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ABSTRAKT 
 

Diplomová práce pojednává o možnostech využití matematické statistiky  
při optimalizaci procesu tlakového lití u vysokonapěťových přístrojových 
transformátorů. V úvodu práce je zařazena teoretická rozvaha týkající se samotného 
licího procesu a veškerých náležitostí s ním spjatých. Na ni pozvolna navazuje 
klíčová početní část. Nejprve je rozebrána problematika variability u jednotlivých 
licích strojů a poté je provedena regresní analýza s cílem prokázání závislosti 
(vztahu) mezi částečnými výboji a (klíčovými) parametry licího procesu. V závěru  
je navržena „optimální“ licí sekvence a probrána problematika alternativního přístupu 
za pomoci plánovaného experimentu.  
 
Klíčová slova: 
 
Transformátor, částečné výboje, MiniTab, směrodatná odchylka, histogram, regresní 
analýza, Spearmanův korelační koeficient pořadí, plánovaný experiment (DOE). 
 

ABSTRACT 
 

This thesis deals with choises of using mathematical statistics when 
optimizing the compression casting process of high-voltage device transformer. 
There is a theoretical consideration to be found in the introduction which concerns 
the compression casting itself and all necessary information connected with it. Then 
there is a key numerical analysis part following. In the first instance there are 
variability problems of individual casting device discussed and then a regression 
analysis made to demonstrate and prove a link between the partial discharge and 
the key parameters of casting process. Finally an “optimal” casting sequence  
is suggested and alternative attitude problems with the assistance of Design  
of Experiments (DOE) are discussed. 
 
Key words: 
 
Transformer, partial discharge, MiniTab, standard deviation, histogram, regression 
analysis, Spearman´s order correlation coefficient, Design of Experiments (DOE). 
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0 ÚVOD 

 
Řízení kvality1 obecně zahrnuje široké spektrum činností zabývajících  

se stabilizací zavedeného systému2 organizace nebo jeho modifikací, či dokonce 
jeho zavedením. Takovýto systém se vždy skládá obecně z n procesů3, na jejichž 

konci vznikne ve výrobní oblasti produkt ve formě výrobku. V nevýrobní oblasti  
se jedná o produkt ve formě služby. Je proto zřejmé, že „jakostní“ výrobek je vždy 
výstupem z „jakostních“ procesů. Pro správnou dimenzaci4 a řízení procesů se 
využívají nejrůznější metody, které jsou již známy mnoho desítek let a byly k tomuto 
účelu převzaty (např. nejrůznější statistické metody – testy hypotéz apod.) nebo 
vyvinuty novější (např. metoda Six Sigma, Plánovaný experiment, indexy 
způsobilosti a další). Osvojení si těchto metod může být pro organizace mnohdy 
klíčovým tahem, jak své procesy optimálně dimenzovat a řídit. Účelem bývá 
pokaždé obligatorní minimalizace, popř. eliminace, počtu neshodných výrobků 
(kusů). Zmíněné kroky vedou často k nemalé úspoře finančních prostředků. Je tedy 
zcela logické, že se tyto pojmy dostávají nyní i v České republice do popředí 
všeobecného zájmu. Organizace tak získávají kýženou konkurenční výhodu, která  
je nezbytná pro zdravé fungování organizace v dnešním turbulentním tržním 
prostředí.  

Tato diplomová práce se zaobírá možným využitím statistických metod 
v podnikové praxi, a to konkrétně u problematiky částečných výbojů vyskytujících  
se u vysokonapěťových přístrojových transformátorů vyráběných v organizaci ABB 
s.r.o. – divize transformátorů v Brně. Výstupy by měly podat odpovědi na následující 
otázky: „Existuje souvislost (závislost) mezi (klíčovými) parametry samotného licího 
procesu a velikostí zjištěných částečných výbojů?“ Potvrdí-li se tato hypotéza, tak 
„existují nějaká doporučení, jak optimálně nastavit tyto parametry licího procesu  
u vysokonapěťových přístrojových transformátorů, aby došlo k případné minimalizaci 
částečných výbojů?“ 

Přestože otázka částečných výbojů, konstrukčních zákonitostí transformátorů 
a samotného licího procesu přesahuje rámec této diplomové práce, tak při vhodném 
rozboru problematiky, fokusaci a stanovení určitých zjednodušujících předpokladů 
analýzu provést lze. 
 

                                                 
1 Dle ČSN EN ISO 9000:2006 se pod pojmem kvalita rozumí: „Stupeň splnění požadavků souborem 
inherentních znaků produktu“ [7].  

2 Dle ČSN EN ISO 9000:2006 se pod pojmem systém rozumí: „Soubor vzájemně souvisejících prvků“ 
[7].  

3 Dle ČSN EN ISO 9000:2006 se pod pojmem proces rozumí: „Soubor vzájemně souvisejících nebo 
působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy“ [7]. 

4 Pod pojmem dimenzace procesu se rozumí přidělení daným procesům adekvátní zdroje (materiál, 
lidé, zařízení, metody, prostředí). 
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1 SPOLEČNOST ABB s.r.o. 

 
Společnost ABB Ltd. sídlící ve švýcarském Curychu patří mezi jednu 

z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zabývajících se vývojem technologií 
pro automatizaci a energetiku. Působí ve 100 zemích světa a zaměstnává  
na 120 000 zaměstnanců. V České republice existuje společnost ABB s.r.o. (dále 
jen ABB) od roku 1970 s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově, Jablonci nad 
Nisou a Plzni. Portfolio činností je velmi rozsáhlé, proto je organizační členění 
strukturováno na jednotlivé divize [12]: 

• Power Products (Výrobky pro energetiku) se zabývá výrobou a dodávkami 
produktů pro rozvodny, přístrojů VVN/VN, přístrojů a rozváděčů VN, ochran 
pro energetiku a průmysl, přístrojových transformátorů a senzorů, výkonových 
a distribučních transformátorů, kabelů a kabelových systémů VVN. V oblasti 
služeb poskytuje modernizaci, opravy, konzultace, poradenství, diagnostiku, 
servisní aktivity a hot line. 

• Power Systems (Systémy pro energetiku) se zabývá komplexními dodávkami 
pro energetiku (projektování a výstavby rozvoden a transformoven, speciální 
stavby), systémy rozvoden VVN/VN (ochrany, řídící systémy), systémy 
měření a regulace v energetice. V oblasti služeb poskytuje modernizaci, 
opravy, konzultace, poradenství, diagnostiku, servisní aktivity a hot line. 

• Automation Products (Výrobky pro automatizaci). V této divizi se vyvíjí  
a vyrábí frekvenční měniče, motory a generátory, přístroje a rozvaděče 
nízkého napětí, výkonová elektronika. 

• Proces Automation (Průmyslová automatizace). Cílem divize průmyslové 
automatizace je poskytovat svým zákazníkům nejlepší řešení pro řízení  
a optimalizaci provozů a aplikační znalosti specifické pro průmyslová odvětví 
(např. ropný a plynárenský průmysl, chemický a farmaceutický průmysl  
a další). Za pomocí těchto aktivit dochází ke zlepšení výrobních prostředků  
a úspoře energie. 

• Robotics (Robotika). Společnost ABB je považována za předního dodavatele 
robotů pro průmyslové aplikace jako jsou svařování, lakování, montáž, 
manipulace a další. 

1.1 Divize Power Products (Výrobky pro energetiku) 

 
Tato divize sídlí v Brně na ulici Vídeňská 117 a zabývá se kompletní výrobou 

přístrojových transformátorů vysokého napětí pro průmyslové využití. Jsou zde 
produkovány transformátory jak pro vnitřní tak i venkovní použití. Součástí komplexu 
je zkušebna a exportní sklad.  
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2 ÚVODNÍ POJMY 

2.1 Transformátor 

 
Dle normy ČSN EN 60044-1 se pod pojmem přístrojový transformátor rozumí: 

„Transformátor určený k převodu měřené veličiny do měřících přístrojů, elektroměrů, 
ochran a jiných podobných zařízení“ [8]. Pojem transformátor proudu je v citované 
normě interpretován následovně: „Transformátor proudu je přístrojový transformátor, 
u něhož je za normálních provozních podmínek sekundární proud v podstatě 
úměrný primárnímu proudu“ [8]. Dle jiných pramenů se jedná o zařízení pro převod 
nebo oddělení dvou elektrických obvodů, jehož princip je založen  
na elektromagnetické indukci. Fyzikální jev – elektromagnetickou indukci objevil  
M. Faraday na základě experimentů vycházejících z úvah o těsné souvislosti 
elektrických a magnetických jevů. Jestliže je vodivý obvod např. rovinný závit 
v časově proměnném magnetickém poli, pak v obvodu vzniká indukované elektrické 
pole a na koncích obvodu pak indukované elektromotorické napětí Ui. Je-li obvod 
uzavřen, prochází jím indukovaný proud Ii. Elektromagnetická indukce však nastane 

i v případě, že magnet bude v klidu a obvod se bude pohybovat, popř. když bude 
v klidu obvod i magnet, ale magnetická indukce pole magnetu se bude měnit (např. 
změnou proudu ve vinutí elektromagnetu, tzn. přivedení střídavého proudu). 
Faraday tedy objevil, že magnetické pole vytváří elektrický proud. Navinutím dvou 
cívek na společné jádro a změnou proudu v jedné z nich vznikal proud ve druhé 
cívce [1].  

Koncepčním řešením jsou transformátory jednofázové nebo třífázové5. 
Obecně jednofázový transformátor tvoří dvě cívky (primární a sekundární)  
na společném ocelovém jádře6. Primární cívka je připojena ke zdroji střídavého 
napětí U1 a prochází jí střídavý proud I1. Ten vytváří v jádře transformátoru 

proměnné magnetické pole a v libovolném závitu primární nebo sekundární cívky  
se indukuje napětí (viz. obrázek 1.):  

 
Obrázek 1: Schéma jednofázového transformátoru [13] 

                                                 
5 Tento typ se v divizi ABB v Brně nevyrábí, proto nebude dále rozebírán. 
6 Ocelové jádro transformátoru je elektricky vodivé. Jeho obvod tvoří uzavřenou smyčku a funguje 
jako kompaktní uzavřený závit. Indukuje se v něm napětí a teče jím proud. Můžeme si představit  
v tomto jádru velké množství takovýchto smyček ve kterých tečou malé proudy. Tyto proudy 
nazýváme vířivými a způsobují ztrátu výkonu. Projevují se zahříváním jádra během provozu 
transformátoru. Ztráty můžeme zmenšit složením jádra – složením z nelitého železa, ale z tenkých 
ocelových plechů, které jsou vzájemně elektricky odizolované [15]. 
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Závity cívek jsou navzájem spojeny za sebou, takže se napětí na jednotlivých 
závitech se sčítají. Celkové napětí na primární cívce s N1 závity bude: 
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A na sekundární cívce s N2 závity bude napětí: 
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Pro poměr efektivních hodnot indukovaných napětí z této úvahy vyplývá rovnice 
transformátoru7: 
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Veličina k se nazývá transformační poměr transformátoru. Pokud je N2>N1 tzn. k>1 
jde o transformaci nahoru. Pro k<1 je N2<N1 jde o transformaci dolů.  

V transformátoru vždy vznikají ztráty zahříváním vodičů cívek, vířivými proudy  
a periodickým magnetováním jádra. I přes tyto jevy bývá účinnost u velkých 
transformátorů až 98%. Dle zákona zachování energie platí pro příkon: 
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Po jednoduché úpravě dostaneme: 
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Z tohoto vztahu vyplývá, že se proudy transformují v obráceném poměru počtu 
závitů. Při vyšším sekundárním napětí můžeme z transformátoru odebírat menší 
proud a naopak [1].  

                                                 
7 Vztahy jsou odvozeny za zjednodušených podmínek pro názornou ilustraci. V běžné praxi 
problematika konstrukce a výpočtu transformátorů několikanásobně překračuje rozsah této 
diplomové práce. 
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2.2.1 Transformátory společnosti ABB s.r.o. 

 
Konstrukčních řešení transformátorů existuje široké spektrum. Mohou být 

děleny dle výkonů, kmitočtů, počtů fází a popř. jejich aplikací. Společnost ABB  
se zabývá ve výše zmiňované divizi výrobou suchých transformátorů jednofázových  
se zalévaným vinutím, které mohou být dále děleny na transformátory proudu nebo 
napětí8 a dle aplikace na vnitřní či venkovní. Primární vinutí představuje „rám“ 
obdélníkového tvaru (jádro) se zakulacenými rohy, na který je navíjeno vinutí. 
Sekundární vinutí je ryze toroidní koncepce, při které je jádro tvořeno jedním 
vinutým dlouhým „plechem“ ohnutým do prstenu. Vinutí se navijí za pomocí 
speciálních navíječek. Toto vinutí (prstenec) je poté středem provlečeno rámem  
a usazeno uprostřed jeho delší strany. Pro ilustraci je proces navíjení sekundárního 
vinutí zachycen níže (viz. obrázek 2).  

 
Obrázek 2: Proces navíjení sekundárního vinutí u transformátorů [15] 

 
Suché transformátory se postupně objevují od 70. let 20. století. Mezi nesporné 
výhody suchých transformátorů se zalévaným vinutím patří: 

• Údržba – suché transformátory jsou prakticky bezúdržbové oproti koncepci 
olejových transformátorů. 

• Jednoduchá montáž. 

                                                 
8 Diplomová práce pojednává o problematice licího procesu u transformátorů proudu tzn. 
transformátory napěťového typu zde nebudou rozebírány. 
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• Bezpečnostní hledisko – suché transformátory jsou vyráběny z nesnadno 
hořlavých materiálů, popř. samozhášivých materiálů.  

• Ekologické hledisko – u olejových transformátorů může dojít k  únikům média. 
Likvidace olejového transformátoru je velmi nákladná. 

• Ve vlhkém, agresivním a prašném prostředí je suchý transformátor 
nejvýhodnějším řešením. 

• Zalité provedení je celkově odolnější než jiné konstrukce. Lépe odolává 
mechanickému namáhání a vlivu prostředí. 

• Pokud je zalévání provedeno kvalitně je transformátor dobře odolný proti 
přepětí. 

• Díky velké časové oteplovací konstantě lze tyto transformátory krátkodobě 
přetěžovat atd. 

