečných částečných výbojů. 

Tyto limity jsou dány koncepčním řešením systému firmy Qualitrol, který tak není plnohodnotným PD UHF 

systémem. Z výše uvedených skutečností vyplývá absence publikací a výsledků výzkumů, které by 

komplexně řešily proces diagnostiky transformátorů metodou PD UHF ve všech jeho aspektech a to 

s ohledem na zmíněná reálná omezení. Rovněž nebyl k datu zpracování této práce vyvinut diagnostický 

systém, který by plně integroval celou PD UHF diagnostiku transformátorů se všemi jejími možnostmi a 

s využitím aktivní diskriminace rušivých signálů. 
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3 Cíle disertační práce 
Cílem práce je návrh a experimentální ověření nové metody detekce částečných výbojů ve 

výkonových olejových transformátorech se zaměřením na rozlišení původu měřeného signálu z  vnější a 
vnitřní oblasti transformátorové nádoby. Bude kladen důraz na metody založené na tzv. diskriminaci 
signálů ze zdrojů položených mimo vnitřní prostor transformátoru. Diskriminační metody budou 
realizovány jako soubor technických a programových opatření s cílem určit specifické podmínky pro 
záznam a zpracování měřených signálů.  

Dílčí části a jednotlivé bloky systému byly řešené v rámci projektu FR-TI1/001 – „Výzkum a vývoj 
detekce výbojové aktivity ve výkonových olejových transformátorech“. Následné inovace a další vývoj 
systému vycházely z poznatků z reálných měření. 

Součástí řešení detekčního systému je návrh metodiky měření částečných výbojů se zaměřením na 
využití technických prostředků pro zajištění snímání signálů pocházejících z vnitřního prostoru 
transformátoru. Cílem návrhu metodiky bude vytvoření kalibračního postupu a následných procedur pro 
zajištění objektivních, opakovaných a porovnatelných měření pro účely pravidelné prediktivní údržby 
transformátorů. 
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4 Systém pro detekci a prostorovou lokalizaci částečných výbojů 
 Výchozím bodem návrhu obvodového řešení je stanovení úrovně signálu detekovaného anténou a 

následný výpočet potřebného zesílení signálu pro přenos do digitizéru. Hodnotu útlumu 

elektromagnetického vlnění způsobenou šířením signálu v nádobě transformátoru lze určit ze znalosti jeho 

rozměrů a vnitřní konstrukce vytvořením a analýzou numerického modelu. Trojrozměrný model 

transformátu na obr 4.1 slouží pro přesné zjištění rozložení hodnoty útlumu modulu elektrického pole E.  

 

 a) b) 
Obrázek 4.1 Trojrozměrný model transformátoru a), distribuce elektrické intenzity E b). 

Cílem analýzy modelu transformátoru je určit rozložení útlumu modulu intenzity elektrického pole 

v těle transformátoru jako: 

 𝐸𝑑𝐵 = 20 ∙ log (
𝐸𝑋

𝐸𝐼𝑁
),  (4.1) 

kde EX je modul intenzity elektrického pole v analyzovaném místě transformátoru a EIN je hodnota modulu 

intenzity elektrického pole v místě buzení. Zdroj signálu byl umístěn v prostoru dielektrických vložek, 

vyhodnocovaným parametrem je tedy útlum intenzity elektrického pole v opačném smyslu šíření než při 

měření částečných výbojů. Vyhodnocení výsledků numerického modelu probíhá postupným snižováním 

zobrazeného intervalu intenzity elektrického pole v prostoru transformátoru do úplného vymizení 

zobrazovaných hodnot.  

4.1 Konstrukce UHF senzoru 

UHF senzory jsou navrženy pro dielektrická okna umístěná na straně vývodů 420kV vedení 

transformátorů jaderné elektrárny Dukovany, obr. 4.2. Dielektrická okna jsou umístěna rovnoměrně se 

vzdáleností 1,94m a ve stejné výšce. Při vývoji systému bylo s výrobcem diskutováno rozmístění celkem 12 

dielektrických vložek po celém obvodu transformátoru, vždy čtyři okna na delší straně a dvě na kratší. 

Z technických, bezpečnostních a ekonomických důvodů byla realizována pouze 4 okna na jedné straně 

transformátoru.  
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 a) b) 
Obrázek 4.2 Dielektrické okno a), rozmístění vložek na straně vývodů 420 kV vedení b). 

Volba testovacích typů antén byla provedena s ohledem na konstrukční rozměry dielektrického 

okna a na teoretické předpoklady vlastností jednotlivých typů antén.  

Testovány byly čtyři typy antén (obr. 4.3):  

 monopól délky 10 cm, 

 monopól délky 2 cm, 

 modifikovaná Vivaldiho anténa a 

 kónická anténa (typ mono-cone). 

Vzhledem k prostorovým možnostem daným provedením dielektrického okna byly použity, kromě 

modifikované Vivaldiho antény, antény nesymetrického typu. Zároveň nebylo kvůli omezenému prostoru 

možné realizovat dostatečnou zemní rovinu antény nebo odpovídající plnohodnotnou anténní protiváhu. 

U monopólových antén částečně suploval zemní rovinu vnější povrch přívodního koaxiálního vedení. U 

antény kónické nahrazovala alespoň částečně zemní rovinu kruhová vodivá plocha, která byla ale 

umístěna vně jímky. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo očekáváno, že antény nebudou dosahovat 

optimálních vlastností. Cílem bylo zvolit anténu, která bude vykazovat nejlepší vlastnosti z pohledu 

detekce impulzního širokopásmového signálu. 

 
Obrázek 4.3 Testovací typy antén, zleva: kónická anténa, modifikovaná Vivaldiho anténa a monopól délky 10cm. 

Měření bylo provedeno se dvěma zdroji testovacích signálů, komerčně vyráběným zdrojem 

Haefely USG 40 a zdrojem vlastní konstrukce. Do dielektrického okna č. 1 byla instalována vysílací 

1 2 3 4 
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monopólová anténa a k ní byl připojen zdroj testovacího signálu. Měření přijímaného signálu probíhalo 

následně anténami ve zbylých oknech.  

Při měření byly zaznamenávány časové průběhy impulzních signálů na výstupu antén pro následné 

vyhodnocení jejich časových a úrovňových charakteristik. Zároveň byl testován vliv feritových kabelových 

filtrů a vliv spojení/rozpojení stínícího krytu antény s nádobou transformátoru. 

Tabulka 4.1 Porovnání výsledků experimentálního měření testovaných typů antén. 

Zdroj impulsu: Zesilovač: Pozice zdroje: Feritové filtry 

USG40 1-stupňový 1 Ne 

Výsledky měřené ve 2. - 4. jímce. 

 
Monopól 2 cm 

maximální 
hodnota signálu: 

Up =26,3 mV 
 

 

 
Obrázek 4.4 Měřený signál, monopól 2 cm. 

Monopól 10cm 
Maximální 

hodnota signálu: 
Up = 86,3 mV 

 

 
Obrázek 4.5 Měřený signál, monopól 10 cm. 
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Modifikovaná 
Vivaldiho anténa 

maximální 
hodnota signálu: 

Up = 23,7 mV 
 

 
Obrázek 4.6 Měřený signál, modifikovaná Vivaldiho anténa. 

Kónická anténa 
maximální 

hodnota signálu: 
Up = 143,8 mV 

 

Obrázek 4.7 Měřený signál, kónická anténa. 

Tabulka 4.2 Porovnání maximální hodnoty výstupního elektrického napětí antén. 

M

ěře

ní 

se senzory izolovanými od nádoby transformátoru prokázaly velkou úroveň rušivých signálů pronikajících 

izolační mezerou mezi krytem senzoru a tělem transformátoru, obr. 6.9. Takový stav je pro měření 

nežádoucí, nelze totiž rozlišit příchod signálu z blízkého okolí transformátoru a z jeho vnitřního prostoru. 

