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M IERNIK  REZYSTANCJI U ZW OJEŃ TRANSFORM ATORÓW  ENERGETYCZNYCH 
Z ZA SILA N IEM  B A TERY JN Y M

Streszczenie. W artykule opisano budowę i działanie miernika. Zastosowano kompa- 
racyjną metodę pomiaru rezystancji. Funkcję układu dzielącego spełnia przetwornik 
analogowo-cyfrowy o podwójnym całkowaniu. Ograniczono wartość prądu pomiarowego 
do 1 A. Przedstawiono wyniki badań opracowanego modelu miernika

INSTRU M EN T F O R  M EA SU R EM EN T O F W INDING RESISTANCE 
O F PO W E R  T R A N SFO R M ER S W IT H  BATTERY SUPPLY

Sum m ary. The principle o f operation of the instrument for measurement o f winding 
resistance o f power transformers has been described in the paper. The comparative method 
of resistance measurement has been applied. The A/D converter with double integration is 
used as a dividing circuit. The value o f  measuring current has been limited to 1 A. Results 
o f investigations o f  the instrument model have been presented.

Typowe wartości rezystancji uzwojeń transformatorów energetycznych zawierają się 
w granicach 10'4 - 102 omów. Do pomiaru tych rezystancji stosowane są różne metody, takie 
jak metoda mostkowa, techniczna i inne. W dotychczas stosowanych metodach, zwłaszcza przy 
pomiarze bardzo małych rezystancji, konieczne jest stosowanie dużych prądów pomiarowych 
(do 100 A). W opracowanym mierniku rezystancji uzwojeń transformatorów energetycznych 
wartość prądu pomiarowego ograniczono do 1 A, co umożliwia zastosowanie w  tym mierniku 
zasilacza bateryjnego.

Układ opracowanego miernika rezystancji uzwojeń transformatorów energetycznych 
z zasilaniem bateryjnym przedstawiony jest na rys.l. W mierniku tym wykorzystano kompa- 
racyjną metodę pomiaru rezystancji [2], Wynik pomiaru rezystancji uzyskuje się dzieląc w ukła
dzie dzielącym UD spadki napięć na rezystancji mierzonej Rx i wzorcowej RN, przez które płynie 
ten sam prąd pomiarowy Ix (rys. la). Funkcję układu dzielącego spełnia przetwornik analogowo-
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cyfrowy (a/c) o podwójnym całkowaniu (rys. Ib). Do wejścia integracyjnego przetwornika a/c 
doprowadzone jest napięcie U, proporcjonalne do rezystancji mierzonej, a do wejścia refe
rencyjnego —  napięcie URrówne spadkowi napięcia UN na rezystancji wzorcowej Błąd pomiaru 
rezystancji zależy od wartości napięć U, i UR. W opracowanym mierniku zastosowano przetwornik 
a/c typu ICL 7107, którego błąd przetwarzania jest mniejszy od 0,05% przy zmianie napięcia U, 
w  zakresie od zera do 200 mV i napięciu UR = 100 mV. Z tego względu przy pomiarze rezy
stancji mniejszych od 20 m il i prądzie pomiarowym wynoszącym 1 A, w  torze integracyjnym 
przetwornika a/c konieczne jest zastosowanie wzmacniacza pomiarowego W,.

Obecnie budowane scalone wzmacniacze pomiarowe zapewniają stabilne wzmocnienie 
napięcia stałego rzędu 100 V/V i więcej. W opracowanym modelu miernika zastosowano 
wzmacniacz pomiarowy typu INA114AP firmy Burr-Brown. W  zależności od zakresu 
pomiarowego zmienia się wartość prądu pomiarowego Ix, współczynnik wzmocnienia K 

wzmacniacza W, oraz wartość rezystancji wzorcowej RN. W tablicy 1 podane są znamionowe 
wartości tych wielkości.

Po włączeniu napięcia zasilania stan przekaźników P, - P4 jest taki, jak przedstawiono na 
rys.l. Wejście wzmacniacza pomiarowego W, jest zwarte, a do wejścia referencyjnego 
przetwornika a/c doprowadzone jest napięcie UR= 100 mV. Taki stan wejść przetwornika a/c 
wymusza zerowy stan jego wyjścia. Jeżeli rezystancja mierzona Rx < 200 mil, to układ zbudo
wany ze wzmacniacza W3 oraz tranzystorów T, i T2 powoduje włączenie przekaźnika P4 
i świecenie diody elektroluminescencyjnej Ds. Brak świecenia tej diody świadczy o przerwie 
w obwodzie prądu pomiarowego Ix lub że prąd ten jest mniejszy od wartości dopuszczalnej, 
ustawionej potencjometrem PT. Jeżeli dioda D5 świeci, to włączenie przełącznika POMIAR 
(układ sterujący) powoduje zmianę stanu przekaźników kontaktronowych P,, P2 i P3. Do wejścia 
integracyjnego przetwornika a/c doprowadzone jest napięcie Ux, natomiast do wejścia refe
rencyjnego —  napięcie UN. Wskaźnik W wskazuje wartość zmierzonej rezystancji Rx. Przy 
przekroczeniu zakresu pomiarowego wskaźnik W wskazuje tylko cyfrę jeden. Zmiany zakresów 
pomiarowych dokonuje się za pomocą przełączników (układ sterujący). Przy zmianie zakresu 
pomiarowego zmienia się pozycja przecinka dziesiętnego wskaźnika W.

Tablica 1

Znamionowe wartości prądu pomiarowego Ix, wzmocnienia K 
i rezystancji wzorcowej RN w zależności od zakresu pomiarowego

Zakres 1 mQ 10 mQ 100 mil 1 il 10 il 100 il

Ix 1 A 1 A 1 A 100 mA 10 mA 1 mA

K 100 10 1 1 1 1

!i  . 100 mil 100 mil 100 m£l 1 il 10 il 100 il
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Rys.l. Układ miernika rezystancji uzwojeń transformatorów energetycznych z zasilaniem 
bateryjnym: a) zasada pomiaru, b) schemat ideowy miernika 

Fig. 1. Circuit o f the instrument for measuring of power transformer winding resistance with 
battery supply: a) the pronciple o f measurement, b) schematic diagram o f  the instrument
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Pomiar rezystancji uzwojeń transformatorów energetycznych dokonywany jest zwykle 
w obecności zakłóceń, najczęściej o częstotliwości sieciowej. Zakłócenia te doprowadzone do 
wejścia integracyjnego przetwornika a/c są uśredniane i nie wpływają na wynik pomiaru rezy
stancji. Natomiast zakłócenia doprowadzone do wejścia referencyjnego przetwornika a/c mogą 
powodować zmiany wskazań miernika. Dlatego w torze referencyjnym przetwornika a/c zasto
sowano filtr dolnoprzepustowy zbudowany ze wzmacniacza W2, rezystorów R, i R2 oraz 
kondensatorów C, i C2.

Miernik łączy się z obiektem badanym przewodami ekranowanymi o specjalnie wyko
nanych końcówkach zapewniających pewne połączenie miernika z wyprowadzeniami uzwojenia 
transformatora oraz rozdzielenie doprowadzeń prądowych i wyprowadzeń napięciowych, co 
ogranicza wpływ rezystancji styków na wynik pomiaru rezystancji. Obwód prądu pomiaro
wego Ix jest tak zbudowany, że przy zmianie wartości tego prądu (zmianie zakresu pomiaro
wego) nie ma przerwy w tym obwodzie. Taka konstrukcja zasilacza ogranicza możliwość 
wygenerowania zbyt dużego napięcia (duża indukcyjność obiektu badanego) i uszkodzenia 
układów elektronicznych miernika. Ponadto diody D, - D4 zabezpieczają układy elektroniczne 
przed zbyt dużym napięciem w przypadku, gdy przy włączonym zasilaniu miernika przerwany 
zostanie obwód prądu pomiarowego.

% ki

Rys.2. Zależność błędu pomiaru od wartości mierzonej rezystancji (wskazania mierni
ka W) dla zakresów pomiarowych 1 mD, 10 mQ i 100 mQ 

Fig.2. Dependence o f the measurement error on the measured resistance value 
(inducations of the instrument W) for the measuring ranges 1 mQ, 10 mQ and 
100 mQ
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Badanie laboratoryjne modelu opracowanego miernika rezystancji uzwojeń transformatorów 
energetycznych z zasilaniem bateryjnym wykazało, że błąd pomiaru rezystancji tym miernikiem 
zawiera się w  granicach ± 0,5% przy pomiarze rezystancji większych od 2 mQ oraz nie przekracza 
1,5%  przy pomiarze rezystancji w zakresie od 0,1 mfl do 2 mQ. N a rys.2 przedstawiona jest 
zależność błędu pomiaru od wartości mierzonej rezystancji (wskazania miernika W bez 
uwzględnienia przecinka dziesiętnego) dla zakresów pomiarowych 1 mQ, 10 mQ i 100 mQ. Dla 
pozostałych zakresów pomiarowych przebieg zależności błędu pomiaru od wartości mierzonej 
rezystancji jest taki sam, jak dla zakresu 100 mQ.

D o zasilania opracowanego modelu miernika rezystancji uzwojeń transformatorów 
energetycznnych zastosowano nieorganiczne baterie litowe firmy Sonnenschein. Baterie te 
charakteryzuje duża trwałość, szeroki zakres temperatur pracy oraz duża pojemność energety
czna przy stosunkowo małej objętości i masie. Napięcie znamionowe tych baterii wynosi 3,6 V. 
W  układzie zasilacza baterie łączy się równolegle lub szeregowo wraz z odpowiednio dobranymi 
rezystancjami w ten sposób, że przy pomiarze rezystancji w zakresie od 0,1 mQ do 200 Q 
w artość prądu pomiarowego jest zbliżona do wartości prądu znamionowego dla wybranego 
zakresu pomiarowego. Ponieważ w czasie pierwszego i drugiego całkowania przetwornika a/c 
w artość prądu pomiarowego nie zmienia się, to małe zmiany wartości prądu pomiarowego 
w  stosunku do prądu znamionowego dla danego zakresu pomiarowego nie wpływają na wynik 
pom iaru rezystancji. Pojemności energetyczne baterii są tak dobrane, że baterie te wystarczają 
na około 50 godzin ciągłej pracy miernika. Przy oszczędnej eksploatacji pojemność ta wystarcza 
na co najmniej 2 lata poprawnej pracy miernika. Pomiary rezystancji uzwojeń transformatorów 
energetycznych często dokonywane są w miejscu o łatwym dostępie do sieci energetycznej. 
W  celu przedłużenia czasu eksploatacj baterii, miernik dodatkowo wyposażono w zasilacz 
stabilizowany zasilany z jednofazowej sieci energetycznej.
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A bstract

The measunng methods which have been used for determining very small resistances up to 
the present need application o f large measuring currents. In the worked out instrument the value 
o f measuring current has been limited to 1 A which enables to use the battery supply. The results 
o f resistance measurement is obtained by dividing (in the dividing circuit —  Fig. la) voltage drops 
along the resistance being measured Rx and the standard resistanceRN through which the same 
measuring current Ix is flowing at the time o f measurement. The A/D converter with double 
integration is used as a dividing circuit (Fig. lb). The measuring amplifer has been used in 
integrating circuit o f the A/D converter when measuroing resistances smaller than 20 mQ. The 
values of: the measuring current Ix, the amplifier W, gain K and the standard resistance RN change 
according to the chosen measuring range (Table 1). The measuring range can be changed by 
means o f the switches (control system). The circuit consisting of the amplifier W3 and transistors 
Tj and T2 makes impossible to take measurements when the current Ix is smaller than the 
admissible value which is set by the potentiometr PT. On the other hand the circuit consisting of 
the amplifier W2,resistros R, and R2 and capacitors C, and C2 limits influence o f noises on the 
resistance measurement result. Dependence o f  the measurement error on the measured resistance 
value is shown in Fig.2.

When measuring resistances larger than 2 mil this error is within the range ± 0,5%, whereas 
when measuring resistances from 0,1 mQ to 2 mQ the error is less than 1,5%. Inorganic lithium 
batteries have been used for supplying the instrument model. They enable its continuous operation 
for 50 hours.
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METODA SZYBKIEGO POM IARU SKŁADOWEJ STAŁEJ
SYGNAŁÓW SINUSOIDALNYCH O INFRANISKICH CZĘSTOTLIWOŚCIACH

Streszczenie. W  artykule przedstawiono metodę szybkiego pomiaru składowej stałej 
sygnałów sinusoidalnych o infraniskich częstotliwościach (10'3- 10 Hz). M etoda polega na 
wykorzystaniu pewnych układów przesuwników fazowych, zbudowanych ze wzmacniaczy 
operacyjnych. Przedstawiono schemat blokowy układu pomiarowego oraz wyprowadzono 
równanie przetwarzania. Przedstawiono również wyniki weryfikacji doświadczalnej.

FAST METHOD OF M EASUREM ENT OF INFRA-LOW FREQUENCY SINUSOIDAL 
SIGNAL OFFSET

Summary. The idea o f  fast measurement o f the infra-low frequency (1 O'3- 10 Hz) 
sinusoidal signal offset has been presented. The idea is based on properties o f the typical 
phase shifters built o f  op-amps. The block diagram o f circuit has been presented and 
conversion equation has been derived. The experimental verification has been given.

Składowa stała związana z przebiegami o częstotliwościach (10'3-10) Hz (zwanymi 
częstotliwościami infraniskimi) utrudnia, a często uniemożliwia pomiary wielu wielkości 
elektrycznych. Szczególnie przy pomiarach przesunięcia fazowego we wspomnianym paśmie 
częstotliwości składowa stała stanowi istotne źródło błędów [1], Przy pomiarach różnych 
wielkości metodami polegającymi na pomiarze odstępu czasu pomiędzy chwilami przejścia 
sygnału przez zero —  składowa stała zmienia poziomy odniesienia komparatorów [2]; 
w metodach opartych na przetwarzaniu próbek sygnału —  składowa stała jest próbkowana wraz 
z sygnałem pomiarowym [3], Wpływ składowej stałej na wynik pomiaru można wyeliminować 
poprzez oddzielenie jej od sygnału pomiarowego, jak również poprzez korekcję błędów 
pochodzących od składowej stałej.

Oddzielenie składowej stałej w zakresie infraniskich częstotliwości za pomocą ele
mentów biernych (kondensatorów, cewek) jest niemożliwe z powodu ograniczonego pasma
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przenoszonych częstotliwości tych elementów. Pozostaje więc wykonanie korekcji błędów 
spowodowanych składową stałą, co wymaga uprzedniego jej zmierzenia.

Pomiar składowej stałej sygnału o infraniskiej częstotliwości jest dość trudny. Zastosowanie 
m etod polegających na uśrednianiu sygnału za okres —  w przypadku rozważanych częstotli
wości byłoby bardzo niekorzystne, gdyż czas pomiaru będący zazwyczaj pewną wielokrotno
ścią okresu, byłby nadmiernie długi (np. przy 10‘3 Hz wynosiłby kilkadziesiąt minut).

M ożna stosować metody polegające na próbkowaniu badanego sygnału (w przedziale 
krótszym niż okres) i obliczaniu składowej stałej z odpowiednich zależności; metodę taką autorzy 
przedstawili w pracy [4], W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję innej metody (wy
korzystującej pewne układy aktywnych przesuwników fazowych) umożliwiającej szybki pomiar 
składowej stałej, a więc także bieżącą korekcję błędów spowodowanych przez tę składową.

Schemat blokowy proponowanego układu do pomiaru składowej stałej sygnałów sinuso
idalnych o infraniskich częstotliwościach przedstawiono na rys. 1.

R ys.l. Schemat blokowy układu do pomiaru składowej stałej sygnałów sinusoidalnych 
o infraniskich częstotliwościach 

Fig. 1. Block diagram o f the circuit for infra-low frequency sinusoidal signal offset

Poszczególne symbole na rys. 1 oznaczają:

A (t) = A 0 + A m sin(u)t) —  wejściowy sygnał sinusoidalny ze składową stałą A 0,

P F1,PF 2 —  przesuwniki fazowe,

łV(t) —  suma sygnałów wyjściowych przesuwników fazowych,

M (t) ■— sygnał wyjściowy układu, będący różnicą sygnałów W(t) i A(t),

M W  —  miernik wyjściowy.

Przesuwniki fazowe PF1 i PF2 powinny spełniać pewne warunki opisane w dalszym ciągu.
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N a rys.2 przedstawiono schemat ideowy przesuwnika fazowego PF1 [5], Zespolona 
transmitancja ̂ ( j u )  tego przesuwnika opisana jest zależnością:

1 t/ ,( ju )  1 +jo> RC (O

u 2( jco)

Rys.2. Schemat ideowy przesuwnika fazowego PF1 
Fig. 2. Schematic diagram o f the phase shifter PF1

Z kolei na rys.3 przedstawiono schemat ideowy przesuwnika fazowego PF2, którego 
transmitancja K2Qu) opisana jest zależnością:

. Ut(ju>) 1 +jo>RC 
tf20 “ ) - ......  . -  -  •1 - ju R C

natomiast ich argumenty są różne i wynoszą odpowiednio: 

—  dla PF1:

—  dla PF2:

$,(<*>) = -  2arctg(wRC), 

= 2arctg((i>RC).

(2)

Przesuwniki fazowe PF1 i PF2 charakteryzują się identycznymi modułami transmitancji

1^ ,0“  )l = l^ 20 “ )l = 1, (3)

(4)

(5)
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Jeżeli elementy przesuwników fazowych PF1 i PF2 zostaną dobrane tak, aby:

wówczas

>RC _ / 3

*,(<*>) = -® 2(“ )

(6)

(7)

Rys.3. Schemat ideowy przesuwnika fazowego PF2 
Fig 3. Schematic diagram o f the phase shifter PF2

Powracając do układu z rys.l —  sygnał W(t) będący sumą sygnałów wyjściowych prze
suwników PF1 i PF2, opisany jest po uwzględnieniu równań (6) i (7) zależnością:

W(t) =;40 + y4msin(uf + Tj-) + ^0+ ^>lsiii(uf- = 2 A 0+Am sino>r, ( 8)

natomiast miernik wyjściowy mierzy sygnał:

M{t )= W ( t ) - A ( t ) = A 0. (9)
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Z równania (9) wynika, że układ przedstawiony na rys. 1 pozwala na bieżący, praktycznie 
bezzwłoczny pomiar interesującej nas składowej stałej związanej z sygnałem sinusoidalnym. 
Właściwość ta jest szczególnie istotna przy pomiarach w paśmie częstotliwości infraniskich. 
Należy zwrócić uwagę, że w opisanej metodzie zakłada się znaną częstotliwość badanego 
sygnału, co jest konieczne dla spełnienia warunku (6). Ewentualny pomiar infraniskiej 
częstotliwości wymagałby zastosowania specjalnych, odpowiednio szybkich metod pomiarowych.

Błąd pomiaru składowej stałej w opisanym układzie zależy przede wszystkim od błędów 
przesuwników fazowych oraz błędów węzłów sumacyjnych. Istotny wpływ mają właściwości 
zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych oraz tolerancje rezystorów i kondensatorów użytych 
do budowy układu.

Rys.4. Schemat ideowy modelu układu 
Fig.4. Schematic diagram o f the circuit model
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Na rys.4 przedstawiono schemat ideowy zrealizowanego modelu omawianego układu 
pomiarowego. Do budowy wykorzystano wzmacniacze operacyjne OP 07 [6], rezystory R 
o wartości 100 kil i tolerancji ± 1%, kondensatory C o wartości 4.7 pF i tolerancji ± 0 ,1 %  oraz 
rezystory dekadowe R D typu RD161 (0±10 M il kl. 0.2).

f[Hz]

Rys. 5. Charakterystyka częstotliwościowa względnego błędu 8A 
Fig.5. Frequency characteristic o f the relative error 5A

N a rys.5 przedstawiono charakterystykę częstotliwościową względnego błędu 8A pomiaru 
składowej stałej

6a = A a * -  A —  • 10°%, ( 10)
A za d

(gdzie: A ZM —  zmierzona wartość składowej stałej,

A zad —  zadana wartość składowej stałej).

Charakterystykę z rys.5 wyznaczono w układzie przedstawionym na rys.6 dla kilku wartości 
składowej stałej. Amplituda przebiegu sinusoidalnego pozostawała stała i wynosiła 2V. Napięcie 
stałe A zad było zadawane na wyjściu generatora-syntezera PW-17, natomiast do pomiaru napięcia 
A zm zastosowano woltomierz V-640.
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W artość błędu 5A zależy od stosunku składowej stałej do amplitudy badanego sygnału, jak 
rów nież od częstotliwości tego sygnału. Częstotliwość wpływa na dokładność wzorcowania 
przesuwników fazowych —  np. przy częstotliwości 0.01 Hz błąd wzorcowania wynosi ok. 1 
a przy częstotliwości 10 Hz ok. 0.2°. Maksymalna wartość błędu óA w zrealizowanym układzie 
wynosiła 4%; zmniejszenie tego błędu jest możliwe i zależy przede wszystkim od jakości 
zastosowanych elementów.

Rys.6. Układ do weryfikacji metody pomiaru składowej stałej
Fig. 6. Block diagram o f the circuit for verification o f the offset measurement method

Przedstaw iona metoda umożliwia pomiar składowej stałej związanej z sygnałem sinuso
idalnym o infraniskiej częstotliwości (10'M 0) Hz, jest prosta w realizacji oraz charakteryzuje się 
czasem pomiaru znacznie krótszym od okresu badanego sygnału. Pomiar odbywa się na bieżąco; 
metoda może być wykorzystana do bieżącej korekcji błędów pochodzących od składowej 
stałej, jak również do kompensacji składowej stałej źródeł sygnału sinusoidalnego.
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Abstract

The idea of fast measurement o f the infra-low frequency (1 O'3 - 10 Hz) sinusoidal signal offset 
has been presented in the paper. The idea is based on properties o f the typical phase shifters built 
o f  op-amps. The circuit transfer functionis given by the relationship (9). The phase shifts o f the 
phase shifters are equal to - rt/3 for the given and known frequency. The output signals o f the 
shifters are summed in the circuit shown in Fig. 1. Next the input signal is subtracted. The signal 
W equal to the offset is the circuit output signal. The circuit operates in real time, which enables 
to use it for measurements at grequecies ranging from 10‘3 Hz to 10 Hz. This has been proved by 
the experimental veryfication. The idea con be applied to elimination o f the offset o f  sinusoidal 
signal sources or to real-time correction o f the errors caused by the offset.
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WYZNACZANIE NAPRĘŻENIA ROZCIĄGAJĄCEGO 
WEWNĘTRZNEGO OGNIWA ŁAŃCUCHA POCIĄGOWEGO TYPU F-100

Streszczenie. Metodą elementów skończonych wyznaczono wartości naprężeń 
rozciągających ox, oy i o, w kierunkach osi X, Y i Z. Naprężenia obliczono na 
wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni, na środkowej ścianie oraz w czterech warstwach 
wewnętrznego ogniwa łańcucha typu F-100. Na prostych odcinkach ogniwa wartości 
naprężenia ox na wewnętrznych powierzchniach są około 3 razy większe niż na 
zewnętrznych powierzchniach ogniwa. Maksymalne obliczone wartości naprężenia 
(około 470 MPa) są mniejsze niż minimalna wytrzymałość stali (około 690 MPa), 
z której wykonany jest łańcuch typu F-100. Wyznaczone wartości naprężeń ax, ay i <jz 
będą przydatne przy opracowaniu przetwornika naprężenia zbudowanego na bazie 
wewnętrznego ogniwa tego łańcucha.

