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PO M IA R Y  W SPÓŁC ZY N N IK A  STRAT D IELEK TRY CZN YC H  
W  BADANIACH DIA GNOSTYCZNYCH ELEK TR O EN ER G ETY C ZN Y C H  

O B IE K T Ó W  PO JE M N O ŚC IO W Y C H

Streszczenie. W artykule opisany został układ elektroniczny do pomiaru 
współczynnika strat dielektrycznych wysokonapięciowych obiektów pojemnościowych. 
Pomiary tgó wykonywane są dwoma metodami:
—  metodą pomiaru wartości średniej napięcia impulsów,
—  metodą pomiaru uśrednionego czasu trwania impulsów.

D IE L E C T R IC  LOSS FA C T O R  M EASUREM ENTS IN D IA G N O STIC  T E ST IN G  OF 
E N G IN EER IN G  CA PAC ITY  O B JEC TS

S um m ary. In the paper electronic circuit for dielectri loss factor measurements o f 
high voltage engineering equipments has been presented. Measuring tg8 has been 
performed by two methods: one using mean value o f pulse and the secound using mean 
value o f pulse time duration.

1 WPROWADZENIE

Izolacja urządzeń elektroenergetycznych w czasie ich eksploatacji podlega okresowym 
badaniom mającym na celu określenia jej aktualnego stanu. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
zmian czasowych kontrolowanych parametrów elektrycznych między kolejnymi pomiarami 
kontrolnymi. W okresowych badaniach izolacji transformatorów energetycznych, kondensatorów, 
kabli pomiary współczynnika strat dielektrycznych w funkcji napięcia w ustalonych warunkach 
termicznych dają informację o stanie izolacji i zachodzących w niej procesach starzeniowych. 
Pomiary te wykonywane przy napięciu roboczym urządzenia pozwalają między innymi na 
wykrycie zawilgocenia izolacji, a w urządzeniach wysokonapięciowych na detekcję wyładowań 
niezupełnych. Pomiary współczynnika strat dielektrycznych wykonuje się najczęściej 
wysokonapięciowym mostkiem Scheringa. Do badań tych można stosować również niemostkowe
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układy pomiarowe wykorzystujące współczesne elementy elektroniczne i mikroprocesorowe [1] 
W  artykule opisany został elektroniczny układ pomiaru kąta strat dielektrycznych, który można 
zastosować w badaniach profilaktycznych wysokonapięciowych obiektów pojemnościowych przy 

napięciu roboczym.

2. OPIS UKŁADU POMIARU WSPÓŁCZYNNIKA STRAT DIELEKTRYCZNYCH

Przebiegi czasowe sinusoidalnego napięcia u na badanym obiekcie pojemnościowym oraz 
prądu i płynącego przez ten obiekt przedstawia rys. la. Kąt strat dielektrycznych ó określa 
zależność (1):

* = ( 1)

gdzie: ip —  kąt fazowy badanego obiektu.

Celem bezpośredniego pomiaru kąt strat dielektrycznych ó należy otrzymać przebiegi napięcia 
!/' i prądu i' przesunięte w fazie o ten kąt 6. Można to uzyskać między innymi przez przesunięcie 
prądu / badanego obiektu o kąt n, a napięcie u o kąt n/2, co przedstawiono na rys. Ib.

Rys. 1. Przebiegi czasowe napięcia i prądu: a) na obiekcie pojemnościowym, b) przesunięte 
o kąt it dla prądu i i o n/2 dla napięcia u 

Fig 1. Voltage and current time waveform: a) at capacity object, b) out o f tc phase for i-current 
and o f n/2 for u voltage

Schemat blokowy układu pomiaru kąta strat dielektrycznych przedstawia rys.2. Układ 
wejściowy UW1 jest wtórnikiem emiterowym, na którego wejście podane jest napięcie U, 
z wysokonapięciowego dzielnika rezystancyjnego włączonego równolegle z badanym obiektem. 
Napięcie U2 jest napięciem na boczniku rezystancyjnym Rb włączonym szeregowo z badanym
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obiektem, ajego wartość jest proporcjonalna do prądu pojemnościowego. Układ wejściowy UW2 
jest wzmacniaczem odwracającym, na którego wyjściu otrzymujemy napięcie przesunięte o kąt n 
w stosunku do prądu badanego obiektu. Napięcie wyjściowe z układu UW1 podawane jest na 
przesuwnik fazowy o kącie przesunięcia rt/2 dla częstotliwości 50 Hz, a następnie na kom parator 
analogowy KAI. Komparator ten przekształca wejściowe napięcie sinusoidalne na przebieg 
prostokątny. Napięcie wyjściowe z układu UW2 podawane jest też na komparator analogowy 
KA2 tego samego typu, co komparator KAI. Przebiegi prostokątne z wyjść obu kom paratorów  
analogowych podawane są następnie na komparator cyfrowy KC, który porównuje oba przebiegi 
prostokątne, a na jego wyjściu pojawia się stan wysoki, gdy porównywane napięcia mają różne 
poziomy.

