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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou vzniku a projevů částečných výbojů 

v dielektrických materiálech. V práci jsou popsány teoretické základy, typy a parametry 

částečných výbojů. Práce se zejména věnuje elektromagnetickému vyzařování v pásmu 

UHF (ultra vysoké frekvence) pomocí UHF metody detekce částečných výbojů. Dále se 

zabývá simulací UHF signálu částečného výboje. Pro vývoj UHF senzorových systémů 

pro částečné výboje je potřeba zařízení, které je umí co nejpřesněji simulovat. Dále bylo 

navrženo pracoviště pro simulaci a detekci částečných výbojů a bylo provedeno 

zpracování jejich časových a frekvenčních charakteristik. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Částečné výboje, ultra vysoké frekvence UHF, elektromagnetická vlna, spektrum 

signálu, simulace UHF signálů částečných výbojů, výkonové transformátory  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This master thesis deals with the problem of the origin and expression of partial 

discharges in dielectric materials. In the thesis the theoretical foundations, types and 

parameters of partial discharges are described. In particular, it deals with UHF (ultra 

high freqeuncy) electromagnetic radiation using UHF method of partial discharge 

detection. It also deals with the partial discharge UHF signal simulation. The 

development of UHF sensor systems for partial discharges requires a dive that can 

simulate them as accurately as possible. Furthermore, a workplace was designed for 

simulation and detection of partial discharges and processing of their time and 

frequency characteristics. 

KEYWORDS 

Partial discharges, ultra-high freqeuncies UHF, electromagnetic wave, spektrum of 

signal, UHF simulation of partial discharge sinals, power transformers 
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ÚVOD 

Jaderné elektrárny jsou jedny z největších výrobců elektrické energie. K dálkovému 

přenosu této energie využívají transformaci elektrického napětí na vyšší úrovně pomocí 

výkonových transformátorů. Odstavení takového transformátoru z provozu má za 

následek velmi vysoké finanční ztráty- Jeden z vlivů ovlivňující životnost a funkci 

transformátorů je aktivita tzv. částečných výbojů. Částečné výboje jsou lokalizované 

výboje, které vznikají mezi elektrodami s dostatečně velkým rozdílem potenciálu, 

pokud je alespoň jedna z elektrod oddělena dielektrickým materiálem. Při částečném 

výboji může elektrické pole překročit elektrickou pevnost izolace a může dojít 

k průrazu izolace, což může vést k poškození celého transformátoru. 

Částečné výboje mají navenek projevy akustické, optické, chemické a elektrické, 

resp. elektromagnetické. Jedním z elektrických projevů částečných výbojů je 

vyzařování širokopásmových elektromagnetických signálů v pásmu ultra krátkých vln 

(UKV). V anglicky psané literatuře se toto pásmo obvykle označuje termínem UHF 

(ultra high frequency) a zahrnuje kmitočty přibližně v pásmu 300 – 3000 MHz. 

Tohoto specifického projevu částečného výboje využívá tzv. UHF metoda detekce 

částečných výbojů, která je velmi užitečná z hlediska hodnocení stavu izolace. 

Umožňuje dosáhnout vysokou citlivost a také poměrně přesnou lokalizaci místa výskytu 

výbojů. V současné době se jedná o jednu z nejpokročilejších metod detekce částečných 

výbojů. Pro vývoj UHF senzorových systémů je potřeba zařízení, které je umí co 

nejpřesněji simulovat. Mělo by co nejvěrohodněji simulovat částečné výboje vznikající 

ve vysokonapěťových transformátorech v transformátorovém oleji. K detekci takto 

vzniklého částečného výboje se využívají širokopásmové antény v pásmu UHF. Získané 

časové průběhy jsou dále podrobeny algoritmu rychlé Fourierovy transformace (FFT) a 

výsledky jsou porovnány v časové i kmitočtové oblasti. 

Šablona diplomové práce je členěna do sedmi skupin. Kapitola 1 popisuje 

problematiku vzniku a projevu částečného výboje v dielektrických materiálech.  Druhá 

kapitola se zabývá detekcí a měřením částečných výbojů. Ve třetí kapitole je popsána 

metoda UHF. Je popsán princip metody, kmitočtové složení spektra 

elektromagnetického signálu a simulace toho UHF signálu. Čtvrtá kapitola se zabývá 

návrhem zařízení pro simulaci částečných výbojů a měřící aparaturou. V páté kapitole je 

zobrazeno a popsáno měřící pracoviště, popsán elektrodový systém a ukázány použité 

širokopásmové antény k detekci časových průběhů signálů. V další kapitole jsou 

zobrazeny získané časové průběhy signálů a z nich vytvořené frekvenční spektra.V 

poslední kapitole jsou porovnány charakteristiky použitých širokopásmových antén a 

porovnání s charakteristikami z teoretické části. 
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1 ČÁSTEČNÉ VÝBOJE 

Částečné výboje jsou lokalizované výboje, které vznikají v plynu mezi elektrodami 

s dostatečně velkým rozdílem potenciálu, pokud je alespoň jedna z elektrod oddělena 

dielektrickým materiálem. K propojení elektrod nedochází, nevzniká mezielektrodový 

zkrat a elektrické zařízení může pokračovat v činnosti. Částečný výboj se může nebo 

nemusí objevit v přímém okolí vodiče. Při částečném výboji dochází k mikroprůrazu 

části izolace v plynném, kapalném nebo tuhém dielektriku. Mikroprůraz vzniká, když 

elektrické pole překročí elektrickou pevnost izolace v lokální oblasti. Tyto výboje jsou 

z počátku velmi malé, ale postupně u tuhých způsobují degradující proces způsobující 

chemický rozklad a erozi v izolaci, čímž ji trvale poškozují a zkracují životnost izolace.  

U kapalných dielektrik způsobuje jejich postupnou degradaci chemickou dekompozicí a 

uvolňováním plynů, které mohou způsobit vznícení nebo výbuch. To může mít za 

následek zničení celé izolace.  Sledováním částečných výbojů můžeme detekovat 

vznikající vady, předejít havárii a predikovat životnost stroje. 

Podle ČSN definice [1] je částečný výboj elektrický výboj, který jen částečně 

přemosťuje izolaci mezi vodiči. Částečné výboje jsou obvykle důsledkem koncentrace 

lokálního elektrického namáhání v izolaci nebo na povrchu izolace a vytvářejí proudové 

(napěťové) impulzy s dobou trvání mnohem menší než 1 µs. Elektrický náboj těchto 

pulzů má hodnotu pouze několika pC. Frekvenční spektrum takového výboje se 

pohybuje v celém pásmu VHF a UHF. Z fyzikálního hlediska mohou částečné výboje 

vzniknout v kapalných a v pevných dielektrikách. 

Částečné výboje mohou vycházet z jedné z elektrod nebo mohou probíhat i 

v dutině izolantu. Tyto malé dutinky (obr.1) vyplněné plynem se vyskytují ve 

vysokonapěťových izolacích elektrických strojů a zařízení. Vzniku těchto dutinek se 

nelze vyhnout ani při nejlepší technologické přesnosti. Dutinky mohou vznikat při 

elektrickém namáhání. Nehomogenity vznikající při styku materiálů kov-izolant také 

mohou být zdrojem částečných výbojů.  

Při zvyšování napětí se v plynových dutinkách izolace začnou vytvářet drobné 

jiskrové výboje. Jelikož mají plynné látky nižší permitivitu než pevné materiály, vzniká 

v nich vyšší hodnota namáhání elektrickým polem. 
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Obrázek 1: Modelový případ možnosti vzniku částečného výboje na nehomogenitě dielektrika – 

dutinky s odlišnou permitivitou, mezi elektrodami. 

Nejčastěji je dutinka vyplněna vzduchem s relativní permitivitou εr = 1.Elektrická 

pevnost dutinky je nižší než u okolního pevného izolantu a proto zde stačí i nižší 

intenzita elektrického pole k vytvoření výbojové činnosti (obr.2).  

 

Obrázek 2: Změna elektrického pole v dielektriku. 

Tvar proudového impulzu částečného výboje je znázorněn na obr.3, kde imax je 

maximální hodnota amplitudy proudového pulzu, T1 je doba čela neboli doba maxima 

(u pevných izolantů obvykle stovky ps) a T2 je doba do půltýlu (obvykle desítky ns) tj. 

doba poklesu na polovinu amplitudy.  
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Obrázek 3: Tvar impulzu částečného výboje [2]. 

 

Náboj takového pulzu je pak plocha pod křivkou i(t) daná: 

 
    .

0

dttitq 



 (1) 

Částečné výboje můžeme rozdělit podle místa výskytu do tří skupin [3]: 

 Vnitřní (interní) částečné výboje. Jsou to výboje v plynech, obklopené 

kapalným či pevným dielektrikem. Výboje se vyskytují na materiálových 

nehomogenitách uvnitř izolace. Například v plynných dutinkách v pevném 

dielektriku. 

 Vnější (externí) částečné výboje. Jsou to částečné výboje v plynech v okolí 

elektrod malých poloměrů nebo velkých zakřivení. Výboje se vyskytují 

v místech silné nehomogenity elektrického pole. Například doutnavé 

korónové výboje. 

 Povrchové částečné výboje. Jsou výboje, které se nachází na rozhraní 

pevného a plynného dielektrika v okolí elektrod. Výboje se nachází na 

povrchu izolace. Například klouzavé nebo drážkové výboje. 

 

Různé druhy částečných výbojů [4] vznikající mezi elektrodami, izolačním 

materiálem a plyny nebo kapalinami jsou graficky znázorněny na obr.4. 
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Obrázek 4: Typická uspořádání elektrod pro částečné výboje [4], a) vnější (externí), b) 

povrchové a klouzavé, c), d), e), f) vnitřní (interní) částečné výboje. 

Na obr.4a je zobrazeno uspořádání elektrod hrot-deska, které je typické pro 

korónový výboj. Korónové výboje nejčastěji vznikají v plynech na ostrých bodech 

v elektrickém poli. Vyskytují se převážně na straně vysokého napětí, ale mohou se 

objevit i na ostrých hranách se zemním potenciálem. Vysoká koncentrace pole na hrotu 

může způsobit částečný průraz v obklopujícím plynu. 

Na obr.4b jsou znázorněny povrchové a klouzavé výboje vznikající na rozhraní 

elektroda-dielektrikum-plyn. Tyto povrchové výboje vznikají, jestliže elektrické 

namáhání působí rovnoběžně s dielektrickým povrchem. Výboje můžou ovlivnit 

elektrické pole do takové míry, že se výboje můžou rozšířit i mimo původní povrch, kde 

začaly vznikat. 

Na dalším obrázku obr.4c jsou zobrazeny nejčastější případy vzniku částečných 

výbojů. Dutinky v samotném izolačním materiálu nebo těsně pod elektrodou nebo 

delaminaci (oddělení vrstev) jednotlivých materiálů mezi sebou. K delaminaci může 

dojít při provozu působením vysoké teploty a tlaku na jednotlivé vrstvy nebo při 

samotné výrobě nedokonalostí technologických postupů. Dutinky vznikají při použití 

litých izolací a jsou vyplněny plynem nebo kapalinou. Velikost napětí, při kterém 

dochází k výskytu výbojů, je závislé na elektrickém namáhání dutinky a na její velikosti 

a elektrické pevnosti. 

