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MODEL SYMULACYJNY DO BADANIA FILTRÓW 

ANTYALIASINGOWYCH STOSOWANYCH W STRUKTURACH 

CYFROWEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ 
 
 

Streszczenie. W artykule opisano model i program symulacyjny „Filtry”, 

przeznaczony do badania filtrów antyaliasingowych stosowanych w strukturach cyfrowej 

automatyki zabezpieczeniowej. Program „Filtry” umożliwia analizę i syntezę cyfrowych 

modeli analogowych filtrów antyaliasingowych oraz symulację procesu filtracji  

i próbkowania sygnału wejściowego, pobieranego przez zabezpieczenie z systemu 

elektroenergetycznego za pomocą przetworników pomiarowych. Przedstawiono także 

wyniki badań filtrów, jakie zostały przeprowadzone z użyciem programu „Filtry”. 

Badania te obejmują porównanie cech filtrów dolnoprzepustowych różnych rzędów  

i typów, badanie wpływu zmian wartości częstotliwości odcięcia filtru na szybkość 

ustalania się jego odpowiedzi skokowej oraz syntezę filtrów spełniających założone 

wymagania w dziedzinie częstotliwości. 

 

Słowa kluczowe: filtr analogowy, aliasing, model symulacyjny, zabezpieczenie cyfrowe 

 

 

 

SIMULATION MODEL FOR TESTING ANTIALIASING FILTERS USED IN  

STRUCTURES OF THE POWER SYSTEM PROTECTION 
 

 
Summary. The paper presents a simulation model and application “Filtry” designed 

for testing antialiasing filters used in structures of the power system protection. The 

application “Filtry” enables analysis and synthesis of the analog antialiasing filter digital 

models as well as simulation of the filtering and sampling process of the analog input 

signal which is taken by the protection from the power system by means of measuring 

converters (current and voltage transformers). Additionally, the results of tests conducted 

with use of the application “Filtry” are given. These tests comprise a comparative 

analysis of the features of lowpass filters of different types and orders, a study of the 

influence of changes in the filter cutoff frequency value on the speed of steadying its step 

response, as well as a synthesis of filters meeting the stated requirements in the frequency 

domain. 

 
Keywords: analog filter, aliasing, simulation model, digital protection relay 
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1. WSTĘP 

 

W skład toru przetwarzania analogowo-cyfrowego sygnału wejściowego w zabezpie-

czeniu cyfrowym wchodzą między innymi filtr antyaliasingowy i przetwornik A/C.  

W przetworniku A/C następuje próbkowanie sygnału wejściowego, w efekcie czego może 

wystąpić zjawisko aliasingu [4]. Zadaniem filtru antyaliasingowego jest ograniczenie pasma 

sygnału wejściowego tak, aby nie występowały w nim składowe o wysokich częstotli-

wościach, które w efekcie zjawiska aliasingu mogą spowodować zafałszowanie w próbko-

wanym sygnale informacji o składowych tego sygnału, użytecznych w dalszym procesie jego 

przetwarzania przez zabezpieczenie. Filtr antyaliasingowy, dobierany do zabezpieczenia, 

musi spełniać postawione mu wymagania w dziedzinie czasu i częstotliwości. Oprócz 

wystarczająco dobrych cech filtracyjnych, musi się on wykazywać dobrą dynamiką, czyli 

odpowiedź na jego wyjściu musi możliwie szybko ustalać się po nagłej, skokowej zmianie 

sygnału na wejściu [5]. 

 

 

2. MODEL I PROGRAM SYMULACYJNY „FILTRY” 

 

Przedstawiony w niniejszym artykule model symulacyjny do badań filtrów 

antyaliasingowych, stosowanych w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej, 

stanowi fragment toru przetwarzania analogowo-cyfrowego sygnału wejściowego, 

pobieranego przez zabezpieczenie z przetworników pomiarowych.  

Modelowany fragment omawianego toru przetwarzania składa się z analogowego filtru 

antyaliasingowego oraz przetwornika A/C. Filtr analogowy modelowany jest przez filtr 

cyfrowy. Przetwarzane sygnały analogowe i dyskretne są reprezentowane przez sygnały 

cyfrowe o różnych wartościach częstotliwości próbkowania. W przypadku sygnałów 

modelujących sygnały analogowe, wartość częstotliwości próbkowania musi być odpo-

wiednio duża, aby sygnały analogowe były poprawnie obrazowane przez próbki odpowia-

dających im sygnałów cyfrowych. Proces próbkowania sygnału analogowego w przetworniku 

A/C modelowany jest przez zmniejszenie częstotliwości próbkowania cyfrowego sygnału, 

modelującego ten sygnał analogowy. 

