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Abstrakt 

V této diplomové práci je nejprve provedena rešerše na téma možnosti měření tlaku. 

Následuje matematický popis termodynamických poměrů v použité zkušební komoře 

pomocí magnetohydrodynamických a Maxwellových rovnic. Další kapitola se zabývá 

zkušební komorou, přesněji její funkcí, jejím modelem a úpravami na ní provedenými. 

V praktické části práce jsou uvedena data naměřená senzory, které jsou v kapitole také 

blíže popsány. V další kapitole jsou porovnány reakční časy jednotlivých senzorů a 

jejich frekvenční spektra, získaná za pomoci rychlé Fourierovi transformace. 

Předposlední kapitola uvádí samotné měření na reálném přístroji a v poslední kapitole 

jsou tato data analyzována a blíže popsána. 

 

Klíčová slova 

Tlak, senzor, zhášecí komora, FFT, piezoelektrické, jistič, zkrat 

 

Abstract 

In this master’s thesis there is firstly conducted research about pressure 

measurement. Next there is mathematical description of thermodynamic conditions in 

used testing chamber by using magnetohydrodynamic and Maxwell equations. Next 

chapter deals with testing chamber itself, more precisely with function, model and 

changes done to it. In practical part there are data measured by used sensors, which are 

also closer described in this chapter. In next chapter there is comparison of reaction 

times of used sensors and their frequency specters, obtaining using fast Fourier 

transformation. Second to last chapter introduces very measurement on the real device 

and in the last chapter these data are analyzed and more closely described. 

 

Keywords 

Pressure, sensor, quenching chamber, FFT, piezoelectric, circuit breaker, short 

circuit 
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1 ÚVOD 

V této diplomové práci na téma Stanovení zhášecích poměrů ve zhášecí komoře 

nízkonapěťového přístroje se zabývám naměřenými tlakovými poměry v již vytvořené a 

mnou upravené zkušební komoře, které vznikají při hoření elektrického oblouku uvnitř 

ní a také daty, získanými měřením zkratů prováděných na reálných jistících přístrojích 

od firmy SIEMENS. 

Pro měření tlaku ve zkušební komoře byly použity piezoelektrické senzory od firmy 

Kistler a to typy 601CAB, 603B a 701A.  

Ve stěně zkušební komory byly pro tyto senzory vyvrtány a závitníkem připraveny 

odpovídající otvory.  

Byly měřeny různé konfigurace umístění senzorů, ve smyslu že na horní pozici ve 

stěně zkušební komory se vystřídaly všechny 3 senzory a pro každou tuto konfiguraci 

bylo provedeno několik měření, aby bylo poté možné tyto senzory porovnat nejen mezi 

sebou na stejné pozici, ale také jednotlivě na různých pozicích. 

Pro poslední konfiguraci měření na zkušební komoře byla také provedena dodatečná 

měření ze změněnými parametry, jako je frekvence dolní propusti v zesilovači náboje a 

také časová konstanta tau, nastavení, které nám říká, jestli je ve zpětné vazbě 

integrátoru zesilovače zařazen paralelní odpor, popřípadě jak velký. 

Z grafů jsou uvedeny od každé naměřené či vypočtené závislosti vždy alespoň 

jeden, popřípadě více, když se jedná o porovnávání.  

Záměrem této diplomové práce je vyzkoušet si práci při měření se senzory tlaku a 

vyzkoušet si zpracovávání a vyhodnocování dat naměřených ve zkušební komoře, aby 

tyto zkušenosti byly využity při měření tlaků v reálném jistícím přístroji, a také literární 

rešerší získat informace o tom, jak tyto senzory fungují a jaké termodynamické poměry 

v komoře při hoření elektrického oblouku nastávají. 
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2 DRUHY TLAKOVÝCH SENZORŮ 

V této kapitole jsou uvedeny různé způsoby měření tlaku vzduchu. Pro měření bylo 

použito senzorů piezoelektrických. 

 

2.1 Piezoelektrické senzory 

Tyto senzory fungují na principu piezoelektrického jevu (Obr. 2-1). Tímto jevem 

rozumíme schopnost krystalu v některých dielektrických krystalických látkách 

(například křemen) deformovat se při přiloženém elektrickém napětí, kdy síla působící 

na krystal je závislá na velikosti náboje, případně napětí, které na krystal působí, 

popřípadě opačně, a to generovat elektrické napětí při deformování tohoto krystalu.  

Je to způsobeno tím, že se při zatížení silou (v tomto případě tlakem) posunou v 

krystalové mřížce a tím vznikne elektrický dipól, s elektrickým nábojem na daných 

plochách.  

Náboj vznikající na plochách je dán součinem působící síly a piezoelektrickou 

konstantou (rovnice 2.1). Křemen má sice tuto konstantu malou, ale ta je jen málo 

závislá na teplotě. Jeho měřící rozsah je velký díky tomu, že krystal křemene má velkou 

mechanickou pevnost a také velké teplotní rozmezí (max. 550 °C). 

Piezoelektrický jev dělíme na podélný a příčný, kdy u podélného působí síla podél 

osy X (elektrické) krystalu a náboj poté vzniká na plochách kolmých na tuto osu. 

V tomto případě je náboj závislý pouze na použité síle a na piezoelektrické konstantě.  

U příčného piezoelektrického jevu, tedy pokud působí síla ve směru osy Y 

(mechanické), vzniká elektrický náboj také na plochách kolmých k elektrické ose X, ale 

s opačnou polaritou a také je jeho velikost závislá i na rozměrech krystalu (rovnice 2.2) 

[1], [2], [3]. 

    

𝑄 =  𝐹𝑋 ∙ 𝐾𝑃         (2.1) 

kde Q je elektrický náboj, FX je síla a KP je piezoelektrická konstanta. 

𝑄 =  −𝐹𝑌 ∙ 𝐾𝑃 ∙
𝑏

𝑎
         (2.2) 

kde a, b jsou rozměry krystalu.  
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Obr. 2-1: Piezoelektrický jev [1] 

 

Měřící elementy bývají vyřezávány dle potřeby z krystalu (například křemene) 

podle toho, jakou piezoelektrickou charakteristiku potřebujeme.  

Vyrábějí se také piezorezistivní senzory, které pracují na tom principu, že po 

aplikování síly na polovodič, popřípadě kov, se změní elektrický odpor tohoto 

materiálu, a to ze dvou příčin: změnou vodivosti a změnou rozměrů materiálu při 

působení síly [3]. 

  



16 

 

Použití piezoelektrického nebo piezorezistivního senzoru se určuje hlavně podle 

toho, na jakou aplikaci chceme daný senzor použít. 

Piezoelektrické senzory mají vysokou přirozenou frekvenci, a tedy se hodí pro 

použití u měření, kde nastává velmi rychlý nárůst tlaku (až do 1µs). Také se hodí na 

používání při velkém statickém tlaku, u kterého chceme měřit tlakové pulzace, které 

mohou být velmi malé. Nehodí se ale pro měření nízkých tlaků po delší časové úseky, 

protože na senzoru vzniká relativní chyba měření. 

Z toho tedy plyne, že piezoelektrické senzory se hodí pro měření větších tlaků po 

dlouhé i krátké časové úseky, ale pro menší tlaky pouze pro kratší časové intervaly. 

Piezorezistivní senzory se hodí hlavně pro delší časové intervaly různých tlaků, protože 

na nich nevzniká zásadní chyba ani při měření menších tlaků po dlouhou dobu. 

Výstupem piezoelektrických senzorů může být buď napětí, nebo náboj. 

Výhodou senzorů s nábojovým výstupem je velmi široký rozsah teplot, nastavitelný 

rozsah tlaků a možnost provádět kvazi-statické i dynamické měření. Nevýhodou pak je 

nutnost použít speciální kabel s vysokou impedancí a nízkým rušením a také nutnost 

zesilovače náboje. 

Výhodou senzorů s napěťovým výstupem pak je možnost připojení normálním 

kabelem, a to přímo k měřícímu přístroji. Nevýhodou je nepoužitelnost pro kvazi-

statické měření a také nízký teplotní rozsah a daný rozsah tlaků [3]. 

2.2 Kapacitní senzory 

U tohoto typu senzoru se využívá toho že na kapacitní snímač, který je tvořen 

například dvěma elektrodami, kdy jedna je pevná a druhá pohyblivá (membrána), 

působí síla (tlak) a tím se mění vzdálenost mezi oběma elektrodami. Ve vztahu pro 

výpočet kapacity kondenzátoru (rovnice 2.3) se kromě vzdálenosti mezi deskami dá vše 

ostatní považovat za konstantu, a tak se rovnice zjednoduší (rovnice 2.4).  

