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Słowo wstępne

Niniejszy Zeszyt Naukowy jest kolejnym wydaniem prezentującym wybrane prace wyko
nane w Instytucie Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wydania Zeszytów „instytutowych” są już mocno ugrun
towaną tradycją naszego Instytutu i jest to jedna z form upowszechniania, a także archiwizo
wania dorobku.

W aktualnie przedstawianym Zeszycie znajdują się prace realizowane na przełomie lat 
1998/1999, głównie w ramach tzw. badań statutowych oraz badań własnych prowadzonych 
w Instytucie. Tematyka prezentowanych prac obejmuje przede wszystkim zagadnienia ukła
dów pomiarowych do badania właściwości materiałów elektrotechnicznych (dielektrycznych i 
magnetycznych), a ponadto zagadnienia dokładności algorytmów pomiarowych, budowy ob
wodów wejściowych wzorcowego źródła napięcia przemiennego, cyfrowego modelowania 
naprężeń mechanicznych w ogniwie łańcucha oraz pewnych zastosowań sieci neuronowych.

Przedstawiane prace są w większości kontynuacją poprzednio prowadzonych prac i zawie
rają zarówno analizy teoretyczne, jak i wyniki badań symulacyjnych np. eksperymentalnych 
oraz wskazania aplikacyjne. Prace te, ani ich fragmenty nie były dotychczas nigdzie publiko
wane, natomiast niektóre były referowane na wewnętrznych seminariach Instytutu lub innych 
instytucji, bez publikowania materiałów.

Niektóre prace (poz. 1, 2, 4, 6, 7 spisu treści) zostały wydrukowane w wersji dwujęzycznej 
(polska i angielska), co może być przydatne przy cytowaniu artykułów z Zeszytów Nauko
wych serii ELEKTRYKA jako materiału źródłowego w publikacjach zagranicznych. W przy
szłości zamierzamy kontynuować wydania dwujęzyczne, zwłaszcza w odniesieniu do orygi
nalnych prac, których pełne opublikowanie w czasopismach zagranicznych, ze względu na 
objętość, nie jest możliwe.

Prof. B. Szadkowski 
Dyrektor Instytutu Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej

FOREWORD

The Scientific Bulletins „ELEKTRYKA” published by the Institute of Measurements and 
Automatics for Electrical Engineering of Gliwice have become the traditional way of popula
rization of our achievements.

This issue continues presentation of the chosen works performed by the Institute scientific 
staff in 1998/1999. The issue contains the papers dealing with the measuring circuits used for 
investigations of the properties of electrotechnical materials (dielectric and magnetic), the 
accuracy of the measuring algorithms, the output circuit of a low-frequency ac voltage stan
dard, the digital modelling of the mechanical stresses in a drive chain and some applications 
of neural networks.

The presented papers include both the rheoretical analysis and simulation or experimental 
results. Moreover, they suggest possible applications of the discussed msthods and instru
ments. These papers have not been published so far, but some of them have been presented at 
the seminars of our Institute or the conferences at the other Institutes.
Some of the papers (namely: the first, second, fourth, fifth, sixth and seventh) are published in 
a bilingual version (Polish, English), which can be useful when quoting them as the references 
in the papers that will be published abroad. We are going to continue the bilingual versions in 
the future, especially in relation to the original works of which the complete versions are im
possible to be published abroad because of the limited page count.

Prof. B. Szadkowski
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MODEL NIEPEWNOŚCI 
JAKO PODSTAWA OCENY 

DOKŁADNOŚCI ALGORYTMÓW 
PRZETWARZANIA POMIAROWEGO

Streszczenie. W artykule rozpatry
wane są algorytmy przetwarzania pomia
rowego, które dają się przedstawić w po
staci kombinacji liniowej ciągu danych 
wejściowych i stałych współczynników. 
Opisano metodę budowy modelu nie
pewności algorytmu, która pozwala na 
uzyskiwanie analitycznych równań wią
żących niepewność jego wyniku końco
wego z niepewnościami danych wej
ściowych i niepewnościami wprowadza
nymi przez sam algorytm, które nazywa
ne są własnymi. Podstawą metody jest 
zdefiniowanie niepewności jako para
metru zbioru wartości błędu. Wyodręb
niono trzy rodzaje błędów przetwarzania: 
statyczne, dynamiczne i losowe, opisano 
sposób przenoszenia tych błędów z wej
ścia na wyjście algorytmu oraz zdefi
niowano odpowiadające im niepewności. 
Przedstawiono ogólne postacie równań 
łączących wymienione rodzaje niepew
ności na wyjściu i wejściu modelu algo
rytmu, opisano także ogólnie sposób wy
znaczania jego niepewności własnych. 
Zaproponowano regułę składania nie
pewności, która pozwala na obliczenie 
niepewności wypadkowej dla znanych 
niepewności cząstkowych. Sposób reali
zacji obliczeń zilustrowano przykładem 
wyznaczania niepewności końcowej al
gorytmu wygładzania danych pomiaro
wych. W końcowej części artykułu 
przedstawiono zastosowanie opisanej 
metody do budowy modelu niepewności 
łańcucha algorytmów.

UNCERTAINTY MODEL 
AS A BASE OF ACCURACY 

EVALUATION OF MEASURING 
PROCESSING ALGORITHMS

Summary. The paper deals with me
asuring data processing algorithms 
which can be presented as a linear com
bination of an input data sequence and 
constant coefficients. The method of al
gorithm uncertainty model construction 
which allows to obtain analytical equ
ations expressing relationship between 
the algorithm final result and the input 
data uncertainty as well as the algorithm 
uncertainty itself has been described. 
The base of this method is defining an 
uncertainty as a parameter of the error 
value set. It makes possible to create the 
uncertainty models independent from 
the number of the algorithm coefficients. 
There have been distinguished three 
kinds of processing errors, namely: sta
tic, dynamic and random ones. The un
certainties corresponding to them have 
been defined, too. The general equations 
linking the algorithm input and output 
uncertainties as well as the way of cal
culation of the algorithm specific un
certainties have been presented. There 
has been proposed the rule of uncerta
inty composition which enables to de
termine the resultant uncertainty for the 
given partial uncertainties. The way of 
calculation has been illustrated by the 
example of determining the final uncer
tainty of the data smoothing algorithm. 
Application of the described method to 
construction of the algorithm chain un
certainty model has been presented at 
the end of the paper.



Jerzy Jakubiec

1. WSTĘP

Obiektem rozważań w niniejszym arty
kule są algorytmy przetwarzania pomiaro
wego. Tego rodzaju algorytm spełnia taką 
samą funkcję, jak przetwornik pomiarowy, 
a zatem niezbędna jest ocena jego dokład
ności przetwarzania Często algorytm jest 
ostatnim ogniwem w procesie przetwarza
nia i wówczas rezultaty jego realizacji są 
wynikami pomiaru, a zatem jego dokład
ność powinna być wyrażona za pomocą 
niepewności.

Dokładność algorytmu zależy zarówno 
od dokładności danych wejściowych, jak i 
od rodzaju operacji obliczeniowych wyko
nywanych przez algorytm. Wynika stąd 
wniosek, że punktem wyjścia do budowy 
procedury wyznaczania niepewności wyni
ków wyjściowych algorytmu jest analiza 
jego struktury numerycznej.

Przetwarzania realizowane przez algo
rytm można przedstawić graficznie w spo
sób pokazany na rys.l. Ogólnie algorytm 
przekształca ciąg danych wejściowych 

na ciąg wyjściowy

{X(ri),...,X(n + N -  l}. Zakłada się, że 
ciąg wejściowy reprezentuje wielkość wej
ściową x zmieniająca się w sposób ciągły 
w dziedzinie 1. Dane wejściowe są skwan- 
towanymi próbkami wielkości x w pewnym 
ograniczonym obszarze dziedziny t nazy
wanym oknem wejściowym algorytmu. 
Symbolem k oznaczono bieżący wskaźnik 
początku okna wejściowego lokalizujący 
położenie okna w dowolnie licznym ciągu 
próbek wielkości wejściowej, k  = 0,1,.... 
Zatem dane wejściowe algorytmu składają 
się z próbek x(k),...,x(k + K - 1), gdzie AZ 
jest liczbą próbek objętych oknem wej
ściowym.

Przyjęto uproszczony zapis, zgodnie z 
którym x(k) = x(tk ),tk = k-TI, Tt jest 
okresem próbkowania w dziedzinie t.

1. INTRODUCTION

In this paper there are considered the 
measuring data processing algorithms. 
They perform the same functions as me
asuring transducers so it is necessary to 
evaluate the uncertainty of results delive
red by these algorithms. The algorithm is 
often the last element of the processing 
and then its output data are the results of 
measurements. Hence, the algorithm accu
racy should be expressed by the uncerta
inty.

This uncertainty depends both on the 
input data uncertainty and the kind of ari
thmetic operations made by the algorithm. 
Hence, it follows that the base of procedu
re construction of the algorithm output 
uncertainty calculation is its numerical 
structure analysis.

The processing performed by the algo
rithm is illustrated in Fig.l. In general, 
the algorithm transforms the input data 
sequence {x(i),...,x(^ + K  - 1} into the 
output data sequence
{X(n),...,X(n+ N  - 1}. It is assumed 
that the input sequence represents the in
put quantity x varying continuously in ti
me domain t. The input data are the quan
tified samples of x in a limited field of the 
domain t called the algorithm input win
dow. The symbol k denotes a current in
dex of the input window beginning, indi
cating the window position in an optio
nally numerous sequence of the input qu
antity samples, k = 0,1,__ So, the algo
rithm input data consist of the samples 
x(k),...,x(k + K - 1), where K  is the 
number of the samples included by the in
put window. To simplify the notation it 
has been assumed that x(k)= x(tk), 
tk =k-Tk, where 1\ is the sampling pe
riod in t domain.
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input window

(x(k),..jc(k+K-l)l input data series

n
A LG O R ITH M  

pC(n),...X(n+N-l)} output data series

Rys. 1. Graficzna interpretacja przetwarza- Fig 1. Graphical interpretation of the algo- 
nia realizowanego przez algorytm rithm operation

Ciąg danych wyjściowych może być 
również interpretowany jako dyskretna re
prezentacja wielkości wyjściowej algoryt
mu zmieniającej się w dziedzinie 4 . Bieżą
cy wskaźnik okna wyjściowego nosi sym
bol n, n = 0,1,.... Ciąg ten składa się z pró
bek X (w),..., X(n + N  -1 ) , gdzie 
X(n) = X ( 4 ) ,4  =«•©,©  jest okresem 
próbkowania w dziedzinie 4 .

Wielkość wejściowa zmienia się na ogół 
w dziedzinie czasu, może się również 
zmieniać przestrzennie [8], Dziedzina wyj
ściowa jest często tożsama z dziedziną wej
ściową, występuje to zwykle dla wielkości

The output data sequence can be also 
interpreted as discrete representation of 
the algorithm output quantity varying in 4 
domain. The output window current index 
is denoted by«, « = 0,1,.... This sequence 
consists of the samples 
X(n),... ,X(n + N  -V ) , where 
X(n) = X(4„), 4  = n ■ ©, © is the sam
pling period in 4 domain.

Generally, the input quantity varies in 
time domain but it can also vary in space 
[8], The output domain is often identical 
to the input one, which usually occurs for 
time varying quantities. In such a case, a
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zmiennych w czasie. W takim przypadku 
ogólnie zachodzi przesunięcie między po
czątkiem okna wejściowego i wyjściowego 
oznaczone jako m. Przesunięcie to z reguły 
ma wartość stałą i zachodzi wówczas

phase shift between the beginnings of the 
input and output windows can appear. It is 
denoted by m. As a rule, this shift is con
stant. Then one can write

i = k + m. (1)

W sytuacji, gdy obie dziedziny są różne, 
algorytm realizuje operacje transformacji, 
przykładowo z dziedziny czasu do dziedzi
ny pulsacji, jak to występuje w przypadku 
algorytmu dyskretnej transformaty Fouriera 
DFT. Ogólny podział algorytmów przetwa
rzania ze względu na realizowane zadania 
przedstawiono w pracy [7],

Zakłada się, że ciągi danych wejścio
wych i wyjściowych zawierają skończone 
liczby elementów. Algorytmy nierekuren- 
cyjne z założenia operują na ograniczonej 
liczbie danych. Natomiast algorytmy reku- 
rencyjne dają się przedstawiać w opisany 
powyżej sposób, jak wykazano to w pracy
[ 3 ] .

Operacje arytmetyczne wykonywane 
przez algorytm przetwarzania dogodnie jest 
przedstawić w zapisie macierzowym. Ma 
on wówczas formę równania

If the both domains are different the al
gorithm performs transformation, for in
stance from time domain to frequency 
domain as it takes place for the discrete 
Fourier transform (DFT) algorithm. The 
general division of the processing algori
thms as far as the performed tasks are 
concerned, has been given in [7],

It is assumed that the input and output 
data sequences contain finite numbers of 
elements. Nonrecursive algorithms, as a 
rule, operate on the limited number of da
ta, whereas recursive algorithms can be 
described in the mentioned above way as 
it is shown in the paper [3]

It is convenient to present the arithme
tical operations performed by the pro
cessing algorithms in matrix notation. 
Then, the algorithm is expressed as

X(n) 
X(n +1)

a0,0 a 0,l 
a0,l a l,l

aQ ,K - \
al , K - l

x(k) 
x(k  +1)

X(n + N -  1) aN  -1,0 aN  • 11K1

.........I1
. 

^
 +X
1

(2)

które w skrócie można zapisać jako which can be written in short

X  = A . ( 3 )

Równanie to przedstawia związek mię
dzy wektorem wejściowym x, którego ele
menty stanowią ciąg danych wejściowych, 
a wektorem wyjściowym X  zawierającym 
wyniki realizacji algorytmu tworzące ciąg 
danych wyjściowych. Związek ten opisuje 
tablica A  o rozmiarze N.K, gdzie K  określa 
liczbę danych wejściowych, N  jest liczbą 
danych wyjściowych algorytmu.

Dla algorytmów o stałej strukturze za-

The above equation presents the rela
tion between the input vector x  whose 
elements are the input data sequence and 
the output vector X  containing the algori
thm realization results being the output 
data sequence. This relation is described 
by the matrix A of N.K dimension, where 
K  is the number of input data, and N  is the 
number of output data.

For the algorithms with constant
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równo rozmiary, jak i wartości współczyn
ników tablicy A są stałe. Algorytmy takie 
można nazwać liniowymi, ponieważ sta
nowią zespół równań będących kombina
cjami liniowymi danych wejściowych i 
stałych współczynników. Dla algorytmów 
nieliniowych lub adaptacyjnych mogą za
chodzić zmiany liczby współczynników i 
ich wartości w zależności od aktualnego 
zbioru danych wejściowych. W przypadku 
algorytmów odtwarzania budowanych na 
zasadzie aproksymacji odcinkowo- 
liniowych nieliniowej charakterystyki 
przetwornika pomiarowego [4, 6] struktura 
algorytmu nie zmienia się w pewnych za
kresach zmian zbioru danych wejściowych. 
Tego rodzaju algorytm można traktować 
jako zbiór algorytmów liniowych, z którego 
w danym momencie realizowany jest jeden 
algorytm wybierany w zależności od 
„punktu pracy” na charakterystyce przetwa
rzania [6],

Algorytm w postaci ogólnej (2) może 
być przedstawiony jako równoległy zespól 
algorytmów ,jednopunktowych” [7], ope
rujących na takim samym ciągu danych 
wejściowych. Realizacja każdego algoryt
mu jednopunktowego dostarcza poje
dynczego wyniku. Zapis matematyczny te
go rodzaju algorytmu stanowi równanie

structure both the dimensions and values 
of the matrix A  coefficients are constant. 
Such algorithms can be called linear, be
cause they are a set of equations being the 
linear combinations of the input data and 
constant coefficients. For nonlinear or ad
aptative algorithms changes of the coeffi
cient number and the coefficient values 
can occur as a function of the current in
put data set. In case of the reconstruction 
algorithms built when using the method of 
the linear-segment approximation of the 
measuring transducer nonlinear characte
ristic [4, 6] the algorithm structure does 
not change within some ranges of the in
put data set variation. Such a kind of algo
rithm can be treated as a set of linear algo
rithms, from which one algorithm chosen 
according to the „working point” of the 
transducer characteristic is performed at 
the given moment [6],

The general form of the algorithm (2) 
can be presented as a parallel set of „one- 
point” algorithms [7] operating on the sa
me sequence of the input data. The per
formance of each one-point algorithm de
livers the single result. The mathematical 
notation of such a kind of algorithm is the 
equation

X(n)  = a0x(A:) + a1x(^ + l) + ... + a JI;._1x(^ + K  -1 )  (4)

Można wskazać wiele algorytmów, któ
re z zasady działają jako jednopunktowe. 
Takim algorytmem jest m in. filtr wygła
dzający opisany w przykładzie w punkcie
5.

Przedstawianie algorytmów „wielo- 
punktowych” w powyższy sposób uprasz
cza znacznie ich analizę bez uszczerbku dla 
ogólności rozważań. W dalszym ciągu ar
tykułu rozpatrywane są właściwości me
trologiczne algorytmów jednopunktowych 
liniowych. Jak wynika to z postaci równa
nia (4), tego rodzaju algorytmy można 
określić jako kombinację liniową ciągu da
nych wejściowych i stałych współczynni
ków.

Algorytm realizuje pomiar pośredni, a 
zatem można próbować ocenić niepewność

One can point many algorithms which 
operate as one-point ones, as a rule. Such 
an algorithm is among others a smoothing 
filter described in Section 5.

The above way of presentation of 
„multi-point” algorithms simplifies consi
derably their analysis without loss of ge
nerality. Therefore, the further considera
tions deal with metrological properties of 
the linear one-point algorithm only. As it 
follows from the equation (4) such kind of 
algorithms can be determined as a linear 
combination of the input data sequence 
and constant coefficients.

The algorithm performs an indirect 
measurement, that is why its resultant un
certainty can be evaluated according to the 
rules proposed in [11], Such a method is
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jego wyniku zgodnie z regułami propono
wanymi w [11], Pojawiają się publikacje, w 
których stosuje się tego rodzaju podejście. 
Przykładem jest praca [1] dotycząca algo
rytmu FFT. Przedstawione w niej wyniki 
wskazują jednak, że taki sposób postępo
wania nie może być w pełni zaakceptowa
ny. Jego podstawą jest przyjęcie, że 
wszystkie błędy cząstkowe danych wej
ściowych i błędy własne algorytmu mogą 
być traktowane jako losowe i niezależne od 
siebie. Jest to równoważne założeniu, że 
każda liczba wprowadzana na wejście algo
rytmu jest wynikiem pomiaru innej wielko
ści, niezależnej od wszystkich pozostałych. 
W rzeczywistości tak nie jest, bowiem dane 
wejściowe stanowią wyniki pomiaru tej 
samej wielkości Zatem można wskazać 
takie rodzaje błędów, dla których wystę
pują deterministyczne związki między 
wartościami na wejściu i wyjściu algoryt
mu. Potraktowanie ich tak, jak błędy loso
we może spowodować dużą niedokładność 
oszacowania niepewności w sytuacji, gdy 
ich udział w błędzie wypadkowym jest 
istotny. Pokazują to rezultaty eksperymen
tów opisanych w pracy [1], W sytuacjach, 
w których dominują błędy losowe (błędy 
kwantowania, błędy zaokrągleń operacji 
arytmetycznych, itp.) zgodność wyników 
analitycznego wyznaczania niepewności z 
wynikami uzyskanymi na drodze symula
cyjnej i eksperymentalnej jest dobra. Gdy 
tak nie jest, pojawiają się znaczne różnice.

Przedstawiona w artykule metoda wy
znaczania niepewności wyników końco
wych algorytmu wykorzystuje podejście 
innego rodzaju. Mianowicie, algorytmy są 
traktowane jako przetworniki błędów za
chowujące się różnie dla różnych rodzajów 
błędu i wprowadzające błędy własne specy
ficzne dla rodzaju wykonywanych działań 
numerycznych. Przetwarzanie błędów opi
sywane jest w sposób deterministyczny lub 
probabilistyczny w zależności od rodzaju 
błędu. Natomiast w sytuacji, gdy występuje 
składanie błędów na wyjściu algorytmu, 
zakłada się, że wszystkie rodzaje błędów 
opisywane są w kategoriach probabili
stycznych.

used by many authors, for example in [1] 
in which the FFT algorithm is considered. 
However, the results presented there show 
that this method cannot be entirely accep
ted. It assumes that all the input data par
tial uncertainties and the algorithm speci
fic uncertainties can be treated as random 
ones and independent from each other. It 
is equivalent to the assumption that each 
number delivered to the algorithm input is 
the measurement result of the other inde
pendent quantity. However, the above 
condition is not satisfied because the input 
data are the measurement result of the 
same quantity. So, one can point such 
kinds of errors for which deterministic 
relations between the values at the algori
thm input and output occur. Considering 
them as random errors can cause great in
accuracy of the uncertainty evaluation in 
case of their essential contribution to the 
resultant error, which was proved by the 
experimental results described in the paper
[1], If the random errors (quantization er
rors, arithmetical operations rounding er
rors and so on) are dominant the results of 
analytical calculation of the uncertainties 
are close to the simulation and experi
mental ones. If this kind of domination 
does not exist considerable differences 
appear.

The method of the algorithm final re
sult uncertainty determination presented in 
the paper applies the other kind of appro
ach. Namely, the algorithms are treated as 
error transducers processing different 
kinds of errorrs in a different way and in
troducing the errors typical for the per
formed numerical operations. The error 
processing is described in a deterministic 
or probabilistic way dependently on the 
type of the error. However, in case of 
composition of the errors at the algorith 
output one assumes that all kinds of the 
errors are described in probabilistic cate
gories.

Such an approach causes that the basic 
concept necessary to describe the algori
thm properties is a processing error tre
ated as a difference between the pro
cessing result and the output quantity true
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Tego rodzaju podejście powoduje, że 
podstawowym pojęciem niezbędnym do 
opisu właściwości algorytmów jest błąd 
przetwarzania traktowany jak różnica 
między wynikiem przetwarzania a praw
dziwą wartością wielkości przetworzonej. 
Wartości rzeczywistych błędów nie są zna
ne, tym niemniej można badać właściwości 
algorytmów dla różnych rodzajów błędu w 
sposób symulacyjny, a wyniki tych badań 
przenosić odpowiednio na sytuacje poja
wiające się w praktyce pomiarowej. Postę
powanie takie jest szczególnie uzasadnione 
w przypadku algorytmów przetwarzania, 
bowiem procesor, który realizuje algorytm 
jest tego samego rodzaju urządzeniem, co 
procesor komputera, na którym przeprowa
dzana jest symulacja.

Powyższe rozważania pozwalają na 
przedstawienie zarysu koncepcji opisywa
nej metody wyznaczania niepewności algo
rytmu przetwarzania. Ma on strukturę li
niową, a zatem możliwe jest stosowanie 
zasady superpozycji w odniesieniu do 
działań algorytmu na danych wejściowych i 
ich błędach. Wynika stąd wniosek, że moż
na rozpatrywać działanie algorytmu w 
dwóch płaszczyznach. Jedna to wykony
wanie operacji na danych wejściowych, 
czego efektem jest wynik wyjściowy. Ope
racje te odbywają się równocześnie na 
wartościach wielkości mierzonej i warto
ściach jej błędów, przy czym w trakcie tych 
działań algorytm wprowadza również błędy 
własne. W drugiej płaszczyźnie rozpatry
wane są działania algorytmu wyłącznie na 
błędach, w wyniku czego uzyskuje się 
zbiór wartości błędu wyjściowego algoryt
mu. Wartość niepewności wyznacza się ja
ko parametr zbioru wartości błędu wyj
ściowego. Tak uzyskana wartość jest prze
noszona na płaszczyznę pierwszą jako nie
pewność wyniku wyjściowego algorytmu. 
Oznacza to, że niepewność wielkości wyj
ściowej algorytmu jest parametrem zbioru 
wartości błędu tej wielkości w określonych 
warunkach przetwarzania.

value. The true values of the errors are not 
known, nevertheless one can investigate 
the algorithm properties for different 
kinds of the error in a simulation way and 
the obtained results carry onto practical 
measuremet situations. Such a procedure 
is especially good for the processing algo
rithms because the processor both realizes 
and simulates the algorithm.

The above considerations allow to pre
sent the idea of the described method of 
the processing algorithm uncertaity cal
culation. The algorithm is of a linear 
structure, so it is possible to use the prin
ciple of superposition for the algorithm 
operations on the input data and their er
rors. Hence, one can draw a conclusion 
that the algorithm performance can be 
considered in two fields. One of them is 
performing the operations on the input 
data which results in delivering the output 
data. These operations are made simulta
neously on the measured quantity values 
and its errors during which the algorithm 
introduces its own errors. The other field 
deals with the algorithm operations on er
rors only which results in obtaining the 
algorithm output error value set. The un
certainty value is determined as a para
meter of the output error value set. The 
value obtained in such a way is carried 
into the first field as the algorithm output 
result unceratinty. It means that the algo
rithm output quantity uncertainty is a 
parameter of the error value set of this qu
antity in the determined working condi
tions.
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2. RODZAJE BŁĘDÓW 
PRZETWARZANIA 
PROGRAMOWEGO

Właściwości algorytmu dla określonego 
rodzaju błędu można wyznaczyć podając 
zależności między zbiorami wartości tego 
błędu na wejściu i wyjściu algorytmu. Wy
niki badań algorytmów [2, 6] wskazują, że 
celowe jest wyodrębnienie trzech rodzajów 
błędów występujących w procesie przetwa
rzania. Są to:
• błędy statyczne,
• błędy dynamiczne,
• błędy losowe.
Kryterium powyższego podziału błędów 
oparte jest na sposobie zmian ich wartości 
w kolejnych momentach dyskretyzacji 
wielkości wejściowej wewnątrz okna po
miarowego. Zakres zmian tych błędów jest 
ograniczony przez ich dopuszczalne warto
ści. Oznacza to w przypadku błędów sta
tycznych i dynamicznych, że błędy te są 
odpowiednio małe lub stanowią resztki 
nieusuniętych błędów systematycznych

Przyjmuje się, że wartości błędu nazy
wanego statycznym są praktycznie stałe 
wewnątrz okna. Oznacza to, że jeżeli za
chodzą zmiany wartości błędu statycznego 
w kolejnych chwilach dyskretyzacji, to 
zmiany te nie mają istotnego wpływu na 
wartość błędu wyjściowego algorytmu. 
Natomiast nie ogranicza się zmian tego 
błędu między kolejnymi oknami w przy
padku wielokrotnej realizacji algorytmu, 
oczywiście, w zakresie wartości dopusz
czalnych. W praktyce błędy te na ogół 
zmieniają swoje wartości między oknami 
stosunkowo wolno, jak przykładowo błędy 
temperaturowe.

W przypadku gdy błąd statyczny jest 
wprowadzany przez układ pomiarowy do
starczający dane na wejście algorytmu, za
leżność między błędem Ssl wielkości wyj
ściowej algorytmu a błędem statycznym 
SMX zawartym w każdym wyniku wejścio
wym jest zgodnie z (4) następująca:

2. TYPES OF PROCESSING 
ERRORS

The results of investigations of the al
gorithm properties show (see [2][6]) that it 
is necessary to define three types of errors 
occurring during the processing. They are:
• static errors,
• dynamic errors,
• random errors.
The criterion of the above error definitions 
is based on the way of their value changes 
at the succeeding discretization instants of 
the input quantity inside the measuring 
window. The range of these errors chan
ges is limited by their permissible values. 
It means that in case of the static and dy
namic errors these errors are appropriately 
small or they are the remains of uncorrec
ted systematic errors.

Therefore, one assumes that the source 
of static errors generates the error values 
which are practically constant inside the 
window. It means that if the static error 
values change at the succeeding discreti
zation instants the changes do not essen
tially influence the algorithm output error 
value. Hovever, these changes can be of 
any value but must be within a permissi
ble range. In practice these errors vary re
latively slowly between the windows as it 
takes place for the temperature errors.

In case when the static error is genera
ted by the measuring system delivering 
data to the algorithm input the relationship 
between the algorithm output quantity er
ror Sa and the static error Ss x included in 
each input result is, according to (4), 
given by
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Ąf (») = K  + +■ • ■+a*:-i) ■<?,.* W  = 5 (*) (5)

gdzie przyjęto where it is assumed

Ą ,(*) = < U *  + 0=- = < U *  + * ~ 1 ) (6)

Z zależności tej wynika, że dla dowolnej 
realizacji algorytmu w chwili w, stosunek 
statycznego błędu wyjściowego do błędu 
generowanego przez statyczne źródło błę
dów wejściowych jest stały. Wartość tego 
stosunku równa jest sumie wszystkich 
współczynników algorytmu oznaczonej 
symbolem S.

Źródło błędów nazywane jest dyna
micznym, gdy generowany przez nie błąd 
zmienia wartości w kolejnych punktach 
okna w taki sposób, że można określić de
terministyczne związki między tymi warto
ściami, a wartość błędu wyjściowego zale
ży od przyrostów błędów. W celu wyzna
czenia związku między błędem dynamicz
nym na wyjściu i wejściu algorytmu nie
zbędne jest przyjęcie opisu przebiegu war
tości błędu w poszczególnych próbkach 
podawanych na jego wejście. Najdogodniej 
jest przyjąć przebieg sinusoidalnie zmien
ny. Załóżmy, że przebieg błędu wielkości 
wejściowej algorytmu ma postać:

From the above equation it follows that 
for any realization of the algorithm at in
stant n the ratio of the static output error 
to the error generated by the static source 
of the input errors is constant. This ratio 
value equals the sum of all the algorithm 
coefficients denoted by S.

An error source is called a dynamic one 
when the error generated by it changes its 
values at the succeeding points of the 
window in such a way that it is possible to 
show deterministic relations between the
se values, and the output value is depen
dent on the error increments. To determine 
the relation between the dynamic errors at 
the algorithm output and input it is neces
sary to describe the error values for the 
successive samples at the algorithm input. 
A sinusoidal waveform is the best for it. 
Let us assume that the algorithm input qu
antity error is given by

e(t) = EM{ńaat + <p) (7)

gdzie Em jest amplitudą, a> - pulsacją prze
biegu, a ę  jest przesunięciem fazowym 
względem początku okna. Zbiór wartości 
błędu wejściowego składa się wówczas z 
wartości chwilowych przebiegu (7)

where Em is a waveform amplitude, a> - 
its frequency, (p - a phase shift related to 
the window beginning. Then the set of the 
input error values consists of instantaneo
us values of the waveform (7)

4 ^ (0  = £ « sin(a)Tsi+<p), i = k,...,k + K -  1 (8)

gdzie Ts jest okresem próbkowania prze
biegu wielkości wejściowej algorytmu. W 
takim przypadku błąd wyjściowy opisuje 
wyrażenie

where Tt is the sampling period of the al
gorithm input quantity waveform. In this 
case the output error is described by the 
expression

5d, (0  = Emt sin(a>Tsi + <p + a), (9)
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gdzie where

E„,= Em]SUco)\, (10)

oraz and

n n
R e |S ( » r (

S(jco) jest transmitancją zespoloną algo- S(jco) is the algorithm complex trans-
rytmu, która na podstawie wyrażenia (4) mittance determined from (4) and given
ma postać: by

S(jco)= X (ja>) = [a0 + a, ■ei"Tl+...+aK , . e W ’j-e - '"7"", ( 12)
x(joj)

gdzie m przyjmuje wartości zgodnie z wy
rażeniem (1).