Schemat toru przetwarzania sygnału w modelu symulacyjnym przedstawia rys. 1. 
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Rys. 1. Schemat toru przetwarzania sygnału w modelu symulacyjnym 

Fig. 1. The diagram of the signal processing path in the simulation model 
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Oznaczenia: x(nTia)  –  sygnał wejściowy, utworzony w generatorze sygnału wejściowego, 

o częstotliwości próbkowania fia i okresie próbkowania Tia. 

xf(nTia)  – sygnał po filtracji za pomocą badanego filtru antyaliasingowego,  

o częstotliwości i okresie próbkowania, takich jak dla sygnału x(nTia), 

xp(nTi)  – sygnał uzyskany w procesie symulowanego próbkowania,  

o częstotliwości próbkowania fi i okresie próbkowania Ti. 

Możliwa jest symulacja próbkowania sygnału wejściowego z pominięciem badanego 

filtru antyaliasingowego. 

Program symulacyjny stworzono w środowisku Matlab 7.0. Matlab jest pakietem 

programowym, przeznaczonym do wykonywania różnorodnych obliczeń numerycznych. 

Aplikacja „Filtry” korzysta z biblioteki dodatkowej Signal Processing Toolbox. Biblioteka ta 

zawiera szeroki zakres procedur, związanych z przetwarzaniem sygnałów, między innymi 

procedury związane z analizą i syntezą filtrów oraz sygnałów. 

Model badanego filtru analogowego stanowi filtr cyfrowy o równaniu danym wzorem:  
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gdzie: ak, bl – współczynniki równania filtru, 

 M – rząd filtru. 

Modele sygnałów analogowych stanowią sygnały cyfrowe o odpowiednio dużej 

częstotliwości próbkowania fia. Model sygnału powstałego w procesie symulowanego 

próbkowania stanowi sygnał cyfrowy o wartości częstotliwości próbkowania fi równej 

wartości częstotliwości symulowanego próbkowania. 

Generator sygnału wejściowego umożliwia utworzenie sygnału, modelującego sygnał 

wejściowy występujący w torze przetwarzania analogowo-cyfrowego zabezpieczenia 

cyfrowego, na podstawie parametrów zadanych przez użytkownika. Jest to sygnał 

poliharmoniczny ze składową aperiodyczną i składowymi oscylacyjnymi zanikającymi. 

Wygenerowany sygnał wejściowy modeluje sygnał ciągły, opisany wzorem:  
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gdzie: X1 – amplituda składowej podstawowej sygnału, 

Xk – amplitudy harmonicznych sygnału, k = 2, 3, …, p, 

X0 – wartość początkowa składowej nieokresowej, zanikającej ze stałą czasową Ta, 

Xoh – amplitudy składowych oscylacyjnych tłumionych wykładniczo ze stałą  

czasową Th, 

ωk – pulsacje składowej podstawowej oraz harmonicznych sygnału, k = 1, 2, …, p, 

ωh – pulsacje składowych okresowych zanikających sygnału, h = 1, 2, …, r, 
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αk – fazy początkowe składowej podstawowej oraz harmonicznych sygnału,  

k = 1, 2, …, p, 

αh – fazy początkowe składowych okresowych zanikających sygnału,  

h = 1, 2, …, r, 

t – czas, który w modelu przyjmuje wartości będące całkowitymi wielokrotnościami 

okresu próbkowania sygnału Tia. 

 

Liczba próbek wygenerowanego sygnału jest równa najmniejszej liczbie całkowitej, 

większej od zadanej w generatorze wartości czasu trwania tego sygnału podzielonej przez 

wartość fia. 

Przebiegi czasowe i widma częstotliwościowe sygnałów, występujących w modelu, 

widmo częstotliwościowe oraz odpowiedzi impulsowa i skokowa badanego filtru 

przedstawione są w programie symulacyjnym w formie graficznej. 