A DETERMINATION OF THE TENSILE STRESS 
WITHIN AN INTERNAL F-100 CHAIN LINK

Summary. The ox, oy and oz tensile stress values in the direction o f the X, Y and Z 
axes were determined by the finite elements method. The stress values were calculated 
for the inner and outer surfaces, the middle wall and for four inner layers of the internal 
F-100 chain link. On the straight sections of the chain link, the ox stress values of the 
inner surface are approximately 3 times larger than those of the corresponding outer 
surfaces. The maximum calculated stress values (approximately 470 MPa) are lower than 
the minimum tensile strength of the steel (approximately 690 MPa) from which the F-100 
chain link is made. The ox, ay and az strength values calculated will be used to develop 
a stress transducer based on the internal F-100 chain link.

1. WSTĘP

Łańcuchy pociągowe rozbieralne typu F-100 są stosowane np. w przenośnikach linii 
montażowych samochodów osobowych. Długość linii montażowej wynosi przykładowo 
500 metrów, a jej prędkość przesuwu około 2 m/min. Istotną właściwością jest bezawaryjna
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praca linii montażowej. Mimo zastosowania łańcucha o wielokrotnie większej wytrzymałości 
na rozerwanie niż średnia wartość siły wzdłużnej, działającej na łańcuch (duży współczynnik 
bezpieczeństwa), zdarzają się przypadki rozerwania ogniwa wewnętrznego tego łańcucha.

Wymiana uszkodzonego ogniwa na nowe, w zależności od tego, czy rozerwanie nastąpiło na 
prostym poziomym odcinku przenośnika, nałuku czy na podjeździe do stacji napędowej, zajmuje 
średnio od 30 do 70 minut. Jeżeli w czasie godziny produkuje się około 20 samochodów, to 
pęknięcie ogniwa łańcucha jest przyczyną bardzo dużych strat dla producenta. W związku z tym 
powstał problem wyznaczenia naprężenia w całej objętości ogniwa wewnętrznego podczas 
rozciągania siłą działającą równoległe do osi ogniwa (na prostym odcinku przenośnika) oraz siłą 
działającą pod określonym kątem do osi ogniwa (na łuku przenośnika). W warunkach prze
mysłowych można zmierzyć naprężenie tylko na wewnętrznej powierzchni ogniwa wewnętrznego 
(np. za pomocą tensometrów). W warunkach laboratoryjnych można mierzyć naprężenie na 
wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ogniwa. Nie ma możliwości pomiaru naprężenia 
w dowolnie wybranym punkcie struktury ogniwa. Zdecydowano się zatem na wyznaczenie 
naprężenia w wybranych miejscach ogniwa metodą elementów skończonych [1],

2. PODZIAŁ OGNIWA NA ELEMENTY I WĘZŁY

W metodzie elementów skończonych badany model jest podzielony na małe elementy, 
np. odcinki, trójkąty itp., których strukturę można łatwo zapamiętać w komputerze. Funkcja 
próbna wewnątrz każdego elementu jest określana w jak najprostszej postaci, najczęściej jest to 
wielomian trzeciego lub czwartego rzędu. Współczynniki (niewiadome) wielomianu są tak 
dobrane, aby wyłonić spośród wszystkich kombinacji liniowych te, które w odpowiedni sposób 
minimalizują funkcjonał. Współczynniki są wyznaczane z odpowiedniego układu równań 
algebraicznych również za pomocą komputera. Im więcej jest elementów tworzących model, tym 
dokładniejsze są rozwiązania przybliżone, lecz czas wykonania obliczeń dla całego modelu 
również wzrasta.

Metoda elementów skończonych jest metodą analityczną, dającą przybliżone rozwiązania 
spowodowane licznymi założeniami (np. dotyczące struktury modelu, warunków brzegowych 
itp ). Jest stosowana w przypadkach, w których rzeczywiste pomiary ze względu na koszt, 
czasochłonność, trudność, bezpieczeństwo itp. nie mogą być realizowane. Przy ogromnych 
dostępnych dziś mocach obliczeniowych metoda elementów skończonych może być stosowana 
we wstępnych fazach projektowania układów pomiarowych, ponieważ podpowiada, jakich 
rzeczywistych wyników można się spodziewać.

Aby dokładnie zdefiniować naprężenie o = F/A, gdzie F jest siłą, A jest polem przekroju 
prostopadłym do działającej siły, należy uwzględnić stan obciążenia materiału w różnych jego 
punktach. W tym celu wybiera się dowolny punkt P otoczony sześcianem o krawędziach
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równoległych do osi układu kartezjańskiego. Na ścianę leżącą na osi np. x działa siła, która ma 
trzy składowe również w kierunkach x, y i z. Opis naprężeń jest następujący:

Z warunków równowagi momentów działających na mały sześcian wynika, iż

^ x y  "  ^ y x  > ^ y z  ® zy  » ^ x z  ^ z x •

Zatem do opisu stanu naprężenia w sześcianie potrzeba jedynie 6 niezależnych składników. 

Są to:

°xx. °yy> °zz — powodujące wydłużenie lub skrócenie materiału w tych kierunkach;

oyz, a.a, — powodujące odkształcenie materiału przez ścinanie (naprężenie styczne).

Zatem chcąc opisać naprężenie w modelu, należy posługiwać się przynajmniej takimi 
wskaźnikami.

Stosowany program obliczeniowy podaje naprężenie w postaci Sigma x (o j ,  Sigma y (oy), 
Sigma z (o j, Tau xy (t^), Tau yz ( tyz), Tau zx (tJ  i Sigma redukowane (orcd) wg np. hipotezy 
Hubera:

Podaje również maksymalne przemieszczenie. Poszczególne wartości naprężenia i prze
mieszczenia można łatwo odczytać we wszystkich węzłach modelu.

3. ZASTOSOWANIE PROGRAMU PRO-MES4.4

Program PRO-MES4.4 [2] jest dokładnym programem obliczeniowym, stosującym metodę 
elementów skończonych do wyznaczania naprężeń i przemieszczeń występujących w modelu. 
Program umożliwia budowę modelu, na początku jako zbioru węzłów, po czym po połączeniu 
odpowiednich węzłów ze sobą, otrzymuje się zbiór elementów — model. Projektując zbiór 
węzłów modelu należy mieć na uwadze fakt, iż program może opisać maksymalnie 2000 węzłów. 
Jednak nie należy przesadzać z liczbą węzłów (dokładnością obliczeń), ponieważ w niektórych 
sytuacjach może to znacznie wydłużyć czas trwania obliczeń bez znaczącego wpływu na większą 
dokładność. Na samym początku należy określić materiał lub materiały, z których model jest 
zrobiony. Program zawiera wykaz niektórych materiałów, wraz z parametrami potrzebnymi

O** fx>/Ax, oxy Ax, Fxz/Ax.

Postępując analogicznie z pozostałymi ścianami leżącymi na osi y i z, otrzymujemy

Oy^ Fy\/A>', Oyy _  ^  ̂

®tx F /JA ,, -  Fzy/  Aj,, — Y J A z
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w przyszłych obliczeniach, np. moduł Younge’a, ciężar właściwy, współczynnik rozszerzalności 
temperaturowej itp. Jeśli model składa się z innych materiałów, to trzeba koniecznie dostarczyć 
wartości wszystkich parametrów. Program udostępnia szereg narzędzi ułatwiających tworzenie 
modelu, np. możliwość generowania węzłów na prostej <PROSTA> i na łuku <LUK>, 
powielania wybranych, już istniejących węzłów przez przesunięcie <MOTYW>, przez obrót 
<OBRÓT> i przez lustrzane odbicie <LUSTRO>. Bardzo przydatnym narzędziem jest polecenie 
<GRAFIKA>, które umożliwia oglądanie efektów każdej operacji natychmiast po jej zakończeniu. 
Oczywiście, wymienione narzędzia są przydatne przy pracy nad modelem symetrycznym lub 
symetryczną częścią modelu. Jeśli jednak model nie jest symetryczny, to pozostaje żmudna 
praca wpisywania współrzędnych jego węzłów. Przy dużej liczbie węzłów sprawdzenie wyników 
pracy jest bardzo trudne, ponieważ ekran wypełniony jest dużą liczbą punktów. Bardzo przy
datny jest zmysł projektowania w trzech wymiarach i kartki papieru do zapisania najważniejszych 
informacji. Po określeniu zbioru węzłów należy tworzyć elementy przez połączenie odpowiednich 
węzłów ze sobą. Potrzebnych jest 8 węzłów do tworzenia jednego elementu trójwymiarowego. 
Węzły muszą być połączone tak, aby najpierw obiegowo opisały pierwszą ścianę elementu, 
a później drugą (rys. 1). Kierunek obiegu na obu ścianach musi być taki sam i węzły o numerach 
1 i 5 (w elemencie) muszą tworzyć jedną krawędź. Tu sprawa jest nieco łatwiejsza, ponieważ 
jeśli model jest symetryczny, można najpierw zbudować jeden lub kilka elementów i resztę 
utworzyć przez powielenie <MOTYW>.

Po określeniu wszystkich elementów model jest gotowy i pozostaje nam zadawanie 
obciążeń, więzi, itp., które najdokładniej opisują rzeczywistą sytuację obciążeniową modelu 
w jego środowisku. Jako obciążenia program oferuje zdefiniowanie sił działających w węzłach 
lub ciśnienia działającego na ścianach elementów oraz masy modelu. Do przymocowania modelu 
służą więzi lub podpory, których kierunek działania można indywidualnie określić. Można 
wyróżnić do 15 wariantów obciążeniowych. Po obciążeniu modelu we właściwy sposób pozostaje 
wykonanie obliczeń, które w zależności od mocy obliczeniowej (jakość i konfiguracja sprzętu) 
i dokładności (liczba węzłów) mogą trwać nawet i kilka godzin. Przed wykonaniem obliczeń 
program oferuje możliwość optymalizacji modelu. Należy zaakceptować tę możliwość, ponieważ 
liczba bloków równań ulega znacznemu zmniejszeniu, co przyspiesza obliczenia. Inną zaletą 
optymalizacji jest to, iż można wybrać kierunek optymalizacji, x, y czy z, sprawdzając w procesie 
globalne wymiary modelu, tzn. długość, wysokość i szerokość z niedokładnością do ± 0,1 mm 
Po optymalizacji wykonuje się obliczenia. Tu użytkownik nie ma możliwości ingerencji, a jedynie 
może obserwować intensywny ruch dysku twardego i komunikat o aktualnym etapie obliczeń, 
pojawiający się na ekranie. Etapy obliczeń kolejno pojawiające się to: 1) obliczenie macierzy 
sztywności elementów, 2) agregacja — składanie globalnej macierzy sztywności z macierzy 
sztywności poszczególnych elementów i rozkładanie jej na bloki, 3) podstawienie odwrotne, 
podczas którego obliczane są przemieszczenia. Naprężenia i siły występujące w elementach 
są obliczone, a wyniki zapisane.
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Rys.l. Kolejność zdefiniowania węzłów przy określaniu elementów — cyfry od 1 - 8. Element 
nr 54 pogrubiony

Fig. 1 The seguence of defining nodes while constructing the elements is indicated by the 
numbers 1 - 8. The edges of element no. 54 in bold type

Oprócz znajomości mechaniki, przydatna jest wiedza i doświadczenie w obsłudze kompu
terów. Program ma dosyć wąskie wymagania — procesor numeryczny i 600 kB konwen
cjonalnego RAM. Nie potrzebuje pamięci typu Extended Memory. Dziś można powiedzieć, 
iż jest to pewne ograniczenie, ponieważ większość nowoczesnych komputerów typu PC 
posiada przynajmniej 8 MB RAM, z czego większość nie jest wykorzystywana przez program. 
Jednak aby kilka razy skrócić czas trwania obliczeń, można załadować disc cache o wartości 
około 6,5 MB z odpowiednio dobranym parametręm opóźniającym jego wyładowania. 
Spowoduje to, iż liczba operacji zapisu na dysku wykonana przez program zostanie zmniejszona, 
a zatem czas zapisów również ulegnie skróceniu.

4. WYNIKI KOMPUTEROWEJ SYMULACJI NAPRĘŻENIA 
W WYBRANYCH MIEJSCACH OGNIWA

Ostatecznie model wewnętrznego ogniwa łańcucha typu F-100 podzielono na 6 warstw 
(pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta — rys.2) oraz na 3 części (dolna, środkowa 
i górna — rys.4). Model zbudowano z 1512 węzłów i 972 elementów (rys.2, 3 i 4). Elementy 
w dolnej części ogniwa oznaczono numerami od 1 do 54, w środkowej części od 55 do 108, 
i w górnej części od 109 do 162. Numery elementów w określonej części (dolna, środkowa 
i górna) modelu ogniwa są takie same we wszystkich warstwach (rys.3).



24 D. David, J. Parchański

439

437

446

14

448 450

Num eracja węzłów

3
:54 : 53 51

16

49

18

:47

435

433 486 485 483 481

Rys. 2. Podział ogniwa na warstwy i węzły — część dolna lewej połowy ogniwa, widok od dołu.
Widok z góry jest identyczny, lecz numeracja węzłów inna 

Fig.2. The subdivision of the chain link into layers and nodes — the lower part o f the left half 
shown from the bottom. The top view is identical, except for the node numbers

Rys.3. Podział ogniwa na elementy — część dolna lewej połowy ogniwa. Warstwy pierwsza 
i szósta ponumerowane — dla pozostałych warstw układ jest identyczny. Elementy od 
1-54 — część dolna; 55-108 —  część środkowa; 109-162 — część górna 

Fig.3. The subdivision of the chain link into elements — the lower part of the left half shown. The 
first and sixth layers are numbered. The numbering is identical for the remaining layers 
Elements number 1-54 form the lower part, 55-108 — form the middle part and 109-162 
form the upper part of the chain link
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a)
oz : i s f g ~

Rys.4. Wewnętrzne ogniwo łańcucha typu F-100: a) podział ogniwa na części — widok z boku, 
b) przestrzenne rozłożenie elementów i węzłów 

Fig.4. The F-100 internal chain link: a) the subdivision of the chain link into parts — side view, 
b) the loyout of the elements and nodes
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Największa odległość między węzłami wynosi 6 mm, co jest dostatecznie dokładne, biorąc 
pod uwagę, iż całkowita długość modelu wynosi 142.8 mm. Węzły 32, 33, 86, 87, 140, 141, 
194 i 195 podparto w kierunku osi X, węzeł 86 w kierunku osi Y a węzły 86 i 87 w kierunku Z. 
Taki układ podpór uniemożliwia przesunięcie wymienionych węzłów w kierunku osi X 
i uniemożliwia obrót modelu, a umożliwia obliczenie naprężenia oraz przemieszczenia w modelu. 
Zadano ciśnienie odpowiadające sile o wartości około 20 kN (19996 N). Uwzględniono masę 
modelu. Obliczono 349 bloków po 11 równań. Wymagana wolna pojemność dysku podczas 
obliczenia wyniosła 71,250 MB. Całkowity czas obliczenia modelu (czas optymalizacji + czas 
trwania obliczenia) na komputerze 486 DX2 66, 8MB RAM, speedrive około 6,5 MB wyniósł 
około 10 godzin. Obliczenia na Pentium 100 o podobnej konfiguracji trwały około 5,5 godziny.

Wyniki obliczeń w postaci wykresów naprężenia dla wybranych warstw i części modelu 
ogniwa są pokazane na rysunkach od numeru 5 do 17.

5. WNIOSKI

Z przeprowadzonej analizy rozkładu wartości naprężenia obliczonego na wewnętrznych 
i zewnętrznych powierzchniach oraz na ścianie między warstwami 3 i 4 wewnętrznego ogniwa 
łańcucha typu F-100 wynika, że wartości naprężenia w dolnej części ogniwa są praktycznie takie 
same jak w górnej części (porównaj rys.5 z rys.7, rys. 10 z rys. 12 oraz rys. 15 z rys. 17). Stąd 
wniosek, że przy znamionowym obciążeniu modelu ogniwa (siła rozciągająca w kierunku osi X
0 wartości 20 kN), masa ogniwa praktycznie nie zmienia wartości naprężeń ox, oy ani oz. Wartości 
naprężenia w środkowej części ogniwa różnią się od wartości naprężenia w dolnej lub górnej 
części modelu ogniwa zaledwie o kilka procent (porównaj rys.6 z rys.5 i rys.7, rys. 11 z rys. 10
1 rys.12 oraz rys.16 z rys.15 i rys.17). Największe wartości naprężenia rozciągającego ox (ponad 
120 MPa przy sile 20 kN) występują na wewnętrznych powierzchniach na prostych odcinkach 
ogniwa (elementy 13+24 i 40+51, rys.5a, 6a i 7a). Natomiast na zewnętrznych powierzchniach 
na prostych odcinkach ogniwa (elementy 13+24 i 40+51, rys,15a, 16a i 17a) naprężenie 
rozciągające nie przekracza 40 MPa przy sile 20 kN. Naprężenie ax w warstwie drugiej jest 
mniejsze niż w warstwie pierwszej (porównaj rys.6a z rys.8a). Naprężenie w warstwie 3 jest 
niniejsze niż w warstwie 2 (porównaj rys.8a z rys.9a), naprężenie w warstwie 4 jest mniejsze 
niż w warstwie 3 itd. (porównaj rys.9a z rys.l3a). Oczywiście, naprężenie ax na zewnętrznych 
powierzchniach ogniwa jest mniejsze niż naprężenie ox w warstwie 5 (porównaj rys 14a i rys.l6a). 
Różne wartości naprężenia ox (rys. 18c) w poszczególnych warstwach (rys.2 i rys.3) w określonym 
poprzecznym przekroju na prostym odcinku ogniwa (np. elementy 16+21 i 43+48) są wyni
kiem sumowania wartości naprężenia rozciągającego o„ (rys. 18a) i naprężenia zginającego 
(rys. 18b). Naprężenie rozciągające o„ = F^/A  = 20 kN/26* 10'5 m2 = 77 MPa, gdzie FxN = 20 kN 
jest znamionową siłą działającą na łańcuch w kierunku osi X, A = 26* 10‘5 m2jest poprzecznym 
przekrojem ogniwa (na prostych odcinkach). Naprężenie zginające o maksymalnej wartości
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około 40 MPa jest spowodowane zginaniem elementów ogniwa wymuszonym przez podpory 
założone na węzłach 32, 33, 86, 87, 140, 141, 194 i 195 i przyłożeniem ciśnienia do elementów 
5, 59 i 113.

Wartości naprężeń oy i oz na prostych odcinkach ogniwa są małe lub prawie zerowe. Wartości 
naprężeń ściskających ay i az na powierzchniach wewnętrznych oraz naprężenia rozciągającego 
oy na powierzchniach zewnętrznych w miejscach przyłożenia ciśnienia (elementy 5, 59 i 113) 
i w miejscach podparcia (węzły 32, 33, 86, 87, 140, 141, 194 i 195) są duże (patrz. rys.5b, 5c, 6b, 
6c, 15b i 16b) i osiągają nawet 470 MPa (rys. 6b). Są to jednak naprężenia mniejsze niż minimalna 
wytrzymałość na rozciąganie stali, z której wykonany jest łańcuch, wynosząca około 690 MPa.

Wyznaczone wartości naprężeń aK ay i az w poszczególnych miejscach ogniwa będą przydatne 
do opracowania projektu przetwornika naprężenia zbudowanego na bazie ogniwa wewnętrznego, 
w celu pomiaru maksymalnej wartości naprężenia występującego podczas eksploatacji łańcucha 
typu F-100.
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Abstract

The tensile stress at chosen points within an internal F-100 chain link was determined by 
the finite elements method. The chain link model was subdivided into 1512 nodes and 972 
elements. The numbering of the layers and nodes of the lower section, left half of the chain link 
is shown in Fig.2, while the subdivision into elements is shown in Fig.3. The subdivision of the 
chank link into sections is shown in Fig.4a and a space layout of its elements and nodes is 
presented in Fig.4b.

The tensile stress components ax, ay and az in the direction of the X, Y and Z axes ware 
determined by the finite elements method using the PRO-MES 4.4 sofware. The stress values were 
calculated for the inner and outer surfaces, the middle wall and for four inner layers of the internal 
F-100 chain link model. The results of calculations executed for the oxo, oy and az stress
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components are presented in Fig. 5-H 7. The analysis conducted shows that on the straght sections 
of the chain link, the ox stress values of the inner surface are approximately three times larger than 
those of the corresponding outer surfaces. The maximum calculated stress value (approximately 
470 MPa) is lower than the minimum tensile strenght of the steel Iapproximately 690 MPa) from 
which the F -100 chain link is made. The ax, ay and az stress values calculated will be used to 
develop a stress transducer based on the internal F-100 chain link (Fig 18).
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WYZNACZANIE NAPRĘŻENIA ŚCINAJĄCEGO I ZREDUKOW ANEGO  
ORAZ PRZEMIESZCZENIA OKREŚLONYCH PUNKTÓW  
WEWNĘTRZNEGO OGNIWA ŁAŃCUCHA TYPUF-100

Streszczenie Za pomocą programu PRO-MES4.4 wyznaczono metodą elementów 
skończonych naprężenia ścinające xyz i oraz are<1 wg hipotezy Hubera. Obliczono 
i przedstawiono na wykresach przemieszczenia W„ Wy i Wz w kierunkach osi X, Y i Z 
wybranych węzłów ogniwa łańcucha typu F-100.

A DETERMINATION OF THE SHEAR STRESS,
REDUCED STR ESS AND DISPLACEM ENT AT CHOSEN POINTS WITHIN 
AN INTERNAL F-100 CHAIN LINK

Summary. Values of the shear stresses and as well as the reduced stress ared
according to the Huber hipothesis were determined using the finite elements method and 
the program PRO-MES4.4. Displacement values W„ Wy and Wz for chosen nodes o f the 
F-100 chain link were calculated and are presented herein as graphs.