 

𝐶 =  휀𝑟 ∙ 휀0 ∙
𝑆

𝑑
                     (2.3) 

kde C je kapacita, εr relativní permitivita, ε0 je permitivita vakua, S je plocha 

elektrod, d je vzdálenost mezi elektrodami. 

𝐶 =
𝑘1

𝑑
          (2.4) 
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Závislost kapacity na tlaku je hyperbolická. Největší citlivosti se dosahuje s tím, že 

je co nejmenší vzdálenost mezi deskami, čímž vznikají největší změny kapacity [2]. 

 

 

Obr. 2-2: Kapacitní senzor [2] 

2.3 Rezonanční senzory 

Rezonanční snímač funguje na tom principu, kdy měřený tlak působí na 

rozkmitanou část a tím způsobí změnu frekvence jejích kmitů. Základní kmity jsou 

vyvolávány například dvojicí budících cívek a změna vyvolaná tlakem je měřena 

dvojicí snímacích cívek. Tento frekvenční signál se snadno převádí na číslicový signál, 

což je výhodou. Další výhodou je také to, že rezonanční snímač je velmi přesný. 
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3 MATEMATICKÝ POPIS 

TERMODYNAMICKÝCH POMĚRŮ  

Ve zhášecí komoře nízkonapěťových přístrojů se při vypínání při zatížení nebo při 

poruše mezi kontakty zapaluje elektrický oblouk, který až do uhasnutí namáhá komoru 

jak silově, tak i tepelně. 

Matematicky se dá chování elektrického oblouku popsat pomocí 

magnetohydrodynamických rovni. Rovnice 3.1 popisuje kontinuitu toku, rovnice 3.2 je 

pak zákon zachování hybnosti a popisuje pohyb oblouku v důsledku rozložení tlaku a 

magnetickým polem. Rovnice 3.3 je zákon zachování energie [5], [6], [7]. 

𝛿𝜌

𝛿𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌�⃗�) = 0         (3.1) 

kde 𝜌 je hustota, t je čas, v je rychlost 

𝛿(𝜌�⃗⃗�)

𝛿𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌�⃗��⃗�) = 𝜌𝑓𝑒

⃗⃗⃗ ⃗ + ∇𝑝 + 𝑑𝑖𝑣𝜏̅    (3.2) 

kde fe je objemová síla, p je tlak, 𝜏̅ je tenzor viskózního tření 

𝛿(𝜌𝐻)

𝛿𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝐻�⃗�) = 

= 𝑑𝑖𝑣(𝑘∇𝑇) + 𝜌𝑓𝑒
⃗⃗⃗ ⃗ ∙ �⃗� + 𝑞𝐻 + 𝑑𝑖𝑣(𝜏̅ ∙ �⃗�) +

𝛿𝑝

𝛿𝑡
      (3.3) 

kde H je entalpie, k je koeficient tepelné vodivosti, T je teplota,  𝑞𝐻 je hustota zdroje 

tepla (Jouleovy ztráty, záření oblouku) 

Z Maxwellových rovnic (předpokládá se stacionární pole) se vychází z: 

𝑑𝑖𝑣 �⃗⃗� = 0         (3.4) 

𝑟𝑜𝑡 �⃗⃗� = −
𝛿�⃗⃗�

𝛿𝑡
         (3.5) 

𝑟𝑜𝑡 �⃗⃗⃗� = 𝐽         (3.6)  

kde B je magnetická indukce, E je intenzita elektrického pole, H je intenzita 

magnetického pole 

Také se využije Ohmova zákona v diferenciálním tvaru v magnetickém poli: 

𝐽 = 𝛾(�⃗⃗� + �⃗� × �⃗⃗�)        (3.7) 

kde J je proudová hustota, 𝛾 je měrná vodivost  
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4 KOMORA A JEJÍ ÚPRAVY 

Pro měření u této práce byla použita komora s jednou průhlednou boční stěnou, 

která se na ní nachází proto, aby se na této komoře dal zkoumat oblouk pomocí 

vysokorychlostních kamer z více směrů, a také s jednou čelní stěnou, která byla 

navrhována a upravována podle potřeb měření. 

Po každém měření bylo nutno demontovat čelní stěnu, nacházející se u elektrod, aby 

bylo možno odstranit zbytky přetaveného měděného drátku z předchozího měření a také 

připevnit drátek nový. 

 

4.1 Model komory 

Komora byla použita již vyrobená z bakalářské práce Diagnostika plazmatu 

vypínacího pochodu za pomoci dvou vysokorychlostních kamer [4]. Na této komoře 

byly navrženy úpravy takové, aby bylo možno provést nejprve zkušební měření pomocí 

jednoho senzoru a následně po odzkoušení byly navrhnuty úpravy pro všechna ostatní 

měření, a to tedy pro měření třemi senzory, které se nacházely pod sebou.  

Jelikož byla komora pro měření a zkoumání elektrického oblouku v ní použita, 

nebyly nutné žádné další úpravy konstrukce. Stěny k sobě byly připevněny šrouby a 

také mezi nimi bylo vloženo těsnění, aby plyn nikudy neunikal a měření tlaků bylo tedy 

bez takto způsobených chyb. 

Z přeměřených rozměrů a z poskytnuté výkresové dokumentace od autora již výše 

zmíněné bakalářské práce, byl vytvořen 3D model komory v programu Autodesk 

Inventor Professional 2017. 
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Obr. 4-1: Neupravená čelní stěna 

 

Obr. 4-2: Model komory 



21 

 

4.2 Úpravy komory 

Jakmile byly tyto úpravy navrženy, bylo nutno provést úpravu jedné vyměnitelné 

čelní stěny (Obr. 4-1), aby se do ní daly připevnit potřebné senzory.  

Nejprve byla provedena úprava pro připevnění jednoho senzoru uprostřed a to tak, 

že byl do stěny předvrtán otvor, do kterého byl následně závitníkem vytvořen závit M3.  

Bylo provedeno zkušební měření. Jelikož výsledky odpovídaly reálným představám, 

byly na stěně provedeny další úpravy, a to předvrtáním dalších dvou otvorů a 

připravením závitů M3 pomocí závitníků (Obr. 4-3).  

Do těchto otvorů byly poté zašroubovány senzory v adaptérech a komora byla 

připravena k měření. K připraveným pásovinám v čele komory byly připojeny přívodní 

kabely a komora samotná byla k pracovnímu stolu připevněna svorkami, aby se při 

měření nepohybovala v důsledku vznikajících sil. 

 

 

Obr. 4-3: Upravená čelní stěna 
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Obr. 4-4: Model komory s upravenou čelní stěnou 

 

Obr. 4-5: Použitá komora [4] 
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5 MĚŘENÍ TLAKOVÝCH POMĚRŮ 

V KOMOŘE A VYHODNOCENÍ DAT 

Komora, ve které se měřily tlakové poměry, byla upravena, jak je popsáno v minulé 

kapitole a následně byla připevněna svorkami k pracovnímu stolu vedle přívodnic.  

Po demontování a odejmutí čelní stěny byl mezi elektrody připevněn pomocí šroubů 

měděný drátek, který se při průchodu proudu při měření přetavil a dal vzniknout 

elektrickému oblouku mezi elektrodami. Poté byla stěna znovu vrácena na své místo a 

připevněna šrouby. 

Na přívodní pásoviny v komoře byly pomocí rázového utahováku připojeny 

přívodní kabely, připojené k přívodnicím. Do druhé čelní stěny, té, která byla pro účely 

tohoto měření upravována, byly připevněny senzory ve svých adaptérech. Adaptéry 

byly použity proto, že pro umístění senzorů bez nich je potřeba speciální vrtací nástroj a 

také má adaptér tu výhodu, že lépe drží a eliminuje tak chyby způsobené nechtěným 

pohybem senzoru při působení tlaku. 

Senzory byly připojeny každý ke svému nábojovému zesilovači Kistler 5018A. 

Nábojové zesilovače byly připojeny k laboratorním měřidlům DAQ, které posílaly 

naměřená data do PC. 

Měření proudu a napětí bylo prováděno laboratorními měřícími přístroji, 

připojenými přímo na přívodní kabely. Data z nich byla také odesílána do PC. 

Pro úvodní měření bylo zvoleno snížené napětí U = 200 V a proud IP = 2000 A. Pro 

všechny další měření byly zvoleny následující hodnoty. 

 

Parametry měření:  

U = 434 V 

I = 3014 A 

f = 50 Hz 

cosφ = 0,76 

 

 



24 

 

5.1 Použité senzory 

Při měření byly použity tyto tři senzory od firmy Kistler. 

