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Дослідження похибок вимірювання амплітуди періодичних сигналів методом
прямого квантування за рівнем
Запропоновано структурну схему для дослідження похибок вимірювача амплітуди, що дозволяє встановити джерела їх виникнення.
Графічно представлено залежності відносних похибок вимірювання амплітуди сигналу синусоїдальної, трикутної та прямокутної
форм від реального значення амплітуди, що дають можливість оцінити точність результату вимірювання.

Предложена структурная схема для исследования погрешностей измерителя амплитуды, которая позволяет установить
источники их возникновения. Графически представлены зависимости относительных погрешностей измерения амплитуды сигнала
синусоидальной, треугольной и прямоугольной форм от реального значения амплитуды, что даёт возможность оценить точность
результата измерения.

Вимірювання амплітуди періодичних сигналів
широко використовується у вимірювальній техніці.
Застосування існуючих методів, що базуються на
перетворенні змінної напруги в постійну чи в теп
лову енергію, призводить до обмеження частотного
діапазону, до збільшення часу вимірювання та до
значних апаратних витрат [1]. Тому виникає не
обхідність розробки нових засобів та методів для
вимірювання амплітуди гармонійних сигналів, що
не перетворюють досліджуваний сигнал. Розроб
лений прямий метод квантування за рівнем дозво
ляє уникнути перетворення змінної напруги в
постійну за допомогою збільшення значення регу
льованої зразкової напруги на один рівень кванту
вання з кожним періодом порівняння до моменту
досягнення рівності її зі змінною напругою дослід
жуваного сигналу [2,3,4].
Під час вимірювання амплітуди періодичних
сигналів методом прямого квантування за рівнем на
явні як інструментальні, так і методичні похибки. Ме
тодична похибка, що пов’язана з методом вимірю
вання, а саме з процесом квантування за рівнем, від
повідно є похибкою квантування. Інструментальні
похибки, як і у решти вимірювачів, залежать від еле
ментної бази, що є основою пристрою. Зокрема, на
рівень інструментальних похибок впливають шумові
процеси, які відбуваються під час вимірювання.
Вимірювач параметрів амплітуди періодичних
сигналів методом прямого квантування за рівнем
характеризується наявністю шумів, які можна по
ділити на внутрішні та зовнішні. Зовнішні шуми
зумовлені джерелом зовнішньої (вхідної) напруги
і паразитними параметрами вхідних кіл. Зокрема
до паразитних параметрів можуть належати: опір
Яп , індуктивність Ьо та ємність Со з’єднуваль
них провідників і Я^ , Сз
самих з’єднувачів [1].
Відповідно вхідний досліджуваний сигнал можна
задати виразом:
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де и ш.з.дж. І и ш.с’,Я з.п ,С
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пруга шумів джерела вхідного сигналу.
Внутрішні шуми пов’язані з технічними харак
теристиками і особливостями кожного елемента
структурної схеми вимірювача, яка показана на
рис. 1. Для даної схеми цими елементами є: компа
ратор, підсилювач-обмежувач, джерело опорної на
пруги, джерело живлення і цифро-аналоговий пе
ретворювач (ЦАП). Решта елементів схеми — лі
чильник, дешифратор та індикатор — впливають
лише на часові параметри вимірювача.
Ш уми джерела опорної напруги впливають на
рівень його вихідної напруги ї/ яка визначається
за формулою:
и оп =£/„0 + £/ш.дж.оп ,’

(2)
4 '

де ^ шджоп — напруга шумів джерела опорної на
пруги ЦАП (рис. 2).
Разом з тим наявні внутрішні шуми ЦАП, які
пов’язані з неідеальністю внутрішніх елементів
ЦАП і які матимуть вплив на вихідну напругу ЦАП
так, як це показано на рис. 2.
Відповідно напруга на виході ЦАП може бути
визначена з виразу

Рис. 1
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одночасному знаходженні максимальних значень
напруг
додатної V вим.д та від’ємної и вим.в півхвиль:
^
и вих.ЦАП

Un+U
\п
О
Ш .Д Ж .О П /

+ и ш.ЦАП
ттлп ’,

(3)

4 '

де п — значення коду на вході ЦАП, N — кількість
двійкових розрядів ЦАП.
Як правило, шумові параметри елементів вка
зують у специфікаціях до них: так для 12-бітного
ЦАП DAC7621 фірми Burr-Brown Corporation,
який має вбудоване джерело опорної напруги
ІУоп=2,435 В, напруга шумів на виході ЦАП не пе
ревищує 0,6 мкВ.
Напруга шумів на виході компаратора і підсилювача-обмежувача визначається власною напру
гою шумів цих елементів, а також напругою під
силених зовнішніх шумів
Uш.з.дж’, якуJ можна визнаJ
чити за відомою формулою
0,5

иш.по =ки • [( и2ш.з.дж +1 Іш
;2
. , ^ Г +4кШ М

’
’

(4)