Przedstawione powyżej zależności po
zwalają na analityczne wyznaczanie warto
ści zbioru błędu dynamicznego na wyjściu 
algorytmu dla określonych właściwości 
źródła błędu wejściowego charakteryzowa
nych przez takie parametry, jak amplituda 
przebiegu błędu i jego pulsacja. Najprościej 
można to osiągnąć przez symulację powta
rzając wielokrotnie obliczanie błędu wyj
ściowego dla losowo wybieranych wartości 
przesunięcia fazowego <p.

Właściwości losowych źródeł błędów 
opisywane są w kategoriach probabili
stycznych. Oznacza to w rozpatrywanej 
sytuacji, że wartości błędów pojawiających 
się w kolejnych punktach okna wejściowe
go są realizacjami tego samego procesu lo
sowego o parametrach określonych przez 
zjawiska zachodzące w układzie dostar
czającym dane na wejście algorytmu. Z za
sady takim źródłem błędów jest proces 
kwantowania próbek wielkości bezpośred
nio przetwarzanej przez algorytm. Innym 
czynnikiem losowym mogą być szumy ge
nerowane w układach przetwarzania A/C 
lub błędy losowe poprzedzających algo
rytmów.

Błąd losowy Srt(n) pojawiający się na 
wyjściu algorytmu w n kroku jego realiza
cji może być zatem przedstawiony, zgodnie 
z wyrażeniem (4), jako kombinacja liniowa

where values of m are taken according to 
the expression (1).

The presented above relationships al
low to calculate analytically the dynamic 
error value set at the algorithm output for 
the known properties of the input error 
source characterized by such parameters 
as the error waveform amplitude and its 
frequency. It can be performed by simula
tion when repeating many times calcula
tions of the error values for the random 
phase shift values cp. It is the simplest 
way of doing it.

Properties of the random error sources 
are described in probabilistic categories. 
In the considered situation it means that 
the error values in the successive points of 
the input window are realizations of the 
same random process with parameters 
determined by phenomena occurring in 
the circuit delivering data to the algorithm 
input. As a rule, quantization of the sam
ples processed directly by the algorithm is 
such an error source. Noises generated in 
the chain delivering data or random errors 
of the previous algorithms can be the 
another random source.

The random error 8n (n) occurring at n 
step of the algorithm output realization 
can be given, according to (4), as a linear 
combination of the random error and the 
algorithm coefficients values
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realizacji losowego błędu wejściowego i 
współczynników algorytmu

Wykonując algorytm wielokrotnie uzy
skuje się zbiór błędów wyjściowych, które
go wariancja ax 2 związana jest z warian
cją a 2 zbioru błędów wejściowych zależ
nością

uzyskaną przy założeniu, że wartości błędu 
wejściowego nie są ze sobą skorelowane. 
Oznaczając sumę kwadratów współczynni
ków algorytmu jako

(13)

Performing the algorithm many times 
one obtains the set of the output errors 
whose variance crx 2 is connected with the 
variance a 2 of the input error set by the 
relationship

(14)

under assumption of the lack of correla
tion between the input error values. De
noting the square sum of the algorithm 
coefficients as follows

8 r.x («) = aiA.x (k) + a x S r x  (A +1) +... + aK^ S rx (k + K -V ) .

(15)

związek między wariancją błędu losowego 
na wyjściu i wejściu algorytmu przyjmuje 
postać

Współczynnik A 2 stanowi istotną wiel
kość charakterystyczną algorytmu, ponie
waż jest podstawą określania związków 
między zbiorem wartości błędu losowego 
na wejściu algorytmu i odpowiadającym 
mu zbiorem wartości losowego błędu wyj
ściowego. Biorąc pod uwagę ogólnie dużą 
liczbę współczynników algorytmu można 
przyjąć, że błąd na wyjściu ma rozkład 
normalny o wariancji opisanej wyrażeniem
(16) niezależnym od rozkładu błędu wej
ściowego. Wynika to z centralnego twier
dzenia granicznego, a dobrą ilustrację tej 
tezy stanowią wyniki badań algorytmu FFT 
przedstawione w pracy [10], Uwzględnia
jąc ponadto fakt, że z reguły dysponuje się 
wiedzą o rozkładzie błędu wejściowego 
(najczęściej jest to rozkład jednostajny, po
nieważ błędy losowe zdominowane są 
przez błąd kwantowania), w rozważanej 
sytuacji można określić jednoznacznie

the relation between the random error va
riances at the algorithm output and input 
is given by

(16)

The coefficient A 2 is the essential pa
rameter of the algorithm because it is the 
base for determining relationships betwe
en the random error value set at the algo
rithm input and the corresponding set of 
the output random error values. Taking 
into account, in general, a great number of 
the algorithm coefficients one can assume 
that the output error distribution is gaus- 
sian with the variance described by the 
equation (16) independent from the input 
error distribution. It results from the cen
tral limit theorem which is illustrated by 
the results of FFT algorithm investigation 
presented in [10], Moreover, taking into 
consideration the fact that the input error 
distribution is known as a rule (mostly it is 
uniform because the random errors are 
dominated by the quantization error) it is 
possible to determine the exact quantita
tive relationships between these sets of the
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związki ilościowe między zbiorami warto
ści błędu losowego na wejściu i wyjściu al
gorytmu.

Prócz przenoszenia błędów z wejścia na 
wyjście każdy algorytm wprowadza błędy 
własne. Można wskazać wiele różnych me
chanizmów powstawania tych błędów, ich 
specyfika zależy głównie od rodzaju algo
rytmu. Niezależnie od liczby i sposobu po
wstawania błędów własnych, celowe jest 
pogrupowanie ich w trzy rozpatrywane kla
sy błędów: statyczne, dynamiczne i losowe. 
Grupowanie takie jest niezbędne, gdy roz
patruje się łańcuch algorytmów, jak to ilu
struje przykład przedstawiony w pracy [6],

Rozpatrując losowe błędy własne, algo
rytm można traktować jako generator liczb 
losowych powstających podczas realizacji 
każdej operacji arytmetycznej na skutek 
zaokrąglania jej wyniku. Wartości tych 
liczb zależą od rodzaju stosowanej aryt
metyki (stało- lub zmiennoprzecinkowej) 
oraz długości słowa danych. Liczby te ku
mulują się dając na wyjściu algorytmu błąd 
losowy. Przykład analizy tego rodzaju błę
du dla algorytmu FFT można znaleźć w 
pracy [1],

Analiza błędów własnych algorytmu o 
charakterze deterministycznym, tj. błędów 
statycznych i dynamicznych, wymaga 
przyjęcia jego modelu idealnego. Struktura 
numeryczna algorytmu, określona przez 
wartość i liczbę współczynników równania 
(4), stanowi z reguły dyskretne odwzoro
wanie operacji analogowych, jak to poka
zano ogólnie w punkcie 1. Oznacza to, że 
algorytm spełnia swoje zadania w sposób 
przybliżony. Jednak dla każdego algorytmu 
można wskazać takie działania, których 
wykonanie może być traktowane jako re
alizacja algorytmu idealnego. Działania te 
wynikają z definicji zadania, dla którego 
wykonania algorytm został zbudowany 
Algorytm idealny jest algorytmem dokład
nym, a zatem nie wprowadza własnych 
błędów do procesu przetwarzania. Tego ro
dzaju algorytmy na ogół nie dają się budo
wać, dostępny jest natomiast ich opis ma
tematyczny. Opis ten nazywany jest tutaj 
modelem algorytmu idealnego i jest wyko
rzystywany jako źródło dokładnych wyni-

random error values at the algorithm input 
and output.

Besides transforming the errors from 
the input to the output each algorithm in
troduces its specific errors. One can point 
many different mechanisms of arising the
se errors. Their specificity depends mainly 
on the kind of the algorithm. Independen
tly of the number and manner of specific 
error arising, it is useful to group them 
into three mentioned above categories: 
static, dynamic and random. Such gro
uping is necessary when considering the 
algorithm chain as it is illustrated by the 
example presented in [6],

When considering the random specific 
errors the algorithm can be treated as a 
generator of random numbers caused by 
rounding the results of each arithmetical 
operation. The values of these numbers 
depend on the kind of the used arithmetic 
(constant or floating point arithmetic) and 
the data word length. These numbers cu
mulate giving the random error at the al
gorithm output. The example of such a 
kind of the error analysis for FFT algori
thm can be found in the paper [1]

The analysis of the algorithm specific 
errors of deterministic character, i.e. static 
and dynamic errors, requires assumption 
of its ideal model. The algorithm numeri
cal structure determined by the value and 
number of the coefficients in the equation 
(4) is, as a rule, discrete mapping of the 
analog operations, as it is generally shown 
in Section 1. It means that the algorithm 
performs its tasks in an approximate way. 
However, for each algorithm it is possible 
to point such operations which can be tre
ated as ideal ones. They result from the 
task definition for which the algorithm has 
been constructed. An ideal algorithm is an 
exact one, so it does not introduce any er
rors to the processing. Such algorithms are 
impossible to build but their mathematical 
description is available. In this paper this 
description is called an ideal algorithm 
model and it is used as a source of the 
exact output data of the considered real 
algorithm. For instance, the appropriate 
functional in the integral form is the ideal
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ków wyjściowych rozpatrywanego algo
rytmu rzeczywistego. Przykładowo mode
lem idealnym algorytmu wyznaczania 
wartości średniej przebiegu jest odpowiedni 
funkcjonał w postaci całkowej. Wartość te
go funkcjonału dla konkretnego przebiegu 
może być traktowana jako wynik realizacji 
algorytmu idealnego wykonującego swoje 
zadanie bezbłędnie

Model idealny dla różnych rodzajów al
gorytmów przybiera na ogół różne postacie. 
Dla przykładu idealny model właściwości 
dynamicznych filtru wygładzającego opi
sanego w punkcie 5 ma postać:

model of the algorithm of computing the 
waveform mean value. This functional 
value for a given waveform can be treated 
as a result of realization of the ideal algo
rithm performing its task without any er
rors.

The ideal model for different kinds of 
algorithms has, in general, different forms. 
For example, the ideal model of the smo
othing filter dynamic properties described 
in Section 5 is given by

Celem stosowania algorytmu wygładza
nia jest zmniejszenie błędów losowych da
nych do wartości akceptowalnych, co jed
nak nie powinno mieć wpływu na sam 
przebieg wielkości wejściowej. Sytuacja 
taka występowałaby, gdyby transmitancja 
filtru miała postać (17). W rzeczywistości 
transmitancja ta ma ogólną postać (12), a 
zatem użycie filtru spowoduje wprowadza
nie przez niego błędu dynamicznego zależ
nego m in. od różnicy transmitancji rze
czywistej (12) i idealnej (17).

The purpose of using the smoothing al
gorithm is to reduce the data random er
rors to the accepted level which, however, 
should not influence the input quantity 
waveform itself. Such a situation could 
occur if the filter transmittance was given 
by (17). But the general form of the 
transmittance is expressed by (12) so use 
of the filter causes introducing the dyna
mic error dependent, among others, on the 
difference between the real (12) and ideal
(17) transmittances.

3. MODEL BŁĘDOW 3. MODEL OF ALGORITHM
ALGORYTMU ERRORS

Biorąc pod uwagę liniowe właściwości 
algorytmu, jego błąd wyjściowy Sx (n) 
może być przedstawiony jako suma wyod
rębnionych błędów cząstkowych. Zakłada
jąc ogólnie, że błędy przetwarzania po
dzielono na trzy opisane rodzaje, a ponadto 
w każdej klasie można wyróżnić błędy wła
sne i przeniesione, błąd wyjściowy może 
być zapisany w postaci sumy

According to the considerations pre
sented in Section 2 the algorithm output 
error 8x (ri) can be presented as a sum of 
the separated partial errors. Assuming ge
nerally that the processing errors have be
en divided into three categories and, what 
is more, in each category one can distin
guish the specific and transformed errors 
the output error can be written as the fol
lowing sum

&x (") = 5,< («) + («) + Sd, (ri) + SM (ri) + S „  (ri) + SrA (n) , (18)
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Uwzględniając sposób powstawania po
szczególnych błędów cząstkowych, na pod
stawie równania (18) można uzyskać model 
błędów algorytmu przetwarzania pokazany 
na rys.2. A ^ at , ADm, oznaczają od
powiednio właściwości statyczne, dyna
miczne i losowe algorytmu. Mając do dys
pozycji równania opisujące te właściwości 
oraz opis źródeł błędów wejściowych, 
można wyznaczać zbiory poszczególnych 
rodzajów błędów na wyjściu algorytmu, a 
także zbiór wypadkowy dla tych błędów.

Model błędów dostarcza pełnej informa
cji o błędach zarówno na wejściu, jak i na 
wyjściu algorytmu, a zatem pozwala na 
uzyskanie rozkładów wartości błędów w 
określonych warunkach realizacji algoryt
mu. Jest zatem bardzo przydatny w anali
zie metrologicznej algorytmu polegającej 
na wyznaczaniu poszczególnych źródeł 
błędów, rozpatrywaniu ich wpływu na błąd 
wypadkowy, a następnie na ewentualnym 
poszukiwaniu sposobu zmniejszania błę
dów dominujących. Drugie, równie istotne 
zastosowanie modelu błędów, polega na 
wykorzystaniu go w procesie syntezy nie
pewności wyniku końcowego algorytmu.

Taking into account the way of arising 
particular partial errors and basing on the 
equation (18) one can obtain the model of 
the processing algorithm errors shown in 
Fig-2- A s t a t , Adyn , AIUiV denote the static, 
dynamic and random properties of the al
gorithm, respectively. Knowing the equ
ations modelling these properties and the 
description of the input error sources it is 
possible to calculate the sets of particular 
kinds of the errors at the algorithm output 
as well as the resultant set.

The model of the errors gives full in
formation on the errors both at the input 
and output of the algorithm, therefore it 
enables to obtain distributions of the error 
values in the determined conditions of the 
algorithm performance. So, it is very 
useful for the algorithm metrological 
analysis consisting in: determining the 
particular error sources, considering its in
fluence on the resultant error and, next, 
searching for the way of reducing the do
minant errors. The other application of the 
error model, as essential as the previous 
one, consists in using it for synthesis of 
the algorithm resultant uncertainty.

* . , ( *  +1) 

Ssy{ k - K - 1)

S ^ i k  + 1) 

S ^ i k - K - 1)

<?,,(* +1) 

8 ( k - K - 1)

£*(»). s .M

S M{n)

8 rA(n)

Rys.2. Model błędów algorytmu Fig.2. Model of the algorithm errors
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4. NIEPEWNOŚĆ JAKO 
PARAMETR ZBIORU 
WARTOŚCI BŁĘDU

Zgodnie z modelem przedstawionym na 
rys.2 błąd na wyjściu algorytmu, dla każ
dego z opisanych rodzajów błędu, jest su
mą błędu przeniesionego z wejścia i błędu 
własnego algorytmu. Zgodnie z przyjętym 
założeniem, że w tego rodzaju operacjach 
wszystkie zbiory cząstkowe są traktowane 
jako przypadkowe, dodawane wartości błę
dów pobierane są losowo z tych zbiorów 
zgodnie z odpowiednią funkcją gęstości 
prawdopodobieństwa. Takie postępowanie 
nazywane jest składaniem zbiorów wartości 
błędu. Zatem zbiór błędu na wyjściu algo
rytmu {Sx } powstaje jako wynik złożenia 
zbioru błędu przeniesionego z wejścia {St } 
i zbioru błędu własnego {SA} algorytmu, 
co symbolizuje zapis

Załóżmy, że niepewność A x zbioru 
wartości błędu {Sx } wielkości X  definio
wana jest jako parametr otrzymywany w 
rezultacie wykonania operacji Af na tym 
zbiorze, co ogólnie można zapisać jako

4. UNCERTAINTY AS 
PARAMETER OF ERROR 
VALUE SET

According to the model shown in Fig.2 
the error at the algorithm output, for each 
of the described kinds of the errors, is a 
sum of the error transmitted from the in
put and the algorithm specific error. The 
error values being summed are taken from 
the partial sets in a random way according 
to the appropriate probability density 
function. It follows from the assumption 
that all the sets are treated as random ones 
when summing the error sets, which is 
called the composition of the error value 
sets. Hence, the error set at the algorithm 
output {5X} is the result of composition 
of the error set tramsmitted from the input 
{S, } and the algorithm specific error set 
{SA}, which is denoted by

(19)

Let us assume that the uncertainty A x 
of the error value set {Sx } of the quantity 
X  is defined as a result of an operation M  
performed on this set, which can be gene
rally written as

(20)AX = M[{8X}\.

[SX} = [SA} + {S,).

Uwzględniając zależność (19) wyrażenie Taking into account (19) the expression
(20) można zapisać w postaci (20) can be written in the form

Ax = M[{Sa} + {8,}], (21)

która oznacza, że wyznaczenie niepewności 
końcowej algorytmu polega najpierw na 
składaniu zbiorów cząstkowych, a następ
nie na określeniu niepewności zbioru wy
padkowego zgodnie z przyjętą definicją re
prezentowaną ogólnie przez wyrażenie
(20). Są to w ogólnym przypadku działania 
złożone i dlatego dla celów praktyki pomia
rowej dąży się do zastąpienia ich operacja
mi przybliżonymi, ale za to prostymi alge-

which means that calculation of the algo
rithm resultant uncertainty consists in ad
ding the partial error value sets and next 
determining the uncertainty of the sum of 
the sets in accordance with the assumed 
definition given by the equation (20). 
They are complex operation So, in case of 
practical applications one attempts to re
place them by approximate operations 
which are algebraically simple. Such ope-
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braicznie. Operacje takie nazywa się skła
daniem niepewności. Zakładając, że została 
przyjęta reguła składania niepewności, wy
rażenie (21) może być zastąpione uprosz
czoną formułą

rations are called the uncertainty compo
sition. Using the assumed rule of uncer
tainty composition the expression (21) can 
be replaced by the simplified formula

A , = a4{,u ] ® a4{<?,}] = A , ® A , ,  (22)

która oznacza, że niepewność końcowa al
gorytmu jest w takim przypadku wyzna
czona przez złożenie niepewności cząstko
wych opisujących zgodnie z definicją skła
dowe zbiory wartości błędu. W wyrażeniu 
tym użyto symbolu ® do oznaczenia ope
racji składania niepewności.

Załóżmy, że zbiór wartości błędu składa 
się z liczb rzeczywistych, które w ogólnym 
przypadku mogą przyjmować wartości do
wolne. Dla każdego zbioru wskazywane są 
dwie wartości graniczne <5min i <5^, takie 
że prawdopodobieństwo pojawienia się 
wartości błędu 8 < 8mn lub 8 > 8 ^  jest 
tak małe, że w praktyce może być przyjęte 
jako równe zeru. Zbiór obejmujący warto
ść* Ąun -  & -  Am* nazywany jest zbiorem 
zredukowanym wartości błędu. Niepew
ność jest definiowana jako połowa szero
kości zbioru zredukowanego

Niepewność charakteryzująca zbiory 
wartości błędu statycznego, dynamicznego 
i losowego nazywana jest odpowiednio 
niepewnością statyczną, dynamiczną i lo
sową.

Do dalszych rozważań przyjmuje się, że 
rozpatrywane zbiory zredukowane są sy
metryczne, tzn. zachodzi -  ¿U, = <5^, co 
oznacza zarazem, że wartość średnia w 
zbiorze wartości błędu równa jest zeru. Za
kłada się ponadto, że wartość graniczna 
odpowiada poziomowi ufności 99,73%, co 
dla rozkładu normalnego daje wartość 
8 ^  =3cr, cr jest odchyleniem standardo
wym rozkładu błędu.

Możliwe jest przyjęcie różnych kryte
riów doboru wartości granicznych zbioru

which means that in such a case the algo
rithm resultant uncertainty is determined 
by composition of the partial uncertainties 
describing the error value sets according 
to the assumed definition. The symbol ® 
used in this expression denotes composi
tion of the uncertainties.

Let us assume that the set of the error 
values consists of real .lumbers which, in 
general case, can take any values for each 
set. For each set one determines two bo
undary values <L,„ and <5 for which theJ  nun max

probability of occurrence of the error va
lues, such that 8  < or 8  > 8^ ,  is so 
small that it can be treated as equal to zero 
in practice. The set including the values 
8- <8 < <5 , is called the reduced set ofnun max

the error values. The uncertainty is defi
ned as a half of the reduced set width

(23)

The uncertainty characterizing the sets 
of values of the static, dynamic and ran
dom errors is called the static, dynamic 
and random uncertainty, respectively.

For the further considerations it is as
sumed that the reduced sets are symmetric 
* e = Amlx, which means that the
mean value in the error set equals zero. 
Moreover, one assumes that the boundary 
value corresponds to the confidence level 
of 99,73%, which gives the value 
<5^ = 3cr for the gaussian distribution, 
where a  is the standard deviation of the 
error distribution.

It is possible to apply different criteria 
of the set boundary value choice to diffe
rent kinds of the errors. When construe-
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dla różnych rodzajów błędów. W przypad
ku gdy buduje się modele niepewności 
łącznie dla błędów statycznych, dynamicz
nych i losowych, należy tak dobrać warto
ści graniczne dla zbiorów tych błędów, aby 
odpowiednie zbiory zredukowane można 
było uznać za równoważne. Dla podanej 
powyżej zasady można przyjąć z dobrym 
przybliżeniem, że dla błędów statycznych i 
dynamicznych ich wartość graniczna sta
nowi maksymalną wartość błędu w przy
jętych warunkach przetwarzania. Przykła
dowo, gdy wyznaczamy zbiór błędu dyna
micznego dla sinusoidalnych zmian wiel
kości wejściowej wartość graniczna zbioru 
jest równa amplitudzie przebiegu błędu dy
namicznego.

ting the uncertainty models being compo
sition of all kinds of the errors, i.e. static, 
dynamic and random, one should select 
the boundary values for the sets of these 
errors so that the appropriate reduced sets 
can be considered as the equivalent ones. 
Further, it is assumed for the static and 
dynamic errors that the boundary value 
is the maximum value which can be de
termined in the real processing conditions. 
For example, determining the dynamic er
ror for sinusoidal changes of the input qu
antity, the boundary error equals the am
plitude of the dynamic error waveform.

5. MODEL NIEPEWNOŚCI 
ALGORYTMU 
PRZETWARZANIA

Celem budowy modelu niepewności jest 
zastąpienie nim modelu błędu w zakresie 
związanym z wyznaczaniem niepewności 
wyniku końcowego algorytmu. Zamiast 
wykonywać złożone operacje na zbiorach 
wartości błędów dąży się do uzyskania pro
stych zależności analitycznych między nie
pewnością zbioru błędów wyjściowych a 
niepewnościami zbiorów błędów wejścio
wych i błędów własnych algorytmu. Uzy
skanie takich związków pozwala na opra
cowanie procedur syntezy niepewności al
gorytmu na podstawie znajomości charak
terystyk źródeł błędów wejściowych, ogól
nego opisu wielkości mierzonej i właści
wości samego algorytmu.

Można ogólnie powiedzieć, że model 
niepewności jest uproszczonym odwzoro
waniem modelu błędu, które jest tworzone 
w celu uzyskania analitycznego zapisu pro
cedury wyznaczania niepewności oceny 
wielości mierzonej. Uproszczenia te wyni
kają z faktu, że zbiór błędu o dowolnym 
rozkładzie jest charakteryzowany przez 
jedną liczbę Prowadzi to do powstawania 
różnic między niepewnością wyznaczaną z 
definicji na zbiorze błędu wyjściowego a 
niepewnością uzyskiwaną na podstawie

5. MODEL OF THE ALGORITHM 
UNCERTAINTY

The purpose of the uncertainty model 
construction is to replace the error model 
for computing the algorithm resultant un
certainty. In spite of performing complex 
operations on the sets of the error values 
one attempts to get simple analytical rela
tionships between the uncertainty of the 
output error set and the uncertainties of 
the sets of the input errors and the algori
thm specific errors. Obtaining such rela
tions allows to work out procedures of 
synthesis of the algorithm uncertainty ba
sing on the knowledge of the characteri
stics of the input error sources, the general 
description of the measured quantity and 
the algorithm properties.

In general, one can say that the uncer
tainty model is a simplified mapping of 
the error model which is built in order to 
obtain the analytical description of the 
procedure of computing the measured qu
antity evaluation uncertainty. These sim
plifications result from the fact that the set 
of the error with any distribution is cha
racterized by one number. It causes arising 
some differences between the uncertainty 
determined on the output error set from 
the definition and the uncertainty obtained



24 Jerzy Jakubiec

modelu. W tym sensie modele niepewności 
są modelami przybliżonymi. Skutki 
uproszczeń można określić porównując 
wyniki uzyskane w sposób symulacyjny na 
podstawie modelu błędów z wynikami 
obliczonymi na podstawie modelu niepew
ności.

Biorąc pod uwagę sposób budowy mo
delu niepewności jego struktura jest taka 
sama jak modelu błędów. W ogólnym 
przypadku może być ona przedstawiona w 
sposób pokazany na rys.3. Właściwości al
gorytmu są tu reprezentowane przez współ
czynniki ks, kd i kr określające stosunek 
między niepewnościami na wejściu i wyj
ściu algorytmu odpowiednio dla błędu sta
tycznego, dynamicznego i losowego. Sym
bolem ® oznaczono operację składania 
niepewności.

from the model. In this sense, the uncer
tainty models are inaccurate (approxima
te). The simplification results can be eva
luated by comparing the results obtained 
from simulation based on the error model 
with those calculated using the uncertainty 
model.

The uncertainty model structure is the 
same as that of the error model as far as 
the way of their construction is conside
red. The general structure of the algorithm 
uncertainty model is shown in Fig.3. In 
this figure the algorithm properties are re
presented by the coefficients ks, kd i kr 
determining the ratio of the output to input 
algorithm uncertainties for the static, dy
namic and random errors, respectively. 
The symbol ® denotes composition of 
the uncertainties.

sA

Rys.3. Ogólna struktura modelu Fig.3. General structure of the algorithm
niepewności algorytmu uncertainty model

Błędy statyczne są przenoszone z wej
ścia na wyjście algorytmu ze współczynni
kiem S zgodnie z wyrażeniem (5). Zatem 
również dla niepewności statycznych za
chodzi związek

The static errors are transmitted from 
the algorithm input to its output with the 
multiplying coefficient S  according to the 
formula (5). Hence, the following rela
tionship is also valid for the static uncer
tainties

= S .  (24)
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Błędy dynamiczne o przebiegu sinuso
idalnym mają na wyjściu amplitudę okre
śloną wyrażeniem (10). Oznacza to, zgod
nie z przyjętym sposobem wyznaczania 
niepewności dynamicznej, że dla tego ro
dzaju błędów współczynnik przeniesienia 
przyjmuje postać

The output amplitude of the sinusoidal 
dynamic errors is expressed by (10). It 
means that according to the assumed defi
nition of the dynamic uncertainty the 
transformation coefficient for such kind of 
the errors is described by

|S < » | ■ (25)

Wariancję a \  zbioru wyjściowego po
wstałego na skutek przeniesienia błędów 
losowych z wejścia na wyjście algorytmu 
określa zależność (16). Zakładając, że zbiór 
wartości błędu wyjściowego ma rozkład 
zbliżony do normalnego, jego niepewność 
określa zależność

Dla znanego rozkładu wartości błędu lo
sowego na wejściu algorytmu niepewność 
wejściowa zgodnie z definicją może być 
określona jako

The variance a \  of the output set ob
tained as a result of transformation of the 
algorithm random errors from the input to 
the output is given by (16). Assuming that 
the distribution of the output error value 
set is approximately normal its uncertainty 
is

(26)

For the determined distribution of the 
random error values at the algorithm input 
the input uncertainty can be described by 
(according to the definition)

(27)ĉtgran̂ x

= 2ux ■

gdzie k agrm jest współczynnikiem charak
terystycznym dla typu rozkładu łączącym 
wariancję rozkładu błędu z jego niepewno
ścią wyznaczoną dla poziomu ufności 
agmn = 99,73% . Stosunek wyrażeń (26) i
(27) stanowi współczynnik przenoszenia 
niepewności losowych. Uwzględniając wy
rażenie (16) uzyskuje się

where k ^ ^  is the coefficient dependent 
on the type of distribution connecting the 
error variance with its uncertainty calcu
lated for the confidence level 
agran ~ 99,73% . The ratio of the formulae
(26) and (27) is the coefficient of the ran
dom error transformation. Taking into ac
count (16) one obtains

Dla przykładu załóżmy, że błędy losowe 
na wejściu algorytmu zdominowane są 
przez błąd kwantowania, którego wartości 
mają rozkład jednostajny w przedziale od

q q
do + —, gdzie q jest wartością kwantu.

Niepewność zbioru wartości błędu jest 
praktycznie w takim przypadku równa

Let us assume, for example, that the ran
dom errors at the algorithm input are do
minated by the quantization error whose 
values are of uniform distribution within

q q
the range from  to + —, where q is the

2 2
quantum value. In this case, the uncerta
inty of the error value set can be assumed
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Ar l = -  a wariancja rozkładu błędu wy

nosi a]  = "  Stąd 
12

to equal Arl = —, whereas the variance 

of the error distribution is equal to
2 I 1 = — . Hence,

£

*—  (29) 
VÏ2

Po wprowadzeniu tej wartości do wyra
żenia (28) otrzymuje się, że dla rozkładu 
jednostajnego błędu wejściowego współ
czynnik przenoszenia niepewności z wej
ścia na wyjście algorytmu ma postać

Procedura składania niepewności okre
śla działania arytmetyczne, jakie należy 
wykonać na niepewnościach cząstkowych 
w celu uzyskania niepewności wypadko
wej. Przyjmijmy, że używana jest reguła w 
postaci proponowanej przez [11], Stosując 
przyjęte w niniejszym artykule oznaczenia 
regułę tę dla dwóch składowych można za
pisać jako

Having substituted this value to the 
expression (28) one obtains the following 
relationship describing the uncertainty 
transformation coefficient for the input er
ror uniform distribution

(30)

The uncertainty composition procedure 
determines arithmetical operations which 
should be performed on the partial uncer
tainties in order to obtain the resultant un- 
ceratinty. For further considerations let us 
use the formula proposed by [11] which 
can be written for two components in the 
form

kr = S - A .