Na obr.4d jsou zobrazeny vnitřní výboje, které vznikají díky působení velké 

intenzity elektrického pole na špičce elektrody. 

Na obr.1f  jsou znázorněny elektrické stromečky (treeing), které vznikají z vad 
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v izolačních materiálech. V tomto stromečku může vzniknout dutinka, ve které pak 

dochází ke zvláštním případům vnitřních výbojů. Tento typ výbojů je velmi nestálý a 

stromeček se může natolik rozrůst, až dojde k poškození izolačního materiálu [4]. 

1.1 Vliv částečných výbojů na izolaci 

I když jsou částečné výboje málo energetické, mají, hlavně svým opakováním, škodlivý 

vliv na izolaci – zkracují její životnost a postupně snižují její elektrickou pevnost až do 

průrazu. Obecně lze považovat všechny částečné výboje v pevných nebo kapalných 

látkách za nebezpečné a stupeň jejich nebezpečnosti závisí na typu materiálu a umístění 

zdroje výbojové činnosti. Z tohoto pohledu jsou částečné výboje ve vzduchové izolaci 

málo nebezpečné, částečné výboje v kabelech jsou však velmi nebezpečné. 

Pro všechny druhy vnitřních výbojů je charakteristické, že mají destruktivní vliv na 

izolační, což způsobuje zkracování životnosti izolantu a snižování jeho elektrické 

pevnosti až na hranici průrazu. Vnější částečné výboje se obvykle vyskytují na hranách 

a malých zakřiveních elektrod v plynném izolantu a trvalý destruktivní vliv nemají. 

Výboje v izolantu mohou být elektro-erozivní, chemické a tepelné. 

1.1.1 Elektro-erozivní účinky 

Vyvine-li se v dutince vodivá dráha, je jeho pravděpodobným následkem vytvoření 

výboj. Při vysokých hodnotách intenzity elektrického pole může způsobit v tomto místě 

elektrický průraz a vodivá dráha se může postupně šířit izolantem. Ničivý účinek mají 

také ionty a elektrony, které způsobují erozi stěn dutinky. Dutinka se postupně zvětšuje 

a při pokračující erozi může dojít k průrazu celého izolantu. 

1.1.2 Chemické účinky 

Jestliže dutinky obsahují kyslík, vytvářejí výboje v dutince ozon, který má intenzivní 

oxidační účinky. Ozon, oxidy dusíku a vodík mohou při vysokých teplotách vytvářet i 

kyselinu dusičnou, která je velmi agresivní. Chemickou destrukci izolantu způsobují i 

produkty rozkladu některých izolantů při výbojích. Z hlediska možnosti vzniku 

tepelného průrazu izolantu je velmi důležitě, že produkty rozkladu mohou difundovat 

do pevného izolantu a vytvářet tak vodivější oblast. 

1.1.3 Tepelné účinky 

Přímým důsledkem částečných výbojů může být tepelná nestabilita, neboť opakovaným 

působením částečných výbojů se izolant otepluje a tím klesá hladina napětí tepelného 

průrazu. 

1.2 Parametry částečných výbojů 

Abychom mohli kvantifikovat aktivitu částečných výbojů, musíme určit měřitelné 

veličiny výbojů. Tyto veličiny charakterizují výbojové činnosti a lze je mezi sebou 

porovnávat. Měřené a odvozené parametry můžeme rozdělit do následujících skupin 



 7 

[3].  

1.2.1 Veličiny vztažené k jednotlivým impulzům 

 

Zdánlivý náboj q impulzu částečného výboje 

Zdánlivý náboj q částečného výboje je takový náboj, při jehož přivedení na svorky 

zkoušeného objektu se krátkodobě změní napětí mezi jeho elektrodami na takovou 

hodnotu, na kterou by se změnilo při daném částečném výboji. Zdánlivý náboj se 

nerovná skutečnému náboji qčv, který je přenesený reálným částečným výbojem a 

nemůže být přímo měřen. Velikost takového výboje se udává v pikoCoulombech [pC] a 

je základním parametrem pro měření a vyhodnocování částečných výbojů. 

 

Fázový úhel φi a čas ti výskytu impulzu částečného výboje 

Fázový úhel φi impulzu částečného výboje je dán vztahem: 

 ].[360 









P

ti
i    (2) 

kde ti je okamžitá doba výskytu částečného výboje měřená od předešlého kladného 

průchodu zkušebního harmonického napětí nulou a T je doba periody zkušebního 

harmonického napětí. Vyjadřuje se v úhlových stupních nebo radiánech. 

 

Četnost impulzů n 

Četnost impulzů n částečných výbojů je střední hodnota počtu proudových impulzů 

vyvolaných výbojovou činností za dobu určitého časového intervalu. Vyjadřuje se 

v impulzech za sekundu. 

V praxi se mohou uvažovat pouze pulzy o velikosti větší, než je minimální 

předepsaná velikost. 

1.2.2 Veličiny integrované 

Degradace izolačního materiálu vlivem částečných výbojů je často způsobena 

mechanismem jejich opakování, proto byly zavedeny veličiny, které jsou odvozeny od 

veličin základních jejich sumarizací za určitý časový interval T. Tento časový interval 

bývá obyčejně podstatně delší v porovnání s časem jedné periody testovacího napětí. 

Obvykle 60 s. 

 

Střední proud částečných výbojů I 

Střední proud částečných výbojů I je integrální veličina stanovená jako součet 

absolutních hodnot zdánlivých nábojů za určitý časový interval T, dělený délkou tohoto 

intervalu: 
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Tento proud je vyjádřený v Coulombech za sekundu nebo v ampérech. 

 

Součtový náboj Q 

Součtový náboj Q je součet hodnot zdánlivých nábojů za určitý časový interval, 

obvykle za půlperiodu napájecího napětí. Udává se v pC. V poslední době se tento 

parametr nahrazuje středním proudem částečných nábojů I. 

 

Střední kvadratický součet D 

Střední kvadratický součet D je součtem druhých mocnin hodnot zdánlivých 

nábojů za určitou délku časového intervalu T, děleného velikostí této délky: 

   ].[...
1

 1222
...

2
2

2
1


  sCqqqq

T
D mi    (4) 

 

Výkon částečných výbojů P 

Výkon částečných výbojů P je roven střední hodnotě výkonu impulzů částečných 

výbojů přivedeného mezi svorky testovaného objektu po dobu výbojové činnosti T: 

   ].[...
1

 2211 Wuquququq
T

P čvmmčviičvčv     (5) 

kde učv jsou okamžité hodnoty testovacího napětí, při kterých nastaly částečné výboje o 

velikosti q. 

Výkon částečných výbojů je vyjádřen ve wattech a jeho velikost lze mimo jiné 

určit rovněž přímým měřením. Při střídavém napětí může dojít k situaci, že energie 

jednotlivých výbojů (součin qiučvi) nabude záporných hodnot, a to v případě, kdy jsou qi 

a učvi opačné polarity. Tento diagnostický parametr se používá jako doplňkový parametr 

pro hodnocení intenzity výbojové činnosti. 

1.2.3 Napětí vztahovaná k částečným výbojům 

Zkušební napětí částečných výbojů 

Zkušební napětí částečných výbojů je takové předepsané napětí, během něhož by 

neměl testovaný objekt vykazovat částečné výboje překračující předepsanou velikost. 

Předepsanou velikostí částečného výboje se rozumí jeho nejvyšší hodnota prezentovaná 

libovolným diagnostickým parametrem (obvykle q). 
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Zapalovací napětí částečných výbojů Ui 

Zapalovací napětí je nejnižší hodnota testovacího napětí, při které dojde 

k zachycení stabilních částečných výbojů za předpokladu, že je testovací napětí plynule 

zvyšované z určité počáteční nízké hodnoty do chvíle zaznamenání existence těchto 

výbojů. Udává se ve voltech (kilovoltech). 

 

Zhášecí napětí částečných výbojů Ue 

Zhášecí napětí částečných výbojů je napětí, při kterém už nelze použitým 

detekčním obvodem zjistit stabilní výbojovou činnost za předpokladu, že je testovací 

napětí plynule snižované z hodnoty vyšší až do doby, kdy se částečné výboje stanou 

nezachytitelnými. Udává se ve voltech. 

V praxi je to napětí, při kterém ustávají částečné výboje přesahující za 

předepsaných podmínek předepsanou mezní hodnotu. 

1.3 Typy částečných výbojů 

Při měření výbojové činnosti lze rozlišit několik základních druhů a typů částečných 

výbojů. Podle umístění částečných výbojů na křivce napájecího napětí, tj. podle 

fázového úhlu částečných výbojů, lze usuzovat na druh výbojové činnosti a určit tak 

jeho povahu a místo výskytu [3]. 

1.3.1 Typ A 

Částečné výboje typu A vznikají po přiložení vnějšího napětí na zkoumaný objekt ve 

vnitřní vzduchové nehomogenitě dielektrika (obr.5). 

 

Obrázek 5: Výboje v dutině dielektrika [3]. 

Výboje tohoto typu mají přibližně stejnou velikost, v přibližně stejném počtu a 

rozmístění se objevují v kladné i záporné půlvlně na fázi mezi nulou a maximem 

zkušebního napětí (obr.6). 

Při uspořádání hrot-deska v plynech se pulsy objevují v záporné půlperiodě, hrot je 

na vysokém potenciálu. Jestliže se pulsy objevují v kladné půlperiodě, je hrot na 

zemním potenciálu [1]. 
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Obrázek 6: Modelový oscilogram částečných výbojů typu A [3]. 

Elipsa na obrázku znázorňuje periodu signálu, kde nuly značí průchod nulou, plus a 

mínus označuje kladnou a zápornou periodu harmonického signálu. 

1.3.2 Typ B 

Obrazce výbojů se objevují podobně jako u typu A na ostrých hrotech nebo hranách. 

V kladné půlvlně mají pulzy větší velikost. Pulzy částečných výbojů jsou v každé 

půlperiodě vzdáleny přibližně o stejný fázový úhel. 

1.3.3 Typ C 

Částečnými výboji typu C (obr.7) jsou vnitřní výboje ve větším množství různě velkých 

dutin, výboje na povrchu dielektrik v místě vysokého gradientu napětí, případně vnější 

výboje mezi izolací dotýkajících se vodičů. 

Tento typ výboje se může projevit v dutince v pevném izolantu, vzduchová dutinka 

v kapalném izolantu, jako výboj na povrchu bez galvanického spojení nebo neuzemněné 

kovové části měřícího obvodu [1].  

Odezvu těchto výbojů (obr.8) je možno zaznamenat ihned po zapnutí. Přičemž se 

zvyšujícím se napětí úměrně roste počet výbojů, což po nějaké době znemožní jejich 

jednotlivé rozlišení.  

 

Obrázek 7:Uspořádání při výbojích typu C [3]. 
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Obrázek 8: Modelový oscilogram částečných výbojů typu C [3]. 

