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WYKORZYSTANIE DESKRYPTORÓW ADP, ADC, ADNC  

DO ANALIZY SYGNAŁÓW EMISJI AKUSTYCZNEJ 

ZAREJESTROWANYCH W TRANSFORMATORACH OLEJOWYCH 

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań sygnałów emisji akustycznej 

zarejestrowanych w trzech transformatorach olejowych. Do analizy tych sygnałów 

wykorzystano obliczone na podstawie rozkładów amplitudowych deskryptory ADP, 

ADC, ADNC. Przedstawiono również metodykę ułatwiającą analizę i identyfikację 

sygnałów EA pochodzących od wyładowań niezupełnych. Wyniki analizy zostały 

porównane z rezultatami innych metod pomiarowych (elektrycznej i DGA). 

Słowa kluczowe: emisja akustyczna, wyładowania niezupełne, deskryptory EA, lokalizacja WNZ  

APPLICATION OF ADP, ADC AND ADNC DESCRIPTORS TO ANALYSIS 

OF ACOUSTIC EMISSION SIGNALS MEASURED WITHIN OIL 

TRANSFORMERS 

Summary. The investigation results of acoustic emission (AE) signals measured 

within three oil transformers are presented in the paper. Descriptors ADP, ADC and 

ADNC calculated from the amplitude distributions of AE signals have been used for  

analysis of these signals. The methodology which makes analysis and identification of 

AE signals generated by partial discharges easier is presented. The analysis results are 

compared with those obtained from other measuring methods (electric and DGA ones).  

Keywords: acoustic emission, partial discharge, AE descriptors, PD localization 

1. WSTĘP 

Wśród metod badań wyładowań niezupełnych coraz większą popularnością cieszą się 

metody emisji akustycznej (EA). Umożliwiają one obserwację procesów deformacyjnych, 

pozwalają na lokalizację oraz identyfikację źródeł wyładowań niezupełnych (WNZ). Ich 

niewątpliwą zaletą jest możliwość stosowania podczas eksploatacji, bez wyłączania 

pracujących urządzeń. 
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W niniejszej pracy wykorzystano metodę rejestracji i analizy sygnałów emisji 

akustycznej (EA) wyładowań niezupełnych szczegółowo przedstawioną w [1]. 

Analiza ta podzielona jest na dwa etapy  –  podstawową oraz zaawansowaną analizę 

danych. W ramach opisu podstawowego analizowane są „całe” sygnały EA o czasach trwania 

2 sekundy (100 okresów napięcia zasilania) w dziedzinach czasu, częstotliwości i czas-

częstotliwość. Przykładowy podstawowy opis sygnału EA przedstawiony jest na rys. 1. 

Rozszerzeniem wstępnego opisu sygnałów jest zaawansowana analiza danych. W pracy tej 

skupiono się na zaawansowanej analizie sygnałów w dziedzinie progu dyskryminacji. 

Efektem tej analizy są rozkłady amplitudowe sygnałów EA (rozkłady amplitudowe tempa 

zliczeń, mocy sygnału i stopy zliczeń) oraz specjalnie zdefiniowane deskryptory EA – ADP, 

ADC, ADNC [1-4]. Deskryptory te definiowane są przez wyznaczanie na rozkładach 

amplitudowych fragmentu rozkładu, odpowiadającego zakresowi progu dyskryminacji 

(Ud, Ug), przy czym Ud  jest określone przez minimum pochodnej rozkładu liczonej względem 

progu dyskryminacji, a Ug stanowi 90% maksymalnej wartości zarejestrowanego sygnału. 

Wyznaczony fragment krzywej jest aproksymowany linią prostą, więc deskryptor związany  

z rozkładem ma wartość współczynnika kierunkowego tej prostej. Deskryptor ADP związany 

jest z rozkładem amplitudowym mocy sygnału, ADC – z rozkładem tempa zliczeń, a ADNC – 

z rozkładem stopy zliczeń. Deskryptory te uwzględniają fizyczne cechy badanego zjawiska 

związane z propagacją i grubością warstwy sprzęgającej. Opisują one zarejestrowane sygnały 

EA, nadając im tzw. stopień zaawansowania sygnałów EA, który powiązany jest ze stopniem 

zaawansowania procesu deformacyjnego.  