1. WSTĘP

W artykule [1] obliczono i wykreślono wartości naprężenia rozciągającego ax, ay i 
działającego w osiach X, Y i Z, w poszczególnych elementach modelu ogniwa łańcucha 
pociągowego typu F-100.

W tym artykule za pomocą programu PRO-MES4.4 [2] wyznaczono w poszczególnych 
elementach wartości naprężeń ścinających, tj. działającego w płaszczyźnie XY, Tyz działającego
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w płaszczyźnie YZ, działającego w płaszczyźnie ZX oraz ored wg hipotezy Hubera

2 + a 2 + o 2 -  o ą  - o yo ;  - o o x + 3 (t ^,+ •£  + •£). ( 1)

Wyznaczono również przemieszczenia WK w kierunku osi X, Wy w kierunku osi Y i Wz 
w kierunku osi Z poszczególnych węzłów modelu ogniwa.

2. WYNIKI KOMPUTEROWEJ SYMULACJI NAPRĘŻENIA ŚCINAJĄCEGO 
I NAPRĘŻENIA ZREDUKOWANEGO

Tak jak w artykule [1], model ogniwa łańcucha typu F-100 podzielono na 972 elementy i 
1512 węzłów (rys. 1, 2, 3). Również podparto 8 węzłów i zadano ciśnienie odpowiadające sile o 
wartości znamionowej 20 kN, działające na elementy 5, 59 i 113, tworzące wewnętrzną 
powierzchnię na łuku ogniwa.
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Rys. 1. Podział ogniwa na warstwy i węzły — część górna lewej połowy ogniwa, widok z góry.
Widok od dołu jest identyczny, lecz numeracja węzłów inna 

Fig. 1. The subdivision of the chain link into layer and nodes — the upper part of the left half 
shown from the top. The bottom view is identical, except for the node numbers
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Rys 2. Podział ogniwa na elementy — część górna. Warstwy pierwsza i szósta ponumerowane 
— dla pozostałych warstw układ jest identyczny. Elementy od 1-54 —  część dolna; 
55-108 —  część środkowa; 109-162 — część górna 

Fig.2. The subdivision of the chain link into elements — the upper part o f the left half shown. 
The first and sixth layers are numbered. The numbering is identical for the remaining 
lauers. Elements number 1-54 from the lower part; 55-108 from the niddle part and 
109-162 form the upper part o f the chain link

Rys.3. Wewnętrzne ogniwo łańcucha typu F-100. Podział ogniwa na części — widok z boku 
Fig.3. The f-100 internal chain link. Subdivision into parts — side view
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Maksymalne obliczone wartości naprężenia ścinającego na łukach w pobliżu miejsc 
działania ciśnienia lub miejsc podparcia ogniwa nie przekroczyły ± 60 MPa, a na prostych 
odcinkach ogniwa ± 5 MPa przy sile 20 kN. Wartości naprężeń ścinających Tyz i w  żadnym 
miejscu ogniwa nie przekroczyły ±15  MPa, a na prostych odcinkach ± 2 MPa.

Naprężenie o^, obliczone zgodnie ze wzorem (1) ma największą wartość w miejscu działania 
ciśnienia, w miejscu podparcia oraz na prostych odcinkach modelu ogniwa. Największe wartości 
naprężenia zredukowanego nie przekraczają 415 MPa i są mniejsze niż minimalna wytrzy
małość materiału ogniwa na rozciąganie, wynosząca 690 MPa. Podczas kilkunastuletniej 
eksploatacji łańcucha typu F-100 nie zdarzyło się pęknięcie ogniwa na łuku w miejscu przyło
żenia siły ani w miejscu podparcia ogniwa. Pęknięcie ogniwa występowało na prostych odcinkach 
aż do miejsca przechodzenia w łuk, tzn. w elementach 13-24, 40-51, 67-78, 94-105, 121-132 
i 148-159 (patrz. rys.2). W tych elementach, na wewnętrznej powierzchni ogniwa, maksymalne 
naprężenia rozciągające działające zgodnie z osią X ogniwa, osiągają wartość do 120 MPa 
przy ciśnieniu odpowiadającym sile o wartości znamionowej 20 kN [1],

Ze względu na to, iż miejsca, w których występują największe wartości naprężenia zredu
kowanego arcd lub największe wartości naprężeń ścinających t^, Tyz i nie pokrywają się 
z miejscami, w których pęka ogniwo typu F-100, wykresów tych naprężeń nie zamieszczono 
w artykule.

3. WYNIKI KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEMIESZCZENIA

Uwzględniając wyniki symulacji komputerowej, podane w artykule [1], z których wynika, że 
naprężenia a„ oy i az w dolnej części ogniwa są praktycznie takie same, jak w części górnej, w tym 
artykule przedstawiono tylko przemieszczenia części dolnej i części środkowej. Wykresy dla części 
górnej są praktycznie takie same, jak dla części dolnej.

Wyniki obliczeń w formie wykresów przemieszczenia Wx, Wy i Wz poszczególnych węzłów 
modelu ogniwa typu F-100 przedstawiono na rys.4-̂ 9.
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4. WNIOSKI

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wartości naprężeń ścinających xy/ i prakty
cznie nie mają wpływu na trwałość ogniwa typu F-100. Również rozkład wartości naprężenia 
zredukowanego ored wg hipotezy Hubera nie odzwierciedla rozkładu miejsc pękania ogniwa. 
Na awaryjność łańcucha największy wpływ ma naprężenie rozciągające ox działające w osi X, 
zgodnie z osią ogniwa. Szczegółowe rozkłady wartości naprężenia ox podano w artykule [1], 

Największe wartości przemieszczenia Wx w kierunku osi X, nie przekraczające 100 pm 
przy ciśnieniu odpowiadającym sile o wartości znamionowej 20 kN, mają węzły 5, 6, 59, 60, 
113, 114, 167, 168 w pobliżu miejsc działania ciśnienia (rys.4a, 5a). Największe przemie
szczenia Wy w kierynku osi Y, nie przekraczające 92 gm, mają węzły 19, 73, 127 i 181 
w środkowej części prostych odcinków ogniwa (rys.4b, 5b). Przemieszczenie Wz w kierunku osi Z 
jest małe i nie przekracza 5 pm.

Wartość naprężnia rozciągającego ox oraz wartości przemieszczeń Wx i Wy będą pomocne 
przy opracowaniu koncepcji przetwornika do pomiaru największych wartości naprężenia, 
zbudowanego na bazie wewnętrznego ogniwa łańcucha typu F-100.
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Abstract

The F-100 inter chain link model was subdivided into 972 elements and 1512 nodes. The 
numbering of the layers and nodes of the upper section, left half of the chain link is shown in Fig. 1, 
while the subdivision into elements is shown in Fig.2. The subdivision o f the chain link into section 
is shown in Fig . 3. Values of the shear stresses xx, xy, xz as well as the reduced stress ored according 
to the Huber hypothesis were determined using the finite elements method and the PRO-MES 4.4 
sofware. Displacement values Wx, Wy and Wz for chosen nodes of the f_100 chain link were 
calculated and presented herein in Fig.4-^9. The analysyis conducted shows that the shear stress 
values t x, Ty and xz do not significantly affect the durability of the F-100 chain link. The most 
significant influence on the durability of the chain link exerted by the ox tensile stress component 
acting along the X axis, in the direction of the chain link's axis and of the force applied.
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W YZNACZANIE NAPRĘŻEN IA RO ZCIĄG AJĄ CEG O  I PRZEM IESZC ZEN IA  

DWUSTRONNIE SFREZO W A N EG O  W EW N ĘTRZN EG O  OGNIWA T Y P U F -1 0 0

Streszczenie. Metodą elementów skończonych obliczono wartości naprężeń 
rozciągających ax, oy i oz w kierunkach osi X , Y  i Z oraz przemieszczenia W x i Wy 
w kierunkach osi X  i Y  dla modelu ogniwa dwustronnie sfrezowanego. Wyniki obliczeń 
przedstawiono na wykresach i porównano z wynikami obliczonymi dla modelu 
oryginalnego opisanymi w artykułach [1 ,2 ].

A DETERM INATION O F TH E STR ESS AND DISPLACEM ENT  
W ITHIN AN IN TERN AL F-100 CHAIN LIN K,
MACHINED ON ITS INNER AND O U TER  SURFACES

Summary. The a„ ay and a2 tensile stress values in the direction o f the X , Y  and Z axes 
as well as Wx and Wy displacement values in the direction o f the X  and Y  axes were 
determined for an internal F-100 chain link, machined on its inner and outer surfaces, using 
the finite elements method. The results are presented herein in the form o f graphs and are 
compared with those o f the original model as described in articles [1 ,2 ] .

1. W STĘP

Aby doświadczalnie zweryfikować wyniki badań symulacyjnych opisanych w artykułach 
[1], [2], należy opracować koncepcję wykonania prototypu przetwornika naprężenia, zbudo
wanego na bazie wewnętrznego ogniwa łańcucha pociągowego typu F-100. Przy wyborze zasady 

działania przetwornika naprężenia i wyborze układu pomiarowego tego przetwornika zostaną 
wykorzystane wyniki rozkładów naprężenia i przemieszczenia elementów ogniwa przedsta
wionego w artykułach [1 ,2 ]  oraz w tym artykule.
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Wybrano metodę tensometryczną. Aby możliwe było naklejenie i zabezpieczenie tensometrów 
przed uszkodzeniem mechanicznym, aby możliwy był montaż i eksploatacja opracowanego 
i wykonanego przetwornika naprężenia, sfrezowano materiał na grubości około 0,65 mm na 
prostych odcinkach wewnętrznych i zewnętrznych warstw ogniwa. Po sfrezowaniu określonych 
warstw materiału rozkład naprężenia i przemieszczenia będzie inny niż przed sfrezowaniem. 
Opracowano nowy, zmodyfikowany (dwustronnie sfrezowany —  rys. 1) model ogniwa i ponownie 
przeprowadzono obliczenia komputerowe, wykorzystując program PRO-M ES4 4

Rys.l. Widok ogniwa z dołu pokazujący miejsca dwustronnego sfrezowania 
Fig. 1. Bottom view o f chain link showing the milled areas

2. W YNIKI KO M PUTERO W EJ SYMULACJI NAPRĘŻENIA ROZCIĄGAJĄCEGO 

W W YBRANYCH M IEJSCACH OGNIWA DWUSTRONNIE SFREZOW ANEGO

Podobnie jak w artykułach [1, 2], model dwustronnie sfrezowanego wewnętrznego ogniwa 
łańcucha typu F-100 podzielono na 972 elementy i 1512 węzłów. Podparto 8 węzłów i zadano 

ciśnienie odpowiadające sile o znamionowej wartości 20 kN, działające na elementy 5, 59 i 113 
tworzące wewnętrzną powierzchnię na łuku ogniwa.

Rysunki 1-K5 przedstawiają podział i numerację wybranych elementów i węzłów modelu 
zmodyfikowanego ogniwa. Rozkłady naprężeń ox, oy i o2 dla wybranych ścian dolnej i środkowej 
części ogniwa przedstawiono na ry s4-9 .

Przekrój poprzeczny dwustronnie sfrezowanych prostych odcinków ogniwa jest o około 15% 

mniejszy niż przekrój poprzeczny prostych odcinków ogniwa oryginalnego
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Rys.2a. Podział ogniwa na warstwy i węzły —  część środkowa lewej połowy ogniwa, widok 
z dołu. Widok z góry jest identyczny, lecz numeracja węzłów inna 

Fig.2a. The subdivision o f the chain link into layers and nodes. The left half o f  the middle part 
is shown from the bottom. The top view is identical except for the node numbering

Rys.2b. Podział ogniwa na elementy —  część środkowa lewej połowy ogniwa. Warstwy pierwsza 
i szósta ponumerowane —  dla pozostałych warstw układ jest identyczny. Elementy od 
1-54 —  część dolna, 55-108 —  część środkowa, 109-162 —  część górna 

Fig.2b. The subdivision o f the chain link into elements —  the middle part o f the left half shown 
The first and sixth layers are numbered. The numbering is identical for the remaining 
layers. Elements number 1-54 from the lower part, 55-108 form the middle part and 
109-162 form the upper part o f the chain link
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Rys.3. Wewnętrzne ogniwo łańcucha typu F-100. Podział ogniwa na części —  widok z boku 
Fig.3. The F-100 interna! chain link. Subdivision into parts —  side view

Z porównania wartości naprężenia rozciągającego ax obliczonych dla modelu ogniwa 
dwustronnie sfrezowanego, przedstawionych na rys.4a~9a, z wartościami ox obliczonymi 

dla modelu ogniwa oryginalnego przedstawionymi w artykule [1] na rys.5a, 6a, lOa, 11 a, 
15a i 16a wynika że naprężenie ox w miejscach podparcia i w miejscach działania ciśnienia 
ma praktycznie takie same wartości. Natomiast wartości naprężenia rozciągającego ax 
na prostych odcinkach ogniwa (np. w elementach 15-22, 69-76) na wewnętrznych powierz

chniach ogniwa dwustronnie sfrezowanego są większe o 11,5% w częściach dolnej i górnej 
ogniwa (rys.4a i rys.5a [1]) oraz o 8,6%  w części środkowej (rys.5a i rys.óa [1], niż w ogniwie 
oryginalnym [1], Odpowiednio wartości naprężenia ax na ścianie między warstwami trzecią 
a czwartą ogniwa dwustronnie sfrezowanego są większe o 10,7% w części dolnej i górnej ogniwa 
(rys.óa i rys.lOa [1]) oraz o 13,5% w części środkowej (rys.7a i rys. 11 a [1]) niż w ogniwie 
oryginalnym. Również wartości naprężenia ox na zewnętrznej powierzchni ogniwa dwustronnie 

sfrezowanego są większe o 29,2%  w częściach dolnej i górnej ogniwa (rys.8a i rys,15a [1]) oraz 
o 33 ,3%  w części środkowej (rys.9a i rys,16a [1]) niż w ogniwie oryginalnym.

Z porównania wyników naprężeń rozciągających oy i oz obliczonych dla modelu ogni

wa dwustronnie sfrezowanego przedstawionych na rys 4b,C“ 9b,c, z wartościami oy i o, 
obliczonymi dla modelu ogniwa oryginalnego, przedstawionymi w artykule [1] na rys.5b,c, 
6b ,c, 10b,c, l lb ,c , 15b,c i 16b,c wynika, że wartości naprężeń oy i oz w obydwu modelach 

są praktycznie takie same.

06455895
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3. W YNIKI KOM PUTEROW EJ SYMULACJI PRŻEMIESZCZENIA
W W YBRA N YCH  MIEJSCACH OGNIWA DWUSTRONNIE SFREZOWANEGO

a)

b)

Rys. 10. Wykresy przemieszczeń węzłów tworzących dolną wewnętrzną krawędź środkowej 
części modelu ogniwa dwustronnie sfrezowanego: a) przemieszczenie w kierunku osi X, 
b) przemieszczenie w kierunku osi Y 

Fig. 10. Displacement o f the nodes framing the lower, inner edge o f the middle part o f the chain 
link model milled on two sides: a) displacement in the direction o f the X  axis, b) 
displacement in the direction o f the Y axis
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a)

b)

Rys. 11. Wykresy przemieszczeń węzłów tworzących dolną krawędź środkowej ściany środkowej 
części modelu ogniwa dwustronnie sfrezowanego: a) przemieszczenie w kierunku osi X, 
b) przemieszczenie w kierunku osi Y 

Fig. 11. Displacement o f the nodes froming the lower, middle edge o f the middle part o f the chain 
link model milled on two sides: a) displacement in the direction o f the X  axis, b) 
displacement in the direction of the Y axis
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a)

b)

Rys. 12. Wykresy przemieszczeń węzłów tworzących dolną zewnętrzną krawędź środkowej części 
modelu ogniwa dwustronnie sfrezowanego: a) przemieszczenie w kierunku osi X, 
b) przemieszczenie w kierunku osi Y 

Fig. 12. Displacement o f the nodes framing the lower, outer edge o f the middle part o f the chain 
link model milled on two sides: a) displacement in the direction o f  the X  axis, b) 
displacement in the direction o f the Y axis
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Wyniki komputerowych obliczeń w formie wykresów przemieszczeń Wx i Wy poszcze

gólnych węzłów modelu ogniwa typu F-100 dwustronnie sfrezowanego przedstawiono na 
rys. 10-12 .

Z porównania wartości przemieszczenia Wx w kierunku osi X  obliczonych dla modelu 

ogniwa dwustronnie sfrezowanego przedstawionych na rys. 10a^l2a, z wartościami prze
mieszczenia Wx obliczonymi dla modelu ogniwa oryginalnego przedstawionymi w artykule [2] 
na rys.5a, 7a i 9a wynika, że wartości przemieszczenia Wx środkowej części modelu ogniwa 
dwustronnie sfrezowanego są większe o mniej niż 5% w porównaniu z wartościami prze

mieszczenia Wx modelu ogniwa oryginalnego.

Z porównania wartości przemieszczenia Wy w kierunku osi Y  obliczonych dla modelu 
ogniwa dwustronnie sfrezowanego przedstawionych na rys. 10b-H2b, z wartościami prze
mieszczenia Wy obliczonymi dla modelu ogniwa oryginalnego przedstawionymi w artykule [2] na 

rys.5b, 7b i 9b wynika, że wartości przemieszczenia Wy środkowej części modelu dwustronnie 

sfrezowanego są większe o mniej niż 10% w porównaniu z wartościami przemieszczenia Wy 
modelu ogniwa oryginalnego.

4. WNIOSKI

Przeprowadzone badania symulacyjne opisane w artykułach [1, 2] oraz w tym artykule 
umożliwiają wyznaczenia wartości naprężenia lub przemieszczenia w dowolnym miejscu ogniwa 

oryginalnego, na podstawie naprężenia lub przemieszczenia zmierzonego w wybranym miejscu, 
np. na sfrezowanym odcinku ogniwa. Ma to duże znaczenie utylitarne, ponieważ w warunkach 
przemysłowych jest możliwy pomiar naprężenia tylko na sfrezowanych wewnętrznych po

wierzchniach prostych odcinków ogniwa.
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Abstract

The model o f the F-100 internal chain link, machined on its inner and outer surfaces was 
subdivided into 972 elements and 1512 nodes. The bottom view, showing the milled areas o f 
the inner and outer surfaces, is shown in Fig. 1. The numbering o f  the layers and nodes o f 
the middle section, left half o f  the chain link is shown in Fig. 2a, while the subdivision into 
elements is shown in Fig.2b. The tensile stress components ax, oy and oz in the direction o f the X , 
Y and Z axes as well as the Wx and Wy displacement values in the direction o f the X  and Y  axes, 
for chosen points within the model, were determined using the finite elements method and the 
PRO-MES 4.4 software. The results o f calculations executed are presented herein in Fig 4 -1 2  

and a comparison with those o f  the original model as described in articles [1], [2] is made. 
The analysis conducted shows that the stress or displacement values for any chosen point within 

the original (not milled) chain link may be calculated on the basis o f the stress or displacement 
values o f  chosen points within the milled chain link.
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MAGNETOELASTYCZNY PRZETWORNIK SIŁY 
Z SAMOKOMPENSACJĄ WPŁYWU TEMPERATURY

Streszczenie. W artykule omówione są czynniki decydujące o właściwościach 
temperaturowych magnetoelastycznych przetworników siły. Wykazano, że istnieje 
możliwość kompensacji wpływu temperatury bez stosowania dodatkowych czujników 
temperatury, a jedynie przez właściwą konstrukcję czujnika magnetoelastycznego 
i układu elektrycznego przetwornika. Opisano odpowiedni układ Podano wyniki badań 
właściwości temperaturowych przetwornika z opisanym układem.

MAGNETOELASTIC FORCE TRANSDUCER
WITH TEMPERATURE INFLUENCE SELFCOMPENSATION

Summary. Factors influencing temperature properties of the magnetoelastic force 
transducers have been discussed in the paper. It has been proved that there is possibility 
to compensate the temperature influence by the appropriate construction of the 
magnetoelastic sensor and transducer electric circuit without application o f additional 
temperatur sensors. The circuit realising this idea has been described. Investigation results 
of the temperature properties of the transducer with the above mentional circuit have 
been given.

1. WPROWADZENIE

Wykorzystanie zjawiska magnetoelestyczności, tj. faktu, że właściwości magnetyczne nie
których materiałów zależą od naprężeń mechanicznych w tym materiale, pozwala budować 
przetworniki do pomiaru siły [1], W porównaniu z przetwornikami tensometrycznymi, 
przetworniki takie charakteryzują się mniejszą dokładnością, ale także szeregiem korzystnych 
właściwości, istotnych zwłaszcza w zastosowaniach przemysłowych. Najważniejsze z nich to
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niska cena, stosunkowo prosta konstrukcja mechaniczna i elektryczna, znacznie wyższy poziom 
sygnału na wyjściu, małe wymiary.

W pracy [2] opisany został nowy typ magnetoelastycznego przetwornika do pomiaru siły. 
Przez odpowiednią konstrukcję możliwe jest również uzyskanie przetwornika do jednoczesnego 
pomiaru siły i momentu skręcającego [3],

Zasadę działania magnetoelastycznego przetwornika siły ilustruje rys.l.

Rys. 1. Podstawowy układ elektryczny magnetoelastycznego przetwornika siły 
Fig. 1. Basic electric Circuit o f the magnetoelastic force transducer

Prąd elektryczny I, płynący przez uzwojenie pierwotne wywołuje w rdzeniu przetwornika 
pole magnetyczne o indukcji B. Zależność pomiędzy napięciem U2 na zaciskach uzwojenia 
wtórnego a prądem wzbudzenia I, wynika z charakterystycznej dla materiału rdzenia krzywej 
magnesowania B = f(Fł). Napięcie U2 jest proporcjonalne do indukcji magnetycznej, a natężenie 
pola magnetycznego proporcjonalne jest do prądu Ij. W przypadku materiałów magneto- 
elastycznych położenie krzywej magnesowania, a zatem również odpowiedniej krzywej U2 = f(I,), 
silnie zależy od naprężeń mechanicznych w materiale rdzenia. Przyłożona do rdzenia siła F 
powoduje powstanie naprężeń i w efekcie „przesuwa” krzywą magnesowania na płaszczyźnie 
Uj-Ij. Przy ustalonych parametrach źródła zasilania następuje przesunięcie punktu pracy 
przetwornika, tak jak to ilustruje rys.2. co z kolei skutkuje zmianą napięcia wyjściowego. 
W rezultacie napięcie na zaciskach wyjściowych przetwornika zależy proporcjonalnie od 
przyłożonej siły — przykład charakterystyki przetwarzania pokazano na rys.3.