1.3.4 Typ D 

Výboje typu D představují částečné výboje, kdy se dutinka nachází mezi vodičem a 

povrchem izolantu u klouzavých výbojů a nebo u povrchu elektrody pevného izolantu 

(obr.9). Velikost pulzů v jedné půlperiodě je větší než ve druhé, což je způsobeno 

odsátím nábojů z jedné strany dutinky. 

 

Obrázek 9: Uspořádání způsobující výboje typu D [3]. 

 

Obrázek 10: Modelový oscilogram částečných výbojů typu D [3]. 

1.3.5 Typ E 

Částečné výboje tohoto typu se vyskytují v dielektriku s laminární nehomogenitou 

(obr.11). Odezva měřícího obvodu je podobná jako u částečných výbojů typu C nebo D 

(obr.12). Se zvyšujícím se napětím se počet výbojů zvyšuje a v určitém okamžiku je už 

nemožné je od sebe vzájemně odlišit. 
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Obrázek 11: Dielektrikum s laminární puklinou [3]. 

 

Obrázek 12: Modelový oscilogram výboje typu E [3]. 

1.3.6 Typ G 

V tomto případě se jedná převážně o výboje v dutině mezi vodičem a dielektrikem 

(obr.13). Dutinky v dielektriku mohou obsahovat uhlíkové částečky, případně se mohou 

vyznačovat nestejnorodou povrchovou vodivostí a z toho důvodu je obtížné určit, zda-li 

se o výboje v dutině mezi vodičem a dielektrikem opravdu jedná. Rozmístění a velikost 

pulzů na sinusové křivce testovacího napětí je zcela náhodné (obr.14). 

 

Obrázek 13: Dutina mezi vodičem a dielektrikem [3]. 

 

Obrázek 14: Modelový oscilogram částečných výbojů typu G [3]. 
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1.3.7 Typ K 

Výboje typu K vznikají tehdy, je-li přítomna vnější koróna v okolí ostrých kovových 

hrotů nebo hran (obr.15). Tyto částečné výboje se v detektoru projevují jako pulzy 

umístěné pouze v jedné půlvlně napájecího napětí, symetricky rozložené okolo vrcholu 

napěťové křivky. Všechny pulzy mají srovnatelnou amplitudu a jsou od sebe vzdáleny 

přibližně stejný fázový úhel (obr.16). Při zvyšování napětí se rychle zvětšuje počet 

výbojů, jejich rozmístění je však nadále symetrické vůči maximu napájecího napětí. 

 

Obrázek 15: Uspořádání způsobující výboje typu K [3]. 

 

Obrázek 16: Modelový oscilogram částečných výbojů typu K [3]. 

1.4 Gemant-Philippovův model dielektrika 

Analýzou náhradních obvodů může být popsán vznik částečných výbojů a jejich 

základní parametry. K odvozování napěťových a energetických poměrů na dutince a na 

svorkách objektu v průběhové výbojové činnosti se využívá Gemant-Philippovův model 

(obr.17), tzv. trojkapacitní model. Kapacita dutinky je představována kondenzátorem 

C1, který je přemostěn jiskřištěm. V sérii s dutinkou je kapacita dielektrika znázorněna 

kondenzátorem C2. Zdravou část dielektrika představuje kondenzátor C3. Odpor R 

představuje odpor výbojového kanálu a KJ je kulové jiskřiště, jehož zapálení 

představuje částečný výboj. 
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Obrázek 17: Gemant-Phillipův model dielektrika a) a jeho náhradní model b) [1]. 

Jestliže na svorky objektu 1 a 2 bude přiloženo střídavé napětí u(t) a nedojde k 

přeskoku v dutince  (na kulovém jiskřišti KJ), je průběh napětí u10(t) na kondenzátoru 

C1 dán vztahem: 

    .
21

2
10 tu

CC

C
tu


  (6) 

Časový průběh sinusového napětí u(t) a fiktivního napětí u10(t) na dutince bez přeskoku 

je na znázorněno na obr.18a [1]. Při dosažení napětí na dutince (tj. okamžité velikosti 

rozdílu potenciálů protilehlých povrchů dutinky) rovnému zapalovacímu napětí UZ 

dutinky dojde k průrazu v dutince. Za předpokladu, že dutinka má stejné zapalovací 

napětí UZ, je průběh napětí u1(t) na dutince (kondenzátoru C1) znázorněn na obrázku 

18a. 

Následkem opakovaných přeskoků v dutince izolantu se kapacitní proud i(t), 

protékající objektem (izolací), superponují proudové pulsy vzniklé částečnými výboji 

(obr.18b) [1]. 
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Obrázek 18: Časové průběhy proudu a napětí [1]. 

Z toho plyne, že proudové impulsy částečných výbojů mají v různých periodách 

různé polarity. Počet výbojů vzrůstá s velikostí napájecího napětí, ale jejich amplituda 

je přibližně stejná. Náboj Δqi, vybitý v dutince izolantu jako částečný výboj, není 

shodný se zdánlivým nábojem q impulsu měřitelného na svorkách objektu. Náboj 

vybitý v dutince se rovná: 

 
  .211 ZUCCq 

 (7) 

a zdánlivý náboj naměřený na svorkách se rovná: 

 
.2 ZUCq 
 (8) 

pak 
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2
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2

21
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C
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q
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Jelikož poměr C1/C2 je neznámý, není možné určit přesnou hodnotu náboje v dutince a 

hodnota zdánlivého náboje je brána jako relativní hodnota náboje vybitého v dutince. 

1.5 Böingův model 

Böingův model (obr.19) zohledňuje, že při částečném výboji v dutince se na výbojovém 

procesu podílí kromě plochy vzduchových mezer i určitá část jejich okolí. Důsledkem 
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toho je, že se nosiče náboje mohou pohybovat podél rozhraní a ovlivňovat tak napětí na 

dutince. Tento jev zohledňuje přítomnost kapacity C4. 

 

Obrázek 19: Böningův model [3]. 

Pokud nedojde k výboji na kulovém jiskřišti KJ, pak platí U1 = U4 a odporem R4 

neprochází proud. Kapacita C5 zde představuje část kapacity pevné části dielektrika a 

odpor R4 představuje výbojové cesty mezi pevnou částí dielektrika a plochou dutinky. 

Böingův model tak zpřesňuje představu o procesu výboje (obr.20) a stejně jako 

Gemant-Philippovův model umožňuje matematicky popsat vyjádření napěťových 

rovnic, napěťové poměry na dutince a svorkách objektu, souvislosti mezi skutečným a 

zdánlivým nábojem a energetické poměry v náhradním obvodu. 

 

Obrázek 20: Průběhy napětí při výbojové činnosti podle Böningova modelu [3]. 
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U  - napětí přiložené na svorky  

U1 - napětí na dutince 

Ui  - okamžitá hodnota počátečního napětí dutinky 

UV - okamžitá hodnota zůstatkového napětí 

UZ - zotavené napětí 

ΔU1 - pokles napětí na dutince vlivem částečného výboje 

UČV - napětí na vzorku v okamžiku částečného výboje 
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2 DETEKCE A MĚŘENÍ ČÁSTEČNÝCH 

VÝBOJŮ 

Měření výbojové činnosti lze provádět různými metodami, a to jak metodami 

neelektrickými (akustickými, optickými, termoelektrickými), tak i elektrickými. Se 

vzrůstajícími požadavky na spolehlivost provozu se však stále populárnější a 

rozšířenější stávají metody označované jako „online metody“, tj. diagnostická měření 

během provozu stroje. Výhoda tohoto měření spočívá především v možnosti 

okamžitého zjištění změny stavu izolačního systému, což umožňuje včasnou detekci 

poruchy. 

Základní rozdělení detekčních metod podle projevů můžeme rozdělit do několika 

skupin podle fyzikálních a chemických projevů viz. obr.21. 

 

Obrázek 21: Projevy a detekční metody částečných výbojů [8]. 

2.1 Neelektrické metody měření částečných výbojů 

Částečné výboje v plynném, popř. kapalném izolantu vykazují kromě elektrických i 

neelektrické efekty, které lze pozorovat, ale i kvantifikovat. Jedná se především o efekty 

optické, zvukové a chemické. Optické a zvukové efekty se využívají především 

v případě klouzavých a vnějších částečných výbojů. Užití chemických diagnostických 

metod je omezeno na izolační systémy, jelikož částečné výboje mají poměrně malou 

energii. Tyto izolační systémy jsou dlouhodobě vystaveny působení částečných výbojů, 

jako jsou např. olejové náplně transformátorů. 
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2.1.1 Akustická detekce 

Akustická detekce je metoda, založená na detekci mechanických kmitů emitovaných 

částečnými výboji. Tyto impulsy vyvolávají akustické vlny, které se šíří okolním 

prostředím. Tyto zvukové vlny, vyvolané částečnými výboje, lze poté zachytit pomocí 

mikrofonů nebo jinými detektory se zesilovačem. Akustické snímače mohou být 

použity pro lokalizaci výbojů v rozvaděčích s plynovou izolací nebo v zařízeních 

ponořených v oleji. 

Pro lokalizaci korónových výbojů je vhodné použití směrových selektivních 

mikrofonů s vysokou citlivostí nad frekvenčním rozsahem slyšitelnosti (ultrazvuk). 

Akustické metody jsou nejvhodnější především pro určení místa vzniku částečných 

výbojů na transformátorech v provozu, zejména kvůli vysokému elektromagnetickému 

rušení, které nelze odstranit. 

2.1.2 Chemická detekce 

Chemická detekce je založena na detekci produktů rozkladu rozpuštěných v oleji nebo 

v plynu. Tyto produkty se hromadí během dlouhodobého provozu a chemická analýza 

může proto být použita pro odhad degradace, která byla způsobena činností částečných 

výbojů. 

Metoda zjišťování obsahu plynů rozpuštěných v oleji se nazývá analýza 

rozpuštěných plynů (DGA – Dissolved gas analysis). Tato metoda je velmi citlivá a 

není ovlivňována elektromagnetickým rušením v provozu. Různé druhy výbojů mají 

vliv na uvolňování některých plynů v izolačním oleji. Standardně se analyzuje 

vzájemný poměr pěti rozpustných plynů, a to vodíku H2, metanu CH4 a acetylenu C2H2. 

Výskyt těchto plynů pomáhá při určování druhů částečných výbojů a typických závad 

izolačních systémů s kapalným izolačním médiem. V tab.1 je uveden vztah plynů 

v izolantu vzhledem k částečnému výboji [5]. 

Tabulka 1: Vyhodnocení DGA vzhledem k částečným výbojům [5]. 