5.1.1 Senzor 601CAB 

První z použitých senzorů je malý a velmi citlivý. Senzor typu 601C má dodatkové 

označení AB, kdy A znamená, že výstupem je elektrický náboj a B znamená, že 

zkrácenou verzi.  

Parametry tohoto senzoru jsou [8]: 

 

Tlakový rozsah:     0…250   bar 

Přetížitelnost:     300    bar 

Citlivost:      -37    pC/bar 

Pracovní teplota:    -196…350  °C 

Přirozená frekvence:   >215   kHz 

Citlivost na zrychlení (axiální)  ≤0,0020  bar/g 

Citlivost na zrychlení (radiální)  ≤0,0001  bar/g 

 

5.1.2 Senzor 603B 

Tento senzor je také malý, méně citlivý než 601CAB, ale je s kompenzací zrychlení, 

což se pro tato konkrétní měření hodí, jelikož jsou vykompenzovány vibrace, které 

nastávají při zapáleném oblouku a změnách tlaku.  

Parametry tohoto senzoru jsou [9]: 

 

Tlakový rozsah:     0…200   bar 

Přetížitelnost:     350    bar 

Citlivost:      ≈ -5    pC/bar 

Pracovní teplota:    -196…200  °C 

Přirozená frekvence:   ≈ 300   kHz 

Citlivost na zrychlení (axiální)  <0,0001  bar/g 

Citlivost na zrychlení (radiální)  <0,0001  bar/g 
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5.1.3 Senzor 701A 

Tento senzor je rozměrově největší, ale má vysokou citlivost, největší ze všech 

použitých senzorů. 

Parametry tohoto senzoru jsou [10]: 

 

Tlakový rozsah:     0…250   bar 

Přetížitelnost:     400    bar 

Citlivost:      ≈ -80    pC/bar 

Pracovní teplota:    -150…200  °C 

Přirozená frekvence:   ≈ 70   kHz 

Citlivost na zrychlení (axiální)  <0,001   bar/g 

Citlivost na zrychlení (radiální)  <0,001   bar/g 

 

5.2 Měření 

Měření probíhalo v laboratoři spínacích přístrojů ve vědecko-technickém parku 

profesora Lista při VUT FEKT. 

5.2.1 Měření 1,2 

První dvě měření byla provedena se sníženým napětím U = 200 V a sníženým 

proudem IP = 2000 A. Při těchto měřeních byl na horní pozici v čelní stěně komory 

umístěn senzor 603B, uprostřed senzor 601CAB a dole senzor 701A. Dolní propust byla 

nastavena na frekvenci f = 3kHz, časová konstanta τ byla střední. 

V tabulce 5-1 je uveden příklad naměřených hodnot z měření 1. Je zde uvedena 

pouze malá část tabulky z toho důvodu, že v každém ze sloupců uvedených v této 

tabulce je reálně naměřeno 15000 hodnot, takže je v práci uvedena alespoň část z této 

tabulky pro ilustraci.  

Z těchto dat byly následně vytvořeny průběhy proudu, napětí a tlaků v čase a byly 

s jejich pomocí z naměřených dat vypočítány veličiny potřebné pro další grafické 

závislosti. 
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Tabulka 5-1 Tabulka naměřených hodnot měření 1 (část) 

t U I p1 p2 p3 

[s] [V] [A] [bar] [bar] [bar] 

… … … … … … 

0,16522 177,875 1190,625 0,874 0,898 0,840 

0,16524 175,625 1189,844 0,890 0,928 0,834 

0,16526 173,563 1189,063 0,913 0,943 0,829 

0,16528 172,813 1187,500 0,952 0,952 0,825 

0,16530 170,563 1184,766 1,005 0,961 0,823 

0,16532 169,250 1182,813 1,067 0,978 0,825 

0,16534 170,063 1180,078 1,129 1,003 0,835 

0,16536 169,938 1177,344 1,180 1,038 0,853 

0,16538 168,188 1174,609 1,212 1,083 0,880 

0,16540 165,875 1172,266 1,218 1,140 0,914 

0,16542 164,438 1171,094 1,203 1,204 0,955 

0,16544 163,313 1171,094 1,174 1,265 1,003 

0,16546 163,188 1169,922 1,140 1,311 1,052 

0,16548 162,563 1167,969 1,110 1,338 1,102 

0,16550 161,875 1165,625 1,089 1,346 1,150 

0,16552 160,938 1161,719 1,076 1,343 1,195 

0,16554 160,750 1157,813 1,069 1,331 1,236 

0,16556 160,188 1152,734 1,062 1,318 1,269 

0,16558 159,438 1147,656 1,052 1,310 1,293 

0,16560 159,563 1142,188 1,038 1,303 1,308 

0,16562 160,688 1135,547 1,016 1,290 1,313 

0,16564 161,125 1128,516 0,989 1,267 1,308 

0,16566 162,500 1121,484 0,960 1,233 1,294 

0,16568 162,750 1113,281 0,933 1,188 1,274 

0,16570 162,250 1105,859 0,911 1,129 1,250 

0,16572 162,500 1098,438 0,890 1,059 1,223 

0,16574 163,063 1090,625 0,871 0,981 1,194 

0,16576 163,813 1082,422 0,855 0,901 1,162 

… … … … … … 
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Obr. 5-1: Časový průběh naměřeného proudu, napětí a tlaků (měření 1) 

 

Jelikož v programu Microsoft Excel jdou použít pouze dvě svislé osy a proud a 

napětí jsou velikostně poměrně rozdílné, je v dalších podobných průbězích zobrazen 

pouze časový průběh proudu.  

 

Z naměřených hodnot napětí a proudu byla vypočítána energie elektrického 

oblouku, která se postupně střádala uvnitř komory. Pro výpočet byl použit vztah  

𝐸𝑂 = ∫ 𝑢(𝑡) ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
       (5.1) 

kde EO je energie oblouku, u(t) je napětí, i(t) je proud, t je čas 

 

V programu Microsoft Excel byl výpočet proveden jako suma součinu napětí, 

proudu a diference času. 

𝐸𝑂 = ∑ 𝑈𝑛 ∙ 𝐼𝑛 ∙ 𝑑𝑡𝑛
0        (5.2) 

V tabulce 5.2 je uvedena část vypočtených energií oblouku. Suma je zde počítána 

postupně, a to tak, že k vypočítané hodnotě energie v každém řádku je připočtena 

hodnota energie z řádku minulého. 
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Tabulka 5-2 Tabulka vypočtené energie pro měření 1 

t EO 

[ms] [J] 

0 0,00 

0,02 2,76 

0,04 5,36 

0,06 8,21 

0,08 11,28 

0,1 14,59 

0,12 18,23 

0,14 23,27 

0,16 29,30 

0,18 36,04 

0,2 44,28 

0,22 52,07 

… … 

 

 

Obr. 5-2: Časová závislost energie oblouku (měření 1) 
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Obr. 5-3: Závislost tlaku (ze senzoru 603B ) na energii oblouku 

 

V závislosti na obrázku 5-3 je vidět, jak tlak postupně s rostoucí energií oblouku 

narůstá. Jelikož ale tlak nerostl konstantně, ale pulzoval, je také vidět že kolem 

pomyslného trendu růstu také pulzuje.  

Následně byly v programu Microsoft Excel pomocí analytického doplňku vypočteny 

rychlé Fourierovi transformace naměřeného signálu každého z čidel. Z vypočtených dat 

byly vytvořeny grafické závislosti zobrazující závislost amplitudy na frekvenci získané 

Fourierovou transformací. 

V grafech na obrázcích 5-4 až 5-6 je vidět, že při těchto měřeních byla nastavena 

frekvence dolní propusti v nábojovém zesilovači na 3 kHz, což je  zřejmé z toho, že 

v oblasti nad 3 kHz je amplituda výrazně omezena.  

Nejlépe z měření vychází senzor 603B, což se dalo očekávat, jelikož má 

zabudovanou kompenzaci zrychlení a tím pádem na něj nemají takový vliv vibrace, 

způsobené působením tlaku uvnitř komory.  
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Obr. 5-4: FFT senzoru 603B (měření 1) 

 

 

Obr. 5-5: FFT senzoru 601CAB (měření 1) 
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Obr. 5-6: FFT senzoru 701A (měření 1) 

 

5.2.2 Měření 3 

Toto měření bylo provedeno při parametrech uvedených výše, a to U = 434 V,  

IP = 3014 A. Na horní pozici v čelní stěně byl jako při měření 1 a 2 senzor 603B, 

uprostřed senzor 601CAB a dole senzor 701A. Dolní propust byla nastavena pro toto i 

další měření obdobně, tedy na f = 3kHz, časová konstanta τ byla střední. 

