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ZJAWISKO ALIASINGU W CYFROWYCH STRUKTURACH 

ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI 

ZABEZPIECZENIOWEJ 
 

 
Streszczenie. W artykule przedstawiono efekt aliasingu, który może występować na 

etapie próbkowania analogowych sygnałów pomiarowych w cyfrowych terminalach 

zabezpieczeniowo – sterujących automatyki elektroenergetycznej. Sygnały te pobierane 

są z systemu elektroenergetycznego przez przetworniki pomiarowe (prądowe i napię-

ciowe). Omówione zostały środki zapobiegające aliasingowi i wymagania dotyczące 

doboru właściwości i cech filtrów antyaliasingowych, stosowanych w strukturach elektro-

energetycznej automatyce zabezpieczeniowej. Przedstawiono i porównano właściwości 

wybranych typów filtrów analogowych, wykorzystywanych jako filtry antyaliasingowe. 

Zamieszczono także przykład doboru parametrów filtru antyaliasingowego dla funkcji 

zabezpieczenia nadprądowego. 

 

Słowa kluczowe: aliasing, filtr analogowy, zabezpieczenie cyfrowe 

 

 

 

THE EFFECT OF ALIASING IN THE DIGITAL POWER SYSTEM 

PROTECTION STRUCTURES 
 

Summary. The paper focuses on the effect of aliasing which may occur during the 

stage of sampling the analog measurement signals in digital protection-control terminals. 

Such signals (currents and voltages) are obtained from the power system by means of  

measuring converters (e.g. current and voltage transformers). The paper also discusses the 

methods of preventing the aliasing effect as well as the requirements determining the 

selection of the properties and features of the antialiasing filters used in the power system 

protection structures. The properties of selected types of analog filters are presented and 

compared. Additionally, a sample selection of the parameters of an antialiasing filter for 

the overcurrent function of protection is taken into consideration. 

 

Keywords: aliasing, analog filter, digital protection relay 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Cyfrowe zabezpieczenia elektroenergetyczne cechują się tym, że sygnały analogowe, 

pobierane przez nie z przetworników pomiarowych, zostają przetworzone na postać cyfrową. 



  A. Halinka, P. Pruski, M. Szewczyk 

 

106 

Sygnały te, już w postaci cyfrowej, są następnie dalej przetwarzane w sposób zależny od 

struktury soft – i hardware’owej zabezpieczenia cyfrowego. Ogólnie, decyzja kryterialna jest 

podejmowana przez zabezpieczenie na podstawie rozróżnienia stanu pracy normalnej od 

stanu zakłóceniowego obiektu chronionego. Dla poprawnego rozróżnienia tych stanów 

przetwarzanie sygnałów i danych wejściowych musi być odpowiednio dokładne. 

Na dokładność całego procesu przetwarzania sygnału przez zabezpieczenie cyfrowe duży 

wpływ ma poprawność przetworzenia sygnału z postaci analogowej na odpowiadającą mu 

postać cyfrową. Przetworzenie to realizowane jest przez przetwornik A/C, którego główne 

etapy pracy to [1]: 

Próbkowanie – polega na pobieraniu w ściśle określonych odstępach czasu wartości 

analogowego sygnału wejściowego w taki sposób, aby ciąg próbek wartości umożliwiał jak 

najdokładniejsze odtworzenie całego przebiegu sygnału wejściowego. W procesie 

próbkowania następuje więc dyskretyzacja sygnału w czasie.  

Kwantowanie – to dyskretyzacja wartości sygnału pomiarowego (analogowego). Polega 

ona na przyporządkowaniu każdej wartości sygnału wejściowego pewnej skwantowanej 

wartości dyskretnej.  

Kodowanie – skwantowane próbki sygnału wejściowego zostają zapisane w odpo-

wiednim kodzie, akceptowalnym przez zabezpieczenie cyfrowe (najczęściej w kodzie 

dwójkowym). 

 

 

2. PRÓBKOWANIE I ALIASING 

 

W procesie próbkowania ciągły sygnał wejściowy jest przetwarzany na sygnał dyskretny, 

określony tylko dla zdeterminowanych chwil czasu. Przy analizie procesu próbkowania 

zakłada się próbkowanie bezinercyjne (o czasie trwania dążącym do zera) o stałym okresie 

powtarzalności Ti, zwanym okresem próbkowania. Często posługuje się pojęciem 

częstotliwość próbkowania fi, która jest odwrotnością okresu próbkowania [1]. 