Jako wielkość wyjściową można traktować napięcie U2 na zaciskach wtórnych (przetwornik 
pracuje wówczas w układzie transformatorowym), ale także napięcie U, lub prąd I, na zaciskach 
pierwotnych (przetwornik pracuje w układzie dławikowym). Jako miarę wielkości wyjściowej 
można wykorzystać wartość skuteczną (RMS) lub średnią dla przebiegu wyprostowanego (AVG).
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a) b)

Rys.2. Wpływ naprężeń w materiale rdzenia na krzywą magnesowania: a) zasilanie stałonapię- 
ciowe, b) zasilanie stałoprądowe 

Fig.2. Influence of stress in the core material on the magnetization curve: a) constant voltage 
(RMS) supply source, b) constant current (RMS) supply source

F[kN]

Rys.3. Charakterystyka przetwarzania dla różnych temperatur 
Fig.3. Convertion curve for two temperatures

Zależność U2 = f(F) pomiędzy przyłożoną siłą a napięciem wyjściowym zależy od szeregu 
czynników. Najistotniejsze z nich to [2,3,4,5]:

I Konstrukcja mechaniczna:

• kształt rdzenia i położenie uzwojeń (wzajemne ułożenie przestrzenne strumienia 
magnetycznego i naprężeń w rdzeniu),

• rodzaj materiału magnetycznego,
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Uwaga: Ponieważ założono prostotę wykonania przetwornika, rdzeń wykonano 
z materiału litego, a nie z blach [1]. W celu uniknięcia efektów wywołanych prądami 
wirowymi materiał magnetoelestyczny rdzenia powinien charakteryzować się dużą 
rezystywnością. W badaniach właściwości temperaturowych uwzględniono następujące 
materiały: KHANTAL (stop FeCrAl) oznaczony symbolem 0H23J5, wykorzystany 
powszechnie jako materiał oporowy oraz INVAR oznaczony FeNi36Pr (opisane 
dokładniej w pracy [6]).

II Parametry układu elektrycznego:

• parametry źródła zasilania (napięcie, częstotliwość, impedancja wewnętrzna),

• rodzaj wielkości wyjściowej i przyjęta miara tej wielkości,

III Czynniki dodatkowe:

• temperatura,

• zewnętrzne pola elektryczne i magnetyczne,

• parametry toru transmisji sygnału wyjściowego.

W celu osiągnięcia dobrych właściwości metrologicznych należy przy konstruowaniu magne- 
toelastycznego przetwornika siły uwzględnić wpływ wymienionych czynników. Spośród tych 
czynników jedynie temperatura jest niezależna od konstruktora. Eliminacja wpływu temperatury 
w przetwornikach pomiarowych (w tym tensometrycznych) jest zwykle realizowana w układzie 
kompensacyjnym, przy zastosowaniu dodatkowego czujnika. Takie rozwiązanie jest również 
możliwe w przypadku magnetoelastycznych przetworników siły. Przeprowadzone badania 
wykazały możliwość zastosowania innego sposobu kompensacji wpływu temperatury. Sposób ten, 
określony nazwą „samokompensacja”, nie wymaga dodatkowego czujnika. Właściwości 
temperaturowe badanych przetworników oraz idea „samokompensacji” zostały dokładniej 
opisane w pracy [5], Poniżej przedstawione zostaną jedynie informacje niezbędne do wyjaśnienia 
zasady działania układu elektrycznego magnetoelastycznego przetwornika siły, który to układ 
umożliwia redukcję wpływu temperatury zgodnie z efektem samokompensacji.

2. ZASADA SAMOKOMPENSACJI WPŁYWU TEMPERATURY

Jak podano we wprowadzeniu, zmiana stanu naprężeń w materiale magnetycznym rdzenia 
powoduje zmianę położenia krzywej U2 = 1(1]) (rys.2). W rezultacie napięcie wyjściowe zmienia 
się pod wpływem siły przyłożonej do rdzenia. Rezultaty badań właściwości temperaturowych 
wskazują, że zmiana położenia krzywej U2 = f(Ij) zachodzi także pod wpływem temperatury. 
Wpływ ten zilustrowano poglądowo na rys.4.
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Rys.4. Wpływ temperatury na krzywą magnesowania
Fig.4. Influence ofstress and temperature on the magnetization curve

W zależności od szeregu parametrów: częstotliwość źródła zasilania, kształt rdzenia i rodzaj 
materiału magnetycznego można wyróżnić cztery typowe przypadki pokazane na rysunku.

W przypadkach a), b) i c) istnieją punkty „niewrażliwości” na temperaturę X i X , dla których 
napięcie wyjściowe nie zależy od temperatury, a jedynie od mierzonej siły, a w przypadku d) takie 
punkty nie istnieją. Istnieje zatem możliwość uzyskania niezależności sygnału wyjściowego od 
temperatury: punkt pracy przetwornika (A na rys.2) na krzywych Uz = f(I,) powinien pokry
wać się z punktami „niewrażliwości” na temperaturę (punkty X na rys 4a, b, c). Spełnienie 
powyższego warunku w konstrukcji przetwornika określone zostało jako zasada „samokom- 
pensacji” . Aby osiągnąć efekt samokompensacji, należy odpowiednio dobrać kształt rdzenia, 
rodzaj materiału magnetycznego oraz parametry źródła zasilającego przetwornik.
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Przy zasilaniu uzwojenia pierwotnego przetwornika ze źródła napięciowego o stałych 
parametrach U, Z, f, punkt pracy A przemieszcza się po linii wyznaczającej charakterystykę 
zewnętrzną tego .źródła. Przez odpowiedni dobór impedancji wewnętrznej Z możliwe jest 
doprowadzenie do pokrycia się charakterystyki zewnętrznej z linią X-X dla przypadku a) na rys 4. 
Analogiczne rozwiązania byłyby możliwe dla przypadku b) przy zastosowaniu źródła o ujemnej 
impedancji, a dla przypadku c) przy zastosowaniu źródła prądowego.

Dodatkowym warunkiem, który należy wziąć pod uwagę, jest uzyskanie jak największej 
czułości przetwornika. Czułość jest maksymalna, jeżeli zakres zmian napięcia wyjściowego, 
odpowiadający zmianie siły w całym zakresie przetwarzania, jest maksymalny. Najkorzystniejszy 
pod tym względem jest przypadek b), jednakże wymagane jest wówczas zastosowanie trudnego 
w realizacji źródła o ujemnej impedancji wewnętrznej. Praktycznie więc najkorzystniejszy jest 
przypadek b), wymagający zastosowania źródła prądowego o stałej wartości skutecznej. 
W przypadku a) możliwe byłoby zastosowanie łatwego w realizacji źródła napięciowego 
o odpowiednio dobranej impedancji wewnętrznej, jednakże czułość jest w tym przypadku 
najmniejsza.

W przedstawionych wyżej rozważaniach brano pod uwagę tylko dwie skrajne wartości 
temperatury. Gdyby charakterystyki U2= f(I,) uzyskane przy stałej sile dla wszystkich temperatur 
w badanym przedziale przecinały się w tym samym punkcie „niewrażliwości” na temperaturę 
(X, rys.4), to możliwa byłaby całkowita eliminacja wpływu temperatury. Badania wykazują, że 
tak, niestety, nie jest. Odpowiednie punkty przecięcia nie pokrywają się idealnie, co zostało 
zilustrowane (bez zachowania skali) na rys. 5. W takiej sytuacji całkowita kompensacja nie jest 
możliwa, a efekt jest tym lepszy, im punkty te leżą bliżej siebie.

Rys. 5. Przesunięcia krzywej magnesowania dla różnych temperatur 
Fig. 5. Location of the magnetization curves for different temperatures
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Rys.6. Konstrukcja przetwornika kolumnowego 
Fig.6. Construction of the column type transducer

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej uwagi, spośród badanych magnetoelastycznych 
przetworników siły wybrano przetwornik o konstrukcji kolumnowej (rys.6, [2, 3]), wykonany 
z materiału 0H23J5, zasilany przebiegiem sinusoidalnym o częstotliwości 50Hz. Charakterystyki 
U2 = f(Ij) uzyskane dla dwóch wartości temperatur i dwóch wartości mierzonej siły przedsta
wiono na rys.7.

Rys.7. Charakterystyki magnesowania dla przetwornika kolumnowego z materiału 0H23J5 
Fig. 7. Magnetization curves of the column type transducer made of 0H23J5 material
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W celu ilościowego określenia wpływu temperatury na charakterystykę przetwarzania 
zdefiniowano temperaturowy współczynnik napięcia wyjściowego:

U,(F,t>) - U,(F,20C)

U,(F = 0,20‘C) -  U,(F ,20’C) .,.
Tc (F,t>) =       -*100%, (1)

ft - 20‘C
10

gdzie:

• Tc jest współczynnikiem temperaturowym wyrażonym w %/10 K, określającym, dla pewnej 
stałej siły F, stosunek względnej zmiany napięcia wyjściowego do przyrostu temperatury 
powodującego tę zmianę,

• 0 jest aktualną temperaturą, 20°C stanowi temperaturę odniesienia,

• F jest siłą aktualnie działąjącą na przetwornik, Fmax określa zakres pomiarowy siły,

• U2(F,0) jest napięciem wyjściowym przy aktualnej sile i temperaturze,

• U2(F = 0,20°C) - U2(Fmjx,20°C) jest przyrostem napięcia wyjściowego odpowiadającym 
zakresowi pomiarowemu siły, przy temperaturze odniesienia.

Na rysunku 8a pokazano zależność Tc = f(F) uzyskaną przy doborze prądu wzbudzenia 
o wartości skutecznej zależnej od mierzonej siły według równania prostej wyznaczonej przez 
punkty X i X :

W  = fff)  = aF * 1». (2)

a) b)

F [kN] F [kN]

Rys.8. Współczynniki temperaturowe dla zasilania prądowego IlmK = f(F) (a) i I)nns= const.(b) 
Fig.8. Temperature coefficients for current supply source: I1RMS = f(F) (a) and I1RMS = const, (b)
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Parametry a i I0 zostały wyznaczone graficznie z charakterystyk U2 = fl^) pokazanych na 
rys.7, otrzymanych dla temperatury 120°C. Badania przeprowadzono w temperaturze nieco 
innej (125°C). Ta różnica, a także ograniczona dokładność metody graficznej powoduje, że 
nie uzyskano zerowych współczynników temperaturowych dla sił równych 0 i Fmax, jednakże 
w całym zakresie zmian siły, wartość Tc nie przekracza ± 0,2%/10 K. Przy przyroście 
temperatury do wartości innej niż przyjęta do określenia parametrów prostej (2), kompensacja 
nie jest już tak skuteczna. Wynika to ze zjawiska zilustrowanego na rys.6. Dla różnych przy
rostów temperatur współczynnik Tc mieści się w przedziale ± 1%/10 K.

W trakcie pomiarów wpływu temperatury wartości prądu I1RMS nastawiano ręcznie według 
zależności (2). Realizacja praktyczna źródła zasilającego przetwornik prądem zależnym od 
wartości mierzonej siły nie jest możliwa. Stosunkowo łatwo jest natomiast zrealizować 
źródło zasilające o I1RMS = const. Wyznaczone w ten sposób charakterystyki Tc = f(F) pokazano 
na rys.8b. W przypadku omawianego wyżej przetwornika powoduje to pewne pogorszenie 
kompensacji wpływu temperatury (± 1,5%/10 K), jednakże współczynnik temperaturowy jest 
kilkakrotnie mniejszy niż przy zasilaniu ze źródła o stałym napięciu (w najlepszym przypadku 
ok. 6%/10 K) [5],

3. UKŁAD ELEKTRYCZNY MAGNETOELASTYCZNEGO PRZETWORNIKA SIŁY

W świetle przytoczonych wyżej uwag można stwierdzić, że możliwe jest takie zapro
jektowanie czujnika, aby uzyskać skuteczną kompensację wpływu temperatury. Konieczne jest 
zastosowanie zasilania ze źródła prądowego o IIRMS = const. Schemat blokowy odpowiedniego 
układu elektrycznego przetwornika pokazano na rys.9, a schemat ideowy na rys. 10.

Rys.9. Schemat blokowy układu elektrycznego przetwornika
Fig.9. Block diagram of the magnetoelastic force transducer electric circuit
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Rys. 10. Schemat ideowy układu elektrycznego przetwornika
Fig. 10. Schematic diagram of the magnetoelastic force transducer electric circuit

F[kN]

R ys.ll. Współczynniki temperaturowe dla zasilania prądowego I1RMS = const, (w układzie 
z rys. 10).

Fig. 11. Temperatur coefficiens for constant current supply source (circuit shown in Fig. 10)
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Jest to układ regulacji stałowartościowej. Napięcie wtórne transformatora P proporcjonalne 
jest do aktualnej wartości prądu I,. Po przetworzeniu na napięcie stałe proporcjonalne do 
wartości skutecznej I, następuje porównanie z wartością zadaną. Sterowana napięciem rezystancja 
R umożliwia dobranie takiej wartości wzmocnienia wzmacniacza wstępnego, aby wartość 
skuteczna prądu I, była równa zadanej.

Wyniki badań właściwości temperaturowych magnetoelestycznego przetwornika siły, 
uzyskane przy zastosowaniu omówionego wyżej układu do stabilizacji wartości skutecznej prądu 
zasilającego uzwojenie pierwotne, pokazano na rys. 11. Nastawiono taką samą wartość prądu, jak 
przy omówionej wyżej regulacji ręcznej.

4. UWAGI KOŃCOWE

Zastosowanie omówionej wyżej metody kompensacji pozwala kilkakrotnie zmniejszyć wpływ 
temperatury na napięcie wyjściowe magnetoelestycznego przetwornika siły. Nie jest przy tym 
konieczne zastosowanie dodatkowego czujnika temperatury, ani dodatkowego przetwornika 
siły w układzie różnicowym. Kompensacja jest skuteczna w szerokim zakresie temperatur 
(do ok. 120°C), odpowiadającym pracy przetwornika w warunkach przemysłowych. Wyznaczone 
w trakcie badań praktycznie osiągalne wartości współczynnika temperaturowego są na poziomie 
±1 , 5  %/10 K, co jest wartością dopuszczalną w wielu zastosowaniach. Są to jednak wartości 
większe niż uzyskiwane dla tensometrycznych przetworników siły. Dalsze zmniejszenie 
wpływu temperatury możliwe jest przez stosowanie układów różnicowych z przetwornikiem 
biernym lub czujników temperatury w celu wyznaczenia poprawek temperaturowych.

LITERATURA

1. Bauman E.: Elektrische Kraftmesstechnik, Verlag Technik, Berlin 1976.

2. Zakrzewski J.: New Magnetoelastic Force Transducer, Procc. of XIII IMEKO Congress, 
Torino 1994.

3. Zakrzewski J.: A New Magnetoelastic Transducer for Torque and Force Measurement. Procc. 
of IEEE Instrumentation & Measurement Technology Conference, Brussels 1996.

4. Zakrzewski J.: Design Problems of Magnetoelastic Force Transducers, IOS-Press, The 
Netherlands, 1996.



82 H. Urzędniczok

5. Urzędniczok H., Zakrzewski J.: Selfkompensation of Temperature Influence in Magneto- 
elastic Force Transducers, Procc. of IMEKO TC-3 Symp., Warsaw 1995.

6. Kwiczała J.: Magnetoelastic Properties of some Fe, Cr, A1 Alloys, Procc. o f EMMA'95 
Conference, Wien 1995.

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Danuta Turzeniecka

Wpłynęło do Redakcji dnia 20 maja 1997 

Abstract

The principle o f operation of magnetoelastic force transducers is based on the effect of 
magnetoelasticity — the fact that magnetic properties of a material depend on stress applied to 
the material. The accuracy of magnetoelastic force transducers is usually smaller than that of 
strain gauge transducers, but their low price, small dimensions, simple construction and 
comparatively high level of output signal make them very useful in industrial work conditions. 
In such conditions the low temperature coefficient is of great importance.

Temperature influence compensation in magnetoelastic force transducers is usually realized 
by applying a differential method (with an additional „idle” sensor), or by measuring 
temperature and correction of results. A new idea, called „selfcompensation method” and 
described in details in [5], is applied to the measuring circuit described in this paper. Neither 
additional „idle” sensor nor temperature sensor is necessary.

A simple measuring circuit with magnetoelastic force transducer is shown in Fig. 1. The output 
voltage U2 depends on the force F (curve U2(F) in Fig.3). Unfortunately, U2(F) curves change their 
posistions due to the influence of temperature. By applying a circuit shown in Fig.9 as a block 
structure and in Fig. 10 in details, and tuning properly the preset value (RMS) of the exciting 
current I, it is possible to reduce considerably the temperature influence. Total compensation is not 
possible. The obtained values of temperature influence coefficient defined by Eq. (1) are less than 
1.5 %/10 K. This is acceptable in many applications during force measurements .



ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 
Seria: ELEKTRYKA z. 158

1997 
Nr kol. 1368

Jerzy JAKUBIEC 
Hamid AL RAIMI

N IEPEW N O ŚĆ  POM IA RU  A/C W A R TO ŚCI C H W ILO W Y C H  
PR Z E B IEG Ó W  SINUSOIDALNIE ZM IENNYCH

Streszczenie. W artykule opisano wyniki symulacyjnej analizy błędów powstających 
w trakcie próbkowania przebiegów sinusoidalnie zmiennych, po którym następuje proces 
kwantowania próbek. Przedstawiono przykładowe histogramy błędów kwantowania 
i próbkowania oraz błędu wypadkowego, a także poddano analizie nakładanie się tych 
błędów. Porównano wyniki oceny wypadkowej niepewności przetwarzania wyznaczonej 
w  sposób analityczny z wynikami badań symulacyjnych. Wykorzystano regułę geometry
cznego składania niepewności przy założeniu, że definiowane są one jako skrajne.

A/D CO N V ERSIO N  UNCERTAINTY O F INSTANTANEOUS 
V ALUES O F SINUSOIDAL SIGNAL

Summary. Measuring results o f instantaneous values are loaded both by sampling and 
quantization errors. The paper describes some results o f  error analysis carried out for 
sinusoidal input signal sampled in random moments. Comparison o f uncertainty evaluation 
results obtained in simulation and analytical ways are presented, too. Additon of 
uncertainties is based on geometrical procedure.

1. WSTĘP

Wyniki pomiaru wartości chwilowych przebiegów zmiennych w czasie obarczone są 
dw om a rodzajami błędów związanych ze sposobem przetwarzania wielkości wejściowej przez 
przetw ornik analogowo-cyfrowy: Są to czasowe błędy próbkowania (w skrócie błędy próbko
wania nazywane również błędami „drgania próbek” i błędy kwantowania. Wyniki symulacyjnej 
analizy błędów próbkowania dla różnych sposobów próbkowania przebiegów sinusoidalnie 
zmiennych przedstawiono w pracy [1], W niniejszym artykule rozważana jest sytuacja, gdy błędy 
próbkowania i kwantowania nakładają się na siebie.
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Ilustację procesu nakładania się czasowego błędu próbkowania i błędu kwantowania 
przedstawia rys. 1. Zakłada się, że wielkość mierzona x(t) jest nominalnie próbkowana w chwilach 
th k  = 0,1,.... Rzeczywisty moment próbkowania f” różni się od momentu nominalnego na skutek 
zjawisk zachodzących podczas taktowania układów próbkująco-pamiętających. Moment ten 
można zapisać jako

(i)

gdzie 6, jest błędem chwili próbkowania równym odległości nominalnej i rzeczywistej chwili 
próbkowania. Błąd chwili próbkowania przejawia się w wartości wielkości mierzonej jako błąd 
próbkowania óp równy różnicy między nominalną wartością x ( l j  tej wielkości w  chwili tk 

a wartością x(r~) uzyskaną w rzeczywistej chwili próbkowania. Stąd błąd próbkowania w chwili 

tk można przedstawić w postaci wyrażenia

b, = x(0 -  x(0 = *(0 -  x(0 ■ (2)

tk tk t

Rys.l. Graficzna interpretacja czasowego błędu próbkowania óp i kwantownia 5q 
Fig. 1. Graphical intrepretation o f  arising sampling error Sp and quantization error 6q
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Każda z wartości f(r,) obarczona błędem próbkowania poddawana jest następnie procesowi

kwantowania. Oznaczając przez q  wartość kwantu n-bitowego binarnego przetwornika A/C 
zachodzi

gdzie Uz jest zakresem napięciowym przetwornika. Wynik przetwarzania A/C jest zatem liczbą 
całkowitą określoną wyrażeniem

gdzie składnik o wartości 0.5 jest dodawany w celu symetryzacji rozkładu błędu kwantowania. 
Liczbie N  odpowiada wynik przetwarzania o wartości

W artość uzyskiwana na wyjściu przetwornika A/C zawiera oprócz błędu kwantowania &p 

także błąd próbkowania &p. Zatem wynik przetwarzania A/C wartości wielkości x(t) w chwili tt 

można zgodnie z wyrażeniami (2) i (6) przedstawić w postaci równania

Na rys.2 przedstawiono przykładowe histogramy błędów pomiaru wartości chwilowych 
przebiegu sinusoidalnie zmiennego w sytuacji, gdy wynik pomiaru jest obarczony tylko jednym 
z błędów: próbkowania lub kwantowana. Można przyjąć, że histogramy te mogą być wizualnie 
traktowane jako obraz funkcji gęstości prawdopodobieństwa błędu. Są one wyznaczane przy 
założeniu, że ogólna liczba próbek wynosi 106, a wartości błędów są zliczane w  200 przedziałach.

(3)

(4)

(5)

(6)

*a, M  = + \  = x( 0 + W (7)
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Rys.2. Histogramy błędów dla przebiegu sinusoidalnego próbkowanego losowo przy jedno
stajnym rozkładzie chwil próbkowania, a) błędu próbkowania przy założeniu, że względna

A
niepewność czasu próbkowania wynosi -^=10~2, gdy A, jest niepewnością graniczną

chwil próbkowania, T  okresem sinusoidy, b) błędu kwantowania 12 bitowego binarnego 
przetwornika A/C

Fig.2. Histograms o f  errors o f sinusoidal signal sampled at random moments with rectangular
A

distribution a) sampling error when relative sampling time ratio -^=10'2, where A, is

sampling uncertainty, T  is period o f  the signal, b) quantization error o f 12 bit A/D binary 
converter

W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki symulacyjnego wyznaczania rozkładu 
błędów na wyjściu przetwornika A/C dla sinusoidalnego przebiegu wejściowego próbkowanego 
losowo. Momenty próbkowania mają rozkład jednostajny. Wyznaczono niepewności cząstkowe 
błędów kwantowania i próbkowania, następnie na tej podstawie określono niepewność wyniku 
przetwarzania A/C korzystając z reguły geometrycznego składania niepewności.