Rys.2. Schemat blokowy układu pomiaru współczynnika strat dielektrycznych: a) układ pomiaru 
wartości średniej napięcia impulsów, b) układ pomiaru uśrednionego czasu trwania impulsu 

Fig.2. Block diagram o f dielectric loss factor system: a) mean value o f voltage pulse measuring 
system, b) mean value o f  pulse time duration measuring system

Współczynnik wypełnienia przebiegu wyjściowego komparatora cyfrowego KC jest 
proporcjonalny do kąta strat ó. Pomiaru tego współczynnika można dokonać dwoma sposobami 

O  metodą pomiaru wartości średniej napięcia impulsów,

©  metodą pomiaru uśrednionego czasu trwania impulsu.
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O  Pomiar wartości średniej napięcia impulsów komparatora

W metodzie tej przy stałej wartości amplitudy impulsów Um = const przebieg wyjściowy 
komparatora cyfrowego KC poddawany jest filtracji dolnoprzepustowej przez filtr aktywny FD 
wykonany na wzmacniaczu operacyjnym (rys.2a). Wyjściowe napięcie filtru podawane jest na 
dzielnik rezystancyjny i miliwoltomierz cyfrowy lub mikroprocesorowy rejestrator cyfrowy. 
Na miliwoltomierzu odczytywana jest bezpośrednio wartość współczynnika strat dielektrycznych 
tg5. Założenie to jest słuszne do wartości tgó s 0,2. Warunek ten spełniony jest dla większości 
badanych obiektów pojemnościowych.

N a błąd pomiaru współczynnika strat dielektrycznych przedstawioną metodą mają wpływ 
zniekształcenia przebiegu badanego wyższymi harmonicznymi, błąd przesuwnika fazowego rr/2, 
błędy komparatorów analogowych i cyfrowego oraz błąd miliwoltomierza cyfrowego oraz 
odchylenie częstotliwości od wartości 50 Hz..

0  Pomiar uśrednionego czasu trwania impulsu komparatora

Układ ten wykorzystuje częstościomierz cyfrowy do pomiaru uśrednionego czasu trwania 
impulsu, proporcjonalnego do kąta strat ó. Przebiegi wyjściowe z komparatora cyfrowego KC 
(rys.2b) sterują bramką B I, na której wejście podawane jest napięcie z wzorcowego generatora 
kwarcowego G o częstotliwości 5 lub 10 MHz. W czasie otwarcia bramki BI przez czas trwania 
impulsu tx komparatora cyfrowego KC impulsy generatora wzorcowego G podawane są na 
wejście drugiej bramki B2, której czas otwarcia *B2 * K jest zadawany przez układ sterujący US 
z generatora wzorcowego przez dzielnik częstotliwości (np. 'M= l  s) w czasie powtarzany jest 
kilkadziesiąt razy pomiar czasu impulsów tx i mierzona jest w ten sposób średnia wartość czasu 
trwania impulsów /rir Im większy jest stosunek t j t„  tym lepsza jest osiągana dokładność pomiaru 
czasu. Dla każdego impulsu z komparatora cyfrowego zliczona jest liczba Nx impulsów generatora 
wzorcowego:

(2)

gdzie: Tv = — —  okres generatora wzorcowego,
X»

Tx = 20 ms —  okres przebiegu o częstotliwości 50 Hz.

Jeżeli współczynnik podziału częstotliwości wzorcowej generator przez dzielnik 
częstościomierz jest równy k, tj.
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to ogólna liczba N  impulsów zliczanych przez licznik cyfrowy LC wynosi

Stąd otrzymujemy

N = ! s i N  = —  =  —  6 .
r  ‘ f x Tx 2n * 2it * (4)

(5)

Z zależności (5) wynika, że pomiar współczynnika strat dielektrycznych nie zależy od 
częstotliwości wzorcowej f m a jeżeli stosunek Tn ITx jest dostatecznie duży, to praktycznie nie 
zależy również od częstotliwości badanego przebiegu.