Próbkowanie sygnału można interpretować jako mnożenie sygnału oryginalnego przez 

ciąg impulsów Diraca, przesuniętych względem siebie o okres próbkowania Ti. W efekcie 

próbkowania widmo częstotliwościowe sygnału wejściowego jest powielane okresowo  

z odstępem o fi. Kolejne segmenty widma są względem siebie przesunięte o całkowitą 

wielokrotność częstotliwości próbkowania [2]. 

Dla ściśle dolnopasmowego sygnału wejściowego x(t), o widmie amplitudowym 

przedstawionym na rys.1, jego widmo po procesie próbkowania ulega zwielokrotnieniu  

i w zależności od przyjętej częstotliwości próbkowania może przyjąć jedną z form 

przedstawionych na rysunkach 2 i 3. 
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Transformata Fouriera sygnału wejściowego x(t) spełnia następujący warunek: 

 max   dla   0)(  jX  (1) 

Próbkując sygnał x(t) z pulsacją próbkowania ωi spełniającą warunek: 

 max2 i  (2) 

otrzymuje się widmo amplitudowe sygnału dyskretnego x(nTi) przedstawione na rysunku 2. 
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Rys.1. Widmo amplitudowe sygnału wejściowego x(t) 

Fig. 1. The amplitude spectrum of the input signal x(t) 

 

W tej sytuacji segmenty widma sygnału ciągłego x(t), powielone w efekcie próbkowania, 

nie nakładają się na siebie. Z sygnału dyskretnego można więc odtworzyć odpowiadający mu 

sygnał ciągły, wyodrębniając z widma sygnału dyskretnego główny segment, który nie został 

przesunięty w wyniku próbkowania. Warunek (2) oznacza, że maksymalna częstotliwość  

w widmie próbkowanego sygnału powinna być mniejsza od połowy częstotliwości 

próbkowania.  
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Rys. 2. Widmo amplitudowe sygnału dyskretnego x(nTi), powstałego w wyniku próbkowania sygnału 

ciągłego x(t) z pulsacją próbkowania max2 i  

Fig. 2. The amplitude spectrum of the discrete signal x(nTi), formed in the process of sampling the 

continuous signal x(t) with the sampling pulsation of max2 i  

 

Proces próbkowania niespełniający warunku (2) spowoduje nakładanie się segmentów 

widma (poprzedniego z aktualnym) w spróbkowanym sygnale, czyli aliasing, co ilustruje 

rysunek 3. 

W tym przypadku sąsiadujące ze sobą segmenty widma nakładają się na siebie. 

Wypadkowe widmo zespolone sygnału dyskretnego x(nTi) w obszarach nakładania się 

segmentów stanowi ich sumę geometryczną. Na rysunku 3 linią ciągłą oznaczono 
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przykładowe wypadkowe widmo sygnału dyskretnego. Jeśli podczas próbkowania wystąpił 

aliasing, to z sygnału dyskretnego x(nTi) nie można poprawnie odtworzyć sygnału x(t), gdyż 

sygnał ciągły x(t) nie jest poprawnie reprezentowany przez próbki sygnału dyskretnego x(nTi).  
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Rys. 3. Widmo amplitudowe sygnału dyskretnego x(nTi), powstałego w wyniku próbkowania sygnału 

ciągłego x(t) z pulsacją próbkowania max2 i  

Fig. 3. The amplitude spectrum of the discrete signal x(nTi), formed in the process of sampling the 

continuous signal x(t) with the sampling pulsation of max2 i  

 

Aby zjawisko aliasingu nie wystąpiło, częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego 

musi być co najmniej dwukrotnie większa od maksymalnej częstotliwości widma 

próbkowanego sygnału. Dodatkowo, aby użyteczna składowa sygnału o częstotliwości fp 

mogła być w miarę dokładnie odtworzona w dalszym procesie przetwarzania sygnału, 

częstotliwość próbkowania fi musi spełniać warunek [3]: 

 pi ff 4 . (3) 

 

 

3. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE ALIASINGOWI 

 

Aby sygnały dyskretne, uzyskane w procesie próbkowania sygnałów ciągłych,  

zachowały wiarygodną informację potrzebną do prawidłowej pracy zabezpieczenia, muszą 

być spełnione następujące warunki [4]: 

 częstotliwość próbkowania musi być odpowiednio dobrana do składowych sygnału, które 

zawierają potrzebną informację; 

 składowe zakłócające o dużych częstotliwościach zawarte w sygnałach muszą być przed 

próbkowaniem zminimalizowane za pomocą filtru antyaliasingowego w celu ograniczenia 

ich wpływu na składowe użyteczne o małych częstotliwościach. 

