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Streszczenie 

W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów 

systemu pomiarowego na wyniki rekonstrukcji sygnałów czasowych 

napięć w systemach bezstykowego pomiaru wysokich napięć. 

1 Wstęp 

Na rysunku 1 przedstawiono ideę pomiaru napięcia przez pomiar pola. Czujniki 

rozkładane są w przekroju poprzecznym linii na stałej wysokości nad powierzchnią 

gruntu. Dane z czujników stanowią wejście algorytmu rekonstruującego sygnały 

napięcia[1][2]. 

Rysunek 1: Pomiar napięcia metodą polową 

 

Czujnik pola elektrycznego 
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2 Liniowy algorytm rekonstrukcji 

Znając położenie przewodów w stosunku do czujników możemy zapisać wyrażenie na 

wartość potencjału w punktach, w których zostaną umieszczone czujniki. Wyrażenie 

z zastosowaniem notacji macierzowej dane jest wzorem (1). 

V = A(xLk,yLk)U dla k =1..m (1) 

Wymiary macierzy określa ilość przewodów m oraz czujników p. Elementy 

macierzy A dane są wzorem (2).

 
dla k = 1..m,j = 1..p (2)

 
Na podstawie tak zapisanego modelu otrzymujemy wartości potencjałów w 

punktach pomiaru. Do uzyskania wartości napięcia będącego źródłem potencjału 

konieczne jest odwrócenie macierzy A. W ogólnym przypadku macierz ta nie jest 

kwadratowa i wymaga odwrócenia uogólnionego Moore'a - Penrose'a. Stosując to 

uogólnienie można zapisać wyrażenie na wartość napięcia (3). 

U = A 1 (xLk,VLk)V dla k = 1..m (3) 

W przypadku stałych wartości współrzędnych przewodów uzyskujemy sto-

sunkowo mało złożony obliczeniowo algorytm rekonstrukcji sprowadzający się do 

mnożenia przez stałą macierz. Niestety zastosowanie tego algorytmu do pomiaru 

nie przynosi wystarczająco dobrych rezultatów. Szczegółowa analiza źródeł błędów 

algorytmu oraz sposoby ich ograniczenia przedstawiono dalszej części artykułu. 

2.1 Błędy algorytmu liniowego 

Właściwości toru pomiarowego zniekształcają dane zebrane w czasie pomiaru. 

Zniekształcenia te mogą mieć charakter losowy, jak szum, lub bardziej deter-

ministyczny, jak błąd zera. Inne z kolei wynikają z przyjętych założeń projek-

towych, jak na przykład rozdzielczość przetwornika analogowo - cyfrowego. Istnieje 

cała grupa czynników mających wpływ na błąd rekonstrukcji, można tu wymienić: 

• Różnice wzmocnienia w poszczególnych czujnikach, 

• Napięcie niezrównoważenia, 

• Szum własny czujnika, 

• Pole wspólne, 

• Rozdzielczość rejestracji, 

• Nieznajomości geometrii,

 

( x L k - x j )2 + (VL k  + 1)2 1 
A ln jk 

( x L k - x j )2 + (VL k  - 1)2 4ne 
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Znaczenie poszczególnych czynników zostało sprawdzone na sygnałach wy-

generowanych w modelu. Do czystego sygnału z modelu dodawane były po-

szczególne zakłócenia, a następnie sygnał ten stanowił wejście algorytmu rekon-

strukcyjnego. Jako miarę oceny jakości rekonstrukcji przyjęto błąd względny, 

skuteczny, procentowy (4). 

5 = J(Uwe -
2 Uwy)2 * 100% (4) 

y Uwy 

Definicja taka pozwala na ocenę liczbową jakości rekonstrukcji. Umożliwia to 

porównanie błędów rekonstrukcji pochodzących od różnych źródeł i określenie 

szkodliwości poszczególnych zaburzeń. 

2.1.1 Różnice wzmocnienia w poszczególnych czujnikach 

Elementy bierne decydujące o wzmocnieniu czujnika posiadają tolerancję, w której 

mieści się ich wartość. Powoduje to, że otrzymane wzmocnienia w poszczególnych 

kanałach pomiarowych będą znajdowały się w pewnym zakresie. Podobna sytuacja 

ma miejsce w przypadku filtrów, których charakterystyki w jeszcze większym 

stopniu są zależne od elementów ze względu na ich większą ilość. 