 
Pokud bychom chtěli shrnout výhody této koncepce, můžeme říci, že suchý 
transformátor se využívá všude tam, kde jsou stanoveny vysoké nároky  
na bezpečnost, spolehlivost a ekologii [14].  
 
Základní dělení transformátorů proudového typu pro vnitřní použití je u společnosti 
ABB následující: 
 

• TPU 4x.xx 

• TPU 5x.xx9 

• TPU 6x.xx 

2.2.1.1 Transformátory typ TPU 4x.xx 

 
Transformátory TPU 4X.XX jsou navrženy pro izolační napětí do 12 kV. 

Pokud existuje požadavek (pro určité typy skříní) na velmi dlouhou povrchovou 
vzdálenost na transformátorech, je možná modifikace s izolačními přepážkami  
na horní části. Typ TPU 4x.xx je navržen ve verzi jednozávitové, nebo ve verzi 
s větším počtem závitů na primární straně, s jedním transformačním převodem, 
nebo s dvojím převodem s možností přepínání na primární nebo sekundární straně. 
Počty sekundárních vinutí mohou být od 1 do 6, s max. 12 sekundárními svorkami 
ve dvou řadách. Tato skutečnost však závisí na kombinaci technických parametrů 
(např.: zátěž, třída přesnosti atd.) a velikosti rozměrů transformátorů. Sekundární 
vinutí jsou využívána pro měřící nebo jistící účely, popř. pro speciální účely. 
Sekundární vinutí je vyvedeno na sekundární svorkovnici. Za provozu musí být 
jedna svorka každého použitého sekundárního vinutí, nebo každá jedna svorka 
nepoužitého a zkratovaného vinutí uzemněna. Jmenovitá primární napětí jsou:  

                                                 
9 Tento typ transformátoru nebude níže rozebírán, neboť nebyl součástí analýzy. 
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3,6 kV; 7,2 kV; 12 kV. Jmenovité primární proudy jsou: 10, 15, 20,…200, 
300,…3000, 3200 A. Jmenovité sekundární proudy…5A, 1A.  
Kód typového označení (viz. tabulka 1). 
 

TPU x x . x x 
 Napětí Proud  Rozměry Primární svorky 

 4…do 12 kV 0…do 600 A, vícezávitové  1. krátké 148 mm, 
DIN 

1..bez přepínání na prim., bez 
izolačních přepážek (40x80 mm, 
80x80 mm) 

  3…do 1250 A, jednozávitové  2. dlouhé 148 mm, 
DIN 

2..přepínání na prim.,bez 
izolačních přepážek (40x80 mm, 
80x80 mm) 

  4…do 1500 A, jednozávitové  3. krátké, široké…184 
mm 

3..bez přepínání na prim., 
s izolačními přepážkami (60x68 
mm, 80x80 mm) 

  5…do 2000 A, jednozávitové  4. dlouhé, 
široké…184 mm 

4..přepínání na prim., 
s izolačními přepážkami (40x80 
mm, 80x80 mm) 

  6…do 2500 A, jednozávitové    
  7…do 3000 A, jednozávitové    
  8…do 3200 A, jednozávitové    

Tabulka 1: Kód typového označení TPU 4x.xx 
 
Standardizovaných izolačních hladin10 je u tohoto typu několik. Pro potřeby této 
diplomové práce uvažujeme izolační hladinu 12/28/75 kV, kde 12 charakterizuje tzv. 
Um11 (organizace ABB používá označení Un), 28 představuje tzv. jmenovité 
zkušební napětí (organizace ABB používá značení Uzk) a 75 zkušební napětí 

atmosférického impulsu (zkouška vnější izolace 15 kladných a 15 záporných 
impulzů). Konstrukční řešení a objasnění některých pojmů citovaných výše poslouží 
následující ilustrativní obrázek (viz. obrázek 3).  

 
Obrázek 3: Konstrukční řešení transformátorů 

                                                 
10 Jmenovitá izolační hladina, kombinace hodnot napětí, která charakterizuje izolaci transformátoru 
z hlediska jeho schopnosti odolávat elektrickému namáhání. 

11 Nejvyšší napětí pro zařízení. 
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Pro ilustraci náhled na transformátory TPU s izolačními přepážkami poslouží 
obrázek 4. 

 
Obrázek 4: Transformátor TPU s izolačními přepážkami 

2.2.1.2 Transformátory typ TPU 6x.xx 

 
Transformátory tohoto typu jsou dimenzovány pro izolační napětí do 25 kV. 

Veškeré technické zákonitosti zmiňované pro typ TPU 4x.xx platí bez výjimky i pro 
tento typ. Kód typového označení (viz. tabulka 2). Uvažujeme izolační hladinu 
24/50/125 kV.  
 

TPU x x . x x 
 Napětí Proud  Rozměry Primární svorky 

 6…do 25 kV 0…do 600 A, vícezávitové  1. krátké 148 mm, 
DIN 

1..bez přepínání na prim., bez 
izolačních přepážek (40x80 mm, 
80x80 mm) 

  3…do 1250 A, jednozávitové  2. dlouhé 148 mm, 
DIN 

2..přepínání na prim.,bez 
izolačních přepážek (40x80 mm, 
80x80 mm) 

  4…do 1500 A, jednozávitové   3..bez přepínání na prim., 
s izolačními přepážkami (60x68 
mm, 80x80 mm) 

  5…do 2000 A, jednozávitové   4..přepínání na prim., 
s izolačními přepážkami (40x80 
mm, 80x80 mm) 

  6…do 2500 A, jednozávitové    
  7…do 3000 A, jednozávitové    
  8…do 3200 A, jednozávitové    

Tabulka 2: Kód typového označení TPU 6x.xx 

2.2 Částečné výboje  

 
Částečné výboje patří mezi jevy neoddělitelně spjaté s přenosem, distribucí  

a výrobou elektrické energie. Dle definice jde o lokální elektrické výboje, které jen 
částečně zkratují izolant mezi elektrodami [16]. Výskyt částečných výbojů je velmi 
nevítaný jev, neboť razantně snižuje spolehlivost a životnost transformátorů. Proto 
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jsou jednoznačně stanoveny požadavky na zkoušky týkající se částečných výbojů 
v normě ČSN EN 60044-1. Dle následujícího schématu mohou být výboje rozděleny 
následovně (viz. obrázek 5): 

 
Obrázek 5: Rozdělení výbojů [17] 

 
Dle částečných výbojů lze posuzovat homogenitu zalití. Pokud dochází k jejich 
výskytu, tak to poukazuje na fakt, že cívka nebyla homogenně zalita a zůstávají zde 
bublinky, na kterých dochází k výbojové činnosti. Na obrázku 6 je vyobrazeno 
náhradní zapojení pro izolační sytém s jednou dutinkou vyplněnou vzduchem. 

 
Obrázek 6: Měření částečných výbojů [16] 

 
Připojíme-li izolační sytém na dostatečně vysoké napětí dojde v dutince ke vzniku 
výbojů. Obrázek 7 znázorňuje křivku napájecího napětí systému „a“ (Va) a křivku pro 
„c“ (Vc). Po dosažení počátečního napětí částečných výbojů, tj. v okamžiku kdy 
napětí Vc dosáhne U+ vznikne v „c“ výboj a napětí v dutince poklesne o ∆V  
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na hodnotu V+. Tento jev se může během půlperiody vícekrát opakovat a pozvolna 

„nahlodává“ dielektrikum. Pokles napětí nastává během doby kratší než 10-7 sekund.  

 
Obrázek 7: Znázornění průběhu částečných výbojů [16] 

 
Existuje celá řada měřících způsobů částečných výbojů, nicméně všechny se opírají 
o jeden společný základ (viz. obrázek 8).  

 
Obrázek 8: Měřící obvod pro částečné výboje [16] 

Kde: 

• Ck vazební kondenzátor, 

• Ca měřený objekt (kapacita), 

• Zm měřící impedance, 

• zdroj napětí. 
 
Působením vnitřních částečných výbojů vznikají v napájecí síti proudové impulzy. 
Jejich vyhodnocování je součástí všech elektrických metod pro vyhodnocování 
částečných výbojů. Při měření částečných výbojů se tedy přivádí zkušební napětí  
o stanovené výši (viz. tabulka 3) na primární svorku transformátoru a na měřícím 
zařízení se odečítají příslušné velikosti částečných výbojů v pC. Organizace ABB 
využívá měřící zařízení švýcarské firmy Heafely. Norma předepisuje měřit velikost 
částečných výbojů na dvou napěťových hladinách12, přičemž musí být splněny 
následující limitní kritéria (viz. tabulka 3).  

                                                 
12 Organizace ABB vyhodnocuje částečné výboje i na nepovinné hladině Uzk.  
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Zkušební napětí pro měření částečných 
výbojů: 

Přípustné hladiny částečných výbojů [pC] 
- suchá izolace: 

Um⋅2,1 , značení ABB13 1,2Un 50 

3

2,1 Um⋅
, značení ABB 1,2Un/V3 

20 

Tabulka 3: Zkušební napětí a přípustné hodnoty částečných výbojů dle ČSN EN 60044-1 
 
Mezi degradační účinky částečných výbojů můžeme zahrnout: 

• Elektrické účinky – pokud existuje v dutince oblouk, je jeho pravděpodobným 
následkem vytvoření vodivé dráhy. Když je napětí dosti vysoké, může 
koncentrace elektrického pole na konci vodivé dráhy způsobit čistě elektrický 
průraz v tomto místě a vodivá dráha se může postupně šířit dielektrikem.  

• Erozivní účinky – výboje mohou erodovat stěny dutinky, což muže vést 
k průrazu. 

• Chemické účinky – produkty výbojů (ozón, oxidy dusíku atd.) mohou 
rozkládat izolant.  

• Tepelné účinky – výboje mohou mít za následek tepelnou nestabilitu, 
dielektrikum se otepluje čímž klesá hodnota elektrické pevnosti a zvyšuje  
se hrozba tepelného průrazu. 

                                                 
13 Organizace ABB tato značení používá ve svých interních databázích a běžně s nimi pracuje. 
Značení 1,2Un, 1,2Un/V3 a Uzk je tedy dále použito v této diplomové práci.  
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3 VÝROBNÍ PROCES  

3.1 Schéma výrobního procesu 

 
Schematicky může být proces výroby proudových transformátorů vyjádřen 

následovně (viz. schéma 1):  
 

Vinutí sek. vinutí

Předzkouška mag.
obvodu

Bandážování sek.
vinutí

Odlití zálitku mag.
obvodu

Montáž sek. svorek

Tvorba primárního
vinutí

Bandáž

Zaformování

Předehřev v
separované peci

Demontáž formy

Vytvrzení v tunelové
peci

Obroušení epoxidů

Zkoušky

Konečná montáž

Zbůsob lití?

Tlakové

Předehřev v
tunelové peci

Demontáž formy

Vytvrzení v tunelové
peci

Obroušení epoxidů

Zkoušky

Konečná montáž

Vakuové

 
 

Schéma 1: Proces výroby proudových transformátorů 
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Ke každému transformátoru existuje unikátní průvodka, která prochází společně 
s transformátorem postupně jednotlivými dílčími procesy. Každý pracovník 
zodpovědný za svůj proces opatří průvodku svým podpisem, popř. razítkem a předá 
výsledek své práce následnému stanovišti. 

3.2 Licí proces 

 

Veškeré transformátory vyráběné v divizi ABB v Brně jsou zalévány  
do epoxidové pryskyřice, u níž jsou periodicky kontrolovány předepsané vlastnosti. 
K odlévání transformátorů jsou využívány v současné době dvě technologie výroby: 

• Vakuové lití14 – u této technologie se k lití využívá kompletní forma, do které 
jsou vložena a fixována vinutí (primární a sekundární). Forma je před 
procesem lití nahřáta. Poté následuje lití v prostředí vakua. Po tomto úkonu 
dochází k procesu vytvrzování. Samotný proces výroby transformátorů  
za pomocí vakuového lití je náročný na technologii, technické zázemí a čas. 
Právě čas hraje významnou roli v produktivitě, která je poměrně nízká 
v porovnání s tlakovým litím, proto je tento způsob lití na pozvolném ústupu. 
Na druhou stranu je vhodné říci, že u transformátorů produkovaných  
za pomocí vakuového lití nebývá v takovéto míře problematickým jevem 
výskyt nepovolených částečných výbojů, tak jak tomu může být u lití 
tlakového. 

• Tlakové lití – u tohoto procesu se nevyužívá kompletní forma, ale pouze rám 
formy, který se fixuje do tzv. saní (viz. níže). Před samotným litím dochází 
k usazení vinutí budoucího transformátoru do rámu a k jeho  předehřevu  
na požadovanou teplotu. Lití se uskutečňuje na licím stroji VOGEL (viz. níže). 
Lije se jednak v nakloněné poloze, kvůli zamezení vzniku bublin, a jednak 
v obrácené poloze transformátoru. Po ukončení procesu lití se produkt 
z licího stoje odebere a přiklopí se krytem kvůli popraskání. 

3.2.1 Licí stroje VOGEL 

 
Společnost ABB v současné době disponuje osmi horizontálními svěracími 

stroji „STARLING“ od švýcarské firmy VOGEL. Jedná se o licí stroje určené pro 
tlakové lití transformátorů. Komplexní náhled na licí stroj ze strany operátora (viz. 
obrázek 9). 

                                                 
14 Problematika vakuového lití není předmětem této diplomové práce, a proto nebude dále 
rozebírána. 
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Obrázek 9: Komplexní náhled na licí stroj ze strany operátora [11] 

 
Licí stoj se sestává z: 

• Řídící jednotky – umožňuje uložit až 100 různých programů forem. Nastavení 
a ukládání údajů je k dispozici pro tlaky hydraulických válců, teploty ohřevu, 
plnění formy a čas otevírání. Veškeré vstupy a výstupy dat jsou ve formátu 
Excel či Access. Řídící jednotka také obsahuje klávesnici, myš a 2 monitory 
na kterých se zobrazují veškeré informace o licím procesu.  