Ze zbioru dostępnych składowych sygnału tylko nieliczne bywają wykorzystywane  

w dalszym procesie decyzyjnym. Zazwyczaj jest to składowa podstawowa o częstotliwości 

50 Hz (lub bliskiej), rzadziej wykorzystuje się wyższe harmoniczne (najczęściej drugą, trzecią 

lub piątą). 

Częstotliwość próbkowania powinna spełniać warunek (3). Im jest ona większa, tym 

lepiej składowe użyteczne sygnału ciągłego są odwzorowane w „próbkach” sygnału 



Zjawisko aliasingu w cyfrowych…   

 

109 

dyskretnego. Dobór częstotliwości próbkowania musi jednak uwzględniać opłacalność 

stosowanego rozwiązania. Im większa jest częstotliwość próbkowania, tym droższe trzeba 

stosować przetworniki A/C i jest mniej czasu (między chwilami próbkowania) na realizację 

algorytmów użytkowych zabezpieczenia. Ponadto, ilość próbek, występujących w oknach 

pomiarowych filtrów cyfrowych i wykorzystywanych przez poszczególne algorytmy 

pomiarowe i decyzyjne zabezpieczenia, jest zwykle zdeterminowana przez przyjętą 

częstotliwość próbkowania [5]. Ilość obliczeń w jednostce czasu, które procesory 

zabezpieczenia muszą wykonać, rośnie, a czas na ich wykonanie maleje wraz ze wzrostem 

częstotliwości próbkowania. Wymagane jest więc użycie coraz szybszych, a przez to 

droższych procesorów i banków pamięci. Stosowanie częstotliwości próbkowania większej, 

niż wymagana do odtworzenia użytecznych składowych sygnału z wymaganą dokładnością, 

jest więc nieekonomiczne. 

W celu ograniczenia widma próbkowanego sygnału do częstotliwości użytecznych  

w EAZ stosuje się dolnoprzepustowe filtry antyaliasingowe, najczęściej analogowe. 

Dolnoprzepustowy filtr analogowy powinien mieć tak dobraną charakterystykę, aby składowa 

użyteczna sygnału o częstotliwości fp leżała w paśmie przepustowym, wszystkie natomiast 

składowe o częstotliwościach większych niż (fi - fp) były tłumione do poziomu pomijalnie 

małego [3]. Filtr antyaliasingowy analogowy jest umieszczony w torze przetwarzania 

sygnałów przed przetwornikiem A/C. 

Wymagania dotyczące filtru antyaliasingowego w dziedzinie częstotliwości ilustruje 

rysunek 4. 
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Rys. 4. Wymagania dotyczące filtru antyaliasingowego w dziedzinie częstotliwości 

Fig. 4. Requirements for the antialiasing filter in the frequency domain 

 

Wymagania dotyczące filtru są określane w trzech przedziałach [6]: 

 Pasmo przepustowe – zawiera pulsacje z zakresu  p ,0 . W przedziale tym 

wartość modułu charakterystyki widmowej (amplitudowej) powinna aproksymować 

wartość 1 z błędem nie większym niż p . 
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 Pasmo zaporowe – zawiera pulsacje z zakresu ), s . W przedziale tym wartość 

modułu charakterystyki widmowej powinna aproksymować wartość zero z błędem nie 

większym niż 
s . 

 Pasmo przejściowe - zawiera pulsacje z zakresu ), sp   . W przedziale tym wartość 

modułu charakterystyki widmowej zmienia się płynnie pomiędzy pasmem przepustowym 

a zaporowym. 