Celem niniejszej pracy było dokonanie analizy sygnałów zarejestrowanych metodą EA 

w wybranych punktach pomiarowych położonych na kadzi transformatorów z wykorzysta-

niem deskryptorów ADP, ADC, i ADNC oraz zastosowanie tychże deskryptorów do selekcji 

zaawansowanych sygnałów EA i lokalizacji źródeł wyładowań. 

2. PRZEDMIOT I METODYKA BADAŃ 

W badaniach przeanalizowano sygnały EA pochodzące od trzech transformatorów 

olejowych:  

 transformatora A – moc 25 MVA, napięcie znamionowe 110 kV,  

 transformatora B – moc 25 MVA, napięcie znamionowe 110kV,  

 transformatora C – moc 16 MVA, napięcie znamionowe 110kV. 

Dla każdego z tych transformatorów wykonano wcześniej badania oleju metodą analizy 

chromatograficznej DGA. Wyniki kilku ostatnich badań oleju z transformatorów B i C 

wykazywały rosnący poziom wodoru oraz innych gazów, co wskazywało na istnienie wyładowań 
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niezupełnych w tychże transformatorach. W transformatorze A poziom gazów mieścił się 

w zakresach dopuszczanych przez normy.  

Do badań zastosowano system pomiarowy EA DEMA-COMP [1-4] z czujnikami EA typu R6 

firmy Physical Acoustic Corporation. W wybranych, dostępnych dla pomiarów, punktach 

powierzchni bocznych kadzi transformatorów zarejestrowano sygnały EA, przy czym 

każdorazowo była to rejestracja sygnałów o czasach trwania 2 sekundy (100 okresów napięcia 

zasilania). Dla transformatorów A i B przeprowadzono badania WNZ metodą EA on-line,  

a transformator C był przebadany w firmie Power Engineering w Czerwonaku. 

3. ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI DESKRYPTORÓW ADP, ADC, ADNC 

Przed przystąpieniem do analizy sygnałów zarejestrowanych metodą EA najpierw 

poddano je filtracji. Pasmo filtracji podane jest jako zakres częstotliwości na charakte-

rystykach częstotliwościowych. Następnie, dla każdego sygnału obliczono charakterystyki 

podstawowe, rozkłady amplitudowe sygnałów oraz odpowiadające im deskryptory ADP, 

ADC i ADNC.  

Przy poszukiwaniu źródeł wyładowań niezupełnych, analizę można zawęzić do sygnałów 

okresowych, dla których deskryptory mają duże wartości. Stąd obliczone deskryptory 

szereguje się według ich wartości, a następnie sprawdza, czy sygnały o dużych wartościach 

deskryptorów mają charakter okresowy. Periodyczność sygnałów jest szczególnie dobrze 

widoczna na charakterystykach fazowo-czasowych. Jeżeli widoczne są na nich zdarzenia 

nieokresowe, którymi mogą być zakłócenia zewnętrzne lub szumy akustyczne [1,5], można je 

łatwo wyeliminować.  

Podstawowe charakterystyki sygnału EA z zakłóceniami i po usunięciu zakłócenia 

pokazane są odpowiednio na rys. 1 i 2. Widać, że po wyeliminowaniu sygnału zakłócającego 

z charakterystyki fazowo-czasowej wartości deskryptorów ADP, ADC i ADNC znacząco 

spadają (ich wartości dla obydwu przypadków zostały podane w opisie pod rysunkami). 

Wskazana procedura analizy sygnałów EA stanowi dodatkowe zabezpieczenie, mające na 

celu wyeliminowanie efektów niezwiązanych z wyładowaniami w zarejestrowanych 

sygnałach EA.  

W następnym kroku dla sygnałów zarejestrowanych w każdym punkcie pomiarowym 

obliczono wartość średnią, współczynnik korelacji r, średnie odchylenie standardowe σ 

i niepewność procentową Δ dla deskryptorów ADP, ADC i ADNC.  