Kontrolní měření prokázalo nulový potenciál mezi nádobou transformátoru a stínícím krytem senzoru a 

bylo tedy možné je galvanicky propojit. Pro dodržení bezpečnostních opatření jsou všechny kabely 

provlečeny skrz součtový ochranný transformátor. Zvýšení odolnosti proti rušení je realizováno pomocí 

elektromagnetického těsnění firmy Laird Technologies®. Jedná se o pružný měděný kontakt výšky 

10,16mm pevně spojený s krytem senzoru, který při montáži dosedá na kovovou přírubu dielektrického 

okna transformátoru. Účinnost stínění byla ověřena experimentálním měřením.   

Typ antény Monopól 2 cm Monopól 10 cm Vivaldiho anténa Kónická anténa 

Max. napětí Up [mV] 26,3 86,3 23,7 143,8 
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Obrázek 4.8 Konstrukce senzoru s izolovaným krytem. 

Do vnitřního prostoru krytu senzoru byla umístěna přijímací anténa v podobě monopólu s délkou 

ramene odpovídající pracovní frekvenci f = 3 GHz. Volba frekvence byla provedena na základě omezení 

reaktančních vazeb přijímací antény s okolním krytem, kdy na vyšších frekvencích klesá rozměr blízkého 

reaktivního pole. Vysílací anténa je realizována stejným typem jako přijímací. Signál je generován 

vysokofrekvenčním generátorem Agilent N9310 a výstup přijímací antény byl přiveden na spektrální 

analyzátor Agilent N1996A. Poloha vysílací a přijímací antény je dána pevně pro zajištění 

reprodukovatelných výsledků při měření s a bez stínění. Stínění bylo vloženo mezi kryt senzoru a záslepku 

z měděného plechu. Měření bylo provedeno pro varianty bez stínění, s vloženou záslepkou a se záslepkou 

opatřenou těsněním dle obr. 4.9 a). Navrhovaný systém zpracovává signály do frekvence 1 GHz, proto byla 

stínící účinnost měřena i na této frekvenci. Výsledky uvedené v tabulce 4.4 prokazují útlum signálu při 

frekvenci 1GHz o hodnotu A1 GHz = 45,2 dB.  

Tabulka 4.4 Měření stínicí účinnosti EMC těsnění. 

 Bez stínění Se záslepkou Záslepka se 
stíněním 

Stínicí 
účinnost 

 

 P2 [dBm] P2 [dBm] P2 [dBm] A[dB] 

f = 3 GHz, P1 = 16,45 dBm -31 -33,8 -80,5 46,7 

f = 1 GHz, P1 = 17,08 dBm -43,1 -46 -91,2 45,2 

 

 a) b) 
Obrázek 4.9 Stínicí záslepka a), tělo senzoru opatřené EMC stíněním b). 

Signál na výstupu kónické antény musí být předzpracován pro přenos do hlavní jednotky. To je 

realizováno funkčními bloky vestavěnými přímo do vnitřního prostoru krytu senzoru. V první řadě je 
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zapojen omezovač úrovně signálu pro ochranu následných obvodů před signály vysoké úrovně, který 

stanovuje svůj maximální výstupní výkon na 11,5 dBm. V základním provedení jsou senzory vybaveny 

filtrem typu horní propust s mezní frekvencí 80 MHz. Pokročilé senzory mají tento filtr nahrazen 

přepínatelnou kombinací filtrů pro efektivní filtraci signálů pocházejících např. z přípojných vedení 

transformátoru. Filtru následuje nastavitelný útlumový článek (atenuátor), který umožňuje plynule měnit 

útlum v rozsahu 3 dB až 40 dB pro řízení zisku celého funkčního řetězce. Nastavení hodnoty útlumu se 

provádí pomocí bloku řízení atenuátorů, kde je pro každý atenuátor dle převodní tabulky nastaveno napětí 

v rozsahu cca 0÷17 V. Zesílení je prováděno dvojstupňově, kdy prvním v kaskádě je nízkošumový zesilovač 

s šumovým číslem 1 dB a ziskem 18,8 dB při 1 GHz následovaný druhým zesilovačem se ziskem 21,9 dB při 

1 GHz. Posledním prvkem senzoru je vazební T-článek sloužící k vyvázání stejnosměrného napájecího 

napětí pro elektronické obvody z koaxiálního přenosového vedení. Blokové schéma je zobrazeno na obr 

4.10.  

 

 

 

 

 

Obrázek 4.10 Schéma základního provedení senzoru.  

 

Obrázek 4.11 Konstrukční řešení základního provedení senzoru. 

Realizace senzoru je provedena z dodávaných modulů propojenými pomocí semirigidních 

koaxiálních kabelů osazených SMA konektory, obr 4.11. Pro senzory s přepínatelným filtrem je navržena 

deska využívající integrovaných obvodů místo dodávaných modulů, to umožňuje úsporu místa na desce 

plošného spoje a možnost zařazení dalších obvodů. 

4.2 Napájecí a signálové připojení UHF senzorů 

Připojení senzorů k hlavní jednotce je prováděno pomocí triaxiálních kabelů (se zdvojeným 

vnějším vodivým pláštěm) s charakteristickou impedancí 50 . Volba typu kabelu představovala 

kompromis mezi nízkým signálovým útlumem na frekvencích do 1 GHz a hmotností a flexibilitou kabelu, 

které ovlivňují možnosti jejich instalace při měření. Délka kabelového vedení je 15 metrů z důvodu 

nutnosti umístění hlavní jednotky a senzorů na opačných stranách transformátoru. Použití triaxiálních 

limiter
Pout,lim=11.5 dBm

horní propust
fd=80 MHz

zesilovač
NF=1 dB,

G = 18.8 dB, 

zesilovač
NF=2.7 dB,
G=21.9 dB 

stabilizátor

T-článek
Umax=30 V

kónická 
anténa

propojování: kabel SMA-SMA 

stabilizátor
+12 V

nastavitelný 
atenuátor

G=-3 ÷ -40 dBm

 N-SMA

adaptér-konektor
+12 V
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Senzor

triaxiální 

kabelkoaxiální 

konektor

hlavní jednotka

oplety spojeny 

na konektoru

vnější oplet 

spojen s 

přepážkou

vnitřní oplet spojen se zemí 

koaxiálního konektoru

primární 

prostor

sekundární 

prostor

Transformátor

Stínění 

Dielektrické okno

kabelů vychází z koncepce stínění systému dle obr. 4.12. Oba pláště kabelu na straně senzoru jsou spojeny 

v těle použitého konektoru typu N. Na straně hlavní jednotky prochází kabel stíněnou průchodkou do 

primárního prostoru přístrojové skříně. Následně je vnější plášť ukončen a vodivě spojen se stíněnou 

průchodkou mezi primárním a sekundárním prostorem skříně. Do sekundárního prostoru skříně pokračuje 

kabel již jen s vnitřním pláštěm a je pak připojen běžným způsobem ke vstupům systému. 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

Obrázek 4.12 Koncepční řešení propojení UHF senzorů a hlavní jednotky. 

Připojení každého senzoru je provedeno dvojicí triaxiálních kabelů s barevným značením pro 

zajištění správného zapojení všech senzorů k systému. První kabel všech párů je využíván pro vedení 

signálu a stejnosměrného napájení elektroniky senzoru, druhý kabel z párů slouží k přenosu řídícího 

signálu nastavitelných atenuátorů.  
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4.3 Hlavní jednotka PD UHF systému 

Navržený systém zobrazený na obr.  4.13 obsahuje čtyři hlavní částí, jmenovitě: 

 digitizér Acqiris U1065B (zeleně), 

 blok napájení senzorů (modře), 

 blok řízení atenuátorů (červeně), 

 blok fázové síťové synchronizace (žlutě). 