Aa i = ^ l + A l + 2 A a\ Pai, (31)

gdzie AaJ) jest niepewnością wypadkową, 
Aa i Ab niepewnościami składowymi, a 
Pab '  współczynnikiem korelacji zbiorów 
cząstkowych. Dla przyjętej definicji nie
pewności zależność ta jest ścisła jedynie 
dla rozkładów normalnych zbiorów warto
ści błędów cząstkowych, w innych przy
padkach daje wyniki przybliżone. Można 
korygować wartość niepewności wypad
kowej m. in. poprzez przemnożenie jej 
przez współczynnik zależny od rozkładów 
błędów cząstkowych w podobny sposób, 
jak zrobiono to przykładowo dla błędu 
kwantowania. Celowość stosowania tego 
rodzaju współczynników zależy od wyma
ganej dokładności modelu niepewności. 
Porównania skuteczności różnych sposo-

where AaJ> is the resultant uncertainty, 
Aa and Ab are the partial uncertainties 
and Pab - the correlation coefficient of the 
partial sets. For the assumed uncertainty 
definitions this relationship is strict only 
for the normal distributions of the partial 
error sets. In other cases the equation (31) 
gives approximate results. The resultant 
uncertainty value can be improved by, 
among others, multiplying it by the coef
ficient dependent on the partial error di
stributions, in a way similar to that used 
when determining the random uncertainty 
coefficient. The reason of applying this 
kind of coefficients depends on the requ
ired accuracy of the uncertainty model. 
Comparison of efficiency of the different
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bów korygowania niepewności wypadko
wej można dokonywać w sposób symula
cyjny przy użyciu modelu błędów algoryt
mu.

W przypadku gdy nie zachodzi skorelo
wanie błędów, wyrażenie (31) przyjmuje 
prostszą postać

kinds of the resultant uncertainty im
provement can be made by simulation 
when using the algorithm error model.

In case of the uncorrelated errors the 
expression (31) simplifies to the form

Aa i = ^ A \+ A \  . (32)

Tak realizowane składanie niepewności 
nazywane jest często „geometrycznym”. 
Stosowane jest również w sytuacji, gdy 
brak jest możliwości wyznaczenia współ
czynnika korelacji. Daje ono dobre rezul
taty w praktyce pomiarowej, gdy występuje 
wiele źródeł błędów zarówno o charakterze 
układowym, jak i programowym [9],

Poniższy przykład ilustruje sposób po
stępowania przy budowie modelu niepew
ności algorytmu.

Such a way of the uncertainty compo
sition is often called „geometrical”. It is 
also used in situation when the correlation 
coefficient cannot be determined. It gives 
good results in measuring practice when 
there occur many error sources both of 
hardware and software types[9].

The following example illustrates the 
way of building the algorithm uncertainty 
model.

Przykład
Rozpatrzmy 5-punktowy filtr wygła

dzający opisany następującym równaniem

Example
Let us consider 5-point smoothing filter 

described by the equation

K n) = £ yi.k) + j y (k  + 1) + ~ y{k  + 2) + ̂ y { k  + 3) + ̂ y ( k  + 4) , (33)

gdzie y(ri) jest oceną w chwili o numerze 
n wielkości y  poddawanej wygładzaniu, 
» = 0,1,..., y(k) ,. . . ,y (k  + 4) są kolejnymi 
wynikami pomiaru tej wielkości obarczo
nymi jedynie błędami losowymi. Celem 
działania filtru jest zmniejszenie wartości 
błędu losowego wyników wyjściowych fil
tru w stosunku do błędu wartości wejścio
wych. Na ogół przyjmuje się, że n = k + 2 i 
wówczas równanie (33) przyjmuje postać

where y(ri) is the evaluation of the quan
tity y  being smoothed at the instant », 
» = 0,1,..., y (k ) , . . . ,y (k  + 4) are the suc
cessive results of measurement of this 
value loaded by the random errors only. 
The operation aim of the filter is to decre
ase the random error values of the filter 
output results in relation to the error of the 
input values. It is generally assumed that 
n = k + 2. Then the equation (33) can be 
written in the form

1 1
y(k) = ~ y ( k - 2 ) + - y ( k - \ )  + - y ( k )  + - y { k  + l) + - y ( £  + 2). (34)

Załóżmy następnie, że właściwości filtru 
rozpatrywane są dla sinusoidalnie zmiennej 
wielkości przetwarzanej opisanej równa- 

2 71
niem y(t)  = sin(— t) , gdzie T jest okre-

Next, let us assume that the filter proper
ties for the sinusoidal input quantity given 

2n
by the formula y(t) = sin(—  t) are con

sidered, where T is the period. The value
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sem. Wartość wielkości y  w chwili k of the quantity y  at the instant k is descri- 
opisuje wyrażenie bed by

. (2 *TSy(k) = s in ^ -y 5- k J (35)

przy założeniu, że próbkowanie w kolej
nych chwilach k jest realizowane co okres 
czasu Ts . Przyjmijmy następnie, że błędy 
losowe są wynikiem kwantowania próbek 
przez przetwornik A/C, a zatem każdą 
wartość podawaną na wejście algorytmu 
można ogólnie przedstawić jako

when assuming that sampling at the suc
cessive instant k is made with the period 
Tt . Next, let us assume that the random 
errors are the result of quantization of the 
samples by the A/D converter. So, each 
value delivered to the algorithm input can 
be generally expressed as

(36)y(k)  = y(k) + 8q{k),

gdzie 8Ak)  jest błędem kwantowania. 
Zakładając, że kwantowanie dokonywane 
jest przez 13-bitowy przetwornik A/C do
starczający danych w kodzie BCD, o zakre
sie przetwarzania od -1 do +1, niepewność 
zbioru wartości wejściowego błędu 
losowego jest stała i wynosi

where 8q (k) is the quantization error. As
suming that the quantization is made by a 
13-bit A/D converter delivering data in the 
BCD code with the input range from +1 to 
-1, the uncertainty of the set of the input 
random error values is constant and equals

(37)q l - ( - l )
:Ar'? 2 2-2 ■103

= 5-10“

Niepewność ta jest w modelu przeno- This uncertainty is transformed from
szona z wejścia na wyjście zgodnie z za- the model input to the output according to
leżnością the equation

A r t= * rA „ (38)

w którym zgodnie z równaniem (30) where, taking into account (30)

2 , , , , , , , , ,
= 0,81. (39)

Przyjmując, że błąd kwantowania jest 
jedynym błędem wprowadzanym przez 
układy przetwarzania A/C, to pozostałe 
źródła błędów związane są z właściwo
ściami samego algorytmu. Załóżmy, że w 
rozpatrywanej sytuacji algorytm wprowa
dza jedynie błąd dynamiczny związany ze 
zmianami wielkości wejściowej. Zgodnie z 
przyjętymi definicjami błąd ten charaktery
zuje niepewność opisana wyrażeniem

Assuming that the quantization error is 
the only error introduced by A/D conver
ters the other error sources are connected 
with the properties of the algorithm itself. 
Let us assume that in the considered case 
the algorithm introduces only the dynamic 
error caused by the input quantity chan
ges. According to the consideration in 
Section 3 this error is characterized by the 
following uncertainty
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= \S(jco) -  S[dcalC/©)|. (40)

która po uwzględnieniu zależności (12),
(17) i (34) po odpowiednich przekształce
niach przyjmuje postać:

Having taken into account the formulae 
(12), (17) and (34) and having rearranged 
the equation this equation can be written 
in the form

A„,=  ̂cos(-2ft>7j) + ^  cos(-cu7;) + "  + -  cos{(oTs) + ̂  cosdcoT,) (41)

Model niepewności filtru w postaci gra
ficznej przedstawia rys.4. W modelu tym 
ujęte są dwa źródła błędów: kwantowania 
scharakteryzowane niepewnością A? o 
wartości stałej danej wyrażeniem (37) i 
błędu dynamicznego opisanego niepewno
ścią A^ interpretowaną jako amplituda 
błędu własnego filtru. Zakładając, że błędy 
te nie są skorelowane, niepewność wyj
ściową opisuje zależność

The filter uncertainty model is shown 
in Fig.4. It contains two error sources: the 
quantization one characterized by the un
certainty A? with the constant value given 
by (37) and the dynamic error source de
scribed by the uncertainty treated as 
the amplitude of the filter specific error. 
Suppose that these errors are non
correlated. Then, the output uncertainty is 
described by the relation

+ A , (42)

która dla rozpatrywanego przykładu stano
wi zapis matematyczny modelu niepewno
ści. Zapis ten pozwala na analityczne wy
znaczanie niepewności wyjściowej na pod
stawie znanych wartości niepewności 
cząstkowych - wejściowych i własnych - 
algorytmu.

which for the considered example is the 
mathematical notation of the uncertainty 
model. This notation enables to determine 
analytically the output uncertainty basing 
on the known values of the partial uncer
tainties - input and specific ones - of the 
algorithm.

*<¿4

dS ► Â p

i a „

Rys.4. Model niepewności przykładowego Fig. 4 Uncertainty model of the exem-
filtru wygładzającego plary smoothing filter
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W tabeli 1 zestawiono wyniki wyznacza
nia niepewności wyjściowej algorytmu wy
gładzania zgodnie z zależnością (42) oraz 
w sposób symulacyjny. Symulację prze
prowadzono dla sinusoidalnie zmiennej 
wielkości wejściowej algorytmu o amplitu
dzie równej 1, czyli przyjmującej wartości 
z całego zakresu przetwarzania. Dla okre
ślonej względnej wartości częstotliwości 
próbkowania f ° , równej co do wartości 
liczbie próbek przypadających na okres si
nusoidy, wybierano w sposób losowy mo
ment k, dla którego wyznaczano 5 kolej
nych wartości y(k  -2 ) , . . . ,y (k  +2). War
tości próbek poddawano następnie kwan
towaniu przy założeniu, że wartość kwantu 
wynosi q = 0,001. Następnie wykonywano 
działania na skwantowanych próbkach 
zgodnie z postacią algorytmu (34). Od uzy
skanej tym sposobem wartości oceny wiel
kości wyjściowej y{k)  odejmowano war
tość prawdziwą y{k) Tego rodzaju działa
nia powtórzono 100 000 razy. Uzyskane 
wartości błędów zestawiono w histogram, 
na podstawie którego przy użyciu definicji 
niepewności wyznaczano niepewność opi
saną w tabeli 1 jako .

The results of calculation of the output 
uncertainty of the smoothing algorithm 
from the relation (42) and by simulation 
are presented in Table 1. The simulation 
was made for the sinusoidal input quantity 
of the amplitude equal to 1, that is taking 
values within the whole input range. For 
the given relative value of the sampling 
frequency f ° ,  equal the number of 
the samples during the sinusoid period, 
the instant k was chosen in the random 
way. The five successive values 
y(k -  2),...,y(k + 2) were determined for 
this instant. The values of the samples we
re quantized next, assuming the quantum 
value to be q = 0,001. Further calcula
tions were made on the quantized samples 
according to the algorithm (34) The true 
value y(k) was subtracted from the value 
of the output evaluation y(k)  obtained in 
this way. Such calculations were repeated 
100000 times. The obtained error values 
were presented in the form of histogram 
which together with the uncertainty defi
nition were the base for determining the 
uncertainty denoted as Ay in Table 1.

Tabela 1
Zestawienie niepewności A~ 

wyznaczanej analitycznie z niepewnością 
A yw yznaczoną w sposób symulacyjny 

dla wybranych wartości względnej
T

częstotliwości próbkowania f °  = —

Table 1
The uncertainty calculated 

analytically Ay and the uncertainty 
determined by simulation S.ysym

for the chosen values of the relative
T

sampling frequency f °  = —

1 / / 250 300 350 400 450 500

V 1(rl 6,2 5,2 4,7 4,5 4,3 4,2 |

| A.,,,-10'4 7,4 6,2 5,3 4,9 4,8 4,8



31

6. UNCERTAINTY MODEL OF 
THE ALGORITM CHAIN

Model niepewności...

6. MODEL NIEPEWNOŚCI 
ŁAŃCUCHA ALGORYTMÓW

Uproszczenie działań prowadzących do 
wyznaczenia niepewności, które uzyskuje 
się wykorzystując model niepewności algo
rytmu, staje się szczególnie istotne w przy
padku realizacji łańcucha algorytmów. Wy
stępuje to często w sytuacji, gdy stosuje się 
algorytmy odtwarzania łącznie z algoryt
mami filtracji, co ma na celu zmniejszenie 
wartości błędów losowych z reguły bardzo 
silnie wzmacnianych w trakcie odtwarzania
[2]. Ponadto, gdy odtwarza się wielkości 
dynamiczne przetwarzane w układach nie
liniowych, celowe jest stosowanie dekom
pozycji toru przetwarzania, aby uzyskać 
proste wersje algorytmów odtwarzania. 
Przykładem zastosowania modeli niepew
ności do wyznaczania niepewności odtwa
rzania z złożonych warunkach opisywa
nych nieliniowymi, statycznymi i dyna
micznymi równaniami jest praca [9], Poka
zuje ona m in., że w warunkach, w których 
występuje wiele źródeł błędów o charakte
rze statycznym, dynamicznym i losowym, 
geometryczne składanie niepewności 
cząstkowych daje rezultaty akceptowalne w 
praktyce także wtedy, gdy nie znane są 
rozkłady błędów cząstkowych i nie są do
stępne informacje o ich ewentualnym sko
relowaniu.

Simplification of calculations which is 
obtained when using the uncertainty mo
del is particularly essential in case of re
alization of the algorithm chain. It often 
takes place if one applies the reconstruc
tion algorithms together with the smo
othing algorithms which aims at decre
asing the random error values amplified 
strongly during the reconstruction [2], 
Moreover, if one reconstructs dynamic 
quantities processed in nonlinear systems 
it is useful to decompose the processing 
chain in order to obtain the simple ver
sions of the reconstruction algorithms. 
The doctor thesis [9] is an example of ap
plication of the uncertainty models to de
termining the reconstruction uncertainties 
in complex conditions described by nonli
near, static and dynamic equations. It 
shows, among others, that in the above 
situation geometrical composition of the 
partial uncertainties gives results accepta
ble in practice also when the distributions 
of the partial errors are unknown and the 
information about their correlation is not 
available.

Rys.5. Model niepewności łańcucha al- 
grytmów

Fig. 5. Model of the algorithm chain un- 
cert aintes
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Na rys. 5 przedstawiono ogólny model 
niepewności łańcucha J  algorytmów. Za
kładając, że współczynniki przenoszenia 
poszczególnych algorytmów dla błędów 
statycznych, dynamicznych i losowych są 
oznaczone j ako =
niepewności cząstkowe na wyjściu algo
rytmu powstałe na skutek przeniesienia od
powiednich niepewności z wejścia na wy
jście mają postać

A*=(ri '\ j =i

A „ = i nV/=i

The general model of the ./-algorithm 
chain uncertainties is shown in Fig. 5. As
suming that the transformation coeffi
cients of the particular algorithms for the 
static, dynamic and random errors are de
noted as k  ,k^-,k^ , j  = 1,..., J , the partial 
uncertainties at the algorithm output, ari
sen as a result of transformation of the 
appropriate uncertainties from the input to 
the output, are expressed by

Powyższy zespół równań stanowi zapis 
reguły propagacji niepewności z wejścia na 
wyjście łańcucha algorytmów. Reguła 
ta dla propagacji niepewności własnej na 
wyjście dla algorytmu o numerze 
j  = 1, . . J  -  1 przyjmuje postać

The above set of equations represents 
the rule of the uncertainty propagation 
from the input to the output of the algo
rithm chain. This rule for the specific un
certainty propagation for the algorithm of 
the number j  = - 1  is given by

* ( j ) =l n * - j A , ,

a ¿(n = n * .  a (44)

a ,o )=  k.‘=>+1

Powyższe zależności umożliwiają wy
znaczanie niepewności cząstkowych na 
wyjściu modelu. Przyjmując regułę składa
nia niepewności można uzyskać niepewno
ści wypadkowe. Zakładając, że składanie 
wykonywane jest w sposób geometryczny,

The above relations make possible to 
calculate the partial uncertainties at the 
model output. Defining the rule of the un
certainty composition one can get the re
sultant uncertainties. Assuming geometri
cal composition, the resultant uncertainty
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niepewność wypadkową określają poniższe 
równania, odpowiednio dla niepewności 
statycznej, dynamicznej i losowej

is described by the following equations for 
the static, dynamic and random unceratin- 
ties, respectively

2 X , ) + ^ .
;=i

- ¿ A ^ + A * , ,  (45)
;=i

Całkowita niepewność wyjściowa opi- The resultant output uncertainty is
sana jest zależnością expressed by

A’̂ A ’ +A* +A*. (46)

Powyższy model ma zastosowanie 
przede wszystkim do analitycznego wyzna
czania niepewności na wyjściu łańcucha 
algorytmów. Można go również używać do 
analizy metrologicznej. Odpowiednio mo
dyfikując powyższe równania można wy
znaczać niepewności w dowolnym punkcie 
łańcucha, co pozwala na rozpatrywanie 
wpływu różnych czynników na niepewność 
wypadkową. Tym samym model umożliwia 
poszukiwanie źródeł błędów najsilniej 
wpływających na tę niepewność i w konse
kwencji środków do ich redukcji.

The above model is, first of all, applied 
to the analytical determination of the un
certainties at the algorithm chain output. It 
can also be used for metrological analysis. 
Modifying appropriately the above equ
ations one can calculate the uncertainties 
at any point of the chain, which allows to 
consider the influence of different factors 
on the resultant uncertainty. Thus, the 
model enables to search the most essential 
error sources for this uncertainty and, as a 
consequence, the means for its reduction.

7. UWAGI KOŃCOWE 7. FINAL REMARKS

Właściwością każdego procesu pomia
rowego jest uzyskiwanie wyników o ogra
niczonej dokładności, czego liczbowym 
wyrazem jest niepewność wyniku pomiaru. 
Tradycyjnie przyjmuje się, że niepewność 
opisuje zbiór wyników pomiaru charakte
ryzując zawarte w nich błędy, które trakto
wane są jako nie dające się oddzielić od 
wyników. W efekcie podstawą procedury 
wyznaczania niepewności jest statystyczna

Each measuring process is inaccurate. 
Measure of its accuracy is the uncertainty 
of the final result. It is classically assumed 
that the uncertainty describes the set of the 
measuring results, thus characterizing the 
errors included in them which are treated 
as inseparable from the measuring results. 
Hence, the base of the procedure for de
termining the uncertainty is statistical pro
cessing of the set of the measuring data. In
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obróbka zbioru wyników pomiaru. W przy
padku algorytmu przetwarzania zastosowa
nie takiego podejścia jest z reguły bardzo 
trudne, ponieważ pojedyncza realizacja al
gorytmu dostarcza jednego wyniku pomia
rowego. Powtórzenie działań na tych sa
mych danych wejściowych skutkuje powtó
rzeniem wyniku, natomiast realizacja algo
rytmu na innym zbiorze danych daje inny 
wynik wyjściowy. Zatem w przypadku al
gorytmu uzyskanie zbioru danych wyj
ściowych, który mógłby być poddany ob
róbce statystycznej, jest w ogólnym przy
padku trudne do zrealizowania.

Z powyższych względów w niniejszej 
pracy zastosowano inne podejście. Liniowe 
właściwości algorytmu umożliwiają od
dzielne rozpatrywanie przetwarzania da
nych i ich błędów, a także wyodrębnianie 
różnych rodzajów błędów. Dzięki temu 
możliwe jest odrębne tworzenie opisów 
źródeł błędów dla poszczególnych ich ro
dzajów uwzględniając specyfikę działań re
alizowanych przez algorytm. Definiując 
niepewność jako parametr zbioru wartości 
błędu można wyznaczyć równania łączące 
niepewność zbioru na wyjściu algorytmu z 
niepewnościami zbiorów wejściowych i 
zbiorów błędów własnych. Powstały w ten 
sposób model niepewności cechuje prosto
ta, ponieważ nie zależy on od liczby wyra
zów algorytmu. Istota modelu polega na 
analitycznym zapisie zależności łączących 
niepewności rozumiane jako parametry 
zbiorów wartości błędu.

Opisana w artykule metoda pozwala na 
uzyskiwanie modeli uproszczonych w sen
sie matematycznym, co wynika z zastoso
wanej procedury składania niepewności. 
Jednak w praktyce pomiarowej nie ma to 
istotnego znaczenia, bowiem wszystkie 
ścieżki wyznaczania niepewności cechuje 
relatywnie mała dokładność. Ważne jest 
natomiast, że w przypadku stosowania mo
deli niepewności możliwa jest weryfikacja 
skutków zastosowanych uproszczeń za po
mocą badań symulacyjnych.

Przedstawiona metoda budowy modeli 
niepewności nie koliduje zasadniczo z pro
pozycjami zawartymi w [11], można wręcz 
stwierdzić, że je w pewnym stopniu uzu-

case of the algorithm it is very difficult to 
do it, as a rule, because the algorithm sin
gle realization delivers one measuring re
sult. Repeated performance of the algori
thm on the same input data causes repeti
tion of the result, whereas the algorithm 
realization on the other data set changes 
the processing conditions. So, in general 
case, obtaining the output data set on 
which statistical calculation could be ma
de may be difficult to perform.
Because of that, the other approach to this 
subject is presented in the paper. Linear 
properties of the algorithm make possible 
to separate the error processing from the 
data processing, as well as to decompose 
the different kinds of errors. Owing to it, 
the separate creation of descriptions of the 
error sources for their particular kinds can 
be made when taking into account the 
specificity of calculations performed by 
the algorithm. Defining the uncertainty as 
a quantity characterizing the error value 
set it is possible to determine the equ
ations connecting the uncertainty of the 
error set at the algorithm output with the 
uncertainties of the input sets and the spe
cific error sets. The uncertainty model bu
ilt in this way is simple because it does 
not depend on the number of the algori
thm elements. The model essence consists 
in the analytical description of the rela
tionships connecting the uncertainties tre
ated as parameters of the error value sets.

The method described in the paper al
lows to get the simplified mathematical 
models. It is possible due to the applied 
procedure of the uncertainty composition. 
However, these simplifications are not of 
great importance in measuring practice 
because all the ways of determining the 
uncertainty are of relatively low accuracy 
Possibility of the verification of the made 
simplification effects by simulation is the 
essential advantage of the use of the un
certainty models.

The presented method of the construc
tion of the uncertainty models is not 
contradictory to the propositions described 
in [11] so, one may state that it is their 
complement to a certain degree. Adding
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pełnia. Poszerzenie słownika tam zawarte
go o odpowiednie pojęcia pozwoliłoby na 
uzyskanie podstaw budowy modeli nie
pewności. Największą przeszkodą jest sa
ma definicja niepewności odnosząca się w 
przypadku omawianej metody do zbioru 
wartości błędu, a tradycyjnie do zbioru wy
ników pomiaru. Sadzę, że pewne kroki w 
kierunku wprowadzenia do terminologii 
metrologicznej pojęcia modelu niepewno
ści są bardzo wskazane. Modele takie mają 
bowiem cechę bardzo istotną dla współcze
snej, silnie skomputeryzowanej techniki 
pomiarowej - pozwalają na algorytmizację 
procedur wyznaczania niepewności. Tym 
samym umożliwiają samookreślanie do
kładności przez programowane przyrządy 
pomiarowe realizujące złożone programo- 
wo-sprzętowe procedury przetwarzania w 
zmiennych warunkach pomiarowych.

new terms to the vocabulary presented in 
it would allow to obtain a base for con
struction of the uncertainty models. The 
uncertainty definition in [11] referring to 
the measuring result set is the greatest dif
ficulty in the way of building the uncer
tainty models by the method proposed in 
the paper which consists in calculations 
performed on the error value sets. I think, 
that it would be advantageous to introduce 
the term of the uncertainty model to me
trological terminology. Such models have 
the property which is very important for 
modern computerized technique - they 
allow algorithmization of the uncertainty 
determination procedures. Thus, they ena
ble self-determining the accuracy by pro
grammed measuring instruments realizing 
complex software and hardware pro
cessing procedures in variable measuring 
conditions.
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WPŁYW WYBRANYCH 
PARAMETRÓW NA WARTOŚĆ 
WSPÓŁCZYNNIKA ABSORPCJI 
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PARAMETERS ON IW R,s 
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COEFFICIENT VALUE

Streszczenie. W artykule podjęto 
próbę wyjaśnienia pewnych anomalii 
występujących przy testowaniu izola
cji transformatorów elektroenerge
tycznych za pomocą współczynnika 
absorpcji R60^15- Przedstawiono 
wyniki badań symulacyjnych zmian 
współczynnika absorpcji, spowodo
wanych zmianami przewodności oraz 
wymiarów geometrycznych jednego z 
komponentów układu izolacyjnego, 
jakim jest izolacja papierowa, a po
nadto - wyniki badań wpływu zmian 
temperatury. Sformułowano wnioski 
szczegółowe, pozwalające zinterpre
tować wyniki przeprowadzanych te
stów izolacji (wraz z ew. anomalia
mi), a ponadto -  wnioski ogólne, do
tyczące stosowania współczynnika 
absorpcji oceny stanu
izolacji transformatorów.

Summary. An attempt to explain 
some anomalies present when te
sting power transformers by means 
of the RWR15 absorption coefficient 
has been made in the paper. Results 
of simulations of the absorption co
efficient changes caused by changes 
of conductivity and geometric di
mensions of the paper insulation 
have been presented Moreover, in
fluence of the temperature changes 
has been discussed. The detailed 
conclusions enabling to put the pro
per interpretation on the obtained re
sults (together with possible anoma
lies) as well as the general conclu
sions dealing with use of the RWR15 
absorption coefficient for transfor
mer insulation condition evaluation 
have been formulated.

1. W PROW  ADZENIE 1. INTRODUCTION

Wyniki uzyskiwane podczas pomiarów 
współczynnika absorpcji nowych (wypro
dukowanych po 1995 r.) i dobrze wysuszo
nych transformatorów charakteryzują 
się pewnymi anomaliami (w stosunku 
do typowych właściwości wg [4, 6, 7]),

The results obtained when measuring 
the absorption coefficient of new (manu
factured after 1995 year) and well dried 
transformers have some anomalies (in 
comparison with the typical properties 
according to [4, 6, 7]), namely:
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a mianowicie :
-  wartości współczynnika absorpcji są 

obniżone (np. < 1,3),
-  następuje wzrost wartości współczyn

nika absorpcji ze wzrostem temperatu
ry,

-  występuje ekstremum (maksimum) 
współczynnika absorpcji w funkcji 
temperatury.

W dalszym ciągu, korzystając z przybli
żonych modeli matematycznych prądu ła
dowania izolacji oraz współczynnika ab
sorpcji, przeprowadzono odpowiednie ba
dania symulacyjne w celu wyjaśnienia 
wspomnianych wyżej anomalii.

-  the absorption coefficient values are 
smaller (for instance < 1.3),

-  the absorption coefficient value in
creases together with the temperature 
rise,

-  there is an extremum (maximum) in 
the function of the absorption coeffi
cient vs. temperature.

The mentioned above anomalies have be
en explained basing on simulations using 
the approximate mathematical models of 
the charging current and absorption coef
ficient.

CHARAKTERYSTYKA PRĄDU 
ŁADOWANIA

(przybliżony model matematyczny)

CHARACTERISTIC OF THE 
CHARGING CURRENT 
(approximate mathematical model)

Wobec braku ścisłego modelu matema
tycznego układu izolacyjnego transforma
tora, w celu przybliżonego zorientowania 
się co i w jakim stopniu decyduje o prze
biegu prądu ładowania, można posłużyć się 
modelem dwuwarstwowego kondensatora 
(wg Maxwella-Wagnera), w którym prąd 
ładowania określony jest zależnością 
[1,2, 3]:

To find out which factors and to what 
degree decide on the charging current 
waveform one can use the model of a two- 
layer capacitor (according to Maxwell- 
Wagner) because of the lack of the trans
former insulation system precise mathe
matical model. The charging current I/ad in 
this model is given by the relationship [1, 
2,3]:

had =>a + L

przy czym ia jest tzw. prądem absorpcji, 
określonym równaniem

(1)

where ia is the so-called absorptior 
current expressed by the equation

= i e j - i  - e i Y i f  d \d 2F U  

(/1^2 ) (ei^2 "l" e2̂ 1 )
exp - = A exp (la)

natomiast iust jest prądem ustalonym, opi
sanym zależnością

and iust is the steady-state current given by 
the formula

y  A  + y A
u, (ib)
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gdzie:
£1, £2 -  względne przenikalności elektrycz
ne, Yi, Yz _ przewodności elektryczne, d\, 
d2 -  grubości poszczególnych warstw ukła
du izolacyjnego; U -  napięcie zasilania, F  
-  powierzchnia elektrod, t -  czas, Eo- bez
względna przenikalność elektryczna próżni, 
t  -  stała czasowa relaksacji określona rów
naniem

where:
£i, £2 -  dielectric constants, yi, Y2 _ elec
trical conductivities, d\, d2 -  thickness of 
the insulation system particular layers, U 
-  supply voltage, F  -  surface of the elec
trodes, t -  time, Eo- permittivity of the 
free space, t  -  relaxation time constant 
described by

T =£n
£ i d  1 "I- £ 2 d  j

Y A  = y A
(lc)

Odpowiednią charakterystykę prądu ła
dowania i jego składowych przedstawiono 
na rys. 1

The characteristic of the charging cur
rent and its components are shown in 
Fig-1 -

Rys.l. Charakterystyka prądu ładowania 
i jego składowe

Fig. 1. Characteristic of the charging cur
rent and its components

3. PRZYBLIŻONE RÓWNANIE 
WSPÓŁCZYNNIKA ABSORPCJI

3. APPROXIMATE EQUATION 
OF THE ABSORPTION 
COEFFICIENT

Współczynnik absorpcji ka definiowany 
jest jako stosunek prądów ładowania zmie
rzonych po 15 s oraz po 60 s [3, 4, 6, 7]:

The absorption coefficient ka is defined 
as the ratio of the charging currents me
asured at 15s and 60s instants of time 
[3, 4, 6, 7]:

K = — -
I* An (2)

Przy stałym napięciu zasilania można For the constant supply voltage one can
zapisać write
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k = = ^ 60
I , R,. (2 a)

Pomiar współczynnika absorpcji ka wy
konywany jest na ogół poprzez pomiar re
zystancji, choć mógłby być wykonywany 
poprzez pomiar prądów ładowania [3, 5, 6], 

Po podstawieniu równania (1) do rów
nania (2) otrzymujemy

In general, measurement of the absorp
tion coefficient ka is made by measure
ment of the resistances, although it could 
be made by measurement of the charging 
currents [3, 5, 6].

Substituting Eq.(l) in Eq.(2) one obta-

gdzie:
i a i s ,  ia6o, iust. -  oznaczają odpowiednio prą
dy absorpcji (po 15 oraz 60 s) oraz ustalo
ny prąd ładowania.

Kompletne równanie współczynnika ab
sorpcji ka (w funkcji poszczególnych pa
rametrów g , e, d, F, U) otrzymamy po pod
stawieniu do równania (2b) zależności 
określających poszczególne prądy (równ. 
la, lb, lc).

'<¡60 + l ust
(2a)

where
iais, iaGij are the absorption currents at 15s 
and 60s instants of time, respectively, ius, 
is the steady-state charging current.