Jak już wspomniano, w modelu symulacyjnym filtr analogowy jest reprezentowany przez 

filtr cyfrowy. Transmitancja ekwiwalentnego filtru cyfrowego może zostać wyznaczona na 

podstawie transmitancji filtru analogowego, spełniającego postawione wymagania.  

W programie symulacyjnym wykorzystywane są gotowe procedury Matlaba do syntezy 

filtrów cyfrowych typów Butterwortha, Czebyszewa oraz eliptycznego. Działanie tych 

procedur polega na syntezie filtru analogowego na podstawie znanych wzorów projektowych 

i przekształceniu uzyskanej transmitancji filtru analogowego w transmitancję filtru cyfrowego 

z wykorzystywaniem metody transformacji dwuliniowej [2].  

Metoda transformacji dwuliniowej jest jedną z metod, pozwalających na przekształcenie 

transmitancji s układu analogowego na transmitancję z układu cyfrowego. Od takiego 

przekształcenia wymaga się, aby zasadnicze właściwości charakterystyki układu analogowego 

zostały zachowane również w charakterystyce układu cyfrowego [2]. 

 

 

3. BADANIA SYMULACYJNE 

 

Obecnie zaprezentowane zostaną wyniki badań, przeprowadzonych z wykorzystaniem 

programu symulacyjnego „Filtry”. Skoncentrowano się na następujących zagadnieniach: 

 porównaniu cech filtrów dolnoprzepustowych różnych rzędów i typów, 

 badaniu wpływu zmian częstotliwości odcięcia filtru na szybkość ustalania się jego 

odpowiedzi skokowej, 

 syntezie filtrów spełniających założone wymagania w dziedzinie częstotliwości. 
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3.1. Porównanie cech filtrów dolnoprzepustowych różnych rzędów 

 

Celem tego badania było porównanie cech filtrów dolnoprzepustowych Butterwortha, 

Czebyszewa I rodzaju, Czebyszewa II rodzaju i eliptycznego. Dla każdego z wymienionych 

typów filtrów porównane zostały ich cechy, w zależności od przyjętego rzędu filtru, przy 

jednakowych i stałych pozostałych parametrach. Cechy filtrów brane pod uwagę podczas 

badania to: częstotliwości graniczne pasma przepustowego i zaporowego filtru, szerokość 

jego pasma przejściowego oraz czas ustalenia się odpowiedzi skokowej. 

Częstotliwości graniczne pasma przepustowego i zaporowego filtru wyznacza się  

w sposób przedstawiony na rys. 2. 
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Rys. 2. Sposób wyznaczania częstotliwości granicznych pasma przepustowego i zaporowego bada-

nego filtru 

Fig. 2. The method of determining the limiting frequencies of the passband and stopband of the tested 

filter 

 

Oznaczenia: fp – częstotliwość graniczna pasma przepustowego, 

  fs – częstotliwość graniczna pasma zaporowego, 

 δp – tolerancja zmian względem wartości 1 wzmocnienia filtru w paśmie 

przepustowym, 

 δs – maksymalne wzmocnienie filtru w paśmie zaporowym. 

 

Na podstawie przyjętych wartości δp i δs zostały wyznaczone wartości fp i fs, określające 

granice pasm przepustowego i zaporowego filtru. Przedstawiona na rys. 2 charakterystyka 

amplitudowa filtru posiada zafalowania w paśmie przepustowym i jest monotoniczna  

w paśmie zaporowym. Jeśli w paśmie przepustowym filtru występują zafalowania, wartość δp 

musi być tak dobrana, aby zafalowania te mieściły się w granicach tolerancji zmian 

wzmocnienia. Analogiczna sytuacja zachodzi, jeśli zafalowania występują w paśmie 

zaporowym filtru. 
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Odpowiedzi skokowe wszystkich badanych typów filtrów mają charakter oscylacyjny. 

Poziom oscylacji zmniejsza się z biegiem czasu, ale nigdy nie zanika do zera. Czas ustalenia 

się odpowiedzi skokowej filtru określa się więc na podstawie zadanej tolerancji zmian jej 

wartości w stanie ustalonym. 

Do poniższych symulacji przyjęto wartości δp = δs = 0,05, a tolerancję zmian odpowiedzi 

skokowej filtru w stanie ustalonym równą 0,01. Założono, że częstotliwość próbkowania 

sygnałów modelujących sygnały ciągłe będzie równa fia = 100 kHz. 