Wystarczające tłumienie w paśmie zaporowym filtru jest osiągnięte, jeżeli wartości 

składowych sygnału o częstotliwościach leżących w tym paśmie po filtracji są mniejsze niż 

połowa wartości najmniej znaczącego bitu (LSB) wyniku przetwarzania użytego przetwornika 

A/C [7]. Wartość 0,5 LSB jest największym błędem, jaki może powstać w procesie 

kwantowania sygnału [8]. 

Z punktu widzenia zastosowań filtrów w automatyce elektroenergetycznej bardzo istotna 

jest ich dynamika, czyli szybkość ustalenia się odpowiedzi filtru po nagłej (skokowej) 

zmianie na wejściu [3]. Im szybciej ustali się odpowiedź na wyjściu filtru antyaliasingowego, 

tym szybciej zabezpieczenie będzie w stanie zareagować prawidłowo na pojawiające się 

zakłócenie. Miarą dynamiki filtru jest szybkość ustalania się jego odpowiedzi skokowej, czyli 

odpowiedzi na wymuszenie w postaci skoku jednostkowego. 

 

 

4. WYBRANE TYPY FILTRÓW ANALOGOWYCH 

 

W elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej najczęściej stosuje się filtry 

Butterwortha, Czebyszewa I i II rodzaju oraz eliptyczne. Na rysunkach 5 – 8 przedstawiono 

charakterystyki amplitudowe )( jH  i przebiegi odpowiedzi skokowych )(tu  filtrów wyżej 

wymienionych typów dla częstotliwości odcięcia 1000 Hz i kilku różnych rzędów. 

Przeprowadzone symulacje dokonano z wykorzystaniem pakietu programowego Matlab.  

Filtr Butterwortha ma charakterystykę amplitudową maksymalnie płaską oraz 

monotoniczną w paśmie przepustowym i zaporowym [6]. Wzrost rzędu filtru Butterwortha 

powoduje zawężanie jego pasma przejściowego (szybsze opadanie charakterystyki 

amplitudowej) kosztem wydłużenia czasu ustalenia odpowiedzi skokowej i zwiększenia 

amplitudy oscylacji (por. rys. 5). Prawidłowości te dotyczą także innych typów filtrów. 

Zatem, w EAZ nie powinno się stosować filtrów antyaliasingowych o rzędach większych niż 

wystarczające do spełnienia postawionych wymagań w dziedzinie częstotliwości. 
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Rys. 5. Charakterystyki amplitudowe (a) i odpowiedzi skokowe (b) filtrów Butterwortha o częstotli-

wości odcięcia 1000 Hz dla kilku rzędów 

Fig. 5. The amplitude characteristics (a) and the step responses (b) of the Butterworth filters with the 

cutoff frequency of 1000 Hz for a few orders 

 

Filtr Czebyszewa I rodzaju ma charakterystykę amplitudową o równomiernym poziomie 

zafalowań w paśmie przepustowym i monotoniczną w paśmie zaporowym.  
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Rys. 6. Charakterystyki amplitudowe (a) i odpowiedzi skokowe (b) filtrów Czebyszewa I rodzaju o 

częstotliwości odcięcia 1000 Hz i poziomie zafalowań w paśmie przepuszczania 0,1 dla kilku 

rzędów 

Fig. 6. The amplitude characteristics (a) and the step responses (b) of the Chebyshev first-kind filters 

with the cutoff frequency of 1000 Hz and passband ripple 0,1 for a few orders 

 

Dopuszczenie zafalowania w paśmie przepustowym filtru spowodowało szybsze 

opadanie charakterystyki filtru w paśmie przejściowym dla tego samego rzędu kosztem 

wydłużenia czasu ustalania odpowiedzi impulsowej filtru w stosunku do filtru o tej samej 

częstotliwości odcięcia bez zafalowań charakterystyki amplitudowej. Im większe są te 

zafalowania, tym uzyskane efekty są większe. Dla filtrów Czebyszewa I rodzaju parzystych 

rzędów wartość wzmocnienia dla argumentu  = 0 różni się od jedności o wartość 

maksymalnego zafalowania. Z tego też powodu wartości ustalone odpowiedzi skokowych 

filtrów parzystych rzędów są różne od jedności. 