• Rám stroje – tvoří (viz. obrázek 10): 
o Dva hydraulické válce na nichž jsou umístěny 2 topné desky, 
o Podpěry saní se systémem saní a svěracím systémem saní, 
o Centrální vertikální licí tryska, 
o Boční horizontální licí tryska, 
o Naklápěcí válec stroje. 
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Obrázek 10: Rám stroje [11] 

3.2.2 Licí cyklus 

 
Operátor před každým začátkem nového licího cyklu vybere požadovaný 

program pro daný typ transformátoru, zadá výrobní číslo a údaje o vinutí. Licí stroj  
si již sám nastaví dle daného programu parametry lití. Veškeré parametry lití byly 
naprogramovány na základě zkušeností. Výčet všech parametrů lití, které jsou 
kontrolovány a korigovány licím strojem je podrobně vypsán v příloze 1. Obecně 
můžeme definovat následující parametry licího procesu:  

• teplota předehřevu, 

• teplota na licím stroji (topné desky), 

• tlaky na licím stroji (tlaky válců topných desek), 

• náklon, 

• složení licí hmoty, 

• rychlost plnění, 

• tlaky licí hmoty, včetně dotláčecí tlaků (v čase T1, T2, T3), 

• čas cyklu, 

• teplota licí hmoty. 
 
Po rozsáhlé konzultaci s manažerem kvality a hlavním technologem licího procesu 
byly vyřazeny marginální parametry a ponechány pouze parametry tlaku licí hmoty, 
které by mohly mít přímý vliv na proces lití a následně by mohly ovlivnit velikosti 
částečných výbojů. Do analýzy byly vybrány následující parametry: 

• tlak licí hmoty otevření pufru (jedná se o malý zásobníček, který se na konci 
každé licí sekvence automaticky doplňuje licí hmotou na stanovené množství 
a při začátku nové sekvence se jeho obsah „vstříkne“ do rámu formy), 

• tlak licí hmoty konec plnění, 
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• tlak licí hmoty dotlak v čase T1, 

• tlak licí hmoty dotak v čase T2, 

• tlak licí hmoty dotlak v čase T3, 

• celkový plnící čas15 (celkový plnicí čas a tlak licí hmoty otevření pufru tvoří 
velmi provázané parametry, dle celkového času se koriguje zmiňovaný tlak). 

 
Licí sekvence může být tedy zobrazena do následující posloupnosti (viz. schéma 2): 
 

otevření pufru konec plnění dotlak v čase T1 dotlak v čase T2 dotlak v čase T3

 
Schéma 2: Licí sekvence 

 

                                                 
15 Plnicí čas byl vybrán jako zajímavý parametr navíc. 
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4 ANALÝZA DAT 

4.1 Úvod do problematiky 

 
K dispozici byly získány 2 interní databáze ve formátu pro MS Access. První 

databáze byla tvořena daty – výstupy z licích strojů (teploty, tlaky, časy…) č. 1–8  
za měsíc leden–září 2008. Druhá databáze pocházela ze zkušebny transformátorů  
a obsahovala informace o veškerých zkouškách prováděných u daných 
transformátorů – tzn. i hodnoty naměřených částečných výbojů za měsíce  
leden–září 2008. Tyto databáze byly převedeny do formátu MS Excel a pomocí 
standardních filtrů byla odfiltrována a vyřazena nepotřebná data týkající se licích 
parametrů, která nebyla součástí analýzy a zkoušek, vyjma částečných výbojů.  
Za stěžejní databázi pro další úpravy byla zvolena databáze ze zkušebny, která 
obsahovala již kompletní názvy skupin jednotlivých transformátorů, např. TPU 40.13 
100//5/5A, a jejich počty vyrobené za danou časovou periodu (tj. leden–září).  
Pro upřesnění, toto označení nám říká, že se jedná o transformátor proudu 
100//5/5A typu TPU 40.13 (viz. kódové znační výše TPU 4x.xx). Postupně bylo 
odfiltrováno 612 skupin transformátorů a jejich přesné počty. Pro následnou analýzu 
bylo zvoleno kritérium výběru dané skupiny, které znělo, že daná skupina musí 
obsahovat minimálně 30 kusů. Po této selekci zbylo 23 skupin transformátorů  
TPU 40.13 xxx, 19 skupin TPU 40.23 xxx a 29 skupin TPU 60.13 xxx. Vybrány byly 
skupiny typu TPU 40.13 xxx a TPU 60.13 xxx.  

Cílem práce je prokázání existence kauzálního vztahu mezi velikostí 
částečných výbojů a vybranými parametry licího procesu. Matematicky lze obecně 
takovýto vztah zapsat: 
 

 ( )654321 ,,,,, xxxxxxfy = 16  (7) 

 
Konkrétně pro naší problematiku: 
 
Výboj 1,2Un = f(ot.pufru, kon.plnění, dotlak T1, dotlak T2, Dotlak T3, plnící čas)  (8) 

 
Výboj 1,2Un/V3= f(ot.pufru, kon.plnění, dotlak T1, dotlak T2, Dotlak T3, plnící čas)(9) 
 
Výboj Uzk = f(ot.pufru, kon.plnění, dotlak T1, dotlak T2, Dotlak T3, plnící čas)     (10) 

 
K prokázání daných vztahů bylo nutné obdržené, odfiltrované a ne příliš kompatibilní 
databáze propojit. K tomuto účelu byl vytvořen v MS Excel vyhledávací algoritmus17. 

                                                 
16  y je nazýváno závislou proměnnou, x jsou nezávislé proměnné. 
17 Algoritmus byl koncipován tak, aby nejprve otestoval podmínku, zda–li existuje výrobní číslo  
ve tvaru XXXXXXXXXX_1. Jednička na konci znamená, že došlo při zápisu parametru licím 
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Po vložení konkrétních výrobních čísel (od všech kusů transformátoru v dané 
skupině) a dalších parametrů z databáze, obdržené ze zkušebny, byly automaticky 
dle unikátního výrobního čísla vyhledány zvolené parametry (tlaky a plnící čas) 
z databáze licích strojů. S takto připravenými daty byly poté prováděny analýzy  
za pomocí statistického softwaru Minitab 15.  

4.2 Analýza variability licího procesu 

4.2.1 Variabilita procesu 

 
Numerická hodnota je vždy variabilní (proměnlivá). Jednotlivé charakteristiky 

variability (variační rozpětí, směrodatná odchylka, rozptyl) jsou koncipovány tak,  
že jejich nulová hodnota znamená konstantnost. Malá variabilita hodnot proměnné 
ukazuje na velkou podobnost jednotlivých jednotek daného souboru co  
do zkoumané proměnné. Znamená to, že soubor je homogenní. Na druhou stranu, 
pokud je variabilita hodnot proměnné velká, to poukazuje na heterogenitu 
(nestejnorodost) souboru vzhledem k dané proměnné. V běžné praxi rozeznáváme 
dva typy variability [9]: 

• Náhodnou variabilitu, která je způsobena nepřeberným množstvím 
neidentifikovatelných příčin a každá z nich se podílí malou složkou na celkové 
variabilitě, ale žádna z nich nepřispívá významnou měrou. Tyto náhodné 
příčiny působí permanentně na proces a nemohou být odstraněny. Můžeme 
říci, že variabilita takto způsobená je variabilitou inherentní pro daný proces. 
Pokud proces obsahuje pouze tyto vlivy, můžeme o procesu prohlásit,  
že je statisticky stabilní nebo také zvládnutý. 

• Variabilita způsobená tzv. vymezitelnými příčinami – jsou identifikovatelné  
a mohou být odstraněny. Pro náš případ např.: 

o Špatné seřízení licího stroje. 
o Nedbalá obsluha. 
o Nesprávné složení licí hmoty atd. 

 
V praxi je tedy vždy nutné minimalizovat variabilitu, která je způsobena 
vymezitelnými příčinami, protože čím je větší celková variabilita, tím dochází 
k nárůstu neshodných kusů (zmetků).  
 

Skupiny transformátorů TPU 60.13 xxx byly odlity prostřednictvím licích strojů 
č. 318-8 a licích programu 13–15, 18, 24, 58. Transformátory typu TPU 40.13 xxx  
za pomoci strojů č.1, 3, 4, 5, 6 a licích programů 23, 24, 25 a 54. Níže jsou spočteny 

                                                                                                                                                        
strojem k chybě. Výrobní číslo transformátoru a jeho parametry jsou poté uloženy v databázi pod 
tímto označením namísto standardního označení ve formátu XXXXXXXXXX.  

18 Licí stroj č. 2 a 3 nebyl pro nedostatek dat statisticky zpracován. 
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základní charakteristiky polohy (aritmetický průměr19, medián) a charakteristiky 
variability (směrodatná odchylka20) s cílem získat prvotní informace o stavu, v jakém 
se nacházejí jednotlivé licí stroje. Propočteny byly variability u všech strojů a licích 
programů. Níže jsou modelově uvedeny příklady pro licí stroje č. 5, 6, 7, 8 
s uvážením programu 14 (TPU 60.13 xxx). Stroje č. 1 a 4 jsou analyzovány pro licí 
program 24 (TPU 40.13 xxx). Další kombinace není nutné uvádět, neboť jsou 
podchyceny téměř všechny licí stroje a variabilita dosahuje u stejných strojů jen 
s jiným licím programem přibližně stejných číslel. Výstupy z Minitabu jsou uvedeny 
níže. 

4.2.1.1 Licí stroj č. 5 – licí program 14 

 
Descriptive Statistics: Tlak lic.hmo; Tlak lic.hmo; Tlak lic.hmo; ...  
 
Variable                   N  N*     Mean  SE Mean    StDev  Minimum       Q1 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [  47   0   2,6489   0,0347   0,2376   2,1000   2,5000 
Tlak lic.hmoty dot.v T1   47   0   2,9702   0,0307   0,2105   2,7000   2,8000 
Tlak lic.hmoty dot.v T2   47   0   2,9809   0,0308   0,2112   2,7000   2,8000 
Tlak lic.hmoty dot.v T3   47   0   3,0426   0,0215   0,1471   2,7000   2,9000 
Tlak lic.hmoty ot.pufru   47   0  0,30426  0,00426  0,02917  0,30000  0,30000 
Plnící čas                47   0   658,51     4,01    27,51   605,00   642,00 

 
Variable                   Median       Q3  Maximum 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [   2,7000   2,8000   3,3000 
Tlak lic.hmoty dot.v T1    2,9000   3,2000   3,3000 
Tlak lic.hmoty dot.v T2    3,0000   3,2000   3,3000 
Tlak lic.hmoty dot.v T3    3,1000   3,2000   3,3000 
Tlak lic.hmoty ot.pufru   0,30000  0,30000  0,50000 
Plnící čas                 659,00   679,00   713,00 

4.2.1.2 Licí stroj č. 6 – licí program 14 

 
Descriptive Statistics: Tlak lic.hmo; Tlak lic.hmo; Tlak lic.hmo; ...  
 
Variable                    N  N*     Mean  SE Mean    StDev  Minimum       Q1 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [  190   0   2,6816   0,0214   0,2953   2,1000   2,5000 
Tlak lic.hmoty dot.v T1   190   0   2,9542   0,0143   0,1967   2,7000   2,8000 
Tlak lic.hmoty dot.v T2   190   0   2,9779   0,0150   0,2071   2,7000   2,8000 
Tlak lic.hmoty dot.v T3   190   0   3,0221   0,0107   0,1474   2,7000   2,9000 
Tlak lic.hmoty ot.pufru   190   0  0,38842  0,00305  0,04207  0,30000  0,40000 
Plnící čas                190   0   647,49     2,46    33,85   540,00   623,00 
 
Variable                   Median       Q3  Maximum 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [   2,7000   2,8000   3,5000 
Tlak lic.hmoty dot.v T1    2,9000   3,1000   3,3000 
Tlak lic.hmoty dot.v T2    2,9000   3,2000   3,3000 
Tlak lic.hmoty dot.v T3    3,0000   3,1000   3,3000 
Tlak lic.hmoty ot.pufru   0,40000  0,40000  0,50000 
Plnící čas                 651,50   674,25   724,00 

 
 

                                                 
19  Aritmetický průměr je ve výsledcích označen jako „Mean“. 
20 O směrodatné odchylce pojednává podrobněji odstavec 4.2.2. Ve výsledcích je směrodatná 
odchylka označena jako „StDev“. 
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4.2.1.3 Licí stroj č. 7 – licí program 14 

 
Descriptive Statistics: Tlak lic.hmo; Tlak lic.hmo; Tlak lic.hmo; ...  
 
Variable                    N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Minimum      Q1 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [  101   0  2,5347   0,0314  0,3160   1,9000  2,3000 
Tlak lic.hmoty dot.v T1   101   0  2,8822   0,0178  0,1791   2,7000  2,7000 
Tlak lic.hmoty dot.v T2   101   0  2,9257   0,0189  0,1901   2,7000  2,8000 
Tlak lic.hmoty dot.v T3   101   0  3,0208   0,0148  0,1492   2,7000  2,9000 
Tlak lic.hmoty ot.pufru   101   0  0,2030   0,0142  0,1424   0,0000  0,0000 
Plnící čas                101   0  647,62     2,74   27,55   496,00  634,00 
 
Variable                  Median      Q3  Maximum 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [  2,5000  2,8000   3,2000 
Tlak lic.hmoty dot.v T1   2,8000  3,0000   3,4000 
Tlak lic.hmoty dot.v T2   2,9000  3,1000   3,3000 
Tlak lic.hmoty dot.v T3   3,0000  3,1000   3,5000 
Tlak lic.hmoty ot.pufru   0,3000  0,3000   0,4000 
Plnící čas                647,00  662,00   733,00 

4.2.1.4 Licí stroj č. 8 – licí program 14 

 
Descriptive Statistics: Tlak lic.hmo; Tlak lic.hmo; Tlak lic.hmo; ...  
 
Variable                    N  N*     Mean  SE Mean    StDev  Minimum       Q1 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [  215   0   3,2967   0,0235   0,3446   2,6000   3,1000 
Tlak lic.hmoty dot.v T1   215   0   3,2767  0,00532   0,0781   2,9000   3,3000 
Tlak lic.hmoty dot.v T2   215   0   3,2400  0,00763   0,1118   2,7000   3,2000 
Tlak lic.hmoty dot.v T3   215   0   3,3005  0,00306   0,0448   3,1000   3,3000 
Tlak lic.hmoty ot.pufru   215   0  0,50140  0,00387  0,05677  0,40000  0,50000 
Plnící čas                215   0   656,79     1,59    23,31   554,00   643,00 
 
Variable                   Median       Q3  Maximum 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [   3,3000   3,5000   4,3000 
Tlak lic.hmoty dot.v T1    3,3000   3,3000   3,5000 
Tlak lic.hmoty dot.v T2    3,3000   3,3000   3,4000 
Tlak lic.hmoty dot.v T3    3,3000   3,3000   3,5000 
Tlak lic.hmoty ot.pufru   0,50000  0,50000  1,10000 
Plnící čas                 659,00   671,00   706,00 

 
Při prvním náhledu je zcela jasně vidět, že rozpětí hodnot i jednotlivé směrodatné 
odchylky, tzn. variabilita (kolísání nebo proměnlivost pozorovaných proměnných), 
jsou na stroje, které provádějí úkony automaticky nestandardně velké. Může  
to indikovat fakt, že stroje již potřebují seřídit. Lze vyčíst také anomálie mezi licím 
strojem č. 8 a ostatní skupinou. Číslo osm odlévá při stejném programu na zcela 
jiných průměrných tlacích a také směrodatná odchylka je nižší než u ostatních 
strojů.  