2. GEOMETRYCZNE SKŁADANIE NIEPEWNOŚCI

Jak to wynika z przedstawionego opisu, przetwarzanie analogowo-cyfrowe wartości chwi
lowych przebiegu jest ciągiem dwóch działań. Najpierw następuje próbkowanie będące fizycznym 
pobieraniem wartości chwilowej przebiegu, a następnie kwantowanie uzyskanej próbki. Zatem 
błąd przetwarzania A/C jest wypadkową błędów obu tych działań. Miarą ogólnej dokładności 
pomiaru wartości chwilowych jest wypadkowa niepewność przetwarzania A/C. Możliwe jest 
oszacowanie obu składowych tej niepewności. Dla określonego przebiegu wejściowego i 
znajomości maksymalnych opóźnień procesu próbkowania możliwe jest oszacowanie niepewności 
próbkowania [1], Znajomość liczby bitów i kodu przetwornika A/C pozwala na określenie
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rozkładu błędów kwantowania, a tym samym i ich niepewności. Pozostaje do rozstrzygnięcia 
problem , w  jaki sposób można oszacować niepewność wypadkową przetwarzania A/C dla 
znanych niepewności cząstkowych próbkowania i kwantowania.

Jak to wynika z histogramów przedstawionych na rys.3, rozkład prawdopodobieństwa 
występowania błędu przetwarzania A/C zależy od wzajemnych proporcji błędów próbkowania 
i kwantowania, zależy także od kształtu przebiegu mierzonego. Nie można zatem stosować 
definicji niepewności tzw. standardowej proponowanej w [4], gdyż jest ona budowana na 
podstaw ie wariancji rozkładu błędów, a ta jest różna w odmiennych warunkach pomiaru. Do 
wyznaczania niepewności wypadkowej przyjęto tutaj regułę geometrycznego składania 
niepewności [2] bazującą na definiowaniu niepewności jako granicznej. Definicja ta określa 
niepew ność jako połowę szerokości przedziału, w którym „prawie na pewno” mieszczą się 
wszystkie wartości błędów pomiaru. Wyrażeniem liczbowym tego określenia jest poziom ufności 
99,73% dla rozkładu normalnego, co oznacza, że przedział niepewności ma szerokość 3 o, gdzie o 
jest odchyleniem standardowym. Dla każdego typu rozkładu możliwe jest wyznaczenie 
odpowiedniej szerokości przeddziału niepewności, jest to również proste działanie w przypadku 
badań symulacyjnych. Dla tego rodzaju definicji przy założeniu niezależności źródeł błędów 
m ożna stosować regułę geometrycznego składania niepewności cząstkowych charaktery
zujących błędy o różnych rozkładach. W rozpatrywanej sytuacji równanie składania niepewności 
przyjmuje postać

gdzie Ap jest niepewnością próbkowania, a Af —  kwantowania. Poniżej zestawiono wyniki

wyznaczenia niepewności zgodnie z równaniem (8) oraz porównano je z wynikami uzyskanymi 
w sposób symulacyjny.

3. WYNIKI ANALIZY NIEPEWNOŚCI PRZETWARZANIA A/C

W tablicach 1, 2 i 3 zestawiono wyniki obliczeń niepewności przetwarzania A/C, oznaczanej 
symbolem AM: uzyskane w dwojaki sposób. Symbolem AA/Ca oznaczono niepewność uzyskaną na 
podstawie równania (8), przy założeniu, że znane są wartości cząstkowych niepewności prób
kow ania Ap i kwantowania A . Symbolem Aa/Cs oznaczono niepewność wyznaczoną w sposób 
symulacyjny w takich samych warunkach, dla których zastosowano zależność (8).

Warunki badań można określić następująco. Przyjęto, że przebieg wejściowy jest sinusoidą 
o okresie próbkowania T  i amplitudzie równej 1. Przebieg ten jest próbkowany w chwilach th 
przy czym rozkład tych chwil jest jednostajny w zakresie 0 Wyni k próbkowania opisuje 
zatem zależność

(8)
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(9)

gdzie 6, jest losowym błędem chwili próbkowania o rozkładzie jednostajnym w  obszarze od + A, 
do - A,, Istotnym parametrem jest stosunek niepewności chwil próbkowania do okresu sinusoidy 
A
- j ; . Z zależności przedstawionych w [ 1 ] wynika, że zachodzi

U_ ( 10)

gdzie Um jest amplitudą przebiegu sinusoidalnego. Dla celów analizy przyjęto, że zachodzi T = 1 
i Um = 1, co powoduje, że wyrażenie (10) uzyskuje prostą postać

A , = A,- ( 11)

W ynik próbkowania jest następnie poddawany kwantowaniu zgodnie z zależnościami (4), 
(5) i (7). Wypadkowy błąd wyniku przetwarzania A/C jest określony jako

( 12)

gdzie q = — , « jest liczbą bitów przetwornika A/C. 
2”

Wartości niepewności wyników 8-bitowego przetwarzania A/C, Ap —  niepewność 
róbkowania, A? —  niepewność kwantowania, —  " '“ " " i " " 11 
w  sposób symulacyjny, AA/Ca - niepewność wypac

Tabela 1

JŚĆ

niepewność wypadkowa wyznaczona

A, 0,001 0,0005 0,0001 0,00005 0,00001

1 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019

Aj , 0,0026 0,0022 0,0020 0,0020 0,0020

. .  A,u-„ .............. 0,0023 0,0020 0,0020 0,0020 0,0019

Tabela 2

Wartości niepewności wyników 10-bitowego przetwarzania A/C

A» 0,001 0,0005 0,0001 0,00005 0,00001

A, 0,00049 0,00049 0,00049 0,00049 0,00049

A,.!,rs 0,0013 0,00088 0,00053 0,00050 0,00048

____A.-j/r»....... . 0,0011 0,00069 0,00049 0,00049 0,00049
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Tabela 3

Wartości niepewności wyników 12-bitowego przetwarzania A/C

0,001 0,0005 0,0001 0,00005 0,00001

. 0,00012 0,00012 0,00012 0,00012 0,00012

. A, 0,0010 0,00054 0,00019 0,00015 0,00012

A A.r„ 0,0010 0,00051 0,00016 0,00013 0,00012

N a podstawie zbioru wartości błędów uzyskanych za pomocą wyrażenia (12) określa się 
graniczną niepewność przetwarzania A/C oznaczoną w tablicach 1, 2 i 3 symbolem A ^ .  

Niepewność kwantowania określana jest zależnością

(13)

W celu uproszczenia interpretacji wyników przyjęto, że bit znaku jest dodatkowym bitem 
n +  1.

a) b)

- 10.

Rys. 3. Histogramy błędów przetwarzania A/C wartości chwilowych dla przebiegu sinusoidal
nego próbkowanego losowo. Przetwornik 12-bitowy. Rozkład błędów chwil próbkowania

jest jednostajny przy założeniu, że niepewność względna y -  wynosi: a) 10'3, b) 10'4, 

c) 10'2
Fig.3. Histograms o f  errors o f  sinusoidal signal sampled at random moments with rectangular 

distribution and converted by 12 bit binary A/D converter for relative sampling time ratio

a) — = 10‘\ b )  = 10'4,c) ^  = 10'2
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3 WNIOSKI

Z przytoczonych danych można wstępnie wnioskować, że geometryczna reguła składania 
granicznych niepewności cząstkowych może być stosowana do uzyskiwania w sposób analityczny 
wypadkowej niepewności przetwarzania A/C obejmującej zawrówno błędy próbkowania, jak 
i kwantowania. Występujące różnice między wartościam obliczonymi analitycznie i symulacyjnie 
nie mają istotnego znaczenia. Wynikają one ze skorelowania błędów kwantowania i próbkowania, 
co przede wszystkim związane jest z faktem, że kwantowaniu poddawane są wyniki obarczone 
błędami próbkowania, zatem kwantowaniu podlega zarówno wartość dokładna próbki, jak i błąd 
próbkowania. Korelacja ta jest największa dla zbliżonych wartości niepewności charaktery
zujących oba rodzaje błędów.

N ależy jednak zauważyć, że przytoczone wyniki uzyskano dla określonego sposobu 
próbkowania, jednostajnego rozkładu błędów chwil próbkowania i sinusoidalnego przebiegu 
wejściowego. Bardziej jednoznaczną ocenę przydatności geometrycznego składania 
niepewności i kwantowania uzyska się prowadząc badania w opisany sposób dla różnych 
rozkładów niepewności czasowych oraz niesinusoidalnych przebiegów wejściowych.

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Michał Szyper

Wpłynęło do Redakcji dnia 5 maja 1997
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A bstrac t

Measuring instantaneous values o f quantities varying in time is carried out in two steps. The 
first one is sampling, the second one is quantization performed by A/D converter. Therefore, the 
measured results are loaded by two kinds o f error - sampling and quantization errors. When the 
sampling is a random process both errors are o f stochastic character. To evaluate resultant 
uncertainty of the measured results, when the partial sampling and quantization uncertainties are 
known, one may use geometrical procedure o f adding uncertainties. Some results o f  analysis 
o f such procedure in situation where the input signal is sinusoidal has been dscribed in the paper. 
A comparison of final uncertainty evaluation results obtained both in the analytical and simulation 
ways has been presented, too.
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NAPIĘCIOWY TRANSFER AC-DC

Streszczenie. W pracy przedstawiono wybrane właściwości elementów napięcio
wego transferu AC-DC budowanego w Instytucie Metrologii i Automatyki Elektro
technicznej Politechniki Śląskiej. Zbadano wpływ właściwości zastosowanego termi
cznego przetwornika wartości skutecznej, woltomierza realizującego pomiar napięcia 
wyjściowego przetwornika, przełącznika transferowego oraz użytych kalibratorów na 
przebieg transferu. Przeanalizowano wpływ czasu martwego przełącznika na czas 
ustalania się temperatury grzejnika przetwornika. Podano również zastosowanie transferu 
oraz jego inherentną stabilność.

VOLTAGE AC-DC TRANSFER

Summary. In this paper the properties of components of the voltage ac-dc transfer 
built in the Institute of Metrology and Electrotechnical Control at the Silesian Technical 
University in Gliwice are presented. The effect of the thermal RMS converter, voltmeter 
used to measure the output voltage of the converter, transfer switch and used calibrators 
on the transfer process is investigated. The effect of the dead time o f the transfer 
switch on the settling time of the heater temperature is analysed. The application of 
the transfer and its inherent stability is also given.

1. WSTĘP

Wartość skuteczna jest najczęściej stosowaną miarą napięcia i prądu przemiennego, gdyż 
umożliwia określenie właściwości energetycznych sygnału za pomocą napięcia stałego, którego 
jednostka jest realizowana z dużą dokładnością [1]. Najdokładniejszą, w chwili obecnej, reali
zację miary wartości skutecznej zapewnia metoda termiczna, w której wykorzystuje się termiczny 
przetwornik wartości skutecznej (TPWS) [2, 3], W przetworniku takim występuje grzejnik oraz 
sprzężony z nim termicznie czujnik termometryczny w postaci złącza termoelektrycznego 
lub wielu złącz połączonych szeregowo. Etalonowe TPWS są wzorcami liczalnymi [4, 5], 
Właściwości metrologiczne pozostałych przetworników wyznacza się przez porównanie
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z etalonowymi TPWS. W praktyce wzorcowa realizacja miary wartości skutecznej napięcia 
przemiennego polega na wytworzeniu prawie sinusoidalnego napięcia za pomocą kalibratora 
napięcia przemiennego. Wartość skuteczną tego napięcia określa się przy wykorzystaniu TPWS 
metodą podstawienia napięcia stałego wytworzonego za pomocą kalibratora napięcia stałego. 
Procedura ta nazywana jest transferem AC-DC. Proces wzorcowania TPWS jest niekiedy również 
nazywany transferem AC-DC. Wzorcowa procedura transferu AC-DC stawia dość duże wyma
gania operatorowi oraz jest bardzo czasochłonna. Z tego powodu dąży się do jej zautoma
tyzowania [6], Koszt poszczególnych elementów transferu jest duży. W skład typowego transferu 
wchodzą kalibratory napięcia przemiennego i stałego, odpowiednia liczba TPWS, nanowolto- 
mierze napięcia stałego, przełącznik transferowy oraz oprogramowany sterownik. Osiągnięcie 
dużej dokładności transferu wymaga zbadania właściwości jego poszczególnych elementów 
składowych. W pracy przedstawiono wyniki badań elementów transferu AC-DC budowanego 
w Instytucie Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej Politechniki Śląskiej

2. ELEMENTY SKŁADOWE TRANSFERU

W skład zbudowanego transferu wchodzi termiczny przetwornik wartości skutecznej 
umieszczony w odpowiedniej obudowie, multimetr Datron 1271, realizujący pomiar napięcia 
wyjściowego TPWS, kalibrator napięcia przemiennego Fluke 5200A, kahbrator napięcia stałego 
Meratronik Z 183, ręczny przełącznik transferowy oraz komputer klasy IBM PC wyposażony 
w kartę GPIB. Schemat układu pomiarowego przedstawiono na rys. 1.

Kalibrator 
napięcia 

przemiennego

Kalibrator
napięcia
stałego

Przełącznik
transferowy

Sterownik
GPIB

TPWS

 r r

Nanowoltomierz 
napięcia stałego

y \ / \ */ \

Rys. 1. Ogólny schemat stanowiska do napięciowego transferu AC-DC 
Fig 1 The general diagram of the system for the voltage ac-dc transfer



Napięciowy transfer AC-DC 95

3. WYNIKI BADAŃ TERMICZNEGO PRZETWORNIKA WARTOŚCI SKUTECZNEJ, 
ZASTOSOWANEGO W TRANSFERZE

W transferze zastosowano jednozłączowy termiczny przetwornik wartości skutecznej firmy 
Best Technology w obudowie typu Standard o następujących parametrach:

— nominalny prąd grzejnika IN = 10 mA,

— nominalne napięcie wyjściowe EN = 10... 13 mV,

— rezystancja grzejnika Ra = 50 Q,

— rezystancja termoelementu Ra = 8 Q.

IG (mA)

Rys.2. Zależność rezystancji grzejnika od przepływającego przezeń prądu. Linia ciągła — przed 
wystarzeniem, linia przerywana — po wystarzeniu 

Fig.2. The heater resistance vs. heater current. Solid line — before ageing, dashed line —  after 
ageing

Pomiar rezystancji Ra grzejnika metodą techniczną przy prądzie stałym wykazał jej zależność 
od kwadratu prądu pomiarowego. Zjawisko to powoduje zwiększenie różnicy transferowej 
przetwornika dla napięć o małych częstotliwościach (10 Hz...500 Piz) [5] oraz zwiększenie
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temperaturowego współczynnika napięcia wyjściowego [6], W celu zmniejszenia temperaturo
wego współczynnika rezystancji grzejnik wystarzono przez kilkadziesiąt godzin przepuszczając 
przez niego prąd nominalny. Po wystarzeniu rezystancja grzejnika wzrosła o kilka procent, 
natomiast jej zależność od prądu grzejnika zmniejszyła się o około 30%. Na rys.2 przedstawiono 
zależność rezystancji grzejnika od prądu przed i po wystarzeniu. Wpływ zależności rezystancji 
grzejnika od prądu na różnicę transferową przetwornika w zakresie małych częstotliwości jest 
zminimalizowany przez włączenie w obwód grzejnika rezystora zakresowego [5]

Termiczna stała czasowa [6] przetwornika jest równa około 0,4 s. Doświadczalnie stwier
dzono, iż przy przepływie przez grzejnik prądu znamionowego temperaturowy współczynnik 
napięcia wyjściowego przetwornika jest równy - 0,13%/K. Główną przyczyną tego zjawiska 
jest zależność ilości energii wypromieniowanej z grzejnika od temperatury obudowy [6] W celu 
zminimalizowania wpływu szybkich zmian temperatury otoczenia na napięcie wyjściowe 
przetwornik umieszczono w obudowie mosiężnej o masie około 2,5 kg (rys.3).

gniazdo 
typu TWIN

b)
niazdo 

UCY

10 mm
I-------- 1

blok 
izotermiczny

przetwornik

Rys.3. Szkic obudowy przetwornika: a) widok od strony gniazda wejściowego, b) widok z góry 
Fig.3. The sketch of the converter housing: a) view from the input connector side, b) top view
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Przetwornik termiczny został zamocowany w mosiężnym bloku izotermicznym, odizolo
wanym cieplnie od obudowy za pomocą warstwy teflonu. Gniazdo wejściowe, typu UCY, zostało 
odizolowane od obudowy za pomocą podkładki teflonowej. Gniazdo to, w razie potrzeby, 
może być zastąpione gniazdem typu N, które jest coraz powszechniej stosowane we wzorcowych 
TPWS. Zastosowanie gniazda wyjściowego typu Twin umożliwia zminimalizowanie wpływu sił 
termoelektrycznych. Obudowa jest uniwersalna. Można umieścić w niej przetworniki jedno- 
złączowe różnych typów, w tym również wzorcowy przetwornik jednozłączowy firmy Best 
Technology, którego zakup planuje się w przyszłości. Efekt minimalizacji zmian temperatury 
otoczenia przedstawiono na rys.4.

Rys.4. Zmiany temperatury otoczenia dot i dryft napięcia wyjściowego Ą, przetwornika bez 
rezystora zakresowego (UG = 0,4 V)

Fig.4. Ambient temperature changes da, and output voltage drift Ą. of the converter without the 
range resistor (UG = 0,4 V)

Różnica rewersyjna przetwornika, zdefiniowana następująco:

0.35

3 4 5 6 7 8 9

t (h)

(1)
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gdzie EOC+ i są napięciami wyjściowymi przetwornika odpowiadającymi napięciom grzejnika
równym odpowiednio Ua = i UG = Uoc. została zmierzona za pomocą kalibratora napięcia 
stałego Meratronik Z 183. Dla Ua = 0,4 V otrzymano <5r = 1,0-10'4. Różnica rewersyjna 
wielozłączowych, etalonowych TPWS jest o rząd mniejsza.

Funkcja przetwarzania TPWS, czyli zależność stałego napięcia wyjściowego E  od napięcia 
Ua podanego na grzejnik ma następującą postać:

E  = ku ;, (2)

gdzie: k — stała przetwarzania,

n — wykładnik funkcji przetwarzania.

Znajomość wykładnika funkcji przetwarzania jest niezbędna w przypadku wykorzystania 
przetwornika w zautomatyzowanym transferze AC-DC. Parametr ten wyznaczono dla małych 
przyrostów Ua korzystając z następującej zależności przybliżonej:

AE 
E

U0

(3)

Pomiar ten wykonano korzystając z automatycznego systemu pomiarowego. Wyniki 
przedstawiono na rys. 5.

Nie przeprowadzono wzorcowania przetwornika ze względu na brak etalonowego TPWS. 
Na podstawie danych katalogowych przetwornika szacuje się, iż jego różnica transferowa, 
definiowana następująco

*  _  u AC  ”  U DC

* ~ u * r  ’ (4)

gdzie Eac i EDC są napięciami wyjściowymi odpowiadającymi napięciom grzejnika UG równym 
odpowiednio UAC i jest mniejsza od MO*4 dla częstotliwości napięcia na grzejniku równej 
1 kHz. Planuje się przeprowadzenie wzorcowania przetwornika w laboratorium Physikalisch- 
Technische Bundesanstalt.
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Rys. 5. Zależność wykładnika funkcji przetwarzania n od napięcia wejściowego (rezystor 
zakresowy Rz = 75 Q)

Fig.5. The exponent n of the transfer function of the converter vs. input voltage (range resistor 
Rz = 75 Q)

4. WOLTOMIERZ DO POMIARU NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO TPWS

Pomiar napięcia wyjściowego przetwornika realizowany jest za pomocą multimetru Datron 
1271. Przyrząd ten umożliwia pomiar napięcia stałego z rozdzielczością 1 nV. Tak dużą roz
dzielczość osiągnięto przez zastosowanie metody uśrednienia wielu pomiarów, a więc inaczej niż 
w przypadku nanowoltomierzy, w których dużą rozdzielczość osiąga się poprzez wzmacnianie 
sygnału za pomocą wzmacniaczy o bardzo małym dryfcie temperaturowym i małych szumach [8], 
Z tego powodu szumy woltomierza multimetru Datron są większe niż szumy współczesnego 
nanowoltomierza (rys.6)

UG (V)
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t (min)

Rys.6. Szumy woltomierza multimetru Datron 1271. Pomiar wykonano przy zwartych zaciskach 
wejściowych na zakresie 100 mV przy rozdzielczości 8 cyfr 

Fig. 6. The noise of the voltmeter of the Datron 1271 multimeter. The measurement was taken 
with shorted input terminals on 100 mV range and resolution 8 digits.

Szumy te zwiększają niepewność pomiaru stałego napięcia wyjściowego TPWS i zgodnie 
z zależnością (3) wpływają na niepewność pomiaru napięcia podanego na grzejnik. Maksymalny 
błąd pomiaru wartości skutecznej metodą podstawienia napięcia stałego, wywołany szumami 
woltomierza, jest równy

gdzie: Es?max — wartość międzyszczytowa napięcia szumów woltomierza, 

n — wykładnik funkcji przetwarzania TPWS,

E  — napięcie wyjściowe TPWS.

W danym przypadku składowa niepewności realizacji wartości skutecznej napięcia 
przemiennego związana z szumami woltomierza jest mniejsza od około 6-10'6.

Wpływ dryftu zera woltomierza można zminimalizować poprzez zastosowanie odpowiedniej 
sekwencji podstawienia napięcia grzejnika [7], Doświadczalnie stwierdzono wpływ sił termo
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elektrycznych, które powstają na zaciskach wejściowych multimetru pod wpływem niewielkiej 
różnicy temperatury wywołanej ruchem powietrza. Zjawisko to zminimalizowano przez osłonięcie 
zacisków wejściowych.

W przyszłości planuje się zastąpienie tego przyrządu nanowoltomierzem napięcia stałego.

