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Принцип вибіркової компенсації зовнішніх імітансів у мостових 
вимірювальних колах

Проаналізовано способи компенсації впливу зовнішніх імітансів мостових вимірювальних кіл на Їхні метрологічні характеристики, 
Запропоновано принцип вибіркової компенсації, що є узагальненням принципу "еквіпотенціального захисту" показано структурні 
схеми реалізації цього принципу в адмітансних та імпедансних мостових вимірювальних колах, визначено ступінь покращення 
метрологічних характеристик вимірювального кола при застосуванні запропонованого принципу.

Проанализированы способы компенсации влияния внешних имитансов мостовых измерительных цепей на их метрологические 
характеристики. Предложен принцип избирательной колтенсации, который является обобщением принципа ".эквипотенциальной 
защиты", приведены структурные схемы реализации данного принципа в адмитансных и импедансных мостовых измерительных 
цепях, определена степень улучшения метрологических характеристик этих измерительных цепей при использовании предложенного 
принципа.

Однією з найважливіших проблем, які повинні 
вирішувати розробники при побудові мостових ви
мірювальних кіл (МВК) змінного струму, є усунен
ня впливу на точність вимірювання шунтуючих 
(паразитних) провідностей [7,9,6]. Важливим кро
ком до вирішення цієї проблеми стало застосуван
ня у вимірювальних колах елементів з тісним ін
дуктивним зв’язком (трансформаторні мости [1]) 
та посилювальних елементів — операційних поси
лювачів [2]. Плечі мостових кіл при застосуванні 
цих елементів стали набувати властивостей екві
валентних джерел струму (ЕДС) та напруги (ЕДН) 
і еквівалентних вимірювачів струму (ЕВС) та на
пруги — (ЕВН) [3,8]. При цьому ступінь усунення 
впливу паразитних провідностей визначається сту
пенем наближення характеристик еквівалентних 
джерел та вимірювачів до ідеальних, зокрема, їхніх 
внутрішніх імітансів до нуля або нескінченності 
[3,4]. Тому один з принципів зменшення впливу 
паразитних імітансів у мостових колах змінного 
струму можна сформувати як принцип компен
сації внутрішніх імітансів [4].

По відношенню до еквівалентних джерел і 
вимірювачів мостового кола неінформативні імі- 
танси з’єднувальних провідників, вимірювальний 
та зразковий імітанси є зовнішніми, причому по
хибки вимірювань, що спричинені цими імітанса-

ми, визначаються як добуток внутрішніх і зов
нішніх імітансів. Тому інший принцип зменшення 
впливу неінформативних імітансів названо нами 
принципом вибіркової компенсації зовнішніх імі
тансів [5]. Термін "вибіркова компенсація" означає 
виділення полюсів одного окремого імітансу і 
зменшення впливу на точність вимірювань саме 
цього імітансу при наявності в колі інших зов
нішніх імітансів, вплив яких на точність вимірю
вань значно менший. Він є не чим іншим, як уза
гальненням відомого принципу "еквіпотенціаль
ного захисту" [7,9] для мостових кіл з активними 
(посилювачі) та індуктивними (трансформатори) 
елементами.

Будемо вважати, що зовнішній імітанс, який 
підлягає компенсації, розташований в одній з гі
лок, що шунтує інформативний двополюсник (ви
мірювальний імітанс), і має хоча б один власний 
доступний полюс. Тоді загальна структурна схема 
такої компенсації має вигляд, показаний на рис. 1.

Поряд з основним джерелом Джі активної ве
личини схема містить додаткове джерело Дж2, 
пристрій віднімання ПВ та "відокремлені" інфор
мативний 131 та неінформативний НЗІ зовнішні 
імітанси. Якщо джерела Джі та Дж2 ідентичні і 
взаємозалежні (наприклад, є вторинними обмот
ками одного і того ж трансформатора), то активна
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Рис. 1

величина на затискачах НЗІ наближена до нуля з 
похибкою пристрою віднімання та неіндентичності 
джерел Джі і Дж2. Відповідно усувається вплив не- 
інформативного зовнішнього імітансу на процеси 
в гілці мостового кола.

Отже, основним завданням вибіркової ком
пенсації є створення умов для відокремлення не- 
інформативного зовнішнього імітансу. Розглянемо 
вирішення цього завдання в адмітансних та імпе- 
дансних мостових вимірювальних колах.