Na grafické závislosti na obrázku 5-7 je v čas 0,125s jasně vidět, jak byl elektrický 

oblouk zapálen podruhé a o chvíli později dokonce potřetí. Tlak po znovuzapálení 

oblouku viditelně narůstal znovu. 
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Obr. 5-7: Časový průběh naměřeného proudu, napětí a tlaků (měření 3) 

5.2.3 Měření 4,5 

U těchto měření byly zachovány stejné parametry. Změněny byly pozice senzorů. 

Tentokrát byl na horní pozici senzor 701A, uprostřed senzor 603B a dole senzor 

601CAB. Dolní propust a časová konstanta τ zůstaly taktéž stejné. 

5.2.4 Měření 6,7 

Parametry těchto měření zůstaly stejné, pozice senzorů se opět vystřídaly. Nahoře 

byl senzor 601CAB, uprostřed senzor 701A a dole senzor 603B. Stejné zůstalo i 

nastavení dolní propusti a časové konstanty.  

5.2.5 Měření 8 

U tohoto a všech zbývajících měření byla zachována pozice senzorů 601CAB 

nahoře, 701A uprostřed a 603B dole. Parametry měření zůstaly stejné jako u 

předchozích pěti měření. Časová konstanta byla stále nastavena na střední, ale změněna 

byla frekvence dolní propusti a to na f = 1kHz. 
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5.2.6 Měření 9 

Vše zůstalo zachováno jako u minulého měření, jedinou změnou byla frekvence 

dolní propusti, tentokrát na f = 600Hz. 

5.2.7 Měření 10 

Obdobně, u tohoto měření zůstaly parametry zachovány z minulého měření, ale 

tentokrát byla dolní propust vyřazena. 

5.2.8 Měření 11 

Pro toto měření byly parametry pořád stejné, dolní propust zůstala stále vyřazena a 

byla změněna časová konstanta τ ze střední na dlouhou, což znamená že byl vyřazen 

paralelní odpor ze zpětné vazby integrátoru v nábojovém zesilovači. 

 

Ostatní grafické závislosti s popisem z jakého jsou měření a za jakých parametrů a 

umístění senzorů jsou uvedeny v příloze. 
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6 POROVNÁNÍ POUŽITÝCH SENZORŮ 

Z naměřených dat a z vytvořených grafických závislostí proudu, napětí a tlaku na 

čase byly odečteny reakční časy jednotlivých senzorů při každém měření. Porovnat se 

díky měření za různých pozičních konfigurací dá nejen samotná reakční doba mezi 

senzory, ale také jejich reakční doba v závislosti na pozici. 

Také byly porovnány amplitudy získané FFT analýzou z naměřených dat 

jednotlivých čidel při různém umístění.  

6.1 Porovnání reakčních časů 

Reakční časy čidel byly určeny tak, že v grafu byl přibližně určen čas zapálení 

oblouku, který byl poté přesněji odečten z naměřených hodnot. Reakce každého čidla 

pak byla vypočtena z tohoto času a času odečteného z grafu a ověřeného z naměřených 

hodnot, kdy čidlo začalo registrovat změnu tlaku.  

 

Tabulka 6-1 Tabulka reakčních časů použitých senzorů 

Číslo měření 

603B 701A 601CAB 

t 

[µs] 

1 540 640 600 

2 640 680 620 

3 660 700 600 

4 520 720 380 

5 540 740 440 

6 600 660 560 

7 620 660 600 

8 640 720 740 

9 660 700 680 

10 600 600 460 

11 600 580 500 
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Zprůměrováním těchto hodnot s ohledem na použitý senzor a na pozici v čelní stěně 

bylo zjištěno, že nejlepší reakční čas na prostřední pozici měl senzor 603B, na spodní a 

horní pozici je to senzor 601CAB. Senzor 701A měl reakční časy na kterékoliv pozici 

kromě dvou případů vždy delší, než zbylé dva senzory.  

6.2 Porovnání frekvenčních spekter z FFT 

V kapitole 5 bylo uvedeno, jakým způsobem se přišlo k frekvenčním spektrům 

jednotlivých senzorů pomocí FFT.  

Porovnána byla hlavně amplituda získaná pro každý jednotlivý senzor a také 

frekvence, která byla nejvíce zastoupena. U pozdějších měření je také vidět, jak jsou 

potlačeny frekvence vyšší, než je nastavená frekvence dolní propusti v nábojovém 

zesilovači každého senzoru. 

6.2.1 Senzor 601CAB 

Když se senzor nacházel v horní pozici, měl nejvíce zastoupenou frekvenci kolem 

2kHz, v jiných pozicích kolem 1,5kHz. Z hlediska amplitudy byl tento senzor nejhorší, 

jelikož ve většině měření se hodnota amplitudy držela kolem 0,03 a v nejhorších 

případech sahala přes 0,035.  

 

Obr. 6-1: FFT senzoru 601CAB (měření 5) 
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6.2.2 Senzor 701A 

Tento senzor  měl v horní pozici nejvíce zastoupenou frekvenci 1kHz, v jiných 

pozicích to byl také 1kHz, ale výrazně se projevovala i frekvence okolo 2kHz. 

Amplitudu měl ve většině případů kolem 0,015, což je vlastně dvakrát menší než u 

senzoru 601CAB.  

 

Obr. 6-2: FFT senzoru 701A (měření 3) 
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Obr. 6-3: FFT senzoru 603B (měření 10) 
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7 MĚŘENÍ NA REÁLNÉM PŘÍSTROJI 

Měření bylo prováděno ve stejné laboratoři ve vědecko-technickém parku profesora 

Lista, jako bylo prováděno prvotní měření s modelem zhášecí komory. 

Byly použity jističe firmy SIEMENS 630A řady 3VA. Firma SIEMENS dodala pro 

tuto zkoušku celkem 8 kusů těchto jističů, které měly již připravené 4 otvory se závity 

pro adaptér k senzorům řady 603B. K otvorům před zhášecí komorou dodaných jističů 

již byly připraveny předvrtané otvory v krytu přístrojů. K otvorům za zhášecí komorou 

však v krytu otvory připravené nebyly, a tudíž je bylo nutné vyvrtat.  

Jelikož se jednalo o nové jističe, bylo nutné pro zachování čistoty uvnitř přístroje a 

pro zabránění vniknutí zbytků obráběného krytu jističe rozebrat. Po rozebrání byly 

odměřeny pozice již vyvrtaných otvorů v samotném přístroji a naznačeny na kryt. 

Pomocí dostupného nářadí byly otvory do krytu vyvrtány a jistič následně vsazen zpět. 

Z tohoto již hotového jističe byly rozměry odměřeny přesněji, jelikož přes upravený 

kryt byly vnitřní otvory přesně vidět. Naměřené rozměry byly použity pro přesné 

označení zbývajících sedmi jističů, aby bylo možné je také upravit.  

Stejné úpravy byly provedeny tedy i na zbylých přístrojích a tyto byly posléze 

složeny do původního stavu, a tedy připraveny k měření. 

Otvory před komorou měly hloubku přesně odpovídající délce závitu na adaptéru, 

ale hloubka otvorů za komorou byla větší, z čehož vyplynula nutnost použití několika 

podložek pod oba adaptéry. Kdyby nebyly použity podložky, adaptér by přesahoval přes 

vnitřní stěnu až do zhášecí komory a při vypínání zkratového proudu by došlo k opálení 

přečnívající části, a tedy k ovlivnění přesnosti měření daného senzoru a také k jeho 

možnému poškození.  

Dále bylo nutné připravit zkratovou propojku, kdy jedna strana kabelů byla 

připojena na stranu zátěže u jističe a druhá strana byla propojena pásovinou. Síťová 

strana jističe byla připojena vodiči dostatečného průřezu k přívodům na zkušební stolici. 

K fázi jedna přístroje byla připojena fáze tři zkušební stolice, aby docházelo ke zkratu 

při první fázi s posunem 60°, druhé 120° a třetí 0°. Bylo to z toho důvodu, že pro 

omezující jistič je jako nejhorší náraz napětí s posunem 60°. Vzniká tak nejstrmější 

nárůst proudu v první fázi a s tím souvisí oblouková energie, a tedy i výsledný tlak 

působící uvnitř přístroje. 
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7.1 Použité senzory 

Při měření byly použity senzory 603B firmy Kistler a to z toho důvodu, že mají 

kompenzaci zrychlení, díky které, jak se ukázalo v kapitole 6, jsou data naměřená 

těmito senzory přesnější. Senzory za zhášecí komorou přístroje byly připojeny 

k nábojovým zesilovačům Kistler 5018A a senzory před zhášecí komorou 

k zesilovačům Kistler 5011.  