Filtr Czebyszewa II rodzaju, zwany też odwróconym filtrem Czebyszewa, w prze-

ciwieństwie do filtru I rodzaju posiada widoczne wstęgi boczne charakterystyki amplitudowej 

w paśmie zaporowym. 
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Rys. 7. Charakterystyki amplitudowe (a) i odpowiedzi skokowe (b) filtrów Czebyszewa II rodzaju  

o częstotliwości odcięcia 1000 Hz i poziomie zafalowań w paśmie zaporowym 0,1 dla kilku 

rzędów 

Fig. 7. The amplitude characteristics (a) and the step responses (b) of the Chebyshev second-kind 

filters with the cutoff frequency of 1000 Hz and stopband ripple 0,1 for a few orders 

 

W przypadku filtru Czebyszewa II rodzaju odpowiedź impulsowa tym szybciej osiąga po 

raz pierwszy wartość 1, im większy jest rząd filtru. Jest to sytuacja odwrotna, niż miała 

miejsce w przypadku innych omawianych filtrów. Stopień zmniejszania się czasu 

potrzebnego do pierwszego osiągnięcia wartości 1 w stosunku do filtru rzędu mniejszego  

o jeden jest jednak coraz mniejszy wraz ze wzrostem rzędu filtru. Podobnie jak dla innych 

typów filtrów, wraz ze wzrostem rzędu filtru rośnie jednak czas ustalania odpowiedzi 

impulsowej i poziom oscylacji. 

Filtr eliptyczny ma charakterystykę amplitudową o równomiernym poziomie zafalowań 

zarówno w paśmie przepustowym, jak i zaporowym (por. rys. 8a). 

Filtr eliptyczny wykazuje najszybsze opadanie charakterystyki amplitudowej w paśmie 

przejściowym spośród omawianych filtrów tego samego rzędu, ale jednocześnie najdłuższy 

czas ustalania odpowiedzi skokowej. Podobnie jak w przypadku filtru Czebyszewa I rodzaju, 

dla parzystych rzędów filtru eliptycznego wartość wzmocnienia dla argumentu  = 0 oraz 

wartość ustalona odpowiedzi skokowej są pomniejszone w stosunku do jedności  

o maksymalną wartość zafalowań w paśmie przepustowym. 

 

 

5. DOBÓR FILTRU ANTYALIASINGOWEGO 

 

Dobór typu filtru antyaliasingowego zależy od stawianych wymagań w dziedzinie czasu  

i częstotliwości. Dążenia do uzyskania jak najlepszych cech filtru w dziedzinie częstotliwości 

powodują pogorszenie cech tych filtrów w dziedzinie czasu. Uzyskanie zadowalających 

właściwości filtru zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości wymaga pewnego 

kompromisu. 
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Rys. 8. Charakterystyki amplitudowe (a) i odpowiedzi skokowe (b) filtrów eliptycznych o 

częstotliwości granicznej pasma przepustowego 1000 Hz i poziomach zafalowań równych 0,1 

w paśmie przepustowym i 0,05 w paśmie zaporowym dla kilku rzędów 

Fig. 8. The amplitude characteristics (a) and the step responses (b) of the elliptic filters with the border 

passband frequency of 1000 Hz, passband ripple 0,1 and stopband ripple 0,05 for a few orders 

 

Poniżej przedstawiono przykład doboru parametrów filtrów antyaliasingowych 

omówionych w punkcie 4 dla funkcji zabezpieczenia nadprądowego, przy następujących 

założeniach: 

 sygnał wejściowy prądowy zawiera oprócz składowej podstawowej o częstotliwości 50 

Hz (lub zbliżonej), która jest wykorzystywana przez funkcję zabezpieczenia 

nadprądowego, także wyższe harmoniczne, 

 częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego wynosi fi = 1000 Hz, 

 funkcja zabezpieczenia nadprądowego wykorzystuje w procesie decyzyjnym tylko 

składową podstawową sygnału, 

 zadanie polega na tym, aby znaleźć typ i parametry filtru antyaliasingowego, 

spełniającego wymagania w dziedzinie częstotliwości przy uzyskaniu jak najlepszej jego 

dynamiki (minimalizacja czasu ustalenia odpowiedzi skokowej). 