 

Filtr Butterwortha 

 

Filtr Butterwortha ma charakterystykę amplitudową maksymalnie płaską oraz 

monotoniczną w paśmie przepustowym i zaporowym [6]. Parametrami, charakteryzującymi 

filtr Butterwortha, pozwalającymi na obliczenie jego transmitancji, są częstotliwość odcięcia 

fc oraz rząd N [1]. Przyjęto częstotliwość fc równą 500 Hz. Przykładowe wyniki badań filtrów 

Butterwortha przedstawiono w tablicy 1. 

 

 Tablica 1 

Zestawienie wybranych cech filtru Butterwortha w zależności od jego rzędu 

lp. Rząd filtru todp [ms] fp [Hz] fs [Hz] Δf [Hz] 

1 2 2,09 288,2 1960,8 1672,6 

2 3 3 346,4 1292 945,6 

3 4 3,32 379,8 1028,6 648,8 

4 5 4,41 401,4 893,4 492 

5 6 5,41 416,4 812,4 396 

 

gdzie: todp – czas ustalenia odpowiedzi impulsowej filtru, 

 fp – częstotliwość graniczna pasma przepustowego filtru, 

 fs – częstotliwość graniczna pasma zaporowego filtru, 

 Δf – szerokość pasma przejściowego filtru. 

 

Filtr Czebyszewa I rodzaju 

 

Filtr Czebyszewa I rodzaju ma charakterystykę amplitudową o równomiernym poziomie 

zafalowań w paśmie przepustowym i monotoniczną w paśmie zaporowym. Parametrami, 

charakteryzującymi filtr Czebyszewa I rodzaju, pozwalającymi na obliczenie jego 

transmitancji, są: rząd N, częstotliwość odcięcia fc oraz poziom zafalowań w paśmie 

przepustowym ep [1]. Przyjęto częstotliwość fc równą 500 Hz i poziom zafalowań ep równy 

0,05. Przykładowe wyniki badań filtrów Czebyszewa I rodzaju zestawiono w tablicy 2. 
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 Tablica 2 

Zestawienie wybranych cech filtru Czebyszewa I rodzaju dla kilku jego rzędów 

lp. Rząd filtru todp [ms] fp [Hz] fs [Hz] Δf [Hz] 

1 2 1,96 500 2772 2272 

2 3 3,64 500 1288,4 788,4 

3 4 5,94 500 905,25 405,25 

4 5 8,34 500 748,4 248,4 

5 6 10,77 500 668,6 168,6 

 

Filtr Czebyszewa II rodzaju 

 

Filtr Czebyszewa II rodzaju ma charakterystykę amplitudową o równomiernym poziomie 

zafalowań w paśmie zaporowym i monotoniczną w paśmie przepustowym. Parametrami, 

charakteryzującymi filtr Czebyszewa II rodzaju, pozwalającymi na obliczenie jego 

transmitancji, są: rząd N, częstotliwość odcięcia fc, oraz poziom zafalowań w paśmie 

zaporowym es [1]. Przyjęto następujące parametry pracy filtru: częstotliwość fc równą 500 Hz 

i poziom zafalowań es równy 0,05. Przykładowe wyniki badań filtrów Czebyszewa II rodzaju 

przedstawiono w tablicy 3. 

 

 Tablica 3 

Zestawienie wybranych cech filtru Czebyszewa II w funkcji rzędu filtru 

lp. Rząd filtru todp [ms] fp [Hz] fs [Hz] Δf [Hz] 

1 2 6,63 90,02 499,8 409,78 

2 3 5,48 194,1 499,9 305,8 

3 4 5,84 276,2 500 223,8 

4 5 7,6 334 500 166 

5 6 8,51 373,9 500 126,1 

 

 

Filtr eliptyczny 

 

Filtr eliptyczny ma charakterystykę amplitudową o równomiernym poziomie zafalowań 

zarówno w paśmie przepustowym, jak i zaporowym. Parametrami, charakteryzującymi filtr 

eliptyczny, pozwalającymi na obliczenie jego transmitancji, są odpowiednio: rząd N, 

częstotliwość graniczna pasma przepustowego fp, poziom zafalowań w paśmie przepustowym 

ep oraz poziom zafalowań w paśmie zaporowym es [1]. Przyjęto częstotliwość fp równą 500 