Nábojové zesilovače převáděly změřený náboj na napětí a byly připojeny 

k laboratorním měřidlům DAQ, která tato naměřená data posílala do PC. Proud a napětí 

byly měřeny měřidly DAQ přímo připojenými k přívodnicím zkušební stolice. 

Na straně připojení k síti byl v pozici za komorou použit senzor 603B s označením 

P1A a v pozici před zhášecí komorou senzor 603B s označením PA. Na straně zátěže 

v pozici za komorou se nacházel senzor 603B s označením P2A a v pozici před zhášecí 

komorou senzor 603B s označením PE. 

Při popisu jednotlivých měření a jejich nastavení bude na senzory odkazováno 

pomocí výše popsaného označení. 

 

7.2 Vzorek 1 

Měření tohoto vzorku probíhalo na zkušební stolici 1.  Nastavení měření tohoto 

vzorku se nachází v tabulce 7-1. 

 

Tabulka 7-1 Nastavení měření VZ1 

U IP 

Rozsah 

P1A 

Rozsah 

PA 

Rozsah 

PE 

Rozsah 

P2A 

[V] [kA] [bar] [bar] [bar] [bar] 

690 10 10 10 10 10 

 

Každý senzor měl svou citlivost, kterou bylo nutné nastavit do nábojového 

zesilovače. Nastavit se musela také délka časové konstanty a hodnota frekvence dolní 

propusti. Toto nastavení je zaznamenáno v tabulce 7-2. 
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Tabulka 7-2 Nastavení nábojových zesilovačů 

Senzor 
Citlivost fd τc 

[pC/bar] [kHz] [-] 

P1A -4,935 10 long 

PA 5,70 10 long 

PE 5,63 10 long 

P2A -5,156 10 long 

 

Tento vzorek byl podroben třem zkratům, vždy s dostatečným časovým rozestupem 

mezi jednotlivými zkraty. Tato kapitola se přednostně zabývá jednotlivými měřeními. 

Detailnější popis a analýza dějů probíhajících při vypínání těchto zkratů se nachází 

v následující kapitole. 

7.2.1 Zkrat 1 

 

Obr. 7-1: Časový průběh naměřeného napětí a proudů (VZ1.1) 

Na obrázku 7-1 je vidět časový průběh napětí U1 a proudů I1, I2 a I3. Napětí U2 a 

U3 nebyla u tohoto vzorku měřena. 
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Obr. 7-2: Časový průběh napětí a tlaků (VZ1.1) 

Obrázek 7-2 zobrazuje časový průběh naměřených tlaků. Vidíme zde i napětí po 

jehož prvním nárůstu (odpovídá zapálení oblouku) vidíme s mírným zpožděním nárůst 

tlaku v přístroji. 

 

Obr. 7-3: Závislost tlaku na obloukové energii (VZ1.1) 
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Na obrázku 7-3 vidíme závislost tlaku, naměřeného jednotlivými senzory, na 

obloukové energii, vypočtené pomocí vzorce 5.2. Data naměřená senzorem P2A (tlak 

p4) byla proložena spojnicí trendu klouzavý průměr s periodou 7 z toho důvodu, že na 

původním průběhu bylo možno pozorovat poměrně velké vibrace, kvůli kterým velikost 

tlaku výrazně kolísala. Tato funkce funguje na takovém principu, že podle velikosti 

nastavené periody vezme daný počet záznamů a zprůměruje je a vytvoří jeden bod 

nového průběhu. Poté pokračuje v průměrování dalšího daného počtu záznamů a vytváří 

postupně celý nový průběh. Tím eliminuje tyto vibrační výkyvy. Pokud by se ale zvolila 

příliš vysoká perioda, funkce by průměrovala větší množství záznamů a tím by zásadně 

snižovala vyšší hodnoty. Tato metoda je v práci dále použita několikrát a při použití na 

ni je upozorněno i s velikostí použité periody. 

7.2.2 Zkrat 2 

Grafy a tabulky z druhého zkratu provedeném na vzorku 1 se nacházejí v příloze 

v souboru „SA1 2. zkrat“.  Pro senzor P2A (tlak 4) byl přidán klouzavý průměr 

s periodou nastavenou na 5.  

7.2.3 Zkrat 3 

Data z měření třetího zkratu provedeném na vzorku 1 jsou v příloze v souboru  

„SA1 3.zkrat“.  

 

7.3 Vzorek 2 

Vzorek 2 byl měřen taktéž na zkušební stolici 1.  V tabulce 7-3 je zapsáno nastavení 

tohoto měření. 

 

Tabulka 7-3 Nastavení měření VZ2 

U IP 

Rozsah 

P1A 

Rozsah 

PA 

Rozsah 

PE 

Rozsah 

P2A 

[V] [kA] [bar] [bar] [bar] [bar] 

690 15 12 12 12 12 
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Nastavení citlivosti, dolní propusti i časové konstanty na všech nábojových 

zesilovačích zůstalo stejné jako při měření vzorku 1 a nachází se v tabulce 7-2. 

Vzorek 2 byl podroben dvěma zkratům, vždy s dostatečným časovým rozestupem 

mezi jednotlivými zkraty. 

7.3.1 Zkrat 1 

Data z měření tohoto prvního zkratu provedeném na vzorku 2 jsou v příloze 

v souboru „SA2 1.zkrat“.  

7.3.2 Zkrat 2 

Naměřená data druhého zkratu provedeném na vzorku 2 jsou v příloze v souboru 

s názvem „SA2 2.zkrat“. 

Jak je vidět v obrázku 7-4, tlak naměřený senzorem P1A je v podstatě nulový. To je 

způsobeno tím, že při předchozím zkratu došlo k ucpání vstupu tohoto senzoru a ten 

tedy následně neměřil. 

Také je vidět, že ostatní senzory mají omezený průběh, a to z toho důvodu, že byly 

nastaveny na rozsah 12bar, což bylo při tomto zkratu překročeno. 

 

Obr. 7-4: Časový průběh napětí a tlaků (VZ2.2) 
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Na tomto vzorku nebyl prováděn třetí zkrat, jelikož se při měření druhého zkratu 

ukázalo, že je ucpán vstup senzoru P1A a ten by tedy znovu neposkytl žádná data.  

 

7.4 Vzorek 3 

Vzorek 3 byl měřen na zkušební stolici 2. To vyžadovalo propojení přívodů ke 

stolici a samotného jističe jinými dostupnými kabely, aby nebyla nutná demontáž 

kabelů u zkušební stolice 1. Poté, co byl přístroj připojen a připraven k měření, bylo 

měření nastaveno tak, jak je uvedeno v tabulce 7-4.  

 

Tabulka 7-4 Nastavení měření VZ3 

U IP 

Rozsah 

P1A 

Rozsah 

PA 

Rozsah 

PE 

Rozsah 

P2A 

[V] [kA] [bar] [bar] [bar] [bar] 

690 5 10 5 5 10 

 

Frekvence dolní propusti, časová konstanta a citlivosti zůstalo stejné a je zapsáno 

v tabulce 7-2. 

U tohoto vzorku byly provedeny tři zkraty, kdy mezi každým z nich byl dostatečný 

časový rozestup. 

7.4.1 Zkrat 1 

Data z měření tohoto prvního zkratu na vzorku 3 se nacházejí v příloze v souboru 

s názvem „SA3 1.zkrat“. 

Jelikož při tomto měření byl předpokládaná zkratový proud 5kA, nedosahovala 

velikost naměřených tlaků přes 1bar. Kvůli nízkým tlakům se do naměřených dat 

poměrně velkou měrou promítly vibrace a bylo tedy nutné průběhy proložit klouzavým 

průměrem.  

Pro senzory P1A (tlak 1) a P2A (tlak 4) byl v časovém průběhu tlaků nastaven 

klouzavý průměr na periodu 10. V závislosti naměřených tlaků na obloukové energii byl 

klouzavý průměr nastaven pro všechny senzory, a to na periodu 15. 
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7.4.2 Zkrat 2 

Grafy a tabulky získané z měření druhého zkratu na vzorku 3 se nacházejí v příloze 

v souboru pojmenovaným „SA3 2.zkrat“. 

Klouzavý průměr byl pro časový průběh tlaků nastaven na periodu 10 pro senzory 

P1A (tlak 1) a P2A (tlak 4). U grafické závislosti tlaků na obloukové energii byla 

nastavena perioda taktéž na 10 a to pro všechny senzory. 

7.4.3 Zkrat 3 

Naměřená data z třetího zkratu u vzorku 3 jsou přiložena v souboru s názvem  

„SA3 3.zkrat“. 