N a błędy pomiaru współczynnika strat dielektrycznych w tym układzie m ają wpływ 
błędy wymienione poprzednio, tj. błędy wynikające ze zniekształceń badanych przebiegów, 
błędów amplitudowych i fazowych przesuwnika fazowego n/2, komparatorów analogowych 
i kom paratora cyfrowego oraz dodatkowe błędy częstościomierza cyfrowego. Są to błędy 
bramkowania obu bramek i błąd licznika cyfrowego. Uśredniony pomiar czasu trwania impulsu 
pozwala na zmniejszenie błędów bramkowania bramki BI. Wpływ błędów wymienionych 
powyżej zminimalizowano przez wzorcowanie układu miernika. Zakres pomiaru tgó ograniczono 
w tym przypadku też do wartości tgó < 0,2.

a) 7MH

bj TWN

}
/^/t

ĵ> ut

77V. r  z

Rys.3. Schemat układu pomiaru współczynnika strat dielektrycznych w badaniach diagno
stycznych: a) obiektów nieuziemionych, b) obiektów uziemionych 

Fig.3. Diagram of dielectric loss measuring system in diagnostic tests of: a) ungrounded objects, 
b) grounded objects
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W przypadku badań diagnostycznych obiektów nieuziemionych do pomiaru współczynnika 
strat dielektrycznych stosowany jest układ przedstawiony na rys.3a. W tym przypadku elementy 
elektroniczne układu znajdują się na potencjale masy układu energetycznego i mogą być 
bezpośrednio zasilane z sieci przez zasilacze stabilizowane. W przypadku pomiarów wysoko
napięciowych obiektów trwale uziemionych układ pomiarowy (rys.3b) znajduje się pod wysokim 
napięciem i zasilany jest z baterii lub akumulatora. W tym przypadku wyniki pomiarów muszą być 
odczytywane z bezpiecznej odległości. Jednak najkorzystniejszym sposobem pomiaru jest 
rejestracja wyników pomiarowych za pomocą mikroprocesorowego rejestratora cyfrowego 
zasilanego również z akumulatora.

3. WZORCOWANIE UKŁADU POMIARU WSPÓŁCZYNNIKA STRAT DIELEKTRY
CZNYCH

W zorcowanie układu pomiaru współczynnika strat dielektrycznych przeprowadzono 
z wykorzystaniem kondensatora wzorcowego CN = 1 nF, kl 0,1 o współczynniku strat 
dielektrycznych tgóA,=  10‘4, w układzie przedstawionym na rys.4.

IHN

Rys.4. Schemat układu pomiarowego w czasie skalowania mierników 
Fig 4. Diagram o f measuring system in meters gradiating

W układzie tym zastosowano rezystancyjny dzielnik napięcia DN o przekładni napięciowej 
1000:1 oraz bocznik prądowy R b = 1000 Q kl. 0,1. Wzorcowanie przeprowadzono dla napięcia 
pracy układu U  = 1000 V o częstotliwości 50 Hz. Zerowanie układu pomiarowego wykonano 
przy włączonym kondensatorze wzorcowym. Włączając w szereg z kondensatorem wzorcowym 
rezystory RN o zmiennej wartości otrzymano wartości tgó w zakresie 10‘3~ 0,2 celem przeprowa
dzenia skalowania obu układów pomiarowych. Rzeczywistą wartość współczynnika strat 
dielektrycznych dla zadanej wartości rezystancji szeregowej RN (rys.4) mierzono każdorazowo
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mostkiem Schennga firmy Hartmann Braun z niedokładnością 0,1%. Pomierzone wartości błędów 
bezwzględnych mierzonego współczynnika strat dielektrycznych przedstawiono na rys. 5.

Przebadane w laboratorium układy pomiarowe można zaliczyć do klasy 2,5 przy pomiarze 
wartości średniej napięcia impulsów i do klasy 1,5 przy pomiarze uśrednionego czasu trwania 
impulsów, mając na uwadze tylko błędy podstawowe .

Rys.5. Zależności błędu bezwzględnego od wartości mierzonego tgó: 1—  układ pomiaru wartości 
średniej napięcia impulsów, 2 —  układ pomiaru uśrednionego czasu trwania impulsu 

Fig. 5. Absolute error dependence on tgó measuring value: 1—  mean value o f  voltage pulse 
measuring system, 2 —  mean value of pulse time duration

4. WNIOSKI KOŃCOWE

Przedstawione zostały układy elektroniczne pomiaru współczynnika strat dielektrycznych 
charakteryzujące się niskim kosztem wykonania w porównaniu z wysokonapięciowym mostkiem 
Scheringa. Układy te można zastosować w badaniach diagnostycznych wysokonapięciowych 
uziemionych trwale obiektów pojemnościowych.
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Abstract

In the paper electric circuit for dielectric loss factor measurements in diagnostic testing 
o f capacity objects at nominal voltage has been described. Block diagram o f measurement system 
has been presented in Fig.2. Parallel with the tested object, high voltage divider DN has been 
switched on.

Emitter follower UW1, rc/2 phase shifter for 50 Hz and analogue comparator KA1 have 
been supplied successively by voltage divider Phase inverter UW2 and analogue 
com parator KA2 have been supplied by resistant shunt voltage U2. Voltage from analogue 
comparators supply digital comparator KC. Measuring tgó has been performed by two methods: 
one using mean value o f pulse voltage o f  digital comparator and the second using mean value o f 
pulse time duration. In Fig. 5 absolute error dependence on both tgó measuring methods has been 
presented.