Wymagania dotyczące cech dobieranego filtru antyaliasingowego w dziedzinie 

częstotliwości zostały sformułowane na podstawie punktu 3 niniejszego artykułu. Filtr ten 

powinien posiadać pasmo przepustowe o częstotliwości granicznej nieco wyższej od 50 Hz 

(występują wahania częstotliwości w systemie). Przyjęto częstotliwość graniczną pasma 

przepustowego fp = 60 Hz. Częstotliwość graniczną pasma zaporowego dobrano ze wzoru: 

 

 Hz 940601000  pis fff  (4) 

Dopuszczalne błędy aproksymacji przez charakterystykę amplitudową wartości 1  

w paśmie przepustowym i wartości 0 w paśmie zaporowym przyjmuje się równe δp =  

δs = 0,01.  

Rzędy oraz parametry filtrów antyaliasingowych typów opisanych w punkcie 4, 

spełniających postawione wymagania, dobrano za pomocą funkcji zawartych w pakiecie 

programowym Matlab. 
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Charakterystyki amplitudowe filtrów antyaliasingowych, spełniających postawione 

wymagania, przedstawia rysunek 13, a ich odpowiedzi skokowe przedstawia rysunek 14. 

Zostały one zasymulowane przy użyciu pakietu programowego Matlab. 
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Rys. 9. Charakterystyki amplitudowe (a) i odpowiedzi skokowe (b) filtrów różnych typów, 

spełniających postawione wymagania 

Fig. 9. The amplitude characteristics (a) and the step responses (b) of filters of different types, meeting 

the given requirements 

 

Rzędy i czasy ustalenia odpowiedzi skokowej tych filtrów, obliczone za pomocą pakietu 

programowego Matlab, przedstawia tablica 1. 
 

 Tablica 1 

Rzędy i czasy ustalenia odpowiedzi skokowej zastosowanych filtrów 
 

Typ filtru Rząd todp [ms] 

Butterwortha 3 7,2 

Czebyszewa I rodzaju 3 19,4 

Czebyszewa II rodzaju 3 4,7 

Eliptyczny 2 9,1 

 

gdzie todp – czas ustalenia odpowiedzi skokowej filtru przy założeniu zmian w stanie 

ustalonym mniejszych niż 0,01. 

 

Wszystkie filtry, oprócz eliptycznego, mają rząd równy 3, a filtr eliptyczny ma rząd 

równy 2. Chociaż rzędy obu rodzajów filtru Czebyszewa są identyczne, filtr I rodzaju 

wykazuje najdłuższy wśród wszystkich filtrów czas ustalania odpowiedzi skokowej, a filtr II 

rodzaju wykazuje najkrótszy czas jej ustalenia. Jest to spowodowane tym, że czas ustalenia 

odpowiedzi skokowej maleje odwrotnie proporcjonalnie wraz ze wzrostem częstotliwości 

odcięcia f0 filtru [3]. Dla filtru I rodzaju częstotliwość odcięcia f0 jest równa częstotliwości 

granicznej pasma przepustowego f0 = fp = 60 Hz, a dla filtru II rodzaju – częstotliwości 

granicznej pasma zaporowego f0 = fs = 940 Hz [9]. 
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Najlepszym rozwiązaniem w omawianym przykładzie jest zastosowanie filtru 

Czebyszewa II rodzaju, ponieważ spełnia on postawione wymagania w dziedzinie 

częstotliwości i charakteryzuje się najkrótszym czasem ustalania się jego odpowiedzi 

impulsowej, czyli ma najlepszą dynamikę. 

 

 

6. PODSUMOWANIE 

 

W artykule przedstawiono problem aliasingu, mogący pojawić się w torze przetwarzania 

analogowo-cyfrowego sygnałów w cyfrowych zabezpieczeniach elektroenergetycznych. 

Opisano środki zapobiegające pojawieniu się zjawiska aliasingu oraz przedstawiono 

wymagania, dotyczące doboru analogowych filtrów antyaliasingowych stosowanych  

w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej. Dokonano również charakterystyki 

czasowo-częstotliwościowej wybranych typów filtrów analogowych stosowanych w struktur-

rach cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej i przedstawiono przykład doboru filtru 

antyaliasingowego dla realizacji funkcji kryterium nadprądowego. 