Нехай в адмітансній гілці мостового кола (рис. 
2, а) лінії звязку об’єкта вимірювання У з джерелом 
Е } та амперметром A Q відповідно є провідниками з 
подвійним екраном, як запропоновано в [10]. При 
цьому зовнішні екрани Е12 та Е22 під’єднано до 
спільної точки джерела Е() та амперметра А () і
розірвано на об’єкті вимірювання, а корпус У. 
під’єднано лише до одного з цих екранів — на
приклад, Е12. Лінія зв’язку з трипровідної перетво
рюється у п’ятипровідну, а додаткові два провід
ники (екрани E l i га Е12) стають доступними по
люсами для під’єднання компенсуючих пристроїв. 
Екран E l i  з’єднувальної лінії Л І між джерелом Е() 
та адмітансом У під’єднано до виходу джерела Е з 
малим внутрішнім опором z y  Якщо E 1=EQ (дже
рела ідентичні, а в окремому випадку це одне дже
рело, як в [10]), то центральна жила та екран Е11 
лінії Л І знаходяться під однаковим потенціалом 
відносно спільної точки. Тому струм через попе
речну провідність з’єднувальної лінії не протікає, а 
отже і вплив цієї провідності на струм через У ком
пенсовано. Шляхом топологічного ̂ -перетворення 
[5] одержуємо схему компенсації адмітансної гілки

Рис. 2
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з боку еквівалентного амперметра (ЕВС=і?[ЕДН]). 
Відгалуження струму через поперечну провідність 
лінії Д2 враховується додатковим амперметромА 1 
з внутрішнім опором Ху

Є дві причини, що обмежують точність ком
пенсації зовнішніх імітансів у розглянутій схемі. 
Перша з них — неідентичність основного і додатко
вого джерел або похибка додаткового амперметра, 
а друга — вплив імітансів додаткових екранів. 
Однак, як показали дослідження [5], залишкова 
похибка у суттєво зменшується в порівнянні з по
хибкою у0 некомпенсованої схеми і визначається 
виразом

Використовуючи властивість дуальності адмі 
тансних та імпедансних гілок МВК, побудуємо 
імпедансну гілку з компенсацією опорів з’єдну
вальних проводів. При цьому використаємо додат
кові джерела струму та додаткові вольтметри. Схе
му такої гілки показано на рис. 2, б. Для компен
сації опорів2^  таг 3 двох проводів живлення вико
ристано додаткові джерела струму І  та / ? з
внутрішніми провідностями у 1 та уг  Для їхнього 
під’єднання у схемі застосовано додаткові лінії 
зв’язку з опорами г та гл4, які з’єднуються з 
основними на об’єкті* вимірювання 7^.

Струми/  таІ9 , що протікають через опори
та гл3, рівні за амплітудою і протилежні за фазою
струмові/,.. Завдяки цьому компенсуються спадкии
напруг на опорах лінії зв’язку. Цей принцип ду
альний до "еквіпотенціальності" в адмітансних гіл
ках мостових вимірювальних кіл.

Компенсація опорів гл6 та гд7 лінії зв’язку, що 
з’єднує об’єкт вимірювання Zv з вольтметром У0, 
здійснюється шляхом врахування спадків напруги 
на цих опорах за допомогою вольтметрів У1 та . 
Вольтметри під’єднуються до схеми додатковими 
проводами лінії зв’язку з опорами та гл8< Лінія 
зв’язку при цьому стає восьмигіровідною. Отже, як 
і в попередній схемі, компенсація зовнішніх імі
тансів вимагає ускладнення та подорожчання з’єд
нувальних ліній і вимірювальних засобів в цілому. 
Це особливо відчутно у випадку дистанційних ви
мірювань, коли довжина лінії сягає кількох сотень 
метрів. Вирази для залишкових похибок схем ком
пенсації в імпедансних гілках мають вигляд, ана
логічний виразу (1).

Роль додаткових джерел та вимірювачів напруг 
і струмів у мостових колах можуть виконувати 
активні і пасивні елементи, зокрема, повторювані і 
підсилювачі, обмотки трансформаторів та ін. До
даткове джерело ЕРС Е можна одержати, наприк
лад, за допомогою повторювана напруги ПтН, вхід 
якого під’єднано до основного джерела£0, а вихід —
до екрану з’єднувальної лінії. Схема компенсації 
провідностіу при цьому набуває вигляду, показа
ного на рис. З, а. Еквівалентну схему вибіркової
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компенсації (рис. З, б) зручно використати для роз
рахунку залишкової похибки.

»
ПсН

Рис. 4

Рис. З Похибка улк, що зумовлена протіканням стру
му /  через провідності у гі1 та увх, визначається ви- 

Відносну похибку у , зумовлену протіканням разом
струму І  через внутрішній опір 2« джерела, подамо
у вигляді

Е0~ и* *л*0 
Ео Ео ~  их '

у =' лк
*лго Ф в х + ^ і К (6)

Струм /л, у свою чергу, зумовлений провідно-
стями ул1 , ул9 ліній зв’язку та _увх повторювана, і 
визначається рівнянням

(2) дЄ £ _  напруга на вході підсилювача ПсН.
Вхідну напругу е підсилювача знайдемо з 

рівняння

к е
Е —І г = е  + — ...0 л 0 14-у Угт? і

(7)
л2 вих

і = і / )>  / 1 - 2  у - Л з ' ї .  (3)л .ї- 'в х  х и х у в и х-^ л іу  - 'л і  ’ 4 /

де — коефіцієнт передачі повторювана, гшх — 
його вихідний опір.