4x N-SMA

redukce s 

přírubovou 

montáží

AC/DC

+ filtr

AC 230 V

+17 V

4x kabel  

SMA-SMA
4x T-článek 

Umax=30 V

-3 dB

AC 230 V

-3 dB

-3 dB

-3 dB

Acquiris

U1065B

Klávesnice, myš, 

monitor, Etherenet

proudový 

chránič, jistič

ochrany

AC 230 V

4x kabel, 

N-SMA

triaxialní kabely 

RF+DC

RF+DC

RF+DC

RF+DC

4x řídící napětí 

atenuátoru
D/A

D/A

D/A

D/A

mC

SPI

C/S

SPI FTDI

USB

AC/DC 

+ filtr

4x N-SMA

redukce s 

přírubovou 

montáží

4x atenuátor 3 dB
4x přepěťová 

ochrana

záložní zdroj

filtr

AC/DC 

Blok fázové 
síťové 
synchronizace

1

2

3

4

externí 

spouštění

USB

Obrázek 4.13 Blokové schéma hlavní jednotky systému. 
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Blok napájení senzorů 

Napájení senzorů je zajištěno pomocí stejnosměrného napětí, které musí dosahovat hodnoty větší 

jak 15 V na vstupu stabilizátoru pro druhý stupeň zesilovače v senzoru. Základem bloku je stabilizovaný 

zdroj připojený na vazební T-články. Dodatečný vložný útlum T-článků je 0,33dB při 1GHz. Vnitřní 

uspořádání bloku je zobrazeno na obr. 4.14 a.  

Blok řízení atenuátorů 

 Atenuátory jsou řízeny stejnosměrným napětím v rozsahu 0-17 V. Obvodové řešení je založeno na 

mikrokontroleru Atmel Mega8-P a čtyřech A/D převodnících Analog Devices AD5501 s precizní napěťovou 

referencí, obr. 4.14 b. Převodníky jsou 12 bitové a umožňují nastavení hodnoty napětí v rozsahu 0-60 V. 

Řízení bloku se provádí přes USB připojení k řídícímu počítači digitizéru. Nastavení je vždy provedeno pro 

každý atenuátor separátně. Závislost převodu napětí na útlum není pro všechny atenuátory identická. 

Z tohoto důvodu je pro každý atenuátor vytvořena převodní tabulka. 

 

a)      b) 

Obrázek 4.14 Blok napájení senzorů a), blok řízení atenuátorů b). 

Blok fázové síťové synchronizace 

Blok fázové síťové synchronizace detekuje bod začátku periody napájecího napětí systému. 

Hodnota se využívá pro zobrazení pozice detekovaného impulzního signálu v periodě 20ms průběhu 

napětí první fáze transformátoru. Výstupem obvodu je 1 ms dlouhý impuls, který je detekován na vstupu 

externího spouštění (triggeru) digitizéru. Vstupní napětí je filtrováno filtrem 2. řádu, polarita následně 

určena pomocí komparátoru.  

4.4 Přístrojová skříň  

 Přístrojová skříň je realizována jako elektromagneticky stíněná a klimaticky odolná komora 

přístupná z přední části pomocí dvířek s uzamykatelnými uzávěry. Rozměry skříně jsou 800×700×700 mm 

(v×š×h). Mobilitu zabezpečují kolečka s brzdou a madla na stranách. Skříň je z pohledu 

elektromagnetického stínění rozdělena na primární a sekundární prostor dle obr. 4.15 a). Primární prostor 

obsahuje bloky pro napájení systému, na průchodce do sekundárního prostoru jsou vnější pláště 

triaxiálních kabelů pospojovány pomocí pružného EMC těsnění LAIRD, obr. 4.15 b). Stejný typ těsnění je 

používán pro vodivé spojení předních dvířek a vstupu do prostoru skříně.  
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Obrázek 4.15 Koncepce a) a konstrukční provedení b) přístrojové skříně hlavní jednotky systému. 

Pasivní chlazení systému odvodem tepla přes stěny přístrojové skříně se ukázalo jako 

nedostatečné, systém tedy musí být chlazen aktivně. Teplý vzduch ze sekundárního prostoru je odsáván 

ventilátorem s průměrem 15cm, studený vzduch je nasáván přes primární prostor. Pro zachování stínících 

vlastností skříně jsou všechny průchody pro proudění vzduchu opatřeny voštinovými filtry.  

5 Zpracování a vizualizace měřených dat 
 Zpracování a analýza měřených dat je prováděna ve vyvinuté aplikaci. Pro programovací jazyk C++ 

jsou výrobcem digitizéru dodávány potřebné knihovny s dokumentací příkazů a datových struktur. 

Základní funkce aplikace je rozdělena do dvou částí, které jsou vykonávány vlastními vlákny s blokem 

jmenného prostoru pro sdílená data dle obr. 5.1.     

a) 

b) 
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Obrázek 5.1 Struktura aplikace pro detekci a lokalizaci částečných výbojů. 

Aplikace je rozdělena do několika částí, které slouží jak k vizualizaci měřených dat a zpracovaných 

výsledků, tak i pro ovládání nastavení parametrů digitizéru a útlumu atenuátorů v senzorech.  

Vizualizace dat a výsledků lokalizace obsahuje: 

 Fázorový, sinusový a eliptický diagram 

 Zobrazení časových průběhů 

 Zobrazení výsledků lokalizace  

o Axonometrické zobrazení 

o Nárys, půdorys, bokorys  

Data jsou zaznamenána a zobrazena dle zvoleného měřicího módu, v paměťovém modu nebo data 

načtená z disku pro off-line analýzu lze manuálně procházet nebo cyklicky přehrát. Zobrazení jsou vůči 

sobě svázána tak, aby aktuálně vybraný záznam v paměti mohl být identifikován v ostatních zobrazeních.  

Nastavení parametrů záznamu 

Možnosti nastavení systému lze rozdělit do několika úrovní. Hlavní nastavení systému je 

zobrazeno na obr. 5.2. Toto zobrazené nastavení je na technickém limitu použitého digitizéru. Pro 

standardní měření jej není nutné měnit, jelikož jsou změny nastavení prováděny automaticky se změnou 

měřicího módu. Rychlé nastavení hodnoty atenuátorů je možné i z hlavního okna programu. 

 

Obrázek 5.2 Nastavení parametrů záznamu dat. 

Řízení záznamu dat 

Grafika 

Ukládání dat 

Kalibrace 

Smyčka Měření 

Měřicí mód 

 Fázová synchronizace 

Nastavení 

 Záznam dat 

 Transfer dat do GUI 

Lokalizace 

Vlákno 1 Vlákno 2 

Měření 

Zobrazení 

Řídicí 

informace  

Lokalizace 

Data 
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Měřicí módy 

Postup detekce a lokalizace částečných výbojů lze rozdělit do několika oblastí dle nastavení 

systému a nakládání s měřenými daty. Aplikace obsahuje celkem čtyři pracovní módy: 

 Kontinuální   

 Paměťový 

 Kalibrační 

o Synchronní 

o Nesynchronní 

 Vysokorychlostní 

Kontinuální mód je obdobou standardního osciloskopu. Specifikem je skutečnost, kdy je po spuštění 

akvizice zaznamenán vždy daný časový úsek 1 ms. Tento interval se ukázal jako vyhovující pro zaznamenání 

celého významného časového průběhu signálu od relevantních výbojových jevů (událostí). Počet 

výbojových událostí v transformátoru za jednu sekundu je podstatně větší, než je možno rozlišit a také 

zpracovat. Zobrazené signály jsou tedy pouze výřezem z množiny všech signálů (událostí). Z hlediska 

výkonu integrovaného počítače nelze využívat plné možnosti měřicí karty digitizéru. Pro zobrazení je 

využito pouze přibližně 10 záznamů za sekundu z důvodu rozpoznatelnosti hledaných specifických 

záznamů mezi všemi záznamy. Nastavení počtu zobrazení je náhodně rozmítáno, a to v rozsahu zpoždění 

80 – 120 ms. Proměnné zpoždění je nastaveno z důvodu zajištění nesynchronnosti frekvence zobrazení 

s napájecí frekvencí, která by mohla zapříčinit opakované zobrazování pouze určitého výseku dat.  