Druh plynu Vztah plynu k částečným výbojům 

vodík H2 Základní plyn charakterizující částečné výboje 

metan CH4 Přítomný při částečných výbojích ve velkých objemech 

acetylen C2H2 Přítomný při částečných výbojích ve velkých objemech 

2.1.3 Optická detekce 

Metoda využívá projevy částečných výbojů v ultrafialovém, viditelném a 

infračerveném pásmu. Při výbojové činnosti vzniká viditelné světelné záření i 

ultrafialové záření, které má vyšší energii. Spektrum tohoto záření závisí na izolaci 

obklopující zdroj částečného výboje jako je plyn nebo olej. Uplatnění této metody je 

především při zjišťování vnějších výbojů u venkovního vedení. Snímání se provádí 

pomocí kamer pracujících v ultrafialovém pásmu, optických snímačů a optických 

vláken. 
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2.2 Elektrické metody pro měření částečných výbojů 

Působením částečných výbojů vznikají v napájecí síti malé proudové impulsy. Jejich 

vyhodnocení je základem všech elektrických metod pro měření částečných výbojů. 

Tyto metody se dají rozdělit na měření globální a měření lokalizační. Při globálním 

měření částečných výbojů se částečné výboje v celém zařízení nebo v jedné jeho fázi 

najednou a sleduje se přitom celkový stav izolace. Lokalizační měření je měřením 

částečných výbojů s cílem zjistit místo jejich výskytu. V praxi se obě tyto metody 

doplňují. 

2.2.1 Galvanická metoda 

Galvanická metoda patří mezi přímé, globální metody. Princip spočívá v přímém 

snímání proudových impulzů částečných výbojů s pomocí měřící impedance, která je 

nejčastěji řešena pomocí RLC členu s ochrannými prvky, sloužící k odfiltrování 

superponovaných impulzů od napájecí frekvence. 

Nejčastěji používaným zapojením měřícího obvodu je obvod se zapojením měřící 

impedance do větve vazebního kondenzátoru (obr.22). To umožňuje snímání 

napěťových impulzů částečných výbojů. Pulsy částečných výbojů z měřeného objektu 

Ca se dostávají na měřící impedanci Zm přes vazební kondenzátor Cv. MP značí měřicí 

přístroj. Výhodou tohoto zapojení je možnost měření uzemněného objektu. 

 

Obrázek 22: Zapojení pro galvanickou metodu s měřící impedancí [1]. 

Můstkové zapojení (obr.23) pro snímání proudových impulsů částečných výbojů 

umožňuje potlačit vliv vnějšího rušení, a proto se používá za provozních podmínek. 

Vazební kondenzátor *

aC lze použít kondenzátor o kapacitě blízké měřenému objektu. 

Snímací impedance Zm a *

mZ  jsou laditelné a jejich pomocí lze vyrovnat můstek tak, aby 

měření proběhlo bez vnějšího rušení. 
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Obrázek 23: Můstkové zapojení pro galvanickou metodu [1]. 

2.2.2 Metoda induktivně vázané sondy 

Tato metoda patří mezi lokalizační metody, schopné určit s jistou pravděpodobností 

místo, ve kterém došlo ke zvýšené výbojové činnosti. Měření se provádí na stroji 

s demontovaným rotorem, tedy mimo běžný provoz stroje (režimu „off-line“). 

Sonda je tvořena feritovým jádrem s navinutou cívkou. Přikládá se nad drážku 

vinutí a společně s magnetickým obvodem statoru vznikne proudový transformátor, 

v jehož vinutí se indukují pulzy vyvolané částečnými výboji (obr.24). 

 

Obrázek 24: Principiální schéma induktivně vázané sondy [6]. 
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3 METODA UHF 

Hlavní tématem této práce je metoda UHF detekce částečného výboje. Tato metoda je 

v současné době jedna z nejpokročilejších metod. Technika měření vyzařování 

částečných výbojů v pásmu UHF (300 MHz až 3000 MHz) může být velmi užitečná 

z hlediska hodnocení stavu izolace. Metoda UHF může být prováděna v „online“ 

režimu a zároveň umožňuje lokalizovat místo poruchy. Má vyšší odolnost vůči rušení 

oproti konvenčním metodám dle IEC 60270. Nejčastěji se využívá u výkonových 

transformátorů. UHF senzory se také používají v plynem izolovaných rozvodnách (GIS 

- Gas Insulted Switchgear). Použití metody UHF umožňuje přesně zjistit místo výskytu 

částečných výbojů a dále provádět jejich analýzu a sledování. 

Metoda použití UHF senzorů k měření částečných výbojů je založena na principu, 

kdy se během výboje elektrony odtrhnou od atomu nebo molekuly a nárůstem 

elektrického pole (nárůst proudu) jsou akcelerovány a po krátké době jsou opět uvedeny 

do klidové polohy (pokles proudu). Při změnách rychlosti pohybu elektrického náboje 

dochází ke vzniku elektromagnetického pole. Do okolí se šíří vlna všemi směry. Jelikož 

je vztah mezi časovou doménou a frekvenční doménou pulzů inverzní, kratší proudové 

pulzy částečného výboje mají vyšší podíl energie u složek na vyšších frekvencích. To 

lze popsat vztahem [9]: 

 
   ./1 Ttte

T

I
ti 

 (10) 

kde t je čas (s), I je maximální proud (A) a T rychlost náběhu proudového impulzu 

(V/s). Potom náboj q (C) jednoho impulzu se dá vyjádřit jako [9]: 

 .eITq   (11) 

a jeho amplituda ve frekvenční oblasti [9]: 
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kde ω je kruhová frekvence. 

Energie částečného výboje se po vygenerování UHF signálu ztrácí v okolí (např. 

v izolacích transformátoru). Doba trvání prvotního pulzu částečného výboje je kolem 

jednotek nanosekund. Elektromagnetický pulz (důsledek částečného výboje) se šíří 

rychlostí, která je závislá na daném prostředí, od místa výbojové činnosti všemi směry 

kulovou vlnou, pokud není zdeformována lomy a odrazy. Signál, který zachytí snímač 

je většinou výsledkem mnohačetného odrazu ve zkoumaném prostoru, dále závisí na 

parametrech elektrického pole, geometrickém upořádání a rozměrech místa vzniku. Na 

obrázku 25 [12] je zobrazen typický UHF signál v časové oblasti a odpovídající 

kmitočtové charakteristiky částečných výbojových signálů způsobených pohybem částic 
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v olejové mezeře pod střídavým a stejnosměrným napětím. Je patrné, že výboj s delší 

dobou náběžné hrany odpovídá frekvenčnímu spektru kolem 1 GHz, zatímco výboj 

s krátkou dobou náběžné hrany má frekvenční spektrum v celém pásmu UHF. 

 

Obrázek 25: Průběh signálu v časové oblasti (i) a odpovídající frekvenční spektrum (ii) při 

buzení střídavým napětím (a), kladným stejnosměrným napětím (b), záporným 

stejnosměrným napětím (c) [12]. 

Obrázek 26 porovnává dva proudové impulzy, které mají stejný náboj (q = 540 

pC), ale liší se v délce náběžné hrany. Pulz s kratší dobou náběžné hrany má mnohem 

větší spektrální energii v pásmu UHF (300 – 3000 MHz). Platí, že čím je kratší doba 

náběžné hrany pulzu, tím je vyšší generovaná frekvence. 
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Obrázek 26: Efekt šířky pulzu částečného výboje a) na spektrum, b) v pásmu UHF [9]. 

Princip UHF metody detekce částečného výboje je znázorněn na obr.27. Při vzniku 

částečného výboje se začne šířit všemi směry elektromagnetická vlna, kterou detekuje 

snímač (anténa) a dále se pomocí měřícího systému vyhodnocuje.  

 

 

Obrázek 27: Princip metody UHF [7]. 

3.1 Anténa k detekci částečného výboje v pásmu UHF 

Anténa je zařízení k přijímání a vysílání elektromagnetických vln radiového spektra, 

která vyzařuje a přijímá energii z prostoru. Je navržená tak, aby vyzařovala maximální 

množství energie. Účinnost antény je dána její délkou, která by měla být blízká vlnové 

délce, na kterou byla navržena. Vlnová délka λ je dána vztahem: 
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  m
f

v
 , (13) 

kde v je rychlost šíření elektromagnetické vlny [ms
-1

] a f je frekvence [Hz]. 

Parametry antén: 

 Intenzita záření – je v daném směru definována jako výkon vyzářený anténou na 

jednotku prostorového úhlu. Intenzita záření je parametr náležící vzdálené 

oblasti a může být získán ze vztahu [18]:  

 
radWrU 2 , (14) 

 kde U je intenzita záření a Wrad je výkonová hustota záření. 

 

 Směrovost – vyjadřuje směrové vlastnosti antény v závislosti na prostorových 

souřadnicích. Určuje, jakou měrou je výkon do okolního prostoru směrován. 

Každá skutečná anténa vždy v různém směru vyzařuje s různou měrou. 

Vyjadřuje se pomocí vyzařovacích charakteristik v rovině E a H a nebo ve 3D 

vyzařovací charakteristice. Vyzařovací charakteristiky se dělí na vertikální a 

horizontální. 

 Šířka přenášeného pásma B - aby bylo možné používat anténu k přenosu 

informací, musí být přizpůsobená v určitém pásmu frekvenčního spektra a 

nikoliv pouze na jedné frekvenci. Šířka pásma udává rozmezí frekvencí, kde 

anténní parametry splňují určité parametry (například vstupní činitel odrazu). 

Pro širokopásmové antény je šířka pásma dána jako poměr maximální a 

minimální frekvence. 

 Zisk G – je definován jako poměr intenzity v daném směru k intenzitě, které by 

bylo dosaženo, kdyby všechen dodaný výkon do antény byl izotropně vyzářen, a 

lze ho vyjádřit vztahem: 
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,
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 kde U(θ,ϕ) je vyzářený výkon a Pin je výkon dodaný na vstup antény. 

 Rozptylový parametr S11 vstupu antény – vyjadřuje vstupní činitel odrazu ρ, 

obvykle přepočítaný v dB. Vstupní činitel odrazu popisuje, jak dobře je anténa 

přizpůsobena. Hraniční hodnota S11 se obvykle udává -12 dB, resp. -10 dB. V 

případě ideálního přizpůsobení by bylo ρ rovno nule a S11 by šel k minus 

nekonečnu decibelů. Veškerá energie přenesená do antény by tak byla vyzářena 

nebo spotřebována ztrátami, a energie odražené vlny by tedy byla nulová. Vztah 

mezi S11 v dB a bezrozměrným činitelem odrazu ρ je dán: 

 20

11

10

S

 . (16) 
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 Vstupní impedance antény Zvst - je vlastní vlnová impedance antény. Je vhodné, 

aby napájecí vedení mělo charakteristickou impedanci shodnou se vstupní 

impedancí antény. Pokud je anténa v rezonanci, má vstupní impedance pouze 

reálnou složku. 

 Účinnost antény η – bere v úvahu ztráty na jejím vstupu kvůli impedančnímu 

nepřizpůsobení antény k napáječi a uvnitř antény vlivem konečné vodivosti 

kovů a ztrátám v dielektriku. 

 Polarizace vlny – každá vlna obsahuje vektor elektrické a magnetické složky. 

Obě složky jsou navzájem kolmé, ale můžou se otáčet okolo vektoru šíření. 