Hz oraz poziomy zafalowań ep i es równe 0,05. Przykładowe wyniki badań filtrów 

eliptycznych przedstawia tablica 4. 
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 Tablica 4 

Wpływ rzędu filtru eliptycznego na wybrane cechy filtracyjne 

lp. Rząd filtru todp [ms] fp [Hz] fs [Hz] Δf [Hz] 

1 2 2,08 500,1 1977,9 1477,8 

2 3 4,48 500 860,9 360,9 

3 4 8,79 500 623,2 123,2 

4 5 16,09 500 546,9 46,9 

5 6 23,42 500 518,6 18,6 

 

Na rys. 3 przedstawiono zależność czasu ustalenia odpowiedzi impulsowej oraz 

szerokości pasma przejściowego filtru w funkcji jego rzędu. 
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Rys. 3. Czas ustalenia odpowiedzi skokowej a) i szerokości pasma przepustowego, b) badanych 

filtrów w zależności od wartości rzędu 

Fig. 3. The time of establishing the step response a) and the width of transition band, b) of the tested 

filters depending on the value of order 

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że wzrost czasu ustalenia się odpowiedzi 

impulsowej filtru Butterwortha wraz ze wzrostem jego rzędu jest łagodny. Szybszy wzrost 

obserwuje się w przypadku filtru Czebyszewa I rodzaju, a najszybszy – w przypadku filtru 

eliptycznego. 

Dla wszystkich badanych filtrów obserwuje się, że szerokość ich pasma przejściowego 

maleje wraz ze wzrostem rzędu filtru, szczególnie silnie w przypadku filtrów małych rzędów. 

Przy przyjętych wartościach parametrów filtrów najszybszy spadek szerokości pasma 

przejściowego wykazują filtry Czebyszewa I rodzaju oraz eliptyczny. Dla rzędów filtrów 

większych od 2 największą szerokość pasma przejściowego wykazuje filtr Butterwortha. 

Począwszy od rzędu 4 najmniejszą szerokością pasma przejściowego charakteryzuje się filtr 

eliptyczny. 

 



Model symulacyjny do badania…   

 

99 

3.2. Badanie wpływu zmian częstotliwości odcięcia filtru na szybkość ustalania się jego 

odpowiedzi skokowej 

 

Z poprzednich badań wynika, że rząd filtru ma istotny wpływ na jego dynamikę.  

W następnym etapie poddano analizie wpływ wartości częstotliwości odcięcia filtru na czas 

trwania jego stanu przejściowego (nieustalonego). Badania zostały przeprowadzone dla 

filtrów Butterwortha oraz Czebyszewa I i II rodzaju. Przyjęty rząd badanych filtrów wyniósł 

4. W przypadku filtrów Czebyszewa przyjęty dopuszczalny poziom zafalowań w paśmie 

przepustowym lub zaporowym wynosi 0,05, a tolerancja zmian odpowiedzi skokowej filtru  

w stanie ustalonym jest równa 0,01. Częstotliwość próbkowania sygnałów modelujących 

sygnały ciągłe przyjęto równą fia = 100 kHz. Wyniki badań dla poszczególnych typów filtrów 

przedstawiono w tablicy 5. 

 

 Tablica 5 

Zależność czasu ustalania się odpowiedzi skokowej badanych filtrów od wartości 

częstotliwości odcięcia 
 

Typ filtru 
lp. 1 2 3 4 5 6 

fc [Hz] 100 200 400 600 800 1000 

Butterwortha todp [ms] 16,59 8,3 4,15 2,77 2,07 1,66 

Czebyszewa I r. todp [ms] 29,69 14,85 7,42 4,95 3,71 2,97 

Czebyszewa II r. todp [ms] 29,21 14,61 7,3 4,87 3,65 2,92 

 

Oznaczenia: todp – czas ustalenia odpowiedzi skokowej filtru, 

  fc – częstotliwość odcięcia filtru. 

 

Dynamikę filtrów, wyrażoną czasem uzyskania stabilnej odpowiedzi w zależności od 

przyjętej częstotliwości odcięcia, ilustruje rys. 4. 
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Rys. 4. Zależność czasu ustalania się odpowiedzi skokowej badanych filtrów od wartości częstotli-

wości odcięcia 

Fig. 4. Correlation between the time of establishing the step response of the tested filters and the value 

of their cutoff frequency 
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Wyniki badania wykazują, że wartość czasu ustalenia odpowiedzi impulsowej filtru jest 

odwrotnie proporcjonalna do wartości jego częstotliwości odcięcia. Dla danej wartości 

częstotliwości odcięcia, czasy ustalenia się odpowiedzi skokowej filtrów Czebyszewa I i II 

rodzaju są prawie identyczne i dwukrotnie większe niż w przypadku filtru Butterwortha. 