Substituting the relationships (la, lb, 
lc) determining the particular currents in 
Eq.(2b) the final form of the equation de
scribing the absorption coefficient ka (as a 
function of the particular parameters: y, E, 
d, F , U) is be obtained.

4. ANALIZA WPŁYWÓW ZMIAN 
WYBRANYCH WIELKOŚCI 
(fi, di, temp.)

W dalszym ciągu przedstawiono wyniki 
badań symulacyjnych zmian charakterystyk 
prądu ładowania, a także współczynnika 
absorpcji pod wpływem zmian przewodno
ści oraz grubości jednego z komponentów 
układu izolacyjnego, jakim jest izolacja 
papierowa. Ponadto przedstawiono rozwa
żania (i wyniki badań symulacyjnych) do
tyczące wpływów zmian temperatury na 
współczynnik absorpcji ka.

W przeprowadzonych badaniach korzy
stano z podanych w p.2 i 3 równań oraz 
przyjęto następujące wartości parametrów 
charakteryzujących warstwy rozważanego 
układu izolacyjnego (por. ANEKS załączo
ny na końcu niniejszego opracowania):

4. ANALYSIS OF THE 
INFLUENCE OF CHOSEN 
PARAMETER CHANGES 
(yi, di, temp.)

The simulation results of changes of 
the charging current characteristics as well 
as the absorption coefficient due to chan
ges of the conductivity and thickness of 
one component of the insulation system, 
that is the paper insulation, are given in 
this Section. Also, some considerations 
(and simulation results) dealing with the 
influence of temperature changes on the 
absorption coefficient ka are presented.

To make the above simulations the 
equations from Sections 2 and 3 have be
en used and the following values of the 
parameters characterising the layers of the 
insulation system under consideration
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have been assumed (compare APPENDIX 
at the end of this paper):

| warstwa „ 1 ” -  papier 1 | layer „1” -  paper

zmienna: variable.

y, = 1CT16, 1(T15.1 (T14, 1(T13, 1(T12,10 ’ “ , 1(T10, 1(T9 1/0 m,

zmienna: variable

d, =(0,5; 1; 2; 2,5; 5; 10)- m, e. =2,3,

warstwa „2” -  olej____________________

7 2 = 1(Tu l / /2 m ,

a)

c z a s  [s]

Rys.2. Wpływ zmian przewodności gl
(rys.2a) oraz grubości dl (rys.2b) na 
charakterystyki prądu ładowania

Uwaga: Parametry 1 warstwy zaznaczone 
podkreśleniem oraz wszystkie parametry 
2 warstwy odpowiadają wartościom rze
czywistego transformatora, dobrze wysu-

|_____________ layer „2” -  oil

= 10"1 m , e1 = 2,3. 

b)

w

Fig.2. Influence of the conductivity gl 
(Fig.2a) and thickness dl (Fig.2b) 
changes on the charging current 
characteristics

Note: The 1-st layer parameters which are 
underlined and all the 2-nd layer para
meters correspond to those of a real trans
former, well dried (k^ = 1,71), of the resi-
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szonego (ka = 1,71), o rezystancji R3Q0 = 
= 250 MO. Przyjęto, że napięcie zasilania 
U= 5000 V.

Wpływ zmian przewodności oraz grubo
ści 1 warstwy na prąd ładowania przedsta
wiono na rys.2 (przewodność zaznaczono 
tutaj symbolem gl, a grubość -  symbolem 
dl).

Natomiast wpływ zmian przewodności 
oraz grubości 1 warstwy na wartość współ
czynnika absorpcji ka przedstawiono na 
rys.3.

a)

g1 [1/O m ]

stance R3M = 250 MD. The supply voltage 
has been assumed to be U= 5000 V.

The influence of the 1-st layer con
ductivity and thickness changes on the 
charging current is shown in Fig.2 (sym
bol gl refers to the conductivity, whereas 
symbol dl refers to the thickness).

On the other hand, Fig. 3 shows the in
fluence of the 1-st layer conductivity and 
thickness on the absorption kQ coefficient
value.

b)

grubość d l -------------- =► [m]

Rys.3. Wpływ zmian przewodności gl 
(rys.3a) oraz grubości dl (rys.3b) 
na wartość współczynnika absorp
cji ka

Fig.3. Influence of the conductivity gl
(Fig. 3a) and thickness dl (Fig.3b) 
on the absorption coefficient ka va
lue

Uwaga: Na rys.2 i 3 zaznaczono strzałkami 
charakterystyki (lub punkty charakterystyk) 
odpowiadające parametrom rzeczywistego 
transformatora (k = 1,71, R = 250 MD).

N a 300

Temperaturową charakterystykę współ
czynnika absorpcji ka = /  (7) można okre
ślić z równań (2b) oraz (la, lb, lc) przy 
uwzględnieniu, że występujące w tych 
równaniach wielkości y, s, d  oraz U i F  są

Note: In Figs.2 and 3 arrows indicate the 
characteristics (or the points of the cha
racteristics) corresponding to the real 
transformer parameters (k = 1,71, R3QQ =
= 250 MD).
The temperature characteristic of the ab
sorption coefficient k = f (T )  can be de
termined basing on Eqs. (la, lb, lc, 2b) 
when taking into account the dependen-
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funkcjami temperatury. Ogólnie można 
zapisać:

Z doświadczeń wynika, że w przedziale 
temperatur (0° C ... 60° C, a nawet nieco 
większym) -  zmienność temperaturowa 
wielkości s, d  oraz U i F  jest wyraźnie 
mniejsza niż zmienność przewodności y. 
Wobec tego w dalszym ciągu rozważań 
przyjęto założenie, że w podanym wyżej 
przedziale temperatur, wielkości e, d, U, F  
są w przybliżeniu stałe. Należy w tym 
miejscu zwrócić uwagę, że ewentualne 
uwzględnienie temperaturowych zmian 
wielkości e, d, U, F  wymagałoby określe
nia odpowiednich równań tych wielkości w 
funkcji temperatury, co zwłaszcza w odnie
sieniu do temperaturowej zmienności s 
mogłoby być kłopotliwe.

Równanie przewodności izolacji y 
w funkcji temperatury, dla większości ma
teriałów izolacyjnych (w rozważanym 
przedziale temperatur 0° C ... 60° C), okre
ślone jest zależnością [3]:

przy czym na ogół c = 0,02 + 0,1, nato
miast y jest przewodnością w temperatu
rze odniesienia T (zwykle równej 0° lub 
20° C).

Po podstawieniu zależności (4) do rów
nań poszczególnych prądów (la, lb, lc), 
a następnie po uwzględnieniu tych równań 
w równaniu (2b) na współczynnik absorpcji 
ka otrzymujemy interesującą nas temperatu
rową zależność współczynnika absorpcji 
ba = /  (7); zależność ta, mimo przyjętych 
założeń upraszczających, jest dość złożona 
i przytaczanie jej nie jest celowe.

Odpowiednie charakterystyki ka = f  (T) 
przedstawiono na rys.4. Jako pierwszą, 
na rys.4a przedstawiono charakterystykę 
„wyjściową”, odpowiadającą parametrom 
rzeczywistego transformatora, wyznaczo-

cies of the following quantities y, s, d, U 
and F  upon the temperature. In general, 
one can write

(3)

From experiments it follows that the 
temperature change of the is e, d, U, F  
quantities considerably smaller than that 
of the conductivity y within the temperatu
re range of 0° C... 60° C (or even a little 
greater). That is why the quantities e, d, U, 
F  have been assumed to be constant in the 
above mentioned temperature range. Here 
it should be noted that if the temperature 
changes of the quantities e, d, U, F  were 
to be taken into account it would be ne
cessary to determine the appropriate rela
tionships between these quantities and the 
temperature, which could be troublesome, 
especially for the temperature change of s. 
Dependence of the insulation conductivity 
y upon the temperature for most insulation 
materials (within the considered tempera
ture range 0° C... 60° C) is given by the 
relationship [3j:

(4)

where c -  0,02 0,1 in general, y„  , is
°  ' ( T o )

the conductivity in the fiducial temperatu
re T (which is usually equal to 0° or 
20° C).

Having substituted Eq.(4) and Eqs.(la, 
lb, lc) in Eq.(2b) one obtains the relation
ship between the absorption coefficient 
and temperature k „ = f  (7), which is com
plex in spite of the made simplifying as
sumptions. Therefore it is no use presen
ting it here.

The characteristics ka = /  (7) are pre
sented in Fig.4. Fig.4a shows the characte
ristics corresponding to the real transfor
mer parameters which have been determi
ned in different temperatures (compare 
APPENDIX). The groups of characteristi
cs for different values of the oil and paper

ka = f ( y e d , U , F )  = f ( T ) .

r<n =  y(X) exp[c (r  -  7i)].
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nym w różnych temperaturach (por. 
ANEKS). Natomiast na rys.4b,c,d przed
stawiono różne grupy charakterystyk -  dla 
różnych wartości stałych C2 i Ci (por. równ. 
4) izolacji olejowej i papierowej. Zmien
ność stałej c (w przedziale 0,02 0,1) zo
stała przyjęta na podstawie danych literatu
rowych [3], natomiast z przeliczeń wła
snych (na podstawie danych przedstawio
nych w załączonym ANEKSIE) wynika, że 
zmienność stałej c2 oleju jest ograniczona 
do przedziału 0,02 + 0,06.

Warto tutaj zwrócić uwagę, że stała c 
może zmniejszać się ze wzrostem zawilgo
cenia i zabrudzenia [3], co ewentualnie 
można by wykorzystać do oceny stanu 
izolacji.

insulation constants c2 and ci (compare 
Eq. (4)) are shown in Figs.4b, c, d. Varia
tion of the constant c (within the range
0.02-0.1) has been assumed basing on [3], 
whereas from the author's calculations 
(basing on the data given in APPENDIX) 
it follows that variation of the oil constant 
c2 is limited to the range of 0.02 0.1.

It is worth noting that the constant c 
may decrease owing to the increase of 
humidity and dirt [3], which, if necessary, 
could be used for evaluation of the insula
tion condition.

5. PROBA WYIASNIENIA 5. AN ATTEMPT TO EXPLAIN
NIEKTÓRYCH ANOMALII SOME ANOMALIES

a) Przyczynami zmniejszania się wartości 
współczynnika absorpcji (ka < 1,3) 
w rozważanym symulacyjnie modelu 
2-warswowego kondensatora mogą być 
zarówno zmiany przewodności jak 
i grubości badanej warstwy (por. rys.3 
i 2). Zauważmy, że w stosunku do 
punktu zaznaczonego na charakterysty
kach strzałką, dalsze zmniejszanie 
przewodności gl w niewielkim stopniu 
wpływa na wzrost współczynnika k 
natomiast zmniejszanie grubości war
stwy dl -  wpływa dość silnie na 
zmniejszenie wartości współczynnika 
k .

a

Taka sytuacja może wystąpić w rze
czywistych, nowo wyprodukowanych 
transformatorach, w których zastoso
wana została lepsza izolacja papierowa, 
o mniejszej przewodności i większej 
wytrzymałości elektrycznej, dopusz
czającej np. zastosowanie mniejszych 
grubości! Wprowadzone ostatnio zmia
ny w technologii i konstrukcji trans
formatorów spowodowały zarówno 
wzrost rezystancji izolacji Rwo bada-

a) Changes of the conductivity as well as 
thickness of the tested layer can be the 
reason of the absorption coefficient 
value decrease (ka < 1.3) in the simu
lated model of a 2-layer capacitor 
(compare Figs.3 and 2). Let us note 
that decrease of the conductivity gl 
beginning from the point indicated by 
the arrow on the characteristic in 
Fig.3a influences slightly increase of 
the absorption coefficient ka, whereas 
decrease of the layer thickness dl (be
ginning from the point indicated by 
the arrow -  Fig.3b) influences signifi
cantly reduction of the absorption co
efficient value.

Such a situation can occur in case 
of new-manufactured transformers, in 
which there has been used paper insu
lation of smaller conductivity and hi
gher electric strength allowing smaller 
thickness. The changes introduced in 
technology and construction of trans
formers lately have resulted both in 
increase of the insulation resistance 
R 300 of the tested transformers (an ave-
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nych transformatorów (przeciętnie o 
dwa rzędy w skali dziesiętnej), jak 
i zmiany wymiarów geometrycznych 
układu izolacyjnego.

a)

rage by two orders in decimal scale) 
and in changes of the insulation sys
tem geometrical dimensions.

b)

tem peratura ------------------------- 0 C

|c2*0, 2 *  const I

------- ' l

—

1 ( d -  0,1) 
2(c 1*0,08)

4fc1-0.04)

5fc1*0,02)

d)

tem peratura

Rys.4. Wpływ zmian temperatury na współ
czynnik absorpcji ka, (a) -  charakte
rystyka „wyjściowa” odpowiadająca 
parametrom rzeczywistego transfor
matora, wyznaczonym w różnych 
temperaturach (por. ANEKS); (b), 
(c), (d) -  grupy charakterystyk dla 
różnych wartości stałych C2 i Ci 

(por. równ. 4) izolacji olejowej i pa
pierowej.

Fig.4. Influence of temperature changes 
on the absorption coefficient ka;
(a) -  characteristic corresponding 
to the real transformer parameters 
determined in different temperatu
res (compare APPENDIX); (b), (c), 
(d) -  groups of characteristics for 
different values of the oil and paper 
insulation constants C2 and Ci 
(compare Eq.(4))
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b) Z przedstawionych na rys.4 charaktery
styk temperaturowych ka = f  (7) wyni
ka, że w typowym (dla badań wykony
wanych w praktyce) zakresie tempera
tur (0° C... 60° C ...90° C) mogą wystę
pować dwa typowe przebiegi ka: rosną
cy ze wzrostem temperatury oraz wyka
zujący lokalne maksimum (a więc także 
malejący, po przekroczeniu pewnej 
temperatury). Zatem opisane w p.l sy
tuacje nie powinny być traktowane jako 
anomalie.

Należy dodać, że według informacji 
literaturowych [3], podczas badań 
nad wykorzystaniem charakterystyk 
ka = f  (7) do oceny stopnia zestarzenia 
izolacji -  w większości badanych przy
padków stwierdzono, że lokalne eks
tremum charakterystyk ka = f  (7) wy
stępuje w izolacjach nie zestarzonych 
(nowych). Właśnie takie wyniki (wy
stępowanie lokalnego maksimum -  
por. p.l) otrzymano podczas pomiarów 
nowych transformatorów, a więc byłoby 
to zgodne z przytoczonymi informa
cjami literaturowymi.

b) From the temperature characteristics 
ka = f  (7) presented in Fig.4 it follows 
that two typical waveforms of ka can 
occur within the typical temperature 
range (0° C... 60° C ...90° C) for inve
stigations made in practise, namely: 
ascending with the temperature growth 
or having a peak (that is, ascending 
and then descending from a certain 
temperature). Therefore the ituation 
described in Section 1 should not be 
treated as anomalies.

It should be mentioned that, accor
ding to [3], a peak of the characteristic 
ka = f(T) occurs in non-aged (new) in
sulation, which has been stated for 
most cases when investigating use of 
these characteristics for evaluation of 
the insulation ageing state. Such re
sults (presence of a peak- compare 
Section 1) have been obtained when 
measuring new transformers, so it is 
in accordance with the mentioned 
above works.

6. WNIOSKI KOŃCOWE 6. CONCLUDING REMARKS

W transformatorach wytwarzanych wg 
nowych technologii (nowoczesne metody 
suszenia, lepsze materiały, inne proporcje 
układu izolacyjnego) nie powinno się sto
sować współczynnika ńWT îs (także 
7W7?15) jako wskaźników oceny stanu 
izolacji.

Wspomniane wskaźniki wprowadzono 
do krajowych przepisów wiele lat temu, w 
odniesieniu do transformatorów wytwarza
nych wg dawnych technologii -  i dla tych 
transformatorów współczynnik R(,JR\s 
nadal pozostaje wiarygodnym wskaźnikiem 
oceny stanu izolacji. Dla nowych transfor
matorów należy podjąć badania mające na 
celu ustalenie nowych wskaźników będą-

The coefficient RatlRn (as well as 
R300/R 15) should not be used as an evalu
ation factor of the insulation condition of 
transformers manufactured by new tech
nologies (modem drying methods, better 
materials, other proportions of the insula
tion system).

The above coefficients were introduced 
to the state regulations many years ago as 
the evaluation factors of the insulation 
condition of transformers manufactured 
by old technologies and for those trans
formers the coefficient Rço/Ris is still a 
reliable factor of the insulation condition 
evaluation. However, for new transfor
mers one should make investigations in
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cych odpowiednikami dotychczas stosowa- 
nych R J R IS ( Ą J R J -  Wydaje się, że naj
bardziej właściwymi byłyby badania pole
gające na zdejmowaniu charakterystyk prą
dów ładowania (dla izolacji o zróżnicowa
nych stanach, określonych innymi meto
dami), przy czym czas rejestracji charakte
rystyk prądowych powinien być wystar
czająco długi, tzn. do chwili ustalenia się 
wartości badanego prądu.

order to establish new coefficients being 
the equivalents to those having been used 
up to the present. It seems that investiga
tions consisting in determining the char
ging current characteristics (for insulation 
in different conditions, which have been 
determined by other methods) would be 
the most appropriate. Yet the recording 
time of current characteristics should be 
long enough i.e. until the tested current 
value is steady.
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ANEKS

ZESTAWIENIE TYPOWYCH 
WARTOŚCI PARAMETRÓW I 

WYNIKÓW POMIARÓW IZOLACJI

A. Typowe parametry składników izo
lacji papierowo-olejowej

Papier suchy

s = 2,0 ...2,5;

Papier zawilgocony

£ = 5,6 ...6,6;

Woda swobodna

£ = 80,

Olej mineralny

£ = 2,1 ... 2,9;

B. Parametry próbki 2-warstwowej 
jako odpowiednika rzeczywistej 
izolacji o danych

R .,  = 250 M il,

APPENDIX

TYPICAL VALUES OF PARAMETERS 
AND INSULATION MEASUREMENT 

RESULTS

A. Typical parameters of the paper-oil 
insulation components

Dry paper

y = (10'16 ... 10'15) l/fim

Humid paper

y -  (10'10 ... 10'9) l/fim

Free water

y 2 3,3 -10'7 l/fim

Mineral oil

y = (10"13... 10'11) l/fim

B. Parameters of the 2-Iayer sample as 
an equivalent of the real insulation 
with the following parameters

r = 90 s, k a = 1,71.

Yi = 10'13 l/fim., di = 2,5 • 10'3 m., e = 2,3 

72 = 10'" l/fim., d2 = 10*1 m., e = 2,3

U = 5000 V, F = 104 m2 .
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C. Przykładowe wyniki pomiarów izo- C. Exemplary results of the real trans
lacji rzeczywistych transformatorów former insulation measurements

20°C 30°C 40°C 50°C 90°C
22 16 13 8

R300 [GO] 9 5 4 3
- 75 50 24

Yoleju [1/GO]
(wartości średnie) - - - 0,55 10'12 0,63 10'u

(mean values)
15,8 - - 3,6

R,5 [GO] 20,4 12,5
4,42 0,85
16,2 - - 4,45

Río [GO] 20,9 14,75
5,77 1,25
1,03 - 1,24

R<o/Rl5 1,02 1,18
1,31 1,47

wartości dopuszczalne, minimalne (1,3...1,5) 1,2 1,1...1,4
admissible, minimum values
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PRZENOŚNY MIERNIK WSPÓŁCZYNNIKA ABSORPCJI IZOLACJI

Streszczenie. W artykule przedstawiono opis miernika współczynnika absorpcji 
izolacji z zasilaniem bateryjnym oraz układem mikroprocesorowym -  sterującym prze
biegiem pomiaru. Przedstawiono również wybrane wyniki badań wykonanego modelu 
miernika.

PORTABLE METER OF INSULATION ABSORPTION COEFFICIENT

Summary. The paper presents the description of an insulation absorption coefficient 
meter with a battery supply and microprocessor circuit. The microprocessor circuit 
controls the measurement procedure. The chosen results of investigations of the meter 
prototype are given in the paper as well.

1. WPROWADZENIE

Współczynnik absorpcji izolacji k„ definiowany jest zależnością

(1)

gdzie Rn  i R(,o są rezystancjami mierzonymi odpowiednio po 15 s i 60 s od chwili załączenia 
stałego napięcia pomiarowego na badaną izolację.
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Współczynnik ka w diagnostyce izolacji transformatorów spełnia rolę wskaźnika oceny 
stanu badanej izolacji, głównie jej stopnia zawilgocenia [l].1 Przy stałym napięciu pomiaro
wym U równanie (1) sprowadza się do postaci

U_

Ł _  -̂ 60 _ 6̂0
°  r 15  u _

gdzie I u i ho są prądami ładowania izolacji, mierzonymi po 15 s i 60 s.

Pomiar współczynnika k„ może być zatem przeprowadzony nie tylko poprzez pomiary re
zystancji (megaomomierzem), lecz także poprzez pomiary prądów ładowania izolacji. Ta 
druga koncepcja pomiarowa została wykorzystana w opisanym w dalszym ciągu mierniku

Zamiarem autorów było opracowanie miernika przenośnego, nadającego się do pomiarów 
w dowolnym miejscu i bez dostępu do sieci elektrycznej (np. w czasie transportu transforma
tora), w którym pomiar odbywałby się automatycznie i wynik pomiaru ka otrzymywany byłby 
bezpośrednio (tzn. bez potrzeby jakichkolwiek obliczeń), a ponadto -  aby w mierniku możli
we było dokonywanie pomiarów w różnych chwilach czasowych, nie tylko przy 15s i 60s. To 
ostatnie wymaganie związane jest z ewentualnym zastosowaniem opracowanego miernika do 
badań nad określeniem nowych kryteriów oceny stopnia zawilgocenia (por. komentarz na 
poprzedniej stronicy).

Aktualnie najczęściej stosowaną metodą pomiaru współczynnika k» jest pomiar rezystancji 
w odpowiednich chwilach, za pomocą megaomomierza i czasomierza, a następnie obliczenie 
stosunku R c,q/R \s . Inne metody stosowane są rzadko i raczej tylko w warunkach laboratoryj
nych. Na przykład w pracy [2] przedstawiono rozwiązanie miernika elektronicznego, analo
gowego, w którym wykorzystano koncepcję pomiaru prądów / 15 i ha Ponieważ żadna 
ze znanych metod nie spełnia jednocześnie wszystkich założonych przez autorów wymagań -  
w dalszym ciągu podjęto próbę opracowania miernika spełniającego postawione wymagania.

0 Współczynnik ka został wprowadzony (ok. 45 lat temu) do odpowiednich krajowych przepisów 
związanych z badaniami transformatorów, gdzie zostały określone pewne wartości dopuszczalne 
/minimalne/, powyżej których izolację można uważać za wystarczająco suchą. Okazuje się jednak, 
że obowiązujące dotychczas wartości dopuszczalne ka nie zawsze są wiarygodnymi kryteriami 
oceny stopnia zawilgocenia w przypadku nowej generacji transformatorów, np. produkowanych 
w kraju po 1995 r. W związku z tym wspomniane kryteria stosuje się do transformatorów wypro
dukowanych przed 1995 r., natomiast w odniesieniu do transformatorów nowo produkowanych 
podjęte zostały prace nad określeniem nowych kryteriów lub nowych wskaźników.

—  liL (2)
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2. OPIS MIERNIKA

W opracowanym mierniku współczynnika absorpcji k„ zastosowano zasilanie bateryjne 
oraz układ mikroprocesorowy -  sterujący przebiegiem pomiaru i dokonujący niezbędnych 
obliczeń. Odpowiedni schemat miernika przedstawiono na rys. 1.

PRZETW O RNIK U K ŁA D
A /C  M IKROPROCESOROW Y

Rys. 1 Schemat opracowanego miernika współczynnika absorpcji ka
Fig. 1. Schematic diagram of the realised meter for the absorption coefficient ka measurement

Pomiar współczynnika ka odbywa się tutaj poprzez pomiar prądu ładowania, a ściślej -  po
przez pomiar proporcjonalnego spadku napięcia Un na rezystorze wzorcowym Rn, przyłączo
nym szeregowo do badanej izolacji o rezystancji R = Rx- Rezystor wzorcowy powinien być 
tak dobrany, aby Rn «  R

Korzystając z równania (2) współczynnik k, można określić zależnością

k- -  ^ 60 -  I m  -  -  UNIS (  *X\
a f ? T T J ?  T l ’

15 -*60  1 6 0 IX N  U N 6  0

gdzie Umi • Uma są spadkami napięć na rezystorze wzorcowym Rn, mierzonymi po 
15 s i 60 s.

Do pomiaru spadku napięcia Un zastosowano przetwornik analogowo-cyfrowy (a/c) o po
dwójnym całkowaniu (ICL 7109), natomiast funkcję układu dzielącego (w celu wyznaczenia 
wartości ka) spełnia mikroprocesor. Przetwornik ICL 7109 jest przystosowany do bezpośred
niej współpracy z układem mikroprocesorowym [3], Doprowadzenie krótkiego impulsu do
datniego do wejścia RUN/HOLD przetwornika rozpoczyna cykl przetwarzania analogowo- 
cyfrowego. O zakończeniu tego cyklu informuje niski stan logiczny wyjścia STATUS prze-
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twomika. Poza czasem przetwarzania przetwornik pozostaje w stanie autozerowania. Odczytu 
danych dokonuje się uaktywniając stanem niskim wejście LBEN przetwornika (młodszy bajt) 
oraz wejście HBEN (cztery starsze bity, bit przekroczenia zakresu pomiarowego i bit znaku).

Częstotliwość generatora impulsów zegarowych przetwornika ICL 7109 jest tak dobrana, 
że czas pierwszego całkowania wynosi 20 ms. Miernik jest zatem odporny na zakłócenia o 
częstotliwości sieciowej, a czas pomiaru napięcia Un jest wystarczająco krótki w porównaniu 
z czasem pomiaru współczynnika absorpcji.

Napięcie referencyjne przetwornika a/c wynoszące 100 mV jest uzyskiwane w układzie ze 
stabilizowaną termicznie diodą stabilizacyjną D3. Diody Di i D2 oraz rezystor Rj  zabezpie
czają przetwornik przed skutkami doprowadzenia do jego wejścia zbyt dużego napięcia w 
przypadku zwarcia elektrod pomiarowych miernika.

Przebiegiem całego procesu pomiarowego steruje układ zbudowany z mikrokontrolera, 
pamięci EPROM oraz elementu buforującego [4],

Wykonany miernik umożliwia pomiar współczynnika absorpcji obiektów o rezystancjach 
zawartych w granicach (10® - 1012) Q. Cały zakres pomiarowy współczynnika ka podzielony 
został na 7 podzakresów tak dobranych, aby spadek napięcia Um> (mierzony po 15 s) był 
zawsze większy od 50 mV. Decyzję o wyborze właściwego podzakresu podejmuje układ mi
kroprocesorowy.

Po włączeniu napięcia zasilana (wyłącznikiem Z) przetwornik pozostaje w stanie autoze
rowania, ustalane są warunki początkowe układu mikroprocesorowego oraz wybrana zostaje 
rezystancja Rn o najmniejszej wartości. Następnie -  włączenie przycisku START rozpoczy
na pomiar powodując włączenie napięcia pomiarowego (przełącznik Pi włączony). Po czasie 
14,5s układ mikroprocesorowy powoduje włączenie przełącznika P2 (czas ten może być 
zmieniony).

Za pomocą 2 komparatorów (nie przedstawionych na rys. 1) -  spadek napięcia Un jest po
równywany z napięciem referencyjnym. Jeśli Un > 300 mV, to zostaje wyłączony przełącz
nik Pi i sygnalizowane jest przekroczenie zakresu pomiarowego. Natomiast jeśli 
Un < 50 mV, to zwiększana jest (skokowo) wartość rezystancji Rn tak długo, aż napięcie to 
przekroczy wartość 50 mV.

Po 15 s i 60 s od chwili załączenia napięcia pomiarowego, układ mikroprocesorowy uak
tywnia przetwornik a/c, dokonuje odczytu danych pomiarowych, oblicza wartość współczyn
nika absorpcji ka i przesyła wynik do wskaźnika cyfrowego. Poza czasem wskazywania wy
niku -  wskaźnik cyfrowy jest wyłączony; wyłączone są również przełączniki Pi i P2 oraz 
nastawiana jest wartość początkowa Rn (najmniejsza). Sygnał START rozpoczyna kolejny 
cykl pomiarowy.

Ważną funkcję w opisywanym mierniku spełnia przetwornica DC -  DC. Napięcie pomia
rowe U nie może ulegać zmianie w czasie całego cyklu pomiarowego. W opracowanym 
mierniku zastosowano samowzbudną przetwornicę zaporową z podwajaczem napięcia i stabi
lizacją napięcia wyjściowego. Przetwornica jest zasilana z akumulatora 6 V (lub odpowied
niej baterii suchych ogniw). Stwierdzono, że przy zmianie rezystancji obciążenia przetworni
cy, tzn. rezystancji badanej, w granicach (108 - 1012 ) £2 -  napięcie wyjściowe przetwornicy 
praktycznie nie ulega zmianie; przy zmniejszeniu rezystancji obciążenia do 10ć f i -  napięcie 
wyjściowe przetwornicy maleje o ok. 1%. Przetwornica jest zabezpieczona przed skutkami
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zwarcia jej zacisków wyjściowych; wzrost prądu obciążenia powyżej 10 mA powoduje zanik 
napięcia wyjściowego. W układzie przetwornicy DC - DC znajduje się również zasilacz sta
bilizowany + 5 V służący do zasilania obwodów elektronicznych miernika, a ponadto zasi
lacz - 5 V służący do zasilania przetwornika a/c.

Wykonany model miernika poddano badaniom doświadczalnym. Sprawdzenia wskazań 
dokonywano używając zamiast próbek izolacji -  rezystorów wzorcowych. Wobec braku 
wzorców o odpowiednio dużej rezystancji -  zastosowano rezystory wzorcowe o wartościach 
nie przekraczających 106 Q, przy czym jednocześnie odpowiednio obniżano napięcie pomia
rowe -  tak, aby prąd płynący przez zastosowany rezystor wzorcowy był porównywalny z prą
dem jaki płynąłby przez rzeczywisty obiekt (izolację) przy napięciu pomiarowym 1000 V. 
Zmianę współczynnika absorpcji zadawano zmieniając odpowiednio wartość mierzonej rezy
stancji wzorcowej w przedziałach czasu do 15 s i do 60 s.

Na rys.2 przedstawiono zdjęte w opisany sposób (i przeliczone dla rzeczywistych obiektów 
izolacyjnych) charakterystyki błędów 5ka pomiaru współczynnika absorpcji w funkcji rezy
stancji badanego obiektu.