Jak widać na rysunku 2 algorytm reaguje tak samo na za duże jak i na zbyt 

małe wzmocnienie. Aby uzyskać małe błędy rekonstrukcji, kalibracja musi 

ograniczyć błędy wzmocnienia do wartości mniejszych niż 0,1%. 

Rysunek 2: Błąd metody w funkcji różnicy wzmocnienia w jednym z kanałów 

pomiarowych 
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2.1.2 Napięcie niezrównoważenia 

Sygnał zarejestrowany przy pomocy czujnika pojemnościowego powinien posiadać 

zerową składową stałą. Właściwości elementów toru pomiarowego oraz użytej 

topologi obwodów kondycjonującej sygnał powodują zmianę poziomu zera. Poziom 

ten może się zmieniać co uniemożliwia jego uwzględnienie w procesie kalibracji. 

Zmiany te nie posiadają dużego zakresu i są bardzo wolne ze względu na to, że 

zależą głównie od temperatury. Pozwala to usunąć je z sygnału, gdyż ich 

częstotliwość leży poza dolną częstotliwością graniczną czujnika. 

2.1.3 Szum własny czujnika 

Każdy tor pomiarowy dodaje do mierzonego sygnału szum. Szum termiczny 

poszczególnych elementów analogowych oraz szum propagujący się przez sprzę-

żenia pojemnościowe dodają się do sygnału jeszcze przed jego próbkowaniem, a 

proces próbkowania wprowadza szum kwantyzacji. Rozdzielczość przetwarzania 

określa minimalny poziom szumu (maksymalną wartość parametru SNR) według 

wzoru (5), gdzie N jest ilością bitów. 

SNR = 6.02N + 1.76 

Nie znaczy to jednak, że inne czynniki nie mogą zmniejszyć wartości tego 

parametru. Nic natomiast nie jest w stanie powiększyć jego wartości. Niewłaściwy 

dobór elementów oraz nieprawidłowe zaprojektowanie obwodu drukowanego może 

znacząco pogorszyć właściwości szumowe i w nieodwracalny sposób pogorszyć 

jakość sygnału. W przypadku opisywanego algorytmu, zaniedbania projektowe 

mogą prowadzić do znaczących błędów. Charakterystyka błędu rekonstrukcji w 

funkcji parametru SNR została przedstawiona na rysunku 3.

(5) 
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Rysunek 3: Błąd metody w funkcji SNR w kanałach pomiarowych 
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Błąd rekonstrukcji osiąga małe wartości dla SNR > 90dB. Uzyskanie takiego 

stosunku sygnału do szumu wymaga użycia minimum 15 bitowego przetwornika 

analgowo - cyfrowego. Jest to możliwe przy założeniu, że elektronika nie wniesie 

żadnego dodatkowego szumu. Dla założeń projektowych przyjęcie co najmniej 16 

bitowej rozdzielczości przetwornika daje możliwość uzyskania zakładanego 

poziomu SNR. Wymagana jest również wysoka staranność projektowania obwodów, 

aby ograniczyć propagację zakłóceń. 

2.1.4 Pole wspólne 

Źródło pola znajdujące się w dużej odległości od czujników będzie miało w przy-

bliżeniu taką samą wartość mierzoną przez wszystkie czujniki. Optymalnym roz-

wiązaniem byłoby, aby było ono pomijalnie małe, a jego wartość nie przekraczała 

wartości LSB słowa wyjściowego czujnika. 

W czasie pomiarów na rzeczywistym obiekcie niemożliwe jest zagwarantowanie, 

aby pole wspólne było pomijalne. Pole wspólne można podzielić ze względu na jego 

częstotliwość: 

• pole o częstotliwości 50Hz i harmonicznych, 

• pole o częstotliwościach radiowych. 

Wpływ pola o wysokich częstotliwościach ograniczony jest przez filtr wbu-

dowany w czujnik. Amplituda sygnału o częstotliwości 100kHz jest tłumiona ponad 

100dB, a tłumienie rośnie z częstotliwością. Ogranicza to praktycznie całkowicie 

wpływ wysokich częstotliwości na wynik pomiaru. 