U časového průběhu tlaků byla perioda klouzavého průměru pro senzor P1A (tlak 1) 

nastavena na 10 a pro senzor P2A (tlak 4) na 6. Perioda u závislosti tlaků na energii 

byla pro všechny senzory nastavena na 5. 

 

7.5 Vzorek 4 

Měření vzorku 4 probíhalo zpět na zkušební stolici 1. Nastavení měření se nachází 

v tabulce 7-5. 

 

Tabulka 7-5 Nastavení měření VZ4 

U IP 

Rozsah 

P1A 

Rozsah 

PA 

Rozsah 

PE 

Rozsah 

P2A 

[V] [kA] [bar] [bar] [bar] [bar] 

440 18 15 15 15 15 

 

Nábojové zesilovače, s ohledem na citlivost, frekvenci dolní propusti a časovou 

konstantu, zůstaly nastaveny stejně, jako lze vidět v tabulce 7-2. 

Měření na vzorku 4 probíhalo ve formě tří zkratů. Mezi zkraty byla vždy dostatečná 

časová rezerva.  
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7.5.1 Zkrat 1 

Naměřená data z prvního zkratu provedeném na vzorku 4 jsou v příloze v souboru 

s názvem „SA4 1.zkrat“. 

7.5.2 Zkrat 2 

Grafické závislosti a tabulky z měření druhého zkratu na vzorku 4 se nacházejí 

v přiloženém souboru nazvaném „SA4 2.zkrat“.  

Jako u jiných měření bylo i u tohoto měření nutno provést korekci naměřených 

tlaků. Ta byla provedena z toho důvodu, že tlaky změřené ještě před spuštěním 

průchodu proudu vzorkem byly podstatně posunuté od přibližně nulové hodnoty. 

Korekce tedy byla provedena tak, že k celému průběhu daného naměřeného tlaku byla 

přičtena, popřípadě odečtena taková hodnota, o kterou byl tlak před začátkem měření 

posunut od přibližně nulové hodnoty. 

7.5.3 Zkrat 3 

Data z měření třetího zkratu na vzorku 4 jsou v přiloženém souboru pojmenovaném 

„SA4 3. zkrat“.  

 

7.6 Vzorek 5 

Tento vzorek byl taktéž měřen na zkušební stolici 1. Nastavení vzorku 5 je popsáno 

v tabulce 7-6. 

 

Tabulka 7-6 Nastavení měření VZ5 

U IP 

Rozsah 

P1A 

Rozsah 

PA 

Rozsah 

PE 

Rozsah 

P2A 

[V] [kA] [bar] [bar] [bar] [bar] 

440 36 15 15 15 15 

 

Citlivost senzorů, frekvence dolní propusti a časová konstanta nastavené 

v nábojových zesilovačích zůstaly podle nastavení v tabulce 7-2. 
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7.6.1 Zkrat 1 

Naměřená data k tomuto zkratu na vzorku 5 se nacházejí v příloze v souboru 

s názvem „SA5 1.zkrat“. 

U tohoto vzorku byl proveden pouze jeden zkrat, a to z toho důvodu, že po tomto 

prvním zkratu došlo k nějaké vnitřní poruše a jistič tedy nebyl dále schopný podstoupit 

měření dalších zkratů.  

Na obrázku 7-5 je vidět, že na fázi 2 (U2 s I2) a fázi 3 (U3 a I3) došlo 

k znovuzapálení oblouku. Vizuální ověření toho, co se uvnitř přístroje stalo nebylo 

jednoduše možné, jelikož k demontáži přístroje by bylo nutné odstranit přední kryt, 

k čemuž je potřeba, aby ovládací páka byla v poloze vypnutu, čehož nešlo z nějakého 

důvodu docílit. 

 

Obr. 7-5: Časový průběh naměřených napětí a proudů (VZ5.1) 

U tohoto měření také došlo k saturaci senzorů, jelikož rozsah měření byl nastaven 

pro všechny senzory na 15 barů, ale při vypínání oblouku se naměřené tlaky vyšplhaly 

na vyšší hodnoty. 
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7.7 Vzorek 6 

Měření vzorku 6 probíhalo na zkušební lavici 1. Nastavení zůstalo stejné jako u 

vzorku 5, protože na něm byl proveden pouze jeden zkrat. Zvýšen byl ale rozsah všech 

senzorů, jelikož ty byly při minulém měření saturovány. Nastavení je zaznamenáno 

v tabulce 7-7.  

 

Tabulka 7-7 Nastavení měření VZ6 

U IP 

Rozsah 

P1A 

Rozsah 

PA 

Rozsah 

PE 

Rozsah 

P2A 

[V] [kA] [bar] [bar] [bar] [bar] 

440 36 15 15 15 15 

 

Ostatní nastavení, tedy citlivost, frekvence dolní propusti a časová konstanta, 

zůstalo zachováno a je uvedeno v tabulce 7-2. 

Tento vzorek byl podroben třem zkratům, mezi kterými byla vždy dostatečná časová 

mezera. 

7.7.1 Zkrat 1 

Tabulky a grafické závislosti vytvořené z naměřených dat jsou v přiloženém 

souboru s názvem „SA6 1.zkrat“. 

7.7.2 Zkrat 2 

Naměřená data s vypracovanými grafickými závislostmi se nacházejí v příloze 

v souboru se jménem „SA6 2.zkrat“. 

7.7.3 Zkrat 3 

Data z měření třetího, a tedy posledního zkratu na vzorku 6 se nacházejí 

v přiloženém souboru nazvaném „SA6 3.zkrat“. 
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7.8 Vzorek 7 

Tento vzorek byl měřen, tak jako předchozí, na zkušební stolici 1. Nastavení tohoto 

měření se nachází v tabulce 7-8 níže. 

 

Tabulka 7-8 Nastavení měření VZ7 

U IP 

Rozsah 

P1A 

Rozsah 

PA 

Rozsah 

PE 

Rozsah 

P2A 

[V] [kA] [bar] [bar] [bar] [bar] 

440 55 25 25 25 25 

 

Časová konstanta, citlivost i frekvence dolní propusti zůstaly nastaveny stejně jako 

v předchozích případech, a to podle tabulky 7-2. 

Na tomto vzorku byly provedeny a měřeny dva zkraty, s dostatečným časovým 

rozestupem mezi prvním a druhým. 

7.8.1 Zkrat 1 

Data, získaná při měření tohoto zkratu, se nacházejí v příloze v souboru se jménem 

„SA7 1.zkrat“. 

7.8.2 Zkrat 2 

Naměřená data z druhého zkratu provedeného na vzorku 7 jsou uložena v příloze 

pod jménem „SA7 2.zkrat“. 

Pro časový průběh tlaků i pro závislost tlaků na obloukové energii byl pro senzor 

s označením PE (tlak 3) použit klouzavý průměr s periodou 8 kvůli viditelným vibracím 

v grafických závislostech. 

Po tomto druhém zkratu s ohledem na velké zanesení připojených senzorů po obou 

předchozích zkratech bylo rozhodnuto, že třetí zkrat se na tomto vzorku provádět 

nebude.  
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7.9   Vzorek 8 

Tento poslední vzorek byl taktéž měřen na zkušební stolici 1. Nastavení těchto 

měření je uvedeno v tabulce 7-9.  

 

Tabulka 7-9 Nastavení měření VZ8 

U IP 

Rozsah 

P1A 

Rozsah 

PA 

Rozsah 

PE 

Rozsah 

P2A 

[V] [kA] [bar] [bar] [bar] [bar] 

440 70 30 30 30 30 

 

I pro poslední měření zůstalo nastavení nábojových zesilovačů stejné a je tedy 

uvedeno v tabulce 7-2. 

Vzorek 8 prošel měřením složeným ze tří zkratů. Mezi jednotlivými zkraty byla 

vždy dostatečná časová mezera. 

7.9.1 Zkrat 1 

Data ze zkratu 1 provedeném na vzorku 8 jsou přiložena v souboru nazvaném  

„SA8 1.zkrat“. 

V časovém průběhu tlaků je pro senzor P1A (tlak 1) použit klouzavý průměr 

s periodou 10. U závislosti tlaků na obloukové energii je pro senzor P1A nastavena 

perioda klouzavého průměru na 10 a u senzoru PA (tlak 2) na 5. 

7.9.2 Zkrat 2 

Grafické závislosti a naměřená data pro druhý zkrat vzorku 8 jsou uložena v příloze 

v souboru pojmenovaném „SA8 2.zkrat“. 

V grafu závislosti tlaků na obloukové energii je u senzoru PE (tlak 3) použit 

klouzavý průměr a jeho perioda je nastavena na 10. 