4.2.1.5 Licí stroj č. 1 – licí program 24 

 
Descriptive Statistics: Tlak lic.hmo; Tlak lic.hmo; Tlak lic.hmo; ...  
 
Variable                   N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Minimum      Q1 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [  64   0  1,3922   0,0189  0,1515   1,1000  1,2250 
Tlak lic.hmoty dot.v T1   64   0  3,1016   0,0145  0,1161   2,8000  3,0000 
Tlak lic.hmoty dot.v T2   64   0  3,1172   0,0131  0,1047   2,9000  3,1000 
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Tlak lic.hmoty dot.v T3   64   0  3,1625   0,0101  0,0807   3,0000  3,1000 
Tlak lic.hmoty ot.pufru   64   0  0,4297   0,0162  0,1293   0,3000  0,4000 
Plnící čas                64   0  488,81     2,78   22,20   435,00  472,00 
 
Variable                  Median      Q3  Maximum 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [  1,4000  1,5000   1,7000 
Tlak lic.hmoty dot.v T1   3,1000  3,2000   3,3000 
Tlak lic.hmoty dot.v T2   3,1000  3,2000   3,3000 
Tlak lic.hmoty dot.v T3   3,2000  3,2000   3,3000 
Tlak lic.hmoty ot.pufru   0,4000  0,4000   1,4000 
Plnící čas                486,00  504,75   534,00 

4.2.1.6 Licí stroj č. 4 – licí program 24 

 
Descriptive Statistics: Tlak lic.hmo; Tlak lic.hmo; Tlak lic.hmo; ...  
 
Variable                    N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Minimum      Q1 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [  319   0  2,3248   0,0154  0,2742   1,6000  2,1000 
Tlak lic.hmoty dot.v T1   319   0  3,0213  0,00961  0,1717   2,6000  2,9000 
Tlak lic.hmoty dot.v T2   319   0  3,0605  0,00947  0,1692   2,6000  3,0000 
Tlak lic.hmoty dot.v T3   319   0  3,0335   0,0123  0,2206   0,0000  3,0000 
Tlak lic.hmoty ot.pufru   319   0  0,4890   0,0304  0,5436   0,0000  0,3000 
Plnící čas                319   0  492,19     1,17   20,87   421,00  478,00 
 
Variable                  Median      Q3  Maximum 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [  2,3000  2,5000   3,2000 
Tlak lic.hmoty dot.v T1   3,0000  3,2000   3,7000 
Tlak lic.hmoty dot.v T2   3,1000  3,2000   3,6000 
Tlak lic.hmoty dot.v T3   3,1000  3,1000   3,3000 
Tlak lic.hmoty ot.pufru   0,4000  0,5000   6,0000 
Plnící čas                491,00  507,00   552,00 

 
Stejný scénář můžeme pozorovat i u licích strojů č. 1 a 4 pro odlévání 
transformátorů TPU 40.13 xxx. Opět se vyskytuje poměrně velké rozpětí  
a variabilita. U licího stroje č. 1 je posun o celý 1 bar v tlaku na konci plnění  
a u stroje č. 4 je to až extremní variabilita (popř. rozpětí 0–6 bar) u tlaku licí hmoty 
při otevření pufru. Je nutné si položit otázku: „Nemá toto kolísání tlaku v licí sekvenci 
(někdy až extrémní) vliv na homogenitu zalití?“ 

4.2.2 Histogram rozložení četnosti a indexy způsobilosti 

 
Pro lepší grafický náhled na variabilitu je vždy vhodné použít histogram 

rozdělení četnosti. Jedná se o sloupkový graf sestávající se z obdélníků, jejichž 
obsahy (plochy) jsou úměrné četnostem jednotlivých výskytů. Postup tvorby  
je následující [9]: 

• Určení počtu skupin za pomocí Strugesova pravidla nk 10log3,31 ⋅+≈ . 

• Výpočet variačního rozpětí minmax xxR −= . 

• Výpočet délky intervalu z variačního rozpětí a stanovení počtu skupin k. 

• Zařazení jednotlivých hodnot (hodnot velikosti tlaku, resp. času)  
do jednotlivých skupin.  
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V našem případě bude spočten s histogramem rozdělení četnosti i index 
způsobilosti pro komplexnější náhled na stav, v jakém se licí proces nachází. Index 
způsobilosti i histogram rozdělení četnosti jsou spočteny pomocí programu  
Minitab – Capability Analysis. Pro toleranční meze byl vždy zvolen velmi rozšířený 

interval tj. barx 3,0± , sx 20±  a bylo pozorováno, zda–li je licí stroj schopen 

alespoň tento poměrně široký interval dodržet. Je zcela zřejmé, že pokud stroj 
nedodržuje tento interval, pak není možné očekávat, že by byl schopen dodržet 
interval přísnější. Pro názorný příklad byl zvolen licí stroj č. 7 – licí program 14 
(grafické výsledky ostatních strojů jsou uvedeny v příloze 2). 
 
Způsobilost procesu se hodnotí za pomocí 2 indexů: 
 
a) cp (capability index) je jediné bezrozměrné číslo popisující schopnost procesu 
plnit zadané specifikace. Definován je jako poměr předepsaného tolerančního pole21 
(variabilita požadovaná) a skutečné variability licího procesu. Vyjádřeno 
matematicky [9]:  
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Kde malé s ve jmenovateli vyjadřuje směrodatnou odchylku danou vzorcem: 
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Směrodatná odchylka je mírou rozptylu, která je úměrná střední hodnotě vzdálenosti 
jednotlivých hodnot od aritmetického průměru. Jinými slovy směrodatná odchylka 
vyjadřuje rozptýlení dané proměnné (parametru) vzhledem k aritmetickému průměru 
a charakterizuje pro náš případ přesnost licího procesu [2].  
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b) cpk  (kritický index způsobilosti

22 nebo také charakteristika správnosti nastavení). 
Určuje polohu střední hodnoty vzhledem ke středu tolerančního pole. Znamená  
to, že kromě kolísání bere v úvahu navíc i polohu průměrné hodnoty rozdělení 
četnosti vzhledem ke specifikovaným mezím. 
 
 

                                                 
21
 Procesy by měly mít stanoveny jednoznačné toleranční meze (LSL – dolní toleranční mez,  
USL – horní toleranční mez) a při jejich překročení by se měly uplatňovat korekční mechanismy.  

22  Tento index je uveden jen pro úplnost.  
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Kritéria pro hodnocení jsou následující: 

• 1<pc  - proces je nezpůsobilý, proces s nízkou způsobilostí, 

• 33,11 ≤≤ pc  - proces vyhovuje z hlediska variability předepsaným mezím, 

proces se střední způsobilostí, 

• 33,1>pc  - proces je způsobilý, proces s vysokou způsobilostí. 

 
Pro korektní výpočet indexu způsobilosti bylo nejprve nutné ověřit za pomoci testu 
např. podle Kolmogorov–Smirnov, zda–li se proměnné licího procesu (tj. soubor 
zmiňovaných tlaků licí sekvence a čas lití) řídí normálním rozdělením. 

4.2.2.1 – Normální rozdělení 

 
Mimořádně důležitý pojem v této kapitole tvoří tzv. náhodná veličina 

(proměnná), která spadá do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.  
Za náhodnou proměnnou považujeme takovou proměnnou [18]: 

• Jejíž každá hodnota je určena výsledkem náhodného pokusu23. 

• Která může nabývat libovolné hodnoty z definovaného oboru hodnot, vždy 
však s určitou pravděpodobností24, kterou lze vyjádřit jistým zákonem 
rozdělení pravděpodobnosti, tj. náhodná veličina je určena rozdělením 
pravděpodobnosti. 

 
Charakteristickým rysem této náhodné proměnné je, že při opakování náhodného 
pokusu dochází vlivem náhodných činitelů k měnivosti její hodnoty, tzn. hodnotu 
nelze jednoznačně určit před provedením pokusu. Náhodné veličiny se značí 
velkými písmeny X, Y, Z a jejich hodnoty malými písmeny x, y, z. Pro náš případ 

jsou náhodnými proměnnými dané tlaky a plnící čas. 
Rozlišujeme dva typy náhodné proměnné: 

• Diskrétní proměnná – může nabývat hodnot jen z nějaké konečné nebo 
spočtené množiny {x1, x2, x3}. 

• Spojitá proměnná – může nabývat všech hodnot z daného intervalu.  
 
Nejznámějším a nejpoužívanějším rozdělením pravděpodobnosti náhodné veličiny  
je normální (Gaussovo) rozdělení pravděpodobnosti. Je použitelné všude tam, kde 
je kolísání náhodné veličiny způsobeno součtem velkého počtu malých vzájemně 
nezávislých jevů. Jedná se o dvouparametrické rozdělení, kde parametry tvoří 
                                                 
23 Náhodným pokusem rozumíme každý konečný děj, který se uskutečňuje za určitých, jednoznačně 
stanovených podmínek a jehož lze za těchto podmínek obecně n–krát opakovat. Vždy je nutné 
také stanovit množinu všech možných výsledků náhodného pokusu. Výsledky se nazývají 
elementárními jevy. Úplná množina těchto výsledků se nazývá základní prostor a jakýkoli jev 
podmnožiny základního prostoru se nazývá náhodným jevem [18]. 

24 Objektivní možnost nastoupení náhodného jevu lze vyjádřit jedním pevným číslem, které se nazývá 
pravděpodobnost. Pravděpodobností také můžeme nazývat funkci, která přiřazuje náhodným 
jevům reálná čísla.  
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střední hodnota a směrodatná odchylka. Korektní matematický zápis hovoří  
o tzv. vektoru parametrů Θ = (µ,σ). Náhodná spojitá veličina má normální rozdělení 
s parametry µ,σ pokud hustota pravděpodobnosti má tvar [18]: 
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Po vykreslení funkce definované výše dostaneme charakteristickou křivku 
zvonovitého tvaru (Bell Curve). Křivky hustoty pravděpodobnosti pro zvolené 
statistiky viz. obrázek 11. 
 

 
Obrázek 11: Hustoty pravděpodobnosti pro zvolené statistiky [18] 

 
Normální rozdělení patří mezi nejpoužívanější pro následující vlastnosti [3]: 

• Poměrně mnoho náhodných proměnných lze relativně dobře aproximovat 
pomocí tohoto rozdělení. 

• Pokud se proměnná neřídí zákonitostmi normálního rozdělení, tak ji lze 
v mnoha případech jednoduchou transformací převést na proměnnou s tímto 
rozdělením. 

• Majoritní většina parametrických procedur je odvozena pro toto rozdělení. 

• V důsledku existence centrálního limitního teorému lze často použít 
procedury, které byly na základě normálního rozdělení navrženy i pro 
statistické hodnocení proměnných, které se zmiňovaným rozdělením vůbec 
neřídí. 

4.2.2.2 – Kolmogorov–Smirnov test normality 

 
Pro ověření, zda–li se náhodná proměnná řídí normálním rozdělením, existuje 

mnoho testů. Statistický software MiniTab v menu normality test disponuje hned 

třemi. Jedná se o testy dle Anderson–Darling, Ryan–Joiner a Kolmogorov–Smirnov. 
Všechny patří do tzv. testů „dobré shody“. Posledně zmiňovaný používá k testování 
hypotézy o tvaru rozdělení zkoumané náhodné veličiny X přímo jednotlivé naměřené 
hodnoty. Pro popis hypotetického rozdělení veličiny X se použije jeho distribuční 
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funkce F0(x) - tzv. hypotetická distribuční funkce [3]. Důležitým pojmem, který 

figuruje v tomto odstavci, je tzv. testování hypotéz.  
 
Proces testování hypotéz lze rozložit do několika kroků [3]: 
a) Formulace nulové a alternativní hypotézy. 
b) Zvolení akceptovatelné úrovně chyby při rozhodování. 
c) Vypočet testovací statistiky. 
d) Interpretace výsledků. 

 
a) Formulace nulové a alternativní hypotézy 
Nulová hypotéza se značí H0. Jedná se o jednoduché tvrzení o neexistenci vztahu 

(např. u dvou proměnných), popř. rozdílu. Můžeme říci, že jakýkoli nalezený rozdíl 
lze přičíst náhodné variabilitě (viz. výše). Opačnou hypotézou je tzv. alternativní 
hypotéza, která se značí HA. Jedná se o negaci nulové hypotézy, a tedy vyjadřuje 

existenci diference mezi skupinami nebo existenci závislosti mezi proměnnými. 
 
b) Určení hladiny chyb α 
Rozeznáváme dva druhy chyb: 

• chyba I. druhu – tzv. chyba α  (statistická významnost), 

• chyba II. druhu – tzv. chyba β (1 – β = síla testu). 
Před výpočtem zvolené statistiky je vždy nutné určit hladinu významnosti alfa. Jedná 
se o pravděpodobnost, že zamítneme nulovou hypotézu (přijmeme alternativní), 
která platí. Naproti tomu chyba beta znamená pravděpodobnost, že přijmeme 
nulovou hypotézu (zamítneme alternativní), ačkoliv ona neplatí. Snažíme se vždy  
o minimalizaci rizika těchto chyb, proto se hladina alfa volí vždy 0,05 popř. 0,01 (tzn. 
5% popř. 1% pravděpodobnost výskytu). 
 
c) Výpočet testovací statistiky 
Tento bod je individuální, závisí na druhu volby testovací statistiky (např. testuji 
průměr atd.) 
 
d) Interpretace výsledků 
Statistický software Minitab používá jako výstup z provedeného statistického 
testování tzv. hodnotu významnosti p (p–hodnotu).  P–hodnoty se pohybují od 0 do 
1 tj. 0% - 100% spolehlivost. Hodnota p se rovná pravděpodobnosti získání 

pozorovaného rozdílu za předpokladu, že skutečný rozdíl je nulový (nulová 
hypotéza). Obecně tedy, pokud hodnota p je menší než hladina významnosti alfa 

(dle konvence 0,05) nebo se jí rovná, tak data poskytují dostatečnou garanci pro 
zamítnutí nulové hypotézy ve prospěch alternativní hypotézy. V případě  
že p–hodnota je větší než α, ponecháme H0 k dalšímu zkoumání. 
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Při testu normality dat dle Kolmogorov–Smirnov jde o test nulové hypotézy: 

• H0 : rozdělení veličiny X je dáno distribuční funkcí F0(x) (zjednodušeně 

řečeno výběrový soubor25 pochází ze základního souboru26, který se řídí 
zákonitostmi normálního rozdělení), 

oproti alternativě 

• HA : rozdělení veličiny X je dáno jinou distribuční funkcí než F0(x) (výběrový 
soubor pochází ze základního souboru, který nemá normální rozdělení). 