5. KALIBRATORY ZASTOSOWANE W TRANSFERZE

W torze stabilizacji napięcia wyjściowego użytego kalibratora napięcia przemiennego 
typu Fluke 5200A zastosowany jest prostownik operacyjny reagujący na wartość szczytową 
Napięcie wyjściowe kalibratora charakteryzuje się dobrą stabilnością wartości napięcia wyj
ściowego (producent deklaruje dobowe zmiany mniejsze od 0,005% wartości nastawionej). Przy 
sterowaniu kalibratora przez wbudowany interfejs GPIB obserwuje się trwający około 0,2 s zanik 
napięcia na zaciskach wyjściowych, występujący przy zmianie zakresu częstotliwości genero
wanego napięcia (np. z 1 kHz na 5 kHz). Wpływ tego zjawiska należy uwzględnić przy określaniu 
czasu przeznaczonego na ustalenie temperatury grzejnika TPWS. Zaciski wyjściowe kalibratora 
umożliwiają dwu- albo czteroprzewodowe połączenie z grzejnikiem przetwornika. Przy połą
czeniu czteroprzewodowym, odłączenie zacisków SENSE może być przyczyną uszkodzenia 
grzejnika TPWS, gdyż na zaciskach wyjściowych występuje napięcie większe o około 2 V od 
wartości nastawionej. Ponadto odłączenie zacisków SENSE podczas komutacji wydłuża czas 
ustalania się napięcia wyjściowego. Stabilność długoterminowa oraz dokładność kalibratora będą 
przedmiotem dalszych badań.

Zastosowany kalibrator napięcia stałego typu Meratronik Z183 jest kalibratorem starszej 
generacji. W celu zmiany biegunowości napięcia stałego podawanego na grzejnik TPWS 
wymagane jest zastosowanie zewnętrznego przełącznika, umożliwiającego przełączanie przewodu 
uziemiającego. Deklarowana przez producenta dokładność jest równa 0,04%. Zaciski wyjściowe 
kalibratora umożliwiają dwu- albo czteroprzewodowe połączenie z grzejnikiem przetwornika. 
Przy połączeniu czteroprzewodowym, odłączenie zacisków SENSE może być przyczyną uszko
dzenia grzejnika TPWS, gdyż na zaciskach wyjściowych występuje napięcie równe w przybliżeniu 
120% nastawionego zakresu. Wbudowany interfejs IEC-625 umożliwia zastosowanie kalibratora 
w automatycznym systemie pomiarowym.

6 PRZEŁĄCZNIK TRANSFEROWY

Komutacja napięć podawanych na grzejnik przetwornika realizowana jest za pomocą 
ręcznego obrotowego przełącznika. Umożliwia on realizację połączenia dwu- oraz czteroprze- 
wodowego pomiędzy zaciskami kalibratorów oraz grzejnikiem przetwornika. Trzy pozycje rotora
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umożliwiają podanie na grzejnik przetwornika napięcia stałego (DC+), napięcia przemiennego 
(AC), oraz napięcia stałego o odwróconej biegunowości (DC-). Rezystancja pojedynczego 
styku przełącznika jest mniejsza od 20 mQ, a siła termoelektryczna zmierzona na zaciskach 
natychmiast po odłączeniu napięcia nie przekracza 0,1 pV. Czas martwy przełącznika tm 
(czyli czas zaniku napięcia na zaciskach wyjściowych przełącznika podczas przełączania) zależy 
od umiejętności operatora. Przeciętnie tm < 50 ms. Zjawisko to jest przyczyną chwilowego 
obniżenia temperatury grzejnika. Pomiar napięcia wyjściowego TPWS powinien być przepro
wadzony po ponownym ustaleniu się temperatury grzejnika. Teoretycznie czas ten dąży do 
nieskończoności. W praktyce pomiaru napięcia wyjściowego TPWS dokonuje się po czasie tm,n 
od ostatniej komutacji. Dla przyjętej, względnej różnicy 6 pomiędzy aktualną i ustaloną wartością 
napięcia wyjściowego czas ten oblicza się z zależności

gdzie t  — termiczna stała czasowa przetwornika.

tm i*)

Rys.7. Zależność czasu tmi„ ustalenia się temperatury grzejnika od czasu martwego tm przełącznika 
transferowego. Linia ciągła — dla przetwornika o termicznej stałej czasowej równej 0,4 s, 
linia przerywana — dla przetwornika o termicznej stałej czasowej równej 4 s 

Fig.7. Relation between the settling time tmjn of the heater temperature and the dead time tm of the 
transfer switch. Solid line — values for a thermal converter with time constant equals 0.4 s, 
dashed line — values for a thermal converter with time constant equals 4 s
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Na rysunku 7 przedstawiono zależność tmi„ od czasu martwego dla przetworników o dwóch 
różnych, termicznych stałych czasowych Dla obliczeń przyjęto 3 = MO'6.

Przy założeniu, że proces nagrzewania grzejnika charakteryzuje się inercją pierwszego rzędu, 
czas t^, wymagany na ustalenie się temperatury po podaniu napięcia na zimny grzejnik obliczyć 
można z zależności

f-  = Tln{> (7)

Dla r  = 0,4 s oraz ó = 1 ■ 10'6 otrzymuje się = 6 s. W praktyce, w celu wyeliminowania 
wpływu powolnego procesu nagrzewania się mosiężnej obudowy przetwornika, pierwsze 
podstawienie AC-DC jest dokonywane po upływie kilkunastu minut od podania napięcia na zimny 
grzejnik. Po tym czasie dryft napięcia wyjściowego jest w przybliżeniu liniowy i jego wpływ może 
być zminimalizowany za pomocą odpowiedniej sekwencji podstawienia AC-DC [6, 7], Wpływ 
nagrzewania obudowy jest mniejszy dla przetworników o małym temperaturowym współczynniku 
napięcia wyjściowego.

7. STEROWNIK SYSTEMU

Automatyczny system pomiarowy do transferu AC-DC nie stawia dużych wymagań co do 
szybkości transmisji danych po magistrali sterującej. Jako sterownik wystarcza komputer klasy 
IBM PC wyposażony w kartę interfejsu GPIB. Oprogramowanie systemu zrealizowano przy 
wykorzystaniu uniwersalnego, rezydentnego interpretera. Ułatwia to przenoszenie oprogramo
wania na komputery klasy HP 9000, często stosowane w państwowych laboratoriach transferów 
AC-DC

8. ZASTOSOWANIE TRANSFERU I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ

Zbudowany transfer AC-DC umożliwia między innymi wzorcowanie kahbratorów napięcia 
przemiennego, używanych do wzorcowania woltomierzy napięcia przemiennego. Stanowisko 
umożliwia realizację pełnego napięciowego transferu AC-DC oraz AC-AC w zakresie częstotli
wości wytwarzanych przez zastosowany kalibrator napięcia przemiennego (od 10 Hz do 1 MHz). 
W tym samym paśmie częstotliwości stanowisko umożliwia automatyczny pomiar błędu częstotli
wościowego kalibratora napięcia przemiennego metodą niepełnego transferu AC-AC [9], 
Inherentna stabilność systemu pomiarowego jest mniejsza od 1-10'6. Opracowane programy 
komputerowe pozwalają na automatyczny pomiar istotnych parametrów metrologicznych 
termicznych przetworników wartości skutecznej oraz na badanie wpływu zmian temperatury 
otoczenia na proces transferu.
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Stanowisko jest systematycznie rozbudowywane. Między innymi trwają prace nad
skonstruowaniem przełącznika transferowego sterowanego za pomocą szyny GPIB. W przyszłości
planuje się taką rozbudowę stanowiska, aby możliwe było komparowanie wzorcowych TPWS.
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Abstract

In the paper a system for voltage ac-dc transfer standard is described. The basic parameters of 
the single junction thermal converter (SJTC) used in the transfer are given: heater resistance and 
its ageing, temperature coefficient of the output voltage (-0,13%), thermal time constant (0,4 s), 
dc reversal difference (1-1 O'4) and exponent of the transfer function of the converter. The value 
of the last parameter shows a great dependence on the heater voltage (Fig. 5). The SITC is placed 
in a heavy brass enclosure to increase the thermal lagging. A Datron 1271 multimeter is used to 
measure the very small dc output voltage of the SJTC. The effect of the input noise of the
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multimeter on the uncertainty of the transfer is estimated (Eq.5). The properties o f voltage 
calibrators used in the system are presented as well. The effect of the dead time of the transfer 
switch and the thermal time constant o f the converter is theoretically analysed. Equations (6) 
and (7) estimate the time needed to settle the output voltage. At present the system can be used 
for calibration of ac voltage calibrators in the frequency range from 10 Hz to 1 MHz. Its inherent 
stability is better than H O '6. Computer programs specially developed for the system allow 
determination of basic parameters of the thermal RMS converters in automatic or semiautomatic 
manner.
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W ZORCOW ANIE INDUKCYJNYCH DZIELNIKÓW NAPIĘCIA 
STOSOW ANYCH W TRANSFERZE AC/DC

Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę wzorcowania dzielnika indukcyjnego, 
wykorzystującą ideę układów z przełączanymi kondensatorami. Opracowane zostały 
algorytmy przełączeń i pomiarów minimalizujące wpływ dokładności zastosowanego 
przetwornika RM S/DC oraz pojemności pasożytniczych na wyniki wzorcowania. 
Prezentowana metoda umożliwia wyznaczenie błędu przekładni dzielnika przy 
częstotliwościach do 1 MHz.

CALIBRATION OF INDUCTIVE VOLTAGE DIVIDER 
USED IN AC/DC TRANSFER

Summary. The method o f  calibration o f inductive voltage divider (IVD) based on 
switched capacitors is described. Algorithms minimising influence o f the error o f RMS/DC 
converter as well as residual capacitances, are given. The method presented makes it 
possible to find the in-phase IVD error in the frequency range o f up to 1 MHz.

1. WPROWADZENIE

Błędy wzorcowych indukcyjnych dzielników napięcia wyznacza się najczęściej metodą 
bootstrap lub straddling. Są to metody charakteryzujące się odmiennymi zasadami działania, 
własnymi algorytmami pomiarów oraz odpowiednimi równaniami do obliczania błędu przekładni 
badanego dzielnika [1, 2], M etody te, bazujące na pomiarze składowych napięć błędu, umożli
wiają wyznaczenie błędów modułowych i kątowych przekładni przy częstotliwościach 
akustycznych z niepewnością bezwzględną rzędu 1 ppm. Ze wzrostem częstotliwości rosną 
trudności pomiaru składowej urojonej napięcia błędu, co uniemożliwia także dokładny pomiar 
składowej rzeczywistej. Z tego powodu przy częstotliwościach powyżej 100 kHz niemożliwe 
staje się dokładne wyznaczenie nie tylko błędu kątowego, ale i błędu modułowego.
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Prezentow ana w artykule metoda umożliwia wyznaczenie błędu 6, przekładni Z), zdefi
niowanej dla wartości skutecznych napięcia wejściowego i wyjściowego [3]

gdzie: Ut —  wartość skuteczna napięcia na badanej sekcji dzielnika, Uj —  wartość skuteczna 
napięcia nay-tej sekcji.

Definicja (1) przekładni dzielnika jest odpowiednia, gdy dzielnik jest stosowany np. w  torze 
kalibracji transferu AC/DC [4, 5, 6], Oszacowany został wpływ przesunięcia kątowego 
napięć poszczególnych sekcji na sens definicji (1). Błąd wynikający z sumowania arytmetycznego 
napięć Up zamiast geometrycznego, przy przesunięciu kątowym poszczególnych napięć 
wynoszącym około 1', przybiera wartość maksymalną 0.4 ppm (przypadek gdy różnica między 
sum ą arytmetyczną i geometryczną jest największa). Zależności fazowe napięć występujących 
w  definicji przekładni dzielnika są w tym przypadku nieistotne i nie wpływają na wynik 
wzorcowania transferu AC/DC.

2. OPIS M ETODY WZORCOWANIA DZIELNIKA

M etoda wzorcowania indukcyjnych dzielników napięcia w układzie z przełączanymi 
kondensatoram i polega na wyprostowaniu napięć kolejnych sekcji dzielnika, naładowaniu 
przełączalnych kondensatorów tymi napięciami i na pomiarze napięć stałych występujących 
na odpowiednio połączonych kondensatorach. Pomiar napięć stałych umożliwia osiągnięcie 
większej dokładności wzorcowania niż w przypadku pomiaru napięć zmiennych.

Procedura pomiarowa odbywa się w dwóch fazach (rys. 1). W pierwszej fazie następuje 
kolejne naładowanie połączonych szeregowo kondensatorów C,...C ,0 za pomocą przetwornika 
RM S/DC przyłączanego do kolejnych sekcji wzorcowanego dzielnika. Kondensatory te są 
ładowane napięciami UIDC...UI0DC. Numer indeksu danego napięcia oznacza numer sekcji 
dzielnika, której to napięcie odpowiada. Ponadto, z sekcji /, dla której będzie wyznaczany 
błąd przekładni, ładowane są połączone równolegle kondensatory Cp.l--Cp.10 do napięcia UiDC.

Druga faza procedury pomiarowej polega na zmianie połączenia kondensatorów Cp ,...Cpl0 
z równoległego na szeregowe i bezpośrednim pomiarze różnicy napięć stałych występujących na 
obu łańcuchach kondensatorów, tj. C,...C10oraz Cp l...Cp l0. Różnicę napięć oznaczono przez At/, 
(rys. Ib).
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Rys. 1. Schemat połączenia przełączalnych kondensatorów: a) w pierwszej fazie procedury 
pomiarowej, b) w drugiej fazie procedury pomiarowej 

Fig. 1. Diagram o f connection o f  switched capacitors: a) in the first stage o f  measurement 
procedure, b) in the second stage o f measurement procedure
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Napięcia wyjściowe przetwornika RMS/DC dla kolejnych sekcji dzielnika można wyrazić 
równaniami:

(2)

w których przez U,...U ,0 oznaczono wartości skuteczne napięć przemiennych kolejnych sekcji,
przez kv oznaczono stałą przetwarzania przetwornika, a przez hp jej błąd. Błąd hp nie jest znany,
ale w czasie wszystkich pomiarów jest stały, ponieważ przetwornik pracuje prawie w tym samym 
punkcie charakterystyki przetwarzania.

Z równań (1) oraz (2) można określić przekładnię dzielnika w funkcji napięć wyjściowych 
przetwornika RMS/DC, którymi ładowane są przełączalne kondensatory. Napięcia na szeregowo 
połączonych łańcuchach kondensatorów (rys.Ib) wynoszą:

10 10

i / , = E ^  = V ( i - V ' E ^ ,  (3)
>1 Ż-l

10-1/^= 10 -V  O-«,)-tf,- (4)

Z rys. Ib wynika, że:

10' Uf#. = U' -  LU,. (5)

Po podstawieniu zależności (3) i (5) do (1) otrzymuje się:

Dt = 0.1 • 1 - -
AU, 
U (6)

Równanie to jest niezależne od błędu 6p zastosowanego przetwornika RMS/DC.

Celem wzorcowania dzielnika jest wyznaczenie błędów przekładni poszczególnych sekcji 

dzielnika zgodnie z definicją:

\  = - D r D ^  (7)

gdzie: DiN jest znamionową przekładnią /-tej sekcji dzielnika równą 0,1.
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Uwzględniając zależności (6) i (7) otrzymuje się równanie, na podstawie którego można 
obliczyć błąd ó, badanej sekcji dzielnika:

_A
10 -U (8)

Z równania (8) wynika, że w celu wyznaczenia błędu 5, wystarczy zmierzyć bezpośrednio 
napięcie różnicowe AU, oraz sumaryczne napięcie Us na łańcuchu szeregowo połączonych
kondensatorów Cj.

3. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA UKŁADU POMIAROWEGO

Układ pomiarowy (rys.2) można podzielić na część zmiennoprądową i część stało- 
prądową. Napięcia poszczególnych sekcji badanego dzielnika są przetwarzane na napięcia stałe 
przez przetwornik RMS/DC, który może pracować w paśmie częstotliwości 0...1 MHz 
(np.: AD536AKH [7]).

Rys.2. Schemat blokowy układu pomiarowego do wzorcowania dzielników 
Fig.2. Block diagram o f the circuit for calibration o f IVD

Układ przełączający jest zbudowany ze sterowanych, zgodnie z procedurą opisaną w p. 2, 
kluczy analogowych. Układ ten dołącza przetwornik RMS/DC do kolejnych sekcji dzielnika 
oraz do odpowiednich kondensatorów styrofleksowych. Kondensatory umieszczono w ekranach 
o sterowanych potencjałach (p. 4). Potencjały ekranów w obu fazach procedury pomiarowej są
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równe potencjałom „górnych okładzin” (okładzin o wyższym potencjale) ekranowanych 
kondensatorów. Układ wyjściowy podaje na wejście woltomierza DC napięcie różnicowe At/, 
oraz sumaryczne napięcie Us.

4 EKRANOWANIE PRZEŁĄCZANYCH KONDENSATORÓW

Jedną z głównych przyczyn powstawania błędów pomiarowych w układzie przedstawionym 
w p. 3 jest upływność pojemności pasożytniczych. Wynika ona ze zmian potencjałów okładek 
kondensatorów przy ich przełączeniach związanych z przejściem między pierwszą a drugą fazą 
pomiaru. Szczególnie duże zmiany potencjałów okładek występują w kondensatorach Cp !...Cp l0 
przy zmianie ich połączenia z równoległego na szeregowe.

W pływ pojemności pasożytniczych można opisać za pomocą schematu zastępczego 
kondensatora przedstawionego na rys.3.

Rys.3. Schematy zastępcze kondensatora: a) nieekranowanego, b) ekranowanego 
Fig.3. Equivalent diagram o f the capacitor: a) without shield, b) shielded

Do budowy układu pomiarowego użyto kondensatorów o pojemności znamionowej 
Cj =  lpF . Pojemności C j, i Cj2 są pojemnościami montażowymi i można przyjąć ich wartość 
na poziomie 1 pF [8], natomiast pojemności Cile i Cj2c są rzędu 10 pF [3], Pojemność Cje 
będzie przeładowywana z układu sterującego potencjałami ekranów i nie będzie wpływać na 
dokładność pomiarów.

Wyprowadzenia kondensatorów zostały połączone z układem kluczy analogowych prze
wodami koncentrycznymi zgodnie ze schematem na rys 4. Ekran wewnętrzny przewodu kon
centrycznego jest połączony z wyprowadzeniem okładziny kondensatora o wyższym potencjale 
równym potencjałowi, jakim jest wysterowany ekran kondensatora.
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Cj

S te row any  cy frow o  
k lu c z  an a lo g o w y

Rys.4. Schemat połączenia kondensatora przełączanego ze sterowanym cyfrowo kluczem 
analogowym

Fig.4. The diagram o f connection between switched capacitor and digitally-controlled analog 
switch

Przeprowadzono analizę wpływu pojemności pasożytniczych na dokładność wzorcowania 
dzielników w  układzie pomiarowym z kondensatorami nieekranowanymi i ekranowanymi. 
Określone zostały ładunki elektryczne występujące na okładzinach kondensatorów w  pierwszej 
fazie procedury pomiarowej (rys. la). Dla układu pomiarowego z nieekranowanymi pojemno
ściami (rys.3a) ładunki zgromadzone na pojemnościach Cj, Cj „ Cj2 wyrazić można wzorami.

Q r c /  upc

e „  = c ,  • Vjoc, (9)

Q j.l  ~  C j 2  ' P (, - 1)DC

gdzie VjDC jest potencjałem węzła j  (j = 0 .10):

V * c - ±  Ux*  (10)k-1

Potencjał V0DC węzła 0 wynosi 0 (masa układu). Ładunki zgromadzone na pojemnościach CpJ, 
CpJ,„ CpJ 2 wynoszą:

Q -C . •^PJ PJ

Qpj,\ = Cpj i * • (11)

O = C 'V^PJ\2 PJ.2 (i -1 )DC

W przypadku gdy jest wyznaczany błąd /'-tej sekcji dzielnika potencjały VlDC oraz V(I.,,DC 
oblicza się zgodnie ze wzorem (10) dla j  = i. Korzystając z zasady zachowania ładunku oraz 
metody potencjałów węzłowych ułożono układ 20 równań (12) opisujący bilans ładunków 
w układzie przełączalnych kondensatorów w drugiej fazie procedury pomiarowej:
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0 . + 01.1 + Qx2 - 0 2 - y ,i (C. + C.,  + C2, + Cl) -  V2 ■ C2 

02+ 02 ,+ 03, - 03= 2̂ (C2 * q ,  + c „  + C3) - y 3 c , - v , c 2

0 »  +  0 9 ,  +  0 1 0 .2  _  0 1 0  =  ^ 9  ( ^ 9  +  ^ 9 ,1  +  ^ 1 0 ,2  +  ^ l o )  ”  ^ 1 0  ' ^ 1 0  ^ 8  ' ^ 9

0io + 0io,i + 0/,o.2 “ 0 /,o  = K1# (C10 + C101 + Ĉ 101 + Cp 10) -  Fn • C 10 -  F# • C10

0/,9 + 0*9, + 0/.1O.2 _ 0/.1O = 1̂1 (̂ >,9 + >̂.9, + >̂.10,2 + C„o) _ 1̂2 ’ >̂.9 " Vl0 ’ C,10 

0/ 8 + 0/.8.1 + 0/.9,2 ~ 0*9 = 1̂2 (̂ >.8 + >̂,8,1 + ^>,,2 + *->,9) _ 1̂3 ’ p̂.i ~ 1̂1 ' >̂.9

0 /.1  + 0 /.1,  + 0 / „  - 0 /,2  " ^19 (^>,1 + >̂,1.1 + ('/,2.2 + ^/,) “ ^20 ‘ *->, _ ^18 ' ^ /.2

0 ,, ,+ 0,,=  r2o(C,,2 + C ,,)-F19-C,1

gdzie: V,...V20 —  potencjały węzłów 1 ...20 (rys.Ib). Po podstawieniu równań (9) i (11) do (12) 
oraz zadaniu wartości napięć stałych UIDC...UI0DC można wyliczyć potencjał V20 = AU„ a następnie 
na podstawie wzoru (8) błąd 6i r badanej sekcji dzielnika.

W  przypadku układu pomiarowego z ekranowanymi pojemnościami również wyznaczono 
równania opisujące ładunki elektryczne okładzin przełączalnych kondensatorów, a następnie 
układ równań bilansujący te ładunku w drugiej fazie procedury pomiarowej. Podczas tych obliczeń 
uwzględniono potencjały ekranów kondensatorów. Podobnie jak w  poprzednio opisywanym 
układzie pomiarowym, dla układu z ekranowanymi pojemnościami wyliczono napięcie różnicowe 
AU, oraz błąd 5ir badanej sekcji dzielnika.