Paměťový mód je používán pro odstranění nevýhody kontinuálního režimu a to zobrazení jen malého 

počtu ze všech záznamů. Funkce záznamu dat je optimalizována na nejvyšší opakovací rychlost tak, aby byl 

soubor dat jdoucích po sobě získán co nejrychleji. Počet zaznamenaných signálů je stanoven na 300. Po 

uložení je možnost záznamy opětovně procházet a to jednotlivě, nebo spustit procházení záznamů 

automaticky, obdobně jako v kontinuálním módu. Soubor zaznamenaných dat je používán pro lokalizaci 

zdroje signálu. Lokalizace je dostupná pouze v tomto režimu z důvodu výpočetní náročnosti algoritmů 

lokalizace. 

Kalibrační mód je určen pro ověření funkčnosti systému. Spuštění kalibrace je prováděno společně 

s vnitřním přepojením signálů v systému, kdy je výstup bloku fázové síťové synchronizace rozbočen T 

spojkou a společně používán pro simultánní spouštění zdroje testovacích impulsů a spouštění záznamu 

dat. V tomto případě je zaručen příjem testovacího signálu a lze odečíst požadované parametry, jedná se 

tedy o synchronní kalibraci. V případě nesynchronní kalibrace je počet detekovaných kalibračních signálů 

z celkového počtu detekovaných signálů závislý od nastavení systému a použití dalších opatření pro 

diskriminaci vnějších signálů, které jsou popsány v následujících kapitolách.    

Vysokorychlostní mód je využíván hlavně pro výzkumné účely. Záznam všech čtyř kanálů dovoluje 

maximální vzorkovací frekvenci 2 GHz na jeden kanál, proto je v tomto režimu zaznamenáván pouze jeden 

kanál s maximální vzorkovací frekvencí sdíleného převodníku 8 GHz. Horní mezní frekvence je v tomto 

případě pouze 2 GHz z důvodu omezení analogové šířky pásma použitými vstupními obvody digitizéru. 

Nastavení atenuátorů 

Režim řízení atenuátorů je po zapnutí nastaven na manuální nastavení s maximální hodnotou 

útlumu 40 dB. Vliv nastavení atenuátorů na detekci cíleného signálu je jednou z klíčových částí. Vhodná 

kombinace útlumu kanálů umožňuje zvýšit úspěšnost detekce hledaných signálů. Možnost automatického 

nastavení provádí nastavení hodnoty dle minima z padesáti po sobě jdoucích signálů pro dosažení 

záznamu signálu o nízké úrovni. Pomocí ovládacích prvků na hlavním okně programu se nastavují útlumy 
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manuálně a to buď u všech zároveň, nebo i jednotlivě. Manuální režim je vhodnější z pohledu nutnosti 

provedení několika různých změn nastavení útlumu atenuátorů dle metodiky měření.   

Metody vizualizace měřených signálů a výsledků 

Fázorový-sinusový-eliptický diagram 

Zobrazení a analýza měřených dat je navržena s ohledem na dosavadní systémy pro detekci 

částečných výbojů. Analogové systémy detekující událost výboje zobrazují pozici výboje v rámci periody 

elektrického napětí a zobrazují ji jako bod nebo úsečku na elipse nebo sinusovém průběhu. Pro 

přehlednost bylo pro tuto analýzu doplněno zobrazení ve fázorovém diagramu (obr. 5.3). Hodnoty jsou 

získány z měření pozice začátku periody a délky periody jako: 

 𝜑 = 360 ∙
(𝑡a−𝑡n)

𝑇
+𝜑p, (5.1) 

kde ta je čas záznamu aktuálního signálu,  

 tn je poslední měřený čas průchodu napájecího napětí nulou, 

 T přesně měřená perioda napájecího napětí, 

 p posuv úhlu o hodnotu rozdílu fáze napájecího napětí systému a fáze L1 transformátoru. 

Časové diagramy 

Data jsou zaznamenávána po dobu 1 ms, což odpovídá při nastavení vzorkovací frekvence 

2 GHz/kanál počtu 2000 vzorků/kanál. Průběhy každého kanálu jsou zobrazeny separátně s možností 

časové lupy (x2,x4,x8). Zvětšení je využíváno hlavně při kontrole výsledků detekce příchodu signálu a její 

případnou manuální korekci (obr. 5.4). Časová škála os je vždy přepočítána dle nastavené časové lupy a 

posuvu pro všechny kanály. Úrovňové škály jsou pak přepočítány jednotlivě dle nastavení útlumu 

atenuátorů. 

Prostorová lokalizace 

Prostorová lokalizace zdroje signálu je zobrazena ve dvou možných projekcích. Jedná se o 

standardní průměty nárys, půdorys, bokorys a axonometrické zobrazení, tedy pohled pod úhlem 

115°/115°/115°. Projekce jsou získány z modelu transformátoru vytvořeného v prostředí Solidworks. Dle 

zvolené lokalizační metody jsou vypočtené pozice zdrojů signálů zobrazeny jako skupina bodů (obr. 5.5) 

nebo pomocí vykreslení průmětu kružnic do projekcí. Pro axonometrické zobrazení je kružnice promítána 

pomocí Bézierových křivek.  
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Obrázek 5.3 Okno programu, fázorový, eliptický a sinusový diagram. 

 

 

Obrázek 5.4 Časové záznamy s vyznačeným časem příchodu signálu. 
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Obrázek 5.5 Zobrazení výsledků prostorové lokalizace komparační metodou. 

 
Obrázek 5.6 Zobrazení výsledků prostorové lokalizace metodou TDOA. 
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5.1 Prostorová lokalizace zdroje signálu 

Ideální rozložení senzorů nebylo z technických a bezpečnostních důvodů možné v jaderné 

elektrárně Dukovany realizovat.  

Obrázek 5.7 Izoplochy dob šíření signálu pro senzory č.1 a č.2. 

Výslednou geometrií pozice senzorů je linie, která obecně nevede na jednoznačné určení pozice 

zdroje signálu. Pro danou geometrii odpovídají doby šíření pro první a druhý senzor izoplochám 

znázorněným na obr 5.7, znázorněno po kroku 5 ns. Z doby šíření lze určit očekávané hodnoty rozdílů času 

příchodu. Odpovídající izoplochy časových rozdílů tij jsou vyneseny na obr. 5.8. Tvar a orientace izoploch 

určuje citlivost detekce pro dané uspořádání antén pro lokalizace v ose x, v ose y je malá změna vstupních 

hodnot doprovázena velkou změnou pozice.  

 

  Obrázek 5.8 Izoplochy rozdílů dob šíření signálu t12 až  t14. 

Již diskutované nevhodné rozložení senzorů vede k nejednoznačné detekci zdroje signálu, který je 

určen jako libovolný bod na kružnici se středem na přímce proložené pozicemi senzorů.  
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Lokalizace analytickým výpočtem (TDOA metoda) 

Jak bylo zmíněno výše, dané liniové uspořádání senzorů vede z pohledu trojrozměrného prostoru 

na nejednoznačnou lokalizaci, kdy možné pozice zdroje signálu leží na kružnici. Z praktického hlediska tato 

skutečnost postačuje alespoň pro odhad pozice, kdy průnik vypočtené kružnice s konstrukčními částmi 

transformátoru dává dobrou představu o možné pozici výskytu částečných výbojů. V tomto případě je 

možno soustavu zredukovat na tři rovnice a určit řešení, které jednoznačně určuje pozici zdroje jako bod 

ve dvojrozměrném prostoru. Pro nalezení řešení soustavy lokalizačních rovnic je pozice prvního senzoru 

umístěna do počátku kartézského souřadnicového systému. Pro toto uspořádání lze definovat základní 

soustavu rovnic jako: 

 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑣2𝑡0
2, (5.3) 

 𝑥2 + (𝑦 − 𝑦2)
2 = 𝑣2(𝑡0 + 𝑡12)

2, 

 𝑥2 + (𝑦 − 𝑦3)
2 = 𝑣2(𝑡0+𝑡13)

2. 