 
Test byl proveden pro všechny proměnné licího procesu (lící tlaky a plnící čas).  
Pro rozsáhlost je uveden pouze výsledek testu pro tlak licí hmoty na konci plnění 
(viz. graf 1: Test normality dle Kolmogorov–Smirnov).  
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Graf 1: Test normality dat dle Kolmogorov–Smirnov 

 
Z grafu je patrno, že p – hodnota (p – Value) = 0,120, tzn. nezamítáme nulovou 

hypotézu (statisticky korektní je vyjádření, že není dostatek dokladů pro zamítnutí 
nulové hypotézy). Jinými slovy, data pocházejí ze základního souboru, který  
má normální rozdělení. Tímto je splněná podmínka pro následný modelový výpočet 
indexu způsobilosti u licího stroje č. 7 – licí program 14. Histogramy a indexy 
způsobilosti jsou zobrazeny níže.  

                                                 
25 Výběrový soubor tvoří vždy podmnožinu souboru základního vybranou za určitých pravidel.  
Na základě spočtených statistik (např. aritmetický průměr, směrodatná odchylka aj.) výběrového 
souboru se snažíme odhadnout soubor základní. 

26 Základní soubor, neboli populace, obsahuje obecně n hodnot např. měřené veličiny. V praxi velmi 
často nelze základní soubor získat.  
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Graf 2: Histogram tlak licí hmoty otevření pufru 
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Graf 3: Histogram tlak licí hmoty konec plnění 
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Graf 4: Histogram tlak licí hmoty dotlak v čase T1 
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Graf 5: Histogram tlak licí hmoty dotlak v čase T2 
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Graf 6: Histogram tlak licí hmoty dotlak v čase T3 
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Graf 7: Histogram plnící čas 

 

Z velikosti hodnot indexu cp je možné vyvodit, že licí proces, uskutečňovaný 

prostřednictvím licího stroje, je nezpůsobilý27 (vyjma tlaku licí hmoty otevření pufru). 

                                                 
27 Proces je nezpůsobilý při současném nastavení a v rámci vybraných tolerančních mezí. 
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Z histogramů rozdělení četností je jasně viditelná poměrně velká variabilita na stroj 
s automatizovanými operacemi. Tento jev se vyskytuje téměř u všech licích strojů. 
Výjimku tvoří licí stroje č. 1 a č. 8, u kterých je variabilita podstatně nižší (tento fakt 
je zachycen i v bodech 4.2.1.4 a 4.2.1.5). Jako modelový příklad, jak by měla 
vypadat akceptovatelná výše variability, lze použit graf, kde figuruje tlak licí hmoty 
dotlak v T3 (licí stroj 8).  

4.3 Regresní a korelační analýza 

4.3.1 Úvod do regresní a korelační analýzy 

 
Následující kapitola tvoří stěžejní část této diplomové práce. Jak již bylo výše 

zmíněno, po odfiltrování nepotřebných dat zbylo 23 skupin transformátorů typu  
TPU 40.13 xxx a 29 skupin transformátoru typu TPU 60.13 xxx. Právě u těchto 
skupin byl zkoumán možný vztah mezi velikostí částečných výbojů a parametry 
licího procesu za pomoci regresní a korelační analýzy. Pokud by byl jistý vztah 
potvrzen, tak by měl být graficky vykreslen a měly by být vypozorovány možné 
opakující se trendy, které by mohly vést k odpovědi na otázku, jak co nejlépe 
nastavit parametry licího stoje. Za tímto účelem byla u všech zmiňovaných skupin 
provedena regresní analýza na třech zkušebních úrovních. První zkušební úroveň  
je prováděna na napěťové hladině odpovídající 1,2Un. Druhý test je prováděn  
na hladině 1,2Un/V3 a poslední na úrovni zkušební hladiny Uzk. Pro objasnění 

pojmů zde používaných je nutné trochu je přiblížit. Slovo korelace znamená míru 
asociace dvou proměnných. Dvě proměnné jsou korelované, pokud hodnoty jedné 
proměnné mají tendenci se vyskytovat společně s hodnotami druhé proměnné. 
K posouzení korelace existuje celá řada nejrůznějších koeficientů. Zatímco korelační 
analýza se zabývá především vyšetřením stavu a popisem síly asociace (nebo také 
síly vztahu) dvou proměnných, tak regresní analýza nám umožňuje poznat vztah 
mezi dvěma proměnnými (lineární, kvadratický). Lze také určit, zda–li je možné 
odhadnout proměnnou Y (v našem případě velikost částečných výbojů) za pomoci 
proměnných X (pomoci tlaků licí sekvence) [3]. Regresní analýza byla realizována 
opět pomocí programu Minitab. Je zde možné provádět jednak jednoduchou lineární 
regresi (2 proměnné), a jednak mnohonásobnou lineární regresi (více proměnných).  

4.3.2 Mnohonásobná lineární regrese 

 
Jak již bylo naznačeno výše, v obecné regresní analýze jde o analýzu vztahu 

mezi cílovou proměnnou, neboli závislou proměnnou (odborně se nazývá regresand, 
značí se symbolem Y), a ovlivňující proměnnou, nebo lépe nezávislou proměnnou 
(nazývanou regresor, značí se X). Vztah mezí závislou a nezávislou proměnnou  

je realizován pomoci matematického modelu, jedná se o rovnici, tzv. regresní funkci, 
která tyto dvě proměnné svazuje. K získání regresní funkce je zapotřebí dopočítat 
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neznáme parametry a splnit určité předpoklady. Pokud je regresní funkce lineární 
v těchto parametrech, jedná se o tzv. lineární regresní model (nejjednodušší případ), 
v opačném případě jde o model nelineární. V případě naší problematiky by bylo 
nejvýhodnější využít mnohonásobnou lineární regresi, kde se zkoumá funkční vztah 
mezi regresandem a obecně n regresory. Zkoumaná regresní funkce by byla  

ve tvaru [3]: 
 

 )...( 3322110 nm xbxbxbxbby ⋅+⋅+⋅+⋅+=  (15) 

 
Kde b0, b1, b2…bm jsou neznámé parametry, x1, x2, x3…xn reprezentují vybrané 
parametry licího procesu a závislá proměnná y částečné výboje na jednotlivých 

zkušebních hladinách. Abychom dospěli ke korektním výsledkům, je nutné splnit 
nezbytné předpoklady, které nás opravňují požít mnohonásobnou lineární regresi. 
Při testování těchto kritérií28 byl objeven jev, tzv. multikolinearita. Tento pojem 
znamená, že nezávislé proměnné, nebo jejich podmnožina, jsou silně korelovány. 
Odhady regresních koeficientů jsou poté velmi nestabilní. K prokázání této 
skutečnosti bylo zapotřebí provést korelaci u nezávislých proměnných pomocí 
Pearsonova korelačního koeficientu nebo Spearmanova korelačního koeficientu 
pořadí.  

4.3.2.1 Spearmanův korelační koeficient pořadí 

 
Koeficient navrhnul anglický psycholog Charles Edward Spearman tak, že 

koreloval postupem podle Pearsona postupně pořadí jednotlivých měření obou 
proměnných. Protože se zde provádí analýzy s reálnými daty získanými z provozu, 
která bývají často zatížena množstvím odchylek od obecných předpokladů, byl 
zvolen Spearmanův korelační koeficient pořadí, který [3]: 

• Nezachycuje pouze lineární vztahy, ale obecně dokáže zachytit jakýkoli 
vztah (tedy i nelineární). 

• Je rezistentní vůči odlehlým hodnotám. 

• Není nutné, aby byl splněn předpoklad o normálním rozdělení dat. 
 
Mezi jistou nevýhodu muže být počítán fakt, že data je nutné seřadit (viz. níže),  
což může být u rozsáhlejších datových souborů bez použití výpočetní techniky 
nereálné. Dále je také nutné vzít v potaz, že jakýkoli korelační koeficient nerozlišuje 
mezi závisle a nezávisle proměnnou (při záměně proměnných X a Y se korelační 

koeficienty nemění). K obdržení skutečného tvaru vztahu je zapotřebí provést  
již zmiňovanou regresi.  
 
 

                                                 
28 Výčet všech požadavku není z hlediska následného nevyužití metody nutný. 
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Výpočet spearmanova koeficientu se provádí na základě následujícího vzorce [3]:  
 

 ( )1
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1
2

2

−⋅

⋅
−= ∑

nn

D
r

i

s  (16) 

 

Kde ( )11 ≤≤− ss rr . Pokud 1=sr
29, tzn. párové hodnoty ( )ii yx ,  leží na vzestupné 

funkci. Při 1−=sr  párové hodnoty ( )ii yx ,  leží na sestupné funkci. iD  jsou rozdíly 

pořadí iR , yR  hodnot ix  a iy  vzhledem k ostatním hodnotám seřazeného výběru 

podle velikosti. Před výpočtem je nutno oběma řadám čísel ix  a iy  tato pořadí 

přiřadit.  
 
Pro modelovou ukázku jsou provedeny tři výpočty Spearmanova korelačního 
koeficientu pořadí pro skupinu např. TPU 60.13 50//5A. K výpočtu v programu 
Minitab je data nutné nejdříve seřadit pomocí funkce Rank. Poté se již klasicky 
počítá pomoci funkce Correlation v menu Basic Statistisc. Výstupy z provedených 

výpočtů jsou následující: 
 
Correlations: Konec_plneni; Dotlak_T1  
 
Pearson correlation30 of Konec_plneni and Dotlak_T1 = 0,675 

 
Correlations: Dotlak_T1; Dotlak_T2  
 
Pearson correlation of Dotlak_T1 and Dotlak_T2 = 0,818 

 
Correlations: Dotlak_T2; Dotlak_T3  
 
Pearson correlation of Dotlak_T2 and Dotlak_T3 = 0,758 

 
Z těchto výstupů je jednoznačně patrno, že jednotlivé proměnné jsou silně 
korelovány. Velmi podobné výsledky jsou obdrženy i při dalších následných 
kombinacích. Z těchto zjištění vyplývá závěr, že použití mnohonásobné lineární 
regrese pro obdržení validních výsledků není možné. Proto byla mnohonásobná 
lineární regrese „degradována“ na „obyčejnou“ lineární regresi, kde vždy figurují 
pouze dvě proměnné.  

4.3.3 Lineární regresní analýza 

 
Problematika se po opuštění mnohonásobné lineární regrese redukovala  

do podoby, kdy je hledán vztah mezi proměnnými prostřednictvím regresní rovnice: 

                                                 
29  Jedná se o zcela ideální případ, v praxi hodnoty nedosahují těchto velikostí.  
30
 Fakticky se jedná o korelaci postupem podle Pearsona, kdy se korelovala postupně pořadí 
jednotlivých měření obou proměnných. 
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 bxay +⋅=  (17) 

 
Kde a, b jsou neznámé parametry (postupně: regresní koeficient a regresní 

konstanta). Pro určení regresní rovnice ve formě naznačené výše se využívá tzv. 
metoda nejmenších čtverců.  

4.3.3.1 Metoda nejmenších čtverců 

 

K dispozici máme data ve formě uspořádaných dvojic ( ) ( ) ( )nn yxyxyx ;...;,; 2221   

pro proměnné X a Y (pod proměnnou Y uvažujeme velikosti částečných výbojů, pod 
proměnou X parametry licího procesu). Vzniklým problémem je, jak data proložit  

co „nejlepší“ přímkou. Různí lidé proloží stejnými body vždy odlišné přímky (nikdy  
se nám nepodaří proložit přímku všemi body, jde o to, aby okolo nich procházela  
co nejblíže). Cílem regrese je nalezení takové přímky, která bude co nejlépe 
predikovat hodnoty y pomocí hodnot x (nalezení co „nejlepší“ přímky při proložení 

bodů). K tomuto účelu regrese využívá tzv. metodu nejmenších čtverců. Metoda 
pracuje s tzv. reziduálními hodnotami predikce (chyba predikce). Značí  
se e. Reziduální hodnota vždy znamená rozdíl mezi hodnotou naměřenou  

a hodnotou predikovanou (experimentální). Dobře proložená přímka bxay +⋅=  

minimalizuje velikost reziduálních hodnot pro hodnoty ( )ii yx , , kterými přímku 

prokládáme. Jinými slovy, jedná se o proložení několika bodů v grafu takovou 
přímkou, aby součet druhých mocnin odchylek jednotlivých bodů od přímky byl 

minimální. Pro získaní neznámých parametrů a a b přímky bxay +⋅=  musíme 

minimalizovat součet čtverců všech reziduí: 
 

 ( ) ( )[ ] ( )∑ ∑ ∑
= = =

−+⋅=−==
n

i

n

i

n

i

iiiii ybxayxfbaSe
1 1 1

222
,  (18) 

 
K nalezení minima součtu je nutné provést parciální derivace podle neznámých 

parametrů a položit je rovné nule, tzn. 0=
∂
∂
a

S
 a 0=

∂
∂
b

S
. Po drobných matematických 

úpravách obdržíme soustavu rovnic: 
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Vyřešením této soustavy rovnic jsou již lehko získány neznáme parametry. 