 

Rysunek 4: Błąd metody w funkcji składowej wspólnej, stała wartość po lewej, pole o 

częstotliwości 50Hz po prawej 

Porównując teoretyczny przypadek pola wspólnego stałego z 50Hz, które widać 

na rysunku 4, można stwierdzić, że nachylenie charakterystyki zależy od wartości 

skutecznej sygnału wspólnego. Wpływ pola wspólnego jest bardzo duży i może 

prowadzić do uzyskania zupełnie nieprawdziwych wyników rekonstrukcji. Jedyną 

metodą ograniczenia tego składnika błędu jest dokonanie pomiaru w miejscu, gdzie 

pole wspólne będzie możliwie małe. Nie ma możliwości podania ogólnego przepisu 

na ograniczenie tego błędu, ze względu na to, że poziom potencjału pola w danym 

 

Potencja! pola wpólnego w stosunku do mierzonego[%] Potencjał pola wpólnego w stosunku do mierzonego[%] 
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punkcie zależy od napięcia źródła i odległości od niego. Można tylko zalecić, aby 

miejsce pomiaru znajdowało się możliwie daleko od sąsiednich linii energetycznych 

zwłaszcza od takich, które pracują z wyższym napięciem nominalnym. 

2.1.5 Nieznajomości geometrii układu 

Ustalenie i kontrolowanie położenia czujników względem przewodów linii jest 

jednym z najtrudniejszych części pomiaru. Ułożenie czujników w równych od-

ległościach oraz na określonej wysokości nie nastręcza większych problemów. 

Zapewnienie stałego położenia przewodów względem czujników w czasie pomiarów 

nie jest prostym zadaniem. Zmiana położenia przewodów może wynikać z kołysania 

przewodów przez wiatr czy zmiany zwisu wynikłego ze zmiany temperatury 

przewodów. 

Wszystkie przedstawione wcześniej zakłócenia oraz ich wpływ na wynik po-

miaru był efektem propagacji zakłócenia przez macierz A-1. Niedokładność 

określenia położenia przewodów zmienia wartości macierzy A, które po odwróceniu 

macierzy dają błędne wartości macierzy A-1. 

Analiza wpływu nieznajomości położenia przewodów została przeprowadzona 

dla przypadku statycznego mającego miejsce, gdy przewody pozostają nieruchome 

w zmienionej pozycji. Pozwala na to duża wartość stałych czasowych układu 

mechanicznego. Są one na tyle duże w stosunku do szybkich sygnałów 

elektrycznych, że dla analizy prowadzonej w krótkich przedziałach czasu można 

pominąć ruch linii. 

Każda metoda pomiarowa posiada niepewność, również metoda użyta do 

pomiaru geometrii układu. Błąd rekonstrukcji w funkcji odchylenia standardowego 

metody pomiaru geometrii przedstawiono na rysunku 5. Charakterystyka ta 

pozwala na podanie liczbowej wartości składnika niepewności na podstawie 

niepewności użytej metody pomiaru geometrii. 

2.2 Podsumowanie 

W czasie pracy algorytmu na sygnale rzeczywistym otrzymujemy błąd rekon-

strukcji będący wypadkową opisanych powyżej błędów. Nie sumują się one jednak 

wprost, a niektóre z nich mogą zostać ograniczone do bardzo małych wartości przez 

odpowiednie przygotowanie systemu do pracy. Większość z opisanych składników 

błędu metody można zminimalizować na etapie projektowania systemu 

pomiarowego. Staranne zaprojektowanie części analogowej czujników oraz 

systematycznie przeprowadzona kalibracja umożliwia ograniczenie składników 

błędów systematycznych wnoszonych przez system pomiarowy do bardzo małych 

wartości. Dalsze ograniczenie błędu metody wymaga zabiegów w czasie pomiaru, 

polegających na doborze miejsca, według zaleceń przedstawionych w podrozdziale o 

polu wspólnym. 

Wyniki uzyskiwane tą metodą będą użyteczne jeżeli uda się zapewnić nie-

pewność pomiaru nie gorszą niż 2%. Będzie to możliwe po opracowaniu metody
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Rysunek 5: Błąd metody w funkcji odchylenia standardowego metody pomiaru 

geometrii układu. 

pozwalającej na ciagły pomiar geometri układu i uwzględnieniu tej informacji w 

czasie rekonstrukcji sygnałów napięć. 
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