Obliczone parametry zaawansowanej analizy sygnałów EA zarejestrowanych 

w wybranych punktach pomiarowych poszczególnych transformatorów zebrane zostały 

w tabelach 1-3. W tabelach 1 i 2 zastosowano uszeregowanie według wartości deskryptorów, 
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a w tabeli 3 sygnały są uszeregowane według grup sygnałów, zgodnie z ich lokalizacją 

na transformatorze oraz ich właściwościami. 

 

 

Rys. 1. Wstępny opis sygnału EA z zakłóceniem (źródło T1D01(1).BIN): (a) sygnał, (b) charakte-

rystyka częstotliwościowa, (c) charakterystyka fazowo-czasowa, (d) uśredniona charakte-

rystyka fazowa, (e) i (f) uśrednione spektrogramy STFT;  ADP = -3,07; ADC = -4,40;  

ADNC = -4,74 

Fig. 1.  Introductory description of the EA signal with noise (source T1D01(1).BIN): (a) impulse, (b) 

frequency characteristic, (c) phase-time characteristic, (d) averaging phase characteristic, (e), (f) 

averaging STFT spectrograms; ADP = -3,07; ADC = -4,40; ADNC = -4,74 

 

Rys. 2. Wstępny opis sygnału EA po wyeliminowaniu zakłócenia (źródło T1D01(1).BIN): (a) sygnał, 

(b) charakterystyka częstotliwościowa, (c) charakterystyka fazowo-czasowa, (d) uśredniona 

charakterystyka fazowa, (e) i (f) uśrednione spektrogramy STFT; ADP = -10,02;  

ADC = -10,47; ADNC = -11,13 

Fig. 2.  Introductory description of the EA signal without noise (source T1D01(1).BIN): (a) impulse, 

(b) frequency characteristic, (c) phase-time characteristic, (d) averaging phase characteristic, (e), 

(f) averaging STFT spectrograms; ADP = -10,02; ADC = -10,47; ADNC = -11,13 
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 Tabela 1 

Wybrane parametry zaawansowanej analizy sygnałów EA zarejestrowanych  

w wybranych punktach pomiarowych transformatora A 

Lp. Nazwa 
ADP 

[j.u.] 
rADP σADP 

ΔADP 

[%] 

ADC 

[j.u.] 
rADC σADC 

ΔADC 

[%] 

ADNC 

[j.u.] 
rADNC σADNC 

ΔADNC 

[%] 

1 TR2P04 -9,32 0,99 0,78 8,42 -11,49 0,99 0,50 4,31 -12,74 0,99 0,72 5,68 

2 TR2P05 -14,73 1,00 0,68 4,62 -15,83 0,99 0,43 2,73 -17,54 1,00 0,50 2,84 

3 TR2M01 -15,78 0,98 0,59 3,75 -16,87 0,99 0,46 2,75 -17,21 0,98 0,50 2,88 

4 TR2R01 -20,28 0,99 0,40 1,98 -19,30 0,98 0,24 1,27 -21,83 0,99 0,40 1,83 

5 TR2R02 -23,23 0,99 1,23 5,31 -21,61 0,98 1,10 5,11 -24,23 0,99 1,10 4,54 

 

Dla transformatora A wartości deskryptorów są małe, a procentowe niepewności 

względne deskryptorów wynoszą kilka procent. Największe wartości deskryptorów wynoszą 

odpowiednio: ADP = -9,32, ADC = -11,49, ADNC = -12,74. Wartości współczynników 

korelacji r są z przedziału [1,00; 0,98], co świadczy o bardzo dobrej aproksymacji 

deskryptorów. Przykładowy opis podstawowy sygnału znajduje się na rys. 3. Ponieważ 

badania metodą DGA wskazują brak wyładowań niezupełnych w tym transformatorze, zatem 

przedstawione wyniki (tabela 1, rys. 3) opisują szum akustyczny pracującego transformatora. 