Rys.2. Zależność błędu pomiaru współczynnika absorpcji óu w funkcji rezystancji badanej 
izolacji, a) -  dla podzakresu (1 - 4)108 fi, b) -  dla podzakresu (0,4 - 1,6) 1012 fi 

Fig.2. Dependence of the absorption coefficient measurement error 5ka on the tested insula
tion resistance, a) -  for the subrange (1 - 4)108 Q, b) -  for the subrange (0,4 - 
- 1,6) 1012 fl
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Na rys.2 przedstawiono wybrane charakterystyki dla dwóch wartości współczynnika ab
sorpcji: ka = 1 oraz ka = 2 , dla obiektów o rezystancji izolacji zmieniającej się w zakresie 
(1 - 4)108 fi, co odpowiada pierwszemu podzakresowi miernika i dla obiektów o rezystancji 
zmieniającej się w zakresie (0,4 - 1,6)1012 Q -  co odpowiada siódmemu, ostatniemu podza
kresowi miernika.

3. WNIOSKI

Zastosowanie w opracowanym mierniku metody polegającej na pomiarze prądu ładowania 
izolacji oraz układu mikroprocesorowego -  umożliwiło zbudowanie miernika spełniającego 
wszystkie postawione na wstępie wymagania. Uzyskano następujące właściwości miernika:
• pomiar odbywa się automatycznie i wynik pomiaru otrzymywany jest bezpośrednio (tzn. 

bez potrzeby jakichkolwiek obliczeń),
• miernik nadaje się do pomiarów w dowolnym miejscu i bez dostępu do sieci elektrycznej 

(np. w czasie transportu transformatora); niewielkie gabaryty i masa miernika czynią go 
łatwo przenośnym,

• możliwe jest dokonywanie pomiarów w różnych chwilach czasowych, nie tylko przy 15 s 
i 60 s, co pozwala na ewentualne zastosowanie opracowanego miernika do badań nad 
określeniem nowych kryteriów oceny stopnia zawilgocenia.

Badania wykonanego modelu miernika wykazały, że jest on odporny na zakłócenia o czę
stotliwości sieciowej, a błędy pomiarów współczynnika absorpcji obiektów o rezystancji izo
lacji zawartych w granicach (108 -  1012) Q nie przekraczają ± 0,5%.
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Abstract

The method generally used for measurement of the insulation absorption coefficient ka 
(see the equation (1)) is the indirect method. In consists in measurement of the insulation re
sistance by means of a megohm-meter at the appropriate instants, and then calculation of the 
ratio of the measured resistances. The other methods are seldom used. Besides, they can be 
used in laboratories only The paper presents the description of a meter with a battery supply 
and a microprocessor circuit enabling the direct measurement of the insulation absorption 
coefficient (Fig. 1). The microprocessor circuit controls the measurement procedure as well as 
carries out the necessary calculations. The measurement of the ka coefficient is made by 
measuring the voltage drop Un along the standard resistor R>j which is connected to a tested 
insulation resistance Rx in parallel. An A/C converter with double integration is used to meas
ure the voltage drop Un, whereas the microprocessor controls the dividing of the A/C output 
signals. The first integration time is 20 ms, so the meter is resistant to line interference. The 
time of the Un voltage measurement is short enough when compared to that of the absorption 
coefficient measurement The constructed meter makes it possible to measure the absorption 
coefficient of objects with insulation resistance ranging from 10* O to 1012 Q. The whole 
measuring range of the meter is divided into 7 sub-ranges. Each of them ensures the voltage 
drop Un  measured after 15 s from switching on the measuring voltage U  to be higher than 50 
mV. The microprocessor circuit selects the appropriate sub-range. The stabilized measuring 
voltage U  = 1000 V is obtained from a DC/DC converter. The converter is fed from a 6 V 
battery or dry cells. The investigations of the constructed meter performed in laboratories 
have shown that the uncertainty of the ka coefficient measurement does not exceed ± 0,5% 
(Fig. 2) within the whole range of the tested insulation resistance.

The meter is safe for operational use because the converter is immediately switched off 
when short -circuiting the measuring terminals. The meter may be used for assessment of the 
moisture content in the insulation of transformers and electric machines.
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Streszczenie. Metodą elementów 
skończonych wyznaczono wartości 
naprężeń rozciągających ctx, c y i o ,  w  

kierunkach osi X, Y i Z podczas pra
cy wewnętrznego ogniwa łańcucha 
pociągowego typu F-100 na łuku linii 
montażowej. Łańcuchy pociągowe 
służą do przemieszczania samocho
dów wzdłuż linii montażowej. Naprę
żenia obliczono na wewnętrznej i ze
wnętrznej powierzchni oraz na środ
kowej ścianie za pomocą cyfrowego 
modelu ogniwa. Podczas przemiesz
czania się ogniwa po rolkach na łuku 
linii montażowej, naprężenie na we
wnętrznej powierzchni ogniwa jest 
jednostronnie zmienne, a jego war
tość maksymalna jest tym większa im 
większa jest krzywizna łuku. Mak
symalna wartość naprężenia może 
być kilka razy większa niż podczas 
pracy ogniwa na prostym odcinku li
nii montażowej. Natomiast napręże
nie na zewnętrznej powierzchni 
ogniwa zmienia znak z naprężenia 
rozciągającego na ściskające o dużej 
wartości.

Summary. The tensile stress val
ues o x, o y and o z in the direction of 
the X, Y and Z axes were calculated 
for a F-100 internal chain link under 
conditions of exploitation similar to 
those on the bend of an assembly 
line, using the finite elements 
method. The chain links form a part 
o f the drive system, which moves 
cars along the assembly line. The 
stress values were calculated for the 
outer and inner surfaces as well as 
on the middle wall o f the internal 
chain link using its digital model 
During the movement of the chain 
link over the rollers along the bend, 
the stress values for the inner sur
face varied without changing signs 
and their maximum value increased 
as the severity of the bend increased. 
The maximum stress values, under 
conditions of exploitation around 
the bend, were several times greater 
than those for exploitation on 
straight sections of the assembly 
line. On the other hand, the stress 
values for the outer surface of the 
chain link changed signs from ten
sile to compressive. The compres
sive stress values were large.
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1. WSTĘP

Wewnętrzne i zewnętrzne ogniwa typu 
F-100 stanowią integralną część układu 
napędowego przenośnika linii montażowej 
samochodów. W przypadku pęknięcia 
ogniwa dochodzi do postoju linii i powstają 
duże straty z tym związane. W artykułach 
[1, 2] wyznaczono m in. naprężenia rozcią
gające i ścinające w oryginalnym we
wnętrznym ogniwie typu F-100 w warun
kach pracy na prostych odcinkach linii 
montażowej na podstawie cyfrowego mo
delu ogniwa. Przeanalizowano rozkład na
prężeń rozciągających i ścinających 
w ogniwie i określono ich wpływ na awa
ryjność ogniwa. Wykazano, że największy 
wpływ na trwałość ogniwa, a tym samym 
trwałość łańcucha pociągowego linii mon
tażowej mają naprężenia rozciągające 
działające w kierunku siły osiowej ogniwa. 
Z tego względu w tym artykule analizuje 
się naprężenia rozciągające. Jak stwierdzo
no w artykule [3], duże naciski działają na 
zewnętrzne, górne i dolne powierzchnie 
ogniwa podczas jego przemieszczania się 
po rolkach. Naciski te są większe wtedy, 
kiedy ogniwo przemieszcza się po rolkach 
na łuku o mniejszym promieniu. W tym 
artykule wyznaczono metodą elementów 
skończonych [1] rozkład naprężeń rozcią
gających w warunkach pracy ogniwa na 
łuku przenośnika i określono wpływ krzy
wizny łuku na trwałość ogniwa.

1. INTRODUCTION

Internal and external F-100 type chain 
links form an integral part of the drive 
systems of assembly line conveyors. In 
the event of a chain link bursting, the as
sembly line stops and huge losses are in
curred Among others, in papers [1 ,2] the 
tensile and tangential (shearing) stresses 
present in an original, type F-100, internal 
chain link under conditions of exploitation 
on the straight sections of an assembly 
line were determined using a digital model 
of the internal chain link. The tensile and 
tangential stress distributions, within the 
chain link, were analysed and their influ
ence on the durability of the chain link 
was determined. It was shown that the 
most significant influence on the durabil
ity of the chain link and thus on the as
sembly line drive system was exerted by 
the tensile stress components acting in the 
direction of the axial force applied to the 
chain link. For this reason, this paper 
analyses tensile stress. As was shown in 
[3], there are large forces acting on the 
outer, upper and lower surfaces of the 
chain link while it is passing over rollers 
on the assembly line. These forces in
crease even further as the chain link trav
els along bends of decreasing radius. The 
tensile stress distribution within the chain 
link, under conditions of exploitation 
along the bend of an assembly line, was 
determined in this paper using the Finite 
Element method. The influence of the 
radius of the bend on the durability o f the 
chain link was also defined.
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2. WYNIKI KOMPUTEROWEJ 
SYMULACJI NAPRĘŻEŃ 
ROZCIĄGAJĄCYCH 
CYFROWEGO MODELU 
WEWNĘTRZNEGO OGNIWA 
TYPU F-100

2. THE RESULTS OF COMPUTER 
SIMULATIONS OF THE TENSILE 
STRESS WITHIN A DIGITAL, F- 
100 INTERNAL CHAIN LINK 
MODEL

Podobnie jak w artykule [3], cyfrowy 
model oryginalnego wewnętrznego ogniwa 
typu F I00 składa się z 840 węzłów i 504 
elementów. Podział modelu ogniwa na 
warstwy, węzły, elementy i części oraz ich 
numerację przedstawiono na rys. 1+4

As in paper [3] the digital model o f the 
original, F-100 internal chain link com
prises of 840 nodes and 504 elements. The 
subdivision of the chain link into layers, 
nodes, elements and parts as well as their 
numbering system is shown in Fig. 1+4.

Rys. 1. Podział ogniwa na warstwy i węzły -  
część dolna lewej połowy ogniwa, 
widok od dołu Widok z góry jest 
identyczny, o numeracji węzłów od 
631 do 840

Fig. 1. The subdivision of the chain link 
into layers and nodes -  the lower 
part of the left half is shown from 
the bottom The top view is identi
cal, but the node numbers are from 
631 to 840
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Rys.2. Podział ogniwa na elementy -  część 
górna lewej połowy ogniwa. War
stwa pierwsza ponumerowana -  dla 
pozostałych warstw układ jest iden
tyczny. Elementy od 1 - 42 -  część 
dolna, 43 - 84 -  część środkowa, 85 - 
126 -  część górna

Fig.2. The subdivision of the chain link 
into elements -  the upper part of 
the left half is shown. The first 
layer is numbered -  the layout of 
the remaining layers is identical. 
Elements no. 1 -4 2  form the lower 
part, 43 - 84 form the middle part 
and 85 - 126 form the upper part of 
the chain link

Liczba m z fdw w mid»Iu : 840____________Liczba w z tC u  mrtwomnach : 8-40

Cześć górna

L,

Rys. 3. Wewnętrzne ogniwo łańcucha typu 
F-100. Podział ogniwa na części -  
widok z boku

Fig.3. The subdivision of the F-100 inter
nal chain link into parts -  side view
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Rys.4. Numeracja elementów warstw -  
część środkowa ogniwa ponumero
wana -  dla pozostałych części układ 
jest identyczny Elementy od 1 - 42 -  
część dolna, 43 - 84 -  część środko
wa, 85 - 126 -  część górna

Fig.4 The chain link parts numbering 
system - the middle part o f the 
chain link is numbered. The layout 
of the other parts is identical. Ele
ments no. 1 -4 2  form the lower 
part, 43 - 84 form the middle part 
and 85 - 126 form the upper part of 
the chain link

Punkty podparcia umieszczono tak samo 
jak w artykule [3], Aby zasymulować na
cisk rolek na ogniwo na łuku przenośnika, 
dodatkowo podparto węzły o numerach 379 
i 589, znajdujące się w środku płaszczyzny 
tworzonej przez lewą powierzchnię ze
wnętrzną ogniwa przemieszczającego się 
w przód. Nieco inaczej niż w artykule [3] 
obciążono elementy 11, 53 i 95 ciśnieniem. 
Zadano ciśnienia składowe na dwie ściany 
tworzące ten sam kąt prosty każdego z po
wyższych elementów Wartości ciśnień 
składowych dobrano tak, aby ciśnienie wy
padkowe odpowiadało sile równej 20 kN, 
działającej w kierunku przemieszczania się 
ogniwa po łuku (kierunek osi X). W do
tychczasowych pracach wykazano, iż na
prężenia cry i ct2 działające w kierunku osi 
Y i Z są małe lub zerowe i nie wpływają 
znacząco na trwałość ogniwa.

The rigid props were placed in the 
same positions as in paper [3], In order to 
simulate the force exerted by the rollers on 
the chain link, moving along the bend of 
the assembly line, additional rigid props 
were placed at nodes 379 and 589. These 
nodes are situated in the middle o f the 
plane formed by the left, outer surface of 
the chain link while it is moving forward. 
Pressure was applied to elements 11, 53 
and 95 in a slightly different way to that 
of paper [3], Pressure components were 
applied to the same pair of walls, forming 
a right angle with each other, o f each ele
ment. The pressure values were chosen in 
such a way as to obtain a resultant pres
sure equivalent to a force of 20 kN acting 
in the direction of motion of the chain link 
along the assembly line bend (the direc
tion of the X axis). Papers to date have 
shown that the values of the ay and gz 
tensile stresses, acting in the direction of 
the Y and Z axes, are small or zero and 
these do not exert any significant influ
ence on the durability o f the chain link.
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Część dolna Lower part

a)

I E

b)

Rys. 5. Wykresy naprężeń na wewnętrznej 
powierzchni pierwszej warstwy 
dolnej części modelu ogniwa: a) na
prężenie c x, b) naprężenie a y, c) na
prężenie a 2

Fig.5. The stress on the inner surface of 
the lower part o f the first layer of 
the chain link model: a) o x stress 
values, b) oy stress values, c) a z 
stress values
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Część środkowa Middle part
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Rys.6. Wykresy naprężeń na wewnętrznej 
powierzchni pierwszej warstwy 
środkowej części modelu ogniwa:
a) naprężenie a x, b) naprężenie a y, 
c) naprężenie o z

Fig. 6. The stress on the inner surface of 
the middle part o f the first layer of 
the chain link model: a) o x stress 
values, b) o y stress values, c) az 
stress values
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Część dolna Lower part

a)
W irtin t biiBMU : 2 H jpr<ł»nl« rX

b) c)

R.ys.7. Wykresy naprężeń na środkowej 
ścianie między drugą a trzecią war
stwą dolnej części modelu ogniwa:
a) naprężenie a x, b) naprężenie ay,
c) naprężenie ctz

Fig.7. The stress on the middle wall 
between the second and third lay
ers of the lower part o f the chain 
link model: a) c x stress values, b) 
a y stress values, c) c z stress val
ues
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Część środkowa Middle part

a)

b) c)

Rys 8. Wykresy naprężeń na środkowej 
ścianie między drugą a trzecią war
stwą środkowej części modelu 
ogniwa: a) naprężenie a x, b) naprę
żenie CTy, c) naprężenie a z

Fig.8. The stress on the middle wall 
between the second and third lay
ers o f the middle part o f the chain 
link model: a) o x stress values, b) 
<jy stress values, c) crz stress val
ues
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a)

Middle part
Część dolna

oflnluo polsJcla

b) c)

Rys.9. Wykresy naprężeń na zewnętrznej 
powierzchni czwartej warstwy dol
nej części modelu ogniwa: a) na
prężenie a x, b) naprężenie a y, c) 
naprężenie a z

Fig.9. The stress on the outer surface of 
the lower part o f the fourth layer 
of the chain link model: a) ox 
stress values, b) a y stress values, 
c) a z stress values
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Middle part
Część środkowa

a)

U ir lm t  biiüUM : a____________________________Uyn 29k x____________________________H ip r t łm U  cX
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b) c)

Rys. 10. Wykresy naprężeń na zewnętrznej 
powierzchni czwartej warstwy 
środkowej części modelu ogniwa: 
a) naprężenie o x, b) naprężenie a y,
c) naprężenie a z

Fig. 10. The stress on the outer surface of 
the middle part of the fourth layer 
o f the chain link model: a) a x 
stress values, b) a y stress values, 
c) oz stress values
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Wykazano również, że wartości naprę
żenia ctx w warstwach wewnętrznych 
mieszczą się w granicach wyznaczonych 
przez wartości naprężenia na powierzch
niach wewnętrznych i zewnętrznych po
szczególnych warstw oraz że wartości na
prężeń dla części górnej i dolnej są prawie 
takie same. Z powyższych powodów w tym 
artykule na rys.5+10 prezentuje się warto
ści naprężeń otrzymane dla powierzchni 
wewnętrznej pierwszej warstwy i po
wierzchni zewnętrznej czwartej warstwy 
(rys.2) oraz środkowej ściany między war
stwami 2 i 3, środkowej i dolnej części 
(rys.3) cyfrowego modelu ogniwa.

It was also shown that the a x tensile 
stress values in the middle layers fall 
within the limits determined by the tensile 
stress values of the inner and outer sur
faces and that the stress values for the 
upper and lower parts are almost the same 
Thus, only the tensile stress values for the 
inner surface of the first layer, the outer 
surface of the fourth layer (Fig.2) and the 
wall between the 2nd and 3rd layers, of 
both lower and middle parts (Fig.3) of the 
digital model are shown in Fig.5+10.

3. WNIOSKI 3. CONCLUSIONS

Z wyników otrzymanych z badań sy
mulacyjnych przeprowadzonych metodą 
elementów skończonych za pomocą pro
gramu PRO-MES4.4 [1] wynika, iż przy 
sile osiowej 20 kN i promieniu łuku 
488 mm w prawym ramieniu wewnętrzne
go ogniwa typu F 100 na prostym odcinku 
jego struktury naprężenia rozciągające 
o wartości a x = 125 MPa (rys.óa, część 
środkowa, elementy 63 + 64) na wewnętrz
nej powierzchni są około 4-krotnie większe 
niż naprężenia rozciągające ctx = 30 MPa 
na zewnętrznej powierzchni na tym samym 
odcinku. Na lewym ramieniu rozkład na
prężenia jest nieco inny. Ze względu na 
nacisk rolki naprężenia na zewnętrznej po
wierzchni ogniwa mają charakter ściskają
cy, a ich wartość wynosi maksymalnie 
(- 136) MPa (rys.lOa, część środkowa, 
elementy 43+84). Na wewnętrznej po
wierzchni tego samego fragmentu ogniwa 
naprężenia mają charakter rozciągający, a 
ich wartość wynosi maksymalnie 237 MPa 
(rys.óa, część środkowa, elementy 43+84).

The computer simulation results ob
tained using the PRO-MES 4.4 software, 
which utilises the Finite Element method, 
show that with an axial force of 20 kN and 
a bend radius of 488 mm, the tensile stress 
value for the straight fragment o f the right 
arm, inner surface (Fig.6a, middle part, 
element 63+64, ox = 125 MPa) is ap
proximately four times that o f the outer 
surface for the same fragment (ctx = 
= 30 MPa). The stress distribution within 
the left arm is somewhat different. Due to 
the force exerted by the rollers on the 
outer surface of the left arm of the chain 
link, the outer surface stress values are 
compressive in character and their maxi
mum value is (-136 MPa -  Fig. 10a, mid
dle part, elements 43+84). On the inner 
surface of the same chain link fragment, 
the stress values are tensile and reach a 
maximum o f 237 MPa (Fig.6a, middle 
part, elements 43+84). The quoted maxi
mum values are much lower than the ten
sile strength of the steel from which the
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Przytoczone wartości maksymalne naprę
żeń są o wiele mniejsze niż wytrzymałość 
stali Rm. = 880 MPa, z której zbudowano 
ogniwa. Jednak porównując wartości i ro
dzaje naprężeń na wewnętrznej i zewnętrz
nej powierzchni ogniwa przy jego pracy na 
łuku i na prostym odcinku przenośnika [1, 
2], można wnioskować, iż podczas pracy 
ogniwa na łuku następuje wzrost wartości 
naprężenia maksymalnego na wewnętrznej 
powierzchni ogniwa o prawie 100%. Na
tomiast na zewnętrznej powierzchni ogniwa 
następuje zmiana naprężenia z rozciągają
cego (+35  MPa) podczas pracy ogniwa na 
prostym odcinku linii montażowej, na ści
skające (- 136 MPa) podczas pracy ogniwa 
na łuku.

Zgodnie z teorią Whelera podczas ob
ciążenia obiektu (w tym przypadku ogni
wa) naprężeniem zmiennym, a zwłaszcza 
przemiennym (rozciągające -  ściskające -  
rozciągające itd.), wytrzymałość stali ma
leje wraz ze wzrostem liczby cykli zmian 
naprężenia. Wytrzymałość stali może się 
zmniejszyć ponad trzykrotnie, czyli może 
mieć wartość 250 MPa, a nawet mniej. 
Z otrzymanych wyników z badań symula
cyjnych wynika, że naprężenie maksymal
ne (239 MPa (rys.5a, część dolna, elementy 
1+42) przy sile osiowej 20 lcN i promieniu 
łuku 488 mm) może przekroczyć lokalną 
wytrzymałość materiału ogniwa. To spo
woduje mikropęknięcia przy powierzchni 
ogniwa. Przy dalszej eksploatacji spowo
duje pęknięcie ogniwa, zatrzymanie linii 
montażowej i duże straty produkcyjne.

chain link is made (Rm = 880 MPa). How
ever after comparing the types and values 
of the stress on the inner and outer sur
faces of the chain link, under conditions of 
exploitation along the bend o f the assem
bly line, with those for exploitation on 
straight sections of the same line, a sig
nificant increase in the maximum values 
have been observed. This increase 
amounts to almost 100%. On the outer 
surface the stress changes character from 
tensile (+35  MPa) to highly compressive 
(- 136 MPa).

The above mentioned change concerns 
exploitation along the bend of the assem
bly line.

According to Wheler’s theory, the ten
sile strength of an object (in this case the 
chain link) subjected to stress of variable 
character (tensile - compressive -  tensile) 
decreases as the number of stress change 
cycles increase. The tensile strength of 
steel may decrease three times, assuming 
values as low as 250 MPa or less. The 
results obtained show that the maximum 
stress value (239 MPa, Fig. 5a, lower part, 
elements 1+42). under conditions of ex
ploitation F=20 kN and bend radius 
488 mm, may exceed the local tensile 
strength of the chain link material, thus 
causing microscopic cracks to develop on 
the chain link surface. Further exploitation 
of such a chain link may lead to its burst
ing and a breakdown on the assembly line. 
This incurs significant production losses.
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WZORCOWEGO ŹRÓDŁA 

NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO 
O BARDZO MAŁEJ 

CZĘSTOTLIWOŚCI**

OUTPUT CIRCUIT OF A LOW- 
FREQUENCY AC VOLTAGE 

STANDARD**

Streszczenie. W pracy przedsta
wiono koncepcję układu wyjściowe
go wzorcowego źródła napięcia 
przemiennego o bardzo małej często
tliwości (1 mHz -  100 Hz), w którym 
do wytworzenia sinusoidalnego na
pięcia wyjściowego wykorzystano 
cyfrową syntezę sygnału. Przeanali
zowano wpływ układu wyjściowego 
na wartość skuteczną napięcia wyj
ściowego oraz przedstawiono struktu
rę i właściwości przetwornika I/U.

Summary. A concept of the out
put circuit o f a very low-frequency 
(ImHz - 100Hz) ac voltage standard 
source is presented. The output si
nusoidal voltage signal is digitally 
synthesized. Sources of uncertain
ties are pointed out and their influ
ence is estimated.

1. WPROWADZENIE

Wzorcowe źródło napięcia przemienne
go jest podstawowym modułem kalibratora 
napięcia przemiennego o bardzo małej czę
stotliwości (1 mHz -  100 Hz) [1], Źródło 
wytwarza napięcie o kształcie sinusoidy 
złożonej ze schodków. Jego wartość sku-

** Praca pow stała w  ramach projektu badaw czego 
8 T 10C 040  18 finansowanego przez Kom itet 
Badań N aukowych.

1. INTRODUCTION

An ac voltage standard source is the 
main part o f a very low-frequency 
(1 mHz-i-100 Hz) ac voltage calibrator 
The source produces a sinusoidal wave
form voltage consisting of a specific num
ber o f steps. The stability o f the output ac

** This w ork w as supported by the Polish  State 
Committee for Scientific Research (project no. 
8 T 10C 040 18.
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teczna jest nastawiana w przedziale od
3,5 V do 7 V. Stabilność wartości skutecz
nej powinna być rzędu 110'6 w czasie jed
nej godziny od ostatniego wzorcowania. 
W pracy przenalizowano wpływ najbar
dziej istotnych parametrów wpływających 
na stabilność i niepewność wzorcowania.

voltage should be MO”6 during one hour 
from the last calibration. Influence of the 
most essential parameters on the stability 
and uncertainty of the calibration is ana
lyzed in the paper.

2. STRUKTURA ZRODLA NAPIĘCIA 
PRZEMIENNEGO

2. CONFIGURATION OF THE AC 
VOLTAGE SOURCE

Schemat źródła napięcia przemiennego 
przedstawiono na rys. 1.

The block diagram of the ac voltage 
source is shown in Fig. 1.

Rys.l. Schemat blokowy wzorcowego źró
dła napięcia przemiennego

Fig i. Block diagram of the ac voltage 
standard source

Spróbkowany sygnał sinusoidalny zapi
sany w pamięci jest przetwarzany na sygnał 
analogowy za pomocą dwóch mnożących 
przetworników c/a o wyjściu prądowym 
(MDAC 1 i MDAC 2). Na ich wejścia po
dawany jest /»-bitowy sygnał binarny 
z pamięci stałej, w której umieszczona zo
stała tablica przyporządkowująca «-bito
wemu adresowi wartości funkcji sinus.

The sampled sinusoidal signal stored in 
the memory is converted to an analog si
gnal by means of two current-output mul
tiplying digital to analog converters 
(MDAC1 and MDAC2). The samples of 
the sinusoid are stored in a read-only me
mory. It works as a look-up table. The n- 
bit address at the input o f this table out
puts the /»-bit binary signal representing
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Prąd wyjściowy h  przetwornika jest równy the actual value of the sinusoid. This m- 
bit signal is applied to the input of the 
MDACs. The output current o f the 
converter is

+ (1)

gdzie Imax jest maksymalnym prądem wyj
ściowym przetwornika, A jest liczbą próbek 
w pamięci stałej, przypadającą na okres 
sinusoidy, k  jest bieżącym numerem prób
ki. Sygnał zegarowy CLK (o standardzie 
TTL) inkrementuje adres pamięci, umożli
wiając odczyt zawartości jej kolejnych ko
mórek. Ich zawartość jest podawana na 
przetworniki c/a. Prądy wyjściowe tych 
przetworników są podawane na wejście 
układu przetwornika prąd-napięcie poprzez 
układ multipleksera składającego się z ze
społu czterech kluczy DMOS sterowanych 
sygnałem napięciowym o standardzie TTL 
[2], Klucze te charakteryzują się bardzo 
krótkim czasem przełączania rzędu 1 ns. 
Zaletą takiego rozwiązania jest zminimali
zowanie zakłóceń szpilkowych, powstają
cych na wyjściach przetworników c/a pod
czas zmiany słowa wejściowego. W celu 
uzyskania na wyjściu przetwornika prąd- 
napięcie sygnału o składowej stałej bliskiej 
zeru, do wejścia przetwornika prąd- 
napięcie doprowadzono prąd stały /; 
o wartości

r _  U  REF 

' *1

Napięcie odniesienia Uref jest przez re
zystory R} podane na wejścia odniesienia 
przetworników c/a. Takie rozwiązanie 
umożliwia łatwą zmianę wartości skutecz
nej wytwarzanego napięcia przemiennego 
przez zmianę napięcia odniesienia Uref-

where Imax is the full-scale output current 
of the MDAC, N  is the number of steps 
per period and k is the current step num
ber. The clock signal CLK (of TTL stan
dard) increments the memory address 
enabling the read-out of the content o f its 
successive cells, which is next applied to 
the MDACs. The output currents o f these 
converters are applied to the input o f the 
current to voltage converter through the 
multiplexer circuit consisting of four 
DMOS transistors controlled by the TTL- 
standard voltage signal [2] The switching 
time of these transistors is very short, 
about Ins. The multiplexer reduces the 
glitches arising at the outputs o f the 
MDACs during the digital input data 
change. In order to keep the dc component 
of the output signal o f the D/A converter 
near zero the dc current 7) is applied to the 
input of the I/U converter. Its value is

The reference voltage Ur e f  is applied 
through the resistors R3 to the reference 
inputs of the both D/A converters. This 
configuration allows easy adjusting of the 
output ac voltage by means of the referen
ce voltage Ur e f -
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3. METODY WZORCOWANIA 
ŹRÓDŁA

METHODS OF THE SOURCE 
CALIBRATION

Istnieją trzy metody wzorcowania źródła 
[3, 4], Najmniejszą niepewność wzorcowa
nia zapewniają dwie spośród nich: metoda 
statyczna i metoda termiczna. W metodzie 
statycznej dokonuje się pomiaru wartości 
napięcia stałego C4 każdej z próbek wcho
dzących w skład okresu sygnału wyjścio
wego źródła. Pomiar ten jest realizowany 
za pomocą woltomierza napięcia stałego o 
dużej rozdzielczości i liniowości [5], War
tość skuteczną U oblicza się z zależności

There are three calibration methods [3, 
4], Two of them, static and thermal ones, 
offer the smallest possible uncertainty of 
the calibration. In the static method the 
DC voltage Uk o f the each step of the sin
gle signal period is measured by means of 
a high-resolution voltmeter with excellent 
linearity [5], The ac voltage is calculated 
as

1 N - 1

u - I jÆ 5  •
(3)

W metodzie termicznej dokonuje się 
pomiaru wartości skutecznej napięcia wyj
ściowego za pomocą transferu ac-dc z wy
korzystaniem termicznego przetwornika 
wartości skutecznej (TPWS). Z uwagi na 
ograniczenia współczesnych TPWS, wzor
cowanie metodą termiczną realizuje się dla 
częstotliwości większych od około 10 Hz. 
W obu metodach dokonuje się ekstrapolacji 
wartości skutecznej będącej wynikiem 
wzorcowania. Jednak ekstrapolacja ta prze
biega w przeciwnych kierunkach osi czę
stotliwości. W przypadku metody statycz
nej ekstrapolacja odbywa się o d /=  0 Hz w 
górę, podczas gdy w metodzie termicznej - 
od częstotliwości kilkudziesięciu Hz w dół.