Obdržená data lze také aproximovat kvadratickou funkcí cxbxay +⋅+⋅= 2 . V tomto 

případě se postupuje naprosto identicky, jen dostáváme soustavu 3 rovnic o třech 
neznámých. Aproximace jinými polynomy v této diplomové práci neuvažujeme.  
U každé skupiny je provedeno celkem šest regresních analýz pro tři úrovně zkoušek 
(tzn. celkem 18 regresí pro každou skupinu). Transformátory typu TPU 60.13 xxx 
byly odfiltrovány pouze pro izolační hladinu 24/50/12531, transformátory TPU 40.13 
xxx pro izolační hladinu 12/28/75. Toto opatření je nezbytné k zachování stejných 
podmínek u prováděných regresních analýz. Není žádané, aby ve stejné skupině 
figurovaly různé kusy odlitých transformátorů pro různé izolační hladiny. K obdržení 
validních výsledků z regresní analýzy je nutno splnit několik předpokladů: 
a) Data neobsahují tzv. vlivné body (viz. níže). 
b) Reziduální hodnoty mají normální rozdělení. 
c) Vztah mezi proměnnými X a Y je lineární popř. kvadratický. 

4.3.3 Regresní analýzy pro skupiny TPU 60.13 xxx a TPU 40.13 xxx pro 
zkušební hladinu 1,2Un/V3 

 

Pro modelovou ukázku je použita skupina transformátorů TPU 60.13 50 – 
100//5A32, pro izolační hladinu 24/50/125, obsahující 38 odlitých kusů. Zkušební 
hladina je 1,2Un/V3. Nejprve je nutné provést test, zda-li data neobsahují tzv. vlivné 
body. Vlivné body (odlehlé hodnoty) jsou takové body, které razantním způsobem 
ovlivní odhady regresních koeficientů. Odlehlé hodnoty lze vypozorovat jako 
nápadně velké reziduální hodnoty. Výstup z provedené regrese analýzy pomocí 
programu Minitab: 
 
Regression Analysis: Výboj 1,2Un/V3 [pC], versus Tlak lic.hmoty kon. pl. 
 
The regression equation is 
Výboj 1,2Un/V3 [pC] = 35,9 - 8,8 Tlak lic.hmoty kon.pl. [bar] 
 
 
Predictor                      Coef  SE Coef      T      P 
Constant                      35,93    39,96   0,90  0,375 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [bar]  -8,84    12,24  -0,72  0,475 
 
S = 28,9936   R-Sq = 1,4%   R-Sq(adj) = 0,0% 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       SS     MS     F      P 
Regression       1    438,7  438,7  0,52  0,475 
Residual Error  36  30262,7  840,6 
Total           37  30701,4 

                                                 
31 Úvaha vyplývá z poznatku, že čím je větší izolační hladina (větší zkušební napětí), tím může dojít 
ke zvýšení částečných výbojů při daných zkouškách.  

32 Pro modelovou ukázku je záměrně zvolena regrese mezi velikostí výbojů a tlakem licí hmoty konec 
plnění u této skupiny, protože lze zde explicitně demonstrovat dopady při nesplnění některého  
z předpokladu regresní analýzy.  
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Zcela nahoře je vypočtena lineární regresní rovnice. Pod ní jsou spočteny jednotlivé 
p–hodnoty. První hodnota je určena pro konstantu a druhá je pro směrnici. Dolní  
p–hodnota je kalkulována pro celou přímku. Obecně lze říci, že jde o test hypotézy: 

• H0 : kausální vztah mezi 2 proměnnými není průkazný. 

• HA : můžeme potvrdit existenci kausálního vztahu mezi dvěma proměnnými, 
který je reprezentován vypočtenou regresní rovnicí. 

 
Velikost p–hodnoty je 0,475, tzn. nulová hypotéza nemůže být zamítnuta (není 

dostatek evidence pro zamítnutí nulové hypotézy). Dalším důležitým ukazatelem  
ve zobrazeném výčtu je tzv. koeficient determinace, který je dán vzorcem [10]: 
 

 %100
_Re

1 ⋅






 −=−
Total

Errorsidual
SqR  (21) 

 
Kde Residual_Error představuje variabilitu vysvětlenou modelem (hodnota 
naměřená mínus hodnota predikovaná) a Total celkovou variabilitu proměnné  
Y. Koeficient determinace nabývá hodnot mezi 0 a 1 (nebo 0–100%). Udává nám 

„kvalitu“ modelu. Pro náš model je hodnota koeficientu determinace 1,4%,  
což udává, že daný model je prakticky „nepoužitelný“. Při zaškrtnutí v menu 
Regression–Graphs zobrazení reziduí ve formě Residuals versus order dojde 

k zobrazení reziduí (viz. graf 8). Na první pohled je patrné, že data obsahují odlehlou 
hodnotu. Tato hodnota je nalezena a posléze odebrána.  
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Graf 8: Grafické zobrazení reziduí 
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Po odstranění odlehlé hodnoty je opět provedena regresní analýza a vykreslena 
rezidua. Zároveň je v menu Regression zaškrtnuta možnost Storage–Residuals. 

Toto funkce uloží hodnoty spočtených reziduí zvlášť do sloupce k provedení testu 
normality, např. dle již zmiňovaného testu Kolmogorov–Smirnov. Po vykreslení 
reziduí (viz graf 9) lze vypozorovat, že data již nejsou zatížena žádnou odlehlou 
hodnotou. 
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Graf 9: Grafické zobrazení reziduí 

 

Výstup z MiniTabu se po odebraní odlehlé hodnoty zcela změnil: 
 
Regression Analysis: Výboj 1,2UnV3 [pC], versus Tlak lic.hmoty kon. pl.  
 
The regression equation is 
Výboj 1,2Un/V3 [pC] = - 3,96 + 2,02 Tlak lic.hmoty kon.pl. [bar] 
 
 
Predictor                       Coef  SE Coef      T      P 
Constant                      -3,959    1,389  -2,85  0,007 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [bar]  2,0155   0,4243   4,75  0,000 
 
 
S = 0,994359   R-Sq = 39,2%   R-Sq(adj) = 37,5% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF      SS      MS      F      P 
Regression       1  22,313  22,313  22,57  0,000 
Residual Error  35  34,606   0,989 
Total           36  56,919 
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V této situaci, p–hodnota je menší než 0,05 (konkrétně pro náš případ je p–hodnota 

= 0,000), lze zamítnout nulovou hypotézu a přiklonit se k alternativní hypotéze, která 
říká, že mezi velikostí částečných výbojů a tlakem licí hmoty existuje vztah 
(závislost), který je popsán zobrazenou regresní rovnicí. V této fázi je nutné provést 
kontrolu uložených reziduí, zda–li splňují podmínku normality. K tomuto byl využit 
v menu Stat–Basisc Statistisc tzv. Normality Test dle Kolmogorov–Smirnov (viz. graf 

10). 
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Graf 10: Test normality reziduí 

 
Dle zobrazené p–hodnoty (je větší než 0,05) nezamítám nulovou hypotézu. 

Lapidárně řečeno rezidua mají normální rozdělení. Pro úplnost bývá vhodné 
otestovat možnost, zda–li kvadratická regresní funkce nevystihuje vztah mezi 
proměnnými lépe. K tomuto účelu slouží v programu MiniTab tzv. Calculator v menu 
Calc, pomocí něhož se hodnoty proměnné X (tlak licí hmoty konec plnění) umocní 
na druhou a uloží se do nového sloupce. Poté je provedena opakovaná regrese: 
 
Regression Analysis: Výboj 1.2Un/V3 [pC], versus Tlak lic.hmoty kon.pl.^2 
 
The regression equation is 
Výboj 1.2Un/V3 [pC] = - 1,13 + 0,347 Tlak lic.hmoty kon.pl. [bar]^2 
 
 
Predictor                          Coef  SE Coef      T      P 
Constant                        -1,1257   0,7363  -1,53  0,135 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [bar]^2  0,34705  0,06709   5,17  0,000 
 
 
S = 0,959996   R-Sq = 43,3%   R-Sq(adj) = 41,7% 
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Analysis of Variance 
 
Source          DF      SS      MS      F      P 
Regression       1  24,663  24,663  26,76  0,000 
Residual Error  35  32,256   0,922 
Total           36  56,919 

 
Je patrné, že regresní model je vystižen lépe, než–li v případě lineární regrese. 
V této fázi je již tedy potvrzena závislost částečných výbojů na tlaku licí hmoty  
při konci plnění a zbývá jen vykreslit data a proložit jimi pomocí metody nejmenších 
čtverců křivku. V menu Stat–Regression je vybrána Fitted–line–plot a označeno,  

že půjde o kvadratický regresní model (kvadratickou závislost, zjištěno z předchozí 
regrese). Závislost je vykreslena v grafu 11. 
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Graf 11: Závislost částečných výbojů na tlaku licí hmoty na konci plnění 

 
Z tohoto grafu je patrné, že tlak licí hmoty vysvětluje částečné výboje téměř ze 72%. 
Takovýto postup byl aplikován u všech dvaceti tří skupin transformátorů TPU 40.13 
xxx a dvaceti devíti skupin TPU 60.13 xxx, pro všechny proměnné licího procesu  
a pro zkušební hladinu 1,2Un/V3. Výsledky p–hodnot pro TPU 60.13 xxx a TPU 
40.13 xxx pro zkušební hladinu 1,2Un/V3 viz. tabulka 4 a tabulka 5. Grafické 

zpracování výsledků dokládá příloha 3.  
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  Výsledky regresní analýzy    

Výboj hladina 1,2Un/V3 
[pC] 
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Podrobný typ trafa Kusů Vztah 

            

TPU 60.13 100//5/5A 95 L 

          

0,000 

TPU 60.13 100//5A 89 L,L,K   0,007 0,014 0,000     
TPU 60.13 150//5A 52 K,K   0,036   0,025     
TPU 60.13 150-300//1/1A 47 L,L   0,018 0,016       
TPU 60.13 150-300//5/5A 67 L,L,L,L,K 0,001 0,004 0,007 0,044 0,003   
TPU 60.13 200//1/1A 36 L,L 0,007         0,034 
TPU 60.13 200//1A 34 L           0,000 
TPU 60.13 200//5/5A 41 K,K 0,000     0,003     
TPU 60.13 200-400//5/5A 52 L,L,L   0,016 0,032 0,031     
TPU 60.13 300//1/1A 38 L           0,024 
TPU 60.13 300//5A 53 K       0,001     
TPU 60.13 300-600//1A 46 K,L,L 0,010       0,001 0,037 
TPU 60.13 400//5A 50 L 0,000           
TPU 60.13 50//5/5A 70 L,L,L 0,012       0,000 0,024 
TPU 60.13 50//5A 55 K,L,L,L 0,003 0,029   0,015 0,003 0,000 
TPU 60.13 50-100//5A 37 K,L,L,L 0,000 0,000 0,003 0,001 0,000   
TPU 60.13 600//1/1A 43 K,L   0,031       0,008 
TPU 60.13 600//5A 33 K,L     0,019   0,035   
TPU 60.13 60-120//5/5A 76 L,L,L     0,006       

Tabulka 4: Výsledky p – hodnot pro TPU 60.13 xxx 
 

  Výsledky regresní analýzy    

Výboj hladina 1,2Un/V3 
[pC] 
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TPU 40.13 100//1A 81 L,L,L 0,008     0,003   0,013 
TPU 40.13 150//1/1A 32 K,L     0,002 0,008     
TPU 40.13 150//1A 57 L,L,L     0,030 0,000 0,034   
TPU 40.13 150-300//5/5A 52 K,L     0,025 0,002     
TPU 40.13 250//1A 43 L,L,L,L 0,008   0,007 0,000   0,024 
TPU 40.13 300//1/1A 84 L,K,L 0,007   0,039   0,010   
TPU 40.13 300//1A 27 L,L         0,011 0,000 
TPU 40.13 400//1/1A 42 L,L,K 0,000       0,000 0,002 
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TPU 40.13 400//1A 186 L,K 0,003       0,000   
TPU 40.13 400//5/5A 97 L 0,038           
TPU 40.13 500//1A 46 L,L,K 0,034   0,027   0,026   
TPU 40.13 600//1/5A 36 L,L   0,031   0,000     
TPU 40.13 600//1A 49 L,L   0,038 0,013       
TPU 40.13 75//5/5A 28 K,K,L,K 0,002 0,013   0,014 0,012   

Tabulka 5: Výsledky p – hodnot pro TPU 40.13 xxx 
 
Tyto tabulky a jejich následná grafická interpretace dosvědčují nesporný fakt,  
že mezi velikostí částečných výbojů a parametry lití existují významné závislosti. 
Jinými slovy lze říci, že parametry lití ovlivňují velikosti částečných výbojů  
na zkušební hladině 1,2Un/V3. 

4.3.4 Regresní analýzy pro skupiny TPU 60.13 xxx a TPU 40.13 xxx pro 
zkušební hladiny 1,2Un a Uzk 

 
Postup při provádění regresních analýz je naprosto identický jako u předešlé 

kapitoly, liší se však jen v tom, že není u všech skupin pro dané zkušební hladiny 
garantováno normální rozdělení reziduí. Tento jev byl vypozorován po provedení 
několika analýz. Může to být připsáno na vrub tomu, že testy na těchto hladinách 
probíhají za většího přiváděného napětí a není vždy možné stanovit přesnější odhad 
částečných výbojů, neboť ručička měřícího přístroje příliš osciluje. Také to muže být 
způsobeno lidským faktorem, a to nedbalému odečtu hodnot. Mnohdy pracovník, 
který provádí zkoušky na částečné výboje, není ochoten posečkat k ustálení ručičky 
na danou hodnotu. Data, získaná z těchto hladin, proto nejsou vždy tak kvalitní jako 
u předešlé testovací hladiny, nicméně jsme schopni analýzu za určitých rozšiřujících 
podmínek provést. Uvažujeme skupinu TPU 60.13 200//1A, izolační hladinu 
24/50/125 a zkušební hladinu 1,2Un.  

 
Regression Analysis: Výboj 1,2Un [pC] versus Tlak lic.hmoty kon.pl. 
 