 

Úpravou získáme: 

 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑣2𝑡0
2, (5.4) 

 𝑥2 + (𝑦 − 𝑦2)
2 = 𝑣2𝑡0

2 + 2𝑣2𝑡0𝑡12 + 𝑣2𝑡12
2 , 

 𝑥2 + (𝑦 − 𝑦3)
2 = 𝑣2𝑡0

2 + 2𝑣2𝑡0𝑡13 + 𝑣2𝑡13
2 . 

Vyjádřením x2 z první rovnice lze upravit zbylé na: 

 𝑣2𝑡0
2 − 𝑦2 + (𝑦 − 𝑦2)

2 = 𝑣2𝑡0
2 + 2𝑣2𝑡0𝑡12 + 𝑣2𝑡12

2 , (5.5) 

 𝑣2𝑡0
2 − 𝑦2 + (𝑦 − 𝑦2)

2 = 𝑣2𝑡0
2 + 2𝑣2𝑡0𝑡13 + 𝑣2𝑡13

2 , 

a další úpravou kvadratických členů získáme: 

 −2𝑦𝑦2 + 𝑦2
2 = 2𝑣2𝑡0𝑡12 + 𝑣2𝑡12

2 , (5.6) 

 −2𝑦𝑦3 + 𝑦3
2 = 2𝑣2𝑡0𝑡13 + 𝑣2𝑡13

2 . 

Z první rovnice úpravou získáme tvar pro y: 

 𝑦 =
𝑦2
2−2𝑣2𝑡0𝑡12−𝑣

2𝑡12
2

2𝑦2
=

𝑦2

2
−

𝑣2𝑡0𝑡12

𝑦2
−

𝑣2𝑡12
2

2𝑦2
. (5.7) 

Po dosazení do (7.6) a úpravě získáme: 

 𝑡0 =
𝑣2(𝑦2𝑡13

2 −𝑦3𝑡12
2 )+𝑦3𝑦2

2−𝑦2𝑦3
2

2𝑣2(𝑦3𝑡12−𝑦2𝑡13)
, (5.8) 

a následně finální vztahy pro souřadnice zdroje: 

 𝑦 =
𝑦2

2
−

𝑣2(𝑦2𝑡13
2 −𝑦3𝑡12

2 )+𝑦3𝑦2
2−𝑦2𝑦3

2

2𝑦2(𝑦3𝑡12−𝑦2𝑡13)
𝑡12 −

𝑣2𝑡12
2

2𝑦2
, (5.9) 

 𝑥 = √
𝑣2 (

𝑣2(𝑦2𝑡13
2 −𝑦3𝑡12

2 )+𝑦3𝑦2
2−𝑦2𝑦3

2

2𝑣2(𝑦3𝑡12−𝑦2𝑡13)
)
2

−(
𝑦2

2
−

𝑣2(𝑦2𝑡13
2 −𝑦3𝑡12

2 )+𝑦3𝑦2
2−𝑦2𝑦3

2

2𝑦2(𝑦3𝑡12−𝑦2𝑡13)
𝑡12 −

𝑣2𝑡12
2

2𝑦2
)
2

.

 (5.10) 
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Vztahy (5.3)-(5.10) jsou odvozeny pro použití tří senzorů. Při celkovém počtu čtyř dostupných 

senzorů lze definovat tři kombinace (1 – 2 – 3 ; 1 - 2 - 4 ; 1 - 3 - 4), jejichž průměrem získáme výslednou 

pozici s vyšší přesností.  

Komparační metoda 

 Individuální zobrazení je často výhodné při vyšší hladině šumu. Výsledky detekce příchodu signálu 

lze manuálně opravit a najít tak přesněji pozici zdroje signálu. Pokud jsou výsledky detekce korektní, je 

výhodné provést zobrazení kombinující výsledky všech záznamů. Toto je kombinováno právě v případě 

komparační metody lokalizace. Zde je pro objem transformátoru vypočítána čtyřrozměrná matice 

M(x, y, z, t) obsahující pro body s odstupem 10 cm hodnoty rozdílu času šíření pro všechny senzory dle 

soustavy rovnic: 

 𝑡1 = √(𝑥1 − 𝑥)2 + (𝑦1 − 𝑦)2 + (𝑧1 − 𝑧)2, (5.12) 

 𝑡2 = √(𝑥2 − 𝑥)2 + (𝑦2 − 𝑦)2 + (𝑧2 − 𝑧)2, 

 𝑡3 = √(𝑥3 − 𝑥)2 + (𝑦3 − 𝑦)2 + (𝑧3 − 𝑧)2, 

 𝑡4 = √(𝑥4 − 𝑥)2 + (𝑦4 − 𝑦)2 + (𝑧4 − 𝑧)2. 

Rozdíly času příchodu poté odpovídají: 

 𝑡12 = 𝑡2 − 𝑡1, (5.13) 

 𝑡13 = 𝑡3 − 𝑡1, 

 𝑡14 = 𝑡4 − 𝑡1. 

Hodnoty časů jsou vypočítány pro přímé trasy šíření dané vzdáleností bodu a daného senzoru. 

Lokalizace zdroje probíhá porovnáním aktuálně vypočtených hodnot s maticí rozdílů časů šíření. Pro 

komparační metodu je zaveden další parametr udávající rozsah přesnosti, s jakou se mají data označit jako 

lokalizovaný bod. Jedná se o uživatelsky zvolený toleranční interval zadávaný v řádu jednotek ns. Hodnoty 

rozdílů času příchodu jsou poté porovnány s hodnotami v matici M. Spadá-li tato hodnota do intervalu 

daného bodem v matici a nastaveným tolerančním intervalem, dojde k inkrementaci hodnoty v lokálním 

okolí daného bodu. Okolí má velikost krychle o délce strany 50 cm. Při postupné lokalizaci všech tří set 

průběhů jsou hodnoty v matici výsledků postupně navyšovány. Vykreslená jsou pouze místa s hodnotou 

vyšší jak polovina maximální hodnoty v matici výsledků.  Výsledek lokalizace pro TDOA metodu pro 

umístění kalibračního zdroje na pozici třetího senzoru je zobrazen na obr 5.9, výsledky lokalizace 

komparační metodou pro stejný soubor dat jsou zobrazeny na obr  5.10. 



22 
 

 

Obrázek 5.9 Výsledky lokalizace kalibračního zdroje na pozici třetího senzoru metodou TDOA. 

 

Obrázek 5.10 Výsledky lokalizace kalibračního zdroje na pozici třetího senzoru komparační metodou. 

5.2 Určení času příchodu a přesnost lokalizace zdroje 

Výsledky metod v reálném provozu lze testovat na kalibračním záznamu dat, kdy je známa pozice 

zdroje signálu. Soubor testovacích dat obsahuje záznam tří set průběhů, výstupními parametry jsou počet 

lokalizovaných výbojů v prostoru transformátoru, průměrná hodnota a odchylka průměrné hodnoty od 

skutečné pozice zdroje. Z hlediska rozložení senzorů v linii je očekávána citlivost na určení pozice v ose x 

(šířka transformátoru), pro hodnoty osy y (hloubka transformátoru) je výpočet velmi citlivý na malé změny 

v detekovaných časech příchodu. Výsledky metod detekce času příchodu jsou shrnuty v tabulkách 5.2 až 

5.5. Pro metody využívající energetickou akumulační křivku (EAC) je zásadní určení optimální hodnoty 

prahu. Výběr hladiny odpovídá tvaru signálu a hladině šumu. Optimální hodnota lze určit z kalibračního 

souboru dat, kdy hodnotícími kritérii jsou maximální počet detekovaných výsledků a minimální odchylka, 

obr. 5.11.  
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Obrázek 5.11 Volba prahu pro EAC křivku a), volba prahu pro 1. derivaci EAC křivky b) na základě počtu 

lokalizovaných výsledků a chyby lokalizace. 

Tabulka 5.2 Výsledky prostorové lokalizace pro metodu: Analytické odvození. 