The thermal method is based on the ac- 
dc transfer principle, with a thermal 
converter (TC) as the standard. Due to the 
limitations of the available TCs the ther
mal method is mainly used at frequencies 
above approximately 10 Hz. In the both 
presented methods the ac voltage being 
the calibration result is to be extrapolated 
along the frequency axis. However, the 
direction of this extrapolation is different 
for both the methods. In case of the static 
method the extrapolation is performed 
from dc to higher frequencies, whereas in 
the thermal method it starts at a few tens 
of Hz and goes down.
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4. ANALIZA WPŁYWU UKŁADU 
WYJŚCIOWEGO NA NAPIĘCIE 
WYJŚCIOWE ŹRÓDŁA

4.1. Wpływ rezystancji klucza analo
gowego

Rolę multipleksera w układzie wzorco
wego źródła napięcia pełni układ czterech 
kluczy analogowych, zbudowanych z tran
zystorów polowych DMOS. Tranzystor 
połowy tego typu przy małych napięciach 
dren-źródło zachowuje się jak rezystor, 
którego wartość można zmieniać o kilka 
rzędów za pomocą napięcia bramka-źródło. 
Zastosowane w układzie cztery klucze są 
wykonane w postaci jednego układu scalo
nego. Układ kluczy sterowany jest napię
ciowo sygnałami komplementarnymi o 
standardzie TTL. Wpływ zmian rezystancji 
kluczy w stanie włączenia, wywołanych 
zmianą temperatury i napięcia źródło-dren 
jest bardzo mały, ponieważ rezystancje 
wyjściowe przetworników c/a są bardzo 
duże (Rp > 10 Mf2). Wpływ zmiany rezy
stancji klucza na wartość skuteczną napię
cia wyjściowego źródła przeanalizowano 
opierając się na schemacie zastępczym, 
przedstawionym na rys.2.

4. ANALYSIS OF THE
INFLUENCE OF THE OUTPUT 
CIRCUIT ON THE SOURCE 
OUTPUT AC VOLTAGE

4.1. Influence of the DMOS transis
tor channel resistance

The four vertical DMOS field-effect 
transistors are used in the multiplexer. 
Assuming the source-drain voltage to be 
small the transistor behaves like a resistor 
whose resistance can be changed by seve
ral orders by the gate-source voltage. The 
used transistors are packaged in a single 
DIP-16 case. The complementary signals 
with TTL-standard voltage levels control 
the four DMOS transistors. Because the 
output resistance of both the D/A conver
ters is very high ((Rp > 10 M .fi)) the tem
perature and source-drain voltage changes 
of the DMOS channel resistance have 
very little influence on the output ac vol
tage.

Rys.2. Wpływ zmian rezystancji Rk na war- Fig.2. Influence of resistance Rk on the 
tość skuteczną napięcia U  output ac voltage
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Na rys 2 Rp przedstawia rezystancję 
wyjściową przetwornika c/a, natomiast Rk 
modeluje rezystancję klucza w stanie włą
czenia. Wartość skuteczna napięcia wyj
ściowego U wynosi

This influence can be analyzed using 
the equivalent schematic diagram shown 
in Fig.2, where Rp is the output resistance 
of the D/A converter and Rk represents the 
on-resistance of the DMOS transistor. The 
ac voltage U  is equal to

JJ  _  ^ m a x

V2 ’
(4)

gdzie where

R,
j j  _  1  p __ / ________ _
w  m a x  D  , o  m a x  D  *

ftp + ftk ft\
- — Up (5)

Względna zmiana wartości skutecznej 
napięcia wyjściowego U  źródła, spowodo
wana zmianą rezystancji klucza z Rk na Rk 

wynosi

The relative ac voltage change U due to 
the change of the channel resistance from 
Rk to R k is equal to

SU  =
U - U  

U
(6)

Dla założonej niepewności SU, maksy
malna dopuszczalna zmiana rezystancji 
klucza analogowego ± ARk jest równa

For the assumed SU the maximum al
lowable change ± ARk o f the channel resi
stance equals

± A R k ~ - S u ( r p -  Rk) ■ (7)

Dla SU  = ± H 0 '7, Rp = 10 MD, 
Rk = 60 D dopuszczalna zmiana rezystancji 
klucza analogowego wynosi ARk = ± ID. Z 
danych katalogowych wynika, iż zmiana 
rezystancji kanału klucza, wywołana zmia
ną temperatury otoczenia o 1 K, jest równa 
ok.0,3 D. Zatem dopuszczalne wahania 
temperatury klucza powinny być mniejsze 
od ±3 K.

For 5U = ± MO'7, Rp = 10 MD, 
Rk — 60 D the allowable change of the 
channel resistance is ARk = ± ID. The 
datasheet shows that the change of the 
channel resistance due to the ambient 
temperature change of IK is approxima
tely 0.3 D. Hence the temperature fluctu
ations should be less than ±3 K.
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4.2. Wpływ prądu polaryzacji 
wzmacniacza wyjściowego

Wpływ prądu polaryzacji wzmacniacza 
wyjściowego na wartość skuteczną napięcia 
wyjściowego U źródła, przeanalizowano 
opierając się na schemacie przedstawionym 
na rys.3.

4.2. Influence of the input bias cur
rent of the output amplifier

Influence of the input bias current of 
the output amplifier on the output ac vol
tage U is analyzed using the equivalent 
schematic diagram presented in Fig 3.

1

Rys.3. Uproszczony schemat zastępczy Fig.3. Simplified schematic diagram
układu wyjściowego of the output circuit

Wartość skuteczna napięcia wyjściowe
go U źródła po uwzględnieniu (3) oraz 
wpływu prądu polaryzującego Ib- wynosi

W celu określenia wpływu prądów pola
ryzujących na wartość skuteczną napięcia 
wyjściowego U obliczono względny błąd 
8U i, wywołany zmianą wejściowego prądu 
polaryzującego

Taking the equation (3) and influence 
of the input bias current Ib the output ac 
voltage U  is given by

(8)

To evaluate the influence of the input 
bias current on the output ac voltage U  the 
relative voltage error 5Ui due to the input 
bias current change is defined as
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gdzie where

U = ^ mix ' R l 
2^2

(10)

Błąd SUi jest równy The error SUj equals

i  r \ 2

SU, =,1  + 8
V ̂ max J

- 1 * 4
f  l  ^ 2

1 B -  

V ̂ max /
(ID

Maksymalna dopuszczalna zmiana wej- The maximum allowable change of the
ściowego prądu polaryzacji wzmacniacza input bias current is equal to 
jest równa

( 12)

Dla 5U, = ± 1 1 0'7, Imax = 4 mA dopusz
czalna zmiana prądu polaryzacji wynosi 
IIb- |max = 632 nA.

For 5Ui = ± M 0 ‘7 the allowable change 
of the bias current is |Ib- I max 632 nA.

4.3. Wpływ napięcia niezrównoważe- 
nia wzmacniacza wyjściowego

Wpływ napięcia niezrównoważenia 
wzmacniacza wyjściowego na wartość 
skuteczną napięcia wyjściowego U wyzna
czono opierając się na schemacie przedsta
wionym a rys.3. Napięcie wyjściowe Uk 
wyrażone jest zależnością

Po uwzględnieniu (3) wartość skuteczna 
U ’ napięcia wyjściowego źródła jest równa

4.3. Influence of the input offset volt
age of the output amplifier

Influence of the input offset voltage of 
the output amplifier on the output ac vol
tage U is analyzed using the equivalent 
schematic diagram shown in Fig.3. The 
output voltage Uk is given by

(13)

Taking (3) the output ac voltage U ’ is 
equal to

U \ = I k - R , - ^ - - U REF± A U 0
Ki
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Napięcie niezrównoważenia AU0 The input offset voltage AU„ is the re-
wzmacniacza powoduje wystąpienie błędu ason of the relative output ac voltage er-
względnego wartości skutecznej napięcia ror. This error is denoted by SUu-
wyjściowego źródła. Oznaczono go przez
5UU:

SUu  . (15)

gdzie U jest dane zależnością (10). Substituting (10) to the equation (15)
Po podstawieniu, błąd <5C/(y jest równy one obtains

XTI -  H , 8zlU l  , \A U l
u ^  r 2i 2 ~  r 2i 22 max M^max

Maksymalna zmiana napięcia niezrów- For the assumed value of SUu the ma-
noważenia A U omix wzmacniacza wyj- ximum change of the input offset voltage
ściowego przy założonej wartości SUu jest of the output amplifier A U  0 max is
równa

. (17)

W celu oszacowania A U olmx przyjęto To estimate A U  omxx it was assumed

SU u- MO'7, Im = 4 mA, R2= 5 k i l  Wów- SU u-  MO'7, Im = 4 mA, R2= 5 kii. Then
czas A U 0 max = 1,58 mV. A U 0 mlx = 1,58 mV.

4.4. Wpływ zakłóceń szpilkowych

Skończony czas przełączania kluczy 
DMOS zastosowanych w układzie multi
pleksera jest przyczyną występowania za
kłóceń szpilkowych na wyjściu przetworni
ka prąd-napięcie. Kształt pojedynczego 
zakłócenia przedstawiono na rys.4a. W celu 
oszacowania wpływu zakłóceń szpilko
wych przyjęto, że zakłócenie ma charakter 
tłumionego przebiegu sinusoidalnego 
(rys.4b). Przebieg przedstawiony na rys.4b 
opisuje zależność

4.4. Influence of the glitches

The finite switching time of the DMOS 
transistors used in the multiplexer circuit 
results in the glitches at the output o f the 
IAJ converter. The waveform of a single 
glitch taken by means of an oscilloscope 
is shown in Fig.4a. To evaluate the influ
ence of the glitches it is assumed that the 
single glitch is a damped sinewave pre
sented in Fig.4b and described by the fol
lowing equation
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Rys.4. Przebieg typowego zakłócenia Fig.4. Typical glitch at the output (a) and
szpilkowego (a) oraz jego model (b) its model (b)

W jednym okresie wytwarzanego sy
gnału o częstotliwości /  znajduje się N  za
kłóceń przedstawionych na rys.4b. Przy 
założeniu, że kształt zakłócającego impulsu 
jest identyczny dla każdej próbki, wartość 
skuteczna zakłóceń Ugi jest równa

One period of the output waveform 
contains N glitches shown in Fig.4b. As
suming all the glitches to be identical the 
rms value Ugi of the glitches is equal to

Całkowita wartość skuteczna sygnału na The total rms voltage at the oputput
wyjściu źródła jest równa equals

gdzie f7(r) jest napięciem wyjściowym

przebiegu nie zawierającego zakłóceń. Błąd 
względny napięcia S gl, wywołany wpły

wem zakłóceń szpilkowych, jest równy

where U(t) is the output voltage without 
glitches. The relative voltage error S gl

caused by the glitches is defined as fol
lows



Układ wyjściowy wzorcowego źródła napięcia. 83

Zależność błędu S g, wywołanego obec

nością zakłóceń szpilkowych od liczby 
schodków N  przypadających na okres oraz 
od częstotliwości /  przedstawiono na rys. 5. 
Obliczenia wykonano przyjmując

The relationship between the relative 
error 5 gl and the number of steps N per

period as well as the frequency/  is given 
in Fig. 5. The calculations were performed 
assuming

U=  7,071 V, Ag, = 362 mV, cog, = 157106 rad/s, rg, = 30 ns .

5 = 10'"

Rys 5. Zależność błędu wywołanego 
obecnością zakłóceń szpilkowych 
od liczby próbek na okres N  oraz 
od częstotliwości /  Dla porówna
nia pokazano płaszczyznę odpo
wiadającą S„ = MO-6

Fig. 5. Error due to glitches vs. number 
of samples per period N  and frequ
ency /  o f the synthesized signal. 
Shown the plane responding to 
S„ = 110"6

4.5. Wpływ skończonej wartości 
wzmocnienia wzmacniacza

Wpływ skończonej wartości wzmocnie
nia A u wzmacniacza operacyjnego pracują
cego w układzie przetwornika prąd- 
napięcie przeanalizowano opierając się na 
schemacie zastępczym przedstawionym na 
rys.6.

4.5. Influence of the open loop gain 
of the operational amplifier

Influence of the open loop gain of the 
operational amplifier A u used in the I/U 
converter is analyzed basing on the equ
ivalent schematic diagram shown in Fig.6
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Rys.6 Schemat zastępczy przetwornika I/U Fig.6. Simplified schematic diagram of
the I/U converter

Napięcie wyjściowe U'k dla ¿-tej próbki 

jest równe

The voltage U'k o f the ¿-th step is

gdzie

U'k = ( l k - I t )R2 - U 'r , 

where

U ori? + Ur

(22)

R,

and

U'r = ^ .  
A.,

Po przekształceniach otrzymuje się na- Rearranging (22) one obtains the fol-
stępującą zależność na U'k lowing formula

U'k = - ^ _  
1 + Tn

J R - — TI1 k n 2 „  U  REF
Kl

(23)

gdzie

T0 =A,
" R t + R,

where

= A UP
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jest stosunkiem zwrotnym. Współczynnik [i 
jest transmitancją obwodu sprzężenia 
zwrotnego (rys. 7).

is the noise gain. Coefficient P  is the 
transmittance of the feedback network 
(Fig. 7).

Rys.7. Zależność między Au, T0 oraz P Fig.7. Relation between Au, T0 and p

Po uwzględnieniu (1) wartość skutecz- Taking (1) into account the output ac
na JJ'k napięcia wyjściowego jest równa voltage U'k is

j j f  _  ^ 0 ^ 2 U R E F

V 2 ( i + r „ K
(24)

Błąd S U A spowodowany skończoną The error SU A owing to the finite

wartością współczynnika wzmocnienia open-loop gain of the operational ampli-
wzmacniacza w układzie przetwornika I/U fier equals 
jest równy

suA=u- ~  1 u (25)

gdzie where

j j  _  _^2 U R E F

4 Ï R x

jest napięciem wyjściowym dla A u ->  oo . is the output voltage for A u —> co. Final- 
Ostatecznie błąd SU A jest równy ly, the error SU A is equal to
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S U ,  = —
1 + Tn

(26)

Dla SU A < 110' wartość stosunku 

zwrotnego To powinna być większa od 
140 dB. Warunek ten powinien być speł
niony w całym zakresie częstotliwości sy
gnału wytwarzanego przez źródło. Niespeł
nienie tego warunku powoduje zmniejsza
nie napięcia wyjściowego ze wzrostem 
częstotliwości, co zwiększa niepewność 
ekstrapolacji niepewności w procesie wzor
cowania źródła

For S U A < 1-10";rr7 the value of the noise 

gain To should be above 140 dB. This 
condition should be met within the whole 
range of the output signal frequency. If 
this condition is not satisfied the output 
voltage decreases with increase of the 
frequency. It results in higher uncertainty 
of extrapolation in the calibration proce
dure.

4.6. Wpływ temperaturowego współ
czynnika skali przetwornika C/A

Wpływ temperaturowego współczynni
ka skali a  przetwornika c/a przeanalizowa
no opierając się na schemacie zastępczym 
przedstawionym na rys.6 przy założeniu, że 
wzmacniacz operacyjny jest idealny. Na
pięcie wyjściowe Uk źródła jest równe:

4.6. Influence of the MDAC 
temperature coefficient

g a m

Influence of the MDAC gain tempera
ture coefficient is analyzed using the 
equivalent schematic diagram shown in 
Fig.6 and assuming the operational ampli
fier to be ideal.

The output ac voltage of the source is

U k = R 2 l 'k f i x  ■ 0  M1 +  s i n  2 ; r  —
U  REF

I  N j *1  J

(27)

gdzie where

.  I ^ j l + a A T )  
k 2

Uwzględniając (3), wartość skuteczna 
napięcia U  na wyjściu źródła jest równa

Zastosowane przetworniki c/a charakte
ryzują się temperaturowym współczynni
kiem skali a  «  1 ■ 10~51/K. Dla A T  = ±5 K 
zależność (28) można uprościć do postaci

Taking into account (3) the source out
put ac voltage U equals

(28)

The gain temperature coefficient o f the 
used MDACs is a  «  1 • 10-5 1/K. For 
A T  = ±5 K the equation (28) can be sim
plified to the form

U  = + 2aAT  + 3(ccAT)2 .
2V2
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U a  ^ l L p L ( \  + a A T ) ,  (29)
2V2

Zatem temperaturowy współczynnik 
wartości skutecznej napięcia wyjściowego 
źródła, spowodowany zależnością prądu 
wyjściowego Imax od temperatury, jest rów
ny w przybliżeniu temperaturowemu 
współczynnikowi skali przetwornika c/a.

Hence the temperature coefficient of 
the output ac voltage due to dependence of 
the MDAC maximum output current Imax 
on temperature is approximately equal to 
the temperature coefficient o f the MDAC 
gain.

5. UKŁAD PRZETWORNIKA I/U

Błąd wzorcowania statycznego zależy 
od kształtu i stabilności napięcia wyjścio
wego. W idealnym przypadku sygnał wyj
ściowy powinien składać się ze schodków 
o stromych zboczach. W celu spełnienia 
tych wymagań wzmacniacz wyjściowy 
powinien charakteryzować się dobrymi 
parametrami stałoprądowymi, dużą szybko
ścią narastania sygnału i bardzo krótkim 
czasem ustalania. Z tego powodu zdecydo
wano się zbudować wzmacniacz operacyj
ny o dwóch kanałach równoległych (rys.8). 
W układzie zastosowano dwa wzmacniacze 
monolityczne: bardzo szybki wzmacniacz 
A2 oraz szybki wzmacniacz charakteryzu
jący się bardzo dobrymi parametrami stało
prądowymi Al

5 .1/U CONVERTER CIRCUIT

The error o f the static calibration de
pends on the waveshape and stability of 
the output voltage. In an ideal case the 
output signal should be a staircase wave
form. In order to meet this condition the 
output amplifier should feature very good 
dc parameters, high slew rate and very 
short settling time. Therefore a composite 
amplifier consisting o f the two monolithic 
amplifiers is used (Fig.8). One of them 
(A2) is a very fast operational amplifier, 
whereas the other (A l) is a fast precision 
operational amplifier.

Rys.8. Schemat wzmacniacza z dwoma Fig.8. Composite amplifier with two pa- 
kanałami równoległymi rallel channels
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Układ charakteryzuje się wejściowym 
prądem polaryzacji Ib *  1 nA i wejściowym 
napięciem niezrównoważenia wzmacniacza 
AU0 rzędu kilkudziesięciu pV, co umożli
wia zmniejszenie składowej błędu napięcia 
wyjściowego, związanej z dryftem tych 
parametrów do wartości mniejszej od 10' .

Zależność wzmocnienia i przesunięcia 
fazowego układu od częstotliwości przed
stawiono na rys.9.

The input bias current Ib and the input 
offset voltage AU0 of the composite am
plifier are 1 nA and a few tens pV, re
spectively. It reduces the component out
put voltage error caused by the drifts to 
the value below 10'7.

The characteristics of the open loop 
gain Au and the phase shift <p vs. frequency 
are shown in Fig. 9.

"** \
\
V
\ A

s
A u
V

--- — V

\ r " \
\
\ ' v

\ -V

10-3 i e ! 10-' io° 101 10= 103 io< 10s 10» 10' io» 10" 101“Hz
t ----------

Rys.9. Zależność wzmocnienia Au i przesu
nięcia fazowego <p układu przedsta
wionego na rys. 8 od częstotliwości

Fig.9. Open loop gain A u and phase shift <p 
vs. frequency of the composite am
plifier shown in Fig. 8

Dla napięcia stałego wzmocnienie ukła
du jest równe około 230 dB, zmniejszając 
się do około 160 dB przy częstotliwości 
1 kHz Zatem w zakresie częstotliwości od 
0 do 1 kHz, wartość stosunku zwrotnego To 
jest większa od 140 dB, co umożliwia 
zmniejszenie niepewności wywołanej 
wpływem skończonej wartości wzmocnie
nia wzmacniacza do wartości mniejszej od 
MO'7. Charakterystykę fazową wzmacnia
cza ukształtowano w ten sposób, aby mar
gines fazy był równy około 65°. Przebieg

For the de voltage the open-loop gain 
equals approximately 230 dB, falling to 
about 160 dB at 1 kHz. So, within the 
frequency range from 0 Hz to 1 kHz the 
noise gain To is higher than 140 dB. It 
reduces the uncertainty of the output vol
tage due to the finite value of the open 
loop gain below MO'7. The phase vs. 
frequency characteristic o f the operational 
amplifier is optimized to obtain the phase 
margin equal to approximately 65°. The 
step response of the I/U converter is
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czasowy napięcia na wyjściu przetwornika 
I/U przy skokowej zmianie prądu wyjścio
wego przetwornika c/a od l mm do 0 przed
stawiono na rys. 10.

shown in Fig. 10. To obtain this plot the 
output current of the MDAC was stepped 
from Imax to 0.

f

0 200 400 600 800 ns 1000

I ---------3»

Rys.10. Przebieg napięcia Uwy na wyjściu 
przetwornika I/U w odpowiedzi na 
skokową zmianę prądu wyjściowe
go przetwornika c/a

Fig. 10. Response of the I/U converter to 
the rectangular change o f the c/a 
converter output current

6 WNIOSKI 6. CONCLUSIONS

Opracowany wzmacniacz, zastosowany 
w układzie przetwornika I/U, praktycznie 
eliminuje wpływ wejściowych prądów po
laryzujących, wejściowego napięcia nie- 
zrównoważenia oraz skończonej wartości 
wzmocnienia w otwartej pętli. Największy 
wpływ na niepewność napięcia wyjściowe
go ma temperaturowy współczynnik skali 
przetworników c/a. W celu zmniejszenia tej 
niepewności do wartości MO'7 należy 
umieścić przetworniki c/a w termostacie 
zmniejszającym co najmniej 500-krotnie 
zmiany temperatury otoczenia (termostat 
powinien utrzymywać stałą temperaturę

The composite amplifier used in the 
I/U converter practically eliminates the 
influence of the input bias current, input 
offset voltage and finite open-loop gain. 
The temperature coefficient o f the MDAC 
gain has the greatest influence on the out
put ac voltage. In order to reduce the un
certainty of the output ac voltage to 1 • 10'7 
one should place the MDACs in an oven 
with temperature fluctuations lower than 
±0,01 K. A better solution is to use the 
MDACs with lower gain temperature co
efficient. The temperature changes influ
ence the channel resistance of the DMOS
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z wahaniami rzędu ±0,01K ). Lepszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie przetwor
ników c/a o mniejszym temperaturowym 
współczynniku skali. Zmiany temperatury 
mają wpływ na rezystancję zastosowanych 
kluczy DMOS. Zmiana rezystancji ich ka
nału, wywołana zmianą temperatury oto
czenia o 1 K jest równa ok.0,3 fi. Zatem 
zmiany temperatury tych kluczy powinny 
być mniejsze od ± 3 K. Z tego powodu 
wymagane jest umieszczenie ich w termo
stacie utrzymującym temperaturę z nie
pewnością rzędu ± 1 K. Ze wzrostem liczby 
próbek N  przypadających na okres wytwa
rzanego przebiegu oraz ze wzrostem jego 
częstotliwości zwiększa się wpływ zakłó
ceń szpilkowych. Zatem celowe jest opra
cowanie układu multipleksera charaktery
zującego się mniejszymi zakłóceniami 
szpilkowymi.

transistors. This resistance changes by 
approximately 0.3 f i  per 1 K. Hence the 
temperature variations of these transistors 
should be lower than ±3 K Therefore it is 
required to place them in an oven with 
temperature fluctuations lower than ± 1 K. 
The greater number N  of steps per period 
the higher the influence of the glitches on 
the output ac voltage It is reasonable to 
work out a multiplexer with lower con
tents of glitches.
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CYFROWO PRZESTRAJANY DIGITALLY RETUNED
SELEKTYWNY WSKAŹNIK ZERA SELECTIVE NULL INDICATOR

Streszczenie. W artykule opisany zo
stał przestrajany cyfrowo co 1 kHz se
lektywny wskaźnik zera w zakresie czę
stotliwości 1-^20 kHz. We wskaźniku 
tym zastosowane zostały przestrajane 
cyfrowo filtry aktywne z przełączanymi 
pojemnościami.

Summary. In the paper digitally 
retuned every 1kHz selective null indi
cator is described in frequency range 
1 -5-20 kHz. In the indicator digitally 
retuned active filters with switched ca
pacitors have been used.

1. WPROWADZENIE 1. INTRODUCTION

Pomiary napięć przemiennych metodami 
kompensacyjnymi polegają na stwierdzeniu 
zerowej różnicy między wartościami 
chwilowymi mierzonego napięcia i napię
cia wzorcowego. W układach mostkowych 
do wyznaczania składowych impedancji 
stan równowagi mostka uzyskuje się, gdy 
na wskaźniku zera włączonym w przekątną 
pomiarową mostka otrzymamy zerową 
wartość napięcia lub prądu. Istnieje wiele 
odmian układów mostkowych prądu prze
miennego różniących się liczbą ramion, 
sposobem połączenia elementów, przezna
czeniem i zakresem pomiarowym. Więk
szość z nich wymaga stosowania selektyw-

Alternating voltage measurements by 
means of compensating methods depend 
on finding the null difference between the 
actual values of measured voltage and 
standard voltage. In bridge systems in 
order to determine impedance components 
the bridge balance is obtained when the 
null voltage or current value is shown on 
the null indicator connected in the bridge 
diagonal. There are several modifications 
of alternating current bridge systems with 
different number of arms, ways of ele
ments connections, different usage and 
measurement range. Majority o f bridges 
require selective null indicators made for
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nych wskaźników zera wykonanych dla 
konkretnego układu pomiarowego zasila
nego napięciem przemiennym o stałej czę
stotliwości. Częstotliwość pracy takiego 
wskaźnika odpowiada pierwszej harmo
nicznej napięcia zasilającego układ pomia
rowy. W artykule opisany został selektyw
ny wskaźnik zera przestrajany co 1 kHz w 
zakresie częstotliwości od 1 do 20 kHz. We 
wskaźniku zastosowane zostały scalone 
filtry aktywne z przełączanymi pojemno
ściami SC (switched-capacitor).

2. FILTRY AKTYWNE
PRZESTRAJANE CYFROWO

Najczęściej regulację parametrów róż
nych typów filtrów aktywnych otrzymuje 
się przez zmianę wartości kondensatorów i 
rezystorów. Istnieje możliwość symulacji 
rezystancji za pomocą przełączanego kon
densatora (SC). Zasadę tę przedstawiono na 
rys. 1. Jeżeli w układzie na rys.l przełącz
nik K połączy przełączany kondensator do 
napięcia U, w kondensatorze zgromadzi 
się ładunek Q = CU. W drugim położeniu 
przełącznika K kondensator oddaje ten ła
dunek, a więc w każdym okresie przełącza
nia przenoszony jest ładunek Q = CU z 
wejścia układu do jego wyjścia. W ten spo
sób następuje przepływ prądu, którego 
wartość średnia wynosi:

Jeżeli zależność tę porównamy z pra
wem Ohma, możemy podać warunek rów
ności między przełączanym kondensato
rem SC a zwykłym rezystorem R:

the given measurement system supplied 
by alternating voltage with constant fre
quency. Null indicator frequency is the 
first harmonic of the measuring supply 
system. In the paper the selective null in
dicator retuned every 1 kHz has been de
scribed in the 1 -s-20 kHz frequency range 
Self integrated active filters with switched 
capacitors SC have been used there.

2. DIGITALLY RETUNED ACTIVE 
FILTERS

Parameters of different types of active 
filters are controlled by changing the 
value of capacitors and resistors. It is pos
sible to simulate resistance by means of 
switched capacitors (SC). It is shown in 
Fig.l. If a capacitor is connected to volt
age U  by means of K switch the load 
charge Q = CU  is accumulated in the ca
pacitor. In second position o f the K switch 
the capacitor load-charge is brought back 
into the system therefore in every 
switched on period the load charge 
Q = CU  is transferred from input to output 
o f the system. The mean current value 
equals then

( 1)

If  the dependence is compared with 
Ohm law the equality condition between 
the switched SC capacitor and R resistor 
can be given by
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i  =
u

R ,
U C J S , (2a)

gdzie where

R,„., =
cs L

(2b)

Rys 1 Schemat układu z przełączaną po- Fig ] Diagram of switched-capacitor SC 
jemnością SC system

Istnieje więc liniowa zależność między 
częstotliwością przełączania a przewodno
ścią zastępczą takiego układu. Tego typu 
zmienne zastępcze rezystancje można sto
sować w integratorach. Schemat takiego 
nieodwracającego integratora o stałej cza
sowej regulowanej za pomocą sygnału cy
frowego o zmiennej częstotliwości przed
stawiono na rys. 2.

Transmitancja układu integratora ma po
stać

So there is linear dependence between 
the switching frequency and equivalent 
conductivity of the system. Such equiva
lent resistances may be applied in inte
grators. The diagram o f such non- 
reversible integrator with the time con
stant regulated by means o f a numerical 
signal with alternating frequency is pre
sented in Fig.2.

The integrator system transmittance is

Vwr - f .  C * = 1 
Um s C r s ’

zależy więc liniowo od częstotliwości sy- and is linearly dependent on the keying
gnału kluczującego i stosunku Cs /C . Inte- signal frequency and on the ratio Cs/C.
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grator tego typu można zastosować w fil
trze uniwersalnym zmiennych stanu. Ogól
ny schemat filtru zmiennych stanu, w któ
rym zastosowano scalone filtry z przełą
czanymi pojemnościami firmy Maxim, 
przedstawiono na rys.3.

This type of integrator may be applied in a 
universal filter of state variables. The gen
eral diagram of such a filter in which inte
grated filters with Maxim switched ca
pacitors are used is presented in Fig.3.

Uw

1

Rys.2. Schemat integratora o stałej czaso
wej regulowanej za pomocą sy
gnału cyfrowego o zmiennej czę
stotliwości

Fig.2. Diagram of an integrator with the 
time constant regulated by means of 
a numerical signal with alternating 
frequency

Un,

1 1 1

Rys.3. Schemat scalonego filtra uniwer- Fig.3. Schematic diagram o f an integrated 
salnego zmiennych stany z przełą- universal filter o f state variables
czanymi pojemnościami SC with switched capacitors SC
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Istotną zaletą realizacji filtrów w postaci 
układu scalonego jest wykonanie pojemno
ści Cs i C z tolerancją 0,1%. Stała całko
wania nie zależy od temperatury, ponieważ 
obydwa kondensatory wykonane są w jed
nej strukturze układu scalonego i mają ten 
sam współczynnik temperaturowy zmiany 
pojemności. Mimo przedstawionych zalet 
układy scalonych filtrów z przełączanymi 
pojemnościami mogą być stosowane w 
ograniczonym zakresie częstotliwości wy
nikającym z faktu, że mamy tutaj do czy
nienia z układami dyskretnymi wykorzy
stującymi technikę próbkowania.

A very important advantage of these 
filters in integrated system is making ca
pacities Cs and C with tolerance 0,1%. 
The integration constant does not depend 
on temperature, because the both capaci
tors are made in one structure of inte
grated circuit and have the same tem
perature capacity changes coefficient 
Filters with switched capacitors may be 
applied within the limited frequency range 
because they are systems making use of 
sampling technique.