Stosowane środki zapobiegające aliasingowi, czyli dobór odpowiedniej częstotliwości 

próbkowania oraz zastosowanie prawidłowo dobranego filtru antyaliasingowego, są 

współzależne. Wymagania dotyczące wyboru filtru antyaliasingowego zależą od przyjętej 

częstotliwości próbkowania. Im częstotliwość próbkowania jest większa w stosunku do 

maksymalnej częstotliwości składowej użytecznej sygnału, tym pasmo przejściowe filtru 

może być szersze, zatem wymagany rząd filtru maleje. Rośnie natomiast koszt przetwornika 

A/C i nakład obliczeniowy procesorów. Zmniejszanie częstotliwości próbkowania sygnałów 

zmniejsza nakład obliczeniowy i pozwala stosować tańszy przetwornik A/C, ale dzieje się to 

kosztem wzrostu wymaganego rzędu filtru, co skutkuje pogorszeniem jego dynamiki. 

 

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

Elektrycznym Politechniki Śląskiej. 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2009 jako projekt 

badawczy. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Kulka Z., Libura A., Nadachowski M.: Przetworniki analogowo – cyfrowe i cyfrowo – 

analogowe. WKiŁ, Warszawa 1987. 

2. Rosołowski E.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej. 

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002. 



  A. Halinka, P. Pruski, M. Szewczyk 

 

116 

3. Wiszniewski A.: Algorytmy pomiarów cyfrowych w automatyce elektroenergetycznej. 

WNT, Warszawa 1990. 

4. Szafran J., Wiszniewski A.: Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki 

zabezpieczeniowej. WNT, Warszawa 2001. 

5. Carr J., Jackson R.V.: Frequency domain analysis applied to digital transmission line 

protection. “IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems” 1975, Vol. PAS-94, 

No. 4. 

6. Oppenheim A. V., Schafer R. W.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Wydawnictwa 

Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979. 

7. Lawton R.: An Efficient Antialiasing Filter. “IEEE Transactions on Instrumentation and 

Measurement” 1985, Vol. Im-34, No. 4. 

8. Smith S. W.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Praktyczny poradnik dla inżynierów i 

naukowców. Wydawnictwo BTC, Warszawa 2007. 

9. Izydorczyk J., Konopacki J.: Filtry analogowe i cyfrowe. Wydawnictwo Pracowni 

Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2003. 

 

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Józef Lorenc  

Wpłynęło do Redakcji dnia 16 czerwca 2009 r. 

 

 

Abstract 

 

This paper focuses on the effect of aliasing, which may occur during the stage of 

sampling analog measurement signals in the digital control-protection terminals. Such signals 

(currents and voltages) are obtained from the power system by the “measuring converters” 

(e.g. current and voltage transformers). The paper further discusses methods of preventing 

aliasing as well as the requirements which determine the choice of the properties and features 

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

selected types of the analog filters are presented and compared. Additionally, a sample 

selection of the parameters of an antialiasing filter for the overcurrent function of protection is 

taken into consideration. 

In the digital protection terminals the analog signals are transformed into the digital form 

in ADC converters. For the correct work of the protection relay, high accuracy of the 

transformation of the input signals and data is required. One of the stages in the work of the 

ADC converter is sampling. 

In the sampling process, a continuous input signal is transformed into a discrete signal, 

which is determined only for the set values of time. A spectrum of the analog signal is 

periodically copied and shifted by the integer multiplication factor of the sampling frequency 
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fi. If the highest frequency in the sampled signal fmax is higher than a half of the sampling 

frequency, parts of the spectrum of the digital signal overlap. If this is the case, the analog 

signal cannot be retrieved from the corresponding digital signal. 

To prevent aliasing, a suitable sampling frequency and a suitable analog antialiasing filter 

must be employed. To obtain a useful signal component in the further signal processing, the 

sampling frequency fi must be at least four times higher than the frequency fp of this useful 

component. An antialiasing filter should attenuate to a negligible level the components of the 

signal with frequencies higher than (fi - fp). Furthermore, the response time of the filter is very 

important in the case of the filters used in the power system protections. 

Four types of analog filters are presented in the paper: the Butterworth, Chebyshev first-

kind, Chebyshev second-kind and the elliptic filter. The Butterworth filter has a maximally 

flat amplitude characteristic in the passband and stopband. The Chebyshev first-kind filter has 

a ripple in the passband that increases a rolloff of the amplitude characteristic but also 

increases the time of establishing filter response. The Chebyshev second-kind filter has  

a ripple in the stopband which yields similar effects as in the Chebyshev first-kind filter.  

The elliptic filter has a ripple in the passband and stopband, which increases these effects.   