Širokopásmové antény v pásmu UHF 

Pásmo UHF (ultra krátké vlny) se nachází v rozsahu 0,3 až 3 GHz. Tomuto pásmu 

odpovídají vlny o decimetrové vlnové délce. Dominantním mechanismem šíření vln je 

buď prostorová, nebo přímá vlna.  

K detekci signálu je používána anténa vhodné konstrukce. Ta závisí na možnostech 

při realizaci daného systému. Anténa by měla mít co největší šířku pásma v pásmu 

UHF. Aby nedocházelo k časovému zkreslení signálu, neměla by mít anténa velké 

rozměry, kvůli kterým může vzniknout časový fázový posuv. Některé používané antény 

jsou zobrazeny na obr.28 [8]. 

 

Obrázek 28: Příklady používaných antén pro UHF senzory: a) monopól, b) lichoběžníkový 

monopól, c) spirálová anténa prostorová, d) disková anténa, e) kónická anténa, 

smyčková anténa, g) spirálová anténa plošná, h) Vivaldiho anténa [8]. 

Další možností je použití bikónické antény. Jedná se o kónickou anténu doplněnou 

o zrcadlový protějšek se šířkou pásma dosahující až 1:20. Anténa se skládá ze dvou 

souměrných kuželů, jejichž vrcholy jsou umístěny proti sobě. Na obrázku 29 je 

zobrazena bikónická anténa, kde l je délka kuželů na povrchu a 2δ je úhel svírající stěny 

kužele [20]. 

 

Obrázek 29: Bikónická anténa [20]. 
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Jako vhodná anténa pro detekci částečných výbojů v pásmu UHF se jeví dvojitá 

diskónická anténa (obr.30) [20]. Jedná se o upravený typ bikónické antény a obsahuje 

dvě diskónické antény o rozdílných rozměrech. Menší diskónická anténa pokrývá 

vysokofrekvenční pásmo a větší anténa pokrývá nízkofrekvenční rozsah. 

 

Obrázek 30: Dvojitá diskónická anténa [20]. 

Anténa byla v předchozí práci [20] navržena a realizována pro výzkum UHF 

vyzařování ČV. Z obrázku 31 je patrné, že anténa je vhodná pro detekci částečných 

výbojů v pásmu 190 MHz až do minimálně 1100 MHz, kde vstupní činitel odrazu S11 je 

rovný nebo nižší než -10 dB. Nevýhodou této antény jsou její velké rozměry. Vzhledem 

k jejím velkým rozměrům a možným rozdílným mechanizmům šíření některých 

kmitočtových složek impulzního širokopásmového signálu pak může teoreticky 

docházet k jejich časovému i fázovému posuvu. To může vyústit v časové zkreslení a 

snížení hodnověrnosti záznamů měřených signálů. 

 

Obrázek 31: Simulované a reálné závislosti dvojité dikónické antény [20]. 
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3.2 Monitorovací systém 

Na obr.32 je ukázáno základní blokové schéma monitorovacího systému UHF. 

Signály z jednoho nebo více snímačů jsou zesíleny a filtrovány. Filtrace signálů může 

probíhat také ještě před samotným zesilováním. Signály jsou následně převedeny na 

jejich číslicovou interpretaci (digitalizovány). Takto získaná data se uloží v počítači. 

Každý získány pulz může být poté spojen s konkrétním časem. Velikost zobrazených 

pulzů je úměrná energii UHF signálu. Užitím speciálních softwarových nástrojů mohou 

být rozpoznány vzory v získaných datech a poskytnuty informace o podstatě zdroje 

částečného výboje. 

 

Obrázek 32: Typický UHF monitorovací systém částečných výbojů [10]. 

UHF metoda se v současné době používá především na výkonových 

transformátorech, kde umožňuje určit druh a polohu částečného výboje. Transformátor 

ale musí být opatřen UHF snímačem, který se nachází nejčastěji v tzv. dielektrickém 

okně (obr.33). Dielektrické okno je otvor v kovové nádobě transformátoru, přes který 

procházejí elektromagnetické vlny na snímací anténu. Jelikož většina transformátorů 

z výroby neobsahuje zabudované dielektrické okna, k umístění senzorů se využívají 

servisní a jiné otvory v nádobě transformátoru. Jeden z možných příkladů je senzor, 

který se do nádoby transformátoru zasunuje za provozu prostřednictvím vypouštěcího 

ventilu [11]. 
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Obrázek 33:a) Dielektrické okno v nádobě transformátoru a umístění UHF senzoru[9], b) 

Praktické použití dielektrického okna a UHF senzoru[10] 

3.3 Lokalizace zdroje částečného výboje v transformátoru 

Výpočet šíření UHF vln způsobených výbojovou činností je záležitost složitého 

numerického výpočtu. Je třeba vytvořit 3D model šíření UHF signálu daným 

transformátorem. Dále je nutné zohlednit prostředí, kde se měřený signál pohybuje, jeho 

dráhu, útlum a odrazy uvnitř nádoby. 

Jestliže jsou přívodní kabely ke snímačům stejně dlouhé a zdroj signálu je stejně 

vzdálen od obou snímačů, signál UHF dopadne na dva snímače současně. Jinak vzniká 

mezi signály na snímači časové zpoždění. Ke správnému určení zdrojů částečných 

signálů jsou zapotřebí čtyři senzory v předem předdefinovaném prostoru (obr.34). 

 

Obrázek 34: Lokalizace pomocí čtyř senzorů. [8]. 

 Signál je zaznamenáván na základě překročení spouštěcí úrovně u měřícího kanálu, na 

který dorazí signál nejdříve. Následně jsou po detekci signálů ostatními senzory 

vypočítány rozdíly dob jejich příchodu na senzory. Místo vzniku signálu je pak získáno 

řešením soustavy [8]: 
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Kde Si je pozice senzoru, vs je rychlost šíření elektromagnetického vlnění v oleji, T je 

doba šíření signálu od zdroje k nejbližšímu senzoru a t12, t13 a t14 jsou rozdíly časů šíření 

mezi určenými anténami [8]. 

3.4 Simulace UHF signálů částečných výbojů 

Pro výzkum a vývoj UHF senzorových systémů pro částečné výboje je vhodné 

disponovat zařízením, které je umí co nejpřesněji simulovat. Respektive umí napodobit 

jejich vnější projevy, jako je vyzařování elektromagnetického signálu. Úroveň 

elektromagnetického signálu by měla odpovídat úrovni skutečných částečných výbojů. 

Signál lze simulovat například pomocí velmi krátkého impulzního signálu vytvářeného 

generátorem s použitím polovodičových součástek. Příkladem je impulzní zdroj 

s lavinovým tranzistorem [8]. Ale pro pokročilejší vývoj detekce signálu je vhodné mít 

co nejvěrnější náhradní signál s odpovídajícím spektrem signálu a mělo by tedy toto 

zařízení přímo napodobovat částečný výboj. 

Zdroj vysokého napětí a definované dielektrikum je základním prvkem generátoru 

testovacího impulzu částečného výboje využívající různých typů jiskřiště. Článek [13] 

se zabývá činností výbojů způsobených pohybem částic metodou UHF. Testovací buňka 

k simulaci částečných výbojů je zobrazena na obr.36b. Skládá se ze dvou elektrod, mezi 

kterými je umístěná nádoba s transformátorovým olejem. Horní elektroda je sférická o 

průměru 1 cm a dolní je mírně konkávně tvarovaná parabolická elektroda, která 

obsahuje částice. Velikost mezery mezi elektrodami je 10 mm. Malá hliníková kulička o 

průměru 2,5 mm byla vložena do dolní konkávní elektrody, zatímco bylo vysoké napětí 

připojené k horní elektrodě. 

Signály UHF byly zachyceny pomocí digitálního osciloskopu LeCroy (4 kanály, 

šířka pásma 3 GHz) se vstupní impedancí 50 Ω. V této studii bylo použito 500 bodů na 

dílek při 10 ns/dílek se vzorkovací frekvencí 10 GS/s, který umožňuje dosáhnout šířky 

pásma při záznamu signálu až 5 GHz. 
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Obrázek 35: a) schéma zapojení měřícího obvodu, b) testovací buňka částečných výbojů [13]. 

Výsledný průběh signálu částečného výboje, generovaný v důsledku pohybu částic 

v mezeře mezi elektrodami pro různé velikosti napětí je na obrázku 37 spolu s jeho 

spektrálním vyobrazením pomocí FFT analýzy. Z něho je patrné, že charakteristický 

kmitočtový obsah takto vyzářeného signálu leží v rozsahu UHF a jeho dominantní 

frekvence na úrovni téměř 1 GHz. 

 

Obrázek 36: Průběh signálu v časové oblasti a jeho spektrum [13]. 

Simulací částečných výbojů v závislosti na tvaru elektrod se zabývá práce [14]. Na 

obrázku 38 je znázorněno uspořádání tří elektrod zdroje částečného výboje. Překližka 

impregnovaná olejem byla při testu zavěšena mezi elektrodami. Na uzemněnou 

elektrodu byly jednotlivě umístěny volné kovové částice, kovový výčnělek a neúplný 

kontakt, který byl vytvořen částí z hliníkové fólie umístěné mezi bariérovou deskou a 

zemní elektrodou, aby bylo možné co nejrealističtěji sledovat proudové impulzy 

částečných výbojů v místě poruchy. Při těchto dvou otevřených uspořádání byly 

elektrody umístěny do olejové lázně o objemu 50 litrů. Pro test kovových částic byl 

testovací článek vertikálně umístěn mezi elektrodami. Koule z nerezové oceli, 

představující částice, byla umístěna na konkávní elektrodu před vyplněním buňky 
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olejem. Zobrazení a zaznamenání signálů bylo provedeno pomocí osciloskopu s šířkou 

pásma 3 GHz.  

 

Obrázek 37: Uspořádání elektrod pro zdroj částečného výboje a) kovový výčnělek, b) neúplný 

kontakt, c) volné kovové částice [14]. 

Zdroje částečného výboje byly napájeny uvnitř hliníkové testovací komory 

naplněné vzduchem (obr. 39). Na obrázku 40 jsou zobrazeny tvary průběhu impulzu 

v závislosti na čase. 

 

Obrázek 38: Schéma měřícího zařízení [14]. 
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Obrázek 39: Průběh impulzu částečného výboje na čase, a) kladná polovina cyklu, b) záporná 

polovina cyklu [14]. 

V transformátorovém oleji existuje plyn ve dvou formách, a to v jednotlivých 

molekulách rozpuštěných v oleji a jako mikrobublinky. Mikrobublinky (průměry pod 

jednotky milimetru) mohou způsobit izolační vadu a následný vnitřní částečný výboj. 

Při takto vzniklém stavu izolace je distribuce elektrického pole nepřímo úměrná 

dielektrické konstantě izolačního média. Zatímco dielektrická konstanta vzduchu je 

oproti dielektrické konstantě oleje více jak dvakrát nižší, intenzita elektrického pole 

v mikrobublince je více než dvakrát větší než v oleji[8]. Z toho vyplývá, že dielektrická 

pevnost mikrobublinky je menší, než okolního oleje, a proto je náchylnější na vznik 

částečného výboje.  