 

 

3.3. Synteza filtrów spełniających postawione wymagania w dziedzinie częstotliwości 

 

Celem tego badania jest porównanie wartości rzędów i czasów ustalania odpowiedzi 

impulsowych filtrów różnych typów, o parametrach dobranych w celu spełnienia stawianych 

im wymagań w dziedzinie częstotliwości. 

Stawiane wymagania to minimalna wartość częstotliwości granicznej pasma 

przepustowego fp, maksymalna wartość częstotliwości granicznej pasma zaporowego fs, 

tolerancja zmian względem wartości 1 wzmocnienia filtru w paśmie przepustowym δp oraz 

maksymalne wzmocnienie filtru w paśmie zaporowym δs (patrz rys. 1).  

Przyjęto wartości fp = 100 Hz oraz δp = δs = 0,01. Wartość fs była zmienna w trakcie 

badania. Dla każdej z wartości fs zostały porównane uzyskane wartości rzędów i czasów 

ustalenia się odpowiedzi skokowej filtrów Butterwortha, Czebyszewa I i II rodzaju oraz 

eliptycznego, spełniających postawione wymagania. Tolerancję zmian odpowiedzi skokowej 

filtru w stanie ustalonym przyjęto równą 0,01. Częstotliwość próbkowania sygnałów 

modelujących sygnały ciągłe przyjęto równą fia = 50000 Hz. Wyniki badań przedstawiono  

w tablicy 6. 

 Tablica 6 

Porównanie rzędów i czasów ustalenia odpowiedzi skokowej syntezowanych filtrów 

lp. 
fs 

[Hz] 

f. Butterwortha f. Czebyszewa I r. f. Czebyszewa II r. f. eliptyczny 

Rząd todp [ms] Rząd todp [ms] Rząd todp [ms] Rząd todp [ms] 

1 700 4 7,5 3 11,64 3 6,42 3 14,58 

2 800 4 6,56 3 11,64 3 5,62 3 14,58 

3 900 3 7,74 3 11,64 3 5 3 14,58 

4 1000 3 6,96 3 11,64 3 4,5 3 14,58 

5 1100 3 6,32 3 11,64 3 4,08 3 14,58 

 

Oznaczenia: fs – wymagana maksymalna wartość częstotliwości granicznej pasma 

zaporowego filtru, 

  todp – czas ustalenia odpowiedzi skokowej uzyskanego filtru. 

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że spośród uzyskanych filtrów, spełniających 

określone wymagania, najkrótszy czas ustalenia odpowiedzi skokowej todp wykazuje filtr 

Czebyszewa II rodzaju. W przypadku filtrów Butterwortha i Czebyszewa I rodzaju czas todp 
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zmienia się wraz ze wzrostem fp, a w przypadku pozostałych badanych filtrów jest on stały  

w badanym zakresie zmian fp. Chociaż rzędy obu rodzajów filtru Czebyszewa są identyczne, 

czasy todp tych filtrów znacznie się różnią. Jest to spowodowane tym, że dla filtru I rodzaju 

wartość częstotliwości odcięcia f0 jest przyjmowana jako równa wartości częstotliwości 

granicznej pasma przepustowego, a dla filtru II rodzaju – wartości częstotliwości granicznej 

pasma zaporowego [3]. 

 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

W artykule opisano model i program symulacyjny „Filtry”, służący do badań filtrów 

antyaliasingowych, stosowanych w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej. 

Przedstawiono także przykładowe wyniki badań filtrów, jakie zostały przeprowadzone  

z użyciem tego programu. 

Model i program symulacyjny „Filtry” umożliwiają analizę i syntezę cyfrowych modeli 

analogowych filtrów antyaliasingowych, a także symulację procesu filtracji i próbkowania 

analogowego sygnału wejściowego. Może on być pomocą dydaktyczną, przybliżającą 

zagadnienia zakresu cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej, związane z filtrami 

analogowymi i cyfrowymi, procesem próbkowania sygnałów wejściowych oraz zjawiskiem 

aliasingu i efektami, które może ono wywołać.  