 

 
 

Rys. 3. Podstawowy opis sygnału EA zarejestrowanego w wybranym punkcie pomiarowym 

transformatora A (źródło TR2R01(4).BIN): (a) sygnał, (b) charakterystyka częstotliwościowa, 

(c) charakterystyka fazowo-czasowa, (d) uśredniona charakterystyka fazowa, (e) i (f) 

uśrednione spektrogramy STFT, ADP = -20,28 

Fig. 3. Introductory description of the EA signal recorded at selected measuring point of  

A-transformer (source TR2R01(4).BIN): (a) impulse, (b) frequency characteristic, (c) phase-

time characteristic, (d) averaging phase characteristic, (e), (f) averaging STFT spectrograms,  

ADP = -20,28 
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 Tabela 2 

Wybrane parametry zaawansowanej analizy sygnałów EA zarejestrowanych  

w wybranych punktach pomiarowych transformatora B 

Lp. Nazwa 
ADP 

[j.u.] 
rADP σADP 

ΔADP 

[%] 

ADC 

[j.u.] 
rADC σ ADC 

ΔADC 

[%] 

ADNC 

[j.u.] 
rADNC σADNC 

ΔADNC 

[%] 

1 T1B04 -0,86 0,99 0,04 4,95 -1,28 0,99 0,03 2,64 -1,43 0,99 0,04 3,06 

2 T1A02 -1,13 1,00 0,03 2,77 -1,74 0,99 0,04 2,48 -1,88 0,99 0,05 2,48 

3 T1G02 -1,49 0,99 0,06 4,25 -2,00 0,99 0,05 2,53 -2,29 0,99 0,07 2,89 

4 T1K02 -2,70 1,00 0,14 5,15 -3,55 0,99 0,14 3,94 -4,01 0,99 0,17 4,26 

5 T1K03 -5,09 0,99 0,38 7,53 -6,18 0,99 0,30 4,78 -6,86 1,00 0,36 5,24 

6 T1B06 -6,36 0,99 0,29 4,63 -7,10 0,99 0,23 3,21 -7,73 0,99 0,24 3,12 

7 T1F05 -9,19 0,98 0,18 1,94 -10,61 1,00 0,23 2,19 -11,36 0,99 0,15 1,36 

8 T1D03 -11,83 0,99 0,26 2,18 -11,94 0,99 0,08 0,65 -12,53 0,99 0,18 1,47 

9 T1D04 -12,49 0,99 0,27 2,16 -12,61 0,99 0,16 1,23 -12,99 0,99 0,18 1,36 

10 T1E07 -15,88 0,99 0,49 3,11 -16,70 0,99 0,31 1,86 -18,06 0,99 0,41 2,24 

 

 

 

Rys. 4. Podstawowy opis sygnału EA zarejestrowanego w wybranym punkcie pomiarowym 

transformatora B (źródło T1G02(5).BIN): (a) sygnał, (b) charakterystyka częstotliwościowa, 

(c) charakterystyka fazowo-czasowa, (d) uśredniona charakterystyka fazowa, (e) i (f) 

uśrednione spektrogramy STFT, ADP = -1,49 

Fig. 4. Introductory description of the EA signal recorded at selected measuring point of  

B-transformer (source T1G02(5).BIN): (a) impulse, (b) frequency characteristic, (c) phase-

time characteristic, (d) averaging phase characteristic, (e), (f) averaging STFT spectrograms, 

ADP = -1,49 
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Dla transformatora B większość sygnałów ma właściwości szumu akustycznego 

pracującego transformatora (sygnały 7-10 w tabeli 2). Występują także sygnały o odmiennych 

właściwościach - sygnały 1-6 w tabeli 2 - ich wspólną cechą są wyższe wartości 

deskryptorów. Można je podzielić na dwie grupy. Sygnały o większych wartościach 

deskryptorów i mniejszych procentowych niepewnościach względnych deskryptorów - 

sygnały 1-3 w tabeli 2 oraz sygnały mające mniejsze wartości deskryptorów i większe 

procentowe niepewności względne deskryptorów – sygnały 4-6 w tabeli 2. Przykładowy opis 

podstawowy sygnału EA z grupy pierwszej znajduje się na rys. 4, a przykładowy opis 

podstawowy sygnału EA z grupy drugiej znajduje się na rys. 5.  