The regression equation is 
Výboj 1,2Un [pC] = 383 - 109 Tlak lic.hmoty kon.pl. [bar] 
 
 
Predictor                        Coef  SE Coef      T      P 
Constant                        383,4    120,5   3,18  0,003 
Tlak lic.hmoty kon.pl. [bar]  -109,28    39,32  -2,78  0,009 
 
 
S = 107,564   R-Sq = 20,0%   R-Sq(adj) = 17,4% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF      SS     MS     F      P 
Regression       1   89400  89400  7,73  0,009 
Residual Error  31  358672  11570 
Total           32  448072 
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Dle vypočtené p-hodnoty se přikláníme k alternativní hypotéze, která konstatuje 

vztah mezi kalkulovanými proměnnými. Reziduální hodnoty nevykazují žádné vlivné 
body, proto je proveden test normality pro uložená rezidua (viz. graf 12).  
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Graf 12: Test normality reziduí 

 
Dle vypočtené p-hodnoty můžeme prohlásit nulovou hypotézu za neplatnou  

a přiklonit se k platnosti hypotézy alternativní, tzn. rezidua jsou spočtena z dat, která 
nemají normální rozdělení. V běžné praxi se tento jev vyskytuje velmi často  
a mnohdy se tato problematika přeskakuje, neboť parametrické33 metody bývají vůči 
těmto nesplněným předpokladům dostatečně robustní. Přesto se doporučuje  
při větších odchylkách od normality použít při zkoumání hypotéz o struktuře dat 
pomocí lineárního modelu tzv. neparametrické metody34.  

4.3.4.1 Sennova L-testovací statistika 

 
Skutečnou hladinu významnosti p pro testovací statistiku zjistíme přesně  

jen v určitých případech. Takovéto testy se nazývají přesné testy, např. v rámci 
regresní analýzy apod., pokud jsou splněny jejich předpoklady. Přesné testy jsou 
však spíše raritou. Proto existují tzv. asymptotické testy, kde vypočtená p-hodnota  

je asymptoticky přesná s rostoucí velikostí výběru. U těchto testů se využívá toho, 
že se tvar rozdělení použitých testovacích statistik blíží známým rozdělením 

                                                 
33 Metody založené na předpokladu normálního rozdělení dat.  
34 Metody nezávislé na druhu rozdělení dat.  



VUT v Brně  Ústav metrologie a zkušebnictví 
Fakulta strojního inženýrství            Metrologie a řízení jakosti 

Brno, 2009 - 50 - Ing. Tomáš Borunský 

(normálnímu nebo 2χ ) v důsledku působení centrálního limitního teorému. Centrální 

limitní teorém říká, že součet mnoha nezávislých náhodných proměnných  
je normálně rozdělen, a to tím lépe, čím je více sčítanců. V případě L-testovací 

statistiky se jedná o poměrně jednoduchý asymptoticky platný neparametrický test 
modelu, kde se asymptotické vlastnosti začínají projevovat při rozsahu výběru větší 
než 15 v každé skupině. Tato podmínka je pro všechny testované skupiny 
transformátorů splněna. L-statistika měří odchylku dat od nulové hypotézy. Spočte 

se podle vzorce [3]: 
 

 ( ) 21 rnL ⋅−=  (22) 

 

Spočtená L-testovací statistika se poté porovná s hodnotami 2χ - rozdělení  

o k stupních volnosti, kde k reprezentuje počet nezávislých proměnných. Pokud 
uvažujeme pouze 2 proměnné X a Y, tak k=1. Malé r2 představuje čtverec 

korelačního koeficientu (v našem případě se jedná o Spearmanův korelační 

koeficient pořadí). Nakonec je L-testovací statistika porovnána s 2χ (v našem 

případě je 2χ =3,8416 pro k=1 a α=0,05). Pokud tedy L> 2χ , můžeme spočtenou  

p-hodnotu považovat za asymptoticky přesnou (přesnost se zvyšuje s rostoucí 
velikostí výběru, pro náš případ kdy n>30, lze považovat spočtené p-hodnoty  

za dostatečně validní výsledky). V opačném případě nikoliv.  
 
Vypočtená p-hodnota z modelové regresní analýzy u skupiny TPU 60.13 200//1A  
je 0,009. Otázka zní: „Můžeme tuto vypočtenou p-hodnotu považovat za dostatečné 

správnou při nesplnění podmínky u normálního rozdělení dat?“ K nalezení odpovědi 
je nutné spočítat L-testovací statistku, L=(34-1)·(-0,446)2=6,564, protože 
6,564>3,8416 můžeme považovat výslednou p-hodnotu za dostatečně průkaznou  

a je možné přistoupit k vykreslení grafu závislosti (viz. graf 13). 
 



VUT v Brně  Ústav metrologie a zkušebnictví 
Fakulta strojního inženýrství            Metrologie a řízení jakosti 

Brno, 2009 - 51 - Ing. Tomáš Borunský 

4,03,53,02,52,0

500

400

300

200

100

0

Tlak lic.hmoty kon.pl. [bar]

V
ý
b
o
j 
1
,2
U
n
 [
p
C
]

S 95,2651

R-Sq 39,2%

R-Sq(adj) 35,2%

TPU 60.13 200//1A
Výboj 1,2Un  =  1735 - 1003 Tlak lic.hmoty kon.pl.

+ 144,1 Tlak lic.hmoty kon.pl.**2

 
Graf 13: Závislost částečných výbojů na tlaku licí hmoty na konci plnění 

 
Identický postup byl aplikován u všech zbývajících skupin transformátorů  
pro zkušební hladiny 1,2Un a Uzk. Pokud byla p-hodnota na základě L-testovací 
statistiky shledána jako neprůkazná, pak byla vyřazena. Výsledky p-hodnot pro 

konkrétní testovací hladiny jsou uvedeny v tabulce 6 (TPU 60.13 xxx) a tabulce  
7 (TPU 40.13 xxx). Grafické zpracování výsledků pro TPU 60.13 xxx a TPU 40.13 
xxx je uvedeno v příloze 4. 
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  Výsledky regresní analýzy    

Výboj hladina 1,2Un [pC] 
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TPU 60.13 100//1A 62 L     0,027  

TPU 60.13 100//5/5A 95 L,L    0,023   

TPU 60.13 150-300//1/1A 46 L, L  0,035   0,016  

TPU 60.13 200//1A 34 K,K 0,009     0,030 

TPU 60.13 200//5/5A 41 L, L 0,012   0,006   

TPU 60.13 200-400//5/5A 52 L,L       

TPU 60.13 300//5A 53 L      0,026 

TPU 60.13 400//1A 32 K      0,029 

TPU 60.13 400//5A 50 L 0,019      

TPU 60.13 50//1A 44 L      0,023 

TPU 60.13 50//5A 55 K     0,000  

TPU 60.13 50-100//5A 37 L,L,L      0,009 

TPU 60.13 600//5A 33 L 0,008      

TPU 60.13 60-120//5/5A 76 L      0,010 

      Spearmanův korelační koeficient   
TPU 60.13 100//1A         -0,262  

TPU 60.13 100//5/5A        -0,287   

TPU 60.13 150-300//1/1A      -0,326   -0,332  

TPU 60.13 200//1A     -0,446     -0,455 

TPU 60.13 200//5/5A     -0,656   -0,514   

TPU 60.13 200-400//5/5A           

TPU 60.13 300//5A          -0,405 

TPU 60.13 400//1A          -0,468 

TPU 60.13 400//5A     -0,479      

TPU 60.13 50//1A          -0,484 

TPU 60.13 50//5A         0,502  

TPU 60.13 50-100//5A          -0,384 

TPU 60.13 600//5A     -0,352      

TPU 60.13 60-120//5/5A          -0,305 

  Sennova L - testovací statistika   
TPU 60.13 100//1A         4,187  

TPU 60.13 100//5/5A        7,743   

TPU 60.13 150-300//1/1A      4,782   4,96  

TPU 60.13 200//1A     6,564     6,832 

TPU 60.13 200//5/5A     17,213   10,57   

TPU 60.13 200-400//5/5A           

TPU 60.13 300//5A          8,529 

TPU 60.13 400//1A          6,79 

TPU 60.13 400//5A     11,243      

TPU 60.13 50//1A          10,07 

TPU 60.13 50//5A         13,61  

TPU 60.13 50-100//5A          5,456 
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TPU 60.13 600//5A     3,965      

TPU 60.13 60-120//5/5A          6,977 

Tabulka 6: Výsledky p – hodnot pro TPU 60.13 xxx 
 

  Výsledky regresní analýzy    

Výboj hladina zkušební Uzk [pC] 
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TPU 60.13 100//1A 62 K,K,L 0,038     0,023 

TPU 60.13 100//5/5A 95 L,L,L  0,000 0,001 0,001   

TPU 60.13 150//1/1A 38 L,K  0,005     

TPU 60.13 150-300//1/1A 47 L,L       

TPU 60.13 150-300//5/5A 67 L,L,L   0,020 0,017   

TPU 60.13 200//1/1A 36 L 0,047     0,040 

TPU 60.13 200//1A 34 K,L 0,016      

TPU 60.13 300//5/5A 66 K 0,031      

TPU 60.13 400//1/1A 38 L      0,042 

TPU 60.13 400//5/5A 40 L      0,041 

TPU 60.13 600//1/1A 43 K 0,024      

TPU 60.13 600//5A 33 L,K 0,012    0,000  

      Spearmanův korelační koeficient   
TPU 60.13 100//1A     -0,252     -0,429 

TPU 60.13 100//5/5A      -0,381 -0,341 -0,352   

TPU 60.13 150//1/1A      -0,370     

TPU 60.13 150-300//5/5A       -0,252 -0,275   

TPU 60.13 200//1/1A     0,530     -0,341 

TPU 60.13 200//1A     -0,345      

TPU 60.13 300//5/5A     -0,273      

TPU 60.13 400//1/1A          -0,327 

TPU 60.13 400//5/5A          0,385 

TPU 60.13 600//1/1A     0,391      

TPU 60.13 600//5A     -0,492    -0,616  

  Sennova L - testovací statistika   
TPU 60.13 100//1A     3,874     11,23 

TPU 60.13 100//5/5A      13,65 10,93 11,65   

TPU 60.13 150//1/1A      5,065     

TPU 60.13 150-300//5/5A       4,191 4,991   

TPU 60.13 200//1/1A     9,832     4,07 

TPU 60.13 200//1A     3,928      

TPU 60.13 300//5/5A     4,844      

TPU 60.13 400//1/1A          3,956 

TPU 60.13 400//5/5A          5,781 

TPU 60.13 600//1/1A     6,421      

TPU 60.13 600//5A     7,746    12,14  

Tabulka 6: Výsledky p – hodnot pro TPU 60.13 xxx 
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  Výsledky regresní analýzy      

Výboj hladnina 1,2Un [pC] 
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TPU 40.13 100//5/5A 36 L,K,L      0,021 

TPU 40.13 150-300//5/5A 52 K      0,031 

TPU 40.13 300//1/1A 84 K   0,010    

TPU 40.13 300//5/5A 50 K 0,017      

TPU 40.13 400//1/1A 36 K,L,K     0,013  

TPU 40.13 500//1A 46 K 0,021      

TPU 40.13 600//1/5A 36 L    0,022   

TPU 40.13 600//1A 49 L,L     0,002 0,006 

TPU 40.13 75//5/5A 28 K,K 0,021 0,000     

  Spearmanův korelační koeficient     
TPU 40.13 100//5/5A        -0,395 

TPU 40.13 150-300//5/5A        0,405 

TPU 40.13 300//1/1A     0,221    

TPU 40.13 300//5/5A   -0,439      

TPU 40.13 400//1/1A       0,360  

TPU 40.13 500//1A   0,409      

TPU 40.13 600//1/5A      -0,374   

TPU 40.13 600//1A       0,291 -0,312 

TPU 40.13 75//5/5A   -0,476 0,421     

  
Sennova L - testovací 
statistika       

TPU 40.13 100//5/5A          5,461 

TPU 40.13 150-300//5/5A          8,365 

TPU 40.13 300//1/1A       4,054    

TPU 40.13 300//5/5A     9,443      

TPU 40.13 400//1/1A         4,536  

TPU 40.13 500//1A     7,528      

TPU 40.13 600//1/5A        4,896   

TPU 40.13 600//1A         4,065 4,673 

TPU 40.13 75//5/5A     6,118 4,786     

Tabulka 7: Výsledky p – hodnot pro TPU 40.13 xxx 
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  Výsledky regresní analýzy    

Výboj hladina zkušební Uzk [pC] 
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TPU 40.13 100//1A 81 L,L,L  0,015  0,028 0,014  

TPU 40.13 150//1A 57 L      0,025 

TPU 40.13 150//5A 40 L      0,003 

TPU 40.13 600//1/1A 33 L  0,026     

TPU 40.13 600//1A 49 L,L      0,005 

TPU 40.13 75//5/5A 28 L 0,042      

  Spearmanův korelační koeficient   
TPU 40.13 100//1A    -0,321  -0,360 0,275  

TPU 40.13 150//1A        -0,36 

TPU 40.13 150//5A        -0,440 

TPU 40.13 600//1/1A    -0,356     

TPU 40.13 600//1A        -0,34 

TPU 40.13 75//5/5A   -0,41      

  Sennova L - testovací statistika   
TPU 40.13 100//1A      8,243  10,368 6,050  

TPU 40.13 150//1A          7,298 

TPU 40.13 150//5A          7,550 

TPU 40.13 600//1/1A      4,056     

TPU 40.13 600//1A          5,647 

TPU 40.13 75//5/5A     4,583      

Tabulka 7: Výsledky p – hodnot pro TPU 40.13 xxx 
 
Z vypočtených p-hodnot je zřejmé, že i na těchto hladinách existuje množství 

potvrzených závislostí částečných výbojů na uvažovaných parametrech lití. Je jich 
detekováno poměrně méně, než tomu bylo na hladině 1,2UnV3, ale tento fakt může 

být přisouzen horší kvalitě obdržených dat.  

4.4 Interpretace licí sekvence 

 
Z grafických závislostí, vykreslených v přílohách 3, a 4, může být 

rekonstruována „optimální“ licí sekvence. Výsledky diplomové práce pro typ TPU 
60.13 xxx pro zkušební hladiny 1,2Un a 1,2Un/V3 jsou shrnuty v následujících 

tabulkách (viz. tabulka 8 a 9). 
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TPU 60.13 xxx – zkušební hladina 1,2Un 
Parametry lití: Hodnoty odečtené z grafů: 

Tlak licí hmoty otevření pufru Tlak by se měl pohybovat okolo 0,4 bar. 
Do 0,5 mají výboje tendenci klesat, po 
0,5 je tendence k růstu. 

Tlak licí hmoty konec plnění Částečné výboje mají tendenci 
s rostoucím tlakem klesat. Tlak by měl 
být okolo 3,3 – 3,4 bar. 