Metoda 
Počet detekovaných 

výsledků ndet 
Průměrná hodnota 

Odchylka [m] 
X [m] Y [m] 

Prahování 256 3,95 0,74 0,75 

EAC + prahování 244 3,95 1,31 1,32 

1. derivace EAC 276 3,95 0,47 0,47 

En. Kritérium,  = 1 218 3,98 0,79 0,8 

En. Kritérium,  = 2 59 3,78 0,88 0,89 

AKAIKE 259 4,05 1,35 1,37 

Korelace 142 3,28 0,52 0,77 

Kumulanty vyšších řádů 115 3,73 1,18 1,19 

     

a) 

b) 
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Tabulka 5.3 Výsledky prostorové lokalizace pro metodu: Hyperbolická lokalizace. 

Metoda 
Počet detekovaných 

výsledků ndet 

Průměrná hodnota 
Odchylka [m] 

X [m] Y [m] 

Prahování 290 4,25 0,78 0,87 

EAC + prahování 282 3,97 1,40 1,40 

1. derivace EAC 277 4,12 0,42 0,50 

En. Kritérium,  = 1 242 4,01 0,69 0,71 

En. Kritérium,  = 2 78 5,39 1,43 2,09 

AKAIKE 290 4,09 1,54 1,56 

Korelace 202 4.20 1,55 1,59 

Kumulanty vyšších řádů 251 4,05 2,77 2,78 

Tabulka 5.4 Výsledky prostorové lokalizace pro metodu: Bancroftova metoda. 

Metoda 
Počet detekovaných 

výsledků ndet 

Průměrná hodnota 
Odchylka [m] 

X [m] Y [m] 

Prahování 298 4,23 0,37 0,53 

EAC + prahování 300 3,88 0,59 0,59 

1. derivace EAC 300 4,03 0,21 0,28 

En. Kritérium,  = 1 293 3,96 0,53 0,41 

En. Kritérium,  = 2 171 5,32 1,57 2,15 

AKAIKE 299 3,98 0,53 0,55 

Korelace 238 3,90 0,48 0,48 

Kumulanty vyšších řádů 300 3,75 0,98 0,99 

Tabulka 5.5 Výsledky prostorové lokalizace pro metodu: Komparační metoda. 

Metoda 
Počet detekovaných 

výsledků ndet 

Průměrná hodnota 
Odchylka [m] 

X [m] Y [m] 

Prahování - 3,78 0,92 0,93 

EAC + prahování - 3,77 1,49 1,49 

1. derivace EAC - 3,75 0,7 0,70 

En. Kritérium,  = 1 - 3,82 1,58 1,59 

En. Kritérium,  = 2 - 4,36 1,16 2,53 

AKAIKE - 3,88 1,52 1,53 

Korelace - 1,61 0,54 0,56 

Kumulanty vyšších řádů - 3,73 1,1 1,21 
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6 Technická řešení pro zajištění detekce signálů z prostoru transformátoru 

Systémy pro detekci částečných výbojů jsou postaveny na předpokladu ideálních stínících 

vlastností nádoby transformátoru. Tento předpoklad se ukázal být částečně platný pouze v případě rušení 

od vzdálených zdrojů. Problémem jsou pak signály vyzařované elektrickými výboji pocházejícími 

z vysokonapěťových vedení připojených k transformátoru. Tyto signály pronikají přes body připojení do 

vnitřního prostoru transformátoru a jsou možným zdrojem nepřesné diagnostiky transformátoru. Na 

obr.6.1 jsou ukázány časové průběhy zaznamenaných signálů pocházejících od výbojové aktivity v 

přívodních průchodkách transformátoru. Jejich charakter se značně liší od signálů, které jsou generovány 

krátkými přechodovými ději (výboji, kalibračními impulzy) uvnitř transformátorové nádoby. Je patrná 

především výrazná časová disperze průběhů. Ta je způsobena superpozicí dílčích složek signálu, které jsou 

důsledkem mnohacestného šíření ze vzdálených částí mimo samotnou nádobu (typicky z průchodek). Na 

disperzi může mít vliv i rozdílná fázová rychlost frekvenčních složek signálu při šíření prostředím se složitou 

metalicko-dielektrickou strukturou. Druhým výrazným znakem je poměrně pozvolný nárůst signálu na čele 

záznamu. Tento jev je způsoben skutečností, kdy při šíření signálu ze vzdálených oblastí mimo 

transformátorovou nádobu dochází k výraznějšímu útlumu harmonických složek signálu s vyššími 

frekvencemi. Přítomnost harmonických složek signálu s vyššími frekvencemi v původním impulzním 

průběhu pak podmiňuje vysokou strmost jeho čela. Uvedená specifika frekvenčních a časových 

charakteristik signálů nežádoucích pro detekci a zpracování jsou ve vyvinutém systému (spolu s dalšími 

opatřeními) využita pro jejich selektivní diskriminaci. Dle použitého opatření může být jednak zabráněno 

jejich detekci použitými signálovými algoritmy nebo mohou být při selektivní detekci vyloučeny z dalšího 

zpracování. 

 

Obrázek 6.1 Příklad signálů výbojů pocházejících z externího prostoru transformátoru. 

Zmíněná opatření jsou realizována: 

 Technickými prostředky 

o Nastavitelný filtr v UHF senzorech 

o Externí senzor pro snímání rušení 

 Softwarovými prostředky 

o Diskriminace dle délky trvání signálu 
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6.1 Nastavitelný filtr v UHF senzorech 

Pro záznam signálů pocházejících z prostoru transformátoru, tedy těch s obsahem vyšších 

frekvencí a krátkou dobou trvání, lze upravit stávající koncepci senzoru nahrazením jednoho filtru 

paralelní kombinací filtrů s odstupňovanými hodnotami propustného pásma. Frekvenční přenosové 

charakteristiky jsou odvozeny od měřených rozptylových parametrů frekvenčních filtrů třetího řádu firmy 

CoilCraft pro následnou aplikaci do inovovaných UHF senzorů. Jedná se o filtry typu horní propust 

s mezními frekvencemi 150, 300, 500 a 800MHz, frekvenční charakteristiky jsou zobrazeny na obr. 8.6. Vliv 

zařazených filtrů na zaznamenávaný signál je uveden na obr. 6.2. 

 
Obrázek 6.2 Přenosová charakteristika filtrů CoilCraft. 

 
Obrázek 6.3 Vliv filtrace signálu na kalibrační a externí signál. 
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 Rušivý signál je vlivem zařazených filtrů potlačen více než kalibrační signál. Při reálném měření je 

výhodné nastavit filtr s mezní frekvencí 800MHz a snížit útlum atenuátorů. Při tomto postupu dochází 

k záznamu signálu s vyšším podílem vysokofrekvenčních složek, tedy signálu, který nebyl ovlivněn dlouhou 

délkou šíření a spojeným útlumem. Nové řešení filtru je provedeno dvojicí SP6T přepínačů pro výběr větve 

obvodu s příslušným filtrem.  

Obrázek 6.4 Blokové schéma upraveného sensoru s přepínatelným filtrem. 