Možnost vzniku částečného výboje ve vzduchové bublině v transformátorovém 

oleji a jeho simulací se zabývá práce [15]. K simulaci bylo vytvořeno olejové potrubí, 

ve kterém je možné vytvořit vzduchovou dutinku pomocí průtokové pumpy připojené k 

potrubí. V tomto potrubí jsou umístěny elektrody ve tvaru ploché desky, mezi které bylo 

po naplnění transformátorovým olejem přivedeno pomocí vodivé tyče střídavé napětí. 

Vodivá tyč a elektrodové desky jsou vyrobeny z mědi a olejové potrubí je z plexiskla 

s dostatečnou dielektrickou pevností. Návrh celého měřícího systému je na zobrazen na 

obr.42. 



 34 

 

Obrázek 40: Model olejového potrubí [15]. 

 

Obrázek 41: Měřící systém částečného výboje ve vzduchové dutince [15]. 

K detekci signálů byla použita monopólová anténa. Na obrázku 43 a 44 jsou 

znázorněny signály částečného výboje UHF pro stálou a pohybující se bublinku a jejich 

odpovídající spektrální distribuci. Z nich je patrné, že pro pohybující se bublinky se 

nachází dominantní frekvence kolem 100 – 300 MHz a pro stálou bublinu je spektrum 

signálu částečného výboje rozprostřeno po celé šířce pásma 1 GHz. Při experimentu 

bylo zjištěno, že napětí, při kterém vznikl výboj, je rozdílné pro stálou bublinku (13,5 

kV) a pohybující se bublinku (14,8 kV), ale nejsou uvedeny velikosti měřených 

bublinek. Průběh je zobrazen na osciloskopu se vzorkovací frekvencí 10 GHz/s.  

Použité střídavé napětí bylo postupně zvyšováno a pozorováno na osciloskopu. 

Když se začaly objevovat signály částečných výbojů, bylo zaznamenáno počáteční 

výbojové napětí a byly zaznamenány průběhy výbojových signálů. Signály částečných 

výbojů byly měřeny pomocí osciloskopu WavePro 7100, který má šířku pásma 1 GHz a 

maximální vzorkovací frekvenci 20 GS/s.  



 35 

 

Obrázek 42: Pohybující se bublinka: a) UHF signál, b) spektrum [15]. 

 

Obrázek 43: Stálá bublinka: a) UHF signál, b) spektrum [15.] 
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Další možností měřícího systému metodou UHF pro pohybující se vzduchovou 

bublinku je zobrazena na obr.45. Měřící systém se skládá ze dvou mosazných elektrod, 

mezi nimiž je variabilní olejová mezera. Vzduchová bublinka se pohybuje mezi 

elektrodami pomocí vzduchového čerpadla. Pro experiment, při kterém byla vzduchová 

bublinka umístěna přímo k elektrodě, byla vzduchová bublinka vytvářena pomocí mikro 

injekční stříkačky. Aby bublinka zůstala ve středu elektrody, byla tato elektroda 

upravena do kuželovitého tvaru. K záznamu vzorku částečného výboje a vykreslení byl 

použit systém ICM a k zachycení jednotlivých pulsů byl použit osciloskop Tektronix 

TDS 3052. V publikaci nejsou prezentovány časové ani frekvenční charakteristiky. 

 

Obrázek 44: Schéma měřícího systému a experimentální model a) pro pohybující se bublinky, 

b) pro bublinku vytvořenou na elektrodě [16]. 

Z představených postupů k simulaci částečného výboje pomocí metody UHF 

vyplývá, že transformátorový olej je vhodné prostředí pro simulaci částečného výboje, 

protože simuluje podmínky vzniku reálných částečných výbojů. Použitelným přístupem 

je pak vytváření vzduchových bublinek v oleji, které oproti oleji mají menší elektrickou 

pevnost. 

K zachycení a záznamu signálů částečných výbojů se využívá digitálního 

osciloskopu za pomocí FFT (Fast Fourier Transform – rychlá Fourierova transformace) 

analýzy časové domény nejčastěji se šířkou pásma 1 GHz. Signál byl nejčastěji 

vyhodnocován v závislosti velikosti napětí na čase (časový průběh), velikosti úrovně 

signálu na frekvenci(amplitudové a kmitočtové spektrum).  

Dalším důležitým faktorem ovlivňující vznik a velikost signálu částečného výboje 

je tvar a velikost elektrod. Na obrázku 46 jsou ukázány nejčastěji používané tvary 

elektrod k simulaci částečných výbojů. 

Sférické elektrody – hlavní výhody tohoto tvaru elektrod jsou, že nemají žádné 

ostré hrany, kde by mohly vznikat nežádoucí výboje a dají se umístit dostatečně blízko 

sebe. 

Uspořádání sférická – deska – toto uspořádání elektrod je považováno za 

nerovnoměrné pole, protože povrchy obou elektrod nejsou podobné. 

Uspořádání hrot – hrot – nevýhodou tohoto uspořádání je, že na hrotech elektrod 

vzniká vysoká intenzita a kvůli ní vzniká dlouhá přeskoková vzdálenost. A jelikož u 
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vytváření částečného výboje je žádoucí vytvořit výboj pouze na velmi krátkou, není toto 

uspořádání vhodné. 

Uspořádání deska – deska – stejně jak u sférického uspořádání lze umístit elektrody 

velice blízko sebe, ale na ostrých koncích elektrod může docházet k nežádoucím 

výbojům. Další nevýhodou je možné utlumení vzniklé vlny z výbojové činnosti mezi 

elektrodami kvůli délce elektrod. 

Často zmíněné publikace neuvádí rozměrové dimenze, jako je například vzdálenost 

mezi elektrodami nebo velikosti bublinek. 

 

 

Obrázek 45: Typy elektrod používané při simulaci částečných výbojů, a) sférické elektrody, b) 

sférická – deska, c) hrot – hrot, d) deska – deska, e) hrot – deska [17]. 
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4 NÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO SIMULACI 

ČÁSTEČNÉHO VÝBOJE METODOU UHF 

Na základě výše uvedených publikacích a teoretických znalostí bylo rozhodnuto, že 

simulační zařízení pro generaci částečných výbojů bude vhodné realizovat v nádobě 

naplněné transformátorovým olejem, ve které se budou vytvářet bublinky plynu s menší 

elektrickou pevností, ve kterých bude pomocí elektrod se sférickým průřezem 

iniciována výbojová činnost. Toto uspořádání bude doplněno měřící aparaturou pro 

snímání, záznam a následnou analýzu signálů vyzařovaných výboji. Měřící aparatura 

bude sestávat z antény, pokud možno ze širokopásmového typu, přenosové vedení, 

osciloskopu k zobrazení charakteristiky k dalšímu zpracování. 

4.1 Generace bublinek plynu a tvar elektrod 

K vytváření bublinek lze využít například vzduchovou hadičku, která s pomocí 

kompresoru dokáže vytvořit v oleji vzduchové bublinky. Možná nevýhoda tohoto 

způsobu generování bublinek spočívá v tom, že generované bublinky nemusí mít 

konstantní velikost a hůře se ovlivňuje počet vytvořených bublinek. Další možností 

vytvoření bublinek je pomocí injekční jehly. Výhoda použití injekční jehly je, že jehla 

je vyrobená z oceli a má pevný konstantní průměr výtokového otvoru a tedy bublinky 

mohou být generovány lépe reprodukovatelně a taky s menší velikostí. Poté by stačilo 

do jehly přivést vzduchové vedení a volbou tlaku řídit vytváření bublinek. Nevýhodou 

je složitější konstrukční řešení než u vzduchové hadičky. Použití injekční jehly nabízí 

možnost nejen vytvoření vzduchové bublinky, ale je možné použití plynu s menší 

elektrickou pevností, jako je například argon, který má třikrát menší elektrickou pevnost 

než vzduch (viz. Tabulka 2), ve kterém by se snáze vytvářel výboj. Díky použití argonu 

by nemuselo být přivedeno tak vysoké napětí jako při použití vzduchu. Respektive by se 

mohly potenciálové elektrody umístit do větší vzdálenosti, mezi kterými by se snadněji 

vytvářela bublinka. Argon by se do injekční jehly přiváděl z tlakové lahve redukčním 

dávkovacím ventilem. 

Tabulka 2: Elektrická pevnost používaných materiálů. 

Název Elektrická pevnost 

Transformátorový olej 200 kV/cm 

Vzduch 30 kV/cm 

Argon 10 kV/cm 

 

Vzduchová bublinka může být generována pomocí kompresoru a hadičky a 

přivedena mezi elektrody pomocí nakloněných destiček. Celý systém bude ponořen 

v nádobě naplněné transformátorovým olejem. Elektrodový systém je zobrazen na 
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obrázku 46. 

 

Obrázek 46: Návrh elektrodového systému a generaci vzduchové bublinky. 

Válcové elektrody nebo elektrody se sférickým průřezem se jeví jako vhodná 

varianta ke generaci výbojové činnosti. Čím blíže budou elektrody k sobě umístěny, tím 

bude zapotřebí nižší napětí ke vzniku výbojové činnosti. Napětí na tyto elektrody lze 

přivést pomocí vysokonapěťového kabelu. 

Při umístění elektrod dostatečně blízko sebe (<5 mm) bude zapotřebí k vytvoření 

částečného výboje ve vzniklé vzduchové bublince mezi nimi v rozmezí 10 – 15 kV 

v závislosti na velikosti vzduchové bublinky a u argonové bublinky 3 – 5 kV 

v závislosti na velikosti argonové bublinky. 

4.2 Simulace rozložení elektromagnetického pole  

V simulačním programu Ansys Maxwell byly provedeny simulace výše zmíněné 

argonové bublinky mezi elektrodami v transformátorovém oleji. Elektrody byly zvoleny 

jako PEC (perfekt conductor), na které bylo přivedeno napětí 2 kV, prostředí mezi nimi 

mělo relativní permitivitu εr = 2,4 odpovídající relativní permitivitě transformátorovému 

oleji a bublinka o průměru 2,5 mm s relativní permitivitou εr = 0,3 odpovídající relativní 

permitivitě argonu. 

Na obr. 47 jsou zobrazeny 2D modely rozložení elektrostatického pole při různé 

vzdálenosti elektrod. Z nich je patrné, že čím blíže jsou k sobě elektrody umístěny, tím 

nižší napětí je potřebné k výbojové činnosti v bublince. 
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Obrázek 47: 2D model rozložení elektrostatického pole v programu Ansys Maxwell při 

vzdálenosti elektrod a) 6 mm od sebe, b) 10 mm od sebe. 
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4.3 Měřící aparatura 

Pro dosažení srovnatelných podmínek, bylo zvoleno použití zdroje s kmitočtem 50 Hz. 

Pro vytvoření takto vysokého napětí o daném kmitočtu je nutno disponovat 

specializovanými zdroji. Vzhledem k jejich nedostupnosti bylo hledáno jiné řešení. 

Možným způsobem je použití zvyšovacího transformátoru napájeného řiditelným 

zdrojem. Jako vhodným řešením může být použití měřícího transformátoru napětí. 