Tlak licí hmoty dotlak v T1 Není k dispozici více grafů, ale můžeme 
říci, že tlak by se měl udržovat na 3,2 
bar. 

Tlak licí hmoty dotlak v T2 Nepodařilo se rekonstruovat. 
Tlak licí hmoty dotlak v T3 Opět s rostoucím tlakem lze pozorovat 

pokles částečných výbojů. Tlak by se 
měl pohybovat mezi 3,3 – 3,4 bar. 

Plnící čas Plnící čas by se měl pohybovat mezi 660 
– 670 sekund k dosažení minimálních 
částečných výbojů. 

Tabulka 8: Výsledky regresní analýzy pro TPU 60.13 xxx, zkušební hladina 1,2Un 
 

TPU 60.13 xxx – zkušební hladina 1,2Un/V3 
Parametry lití: Hodnoty odečtené z grafů: 

Tlak licí hmoty otevření pufru Opět vypozorovaná tendence k poklesu 
částečných výbojů okolo tlaku 0,4 bar, 
poté růst, někdy až exponenciálně.  

Tlak licí hmoty konec plnění Částečné výboje opět mají tendenci 
s rostoucím tlakem klesat. Tlak by měl 
být okolo 3,3 – 3,4 bar. 

Tlak licí hmoty dotlak v T1 Je pozorován pokles výbojů s rostoucím 
tlakem – tlak udržovat na 3,3 – 3,4 bar. 

Tlak licí hmoty dotlak v T2 Stejné jako u dotlaku v T1. Doporučený 
tlak 3,3 – 3,4 bar.  

Tlak licí hmoty dotlak v T3 Doporučené nastavení tlaku na 3,3 – 3,4 
bar. 

Plnící čas Plnící čas by se měl pohybovat jako u 
předešlé hladiny mezi 660 – 670 sekund. 

Tabulka 9: Výsledky regresní analýzy pro TPU 60.13 xxx, zkušební hladina 1,2Un/V3 
 
Jak si lze povšimnout tlaky jsou na obou dvou hladinách téměř stejné. Třetí hladina, 
která není až tak podstatná, zde balancována není, ale při letmém pohledu na 
výsledné grafy v přílohách toto tvrzení jen podporuje. Výsledné nastavení licího 
stroje po provedení „průniku“ hodnot na všech třech hladinách by mělo být 
následující (viz tabulka 10):  
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Nastavení licího stroje 
Parametry lití: Hodnoty odečtení z grafů: 

Tlak licí hmoty otevření pufru 0,4 bar 
Tlak licí hmoty konec plnění 3,4 bar 
Tlak licí hmoty dotlak v T1 3,4 bar 
Tlak licí hmoty dotlak v T2 3,4 bar 
Tlak licí hmoty dotlak v T3 3,4 bar 
Plnící čas 665 sekund 

Tabulka 10: Nastavení licího stroje 
 
Naprosto stejný postup je praktikován i u typu TPU 40.13 xxx. Výsledky jsou pro 
jednotlivé hladiny v tabulce 11 a 12. Třetí zkušební hladina zde není uváděna, ale při 
pohledu na vykreslené grafy lze vypozorovat stejné trendy. 
 

TPU 40.13 xxx – zkušební hladina 1.2Un 
Parametry lití: Hodnoty odečtení z grafů: 

Tlak licí hmoty otevření pufru Optimum se jeví okolo tlaku 0,4 bar, poté 
mají částečné výboje tendenci růst. 

Tlak licí hmoty konec plnění Částečné výboje opět mají tendenci 
s rostoucím tlakem klesat. Tlak by měl 
být okolo 2,9 – 3 bar. 

Tlak licí hmoty dotlak v T1 Nepodařilo se lépe rekonstruovat 
Tlak licí hmoty dotlak v T2 K dispozici je málo grafů. Optimum se 

zdá být mezi 3 – 3,1 bar.  
Tlak licí hmoty dotlak v T3 K dispozici málo grafů, optimum se zdá 

být mezi 3,1 – 3,2 bar. 
Plnící čas Plnící čas by se měl pohybovat mezi 480 

– 490 sekund. 
Tabulka 11: Výsledky regresní analýzy pro TPU 40.13 xxx, zkušební hladina 1,2Un 

 
TPU 40.13 xxx – zkušební hladina 1.2Un/V3 

Parametry lití: Hodnoty odečtení z grafů: 
Tlak licí hmoty otevření pufru Z prvních grafů lze odečíst optimum 

okolo tlaku 0,4 bar, poté jsou grafy 
zavádějící. 

Tlak licí hmoty konec plnění Tady je situace zcela zřejmá, optimum 
může být nalezeno na 3 barech.. 

Tlak licí hmoty dotlak v T1 Grafy vykazují různorodost, nicméně je 
možné nastavit tlak na 3 bary bez 
jakýchkoli následků. 

Tlak licí hmoty dotlak v T2 Dle odečtu je optimum mezi 3 – 3,1 bar.  
Tlak licí hmoty dotlak v T3 Optimum se jeví mezi 3,2 – 3,3 bar. 
Plnící čas Z grafů lze vyčíst, že nedojde 

k drastickým nárůstům výbojů, pokud 
plnící čas bude mezi 480 – 490 sekund. 

Tabulka 12: Výsledky regresní analýzy pro TPU 40.13 xxx, zkušební hladina 1,2Un/V3 
 
Pro nastavení licího stroje byl opět zvolen průnik hodnot na všech třech hladinách. 
Výsledky jsou zpracovány v tabulce 13.  
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Nastavení licího stroje 
Parametry lití: Hodnoty odečtení z grafů: 

Tlak licí hmoty otevření pufru 0,4 bar 
Tlak licí hmoty konec plnění 3,1 bar 
Tlak licí hmoty dotlak v T1 3,1 bar 
Tlak licí hmoty dotlak v T2 3,1 bar 
Tlak licí hmoty dotlak v T3 3,3 bar 
Plnící čas 490 sekund 

Tabulka 13: Nastavení licího stroje 
 
Před nastavením hodnot by měly být licí stroje seřízeny, aby byly schopny dodržet 
rozumné intervaly, ve kterých by se měly pohybovat určené tlaky, popř. licí čas.  

4.5 Optimalizace proměnných licího procesu 

 
Plánovaný experiment (zkráceně DOE) je mocným statistickým nástrojem, 

který slouží nejen k nalezení faktorů (vstupních proměnných), které významnou 
měrou ovlivní odezvu (částečné výboje), ale umožní také nalézt optimální nastavení 
vstupních proměnných po vykreslení vzájemných interakcí. Nejlepším řešením pro 
danou problematiku by bylo provedení plánovaného experimentu pro každý typ 
transformátoru (provádění plánovaného experimentu pro každou skupinu se jeví 
jako finančně nereálné). Minitab jako nejschůdnější východisko nabízí tzv. 
dvouúrovňový faktoriální experiment, kde je nutné pro jednotlivé vstupní faktory vždy 
určit úroveň (min. a max. hodnota) a následnou adekvátní odezvu. Pro modelový 
příklad byla vybrána skupina TPU 60.13 50-100//5A (jako reprezentant typu TPU 
60.13 xxx) a definován uživatelský plán experimentu. Vybrán byl Paretův diagram 
(viz. graf 14) zobrazující významnost jednotlivých faktorů. Jak je z grafu vidět, 
interakce mezi jednotlivými faktory jsou poměrně velmi komplikované a téměř 
všechny jsou významné (červená čára reprezentuje kritickou hodnotu významnosti). 
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Graf 14: Graf významnosti jednotlivých faktorů 

 
Vykreslení grafů interakcí a vlivu faktorů není možné, protože experiment nebyl 
korektně sestaven. Součástí modulu DOE je i tzv. Response Optimizer (optimalizace 

odezvy). V menu byla nastavena možnost minimalizace odezvy (tzn. částečných 
výbojů). Výsledek pro zkušební hladinu 1,2Un je zobrazen v grafu 15 (zkušební 
hladina 1,2Un/V3 zde zobrazena není, neboť výsledky jsou naprosto identické). 

Optimální hodnoty jsou zobrazeny červeně. Sekvence začíná tlakem licí hmoty 
konec plnění a končí tlakem licí hmoty otevření pufru. Za povšimnutí určitě stojí 
spočtené hodnoty, které se minimálně liší od hodnot určených za pomoci odečtu 
z grafů.  
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Graf 15: Optimalizované hodnoty licí sekvence 

 
Pokud bychom chtěli zjistit velikost odezvy na hodnoty odečtené z grafů určených za 
pomocí regresní analýzy, tak stačí jen vstupní proměnné přenastavit na konkrétní 
hodnoty. Hodnoty jsou všechny přenastaveny až na dotlak v čase T2. Plánovaný 
experiment nebyl standardně sestaven, a nejsou tudíž podchyceny max. a min. 
hodnoty pro všechny faktory a jejich odezvy. I přes tato úskalí se velikost odezvy 
(hodnota modrého y) změnila jen zanedbatelně (viz. graf 16). Jinými slovy lze říci, že 

velikost částečných výbojů se stále udržuje na minimální úrovni. Tímto je také 
podpořeno tvrzení, že hodnoty odečtené z grafů můžeme považovat za korektní a 
nedopustili jsme se hrubých chyb.  
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Graf 16: Velikost odezvy na hodnoty vypočtené za pomoci regresní analýzy 

 

Jako reprezentant typu TPU 40.13 xxx byla zvolena skupina TPU 40.13 600//1A. 
Byly provedeny stejné úkony jako u typu TPU 60.13 xxx. Níže je uveden výstup  
(pro zkušební hladinu 1,2Un), který dokladuje fakt, že při přenastavení hodnot  

na hodnoty odečtené z regresní analýzy, by se měly výboje pohybovat 
v minimálních mezích. 
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5 Závěr 

 
Tato diplomová práce demonstruje možnosti využití statistických metod 

v praxi na poměrně velmi komplikované problematice, která se týká licího procesu. 
Jsou zde naznačena vodítka, která mohou posloužit k dalším analýzám za účelem 
„nikdy nekončící optimalizace“ procesu. Organizace ABB by se měla zaměřit 
především na snížení poměrně vysoké variability vyskytující se u všech licích strojů. 
Jedná se o automatizované operace, které by měly probíhat v rámci rozumných 
akceptovatelných mezí. Vysoká variabilita vždy kráčí ruku v ruce s nepříjemným 
počtem neshodných kusů. Další skutečnost, kterou tato diplomová práce odkryla, je 
přímá souvislost mezi velikostí částečných výbojů a (klíčovými) parametry lití. Je 
tedy velmi důležité správné nastavení licí sekvence. Při velmi obecné formulaci mají 
velikosti částečných výbojů tendenci klesat se vzrůstajícím tlakem. Dokladem tohoto 
tvrzení jsou zobrazené grafické závislosti vyplývající z regresní analýzy. Za pomocí 
vykreslených grafů je možné vypozorovat opakující se trendy a pokusit se navrhnout 
„optimální“ velikosti parametrů licí sekvence. Tuto snahu dokladuje kapitola 4.4. 
Jako nejúčinnější a nekompaktnější metoda k obdržení korektních výsledků se jeví 
využití plánovaného experimentu. Základní zákonitosti a provedené modelové 
experimenty za účelem validace zjištěných hodnot z regresní analýzy jsou uvedeny 
na konci práce.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
ČSN  Česká technická norma 
 
DOE Design of Experiments 
 Plánovaný experiment 
 
EN Evropská norma 
 
ISO International Organization for Standardization 
 Mezinárodní organizace pro normalizaci 
 
kV kilovolt 
 
LSL Lower specification limit 
 Dolní toleranční mez 
 
pC pikoculomb 
 
StDev Standard deviation 
 Směrodatná odchylka 
 
USL Upper specification limit 
 Horní toleranční mez 
 
VN Vysoké napětí 
 
VVN Velmi vysoké napětí 
 
 
α chyba I. druhu 

 
a Neznámý parametr 

 
b, b0…b3 Neznámé parametry 
 
β  chyba II. druhu 
 
c  Neznámý parametr 
 
Ca [C] kapacita měřeného objektu 
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Ck [C] kapacita vazebního kondenzátoru 
 
cp Index způsobilosti procesu 
 
cpk Kritický index způsobilosti procesu 
 
∆V [V] Pokles napětí na dutince při vzniku částečného výboje 
 
Di [C] Rozdíl pořadí Ri a Ry pořadí hodnot xi a yi 

 
e  reziduální hodnota 
 
f  funkční závislost (funkce) 
 
Φ [Wb] Magnetický indukční tok 
 
HA  Alternativní hypotéza 
 
H0  Nulová hypotéza 
 
I [A] Elektrický proud 
 
Ii [A] Indukovaný elektrický proud 
 
k  Transformační poměr, Strugesovo pravidlo 

 

χ   Druh rozdělení náhodné veličiny 

 
L  Sennova testovací statistika 
 
µ  Střední hodnota souboru 
 
N Velikost souboru (počet hodnot) 
 
N1 Počet primárního vinutí 
 

N2 Počet sekundárního vinutí 
 
Ri pořadí hodnot xi 

 
rs  Spearmanův korelační koeficient pořadí 
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Ry  pořadí hodnot yi 

 
s  Směrodatná odchylka výběrového souboru 
 
σ  Směrodatná odchylka základního souboru 
 
t [s] Čas 
 
U [V] Napětí 
 
Ui [V] Indukované napětí 
 
Um [V] Nejvyšší napětí pro zařízení 
 
Un [V] Zkušební napětí pro dvě povinné testovací hladiny odpovídá 
  Um 
Uzk [A] Zkušební napětí pro třetí (nepovinnou) testovací hladinu 
 
Va  Křivka napájecího systému 

 
Vc  Křivka charakterizující dutinku 
 
V+  Úroveň napětí po výboji 
 
U+ [A] Napětí při kterém dojte ke vzniku výboje 
 
x  Nezávislá proměnná, hodnota nezávislé proměnné X 
 
X  Náhodná veličina, nezávislá proměnná 

 

x   Aritmetický průměr výběrového souboru 

 
y  Závislá proměnná, hodnota nezávislé proměnné Y 
 
Y  Náhodná veličina, závislá proměnná 
 
z  Hodnota nezávislé proměnné Z 
 
Z  Nezávislá proměnná 
 
Zm [Ω] Měřící impedance 
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