W niniejszej pracy nie jest przedstawiana lokalizacja punktów pomiarowych, warto 

jednak dodać, że wszystkie punkty należące do grupy pierwszej znajdują się w dwóch dobrze 

zlokalizowanych obszarach na kadzi transformatora B, a punkty z grupy drugiej leżą  

w pobliżu tych obszarów. Informacja pozwala na lokalizację źródeł wyładowań (sygnały  

z grupy pierwszej) i interpretację sygnałów z grupy drugiej jako sygnały o dużej amplitudzie 

pochodzące od tych samych źródeł WNZ, które są na tyle duże, że nie uległy jeszcze 

wytłumieniu na drodze propagacji.  

 

 

Rys. 5. Podstawowy opis sygnału EA zarejestrowanego w wybranym punkcie pomiarowym 

transformatora B (źródło T1K03(4).BIN): (a) sygnał, (b) charakterystyka częstotliwościowa, 

(c) charakterystyka fazowo-czasowa, (d) uśredniona charakterystyka fazowa, (e) i (f) 

uśrednione spektrogramy STFT, ADP = -5,09 

Fig. 5. Introductory description of the EA signal recorded at selected measuring point of  

B-transformer (source T1K03(4).BIN): (a) impulse, (b) frequency characteristic, (c) phase-

time characteristic, (d) averaging phase characteristic, (e), (f) averaging STFT spectrograms, 

ADP = -5,09 
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Zgodnie z naszą sugestią dokonano rewizji transformatora B – podczas tej rewizji 

okazało się, że we wskazanych obszarach przewody łączące wyprowadzenia WN  

i przełącznik zaczepów leżały zbyt blisko kadzi transformatora, stając się źródłem wyładowań 

niezupełnych. Rysunek 4 daje informacje o sygnale EA pochodzącym od takiego źródła WNZ 

w transformatorze. 

 Tabela 3 

Wybrane parametry zaawansowanej analizy sygnałów EA zarejestrowanych  

w wybranych punktach pomiarowych transformatora C 

 

Lp. Nazwa 
ADP 

[j.u.] 
rADP σADP 

ΔADP 

[%] 

ADC 

[j.u.] 
rADC σADC 

ΔADC 

[%] 

ADNC 

[j.u.] 
rADNC σADNC 

ΔADNC 

[%] 