3 PRZESTRAJANY CYFROWO 3. DIGIT ALL Y RETUNED
SELEKTYWNY WSKAŹNIK SELECTIVE NULL INDICATOR
ZERA

Schemat blokowy cyfrowego selektyw
nego wskaźnika zera przedstawiono na 
rys.4. Wskaźnik składa się z trzech zasad
niczych bloków: części analogowej, części 
cyfrowej oraz zasilacza. Część analogową 
stanowią: wzmacniacz wejściowy o regu
lowanym wzmocnieniu, filtr dolnoprzepu- 
stowy (antyaliasingowy), scalony filtr 
środkowoprzepustowy SC, filtr eliminujący 
składowe pochodzące od sygnału zegaro
wego części cyfrowej oraz aktywny pro
stownik dwupołówkowy. Wzmacniacz wej
ściowy wykonano jako jednostopniowy 
wzmacniacz nieodwracający z regulacją 
wzmocnienia. Zastosowano tu układ scalo
ny OPA27, Wzmacniacz charakteryzuje się 
niskimi szumami i dużą impedancją wej
ściową.

The block diagram of a digital selective 
null indicator is presented in Fig.4. The 
indicator consists o f three main blocks: 
analogue and digital parts and a power 
supply. The analogue part consists of: an 
input amplifier with regulated gain, a low- 
pass filter (antyaliasing), an integrated 
band-pass filter SC, a filter eliminating 
components from the clock signal o f the 
digital part and an active full-wave recti
fier. The input amplifier was made as 
a non-reversing one with regulated gain. 
The low noise and high input impedance 
integrated amplifier OPA27 was used 
there.
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Przełączanie wzmocnienia zrealizowano 
przez odpowiednie łączenie rezystorów 
określających wzmocnienie za pomocą 
kluczy analogowych typu 4066.

Ich rezystancja w stanie przewodzenia 
nie ma istotnego wpływu na pracę wzmac
niacza, ponieważ pracują one bezprądowo. 
Układ sterujący określa wzmocnienie 
otwierając odpowiedni klucz. Wzmocnienie 
napięciowe przyjmuje wartości: 1, 10, 100 
i 1000.

Filtr dolnoprzepustowy jest filtrem dru
giego rzędu Butterwortha. Ze względu na 
szumy zastosowano tu również wzmac
niacz operacyjny typu OPA27. Częstotli
wość charakterystyczna filtru wynosi 
20 kHz. Zadaniem filtru jest usunięcie 
z sygnału wejściowego składowych o wyż
szych częstotliwościach. Ich obecność na 
wejściu filtru środkowoprzepustowego 
z przełączanymi pojemnościami może 
spowodować, że w sygnale za filtrem środ- 
kowoprzepustowym mogą pojawić się do
datkowe składowe o częstotliwościach róż
nicowych. Wynika to z faktu, że układy z 
przełączanymi pojemnościami powinny 
próbkować sygnał wejściowy z częstotli
wością co najmniej dwukrotnie większą od 
sygnału próbkowanego. I tak dla przykładu 
próbkowania z częstotliwością 100 kHz 
obecność składowej harmonicznej w sy
gnale wejściowym o częstotliwości 99 kHz 
spowoduje powstanie dodatkowej składo
wej o częstotliwości 1 kHz w sygnale wyj
ściowym filtru z przełączanymi pojemno
ściami.

Filtr środkowoprzepustowy z przełącza
nymi pojemnościami został wykonany na 
bazie układu scalonego typu MAX262 fir
my Maxim. Układ ten zawiera dwa iden
tyczne filtry z przełączanymi pojemno
ściami, którym niezależnie można ustalać 
częstotliwość charakterystyczną oraz do-

The analogue keys type 4066 were 
used to connect resistors to achieve the 
appropriate gain.

Their resistance in „on” position does 
not effect the amplifier as there is no cur
rent. The control system determines the 
gain by opening the corresponding key. 
The voltage gain is 1, 10, 100, 1000.

The low-pass filter is a second-order 
Butterworth filter. Because of noise the 
operational amplifier type OPA27 was 
also used in it. The characteristic fre
quency of the filter is 20 kHz. The filter 
eliminates higher frequency components 
from the input signal. Such components at 
the input o f the band-pass filter with SC 
may make additional components with 
beat frequency appear at the filter output. 
It is caused by the fact that switched ca
pacitors systems should sample the input 
signal with frequency at least twice as 
high as that of the signal being sampled 
For example when sampling with 100 kHz 
frequency the harmonic component in the 
input signal with frequency 98 kHz will 
make the additional component with 
1 kHz frequency appear in the SC filter 
output signal.

The integrated circuit type MQX262 
(Maxim) was used to make the band-pass 
SC filter. In this circuit there are two 
identical SC filters for which the charac
teristic frequency and quality factor can be 
independently programmed. Each section 
of the filter has three outputs: low-high- 
and band-pass ones. The system has got 
an interface to programme parameters by 
means of a microprocessor. The charac
teristic frequency may be changed by the 
clockfrequency or setting the appropriate 
value of the coefficient N. The depend
ence between the center frequency /o, 
clock frequency / c l k  and coefficient N is
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broć. Każda z sekcji filtru posiada trzy wyj
ścia: dolno-, górno- i środkowo-
przepustowe. Układ posiada interfejs 
umożliwiający programowanie parametrów 
za pomocą mikroprocesora. Częstotliwość 
charakterystyczną ustalać można przez 
podanie odpowiedniej częstotliwości zega
rowej lub przez ustalenie odpowiedniej 
wartości współczynnika N. Częstotliwość 
środkowa fo i zegarowa fcuc oraz współ
czynnik N związane są następującą zależ
nością:

as follows

f a x  _ 
fo

26 + N)
(4)

Częstotliwość zegarowa fcLK może 
przyjmować wartości od 40 Hz do
1,5 MHz. Współczynnik N może przyjmo
wać wartości całkowite z zakresu od 0 
do 63. Dobierając w odpowiedni sposób 
powyższe parametry można uzyskiwać 
szeroki zakres częstotliwości pracy filtru. 
Maksymalna dobroć Q pojedynczej sekcji 
filtra może wynosić 64 i może być progra
mowana w 128 krokach. Maksymalne 
wzmocnienie pojedynczego filtru dla czę
stotliwości środkowej wynosi 64 i jest 
równe dobroci. W wykonanym filtrze środ- 
kowoprzepustowym wykorzystano obie 
sekcje układu scalonego MAX262, a dla 
ograniczenia wzmocnienia napięciowego 
bloku filtra między pierwszą i drugą sekcją 
zastosowano dzielnik rezystancyjny.

Filtr dolnoprzepustowy RC służy do 
wyeliminowania składowej pochodzącej od 
sygnału zegarowego w sygnale wyjścio
wym układu filtrów S.C. Aktywny pro
stownik dwupołówkowy z uziemionym 
wyjściem zbudowano opierając się na dwu 
wzmacniaczach operacyjnych zawartych 
w układzie scalonym typu TL082. Pro
stownik ten daje na wyjściu napięcie pro-

The clock frequency values may differ 
from 40 Hz to 1,5 MHz, whereas the coef
ficient N  values are integers within the 
range from 0 to 63.

Choosing properly the above parame
ters one may get wide frequency range of 
the filter. The maximum quality factor Q 
of a single filter section may reach 64 and 
be programmed in 128 steps. The maxi
mum gain of a single filter for the center 
frequency equals 64 and is the same as the 
quality factor.

In the made band-pass filter both sec
tions of integrated circuit MA x262 were 
used and for limiting voltage gain of the 
filter block between the first and the sec
ond sections a resistance divider was con
nected. The low-pass RC filter is to elimi
nate the component from the clock signal 
in the SC filter system output signal. The 
active full-wave rectifier with grounded 
output was constructed using two opera
tional amplifiers o f integrated circuit 
TL082. This rectifier gives at its output 
the voltage proportional to the mean value 
of input the voltage. The grounded output 
makes it possible to measure the voltage
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porcjonalne do wartości średniej napięcia 
wejściowego. Uziemione wyjście umożli
wia bezpośredni pomiar napięcia za pomo
cą przetwornika analogowo-cyfrowego.

Część cyfrową wskaźnika stworzą: mi
krokontroler z pamięcią EPROM, we
wnętrzny przetwornik A/C mikrokontrole
ra, znakowy wskaźnik matrycowy LCD, 
generator sygnału zegarowego dla filtru 
SC, układ programowania filtru SC oraz 
przyciski sterujące W układzie zastosowa
no mikrokontroler typu 80C552 zawierają
cy wiele dodatkowych elementów, z któ
rych wykorzystano: 10-bitowy przetwornik 
analogowo-cyfrowy oraz generator o mo
dulowanej szerokości impulsu z możliwo
ścią regulacji częstotliwości wyjściowej 
w zakresie od 92 Hz do 23,5 kHz przy czę
stotliwości zegarowej mikrokontrolera 
12 MHz. Jako pamięć programu wykorzy
stano EPROM typu 27C64 o pojemności 
8 kB. Ponieważ młodszy bit adresu jest 
multipleksowany na przemian z szyną da
nych, zastosowano rejestr typu 74HCT573 
zatrzaskujący 8 młodszych bitów adresu.

Mikrokontroler spełnia następujące 
funkcje:
-  programuje parametry generatora sy

gnału zegarowego filtru SC,
-  programuje częstotliwość fo oraz do

broć filtru S.C.,
-  steruje wyświetlaczem LCD,
-  odczytuje stan przycisków sterujących.

Parametry ustawiające każdą z często
tliwości pracy wskaźnika zera są zapro
gramowane na stałe w pamięci EPROM. 
Do wyświetlania informacji o częstotliwo
ści środkowej filtru, wzmocnieniu wzmac
niacza wejściowego oraz dobroci wykorzy
stano górny wiersz dwuwierszowego ma
trycowego wyświetlacza LCD. Każdy z 
wierszy wyświetla 40 znaków. Dolny 
wiersz pełni rolę wskaźnika poziomu sy-

using an analoque-digital converter.
The digital part o f the indicator com

prises: a microcontroller with EPROM 
memory, an internal A/D microcontroller 
converter, an LCD matrix indicator, a 
clock signal generator for the SC filter, a 
programming system o f the SC filter and 
control buttons. In the system the micro
controller type 80C552 with many addi
tional elements was used. From them the 
following elements were employed: a 10- 
bit analogue-digital converter and a gen
erator with modulated impulse width for 
which it is possible to change the output 
frequency within the range from 92 Hz to
23,5 kHz at the microcontroller clock fre
quency equal to 12 MHz. EPROM type 
27C64 of capacity 8 kB was used as a 
program memory. Because the least sig
nificant bit o f the address is multiplexed 
interchange-ably with a data bus, the reg
ister type 74HCT573 was used as a latch 
of the 8 least significant bits o f the ad
dress The microcontroller functions are:
-  to programme parameters of the clock 

signal generator,
-  to programme the frequency fo and the 

SC filter quality factor,
-  to control the LCD display,

to show the state of the control but
tons.

The parameters setting each of the null 
indicator frequency are programmed in the 
EPROM memory. To display information 
about the filter center frequency, the input 
amplifier gain, and the quality factor the 
upper line of the LCD display was used. 
Each line displays 40 sings. The lower 
line is a signal level indicator with the 
resolving power of 200 points so it re
places an analogue measuring instrument.



100 Andrzej Lebiedzki, Jarosław Piecha

gnału o rozdzielczości 200 punktów zastę
pując tym samym miernik wskazówkowy. 
Aby zobrazować cały 10-bitowy zakres 
pomiarowy przetwornika A/C na 200- 
punktowym wyświetlaczu, zastosowano 
skalę logarytmiczną. Generator sygnału 
zegarowego dla filtru środkowo- 
przepustowego SC ma za zadanie wytwo
rzenie sygnału zegarowego o odpowiedniej 
częstotliwości na potrzeby tego filtru. Wy
konano go opierając się na pętli PLL typu 
74HCT4046. W układzie generatora zasto
sowano również układ 74HCT4040 pracu
jący jako dzielnik przez 512. Dla częstotli
wości generatora kwarcowego mikrokon
trolera 12 MHz otrzymano 256 częstotli
wości w zakresie od 92 Hz do 23.5 kHz. 
Z tej grupy częstotliwości wykorzystano 
tylko te, które po wymnożeniu przez 512 
mieszczą się w zakresie od 40 Hz do
1,5 MHz. Uzyskany w ten sposób szereg 
częstotliwości w kombinacji ze współczyn
nikami N programującymi filtr SC daje 
duży wybór częstotliwości środkowych 
filtru, spośród których wybrano interesują
ce nas wartości od 1 kHz do 20 kHz co 
1 kHz. Układ programowania filtru SC 
pozwala na wpisywanie piętnastu dwubi- 
towych wartości pod odpowiednie adresy 
w rejestrach filtru. Zastosowano tutaj re
jestr zatrzaskujący typu 74HC374, który 
odcina układ filtru SC od szyn mikroproce
sora zapamiętując przy tym informację 
przeznaczoną dla filtru. Producent układu 
MAX262 nie zaleca bezpośredniego przy
łączenia linii danych i adresów do końcó
wek filtru. Wynika to z faktu, iż szybko- 
zmienne sygnały występujące na tych li
niach w czasie pracy procesora mogą gene
rować dodatkowy niepożądany szum na 
wyjściu filtru. Każdy z dwu filtrów można 
programować niezależnie pod względem 
częstotliwości środkowej fo i dobroci Q.

To show the whole 10-bit measuring 
range of the A/C converter on 200 points 
display the logarithmic scale was used. 
The clock signal generator for the band
pass SC filter is to generate a clock signal 
with frequencies needed for the filter. It 
was made using a loop PLL type 
74HCT404G. In the generator the inte
grated circuit 74HCT4040 working as a 
divider by 512 was used. For the micro
controller quartz generator frequency 
equal to 12 MHz 256 frequencies in the 
range 92 Hz + 23,5 kHz were obtained. 
From these frequency group only these 
were used which multiplied by 512 the 
range between 40 Hz + 1,5 MHz. The 
frequencies obtained in such a way in 
combination with the coefficient N pro
gramming the SC filter offer wide choice 
of center filter frequencies among which 
the values from 1 kHz to 20 kHz every 1 
kHz were chosen.

The S.C. filter programming system 
lets entering fifteen two-bit values in the 
corresponding addresses in the filter reg
ister. The register latch type 74HC374 
was used which separates the SC filter 
system from the microprocessor bus 
memorizing the information meant for the 
filter,. The manufacturer o f MAX262 
system does not recommend direct con
necting of data bus and addresses to fil
ters. It is caused by the fact that quick 
alternating signals on the bus during the 
operation of the processor may generate 
extra undesired noise at the filter output. 
Each of two filters may be programmed 
independently as far as the center fre
quency f ,  and quality factor Q are con
cerned.
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Układ zasilania wskaźnika zera posiada 
oddzielne zasilanie części analogowej sta
bilizowanym napięciem symetrycznym 
+ 5V. Część cyfrowa zasilana jest z od
dzielnego stabilizatora + 5V.

The null indicator supply system has 
got separate supply o f the analogue part 
stabilized by the symmetric voltage ± 5 V. 
The digital part is supplied from a separate 
stabilizer ± 5 V.

4. MOSTEK SCHERINGA Z
WYKONANYM WSKAŹNHCEM 
ZERA

4. SCHERING BRIDGE WITH NULL 
INDICATOR

Schemat ideowy układu mostka Sche- 
ringa przedstawiono na rys.5.

The schematic diagram of Schering 
bridge is presented in Fig. 5.

GENERATOR
P O -21

Rys.5. Schemat ideowy mostka Scheringa 
z wykorzystaniem wykonanego 
wskaźnika

Fig. 5. Schering bridge diagram
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Ponieważ selektywny wskaźnik zera po
siada wejście niesymetryczne, uziemiono 
odpowiedni punkt mostka. Mostek zasilano 
napięciem przemiennym o częstotliwości 1 
kHz z generatora mocy. Przy napięciu za
silania mostka 60 V niepewność wyzna
czenia wartości współczynnika strat die
lektrycznych wynosiła ± 10'5 badanych 
kondensatorów o pojemności w zakresie 
50-100 nF. Odpowiada to zmianie pojem
ności ± 100 pF piątej najmniej znaczącej 
dekady pojemności C4 mostka.

Parametry mostka:

CN = 39,36 nF  

Ra =

Ponieważ mostek zapewnia bezpośredni 
odczyt tg5 przy zasilaniu napięciem o czę
stotliwości 50 Hz, należy przemnożyć od
czytaną wartość tg5 dla częstotliwości 
1 kHz przez współczynnik k.

As the selective null indicator has got 
an asymmetric input the appropriate point 
of the bridge was grounded. The bridge 
was supplied with alternating voltage of 
frequency 1 kHz from the power genera
tor. While supplying the bridge with 60 V 
the uncertainty of determining the dielec
tric loss factor value was ± 10'5 for the 
tested capacitors in the range 50-100 nF. It 
corresponds to the capacity change ±100 
pF of the f i f t h  least importart decade of C 4  

bridge capacity.
The bridge parameters are:

tg S„ = 0,0007 ,

1000 
n

Because the bridge ensures direct 
reading while supplied with voltage of 50 
Hz frequency the displayed value of tg6 
for the frequency of 1 kHz has to be mul
tiplied by the coefficient k.

, _  tg^iooo/fe _  2 k  • 1000 R4 C 4  _  .
~  tg 5 i0Hz ~  I n -  50 R4 C 4

Pojemność badanego kondensatora obli- Capacity of the tested capacitor was
czono wg wzoru calculated from the equation

C X = ^ - C N . (6)
K3

Współczynnik strat dielektrycznych ba- The loss factor of the tested capacitor
danego kondensatora obliczono wg wzoru was calculated from

tg 5 x  = tg SN + tg <5 (7)
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Wykonano pomiary trzech kondensato
rów przeciwzakłóceniowych. Wyniki po
miarów i obliczeń zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1 
Wyniki pomiarów i obliczeń

W czasie pomiarów można było przeko
nać się o dużej czułości przyrządu, gdyż 
nawet niewielkie regulacje najmniej zna
czącymi sekcjami elementów regulacyj
nych mostka miały zauważalny wpływ na 
stan równowagi układu.

5. WNIOSKI

Przeprowadzone pomiary wykazały do
bre właściwości metrologiczne przyrządu, 
szczególnie pod względem czułości i se
lektywności. Czułość oszacowana na pod
stawie wzmocnień poszczególnych stopni 
wskaźnika jest rzędu 50 nV/działkę na po
czątkowej połowie skali wskaźnika. Dzięki 
dużej dobroci filtru środkowo- 
przepustowego (rzędu 100) przyrząd cha
rakteryzuje się dużą selektywnością. Opar
cie układu generującego sygnał taktujący 
filtru SC na generatorze kwarcowym po
zwala oczekiwać bardzo dobrej długoter
minowej stabilności parametrów układu

Measurements of three radio interfer
ence suppressor capacitors were made and 
their results presented in Tab 1.

Table 1
Measurement and calculation results

During the measurements high sensi
tivity o f the instrument was shown as even 
the small regulation by the least impor- 
tantant sections of the bridge controlling 
elements influenced the balance state of 
the system.

5 CONCLUSIONS

The carried out measurements showed 
good metrological properties o f the in
strument mainly as far as sensitivity and 
selectivity were concerned. The sensitivity 
evaluated basing on the gains of the indi
cator particular elements is o f the order of 
50 nV/div at the initial half o f the indica
tor scale. Due to the high quality factor of 
the band-pass filter (about 100) the in
strument shows high selectivity. The use 
of a quartz generator in the SC filters en
sures the long-term stability o f parame
ters for the center frequency and shape of 
the system characteristic. The manufac-

Typ kondensatora 

Type of capacitor

Pojemność znamionowa 
Its rated capacity

Wartości odczytane 
Measurement values

Wartości obliczone 
Calculated values

[nF]
tg5
H

r 3
[Q]

tgô
[-]

Cx
[nF]

KPpz 012 100 0.002094 109.70 0.056 114.2

KPpz 117 50 0.000560 246.92 0.025 50.7

KPpz 019 300 0.000376 40.24 0.022 311.3
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zarówno co do częstotliwości środkowej, 
jak i kształtu charakterystyki. Producent 
układu MAX262 podaje następujące infor
macje opisujące stabilność parametrów 
filtru:
-  niepewność stosunku/ c l k //o

± 0 .2%,
-  odchyłka charakterystyki Q od idealnej

± 4%,
-  współczynnik zmian temperaturowych 

fo - 5 ppm/ °C,
-  współczynnik zmian temperaturowych 

Q ±20  ppm/ °C,
-  współczynnik zmian temperaturowych 

wzmocnienia ± 20 ppm/ °C.

Dzięki filtrowi SC udało się wykonać 
układ, który można przestrajać bez stoso
wania w torze sygnałowym jakichkolwiek 
mechanicznych elementów przełączających 
bądź regulacyjnych, a co za tym idzie, po
zbyto się problemów związanych z korozją 
styków bądź zużyciem elementów regula
cyjnych. Dzięki dużej czułości i selektyw
ności wskaźnik zera może być używany do 
współpracy z różnymi mostkami prądu 
przemiennego. Szeroki zakres częstotliwo
ści pracy umożliwia pomiar charakterystyk 
częstotliwościowych badanych elementów 
w zakresie częstotliwości akustycznych.

turer of the MA X262 system describes 
the stability o f filter parameters as fol
lows:

-  uncertainty of the ratiofcuJfo
± 0,2%,

deviation of the Q characteristic (from 
the ideal one) ± 4%,
temperature coefficient o f f0

- 5 ppm/°C 
temperature coefficient o f Q

± 20 ppm/°C,
-  temperature coefficient of the gain

± 20 ppm/°C.

Due to the SC filter it was possible to 
construct the instrument which may be 
retuned without using any mechanical 
elements to switch or to control thus get
ting rid of problems connected with con
tact corrosion or controlling elements 
wear. The instrument can cooperate with 
different ac bridges because of its sensi
tivity and selectivity of the null indicator. 
Wide range of operating frequencies 
makes it possible to measure frequency 
characteristics of the tested elements in 
the acoustic frequencies range.
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ZASTOSOWANIE SIECI 
NEURONOWEJ DO ROZWIĄZANIA 

ZADANIA ODWROTNEGO 
DLA PRZETWORNIKA 

DW UP ARAMETROWEGO 
NIELINIOWEGO

Streszczenie. W artykule przed
stawiono zagadnienie odtwarzania 
wartości wielkości mierzonych (tzw. 
zadanie odwrotne) dla przetwornika 
dwuparametrowego nieliniowego 
przy wykorzystaniu sztucznej sieci 
neuronowej. Założono wprowadzanie 
wartości wielkości wyjściowych 
przetwornika na wejścia sieci przy 
wykorzystaniu przetworników analo
gowo-cyfrowych 8-bitowych. Opisa
no strukturę wykorzystanej sieci, 
wskazano na parametry sieci deter
minujące dokładność odtwarzania i 
przeanalizowano ich wpływ przy wy
korzystaniu średniokwadratowej mia
ry błędów odtwarzania. Podano war
tości parametrów optymalne dla tego 
typu sieci. Uzyskane błędy odtwarza
nia nie przekraczają wartości osiąga
nych innymi metodami dla analo
gicznego przetwornika.

1. PRZETWORNIK
WIELOP ARAMETRO WY 
NIELINIOWY

Przetwornik wieloparametrowy realizuje 
odwzorowanie wartości wielkości mierzo-

APPLICATION OF NEURAL 
NETWORK TO SOLUTION 

OF THE INVERSE PROBLEM 
FOR 2-D NON-LINEAR 

CONVERTER

Summary. The problem of re
construction of converter input 
quantities is called the inverse 
problem. Solution of this problem 
for two-dimensional (2-D) non
linear converter by using artificial 
neural network is described in this 
paper Delivery of converter output 
values to the network inputs by ap
plying 8-bit A/D converters was as
sumed. Structure of the applied neu
ral network is described, the impor
tant factors determining accuracy of 
reconstruction are pointed and their 
influence is analysed. The obtained 
optimal values of these parameters 
are given. The obtained errors of re
construction do not exceed values 
from the other methods of recon
struction for the same type of con
verter.

1. MULTI-DIMENSIONAL NON
LINEAR CONVERTER

The term „multi-dimensional sensor” 
means a sensor realising simultaneously
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nych (wejściowych) X  = [XU ...XW]T na 
wartości wielkości wyjściowych 
Y = [Yu ... Yv]T Istotne są przy tym dwie 
cechy takiego odwzorowania:
1) każda z wielkości wyjściowych 7)

(/ = 0,l...jV) zależy od wszystkich 
wielkości wejściowych (w ogólnym 
przypadku),

2) wszystkie wielkości wejściowe są 
wielkościami mierzonymi, tzn. żadna z 
nich nie jest wielkością wpływającą, 
której wpływ na wyniki należy skory
gować bądź też zminimalizować.

Obszar (zakres) przetwarzania wyzna
czony jest przez wartości Xi e (Ajmin, Xlmax). 
Wymagana jest wzajemna jednoznaczność 
odwzorowania realizowanego przez prze
twornik wieloparametrowy w całym zakre
sie przetwarzania.

Przykład przetwornika dwuparametro- 
wego przedstawiono w pracy [1],

Zadanie odwrotne [2] dla omawianego 
przetwornika polega na wyznaczeniu esty
matorów X* wartości wielkości mierzo
nych w sposób przedstawiony na rys.l.

the conversion of input (measured) quan
tities X = [Xit ...Xn]t into output quantities 
Y = [71; ...7W]T Two properties of such a 
conversion are characteristic:
1) each of the output quantities 7/ 

(/ = 0,1 ...AO depends on all o f the in
put quantities,

2) all of the input quantities are meas
ured -  it means that none of them is 
an influenced quantity, which should 
be compensated.

The range of conversion is as follows: 
Xi g (Xlnun, A)max). The unambiguity of the 
realised conversion is required in the 
whole range of conversion.

An example of two-dimensional (2-D) 
converter is presented in the paper [1],

The inverse problem [2] for the consid
ered converter means finding the best es
timators X* of the measured quantity val
ues, in the way shown in Fig. 1.

V

Przetwornik
wieloparametrowy
model:
Y, = fi(Xi XN)
7 = 1... AT

V
Procedura

odtwarzania

realizuje:
X '- V i  ( łj ,„ . Yn )
7 = 1... W

x * ~ x

Rys.l. Odtwarzanie wartości wejściowych Fig l. Reconstruction of input quantities 
dla przetwornika wieloparametro- values for multi-dimensional con-
wego przy wykorzystaniu modelu verter using the inverted model
odwrotnego

W tradycyjnym ujęciu odtwarzanie The traditional methods of reconstruc-
oparte jest na znajomości modelu prze- tion require the inverted mathematical
twomika w chwili realizacji odtwarzania. model to be known. Such an inverted
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Model matematyczny przetwornika wyzna
czany jest najczęściej na podstawie danych 
uzyskanych w procesie kalibracji. W ogól
nym przypadku model analityczny zapisy
wany jest jako układ równań nieliniowych

model can be determined by using data 
obtained in the calibration procedure. In 
general case, this mathematical model has 
a form of the system o f non-linear equa
tions

Yi = f i  (* i, X 2, ... X N)- i = 1 ... N . (1)

Odtwarzanie wartości wielkości mierzo- Reconstruction o f the measured quan-
nych w sposób zilustrowany na rys. 1 wy- tities values in the way illustrated in Fig. 1 
maga znajomości modelu odwrotnego requires knowledge of the inverted model

X* i =<p,{Yh Yh ...YNy, /' = 1 ... N , (2)

otrzymywanego przez rozwiązanie układu 
równań (1) ze względu na wielkości wej
ściowe Xj. Wyznaczenie modelu analitycz
nego przetwornika wieloparametrowego 
(lub też bezpośrednio modelu odwrotnego) 
wymaga stosowania zaawansowanych me
tod regresji nieliniowej, co nastręcza trud
ności obliczeniowe i jest przyczyną znacz
nych niepewności uzyskiwanych wyników.

Wykorzystanie aproksymacji liniowej w 
przedziałach (ściślej obszarach) wyznaczo
nych przez punkty kalibracji [3, 4] oparte 
jest na modelu w postaci tabelarycznej. Jak 
wykazano w pracy [4], przy stosowaniu tej 
metody odtwarzania możliwe jest uzyska
nie niejednoznacznych wyników, co stwa
rza konieczność stosowania dodatkowych 
procedur weryfikacji. Niepewność uzyska
nych wyników jest znaczna przy przetwor
nikach silnie nieliniowych. Zmniejszenie 
tej niepewności wymaga zwiększenia ilości 
punktów kalibracji, co w przypadku prze
tworników wieloparametrowych jest zada
niem pracochłonnym.

which can be obtained by solving the 
system of equations (1) in relation to the 
input quantities Xj. The advanced meth
ods of non-linear regression should be 
used to obtain the model (1) or (2), which 
causes computational difficulties and is 
the source of significant uncertainties. 
Applying the linear approximation in the 
range between the calibration points [3, 4] 
is based on the tabular model. As it is 
shown in [4], it is possible to obtain am
biguous results. In this case it is necessary 
to use additional verification methods of 
the results. The uncertainty of the obtained 
results is significant when converter trans
fer functions are very non-linear. Reduc
tion of this uncertainty is possible by in
creasing the number of calibration points, 
but this is very laborious.
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2. ODTWARZANIE PRZY 
WYKORZYSTANIU 
SZTUCZNYCH SIECI 
NEURONOWYCH

Możliwe jest również odtwarzanie wiel
kości mierzonych bez znajomości jawnej 
postaci modelu przetwornika - przez zasto
sowanie sztucznych sieci neuronowych [2], 
Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej 
do realizacji zadania odwrotnego dla 
przetworników wieloparametrowych poka
zano na rys.2.

2. APPLICATION OF ARTIFICIAL 
NEURAL NETWORKS TO 
RECONSTRUCTION

Application of artificial neural net
works makes reconstruction of the meas
ured values possible without knowing the 
analytical form of converter inverted 
model [2], The idea of reconstruction by 
using neural networks is explained in 
Fig.2.

Rys.2. Odtwarzanie wartości wejściowych 
dla przetwornika wieloparametro
wego przy wykorzystaniu sieci 
neuronowej

Fig.2. Reconstruction of measured quan
tities value by applying neural net
works

Najistotniejsza zaleta stosowania sieci 
neuronowej do realizacji zadania odwrot
nego dla przetworników pomiarowych wy
nika ze zdolności tego typu sieci do „ucze
nia się”. Dane uzyskane w procesie kali
bracji przetwornika stanowią zbiór uczący, 
wykorzystywany w procesie uczenia sieci, 
który to proces realizowany jest według 
standardowych algorytmów uczenia. Po 
zakończeniu procesu uczenia sieć ma zdol
ność realizacji przetwarzania według mo
delu odwrotnego. Nie jest zatem konieczna 
znajomość jawnej postaci tego modelu.

Poniżej przedstawiono wyniki uzy
skane przy zastosowaniu sieci opisanej 
skrótowo w pkt. 3.1, dobranej do realizacji

The possibility o f „training” is the most 
important advantage of the neural network 
applied to solution of the inverse problem. 
The data obtained during the calibration 
procedure are the „training set” used dur
ing the training process which is realised 
according to the standard algorithms. Af
ter the training process is completed the 
network has ability to reconstruct the in
put values. The explicit form of the in
verted model is not necessary.