U tohoto měření byl pravděpodobně ucpán vstup senzoru P1A (tlak 1), jelikož data 

z něj získaná jsou v podstatě nulová. Proto se tlak z tohoto senzoru nenachází v grafické 

závislosti tlaků na energii. 
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7.9.3 Zkrat 3 

Data z posledního měření, což je třetí zkrat na vzorku 8, se nacházejí v přiloženém 

souboru s názvem „SA8 3.zkrat“.  

Při tomto měření byl vstup senzoru P1A (tlak 1) taktéž ucpán, a tedy nenaměřil 

žádná relevantní data. Proto se také nenachází v závislosti tlaků na obloukové energii. 
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8 ANALÝZA NAMĚŘENÝCH DAT 

V této části jsou analyzována data, získaná z měření v kapitole 7. Analyzují se zde 

rychlosti reakcí jednotlivých senzorů, to je tedy čas, který uběhl od zapálení 

elektrického oblouku, který vzniká zapůsobením jističe, a tedy rozpojením obvodu, až 

do zaznamenání nárůstu tlaku měřeného těmito senzory. 

Dalším krokem je pak analýza závislosti naměřených nejvyšších hodnot tlaků 

jednotlivých senzorů na předpokládaném zkratovém proudu. Toto je provedeno 

odděleně jak pro měření prvních tří vzorků, prováděná při napětí 690V, tak pro měření 

všech zbývajících vzorků při napětí 440V. 

Další část kapitoly se pak zabývá závislostí obloukové energie, vypočítané u 

každého měření, na předpokládaném zkratovém proudu. Tak jako závislosti tlaků na 

proudu, je i toto provedeno odděleně pro vzorky měřené s napětím 690V a pro zbývající 

vzorky při napětí 440V. 

 

8.1 Rychlost reakcí senzorů 

Reakční čas senzorů tlaku byl vypočítán jako rozdíl času odečteného z časové 

závislosti tlaků, při kterém dochází k nárůstu měřeného tlaku, a času odečteného 

z časové závislosti napětí a proudů, což byl čas, kdy po nárůstu napětí došlo k zapálení 

elektrického oblouku. Tento čas říká, jakou dobu trvalo tlaku, vytvořeném obloukem, 

než se dostal od samotného oblouku k připojeným senzorům. 

Čas se dal odečítat vždy s rozlišením 20µs, jelikož tak bylo nastaveno měření pro 

všechny vzorky. Časy byly odečítány tak, že osy časové závislosti byly nastaveny na 

takové hodnoty, aby závislost zobrazovala detail nárůstů tlaku a napětí. Tento detail se 

nachází níže na obrázku 8-1. Odečtené hodnoty byly vždy také následně kontrolovány 

s naměřenými daty pro přesnost.  

Jelikož byly senzory s označením PA a PE umístěny před zhášecí komorou a 

senzory P1A a P2A až za zhášecí komorou, promítá se to do reakčních časů těchto 

senzorů tak, že senzor před komorou má vždy rychlejší reakci než jemu odpovídající 

senzor za komorou. 
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Obr. 8-1: Detail nárůstu tlaku 

Pro ilustraci je zde uveden způsob zjišťování a výpočtu reakčních časů. Na obrázku 

8-1 lze vidět, že napětí U1 začalo narůstat v čase 106,68ms. Tlak p1 začal narůstat 

v čase 106,86ms, a tedy reakční čas je 180µs. U tlaku p2 je vidět nárůst v čase 

106,82ms a reakce je tedy 140µs. Tlak p3 viditelně roste od času 106,94ms, díky čemuž 

víme, že reakční čas odpovídá 260µs. Poslední tlak p4 má reakci nejpomalejší, začíná 

růst až v čase 107,02ms z čehož vypočítáme reakční čas jako 340µs. Tyto časy i časy 

z ostatních měření se nacházejí v tabulce 8-1. 

Nejrychleji reagující senzor je senzor s označením PE s průměrným reakčním časem 

317µs. Velice podobný průměrný reakční čas má i senzor PA, a to 319µs. Oba tyto 

senzory se nacházely před zhášecí komorou a jsou tedy reakčně rychlejší než zbylé dva 

senzory. Za zhášecí komorou byl rychlejší senzor P2A s průměrným časem 391µs. 

Senzor P1A byl znatelně pomalejší s časem 418µs. Tento čas je ale ovlivněn hlavně tím, 

že při třech měřeních, u kterých měli ostatní senzory poměrně rychlé časy, tento senzor 

neměřil, a tedy tyto časy nesnižují průměrnou hodnotu reakčního času.  

Nejpomaleji reagovali senzory při měření vzorku 3, což může být zapříčiněno tím, 

že u tohoto vzorku byl předpokládaný zkratový proud pouze 5kA a dosahovalo se tedy 

pouze nízkých hodnot naměřených tlaků. 
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Tabulka 8-1 Reakční časy senzorů 

Vzorek 
tp1 tp2 tp3 tp4 

[µs] [µs] [µs] [µs] 

VZ 1.1 180 140 260 340 

VZ 1.2 200 140 140 220 

VZ 1.3 840 780 460 580 

VZ 2.1 340 220 200 320 

VZ 2.2 - 160 280 400 

VZ 3.1 900 800 780 840 

VZ 3.2 940 800 800 960 

VZ 3.3 880 780 820 900 

VZ 4.1 340 260 320 360 

VZ 4.2 420 380 360 380 

VZ 4.3 460 380 360 400 

VZ 5.1 240 160 140 240 

VZ 6.1 280 200 180 260 

VZ 6.2 300 260 220 300 

VZ 6.3 200 160 160 220 

VZ 7.1 180 140 140 180 

VZ 7.2 200 140 180 240 

VZ 8.1 200 140 160 200 

VZ 8.2 - 180 220 240 

VZ 8.3 - 160 160 240 

 

U druhého zkratu vzorku 2 a u druhého a třetího zkratu vzorku 8 nebyl počítán 

reakční čas senzoru P1A, protože u tohoto senzoru byl v těchto měřeních ucpán vstup a 

senzor tedy neměřil. 

Průměrná doba mezi reakcí senzoru PA před horní zhášecí komorou a senzoru P1A 

za horní zhášecí komorou je po zaokrouhlení 72µs. Pro spodní zhášecí komoru, tedy 

senzor PE před ní a senzoru P2A za ní je průměrná doba mezi jejich reakcemi přesných 

74µs. 
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8.2 Závislost tlaků na zkratovém proudu pro 690V 

Následující grafické závislosti se vztahují k měření všech zkratů, provedených na 

vzorcích 1,2 a 3, u kterých bylo nastaveno napětí na hodnotu 690V. 

Na obrázcích 8-2 až 8-5 se nacházejí závislosti naměřených tlaků na 

předpokládaném zkratovém proudu. Jak je z každé z těchto závislostí zřejmé, 

maximální hodnota tlaku se zvětšuje s hodnotou předpokládaného zkratového proudu.  

 

Na obrázku 8-2 pro hodnotu předpokládaného zkratového proudu 15kA je hodnota 

naměřeného tlaku p1 pouze pro první zkrat. To je z toho důvodu, že při druhém zkratu 

při proudu 15kA senzor P1A měl ucpán vstup, a tedy neměřil a třetí zkrat se při tomto 

proudu již neprováděl. 

Z této závislosti se proto dá říci to, že pro vzorek 3 (5kA) byla hodnota tlaku 

naměřeného senzorem P1A přibližně stejná pro všechny 3 zkraty na tomto vzorku 

provedené. Pro vzorek 1 (10kA) byl tlak p1 pro první a druhý zkrat přibližně stejný, ale 

při třetím zkratu poklesl o necelý 1bar. U vzorku 2 (15kA) se hodnota naměřeného tlaku 

nedá mezi jednotlivými zkraty porovnávat, jelikož byl změřen pouze při prvním. 

 

Obr. 8-2: Závislost tlaku p1 na předpokládaném zkratovém proudu 
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Obr. 8-3: Závislost tlaku p2 na předpokládaném zkratovém proudu 

 

 

Obr. 8-4: Závislost tlaku p3 na předpokládaném zkratovém proudu 
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Obr. 8-5: Závislost tlaku p4 na předpokládaném zkratovém proudu 

U zbývajících závislostí se dá říci to, že maximální hodnoty naměřeného tlaku 

senzory PA, PE i P2A odpovídají stejnému trendu.  

Trend je takový, že u vzorku 3 (5kA) jsou naměřeny přibližně stejné hodnoty pro 

všechny zkraty na všech třech srovnávaných senzorech.  