Na podstawie przeprowadzonych badań można dojść do następujących wniosków: 

 Zwiększenie rzędu filtru danego typu powoduje szybsze opadanie jego charakterystyki 

amplitudowej w paśmie przejściowym, a zatem następuje zawężenie pasma przejściowego 

filtru. Odbywa się to kosztem wydłużenia czasu ustalenia się jego odpowiedzi impulsowej. 

Pogarsza się więc dynamika filtru, która jest w zastosowaniach filtrów w EAZ równie 

istotna jak spełnienie przez filtr wymagań stawianych w dziedzinie częstotliwości. 

 Dopuszczenie zafalowań charakterystyki amplitudowej w paśmie przepustowym lub zapo-

rowym filtru pozwala na osiągnięcie szybszego opadania charakterystyki filtru w paśmie 

przejściowym, kosztem wydłużenia czasu ustalania jego odpowiedzi impulsowej. 

 Czas ustalania się odpowiedzi skokowej filtru jest odwrotnie proporcjonalny do wartości 

częstotliwości odcięcia tego filtru. 

 Filtr Czebyszewa II rodzaju, spełniający postawione w badaniu wymagania w dziedzinie 

częstotliwości, wykazał się najlepszą dynamiką spośród wszystkich badanych typów 

filtrów. 

 

 

Artykuł powstał w ramach działalności „Koła Energetyków” przy Wydziale Elektrycznym 

Politechniki  Śląskiej. 
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Abstract 

 

This article presents a simulation model and application “Filtry” designed for testing the 

antialiasing filters used in the structures of the power system protection. The application “Filtry” 

makes it possible to analyze and create a synthesis of the digital models of the analog antialiasing 

filters, and the simulation of the process of filtering and sampling the analog input signals received by 

the protection from the power system by the measuring converters (current and voltage transformers). 

Additionally, the results of tests which have been conducted using the application “Filtry” are 

presented in this paper. These tests comprise a comparative analysis of the features of lowpass filters 

of different types and orders, a study of the influence of changes of the cutoff frequency value of the 

filter on the speed of steadying its step response, as well as a synthesis of filters meeting the stated 

requirements in the frequency domain.  

The simulation model presented in this paper is a part of an analog-digital input signal 

conversion path. The analog input signal is obtained by the protection from the power system 

by the measuring converters. In the simulation model, the analog filter is modeled by the 

digital filter. The analog and digital signals are modeled as the digital signals with adequate 

sampling frequencies. For the modeled analog signals, sampling frequency must be high 

enough in order to correctly map the frequency components of the analog signals. The process 

of sampling analog input signals in the ADC converter is simulated by decreasing sampling 

frequency of the digital signal in the model. The input signal generator makes it possible to 

create a signal similar to the signals occurring in the power system. The transmittance of the 

tested digital model of the filter may be created by transforming the transmittance of an 

analog filter to the digital domain. In the simulation program the existing procedures for 
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synthesis of the Butterworth, Chebyshev first-kind, Chebyshev second-kind and the elliptic 

filters are used. 

The results of tests indicate that an increase in the order N of the filter causes faster 

rolloff of this filter but elongates the time of steadying its step response todp. An increase in 

the time of steadying step response todp of a Butterworth filter with increase in its order N is 

slow. The quicker increase of the step response time is observed in the Chebyshev first-kind 

filter. The fastest increases are achieved by using the elliptic filter. From the tested filters only 

the Chebyshev displays a decrease in todp with an increase in  N (for small values of N). 

The time of establishing step response of the filter todp is inversely proportional to the 

cutoff frequency fc of this filter. For the given test parameters of the filter, for every tested 

value of the cutoff frequency, values of todp of the Chebyshev first- and second-kind filters are 

approximately identical and almost two times longer than  todp of the Butterworth filter. 

From the tested types of filters synthesized for meeting the determined requirements in 

the frequency domain, the Chebyshev second-kind filter has the shortest time of steadying 

step response todp. For the Butterworth and Chebyshev first-kind filter, the time todp changes 

with an increase in the required minimal value of frequency of the stopband fs.  For the other 

tested filters, the time todp is constant in the whole range of changes of the value fs.   