Funkce měřících transformátorů spočívá v převodu velkých střídavých napětí na 

vhodnou úroveň. V tomto případě by se měřící transformátor použil jako snižující, kdy 

by se jeho nízkonapěťové vinutí budilo řiditelným AC zdrojem a na vysokonapěťové 

části vinutí by bylo k dispozici potřebné testovací napětí. Kvůli vysokému výstupnímu 

proudu je nutné do série zapojit ochranný odpor. 

Jinou možností je použití transformátoru MOT (Microwave Oven Transformer – 

transformátor pro mikrovlnné trouby). Typické výstupní napětí transformátoru MOT je 

2 kV, při výkonu přibližně 1000 W. To je ekvivalentní výstupnímu proudu o hodnotě 

0,5 A. Zkratový proud je ještě vyšší. MOT nejsou vnitřně omezené, a protože oblouk je 

v podstatě zkrat pro sekundární vinutí, výstupní proud by měl být externě omezen. To 

lze provést vložením odporového nebo indukčního zatížení do primárního nebo 

sekundárního okruhu. 

Další možností je použití rozptylového transformátoru (NST – Neon Sign 

transformer), který slouží pro zapálení výboje v neonové trubici. NST transformátory 

pracují na 50 Hz a napětí se pohybuje kolem 4 – 15 kV. Výstupní proudy se pohybují 

v desítkách až stovkách miliampérů. Výhodou je, že tyto transformátory se chovají jako 

měkké zdroje a tedy po zapálení oblouku, tedy zatížení malou impedancí napětí, značně 

poklesne. Malé NST transformátory na 100 W se používají v tiskárnách a kopírkách, 

kde slouží jako zdroje výboje. Nevýhodou těchto transformátorů je jejich cena. 

Signál generovaný částečným výbojem bude snímán širokopásmovou anténou. 

Důležitým faktorem je rozměr antény. Velký rozměr antény může mít za následek 

možný rozdíl mechanizmů šíření některých kmitočtových složek impulzního 

širokopásmového signálu a může dojít k časovému fázovému posuvu. 

Takto přijatý signál na výstupu antény bude snímán na digitálním osciloskopu. Aby 

bylo možné vyhodnotit spektra signálů do kmitočtové oblasti, bude nutné provést jejich 

výpočet prostřednictvím algoritmu rychlé Fourierovy transformace (FFT). Tato 

funkcionalita je často implementována již v samotných osciloskopech. Dá se ale 

předpokládat, že tato možnost bude používána pouze pro kontrolní účely během měření. 

Následné zpracování záznamů se bude provádět na počítači pomocí specializovaného 

software (Matlab). Dává širší možnosti nastavení transformace a zobrazení výsledků. 

Vzorkovací frekvence musí být minimálně 2 krát větší než je nejvyšší přítomná 

frekvence ve spektru vzorkovaného signálu, jinak dochází ke zkreslení vlivem 

aliasingu. Při aliasingu frekvence se ve spektru objeví jako nízké frekvence, nebo spíše 

budou od skutečných nízkofrekvenčních složek nerozpoznatelné. V praxi bývá 

vzorkovací frekvence aspoň 3 – 4 krát vyšší. Pokud má FFT jemnější rozlišovací 

frekvenci, lehčeji se detekují diskrétní frekvence. Vztah mezi těmito parametry je 

vyjádřen jako: 
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frekvence vzorkovací

pamet
signálu  akvizice délka  , (21) 

 
FFTbody

frekvencevzorkovací
frekvence írozlišovac  . (22) 

Z výše uvedené rovnice existují dva způsoby, jak zlepšit rozlišovací frekvenci. Buď 

snížit vzorkovací frekvenci, nebo zvýšit počet bodů FFT. Snížení vzorkovací frekvence 

není ideálním řešením, protože se tím sníží i rozsah frekvence. Tedy je nutné zvýšit 

počet bodů pro FFT, což vyžaduje větší paměť. 

Při nastavování FFT transformace je šířka pásma rozlišení FFT reciproční dobou 

délky měřeného signálu (obr.48). Rozsah frekvencí ve spektru je polovina vzorkovací 

frekvence osciloskopu. 

 

Obrázek 48: Nastavení šířky pásma u FFT transformace. 

 

Na obrázku 49 je zobrazen návrh měřícího systému pro simulaci částečného výboje 

metodou UHF. Skládá se z laboratorního zdroje střídavého napětí (230 V, 50 Hz), které 

je zvýšeno na požadovanou hodnotu pomocí transformátoru. Odpor R je ochranný 

odpor a odpory R1 a R2 představují odporový dělič, na kterém se odečítá voltmetrem 

velikost napětí. Snímaný signál ze širokopásmové antény bude snímán na digitálním 

osciloskopu, a pomocí napěťové sondy se přivede signál z uzemněné elektrody kvůli 

bezpečnosti osciloskopu.  
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Obrázek 49: Návrh měřícího systému pro simulaci částečného výboje. 
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5 MĚŘICÍ PRACOVIŠTĚ 

Skládá se z laboratorního řiditelného AC zdroje Diametral AC250K1D, kterým je 

buzeno nízkonapěťové vinutí transformátoru ABB TJC6[19] (obr.50). Jeho parametry 

jsou zobrazeny v Tabulce 3. Na jeho vysokonapěťové části vinutí je k dispozici 

potřebné testovací napětí. Velikost tohoto napětí se odečítá na voltmetru V. Kvůli 

vysokému špičkovému proudu v době výboje bylo nutné zapojit do série ochranný 

odpor R v podobě výkonového reostatu. Snímaný signál částečného výboje ze 

širokopásmové antény je snímán na osciloskopu. Osciloskop je připojen přes ochranný 

transformátor, pro zvýšené možného elektromagnetického rušení osciloskopu.  

 

Obrázek 50: Napěťový transformátor ABB TJC6. 

Tabulka 3: Parametry transformátoru napětí TJC 6 [19]. 

Sériové číslo 840008-9/65 

1VLT5212008655 

Převod 22000/√3||110/√3 

Výkon 50 VA 

Třída přesnosti 0,5 (3P) 

Činitel přepětí 1,9xUN/8h 

 

Na obrázku 51 je zobrazeno výsledné schéma měřícího pracoviště ke generaci 

částečných výbojů v olejové lázni. 
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Obrázek 51: Výsledné schéma měřícího pracoviště. 

Ke generaci částečných výbojů byla použita  nádoba naplněná transformátorovým 

olejem. Posuv válcových elektrod je automatický, kde jedna z elektrod je napevno 

uchycena a s druhou elektrodou se nastavuje vzdálenost mezi nimi. Ke generaci 

bublinek je pod elektrodami uchycena jehla o průměru 0,3 mm (30G), ke které je 

pomocí hadiček přiveden plyn z argonové lahve. Regulace tlaku plynu byla prováděna 

pomocí tlakového ventilu přímo na argonové lahvi a jemnější regulace na hadičce. Celý 

systém je zobrazen na obrázku 52. 

 

Obrázek 52: Elektrodový systém ke generaci částečných výbojů. 

 

Funkčnost celého systému ve vzduchu a v transformátorovém oleji bez použití 

bublinek plynu byla ověřena umístěním elektrod co nejblíže k sobě, kdy docházelo 
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k výbojovým činnostem přímo mezi elektrodami (obr.53). 

 

Obrázek 53: Částečný výboj mezi elektrodami. 

Při nastavení elektrod do těsné vzdálenosti od sebe měly bublinky plynu tendenci 

se uchytávat na elektrodách a vytvářely skupinky bublinek, které pak nepravidelně 

procházely mezi nimi. Kvůli tomu bylo nutné umístit elektrody dál od sebe do 

vzdálenosti 4,16 mm, kdy bublinky pravidelně procházely a k vytvoření výbojové 

činnosti bylo zapotřebí vyšší napětí. 

K zachycení signálu částečných impulzů byly použity 3 typy antén. Bikónická 

anténa, dvojitá diskónická anténa a monopólická anténa (obr.54). Jejich činitele odrazu 

v pásmu UHF jsou znázorněny na obrázku 55. Z něho je patrné, že monopólická anténa 

není velmi širokopásmová, ale díky jejím malým rozměrům se používá k detekci 

částečných výbojů v transformátorech v elektrárně Dukovany. 

 

Obrázek 54: Použité širokopásmové antény a) dvojitá diskónická anténa, b) bikónická anténa, c) 

monopólická anténa. 
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Obrázek 55: Činitel odrazu S11 použitých antén a) Bikónická anténa, b) Dvojitá diskónická 

anténa, c) Monopólická anténa. 

Snímaný signál se zobrazuje na osciloskopu Agilent DSO9254A s analogovou 

šířkou pásma 2,5 GHz a vzorkovací frekvencí 20 GSa/s. Ke snížení amplitudy signálu 

bylo zapotřebí použití útlumového článku (atenuátoru) -20 dB. Takto přijatý signál 

částečného impulzu je zobrazen na obrázku 56.  

 

Obrázek 56: Částečný impulz a jeho spektrum. 

Z něho je patrné, že bylo nutné připojit filtr typu horní propust (HP) k potlačení 

nízkofrekvenčních složek signálu. Použity byly filtry typu horní propust o velikostech 

mezního kmitočtu 300 MHz, 500 MHz a 800 MHz. Kvůli lepšímu stínění byly filtry při 
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měření umístěny do kovové krabičky. Přenos těchto filtrů a jejich grupové zpoždění je 

zobrazen na obrázku 57.  

 

Obrázek 57: Přenos používaných HP filtrů a jejich grupové zpoždění a) 300 MHz, b) 500 MHz, 

c) 800 MHz 
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6 NAMĚŘENÉ VÝSLEDKY 

K zachycování signálu částečných impulzů bylo na osciloskopu nastaveno segmentové 

snímání a počet segmentů byl nastaven na 16. Získané charakteristiky byly zobrazeny a 

pomocí FFT analýzy v programu Matlab byly zobrazeny jejich spektrální vyjádření. 

Takto bylo provedeno měření pro všechny tři typy antén a ke každé z nich byly 

postupně umisťovány jednotlivé filtry. Vzdálenost elektrod byla 4,16 mm pro všechny 

měření. 

Na obrázku 58 jsou zobrazeny časové a kmitočtové oblasti částečných výbojů 

zachycených bikónickou anténou, která byla umístěna v horizontální poloze a filtrem 

HP 300 MHz při napětí 13,6 kV a použití atenuátoru -20 dB. 

 

Obrázek 58: Časové a kmitočtové charakteristiky částečných výbojů získané bikónickou 

anténou s filtrem HP 300 MHz. 
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Obrázek 59: Časové a kmitočtové charakteristiky částečných výbojů získané bikónickou 

anténou s filtrem HP 500 MHz. 

Kvůli nedokonalému stínění filtru se ve spektru objevují i frekvenční složky pod 

úrovní 800 MHz (obr.60). 
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Obrázek 60: Časové a kmitočtové charakteristiky částečných výbojů získané bikónickou 

anténou s filtrem HP 800 MHz. 