Jedna trasa je ponechána bez vřazeného filtru. Přepínání je prováděno na základě tabulky daného 

přepínače pomocí TTL hodnoty přivedené na tři řídicí piny přepínače. Obvod filtru a přepínačů je zapotřebí 

realizovat s ohledem na celkové zpoždění v každé větvi. Při návrhu plošného spoje je tak nutno dodržet 

stejnou délku vodičů u všech filtrů, například dle testovací desky filtrů na obr. 6.5 a) [21].  

 
 a) b) 

Obrázek 6.5 Testovací deska přepínatelného filtru a), měřená přenosová charakteristika b).[21] 

6.2 Externí UHF senzor  

 Nově je u systémů pro detekci částečných výbojů používán externí UHF senzor pro získání 

informace o původu signálu. Pokud se zdroj signálu nachází v transformátoru, je pro vnější prostředí 

odrušen a není vně transformátoru detekovatelný. Ostatní signály, které se do transformátoru šíří přes 

průchodky ze strany 15,75kV nebo 400kV jsou detekovatelné i vně transformátoru. Tento jev je v případě 

vedení 15,75 kV způsoben přítomností dilatačních spojů průchodek, které umožňují vyzařování 

elektromagnetického signálu ven z průchodky. Na základě pozorování těchto jevů a jejich analýzy byla 

navržena, ověřena a implementována dílčí metoda diskriminace rušených akvizic signálu. Principem 

metody je umístění externího senzoru na servisní lávku na horní straně transformátoru dle obr. 6.6. Toto 

umístění zajišťuje dostatečnou citlivost pro snímání rušivého signálu od napájení 15,75 kV i 400 kV.  

limiter

Pout,lim=11.5 dBm
Filtry

typu

horní propust

fd= 150 MHz

fd= 300 MHz

fd= 500 MHz

fd= 800 MHz

zesilovač

NF=1,1 dB,

G = 18.5 dB, 

zesilovač

NF=1,1 dB,

G=18,5 dB 

stabilizátor
+5 V

T-článek

Umax=30 V

kónická 

anténa +5V

nastavitelný 

atenuátor

RVA-2500+
G=-3 ÷ -40 dBm,

SP6T

Přepínač

SP6T

Přepínač limiter

Pout,lim=11.5 dBm
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 a)  b) 

Obrázek 6.6 Umístění standardního senzoru na lávce transformátoru při testech metody diskriminace rušených 

akvizic a), konstrukce externího senzoru s dielektrickým krytem antény b). 

Metoda diskriminace rušených akvizic je poté založena na zavedení podmínek před zpracováním 

dat. Externí senzor je připojen místo třetího interního senzoru k hlavní jednotce systému. Úroveň 

externího signálu je brána jako informace pro uložení či smazání aktuální sady záznamů signálů z interních 

senzorů. Diskriminace rušení je možná pro všechny měřicí módy s podmínkou využití třetího kanálu pro 

zapojení externího senzoru. Navržená diskriminační metoda byla ověřena při experimentálním měření, 

kdy byly do nádoby transformátoru vysílány slabé kalibrační impulzy o nízké úrovni, které bylo možné 

zaznamenat s velkou úspěšností i přes velký počet rušivých signálů detekovaných v kontinuálním režimu. 

6.3 Softwarové prostředky 

Diskriminaci neužitečných záznamů je možné provádět i na základě vyhodnocení délky trvání 

impulzního signálu. Pokud se tvar signálu vyznačuje dlouho dobou trvání, lze využít úroveň ve stanoveném 

intervalu z celkové délky záznamu jako rozhodovací pravidlo pro jejich odstranění z dalšího zpracování. 

Nastavení prahové hodnoty doby trvání se provádí ovládacím prvkem nad zobrazenými signály dle 

obr. 6.7. Volba probíhá posunem zelené / červené oblasti s cílem získání signálů s krátkou dobou trvání. 

Červeně vyznačená oblast je definována nastaveným časem a hodnotou prahu pro odstranění rušení 

označeným na obr. 6.7 žlutým rámečkem. Hodnota prahu se definuje v procentech z nastaveného 

napěťového rozsahu kanálů. Navržená opatření pro zajištění záznamu signálů pocházejících z vnitřního 

prostoru transformátoru mají za cíl zvýšit celkové procento hledaných signálů z celkového počtu tří set 

záznamů u paměťového módu. Při nálezu takovýchto signálů je zapotřebí provést záznam dostatečného 

počtu signálů a provést prostorovou lokalizaci. Pro transformátor bez částečných výbojů znamená aplikace 

diskriminačních opatření zastavení záznamu, tedy že žádný záznam nesplní podmínky pro zobrazení a lze 

tedy transformátor označit za prostý částečných výbojů převyšujících citlivost měřicího systému.  
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Obrázek 6.7 Metoda diskriminace signálu dle délky trvání signálu. 
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7 Metodika měření částečných výbojů 
V rámci výzkumu pokročilých metod detekce a prostorové lokalizace částečných výbojů byla pro 

jejich efektivní nasazení vyvinuta metodika obsahující postupně jednotlivé kroky, při kterých je úpravou 

nastavení a zapojení systému dosaženo potlačení rušivých signálů z externího prostoru transformátoru. 

Pro každý bod metodiky je doporučeno provádět ukládání měřených dat pro pozdější zpracování a 

testování nových metod na reálných záznamech. Z hlediska velkého počtu signálů v transformátoru jsou 

uložená data důležitým prvkem snížení rizika opomenutí některých záznamů.         

Vyvinutá a ověřená metodika sestává z následujících kroků a procedur: 

1 Kalibrace systému 

 Systém je instalován na blokovém transformátoru dle požadavků na bezpečnost JE Dukovany.  

 Připojeny jsou všechny 4 interní senzory. Senzory 1, 2 a 4 jsou umístěny na pozici 

v transformátoru. Senzor 3 umístěn na přístrojovou skříň systému.  

 Na pozici třetího senzoru je umístěn zdroj kalibračních impulzů s připojeným generátorem 

spouštěcích impulsů. Generátor je spuštěn zkratovací spojkou N konektoru vstupu I/O. 

 Nastavení software: 

o Mód Kontinuální – provede se nastavení útlumu atenuátorů pro získání plného rozsahu na 

každém z kanálů. Je-li hodnota nízká, vyměňte baterii ve zdroji kalibračních impulsů. Při 

velkém počtu rušivých signálů je zapnuta diskriminace pomocí délky trvání signálu. 

o Mód Paměťový – záznam dat je proveden s upraveným nastavením v minulém kroku tak, 

aby byl počet kalibračních signálů > 80 % z celkového počtu 300 záznamů. Lokalizace musí 

ukázat na polohu třetího senzoru. Pro optimální výsledky upravte velikosti prahů na 

hladinu korespondující s úrovní šumu na pozadí. 

o Výsledky lokalizace a hodnoty atenuátorů jsou zaznamenány do protokolu.  

2 Kontinuální mód 

 Všechny senzory jsou umístěny v transformátoru 

 Provést přehled signálu, útlum atenuátorů snížit postupně na minimum. Pro minimální útlum 

nastavit časovou diskriminaci na 500 ns. Hodnota nastavení filtru v senzorech nastavena na 800 

MHz. 

 Připojit externí senzor, zapnout funkci odstranění rušení (diskriminační metoda pomocí externího 

senzoru), opakovat postup dle předchozího bodu.  

 Provést uložení dat pro dodatečnou kontrolu. 

 Při zjištění signálu s krátkou dobou trvání provést měření s identickým nastavením pro paměťový 

mód.  

3 Paměťový mód 

 Provést záznamy pro nastavení atenuátorů od maxima po minimum s připojeným externím 

senzorem a zapnutou funkcí pro odstranění rušení. Při nalezení signálu s krátkou dobou trvání 

provést uložení dat.  

 Uložení dat pro nalezené signály částečných výbojů provést minimálně 3 krát pro off-line 

zpracování. 

Prostorová lokalizace  

Prostorová lokalizace je možná pouze v paměťovém módu. Přesnost prostorové lokalizace je 

určena strmostí náběžné hrany obálky signálu. Při pomalé náběžné hraně obálky signálu je detekce 

příchodu signálu nepřesná z důvodu nepřesného určení času příchodu signálů. Pro zjištění pozice 
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jednotlivých záznamů lze použít TDOA metodu, zde je aktuálně vybraný záznam odlišen modrou barvou od 

ostatních výsledků lokalizace. Tímto postupem lze provádět korekce lokalizace při manuální úpravě časů 

příchodu signálu, kdy je vlivem pomalé nástupné hrany nebo vyšší hladinou šumu pozadí zhoršená 

přesnost detekce času příchodu signálu.   

Volba detekční metody závisí na počtu detekovaných signálů z celkového počtu 300 záznamů. 