Podczas symulacji komputerowej dla zadanych wartości błędu ó, przekładni dzielnika 
w  układzie pomiarowym z kondensatorami idealnymi (bez pojemności pasożytniczych) 
określono odchyłki napięcia badanej sekcji, które te błędy wywołują. Następnie dla zadanych 
napięć UIDC...UWDC, gdzie napięcie sekcji badanej obarczono wcześniej określoną odchyłką, 
przeprowadzono obliczenia błędu ó, r badanej sekcji dzielnika zarówno w układzie pomiarowym 
z pojemnościami nieekranowanymi, jak i ekranowanymi. Obliczenia wykonano dla wszystkich 
sekcji dzielnika ( /=  1...10) wyznaczając poszczególne błędy 6,r, oraz porównując je z zadanymi 
błędami ó, zgodnie ze wzorem:

\ r  V * r  (13)

Wyniki tego porównania w postaci przyrostów błędów przekładni A ,, poszczególnych sekcji 
dzielnika przedstawiono na rys. 5 i 7.
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0.020 ■

zadana wartość 
błędu przekładni dzielnika 

w  układzie 
z  kondensatorami idealnymi

-0.020

3 4 5 6 7 8
num er badanej sekcji i

Rys.5. W ykres przyrostów błędów przekładni A6i poszczególnych sekcji dzielnika w układzie 
pomiarowym z kondensatorami ekranowanymi 

Fig.5. The diagram of error increments A6i for each IVD section for the measuring circuit built 
o f  shielded capacitors

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10 00 11.00 
zadana w artość błędu przekładni dzielnika 

w układzie z kondensatoram i idealnymi [ppm]

Rys.6. Zależność A6, -  f(Ó;) dla układu pomiarowego z kondensatorami ekranowanymi 
Fig.6. Dependence As , = f(5,) for the measuring circuit built o f shielded capacitors
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Błędy wzorcowania dzielnika A6„  przedstawione na rys. 5, w układzie z ekranowanymi 
kondensatorami, są smacznie mniejsze niż w układzie bez ekranów i przyjmują takie same wartości 
dla wszystkich badanych sekcji dzielnika. Można również zaobserwować, że wartości tych błędów 
zależą od zadanych wartości błędów przekładni dzielnika w układzie z kondensatorami idealnymi. 
Zależność ta, mająca charakter liniowy, przedstawiona została na rys.6.

20.000 —

zadana wartość 
błędu przekładni dzielnika 

w układzie 
z kondensatorami idealnymi

3 4 5 6 7 8
numer badanej sekcji i

Rys.7. Wykresy przyrostów błędów przekładni A5j poszczególnych sekcji dzielnika w ukła
dzie pomiarowym z kondensatorami nieekranowanymi 

Fig.7. The diagram o f error increments A4 j for each IVD section for the measuring circuit built 
o f capacitors without shield

Z rys.7 wynika, że przyrosty błędów przekładni As, spowodowane pojemnościami paso
żytniczymi w układzie pomiarowym z kondensatorami nieekranowanymi, dla poszczególnych 
sekcji, nie zależą od zadanych wartości błędu 6,.
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5. PODSUM OW ANIE

Przedstawiony w artykule układ z przełączanymi kondensatorami do wzorcowania 
indukcyjnych dzielników napięcia ma charakter prototypowy. Dokonana ogólna analiza 
metrologiczna uwzględnia niedokładności 5p zastosowanego przetwornika RMS/DC oraz wpływ 
pojemności pasożytniczych, jako główne źródła błędu wzorcowania dzielnika w opisanym 
układzie pomiarowym. Dzięki opracowanej i opisanej w punkcie drugim procedurze pomiarowej 
udało się skompensować niedokładność bp zastosowanego przetwornika. Ekranowanie przełą
czanych kondensatorów pozwoliło zminimalizować błędy pochodzące od zmian potencjałów na 
pojemnościach pasożytniczych.
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Abstract

The errors o f IVD’s are measured most often by bootstrap or straddling method, both claiming 
exact measurement o f in-phase and quadrature component error voltages. The methods at acoustic 
frequencies allow the calculation of the amplitude and angular errors with uncertainty below 
lppm. The difficulties o f measurement o f  the quadrature component error voltage increase with 
frequency rise. This also limits the measurement accuracy o f the in-phase com ponent At 
frequencies above 100kHz the possibility o f  accurate measurement both amplitude and angular 
errors are strongly limited.

In the w ork the calibration method o f  the voltage divider is presented. It is based on the 
relatively fresh idea o f switched capacitors. The method consists in separate rectification o f  output 
voltages o f all divider winding sections, charging the capacitors to be switched, summation o f  the 
voltages by series connection o f the switched capacitors and accurate measurement o f the adequate 
constant voltages. The algorithms minimising the rectifier imperfectness influence for both 
connections and measurements are worked out.

The m ethod allows the calculation o f the IVD ratio error, defined for rms values o f  proper 
voltages. Such a definition o f  the ratio seems to be sufficient for the divider applications in 
calibration chain o f the AC/DC transfer. The method allows the IVD amplitude error calculation 
at frequency up to 1MHz The phase relations between the voltages defining the standard divider 
ratio are unessential and do not influence calibration results.
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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.
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TESTER LABORATORYJNEGO STANOWISKA MIKROKOM PUTEROW EGO

Streszczenie. W pracy przedstawiono urządzenie do sprawdzenia uniwersalnego 
stanowiska laboratoryjnego opartego na mikrokontrolerze jednoukładowym. Urządzenie 
takie, realizujące podany algorytm testowania, użyte podczas uruchamiania lub 
diagnostyki stanowiska pozwala skrócić i uprościć ten proces.

TESTING DEVICE FOR A MICROCOMPUTER SYSTEM

Summary. In this paper the testing device for a microcontroller based laboratory 
system is presented. Such device may be used during startup process and diagnostics. 
The presented device can simplify and shorten this process.

1. WSTĘP

Podczas uruchamiania przyrządów opartych na mikrokontrolerach jednoukładowych, jeżeli 
urządzenie nie działa poprawnie, pojawia się pytanie, czy powodem jest błędny program, czy 
sam przyrząd. Dla osoby uruchamiającej bardzo duże znaczenie ma informacja, że pod 
względem sprzętowym działa on bez zarzutu, więc należy sprawdzić i poprawić program, lub że 
trzeba sprawdzić część sprzętową przyrządu, głównie pod względem montażu (zimne luty, 
uszkodzone elementy itp.).

Do ćwiczeń w Laboratorium techniki mikroprocesorowej w Katedrze Automatyki i Metrologii 
Elektrotechnicznej zostało skonstruowane uniwersalne stanowisko mikrokomputerowe. 
Składa się ono z dwóch podstawowych części: modułu sterującego, zawierającego mikro
kontroler jednoukładowy serii INTEL MCS51, oraz wymiennego modułu, wykonawczego. 
Uniwersalność stanowiska uzyskano przez możliwość wymiany modułów wykonawczych, 
w zależności od wykonywanego ćwiczenia. W laboratorium znajduje się kilkanaście takich 
stanowisk. M oduł sterujący przedstawiony na rys. 1 zawiera mikrokontroler, pamięć EPROM 
z programem obsługi modułów wykonawczych oraz układy wejścia-wyjścia. Układami wejścia-
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wyjścia są. 8-bitowe porty równoległe: 4 wejściowe i 4 wyjściowe, oraz port szeregowy i port 
klawiatury (standardowej klawiatury IBM PC). Port szeregowy i klawiatura służą użytkownikowi 
do sterowania pracą stanowiska. Moduł wykonawczy komunikuje się z modułem sterującym za 
pom ocą portów równoległych. Ponieważ moduły są rozłączne, porty równoległe są wypro
wadzone na złącze 64-stykowe typu ELTRA. Zmiana modułu wykonawczego musi się, 
oczywiście, wiązać z wymianą oprogramowania właściwego dla konkretnego modułu, odbywa 
się to przez podmienienie pamięci programu EPROM.

Z uwagi na sposób wykorzystania stanowisk laboratoryjnych (częste wymiany modułów 
wykonawczych), ich moduły sterujące są narażone na awarie. W niniejszej pracy przedstawiono 
rozwiązanie problemu diagnozowania tych modułów w sposób stosunkowo prosty i niezawodny.

Rys. 1. Schemat blokowy modułu sterującego 
Fig. 1. Błock diagram o f the control module

2. IDEA URZĄDZENIA TESTUJĄCEGO

Zadaniem układu jest diagnoza przyrządu mikrokomputerowego i jednoznaczna sygnalizacja, 
czy i który jego element działa niepoprawnie. W testowanych modułach na uszkodzenia podatne 
są głównie układy wejścia-wyjścia, więc diagnozowanie modułu sprowadza się do przetestowania 
tych układów. W razie błędnego działania przyrządu informacja, czy poszczególne układy 
wejścia-wyjścia są sprawne, pozwala na szybką lokalizację uszkodzenia, niezależnie od tego, czy 
tkwi ono w  oprogramowaniu, czy też w sprzęcie.
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Testowanie wymaga przeprowadzenia pewnych prostych prób polegających na sprawdzeniu 
odpowiednich torów obiegu informacji w przyrządzie, tj. portów wejścia-wyjścia: klawiatury 
i szeregowego, oraz najważniejszych —  równoległych.

Konieczne jest zatem wykonanie połączeń zewnętrznych między odpowiednimi wyprowa
dzeniami modułu. Posiada on złącze dla urządzeń peryferyjnych i modułu wykonawczego, dlatego 
wykonanie tych połączeń nie stanowi problemu. Zostały one zrealizowane na odpowiednio 
przygotowanej płytce (testerze), zawierającej dodatkowo układ wyświetlania wyników testów 
(rejestr szeregowo-równoległy) z podłączonymi diodami sygnalizacyjnymi (LED). Płytkę 
włącza się w miejsce odpowiednich peryferiów —  tzn. na złącza ELTRA 64-stykowe.

Sprawdzeniu podlegają tylko wewnętrzne układy modułu sterującego pozwalające na 
przyłączenie modułów wykonawczych, które nie są testowane . W razie konieczności, moduły 
wykonawcze można przetestować za pomocą sprawdzonego już modułu sterującego.

Sposób przeprowadzenia testów

Operacja testowania obejmuje sprawdzenie toru obsługującego dane, np. w  przypadku 
klawiatury, przyłączonej tak jak na rys. 1, są to dwie linie sygnałowe: data i clock. Przez program 
są one widziane jako dwa bity portu PI . Od strony sprzętowej są to dwa bity portu P I wraz z 
odpowiednimi układami logicznymi (bramkami, buforami). Porty równoległe należy testować 
przez sprawdzenie wszystkich bitów każdego portu. Ponieważ są one 8-bitowe, trzeba testować 
każdą z 256 możliwych kombinacji bitów w każdym porcie. Przedstawione dalej 
(w p. 5) postępowanie umożliwia dokładne stwierdzenie, który z portów jest uszkodzony.

3. PODSTAW OW E WYMAGANIA UKŁADOWE

Głównym założeniem umożliwiającym przetestowanie układów wejścia-wyjścia jest 
sprawność mikrokontrolera wraz z jego pamięcią programu. Cała procedura dotyczy urucho
mionego modułu sterującego, uszkodzenia tych dwóch elementów modułu w czasie eksploatacji 
są bardzo mało prawdopodobne, dlatego założenie to ma charakter formalny.

Na wcześniej wymienionych 64-stykowych złączach typu ELTRA wyprowadzone jest, oprócz 
portów  równoległych, 6 bitów portu P I mikrokontrolera modułu sterującego. Dla czytelnej 
sygnalizacji wyników testów wykorzystano 3 bity portu PI (wyprowadzone na złącze). Pozwala 
to na odpowiednie sterowanie układu wyświetlania złożonego z pewnej liczby diod sygnali
zacyjnych (LED) podłączonych do wyjść rejestru przesuwnego, szeregowo-równoległego. W celu 
wykonania pełnych testów —  tj. portów równoległych, torów klawiatury i złącza szeregowego 

—  wykorzystano pozostałe wyprowadzone na złączu modułu sterującego bity portu P I . Na złączu 
tym wyprowadzone są także sygnały O l...04 , które otwierają (lub zamykają) równoległe 
porty wyjściowe modułu sterującego.
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4 CZĘŚĆ SPRZĘTOWA TESTERA

Sprzętową część testera przedstawiono na rys.2. Tester ma prostą konstrukcję, nadającą się 
do przystosowania do dowolnego przyrządu o podobnej konstrukcji. W module sterującym 
znajdują się dwa złącza 64-stykowe, które dla uproszczenia, zostały narysowane w  postaci 
jednego wspólnego złącza. Na złączach tych znajdują się także styki podłączone do sygnałów 
O l. . .0 4  (pochodzących z multipleksera). Należy zauważyć, że aby tester działał poprawnie, 
wystarczą trzy bity —  trzeba tylko zapewnić, żeby wejście kontrolujące stan wyjścia rejestru 
szeregowo-równoległego (nazwane tutaj „OC”) było sterowane niezależnie: powoduje ono 
przepisanie stanu rejestru na wyjście równoległe, czyli w tym przypadku —  wyświetlenie wyników 
testów.

z łą c ze  w e jśc ia -w y jśc ia  m odułu ste ru ją ceg o  

4 nmtołegk porty wgśdowe i 4 wyśńowe (S-biicwe)
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Rys.2. Konstrukcja testera. Połączenia portów równoległych przedstawia rys.3
Fig.2. Schematic diagram o f the tester. Connections of parallel in-out ports are shown in Fig. 3
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Rys.3. Połączenia portów równoległych na płytce testera 
Fig. 3. Connections o f  parallel in-out ports on the tester board

Z łącze znajdujące się w module sterującym jest w pełni wystarczające dla wszystkich 
potrzebnych testów. Sposób połączenia portów równoległych przyrządu w jedną „magistralę” 
na płytce testera przedstawia rys.3. Rezystancje mają odseparować ewentualne zwarcia między 
końcówkami układów realizujących porty wejściowe i wyjściowe tak, aby nie przenosiły się one 

z wadliwego układu na pozostałe.

M ożna zauważyć, że umieszczenie dekodera adresów na płytce testera, otwierającego 
poszczególne porty wyjściowe przyrządu testowanego wymaga, aby na złączu diagnostycznym 

były wyprowadzone końcówki OC układów scalonych realizujących porty wyjściowe. Jest to 

wynik dostosowania testera do testowanego modułu. Taka konstrukcja modułu pozwala na 
uaktywnianie konkretnego portu przez przyłączone urządzenie zewnętrzne. N a złączu portu 
równoległego modułu wykonawczego odpowiedni styk (na płytce testera podłączony do 
właściwego sygnału: O l, 0 2 , 0 3  lub 0 4 )  ma potencjał masy —  uaktywniający port (połączony 

z wejściem OC układu scalonego realizującego wyjście —  tutaj rejestr typu LATCH). W ten 

sposób na nieużywanym porcie wyjściowym nie pojawiają się żadne sygnały.
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5. CZĘŚĆ PROGRAMOWA TESTERA

Z punktu widzenia programu konieczne jest tylko wykonanie (takiej samej dla każdego toru) 
sekwencji ustawiającej i kasującej odpowiedni bit oraz sprawdzającej, czy następują właściwe 
zmiany wartości tego bitu na końcu toru. Jest to możliwe dzięki połączeniu testowanego bitu 
z innym bitem portu mikrokontrolera pozwalającemu na odczytanie jego wartości. Taka prosta 
sytuacja dotyczy portów klawiatury i szeregowego.

W celu przetestowania układów tworzących porty równoległe wejścia-wyjścia modułu, 
konieczne jest podejście bardziej skomplikowane. Ich połączenie na płytce testera według rys.3 
pozwala na dokładne wskazanie uszkodzonego układu spośród wszystkich ośmiu portów. 

Wyprowadzenie końcówek OC układów wyjściowych powoduje konieczność wykonywania 

dodatkowej operacji na bitach portu PI —  wysłania odpowiedniego 2-bitowego „adresu” 
uaktywniającego układ. Powoduje to jednoczesne odcięcie (przejście w stan wysokiej impedancji) 
wyjść pozostałych trzech portów wyjściowych. Port zaadresowany rozkazem ‘movx’ jest 

wybierany przez uaktywnienie linii WR (lub odpowiednio RD). Port wyjściowy wymaga 

dodatkowo ustawienia właściwego 2-bitowego „adresu” na multiplekserze otwierającym układy 
wyjściowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu oraz zastosowaniu proponowanego poniżej 
algorytmu, można przetestować każdy rejestr z osobna i zakwalifikować go jako sprawny lub 
wadliwy. Ogólnie algorytm obejmuje następujące czynności:

1" Wykonanie testów cząstkowych dla poszczególnych par rejestrów: każdego wejścio
wego z każdym wyjściowym. Pozwala to na utworzenie tabeli wyników testów 
zawierającej 16 wpisów —  dla każdej możliwej pary (tab. 1). W tabeli 1 wpis „0” oznacza 
niepomyślne, a „1” pomyślne zakończenie testu cząstkowego.

2* Analizę tabeli wyników —  stwierdzenie, które rejestry są sprawne, a które uszkodzone.

3* Wyświetlenie wyników testu.

Tabela 1
Struktura tabeli testowej

Układ wej. nr 1 Układ wej. nr 2 Układ wej. nr 3 Układ wej. nr 4

Układ wyj. nr 1 status status status status

Układ wyj. nr 2 status status status status

Układ wyj. nr 3 status status status status

Układ wyj. nr 4 status status status status

„status” oznacza wynik testu, może przyjąć wartość „1” lub „0”
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Analizując tabelę 1 można stwierdzić, że:

1‘ układ wyjściowy nr „N” (N = 1, 2, 3, 4) jest niesprawny, jeśli w wierszu „N” tabeli są 
same zera oraz w dowolnym z pozostałych wierszy jest przynajmniej jedna jedynka. 
W każdym innym przypadku należy układ „N” uważać za sprawny.

2‘ uszkodzenie każdego układu wejściowego można odczytać z dowolnego wiersza tabeli 
zawierającego przynajmniej jednąjedynkę. Status „1” w  kolumnie „N” oznacza , że układ 
wejściowy „N” jest sprawny, a „0” —  niesprawny.

3‘ przypadek szczególny zapełnienia całej tabeli zerami jest mało prawdopodobny. Gdyby 
wystąpił, oznaczałby jedną z trzech poniższych sytuacji:

a) wszystkie rejestry są niesprawne, lub

b) wszystkie rejestry wejściowe są niesprawne, lub

c) wszystkie rejestry wyjściowe są niesprawne.

Testy cząstkowe, których statusy umieszcza się w tabeli 1, polegają na wystawieniu
w kolejnych układach wyjściowych każdej z 256 kombinacji bitów i odczytanie jej przez 
kolejny układ wejściowy. Należy zauważyć, że ze względu na sposób zapełniana tabeli wynikami 
testów cząstkowych, jej wszystkie wiersze zawierające przynajmniej jednąjedynkę są identyczne. 
Ostatnią fazę algorytmu (sygnalizacja wyników) można połączyć z analizą tabeli. Sygnalizację 
końcowego wyniku testu portów równoległych realizuje się przez ustawienie odpowiednich 
bitów  w  rejestrze przejściowym w pamięci mikrokontrolera. Stan tego rejestru będzie wprost 
widoczny przez zapalenie lub zgaszenie odpowiednich diod sygnalizacyjnych (LED) na płytce 
testera. Ponieważ z założenia program testera sprawdza nie tylko porty równoległe, ale również 
klawiaturę i złącze szeregowe, może okazać się korzystne rozdzielenie czasowe operacji zapisania 
statusu pojedynczego testu oraz ostatecznego wyświetlenia wszystkich wyników. Statusy 
zakończenia testów zapisuje się do rejestru przejściowego w  wewnętrznej pamięci danych 
mikrokontrolera. Wyświetlenie wyników testów odbywa się na końcu programu przez procedurę 
przepisującą stan rejestru przejściowego w  pamięci mikrokontrolera do zewnętrznego rejestru 
wyświetlacza na płytce testera. Nie ma konieczności uprzedniego zerowania rejestru przesuwnego 
(do czego potrzebny byłby osobny bit portu PI), jeśli zapewni się, aby procedura zapisująca rejestr 
wyświetlacza dokonała takiej liczby jego przesunięć, jaka odpowiada jego pojemności (tzn. 16 dla 
rejestru 16-bitowego).

6. PODSUMOWANIE

Przedstawiony powyżej sposób postępowania pozwala na znaczne skrócenie i uproszczenie 
procesu naprawy stanowiska laboratoryjnego, jak również uruchamiania nowego modułu 
wykonawczego wraz z oprogramowaniem. Działanie testera pozwala na wykrycie najczęściej 
występujących niesprawności w module sterującym, jak również na dokładne wskazanie obwodu



134 K. Skrzypek, R. Bogacz

lub toru działającego wadliwie. Początkowe założenie o sprawności działania mikrokontro
lera nie jest tu żadnym ograniczeniem, ponieważ jest to warunek konieczny rozpoczęcia 
jakichkolwiek działań zmierzających do uruchomienia systemu mikrokomputerowego jako całości. 
D użą przydatność wykazuje tester podczas uruchamiania nowego modułu wykonawczego, 
jak również w okresie eksploatacji stanowiska. Większość awarii, jakie mogą wystąpić, wiąże się 
z uszkodzeniem jednego z układów modułu sterującego obsługujących porty równoległe, a te 
właśnie układy sprawdza przedstawiony tester. Podprogram testujący może być częścią opro
gramowania przyrządu, uaktywnianą np. podczas procedury RESET po stwierdzeniu aktywności 
dowolnego sygnału mikrokontrolera (np. INTO). Ponieważ stanowisko ma zewnętrzną pamięć 
programu, wystarczy „podmieniać” EPROM z oprogramowaniem w module sterującym na czas 
testów.
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Abstract

In the paper the idea of a diagnostic and testing device for the microprocesor system based on 
one-chip microcontroller 8051 has been presented. The device does not test either microcontroller 
or EPEOM . The only elements o f the system to be tested are its imput —  output parts. Fig.2 
shows the solution o f damage control where each LED —  type diode represents each modulus of 
the tested microprocesor system. Application o f the serial —  in parallel-out registr leads to simple 
displey o f  test results when using minimal number o f the microcontroller bits. The system under 
test has 8 parallel in-out ports. Use o f the presented in the paper algorithm and connection o f  the 
in-out parallel ports as shown in Fig.3 enable to check precisely each the ports.
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W ARUNKI BEZPOŚREDNIEGO ODCZYTU W UKŁADZIE AKTYWNEGO, 
RÓWNONAPIĘCIOWEGO KOMPARATORA PRZEZNACZONEGO  
DO SZEROKOPASMOW YCH BADAŃ DIELEKTRYKÓW

Streszczenie. W artykule przedstawiono sposoby analitycznego określenia ogólnych 
w arunków  bezpośredniego odczytu wraz ze wskazaniem ich najlepszej technicznej 
realizacji w układzie komparatora.

DIRECT INSTRUMENT READING CONDITIONS IN ACTIVE,
EQUTVOLTAGE COMPARATOR CIRCUIT USED 
FOR W IDE-BAND INVESTIGATIONS OF DIELECTRICS

Summary. Description o f  analytic procedures o f  general direct instrument reading 
conditions has been presented in the paper. The best technical realisation ways ensuring 
these conditions in the comparator circuit have been given as well.