U vzorku 1 (10kA) pak maximální hodnota naměřeného tlaku klesá od prvního 

zkratu (s výjimkou tlaku p2, kdy hodnota druhého zkratu je větší než prvního). 

U vzorku 2 (15kA), kde byly měřeny pouze dva zkraty, je maximální hodnota tlaku 

naměřeného při druhém zkratu vždy vyšší, než při zkratu prvním. 

 

8.3 Závislost obloukové energie na zkratovém proudu pro 

690V 

Tato závislost je vytvořena pro porovnání obloukových energií vypočtených pro 

všechny zkraty na vzorcích 1,2 a 3. 

U vzorku 3 (5kA) jsou rozdíly mezi obloukovými energiemi při jednotlivých 

zkratech pouze desítky J, takže to v této závislosti není v podstatě poznat. 

U vzorku 1 (10kA) je rozdíl mezi prvním a druhým zkratem jen 1J, takže se 

překrývají, ale energie třetího zkratu je viditelně nižší. 
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U vzorku 2 (15kA) nebyl měřen třetí zkrat a rozdíl mezi energiemi prvního a 

druhého zkratu je již v řádu stovek až tisíců. 

Ve výsledku se dá říci, že oblouková energie každého dalšího zkratu následujícím 

po prvním je vždy nižší. 

 

Obr. 8-6: Závislost obloukové energie na předpokládaném zkratovém proudu 

 

8.4 Závislost tlaků na zkratovém proudu pro 440V 

Tyto grafické závislosti se vztahují k měření zkratů na vzorcích 4 až 8, u kterých 
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Vzorky 7 (55kA) a 8 (70kA) již dosahují přibližně stejných hodnot tlaku, jelikož 

proud u obou vzorků byl omezen na podobné hodnoty. Zase tu platí, že s každým 

dalším provedeným zkratem hodnota naměřeného tlaku klesá (s jednou výjimkou, a to 

je tlak p2 u třetího zkratu vzorku 8). 

 

Obr. 8-7: Závislost tlaku p1 na předpokládaném zkratovém proudu 
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Obr. 8-9: Závislost tlaku p3 na předpokládaném zkratovém proudu 

 

Obr. 8-10: Závislost tlaku p4 na předpokládaném zkratovém proudu 
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8.5 Závislost obloukové energie na zkratovém proudu pro 

440V 

Grafická závislost obloukové energie na předpokládaném zkratovém proudu, která 

se nachází níže, je vytvořena pro porovnání energií vypočtených z naměřených dat pro 

všechny zkraty provedené na vzorcích 4 až 8. 

U vzorku 4 (18kA) lze vidět poměrně velký rozdíl mezi energiemi prošlými při 

jednotlivých zkratech. Nejmenší energie je u zkratu prvního a to proto, že k přerušení 

tohoto zkratu došlo rychle, hned po první půlvlně zkratového proudu. U třetího zkratu 

došlo k uhašení až po druhé, tedy záporné půlvlně proudu, která byla poměrně dlouhá,  

a proto je energie z tohoto zkratu takto vysoká. 

U vzorků 5 a 6 (36kA) byla prošlá energie ve všech zkratech s mnohem menším 

rozptylem než u předchozího vzorku. Je vidět, že energie nedosáhla takové hodnoty, 

jako při třetím zkratu u předpokládaného zkratového proudu 18kA a to zase z toho 

důvodu, že u všech zkratů na těchto vzorcích docházelo ke zhášení oblouku již po první 

půlvlně zkratového proudu. 

U vzorků 7 (55kA) a 8 (70kA) je energie velice podobná, protože předpokládaný 

zkratový proud, který vzorky procházel, byl u všech zkratů prováděných na těchto 

vzorcích omezen na přibližně stejné hodnoty. U vzorku 7 je hodnota energie u druhého 

zkratu o něco vyšší než u zkratu prvního. U vzorku 8 se zase hodnota vypočtené 

obloukové energie řídí takovým trendem, že při prvním měřeném zkratu je hodnota 

energie nejvyšší a s každým dalším provedeným zkratem se hodnota snižuje v řádech 

stovek až tisíců joulů.  

Hodnota vypočtené obloukové energie se pro třetí zkrat na vzorku 7 v grafické 

závislosti nenachází, a to z toho důvodu, že třetí zkrat nebyl u vzorku 7 prováděn.  
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Obr. 8-11: Závislost obloukové energie na předpokládaném zkratovém proudu 
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9 ZÁVĚR 

V této diplomové práci je nejprve provedena literární rešerše, zabývající se hlavně 

možnostmi měření tlaku, jejich rozdělením a popisem principu každé z uvedených. 

Největší důraz je kladen na piezoelektrické senzory, jelikož ty jsou použity pro měření 

tlaků ve zkušební komoře a v reálném jistícím přístroji. 

V další kapitole je uveden matematický popis termodynamických poměrů, které 

jsou uvnitř použité komory při zkoumání tlaku za hoření vyvolaného oblouku. 

Následující kapitola se zabývá samotnou použitou zkušební komorou. Je zde uveden 

její stručný popis a také to, že již byla využita při bakalářské práci Diagnostika 

plazmatu vypínacího pochodu za pomoci dvou vysokorychlostních kamer. Dále jsou 

zde popsány úpravy, které byly provedeny na vyměnitelné čelní stěně zkušební komory 

poté, co bylo navrhnuto vhodné rozmístění senzorů v závislosti na vnitřní uspořádání a 

rozměry zkušební komory a použitých senzorů. Obsahem kapitoly je i 3D model 

zkušební komory v programu Autodesk Inventor Professional 2017. Jedná se o dva 

celkové pohledy na model a také 2 pohledy na vyměnitelnou stěnu komory před 

provedením navrhnutých úprav a po jejich provedení.  

Poté následuje kapitola věnovaná samotnému měření. V ní jsou uvedeny příklady 

tabulek naměřených hodnot pro některá měření. Jsou značně redukovány, jelikož při 

každém měření jich bylo naměřeno 15000 pro každý senzor a pro každou tuto hodnotu 

byl také měřen čas, napětí a proud. Nacházejí se zde hlavně pro ilustraci toho, jak 

vypadala naměřená data, se kterými se dále pracovala při tvorbě závislostí.  

Další kapitola se zabývá porovnáním použitých čidel s ohledem na reakční časy od 

zapálení oblouku po zaregistrovanou změnu tlaku na každém z nich. Součástí je i 

porovnání frekvenčního spektra jednotlivých čidel získané pomocí rychlé Fourierovi 

transformace v programu Microsoft Excel. 

Náplní předposlední kapitoly je měření na jističi od firmy SIEMENS. Popsány jsou 

zde jednotlivé zkraty provedené na dostupných vzorcích a data při nich naměřená. 

Závěrečná kapitola analyzuje data z předchozí kapitoly a podrobně je popisuje a 

porovnává s ohledem na nastavené napětí zkoušek a jednotlivé senzory. Nejdůležitějším 

výstupem jsou uvedené závislosti naměřených tlaků a vypočtených obloukových energií 

na předpokládaném zkratovém proudu. 
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Seznam symbolů a zkratek 

Zkratky: 

FFT  … rychlá Fourierova transformace 

VZ   … vzorek 

Symboly: 

U  … napětí      [V] 

IP  … předpokládaný zkratový proud  [A] 

Q  … náboj      [C] 

F  … síla      [N] 

Kp  … piezoelektrická konstanta   [C/N] 

b,a   … rozměry krystalu    [m] 

C  … kapacita     [F] 

εr  … relativní permitivita    [-] 

ε0  … permitivita vakua    [F/m] 

S  … plocha elektrod    [mm2] 

d  … vzdálenost mezi elektrodami   [mm] 

ρ  … hustota      [kg/m3] 

t  … čas      [s] 

v  … rychlost     [m/s] 

fe  … objemová síla     [N/m3] 

p  … tlak      [bar] 

τ  … viskózní tření     [m2/s] 

H  … entalpie     [J] 

k  … koeficient tepelné vodivosti   [Wm-1K-1] 

T  … teplota      [°C] 

qH  … hustota zdroje tepla    [W/m2] 

B  … magnetická indukce    [T] 

E  … intenzita elektrického pole   [V/m] 

H  … intenzita magnetického pole   [A/m] 

J  … proudová hustota    [A/m2] 

γ  … měrná vodivost    [S/m] 
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E0  … oblouková energie    [J] 

fd  … frekvence dolní propusti   [Hz] 

τc  … časová konstanta    [-] 
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Příloha 1 – Grafické závislosti z měření je uložena na přiloženém CD 

Příloha 2 – Měření na jističi je uložena na přiloženém CD 