Při použití dvojité dikónické antény byl použit atenuátor -20 dB ke snížení úrovně 

signálu a výbojové činnosti bylo dosaženo při napětí 15 kV. 
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Obrázek 61: Časové a kmitočtové charakteristiky částečných výbojů získané dvojitou 

dikónickou anténou s filtrem HP 300 MHz. 
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Obrázek 62: Časové a kmitočtové charakteristiky částečných výbojů získané dvojitou 

dikónickou anténou s filtrem HP 500 MHz. 
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Obrázek 63: Časové a kmitočtové charakteristiky částečných výbojů získané dvojitou 

dikónickou anténou s filtrem HP 800 MHz. 

Při měření s monopólovou anténou bylo připojeno napětí 14,5 kV a z důvodu slabé 

úrovně signálu nebyl použit atenuátor. 
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Obrázek 64: Časové a kmitočtové charakteristiky částečných výbojů získané monopólovou 

anténou s filtrem HP 300 MHz. 

Z obrázků 65 a 66 lze vidět, že v přijatých signálech převládá šum a mají velmi 

slabou úroveň. 
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Obrázek 65: Časové a kmitočtové charakteristiky částečných výbojů získané monopólovou 

anténou s filtrem HP 500 MHz. 
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Obrázek 66: Časové a kmitočtové charakteristiky částečných výbojů získané monopólovou 

anténou s filtrem HP 800 MHz. 
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7 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Tato kapitola se zabývá porovnáním dosažených výsledků pro různé antény v časové a 

kmitočtové oblasti. Dále jsou porovnány získané výsledky s publikovanými výsledky 

uvedenými v teoretické části práce.  

Na obrázku 67 je srovnání zachycených částečných výbojů s použitím filtru HP 

300 MHz. Kmitočtové spektrum je pro všechny 3 typy antén podobné s dominantní 

frekvencí kolem 400 MHz a u monopólové antény kolem 400 MHz. Frekvenční složky 

se u bionické antény objevují až do 700 MHz. 

 

Obrázek 67: Časové a frekvenční charakteristiky použitých antén s filtrem HP 300 MHz a) 

bikónická anténa, b) dvojitá diskónická anténa, c) monopólová anténa. 
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Při použití filtru HP 500 MHz došlo k posunutí frekvenčního pásma s dominantní 

frekvencí kolem 500 MHz pro bikónickou a dvojitou diskónickou anténu. Zachycený 

signál monopólickou anténou má slabší úroveň a už se v něm značně projevuje šum 

(obr.68). 

 

Obrázek 68: Časové a frekvenční charakteristiky použitých antén s filtrem HP 500 MHz a) 

bikónická anténa, b) dvojitá diskónická anténa, c) monopólová anténa. 

Na obrázku 69 jsou zobrazeny časové a kmitočtové charakteristiky částečných 

výbojů s použitím filtru HP 800 MHz. Dominantní frekvence jsou kolem 800 MHz a 

dvojité dikónické antény se frekvenční složky objevují až do 1,2 GHz. V signálu 

z monopólové antény se projevuje šum a kmitočtové složky jsou velmi slabé. 
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Obrázek 69: Časové a frekvenční charakteristiky použitých antén s filtrem HP 800 MHz a) 

bikónická anténa, b) dvojitá diskónická anténa, c) monopólová anténa. 

Ze srovnání takto zachycených charakteristik s charakteristikami uvedenými 

v práci [13] lze vidět, že úroveň signálu částečného výboje přímo mezi elektrodami je 

řádově vyšší a tomu i odpovídá úroveň v kmitočtovém spektru. 

Charakteristiky částečného výboje publikované v práci [15], kde výboj taktéž 

vznikal v bublince plynu v transformátorovém oleji při stejné velikosti napětí, mají 

velmi podobnou časovou i kmitočtovou oblast. 
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8 ZÁVĚR 

Diplomová práce je věnována problematice částečných výbojů v dielektrických 

materiálech. Porovnává projevy a detekční metody částečných výbojů. Zaměřuje se 

především na impulzní elektromagnetické vyzařování v oblasti ultrakrátkých vln. 

Metoda UHF je jedna z nejpokročilejších metod detekce částečného výboje. Používá se 

především ve výkonových transformátorech, kde včasnou detekcí a lokalizací 

částečného výboje se může předejít fatálnímu poškození transformátoru. Aby bylo 

možné tyto částečné výboje detekovat, je nutné mít zařízení, které umí co nejpřesněji 

simulovat UHF signál výbojové činnosti.  

Ke generaci částečných výbojů byla použita nádoba naplněná transformátorovým 

olejem. Výboj vznikal v bublinkách argonu, které byly přiváděny z argonové lahve a 

jehly připevněné na dně nádoby, mezi elektrody.  

Signál z generovaných částečných výbojů byl detekován pomocí širokopásmových 

antén. Byly použity tři typy antén, a to bikónická, dvojitá diskónická a monopólická 

anténa. A k potlačení nízkofrekvenčních složek byly použity filtry typu horní propust. 

Takto přijatý časový průběh signálu byl podroben algoritmu rychlé Fourierovy 

transformace k získání kmitočtového spektra signálu. Z porovnaných charakteristik 

v časové a kmitočtové oblasti vyplývá, že jako vhodnější antény k detekci částečných 

výbojů jsou bikónická a diskónická anténa. V detekovaném signálu monopólickou 

anténou se na vyšších frekvencích projevoval šum. Nicméně tato monopólická anténa se 

díky svým malým rozměrům používá k detekci částečných výbojů ve 

vysokonapěťových transformátorech v elektrárně Dukovany. 

 



 62 

LITERATURA 

[1] ZÁLIŠ, Karel. Částečné výboje v izolačních systémech elektrických strojů. Praha: 

Academia, 2005. Česká matice technická (Academia). ISBN isbn80-200-1358-x. 

[2] HAVLÍČEK, Tomáš. Částečné výboje v elektronických zařízeních pracujících na vyšších 

kmitočtech. Brno, 2009. Dizertační práce. VUT Brno. Vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav 

Boušek, Csc. 

[3] Mentlík, V. – Pihera, J. – Polanský, R. – Prosr, P. – Trnka, P.: Diagnostika elektrických 

zařízení. 1. vydání. Praha: BEN – technická literatura, 2008. 440 s. ISBN 978-80-7300- 

232-9. 

[4] HUBÁČEK, Jaroslav. Nekonvenční metody sledování částečných výbojů. Plzeň, 2013. 

Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická. Vedoucí 

práce Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D. 

[5] MACEK, Vratislav. Částečné výboje. Brno, 2014. Diplomová práce. VUT Brno, Fakulta 

elektrotechniky a komunikačních technologií. Vedoucí práce Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. 

[6] TRKOVSKÝ, Tomáš. Použití kapacitních a induktivních snímačů pro on-line detekci 

částečných výbojů. Plzeň, 2010. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

elektrotechnická. Vedoucí práce Ing. Josef Pihera, Ph.D. 

[7] PUDLO, Gregor. Advanced PD Monitoring of Power Transformer Supporting Asset 

Managment.supporting-asset-management. Dostupné z 

http://www.slideserve.com/rod/advanced-pd-monitoring-of-power-transformers-asset-

managment 

[8] ČÁP, Martin. Detekce a prostorová lokalizace částečných výbojů ve výkonových 

transformátorech metodou UHF. BRNO, 2017. Disertační práce. VUT Brno, Ústav 

teoretické a experimentální elektrotechniky. Vedoucí práce Doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. 

[9] JUDD, Martin D., Li YANG a Ian B. B. HUNTER. Partial Discharge Monitoring for 

Power Transformers Using UHF sensors Part 1: Sensors and Signal Interpretation 

[10] SHEN, Z.B. a E.F. EL-SAADANY. Localization of Partial Discharges Using UHF 

Sensors in Power Transformers. 

[11] KAŠKA, Miloš. Monitorování a lokalizace částečných výbojů v olejových 

transformátorech. 

[12] SARATHI, R., A.J. REID a M.D. JUDD. Partial discharge study in transformer oil due to 

particle movement under DC voltage using the UHF technique. Electric Power Systems 

Research: Volume 78, Issue 11. 2008, 1819-1825. 

[13] ARCHANA, M., B. KALPANA a R. SARATHI. Understanding Partial Discharge 

Activity in Transformer Oil due to Particle Movement under High Frequency AC Voltage 

Adopting UHF Technique. Conference Proceedings of ISEIM. 2011, 169 - 172. 

[14] JUDD, M.D. a G.P. CLEARY. UHF and current pulse measurements of partial discharge 

activity in mineral oil. IEE Proceedings - Science, Measurement and Technology. 

2006, 153(2), 47-54. DOI: 10.1049/ip-smt:20050103. ISSN 1350-2344. Dostupné také z: 

http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/ip-smt_20050103 

[15] JIABIN, Zhou, Ju TANG, Xiaoxing ZHANG a Fan LIU. Partial discharge ultra high 

frequency measurement system for suspended movable bubble defect in transformer. 2013. 



 63 

[16] GHAFFARIAN NIASAR, M., H. EDIN, X. WANG a R. CKEMENCE. Partial discharge 

characteristics due to air and water vapor bubbles in oil. 2011. 

[17] BHEEMA SANKAR, Paraselli. Measurement of air breakdown voltage and electric field 

using standad sphere gap method. 2011. 

[18] BALANIS, C., A., Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition, John Wiley and 

Sons, New Jersey, 2005. 

[19] ROUBAL, Zdeněk. Měření napěťového transformátoru ABB TJC6. 2013. 

[20] SMUTNÝ, Martin. Anténa pro impulzní širokopásmový signál. Brno, 2015. Diplomová 

práce. VUT Brno. Vedoucí práce Petr Drexler. 



 64 

SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

εr  Relativní permitivita. 

imax Maximální hodnota amplitudy proudového pulzu. 

T1  Doba čela. 

T2  Doba do půltýlu. 

q  Zdánlivý náboj částečného výboje. 

φi  Fázový úhel impulzu částečného výboje. 

I  Střední proud částečných výbojů. 

D  Střední kvadratický součet. 

P  Výkon částečných výbojů. 

u1(t) Průběh napětí na dutince. 

UZ Zapalovací napětí. 

i(t) Kapacitní proud. 

Δqi Náboj vybitý v dutince izolantu. 

U  Napětí přiložené na svorky.  

U1 Napětí na dutince. 

Ui  Okamžitá hodnota počátečního napětí dutinky. 

UV Okamžitá hodnota zůstatkového napětí. 

UZ Zotavené napětí. 

ΔU1 Pokles napětí na dutince vlivem částečného výboje. 

UČV Napětí na vzorku v okamžiku částečného výboje. 

I(ω) Amplituda ve frekvenční oblasti. 

Δt  Časové rozdíly. 

v  Rychlost šíření elektromagnetických vln. 

 

VHF Velmi vysoké frekvence (Very High Freqeuncy). 

UHF Ultra vysoké frekvence (Ultra High Freqeuncy). 

ČSN České technické normy. 

DGA Analýza rozpuštěných plynů (Dissolved Gas Analysis). 

GIS Plynem izolované systémy (Gas Insulted Systems). 

FFT Rychlá Fourierova transformace 
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