де 4кШТ — спектральна густина теплового шуму;
А/ — смуга частот: к — постійна Больцмана; і^г —
опір длсерела сигналу; Т — абсолютна температура;
І<и — коефіцієнт
підсилення;’ Иш.з.дж ’А ш.з.дж — на1
пруга шумів і шумовий струм джерела сигналу від
повідно.
Процес порівняння компаратором вхідної на
пруги синусоїдального сигналу з відомим значен
ням напруги, що надійшла з виходу ЦАП, харак
теризується наявністю похибки зміщення нуля,
яка також є інструментальною. Вплив напруги змі
щення нуля показано на рис. 3. На значення цієї
похибки впливають такі фактори:
— неідеальність від’ємного та додатного джерел
живлення и зм І, (І и дж.ж)\ 7,
— температурні дрейфи напруги зміщення
и *2<П,
— неідеальність плеч вхідного диференціаль
ного підсилювача ^ зм3( ^ ДИф п)*
Відповідно виміряне значення амплітуди вхід
ного сигналу може бути визначене як:

ивим. =и ±к± и зм2 (Г):

t u З М І I и дж.ж

(5)

Складовою UзмІ, I Uдасж можна знехтувати, вимірюючи розмах вхідного періодичного сигналу при
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и вим.д = и т д ± и зм І • Uвим.в = - и т в ± U зм І

( 6)
и вим.р =Uвим.д - U вим.в = и т д ± и зм І -
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Під час перетворення двійкового коду з виходу
лічильника в постійну напругу цифроаналоговим
перетворювачем виникає методична похибка кван
тування за рівнем, яка залежить від рівня опорної
напруги і кількості розрядів N ЦАП, значення якої
можна отримати з виразу:
AU =(Un+U
\ / 2 N + U ш.ЦАП
ттдгт.
1 0
ш.дж.оп j

(8)
4 7

Отже, чим більше рівень опорної напруги, тим
більше крок квантування й тим менше, відповідно,
вплив на результат вимірювання здійснює напруга
шумів ЦАП.
Нині під час розробки електронної апаратури
досить популярним є використання різноманітних
засобів схемотехнічного моделювання, таких як
Multisim чи МісгоСар. Більшість виробників електро-радіоелементів рекомендують використовува
ти засоби схемотехнічного моделювання для пере
вірки роботи їх елементів в різних режимах і під
впливом різних факторів. Так, деякі виробники на
віть розміщують на своїх web-сайтах безкоштовне
програмне забезпечення з електронними бібліоте
ками, які містять файли з електронними моделями
компонентів для відомих засобів схемотехнічного
моделювання. Таке програмне забезпечення є на
сайтах відомих компаній Тexas Instruments та Linear
Technology Corporation. Для визначення метроло
гічних характеристик нами були змодельовані схе
ми розроблених засобів вимірювання параметрів
амплітуди періодичних сигналів у середовищі
МісгоСар 7. Під час схемотехнічного моделювання
для всіх схем вимірювачів як компаратор було
використано модель компаратора МАХ992 фірми
Maxim, як гіідсилювач-обмежувач — модель підси
лювача LM324 фірми NXP, а як лічильник — мо
дель дванадцятирозрядного лічильника 74НС4040.
Крім того, було використано модель дванадцяти
розрядного ЦАП зі стандартної бібліотеки Місго
Сар. Результати вимірювання у вигляді залежності
відносної похибки від реального значення амплі-

ISSN 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2008. N° 6

туди показано на рис. 4 —для сигналу синусоїдальної
форми, рис. 5 — для сигналу прямокутної форми,
рис. 6 —для сигналу трикутної форми. На цих рисун
ках показано результати прямого квантування за
рівнем: лінія 1 — по від’ємній півхвилі, лінія 2 — по
додатній півхвилі [4], лінія 3 — розмаху сигналу [3],
лінія 4 — по від’ємній і додатній півхвилях [2].
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Рис. 4

Рис. 5

Як бачимо з графіків рис. 4—6, під час вимірю
вання амплітуди періодичних сигналів синусої
дальної, трикутної і прямокутної форми в діапазоні
від 10 мВ до 50 мВ спостерігається різке зменшен
ня відносної похибки з 27 % до 5 %, що вказує на
низький рівень чутливості компаратора і необхід
ність використання масштабуючих підсилювачів.
В діапазоні від 100 мВ до 5 В для синусоїдального
сигналу похибка не перевищує 5 %, а для прямокут
ного і трикутного — 2 %.

Таким чином, здійснено аналіз джерел мето
дичних та інструментальних похибок, що дозволяє
врахувати їх вплив на результат вимірювання пара
метрів амплітуди періодичних сигналів. Зокрема,
вимірюючи розмах періодичного сигналу, можна
компенсувати похибку зміщення нуля. Проведено
експериментальні дослідження комп’ютерної мо
делі вимірювача, які показали, що розроблені за
соби вимірювання параметрів амплітуди дозволя
ють виконувати вимірювання, починаючи зі зна
чення амплітуди сигналу порядку 0,01 В як для
сигналу синусоїдальної, так і для прямокутної та
трикутної форм.
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Применение принципа дуальности при определении метрологических
характеристик трансформаторов тока
Рассмотрена проблема определения метрологических характеристик трансформаторов тока. Приведено обоснование применения
методик аттестации трансформаторов напряжения для аттестации трансформаторов тока согласно принципу дуальности.
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