1 C191 -3,00 0,95 0,87 29,18 -4,35 0,92 1,16 26,72 -5,02 0,95 1,26 25,07 

2 C192 -0,52 0,93 0,15 29,00 -0,91 0,86 0,17 18,24 -1,13 0,91 0,21 18,87 

3 C193 -1,41 0,92 0,05 3,53 -1,98 0,93 0,04 1,94 -2,42 0,95 0,04 1,51 

4 C194 -1,77 0,94 0,15 8,44 -2,61 0,92 0,15 5,59 -3,14 0,94 0,19 5,95 

5 C181 -5,94 0,98 0,47 7,91 -8,19 0,96 0,61 7,40 -9,15 0,97 0,64 6,94 

6 C182 -6,13 0,99 0,55 8,89 -8,20 0,97 0,50 6,13 -9,25 0,98 0,60 6,50 

7 C183 -2,71 0,94 0,58 21,30 -4,18 0,90 0,75 17,86 -4,85 0,92 0,81 16,65 

8 C184 -8,75 0,99 0,59 6,76 -9,69 0,99 0,57 5,92 -11,22 0,99 0,56 5,02 

9 C41 -2,58 0,97 0,15 5,66 -3,80 0,94 0,15 5,66 -3,80 0,96 0,20 4,50 

10 C42 -2,75 0,95 0,30 10,79 -4,28 0,93 0,30 10,79 -4,28 0,95 0,49 9,97 

11 C43 -3,87 0,98 0,31 7,94 -5,35 0,96 0,31 7,94 -5,35 0,97 0,40 6,54 

12 C211 -7,40 0,99 0,33 4,47 -9,51 0,98 0,33 4,47 -9,51 0,98 0,45 4,20 

13 C212 -6,62 0,96 1,35 20,45 -8,88 0,95 1,35 20,45 -8,88 0,96 1,58 15,84 

14 C213 -7,73 0,99 0,62 8,03 -9,04 1,00 0,62 8,03 -9,04 1,00 0,63 6,09 

15 C214 -7,63 0,99 0,23 3,02 -8,90 1,00 0,23 3,02 -8,90 1,00 0,30 3,03 

16 C121 -11,97 1,00 0,51 4,30 -13,36 0,99 0,59 4,39 -14,40 1,00 0,41 2,88 

17 C122 -10,41 0,98 0,96 9,25 -13,94 0,96 1,03 7,38 -15,09 0,97 1,20 7,98 

18 C123 -11,14 1,00 0,85 7,59 -12,51 0,99 0,91 7,28 -13,82 1,00 0,75 5,44 

19 C124 -12,30 0,99 0,56 4,51 -13,52 0,99 0,50 3,69 -14,46 0,99 0,42 2,90 

20 C141 -11,48 0,99 0,22 1,93 -13,01 0,99 0,09 0,70 -14,43 0,99 0,18 1,28 

21 C142 -10,34 1,00 0,83 8,05 -11,74 1,00 0,58 4,98 -13,29 1,00 0,75 5,64 

22 C143 -9,38 0,98 1,15 12,23 -11,24 0,97 0,94 8,37 -12,66 0,98 1,12 8,85 

23 C144 -13,13 1,00 0,30 2,32 -14,24 1,00 0,40 2,79 -15,63 1,00 0,26 1,63 
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Dla transformatora C sygnały mają najbardziej złożony charakter. Wartości deskryptorów 

w większości punktów pomiarowych są znacznie większe niż w przypadku rozkładów dla 

wcześniejszych transformatorów. Oznacza to, że sygnały opisują procesy deformacyjne  

o większym stopniu zaawansowania. Deskryptory ADP, ADC i ADNC przyjmują duże 

wartości, również ich fluktuacje są większe. W grupie wysokich wartości deskryptorów 

można wydzielić kilka grup sygnałów.  

 

 

Rys. 6. Podstawowy opis sygnału EA zarejestrowanego w wybranym punkcie pomiarowym 

transformatora C (źródło C212(1).BIN): (a) sygnał, (b) charakterystyka częstotliwościowa,  

(c) charakterystyka fazowo-czasowa, (d) uśredniona charakterystyka fazowa,  (e) i (f) 

uśrednione spektrogramy STFT, ADP = -6,62 

Fig. 6. Introductory description of the EA signal recorded at selected measuring point of  

C-transformer (source C212(1).BIN): (a) impulse, (b) frequency characteristic, (c) phase-time 

characteristic, (d) averaging phase characteristic, (e), (f) averaging STFT spectrograms, ADP = -6,62 

W stosunku do poprzednich transformatorów widoczna jest grupa sygnałów o stabilnej 

wartości deskryptorów w grupie, ale z dużymi fluktuacjami w punkcie – grupa sygnałów 9-11 

oraz 12-15 w tabeli 3; dla wielu z tych sygnałów współczynniki korelacji r wynoszą  

0,86 - 1,00. To gorsze dopasowanie opisuje bardziej złożony charakter rozkładów 

amplitudowych. Przykładowy opis podstawowy sygnału EA z tej grupy znajduje się na rys. 6. 

Można także wydzielić grupy z dużymi fluktuacjami wartości deskryptorów w grupie – grupa 

sygnałów 5-8 w tabeli 3. Przykładowy opis podstawowy sygnału EA z tej grupy znajduje się 

na rys. 7.  
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Dla tego transformatora równolegle z badaniami metodą EA prowadzone były badania 

metodą elektryczną, które wykazały występowanie niezwykle wysokiego ładunku pozornego 

o wartości 30 nC. Transformator ten wymaga szczegółowej analizy sygnałów EA, co będzie 

treścią innego artykułu. 