1. WPROWADZENIE

W  literaturze znanych jest wiele różnych zmiennoprądowych metod i układów pomiaro
wych służących do badania właściwości dielektryków, jednakże nie stwierdzono istnienia jednego, 
uniwersalnego szerokopasmowego układu pomiarowego przeznaczonego do tego celu [1], 
Ponadto, z przeprowadzonego przeglądu literatury dotyczącej klasy komparatorów [2] wynika, 
że najkorzystniejszych rozwiązań układowych przeznaczonych do szerokopasmowych badań 
dielektryków np. w zakresie od 10'3 Hz do 10+6 Hz należy poszukiwać w klasie aktywnych, 
równonapięciowych komparatorów admitancji. Jedną z istotnych właściwości omawianych 
komparatorów, pozwalającą m.in. na znaczne uproszczenie zautomatyzowania procesu równo
ważenia komparatora, jest bezpośredni odczyt. Pod pojęciem bezpośredniego odczytu należy tutaj 
rozumieć takie warunki pomiaru mierzonej admitancji Yx w układzie komparatora, jak na rys. 1 
(np. pary składowych (Re Yx, Im Yx) lub (Im Yx, tg óx = Re Yx /  Im Yx), w których wprost
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ze skal elementów nastawnych możliwe jest odczytanie wartości mierzonych wielkości, bez 
potrzeby wykonywania jakichkolwiek obliczeń^!]

Rys. 1. Schemat ideowy ogólnego układu komparatora admitancji z kompensacją napięć Ux i UN 
Fig. 1. Schematic diagram o f the genera! admittance comparator circuit with compensation of 

voltages Ux and UN

W  ogólnym przypadku, dla komparatora z rys.l równanie komparacji jest następujące [1]:

gdzie: HN, Hx —  transmitancje zastosowanych przetworników I/U w torach prądów Ix i IN 
płynących przez komparowane admitancje Yx i Yn,

Yx, Yn —  admitancja badanego dielektryka I zastosowanego wzorca
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Odpowiednie, szczegółowe równania komparacji można wtedy określić wzorami:

Re Yx  = Re

Im F̂ . = Im
Hv A

= i (p, q),

t s K  =
RcYx _

Re
Hx .  k{p,q)

!m Yx
Im hn i (p ,q)

(2)

gdzie: p, q —  elementy nastawne, pozwalające na sprawdzenie komparatora do stanu komparacji
AU = 0.

Zapewnienie bezpośredniego odczytu w układzie komparatora prowadzi do konieczności 
sprawdzenia szczegółowych równań komparacji (2) do następujących postaci układów równań 
wzajemnie niezależnych:

• dla pomiaru składowych (Re Yx, Im Yx) admitancji Yx:

Re Yx  = fc, (p) Re Yx = k2 (q)
lub

Im I W , ( ? )  hnYx = l2 (p)

dla pomiaru składowych (Im Yx, tg óx) admitancji Yx:

(3)

Im F ,=  1 »  Im Fx = /,(<?)
lub

fgbx  = ml (q) tgbx  Yx  = m2 (p) (4)

2. ANALIZA I REALIZACJA WARUNKÓW BEZPOŚREDNIEGO ODCZYTU 
DLA ROZPATRYWANEGO UKŁADU KOMPARATORA

Analitycznym warunkiem niezależności funkcji k (p, q) i 1 (p, q) (dla pomiaru składowych 
Re Yx, Im YjJ lub 1 (p, q) i m (p, q) (dla pomiarów składowych Im Yx i tg óx) jest, aby jakobian 
funkcji J był różny od zera, tj. aby [1]:
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lub

J  =

dp dq

3 i(p,q) dl(p,q)
dp dq

Sl(p ,q ) 8l(p,q)
dp dq

dm (p, q) dm(p,q)

* 0 , (5)

dp dq

* 0 , (6)

Wybór pary składowych (p, q) elementów nastawnych umożliwiających zrównoważenie 
komparatora jest dokonywany przy tym ze zbioru elementów {p ^  pp  qx, p r  qT } , z których

utworzone są bloki H N, Hx i YN komparatora z rys. 1, tzn.:

~ Pu+jq N. 

Hx = Px + jq x , 

yn =Pt +J9

(7)

(8) 

(9)

Szczegółowe równania komparacji (2) po podstawieniu do nich zależności (7) (9) określone są

zatem następująco:

Re Yx  = k  (p,q) P x ' (Pn ' Py ~ 4n ' 9t) + 9 x’ (Ps ' 9r + 9„' Pr)
2 2 

PX + 9x
(10)

Im Yx = l(p, q) Px  (PN P r + 9N-Pr)~9x - ( / V PT~ 9r)

Px + qx
( 11)

tgbx = m(p, q) = px ' (Pn~Pr ~ qN qy) + qx - ( / y g r + qN p r) 
PX -(PN 9 t + qN Pr) -  qx ■ (Pn Pr ~ 9» '  9r) ’

(12)

gdzie (p, q) e {p„ qN,px, qx>p r  qT) .
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Z porównania odpowiednich elementów wyznaczników (5) lub (6) wynikają dwa analityczne 
warunki bezpośredniego odczytu:

dla odczytu składowych (Re Yx, Im Yx) admitancji Yx :

dk(p,q)  =Q dk(p, q) _ Q
dq dp

lub (13)
dl(P,q) .  o dl(p,g) _0> V ’

dp dq

• dla pomiaru składowych (Im Yx, tg 5X) admitancji Yx:

SI (P, <ł) _ o dl(p ,q)  =0
dq dp

lub , (14)
dm(p,q)  _ Q dm (p ,q ) _ Q

S/> dq

gdzie (p, q) e {Pn> q ^ p  qjpp r  qT] .

W  wyniku przeprowadzonych szczegółowych rozważań dla wszystkich możliwych przy
padków rozmieszczenia par (p, q) elementów nastawnych komparatora zawartych w rozprawie 
[1] uzyskano następujące wnioski ogólne dotyczące warunków bezpośredniego odczytu dla 
układu komparatora z rys. 1:

1. Warunkiem koniecznym bezpośredniego odczytu przy pomiarach składowych (Re Yx, Im Yx) 
mierzonej admitancji Yx jest umieszczenie obu elementów nastawnych (p, q) w jednym
z bloków  Hx, Hn lub YN (por. schemat komparatora wg rys. 1). Natomiast w  przypadku
pomiaru składowych (Im Yx, tg 6X) —  warunkiem koniecznym jest rozmieszczenie par (p, 
q) elementów nastawnych w  różnych blokach, wybranych spośród Hx, HN i YN.

2. W arunki bezpośredniego odczytu można zapisać w bardziej ogólnej postaci za pomocą 
następujących wzorów:

ArgA  = 0 lub ± —
2 > (15)

Arg B = Arg A
lub

ArgA  =0 lub ± -

Arg B = Arg A ± —
\  (16)

gdzie A , B e  {H„ Hr  Y„).
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Sposób przyporządkowania H N, Hx i YN do wielkości A, B występujących we wzorach (15) 
i (16) wynika z tablicy 1. Spośród dwóch możliwych do wyboru ogólnych warunków 
bezpośredniego odczytu wg relacji (15) i (16) —  znacznie prostsze w technicznej realizacji wydaje 
się przyjęcie warunku określonego za pomocą relacji (15). Dla warunku (16) —  konieczne jest

zastosowanie przesuwnika fazowego o stałym przesunięciu fazy równym ± -y , co w technicznej

realizacji jest zagadnieniem niezmiernie trudnym w przypadku pracy przesuwnika w dostatecznie 
szerokim paśmie częstotliwości [3],

Tablica 1

Wartości współczynników A i B występujących w ogólnych warunkach bezpośredniego
odczytu (15) i (16)

(p, q) (pN. qN) (Py> qY) (Px> qN) ( p n > qx) (px. qY) (pY> qx) (pN, qY) (pY> qN)

A y n h n Hx

B h x YN h n
h n

y n

3. PODSUMOWANIE

Najlepszą techniczną realizacją warunków bezpośredniego odczytu dla układu komparatora 
wg rys. 1 jest zapewnienie warunku określonego relacją (15) dla wielkości A, B  e { H ^ H #  YN} 

występujących odpowiednio w tablicy 1. Ostateczny jednak wybór pary (p, q) elementów 
nastawnych umożliwiających bezpośredni odczyt składowych (Re Yx, Im Yx) lub (Im Yx, tg 6X) 
mierzonej admitancji Yx badanego dielektryka powinien również uwzględniać kryterium 
zadowalającej czułości i maksymalnej zbieżności układu komparatora [1 ,4],

Jednym z wniosków z rozważań zamieszczonych w rozprawie [1] jest, by wybór pary (p, q) 
elementów nastawnych ograniczyć do zbioru elementów {p ^  g^Py, qr ) ,c o  oznacza przyjęcie

rozwiązania, że elementy nastawne (p, q) znajdują się wyłącznie w torze wielkości wzorcowej YN 
(por. rys.l). Pewną niedogodnością takiego podejścia (dla przypadku wyboru pary (py, qy)) jest 
jednak pewne obniżenie dokładności pomiaru ze względu na ograniczoną dokładność wzorców 
nastawnych typu R lub C. Z drugiej strony takie podejście pozwala na łatwe spełnienie kryterium 
zadowalającej czułości, o wartości zależnej wprost od transmitancji Hx zastosowanego 
przetwornika I/U. Również kryterium maksymalnej zbieżności [4] i jego wymagania nie są 
sprzeczne w przypadku pomiaru składowych (Re Yx, Im Yx) mierzonej admitancji Y*. kiedy to 
umieszczenie pary (p, q) elementów nastawnych w bloku HN lub YN (por. rys. 1) analizowanego 
układu komparatora zapewnia maksymalną, niezależną od częstotliwości, zbieżność (określoną
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przez tzw. kąt zbieżności y = ± -^) [1, 4], Przy pomiarach składowych (Im Yx, tg óx) pewna

sprzeczność może wystąpić i wówczas konieczny jest pewien kompromis, polegający na wyborze 
tej (z możliwych do przyjęcia) par (p, q) ((p,q) e {p„ q^Pr,  q7}), dla której wartość kąta

zbieżności w założonym zakresie częstotliwości jest większa i bliższa wartości ± —.
2
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Abstract

The analytic procedures of determining general direct instrument reading conditions have been 
presented in this paper. Schematic diagram o f the analysed active, equivoltage comparator circuit 
used for wide-band investigations o f dielectrics has been shown in Fig. 1. The idea o f used 
procedures is based on solution o f  the equations (13) and (14) where (p, q) are setting elements 
o f block Hx, Hn and YN (see Fig. 1). Then, the comparator equations given in form (2) are reduced 
to the appropriate form (3) or (4). In conclusion, the concise form (15) and (16) o f  general direct 
instrument reading conditions are presented as well. The best technical realisation way ensuring 
these conditions is when the setting elements (p, q) appear in block HN and YN (see Fig. 1).
The final selection o f  elements (p, q) e {p^ q ^P p  <lpPr  qr) also depends on compliance with 

requirements o f  maximal sensitivity and convergence criteria as shown in the paper [1],
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O C E N A  Z A K R E SU  C Z Ę ST O T L IW O ŚC I PO PR A W N EJ PRACY  
A K T Y W N E G O  R Ó W N O N A P IĘ C IO W E G O  K O M PA R A TO R A  
PR Z E Z N A C Z O N E G O  D O  SZ ER O K O PA SM O W Y C H  BAD AŃ  D IE L E K T R Y K Ó W

Streszczenie. W  artykule przeanalizowano wpływ poszczególnych parametrów  
układu na zakres częstotliwości poprawnej pracy aktywnego, równonapięciowego  
komparatora dielektryków o strukturze zaproponowanej w  pracy [1], Wskazano sposób  
oceny zakresu częstotliwości zgodny z procedurą samosprawdzania komparatora podaną 
w  pracy [5],

E V A L U A T IO N  O F  T H E  FR E Q U E N C Y  R AN G E FO R  C O R RECT O PE R A T IO N  
O F T H E  A C T IV E , E Q U IV O L T A G E  C O M PA R A T O R  C IRC UIT USED  
F O R  W ID E -B A N D  IN V E ST IG A T IO N S O F D IELECTRICS

Sum m ary. Influence o f  individual circuit parameters on the frequency range for 

correct operation o f  an active, equivoltage dielectric comparator with structure suggested  

and described in the paper [1] has been analysed in the paper. The ways o f  frequency 

range evaluation based on the comparator self-calibration procedure given in the paper 

[5] has been presented as well.

1. W PROW ADZENIE

R ozwój współczesnych technologii wytwarzania dielektryków powoduje szczególne 

zainteresowanie doskonaleniem stosowanej do ich badań aparatury pomiarowej. Jednym  

z podstawowych parametrów określających przydatność aparatury do takich badań jest zakres 

możliwych do zastosowania częstotliwości pomiarowych. Pomiary względnej przenikalności 
elektrycznej lub współczynnika strat dielektrycznych badanego dielektryka w  funkcji częstotli

w ości umożliwiają pełniejszą ocenę stanu badanego dielektryka w  porównaniu z badaniami 
przeprowadzanymi przy jednej częstotliwości (np. 50 lub 1000 Hz).
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Znajduje to również odbicie w  aktualnie obowiązujących normach —  i tak np. Polska Norma 

P N -86/E -04403 [3] zaleca do badań stałych materiałów elektroizolacyjnych przyjęcie 

częstotliwości w  zakresie (15-103) Hz, natomiast badanie ciekłych materiałów elektroizolacyjnych 
zgod n ie  z Polską Normą PN-86/E-04409 [4], powinno odbywać się w  zakresie (50-103) Hz. 
Z przeprowadzonego przeglądu literatury dotyczącej klasy komparatorów [1] i wyników  

zawartych w  rozprawie [2] wynika, że najodpowiedniejszą klasą układów do szerokopasmowych  

badań dielektryków w  zakresie od 10'3 do 106 Hz jest klasa aktywnych, równonapięciowych 

komparatorów admitancji o schemacie ideowym zamieszczonym na rys. 1.

Rys. 1. Schemat ideowy ogólnego układu komparatora admitancji z  kompensacją napięć U x i U N 
Fig. 1. Schematic diagram o f the general admittance comparator circuit with compensation o f  

voltages U x and UN

Dla takiego układu równanie przetwarzania jest następujące [1 ,2 ]

A U = Eg(Yx Hx - Y NHN), (1)

przy czym dla stanu komparacji (AU = 0) obowiązuje zależność

H„
*x~ -Tf Yn, (2)

Hx
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gdzie: AU —  sygnał wyjściowy komparatora,

WZ —  wskaźnik zera typu amplitudowego,

Eg —  źródło napięcia zasilającego układ komparatora,

U x, U N —  sygnały napięciowe podlegające kompensacji w  obw odzie wskaźnika zera, 

Y x, Y n —  admitancje badanego dielektryka i zastosowanego wzorca,

Hx, H n —  transmitancje zastosowanych przetworników I/U  o równaniach dających się 
sprowadzić do postaci:

Hx =H x (ju>) =

i + ;' | — (3)

H„
r  \

1 = j —
(4)

przy czym: HoX, E U stałoprądowe transmitancje przetworników I/U,

pulsacje dominującego bieguna transmitancji Hx i HN opisujących 

właściwości częstotliwościowe analizowanych przetworników I/U, 

pulsacja źródła napięcia zasilającego układ komparatora.

2. O C E N A  ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI POPRAWNEJ PRACY KOMPARATORA  

W  UKŁADZIE SAMOSPRAWDZENIA

Procedura samosprawdzenia rzeczywistego komparatora admitancji [5] polega na analizie 

zmian sygnału wyjściowego AU’ komparatora w  sytuacji, gdy prądy Ix, IN płynące w  obwodach 

wejściowych przetworników Hx, HN (por. rys. 1) są równe IOJ przy czym:

(5)

gdzie: Gc —  wzorce konduktancji o tej samej wartości w łączone w  miejsce admitancji Yx i YN 

na schemacie w g rys.l.

Równanie przetwarzania (1) przybiera wówczas postać

M J'=Et Gc (Hx - H N). (6)
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W artość sygnału wyjściowego AU’ rzeczywistego komparatora pracującego w  układzie 

samosprawdzenia (Yx = YN =  G0) reprezentuje tutaj błąd bezwzględny komparacji odniesiony do 

obwodu wskaźnika zera WZ [6], Wartość tego błędu jest, oczywiście, zależna od pulsacji co źródła 

napięcia Eg zasilającego układ komparatora, tzn

LU' O )  = Et  Oto) Go [Hx 0o>) -  Hn Oco)] . (7)

O cenę zakresu częstotliwości poprawnej pracy komparatora można przeprowadzić analizując 
transmitancję F(jco) zdefiniowaną następująco

F{Ju>)« = = Hx Oco) -  Hn 0 “ ) •
£,(/<*>) Gc (8)

Dla transmitancji Hx(jco) i HN(jco) zastosowanych przetworników I/U  opisanych równaniami 

postaci (3) i (4) transmitancję F(jco) określa zależność

F0<o) =
1 +>> (Hox -  HonY'

W
co

«o,
W

H H ox~Hon)

JJ lJ
O X  O N

W W l - ^
ó O N )

(9)

Charakterystyka amplitudowa A(co) transmitancji F(jco) opisana jest zależnością

A(.<*)=\F(j«)\={Hox- H ON)
\ + <S(Hox- H or

N qx N on

I +7 I —

( 10)

natomiast charakterystykę fazow ą wyznacza się z zależności

<p(o>) =ArgF(ju>) = - arctg ( » 1  *  --------  + arctg — ) (Ho x - H Dy {Ę ox )1
{ “ om “ o *

(U)

Graniczne wartości amplitudy A(co) i fazy cp(co) dla zmian pulsacji 0 < co < °° są przy tym 

następujące:
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A(0) = \xm A{u)=H ox- H ON, 
0

(12)
<p (0) = lim <p (to) = 0,

A (•») = lim A (cd) = 0,»*■
<13><p(°°) = lim (p (w) = -  —.

»•o 2

Oznacza to, że dla dolnego zakresu pulsacji co (w -  0) w  opisie transmitancji 
F(Ju>) = A ((d) exp [O05) ] dominuje składnik A ((d) <= Hox - HON, natomiast dla górnego zakresu

pulsacji co (od -°°) —  odpowiednio dominuje składnik (p(o>) » -  -i. (rys.2).

Minimalną wartość pulsacji od,^ , wyznaczony z  relacji (por. rys.2a)

1 + J ( H ox- H ONr Hox H on

w |  — i + j
(D

= A„ (14)

natomiast maksymalna wartość pulsacji cdmax określić można z relacji (por. rys.2b)

<p(“M4r)01)= " arctg  ̂arctg - arctg i
\  ( “ ow “ oxD

' t/MX’ (15)

gdzie: A max, —  założone, maksymalne wartości amplitudy i fazy transmitancji F(jaj). 

Z uwagi na obowiązujące z reguły nierówności:
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> 1, (16c)

> 1, (ló d )

relacje (14) i (15) upraszczają się do następujących postaci:

(Par ~ Hon?  + H ęx _
2

= 4MAX> (17)
. “ o* “ car)

arctg | H ^ -  -  ?SS. I ( f f  -  HJ f *  -  *  =  9tax.
“>ON

(18)

Stąd po wykonaniu odpowiednich przekształceń uzyskujemy wzory określające minimalną coMIN 

i maksymalną wartość pulsacji przy poprawnej pracy komparatora dla założonych wartości 
amplitudy / ł MAX i fazy £>MAX transmitancji F(jco):

.  J (P o x -H my - A J
2

M A X

Hon (19)

“W “ ar

(20)

gdzie: (HoX, coox) i (HoN, mon) —  parametry zastosowanych przetworników I/U  (por. równania

(3) i (4)).
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Rys.2. Amplitudowa (a) i fazowa (b) charakterystyka transmitancji F(jw) zdefiniowanej 
równaniem (8); Wm,», u w *  —  minimalna i maksymalna pulsacja przy poprawnej pracy 
komparatora odpowiadającej zmianom s A (u) i  A ^  i ip ^  s <p(o>) s cp ^

Fig.2. Amplitude (a) and phase (b) characteristics o f  the transmittance F(jo>) defined by the 
equation (8); ojmax —  minimal and maximal pulsations while correct comparator's 
operation adequate to changes A ^  s A (o>) s A ^  and (p ^  s <p (u) s <pw
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Stąd zakres częstotliwości ś f  i  f MAX poprawnej pracy komparatora oszacow ać można 

ostatecznie na podstawie relacji

2n II II
r Ł O X  O N

O N  O X

2n Hox H0s

'Aw u>ox

(21)

lub na podstawie znajomości wartości współczynnika k , zdefiniowanego następująco

 fu A X  _  “ a U X _  | A H , \  I r g i p ^ l

2
M A X

(22)

gdzie |AffJ = \Hox -  HokI

3. PODSUM OW ANIE

W  pracy przedstawiono metodę oceny zakresu częstotliwości poprawnej pracy komparatora 
przy założonych maksymalnych wartościach amplitudy Amax i fazy ę \iAX analizowanej 

transmitancji F(jo>) (por. rys.2a, b). Metoda ta może być wykorzystywana do oceny maksymalnej 

wartości błędu 6* ( /u )  aktywnego, równonapięciowego komparatora admitancji dielektryków,

odniesionego do obwodu wskaźnika zera WZ [6] zgodnie z procedurą samosprawdzenia 

komparatora [5], Poszerzenie zakresu częstotliwości poprawnej pracy komparatora (określonej 
przez podanie maksymalnej wartości A uax i jest możliwe i prowadzi do konieczności 

odpowiedniego doboru wartości [A//J = |Hox -  HON\, zgodnie z relacją (22).
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A bstract

In the paper review o f  parameter influences on the correct operation frequency range in the 

wide-band comparator circuit shown in Fig. 1 has been presented.

General classification o f  the influence parameters is as follows:

•  HoX, HoN —  direct current transmittances o f  the applied converters I/U,

•  g)ox, coON —  pulsations o f  the predominant poles o f  transmittances Hx(jo>) and HN(jw) o f  the 

applied converters I/U (see Eqs. (3) and (4)),

•  A ,^ ,  9\ 1ax —  maximal amplitude and phase values in the frequency range <0̂  = w s 00̂

(see Fig.2).

The proposed way o f  frequency range evaluation based on the comparator self-calibration 

procedure given in the paper [5], where Yx =  Y N = G0 in schematic diagram (see Fig. 1 and Eq. 

(5 )) has been described in the paper. The possibilities o f  maximisation o f  comparator correct 
operation frequency range given by Eqs. (21) and (22) have been also presented.