Підставивші (3) у (2), одержуємо

Улк=го->'лі ( д +г V +гпу \ п вих*7 л2у п*7’СКвх 5 (4)

де/си — коефіцієнт підсилення, г — вихідний опір 
підсилювача ПсН.

Нехтуючи величинами вищих порядків ма
лості, одержуємо

І ^ л і + У в х )  Р ^ в и х ^ )

к +1и
(8 )

де д = 1-К и — похибка повторювана.
Оцінимо значення похибки улк та її окремих

складових, поданих виразом (4). При цьому візь
мемо наступні значення параметрів, які неважко 
досягти на практиці:ул1 —у 0 = 10“ См;с5п = 0,01 %\
2Л «  г =10 Ом; у , = 10"^ См. При цьому маємо:и вих вх
гпп=упп=гп>,пі =1<%; =0,001%; у =0,02%.

9 ЛК ’лд ' лО ^О^лі  ̂ Сквх
Видно, що похибкою від впливу вхідної про

відності увх повторювана можна знехтувати, а для 
оцінки залишкової похибки правомірно користу
ватися наближеним виразом (1).

^лк= 2 УлО * (5)

Аналогічну за властивостями схему компен
сації можна одержати також на основі повторювана 
струму або відповідних підсилювачів, використав
ши для цього топологічне Р-перетворення. Проана
лізуємо, наприклад, схему компенсації на основі 
підсилювача напруги ПсН (рис. 4, а). Для її розра
хунку використамо еквівалентну схему, показану 
на рис. 4, б.

Отже, при використанні підсилювача з порів
няно невисокими технічними характеристиками 
(1< =103; 2 =103 Ом; у =10“ 6 См) залишкова4 и 5 вих ’ *'вх '
похибка, як і у попередньому випадку, складатиме 
удк*Ю,02 %, а схеми компенсації на підсилювачах і 
повторювачах є рівноцінними з метрологічної точ
ки зору.

Слід зазначити, що подальше підвищення ви
мог до точності повторювана та коефіцієнта підси
лення підсилювача не дає змоги підвищити ступінь 
компенсації. Справді, при (3^=0,01 % або кц = 104
складовою похибки від неточності передачі напруги 
можна знехтувати (д < <Ул0), а залишкова похибка
матиме значення у ^у2,.^0,01 %.' лк ' лО ’

Таким чином, реалізація принципу компен
сації зовнішніх імітансів дозволяє на два порядки 
(при початковій похибці в 1 %) зменшити похибку 
від впливу імітансів з’єднувальних ліній. Ефек
тивність компенсації при цьому є тим вищою, чим 
нижча компенсована похибка і вищі технічні харак
теристики активних елементів.
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Импульсно-фазовый измерительный преобразователь для лазерных 
дальномеров

Предложена схема импульсно-фазового измерительного преобразователя для лазерных дальномеров, предназначенных для измерения 
расстояний до диффузно-отражающих объектов в заданном диапазоне их значений. Проведен анализ влияния на результат 
измерения коммутационной помехи, возникающей в предложенном устройстве.

Запропоновано схему імпульсно-фазового вимірювального перетворювача для лазерних далекомірів, призначених для вимірювання 
відстаней до дифузно-відбиваючих об'єктів у заданому діапазоні їхніх значень. Проведено аналіз впливу на результат вимірювання 
комутаційної завади, яка виникає у запропонованому пристрої.

В настоящее время ряд технических задач, во
зникающих в энергомашиностроении, авиастрое
нии, строительном деле и других отраслях про
мышленности, решаются путем бесконтактного 
измерения расстояний до физических объектов с 
диффузным отражением. Для этой цели широкое 
применение находят лазерные дальномеры. При 
измерении расстояний до 20...30 м используются 
фазовые лазерные дальномеры [8], обеспечиваю
щие заданные характеристики измерения. Для

измерения относительно больших расстояний (от 
30 до 1000 м) предпочтительными являются им
пульсные дальномеры, имеющие за счет большей 
интенсивности светового излучения повышенную 
помехоустойчивость, а, следовательно, и необходи
мую точность измерения [5]. Однако при низком 
отношении сигнал-шум (минимальная амплитуда 
полезного сигнала на выходе фотоприемника мо
жет быть равна 400 мкВ, а уровень шума — 40 мкВ) 
в работе импульсных дальномеров возможны сбои
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