 

Rys. 7. Podstawowy opis sygnału EA zarejestrowanego w wybranym punkcie pomiarowym 

 transformatora C (źródło C183(2).BIN): (a) sygnał, (b) charakterystyka częstotliwościowa, 

 (c) charakterystyka fazowo-czasowa, (d) uśredniona charakterystyka fazowa, (e) i (f) 

 uśrednione spektrogramy STFT, ADP = -2,71 

Fig. 7. Introductory description of the EA signal recorded at selected measuring point of  

C-transformer (source C183(2).BIN): (a) impulse, (b) frequency characteristic, (c) phase-time 

characteristic, (d) averaging phase characteristic, (e), (f) averaging STFT spectrograms, ADP = -2,71 

4. PODSUMOWANIE 

W badaniach wyładowań niezupełnych w transformatorach olejowych wykorzystano 

metodę EA on-line do rejestracji sygnałów emisji akustycznej z wybranych, dostępnych do 

pomiarów, punktów powierzchni bocznych kadzi transformatorów. Specjalnie zaprojekto-

wane obudowy czujników EA umożliwiły również pomiary w miejscach pomiędzy 

radiatorami. 

Przedstawiona procedura analizy sygnałów EA z wykorzystaniem deskryptorów ADP, 

ADC i ADNC umożliwiła ilościowe oszacowanie stopnia zaawansowania zarejestrowanych 

sygnałów. Dodatkowym zabezpieczeniem pozwalającym wyeliminować efekty niezwiązane 

z wyładowaniami niezupełnymi w zarejestrowanych sygnałach EA było sprawdzenie 

charakteru okresowego zarejestrowanych sygnałów, mających duże wartości deskryptorów. 
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Określenie właściwości szumu akustycznego pracującego transformatora (rys. 3), 

rozróżnienie sygnałów pochodzących od wyładowań niezupełnych i przybliżona lokalizacja 

źródeł tych wyładowań możliwa była dzięki przebadaniu dwóch transformatorów 

o identycznej konstrukcji, ale różnych parametrach eksploatacyjnych.  

Przeprowadzona rewizja transformatora B wykazała prawidłowość dokonanej lokalizacji 

i określiła rodzaj źródła wyładowań niezupełnych – wyładowanie w oleju pomiędzy 

przewodami łączącymi wyprowadzenia WN i przełącznik zaczepów a kadzią transformatora. 

Potwierdza to, że EA od takiego źródła wyładowań w transformatorze jest mierzalna i daje 

informacje o właściwościach sygnałów EA pochodzących od „zewnętrznych” źródeł WNZ 

w transformatorze (rys. 4). 

Pozostaje kwestia źródeł wyładowań niezupełnych znajdujących się „we wnętrzu” 

transformatora oraz możliwość pomiaru sygnałów EA pochodzących od takich źródeł. 

Przebadanie transformatora C daje dużą różnorodność sygnałów EA, a analiza tych sygnałów 

pokazuje duże bogactwo zaawansowanych parametrów zestawionych w tabeli 3, co pozwala 

sądzić, że w wielu wypadkach będzie to możliwe. Uzyskanie szczegółowych odpowiedzi 

wymaga dalszych badań. 
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Abstract 

The investigation results of acoustic emission (AE) signals measured within three oil 

transformers are presented in the paper. AE signals have been recorded at chosen accessible 

points of the lateral surface of transformer tank. Descriptors ADP, ADC and ADNC 

calculated from amplitude distributions of AE signals have been used to analyse these signals. 

Such descriptors describe an advance degree of recorded AE signals which is connected with 

the advance degree of analyzed deformation process. Methodology which makes easier an 

analysis and identification of AE signals generated by partial discharges is presented.  

It enables us to select advanced AE signals and locate PD sources. Basic characteristics in 

domain of the time, frequency and time-frequency of AE signals recorded at chosen 

measuring points and calculated parameters resultant from advanced analysis of these signals 

are presented. Analysis results have been referred to results coming from chromatograph 

analysis DGA, tests made by means of electric method and revision results of one of the 

transformers. 

 

 