Pokud lze specifickým nastavením zaznamenat cílený signál s úspěšností >30 %, poté je výhodné použít 

metodu komparační lokalizace. Při záznamu ojedinělých výbojů použít TDOA metodu s kontrolou detailu 

detekovaného času příchodu.   
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8 Přínosy disertační práce 
Přínosem disertační práce je návrh konstrukčních a programových prostředků souhrnně tvořících 

tzv. diskriminační metodu. 
V transformátoru je možné zaznamenat velké množství impulzních elektromagnetických signálů. 

Nová diskriminační metoda využívá externí senzory, nastavitelné frekvenční filtry v senzorech a 
diskriminace signálů dle délky jejich trvání. Funkčnost diskriminační metody byla ověřena při reálné 
diagnostice blokových transformátorů v JE Dukovany za provozu. Při použití zdroje kalibračních impulsů 
lze specifikovat nastavení systému na téměř 100% účinnost detekce injektovaného kalibračního signálu. 
Zamezení záznamu signálů pronikajících do transformátoru zvyšuje citlivost metody na signály částečných 
výbojů uvnitř transformátoru, které by jinak byly maskovány velkým množstvím rušivých impulzních 
signálů, které mají jiný původ než od částečných výbojů. Efektivní využití diskriminační metody také 
zvyšuje přesnost prostorové lokalizace zdroje signálu.  

V práci jsou experimentálně ověřeny publikované metody detekce času příchodu s ohledem na 
přesnost používaných algoritmů určení místa původu signálu. Přínosem dizertační práce je nově vyvinutá a 
ověřená komparační metoda lokalizace, která má za cíl zvýšit přesnost lokalizace u opakujících se 
záznamů. Metoda zavádí potlačení minoritních výsledků tak, aby chyby způsobené špatným určením času 
příchodu signálu nebyly zdrojem mylného určení místa vzniku signálu. Doposud byla publikována řada 
prací, které se věnují různým aspektům problematiky detekce a lokalizace částečných výbojů s využitím 
metody PD UHF. Pouze omezené množství prací je spojeno s výzkumem v rámci reálného nasazení 
ucelených systémů pro provozní diagnostiku transformátorů. Z rešerše uvedené v úvodu práce vyplývá, že 
doposud nebyla věnována dostatečná pozornost problematice vyloučení rušivých signálů, které prakticky 
znemožňují detekci nízkoúrovňových signálů vyzařovaných částečnými výboji. Přínosem této disertační 
práce jsou popsané výsledky výzkumu nových metod, které detekci zmíněných nízkoúrovňových signálů 
umožňují. Funkčnost vyvinutých metod byla úspěšně ověřena v praxi. 

Přínosem disertační práce je také nově vyvinutá metodika měření aktivity částečných výbojů 
obsahující jednotlivé kroky postupu tak, aby bylo dané měření průkazné a získávané výsledky byly 
dlouhodobě porovnatelné. Základem metodiky měření částečných výbojů je postupné zvyšování citlivosti 
systému a aplikace diskriminační metody pro docílení detekce i signálů s velmi nízkou úrovní.  
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9 Závěr 
Problematika detekce aktivity částečných výbojů ve výkonových transformátorech je technicky 

komplikovanou záležitostí s velkým důrazem na věrohodnost dosahovaných výsledků z důvodu vysokých 
finančních nákladů při neplánované odstávce transformátoru. Konstruované systémy mají za úkol včas 
upozornit na nastávající poruchový stav. Prezentované projevy částečných výbojů dovolují současné 
využití několika systémů na daném transformátoru tak, aby byl případný poruchový stav potvrzen jiným 
měřicím systémem. UHF metoda je jako technicky nejpokročilejší metoda vhodná k diagnostice 
v kombinaci se standardně využívanými systémy založenými na klasických metodách. V tomto případě 
přináší UHF metoda možnost prostorové lokalizace zdroje signálu a tím důležitou informaci pro následné 
servisní úkony.Disertační práce je věnována technickým možnostem detekce a prostorové lokalizace 
částečných výbojů. Pro detekci částečných výbojů byl navržen systém obsahující čtyři interní a jeden 
externí UHF senzor a hlavní jednotku obsahující digitizér a funkční bloky zajišťující napájení senzorů a 
řízení celkového zisku signálové trasy. Záznam a zpracování měřených dat je realizováno vlastní aplikací 
umožňující nastavení digitizéru, senzorů, vizualizaci tvaru a parametrů signálu a v neposlední řadě 
prostorovou lokalizaci zdroje signálu. Z pohledu konstrukce a funkcionality se jedná o světově unikátní 
systém mající proti současným komerčním systémům několik výhod. Ve světě vyvíjené detekční systémy 
využívají různé typy senzorů pro měření signálu ve vnitřním prostoru transformátoru s předpokladem, že 
jakýkoli vnější signál je z hlediska vnitřního prostoru odstíněný. Z reálných měření na transformátorech JE 
Dukovany vyplynulo, že do nádoby transformátoru pronikají signály výbojů přes body připojení na straně 
15,75 kV a 400 kV. V případě systémů detekujících pouze čas příchodu signálu bez zobrazení tvaru signálu 
není možné provést rozlišení místa vzniku. V rámci těchto nových poznatků byla navržena opatření pro 
rozlišení příchodu signálu z vnějšího a vnitřního prostoru transformátoru založená na tvaru a trajektorii 
šíření signálu. 

Metoda diskriminace signálů obsahuje několik opatření vyžadující vhodné nastavení parametrů 

systému a rozmístění senzorů. Pro zajištění záznamu pouze interních signálů je navržena nová podoba 

UHF senzoru obsahující čtyři přepínatelné filtry typu horní propust. Volba filtru zamezuje spouštění 

záznamu při příchodu rušení. V rámci výzkumu byl poprvé u PD UHF diagnostických systémů použit externí 

senzor pro získání signálu ve vnějším prostředí transformátoru. Odstranění rušených záznamů pomocí 

externího senzoru je možné provádět programově a je umožněno ve všech pracovních módech aplikace. 

Posledním opatřením pro vyloučení rušených záznamů je volba délky trvání signálu, která umožňuje 

vymazat signály, jejichž amplituda ve zvoleném intervalu překročí nastavenou mez. Zavedení diskriminační 

metody činí z vyvinutého systému unikátní diagnostický přístroj. Unikátnost potvrzuje i ocenění Zlatý 

Ampér získané na odborném veletrhu Ampér 2015 v soutěži o nejpřínosnější exponát.  Efektivní aplikace 

diskriminačních metod zvyšuje přesnost určení místa vzniku částečných výbojů. V práci je uvedeno a na 

reálných datech porovnáno osm metod pro detekci času příchodu signálu. V rámci srovnání metod byla 

pro systém zvolena jako optimální metoda prahování průběhu první derivace EAC křivky. Tato metoda 

dosahuje nejvyšší přesnosti společně s nejvyšším počtem detekovaných pozic z celkového počtu tří set 

záznamů. V porovnání čtyř metod prostorové lokalizace bylo dosaženo nejlepších výsledků u Bancroftova 

algoritmu. Tato lokalizace má omezení v současném použití všech čtyř antén. Analyticky odvozené rovnice 

v metodě TDOA jsou vhodným prostředkem pro individuální analýzu jednotlivých záznamů dat. 

Individuální analýza je vhodná za předpokladu špatných výsledků algoritmů detekce příchodu signálu, 

které mohou nastat při horším poměru signál šum. Nově je v této práci zavedena komparační metoda, 

která je založena na porovnání teoretických dob šíření s vypočítanými výsledky a inkrementaci okolí bodu 

spadajícího do zvoleného tolerančního intervalu. Tato metoda je velmi vhodná při malém počtu pozic 

výskytů částečných výbojů, které lze vhodným nastavením a použitím diskriminační metody spolehlivě 

detekovat. Vlastnosti metody umožňují částečně odstranit nepřesnosti vzniklé nedokonalou detekcí 

příchodu signálu. Pro detekci kalibračního impulsu dosahuje metoda velmi dobrých výsledků, kdy 

detekované pozice souhlasí s pozicí zdroje signálu.  
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