The main goal of investigations was to 
verify the thesis, that it is possible to ap
ply neural networks to reconstruction of 
the measured values of a 2-D non-linear 
converter with A/D converters at its out-
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przedstawionego zadania na podstawie stu
diów literaturowych [5, 6], Zasadniczym 
celem tych badań była weryfikacja tezy 
dotyczącej możliwości zastosowania 
sztucznych sieci neuronowych do realizacji 
odtwarzania wartości wielkości wejścio
wych przetwornika dwuparametrowego 
nieliniowego, w sytuacji gdy na wyjściach 
tego przetwornika zastosowano przetwor
niki analogowo-cyfrowe.

Badania przeprowadzono metodą sy
mulacyjną, tzn. zarówno dane uczące jak 
i dane testowe uzyskane zostały na podsta
wie obliczeń według przyjętego modelu. 
Podejście takie pozwoliło na eliminację w 
trakcie badań wstępnych wpływu wielu 
czynników istotnych w omawianym zagad
nieniu, przede wszystkim niepewności, 
którymi obarczone są wartości wielkości 
wejściowych i wyjściowych uzyskane w 
procesie kalibracji. Badania wpływu tych 
czynników przeprowadzone zostaną w toku 
dalszych prac nad omawianym zagadnie
niem.

puts. The applied neural network is de
scribed in Section 3.1 and the obtained 
results are presented in Section 4.

The numerical simulation was used; it 
means that training data as well as testing 
data were calculated basing on the as
sumed analytical model. Such a method 
makes it possible to eliminate, during ini
tial investigations, all additional influ
ences existing in the physical model. 
However during further investigation 
these influences will be taken into consid
eration.

3. STRUKTURA TORU 
POMIAROWEGO 
Z PRZETWORNIKIEM 
DWUPARAMETROWYM

3. STRUCTURE OF THE 
MEASURING CHAIN WITH 
A 2-D CONVERTER

Na rysunku 3 przedstawiono strukturę 
toru pomiarowego, dla którego przeprowa
dzono badania możliwości wykorzystania 
sieci neuronowej do odtwarzania wartości 
mierzonych.

Założono zastosowanie przetworników 
A/C na wyjściach przetwornika i wprowa
dzanie danych do sieci neuronowej w po
staci kodów binarnych. Ma to praktyczne 
uzasadnienie, ponieważ sieci neuronowe 
modelowane są najczęściej w postaci algo-

Fig.3 shows the structure of the consid
ered measuring chain with a 2-D con
verter.
Applying A/D converters at the 2-D con
verter outputs was assumed, so the input 
data o f the neural network are binary 
coded. This assumption is practically jus
tified because neural networks are most 
often modelled as numerical algorithms 
which are realised by computers or micro
processors.
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rytmów numerycznych realizowanych w 
urządzeniach cyfrowych (komputery, mi
kroprocesory). Przy takim rozwiązaniu nie 
jest zatem konieczne stosowanie procedur 
przetwarzania kodu binarnego na wyjściu 
przetworników analogowo-cyfrowych na 
liczby dziesiętne ani liczb dziesiętnych na 
wyjściu sieci na kod binarny.

Przetwornik
dwu-
parametrowy

\

Sztuczna
sieć

neuronowa

V -Z

Xbin

(2 x (2 x

Rys.3. Tor pomiarowy z przetwornikiem 
dwuparametrowym i siecią neuro
nową o binarnych wejściach

Fig.3. Measuring chain with 2-D con
verter and neural network with bi
nary coded inputs

3.1. Opis zastosowanej sieci neurono
wej

Każda z wielkości wyjściowych prze
twornika Tj i Y2 reprezentowana jest przez
osiem bitów. Analogicznie przedstawiane 
są wielkości wyjściowe sieci j i X"2.

W rezultacie sieć neuronowa posiada po 
16 wejść i wyjść. Zastosowano odmianę 
sieci Hecht-Nielsena, określaną w literatu
rze nazwą Counter-Propagation. Jak wyni
ka z opisów w literaturze [5, 6], sieć taka 
zdolna jest do uczenia się odwzorowań 
według zależności funkcyjnych między 
wektorami wyjściowymi i wejściowymi. Ze 
względu na dopuszczalne w przypadku 
przetworników dwuparametrowych znacz
ne wartości czułości skrośnych [2, 3], sto
sowana sieć musi mieć połączenia pełne,

3.1. Description of the applied neural 
network

Both of the converter output quantities 
Tj and V2 and both of the network output 
values )C [ and X"2 are represented by 8 

bits binary codes. So, the network has 16 
inputs and 16 outputs. A type o f Hecht- 
Nielsen network called Counter- 
Propagation was applied. As it is stated in 
[5, 6], such a network hase ability to train 
the functional dependence between the 
input and output vectors. Because of pos
sible large values of the cross-sensitivity 
[2, 3] the applied network must be full 
connected. The described network was 
modelled by using program MatLab with 
Neural Network Toolbox.
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tzn. każdy neuron warstwy wejściowej jest 
połączony z każdym wejściem. Do mode
lowania opisanej struktury sieci neurono
wej zastosowano program Matlab z przy
bornikiem Neural Networks Toolbox.

Strukturę stosowanej sieci przedstawio
no na rys.4. Sieć ta składa się z dwóch 
warstw. Pierwsza z nich (nazywana war
stwą wejściową lub ukrytą) realizuje 
w procesie uczenia algorytm Kohonena [5, 
6, 7]j natomiast druga (wyjściowa) uczona 
jest według reguły „gwiazdy wyjść”. Sym
bole i v*,„ oznaczają wartości wag ko
lejnych neuronów odpowiednio pierwszej 
i drugiej warstwy. Wartości te tworzą ma
cierze oznaczane dalej W i V

The structure of the applied network is 
shown in Fig.4 in details. It consists of 
two layers. In the training phase the first 
one (called a hidden layer) realises the 
Kohonen algorithm [5, 6, 7], whereas the 
second one (output) -  the „output star” 
algorithm. The symbols w; * and v*,„ de
note the weight values o f  the neurons in 
the first and second layers, respectively. 
These values compose matrices W and V.

Rys.4. Wewnętrzna struktura wykorzystanej Fig.4. Structure of the applied neural net- 
sieci neuronowej work

I warstwa II warstwa

Sieć neuronowa

Przygotowanie sieci do realizacji posta
wionego przed nią zadania (aproksymacji 
funkcji) wymaga poprawnego doboru war
tości współczynników wagowych zawar
tych w macierzach W i V. Dokonywane to 
jest automatycznie w trakcie procesu ucze-

Preparation of the network to proper 
realisation of its job (approximation of a 
function) requires the proper choice of the 
weight coefficients in the matrices W and 
V. It is automatically made during the 
training process using the calibration
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nia. Dane uczące uzyskane są w trakcie 
kalibracji prowadzonej dla wybranych 
punktów obszaru przetwarzania przetwor
nika dwuparametrowego. Nauka w całej 
sieci CP odbywa się pod nadzorem („z na
uczycielem”). Wraz z każdym wektorem 
wejściowym Y podawany jest oczekiwany 
wektor wyjściowy X. Ciąg uczący przyj
muje zatem postać

points as the training data. The training of 
CP network is realised with a “trainer”, it 
means that with each input vector Y the 
expected output vector X is delivered. The 
training sequence has the following form:

{(YI,X1),(Yl>X1),...,(Y ,,X ,)}> (3)

gdzie p  oznacza liczbę prezentowanych par 
wektorów (liczbę punktów wzorcowania).

Proces uczenia w rozpatrywanej sieci 
przebiega równocześnie w obu warstwach. 
Po zakończeniu uczenia sieć CP staje się 
optymalnie dobraną tablicą odwrotnej 
funkcji przetwarzania przetwornika dwupa
rametrowego X* = ę>(Y).

3.2. Model dwuparametrowego prze
twornika nieliniowego

Badania odtwarzania z wykorzystaniem 
opisanej wyżej sieci neuronowej przepro
wadzono przy założeniu następującej po
staci modelu przetwornika nieliniowego 
dwuparametrowego:

where p  is the number of the presented 
pairs of the vectors Y and X (number of 
the calibration points).

For the considered network the training 
process runs simultaneously in the both 
layers. Having finished this process the 
CP network becomes an optimally ad
justed table of the inverted transfer func
tion X* = <p{Y) of the 2-D converter.

3.2. Model of a 2-D non-linear con
verter

The following form of a 2-D non-linear 
converter was assumed when making in
vestigations:

V, =mt[256(o,7X12 + 0,3^))
Y2 = m t [ 2 5 6 ( o ,4 ^  + 0 ,6 X 2 )]'

Operator int(...) oznaczający wyznacze
nie części całkowitej z wyrażenia w nawia
sie i stała 256 = 28 zostały przyjęte ze 
względu na założenie binarnego kodowania 
(8 bitów) wartości wyjściowych przetwor
nika. Unormowane względem zakresu 
wielkości wyjściowych charakterystyki 
przetwarzania pokazane są na rys.5.

The operator int(...) means that the in
teger part of the expression in brackets is 
taken. This operation and constant 
256 = 2s were assumed considering 8-bit 
coding of the converter output values. In 
Fig.5 the normalised transfer plots are 
shown.
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Rys. 5. Unormowane charakterystyki 
przetwarzania modelu przetworni
ka przyjętego do badań

Na podstawie przyjętego modelu anali
tycznego wyliczano wartości wielkości 
wyjściowych dla założonych punktów 
wzorcowania (A^Z/t). Liczba punktów 
wzorcowania była zmieniana.

4. WYNIKI BADAŃ

4.1. Metoda badań

Dokładność realizacji przez sieć neuro
nową zadania odtwarzania wartości wielko
ści wejściowych przetwornika zależy od 
efektywności procesu uczenia, a ta zależy 
od wielu czynników, z których najważniej
sze to:
• odpowiedni dobór wielkości zbioru da

nych uczących (liczby punktów wzor
cowania, ich ulokowania w obszarze 
przetwarzania),

• ustalenie optymalnej liczby neuronów 
warstwy ukrytej,

Fig.5. Normalised transfer plots o f the 
assumed 2-D non-linear converter

Basing on the model (4) the values of 
the output quantities were calculated for 
the assumed points o f calibration (A*,i*). 
The number of calibration points was 
changed.

4. RESULTS OF INVESTIGATION

4.1. The method of investigation

The accuracy o f the input value recon
struction depends on the training process 
efficiency of the applied neural network. 
The most important factors influencing 
this efficiency are as follows:
• proper choice of the calibration points 

number (of the set of training data) 
and location of these points in the 
conversion range,

• choice of the optimal number of neu
rons in the hidden layer,
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• określenie wartości parametrów charak
teryzujących sieć (współczynników 
uczenia pierwszej i drugiej warstwy, po
czątkowych wartości wag neuronów, 
postaci funkcji aktywacji),

• ustalenie czasu trwania nauki tzn liczby 
prezentacji wektorów wejściowych 
(liczby iteracji).

• opracowanie kryteriów oceny procesu 
uczenia.
Badania symulacyjne prowadzono w 

celu sprawdzenia wpływu tych czynników 
na dokładność realizacji zadania odtwarza
nia dla przetwornika dwuparametrowego.

Błędy odtwarzania zdefiniowano w na
stępujący sposób

przy i = 1,2.

Wartości tak zdefiniowanych błędów 
zależą od wyboru punktu testowego 
X, = [Xujćn]T w obszarze przetwarzania. 
Nie jest celowe porównywanie wartości 
błędów dla pojedynczych punktów tego 
obszaru. Z tego względu przedstawione w 
dalszym ciągu wartości błędów dotyczą 
miary średniokwadratowej dla wszystkich 
punktów testowania X, wybranych równo
miernie w całym obszarze przetwarzania, 
zdefiniowanej następująco

przy i = 1,2.

gdzie i jest numerem punktu testowania, a 
T  oznacza ilość punktów testowania.

• proper determination of the network
parameters (training coefficients of the 
first and second layers, initial weight 
of neurons, form of the activation
function),

• training time (the number of input
vector presentations, the number of it
erations),

• criterion of the training process
evaluation

Influence of the above given factors on the 
accuracy of the inverse problem solution 
for a 2-D non-linear converter was inves
tigated.

The reconstruction errors were defined 
as follows

(5)

for i = 1.2.

The values of such defined errors de
pend on the testing point X, = [XuXitf  
location in the conversion range. It is not 
purposeful to compare the values of errors 
for particular points in this range, so the 
rms measure of errors was taken into con
sideration. The definition of this measure 
was as follows

(6) 

for i = 1.2.

where t is an index of a testing point and T 
is the number of testing points.

Ax X X , )  = X : - X „ ,

X,
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4.2. Omówienie wyników

Na rysunkach 6 i 7 pokazano zależność 
przyjętej miary błędów odtwarzania w 
funkcji liczby iteracji przy różnej liczbie 
neuronów i danych uczących.

0 2000 4000 6000

liczba

Rys.6. Miary średniokwadratowe błędów 
odtwarzania w zależności od liczby 
iteracji dla 25 neuronów przy róż
nej liczbie punktów wzorcowych

Obliczenia te zostały przeprowadzone 
dla stałych i równych współczynników 
uczenia obu warstw sieci r|i = ri2 = 0,l 
oraz dla równomiernie wybranych punktów 
wzorcowych. Stosując 25 neuronów (rys.6) 
wartość średniokwadratowa ustaliła się na 
poziomie 8% przy 50 punktach wzorco
wych biorących udział w procesie uczenia. 
Zwiększając liczbę tych punktów do stu 
praktycznie nie uzyskano poprawy wyni
ków. Natomiast zbyt mała liczba punktów 
wzorcowych (25) powoduje, że sieć nie 
potrafi się prawidłowo zorganizować, tzn

4.2. Discussion of the results

Figs.6 and 7show the rms measure of 
the reconstruction errors the versus the 
number of iteration, for different numbers 
of neurons and testing points.

2000 40 0 0  6000

liczba

Fig.6. Rms values of the reconstruction 
errors versus the number of itera
tion for 25 neurons and different 
number of calibrating points

The calculations were performed under 
assumption that the training coefficients in 
the both network layers are constant 
(fii = = 0,1) and the calibrating points
are regularly located in the conversion 
range. If 25 neurons were used (Fig.6) the 
rms. measure of the errors became estab
lished at the level of 8% when 50 cali
brating points were taken to train the net
work. Increase in the number o f calibra
tion points up to 100 did not lead to im
provement of the results. However, if 
there are too few calibrating points (25)
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wagi neuronów nie są w procesie uczenia 
dobrane w sposób optymalny, co powodu
je, że błędy odtwarzania są wyraźnie więk
sze.

0 2000 4000 6000

liczba

Rys.7. Miary średniokwadratowe błędów 
odtwarzania w zależności od liczby 
iteracji dla 75 neuronów przy róż
nej liczbie punktów wzorcowych

Wyniki uzyskane dla 75 neuronów 
przedstawiono na rys.7. Większa liczba 
neuronów umożliwia zauważalne zmniej
szenie błędów odtwarzania - są one rzędu 
5-6%. Wzrost liczby punktów wzorcowych 
z 50 do 100 daje zauważalną różnicę, 
w przeciwieństwie do sytuacji widocznej 
na rys.6. Dalsze zwiększanie liczby neuro
nów nie powoduje istotnego zmniejszenia 
błędów, nawet przy większej liczbie punk
tów wzorcowych.

the network is not able to organise itself 
correctly, i.e. the weights of neurons are 
not optimally chosen during the training 
process, which causes greater reconstruc
tion errors.

0 2000 4000 6000

liczba

Fig.7. Rms values of the reconstruction 
errors versus the number of itera
tion for 75 neurons and different 
number of calibrating points

The results obtained for 75 neurons are 
shown in Fig.7. It can be stated that in this 
case increase in the calibration points 
number from 50 to 100 makes the errors 
decrease noticeably (to the level o f 5-6%) 
-  in contrast to the case shown in Fig.6. 
Further increase in the neuron number 
does not cause significant decrease of the 
errors, even when the number of calibra
tion points grows.
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Kolejnym czynnikiem wpływającym na 
proces optymalizacji są wartości współ
czynników uczenia r|i i r)2. Dobór zbyt 
dużych współczynników (np. 0.8) powo
duje, że przy zwiększaniu liczby iteracji nie 
uzyskuje się asymptotycznego zmniejsza
nia błędów odtwarzania (rys. 8). Zbyt małe 
współczynniki (np. 0,05) wymagają więk
szej liczby iteracji, co wydłuża czas nauki, 
nie poprawiają przy tym rezultatów.

The next factor which influences the 
training process optimisation is the values 
of the training coefficients t|i, r|2. If these 
coefficients are too large (e.g. 0,8), then 
increase in the iteration number does not 
lead to asymptotic decrease of the errors 
(see Fig.8). If the training coefficients are 
too small, the greater number of iterations 
is required -  this extends the time of 
training, but the results are not better.

0 2000 4000 6000

liczba
0 2000 4000 6000

liczba

Rys.8. Wpływ współczynników uczenia 
na zbieżność procesu uczenia dla 
50 neuronów i 100 punktów wzor
cowych

Fig.8. Influence of „training” coefficient 
on the convergence of training pro
cess for 50 and 100 neurons

Przeprowadzone badania wskazują rów
nież na znaczący wpływ sposobu wyboru 
danych uczących na przebieg procesu 
uczenia i w efekcie błędy odtwarzania. 
Równomierny wybór punktów wzorco
wych pozwala uzyskać lepsze wyniki niż 
wybór przypadkowy. Typową sytuację, 
która potwierdza powyższe stwierdzenie, 
pokazano na rys. 9

The investigations show that the 
method of choice of the training data has 
significant influence on the training proc
ess results and the reconstruction errors. 
The uniform choice of the calibration 
points leads to better results than the ran
dom one. This statement is illustrated in 
Fig.9.
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liczba iteracji liczba iteracji

Rys.9. Wpływ sposobu wyboru punktów 
wzorcowych w obszarze przetwa
rzania na wartości błędów odtwa
rzania

Fig.9. Influence of the method of calibra
tion points choice onto reconstruc
tion errors

5. PODSUMOWANIE 5. CONCLUSIONS

Zastosowanie sieci neuronowej opisa
nej w p . 3 .1 ,0  strukturze wejść przystoso
wanej do przyjmowania kodów binarnych 
8-bitowych, do odtwarzania wielkości wej
ściowych nieliniowego przetwornika dwu- 
parametrowego umożliwia osiągnięcie błę
dów odtwarzania wg miary średniokwa- 
dratowej (zal. 6) na minimalnym poziomie 
rzędu 5%. Możliwe to jest przy optymal
nym doborze szeregu parametrów wymie
nionych w punkcie 4.1.

Z przeprowadzonych badań wynika, że 
optymalna ilość neuronów w warstwie wej
ściowej jest rzędu 75, ilość punktów wzor
cowania 100, wybranych równomiernie w 
obszarze przetwarzania, liczba iteracji w

Application of the neural network de
scribed in Section 3.1 to reconstruction of 
the values of 2-D non-linear input quanti
ties allows to reach the minimum error (6) 
at the level of 5%. The optimal choice of 
parameters mentioned in Section 4.1 is 
necessary.

For the investigated type of the net
work the optimal values of the investi
gated factors are as follows:
• the number of neurons in the input

layer -  about 75,
• the number o f calibration points - about

100, uniformly located in the conver
sion range,
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procesie uczenia sieci 2000-4000, przy 
współczynnikach uczenia rji = r |2 = 0,1.

Podana wartość średniokwadratowej 
miary błędu jest dość znaczna, lecz zasto
sowanie innych metod, np. opisanej w [4] 
metody aproksymacji funkcjami liniowymi 
w obszarach pomiędzy punktami wzorco
wania daje podobne rezultaty. Istotny 
wpływ na wartość tych błędów ma praw
dopodobnie założona niewielka rozdziel
czość przetworników A/C na wyjściach 
przetwornika dwuparametrowego -  szcze
gólnie wobec znacznej złożoności oblicze
niowej procedur odtwarzania, niezależnie 
od ich rodzaju. To zagadnienie wymaga 
dalszych badań.

• the number of iterations 2000-4000,
• the training coefficients -

P i  =  112“  0 ,1 .

The above given minimum value of the 
rms error measure is on comparable level 
with the results o f other methods i.e. the 
method of linear approximation described 
in [4], Relatively high value of this meas
ure is probably caused by the assumption 
of the 8-bit resolution o f A/D converters 
at the outputs of a 2-D converter - espe
cially because of the computational com
plication of the reconstruction procedures. 
This problem should be further investi
gated.
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MIERNIKA NAPIĘCIA POWROTNEGO

Streszczenie. W artykule przedstawiono zmienioną, udoskonaloną konstrukcję ukła
du pomiarowego miernika napięcia powrotnego. Przedstawiono analizę najważniej
szych właściwości metrologicznych oraz niektóre wyniki badań przeprowadzonych na 
modelu fizycznym.

ANALYSIS OF METROLOGICAL PROPERTIES 
OF A RECOVERY VOLTAGE METER

Summary. The paper presents an improved version of the construction of the re
covery voltage meter measuring circuit. Analysis of the most important metrological 
properties o f this meter as well as the results of investigations of the meter physical mo
del are given in the paper.

1. WPROWADZENIE

Pomiary napięć powrotnych stosowane są w diagnostyce izolacji urządzeń elektroenerge
tycznych [2, 3, 7, 8] Proces pomiaru napięcia powrotnego składa się z trzech faz:
• ładowania badanej próbki izolacji napięciem stałym U) przez ściśle określony czas ti,
• rozładowywania próbki poprzez zwarcie jej elektrod również w ściśle określonym czasie tr,
• pomiaru napięcia powrotnego Up na rozwartych zaciskach badanej próbki

Dwie pierwsze fazy są przygotowaniem do pomiaru, warunkującym pojawienie się napię
cia powrotnego, natomiast faza trzecia to właściwy pomiar [1, 3, 5, 8+10], Najbardziej intere
sujące z punktu widzenia diagnostyki izolacji parametry to: maksymalna wartość napięcia 
powrotnego Upmax, początkowa szybkość narastania napięcia powrotnego dUp/dt oraz czas 
osiągnięcia maksimum tpmax- Na ogół konieczne jest przeprowadzenie serii pomiarów napięcia
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powrotnego dla czasów ładowania h i rozładowania tr zmieniających się w granicach od kil
kudziesięciu milisekund do kilku tysięcy sekund [1, 2, 3, 6, 7, 8]. Zbiór wyników z całej serii 
pomiarów pozwala wnioskować o stanie i jakości badanej izolacji [8, 9],

a) b) <0

Rys.l. Pomiar napięcia powrotnego: (a) faza ładowania, (b) - faza rozładowania, (c) - faza 
pomiaru napięcia powrotnego 

Fig. 1. Measurement o f the recovery voltage: (a) stage of charging, (b) - stage of discharging, 
(c) -  stage of recovery voltage measurement

Najistotniejszą trudnością techniczną pomiaru napięcia powrotnego jest konieczność cał
kowitego odizolowania badanej próbki od układów zewnętrznych, tak aby prąd upływu był 
równy zero. Klasyczny układ pomiarowy stwarza bardzo duże trudności konstrukcyjne, pole
gające przede wszystkim na konieczności obniżenia prądów upływu do poziomu wielokrotnie 
niższego niż własny prąd upływu badanej izolacji, co z kolei wiąże się z koniecznością sto
sowania trudno dostępnych i bardzo drogich elementów elektronicznych.

W pracy [10] zaproponowano nową koncepcję układu do pomiaru napięcia powrotnego, 
w którym uzyskano skuteczną redukcję prądów upływu. Realizację kolejnych faz pomiaru 
napięcia powrotnego z uwzględnieniem nowej koncepcji przedstawiono na rys.2.

a) b) c)

Rys.2. Fazy pomiaru napięcia powrotnego: a) ładowanie, b) rozładowanie, c) pomiar w ukła
dzie z aktywną kompensacją prądów upływu 

Fig.2. Stages of the recovery voltage measurement: a) charging, b) discharging, c) measure
ment in the circuit with active compensation of leakage currents
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W ostatniej fazie pomiaru następuje włączenie badanej próbki izolacji w obwód ujemnego 
sprzężenia zwrotnego dokładnego wzmacniacza operacyjnego z wysokonapięciowym wyj
ściem. Wyjście wzmacniacza dostarcza do wysokopotencjałowej elektrody dodatkowy prąd 
It, kompensujący wszystkie prądy upływu /„ od strony elementu pomiarowego oraz pozosta
łych elementów układu: źródła wysokiego napięcia i przełączników. Prąd płynący przez 
próbkę izolacji jest prądem wejściowym wzmacniacza o znikomo małej wartości, a silne, 
ujemne sprzężenie zwrotne sprowadza potencjał drugiej elektrody do potencjału masy.

Przedstawioną koncepcję układu pomiarowego wykorzystano w konstrukcji mikroproceso
rowego miernika napięcia powrotnego [15], Najważniejsze właściwości nowo opracowanego 
miernika to:
• automatyczna generacja serii pomiarowych o zadanych parametrach,
• przetwarzanie i pamiętanie najważniejszych wyników pomiarowych,
• pełna, cyfrowa rejestracja wybranych charakterystyk czasowych napięcia powrotnego.

W pierwszym wariancie układu pomiarowego miernika zastosowano osobne obwody 
elektroniczne uaktywniane kolejno w każdej z faz:
• wysokonapięciowy, sterowany cyfrowo, równoległy regulator napięcia -  w fazie ładowa

nia,
• wysokonapięciowy tranzystor pełniący rolę klucza analogowego - w fazie rozładowania,
• precyzyjny wzmacniacz operacyjny z wysokonapięciowym wyjściem -  w fazie pomiaru. 

Zrealizowany w taki sposób układ pomiarowy, merytorycznie poprawny i prawidłowo
działający, zawierał pewną ilość powtarzających się, niewykorzystywanych jednocześnie 
elementów. Przeprowadzono modyfikację zmierzającą do uproszczenia układu pomiarowego, 
polegającą na zastąpieniu trzech włączanych kolejno podukładów -  jednym układem o zmie
nianych w kolejnych fazach funkcjach.

2. ZMODYFIKOWANY UKŁAD POMIAROWY 
MIERNIKA NAPIĘCIA POWROTNEGO

Uproszczony schemat układu pomiarowego, zawierającego istotnie mniej elementów,a tym 
samym bardziej niezawodnego, tańszego i mniejszego,przedstawia rysunek 3. Podstawowym 
elementem układu jest wzmacniacz błędu z wysokonapięciowym tranzystorem polowym na 
wyjściu. Tranzystor objęty jest ujemnym sprzężeniem zwrotnym, ograniczającym jego 
wzmocnienie napięciowe do wartości około 200, jak również ograniczającym maksymalną 
wydajność prądową do wartości około 3mA. Jako wzmacniacza błędu użyto precyzyjnego 
wzmacniacza operacyjnego typu OPA27 [14], Konfiguracje połączeń wzmacniacza błędu, 
właściwe dla poszczególnych faz pomiaru ustalane są poprzez sterowane cyfrowo elektro
niczne klucze analogowe P 1-P3 (układ scalony CD4053) oraz elektromechaniczny styk P4, 
w postaci przekaźnika typu M15E12. Wzmacniaczem zapewniającym minimalną wartość 
prądu płynącego przez badany układ izolacji jest wzmacniacz WN o ekstremalnie małym prą
dzie wejściowym, pracujący w układzie wtórnika napięciowego. Zastosowano jeden z dwóch 
precyzyjnych wzmacniaczy operacyjnych znajdujących się wewnątrz układu scalonego typu
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LMC6082 [11], Drugi z wzmacniaczy tego układu wykorzystano w różnicowym wzmacnia
czu pomiarowym WP. Wzmacniacz pomiarowy zawiera wejściowy, wysokonapięciowy 
dzielnik pomiarowy Rni i Rn2 oraz niskonapięciowy dzielnik pomiarowy Rn3, Rn4 i Rn5 Na
pięcie wyjściowe wzmacniacza pomiarowego jest proporcjonalne do różnicy potencjałów na 
zaciskach badanego układu izolacji i odpowiada zakresowi napięć wejściowych przetwornika 
A/C (K = 1/250). Układ pomiarowy zasilany jest z źródła wysokiego napięcia o wartości 1 kV 
poprzez szeregową rezystancję Rs, pełniącą rolę ogranicznika prądu. Elementy elektroniczne 
układu zasilane są dwoma napięciami: +5V i -7V.

Rys.3. Uproszczony schemat zmodyfikowanego układu pomiarowego (WB - wzmacniacz 
błędu, WP - różnicowy wzmacniacz pomiarowy, WN - wtórnik napięciowy z wysoko- 
rezystancyjnym wejściem, IZ - badany układ izolacji, T - wysokonapięciowy tranzy
stor połowy z kanałem typu N)

Fig.3. Simplified diagram of the modified measuring circuit (WB -  error amplifier, WP -  
instrumentation amplifier, WN -  voltage follower with high resistance input, IŻ - te
sted insulation system, T -  high voltage, N channel FET)

Przed rozpoczęciem pomiaru układ znajduje się w stanie neutralnym, w którym podobnie 
jak w fazie rozładowania( na zaciskach badanego układu izolacji wymuszone jest napięcie o 
zerowej wartości. W fazie ładowania badanego układu izolacji napięciem Ut (ustawienie 
przełączników: 1, 4, 5 i 7), wzmacniacz błędu pracuje w konfiguracji równoległego stabiliza
tora napięcia. Sygnał proporcjonalny do stabilizowanego napięcia wyjściowego Ui pochodzi 
z rezystancyjnego dzielnika pomiarowego Rni, Rn2 - Sygnał ten porównywany jest przez
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wzmacniacz WB z napięciem referencyjnym pochodzącym z przetwornika A/C zaprogramo
wanego na określoną wartość napięcia wyjściowego. Zwarte przełączniki P3 oraz P4 umożli
wiają podanie napięcia U) na zaciski badanego układu izolacji i naładowanie jego pojemności 
geometrycznej. W fazie rozładowania (ustawienie przełączników 2, 4, 5 i 7), wzmacniacz 
nadal pracuje w konfiguracji równoległego stabilizatora, przełączone zostaje jedynie źródło 
napięcia referencyjnego: z wyjściowego napięcia przetwornika C/A na potencjał masy 
W efekcie powoduje to pojawienie się zerowego potencjału na wysokonapięciowej elektro
dzie układu izolacji. Zwarte przełączniki P3 oraz P4 umożliwiają podanie zerowego napięcia 
na zaciski badanej izolacji i rozładowanie jego pojemności geometrycznej.

Faza pomiaru napięcia powrotnego (ustawienie przełączników 2, 3, 6 i 8, tak jak na rys.3), 
rozpoczyna się otwarciem kluczy P3 oraz P4. W szeregowym połączeniu P3 oraz P4, elektro
niczny przełącznik P3 gwarantuje precyzyjne określenie momentu rozwarcia, natomiast P4 
zapewnia, z opóźnieniem kilku milisekund potrzebnych na rozłączenie styków, odpowiednio 
dużą wartość impedancji rozwarcia. Wzmacniacz błędu WB z wysokonapięciowym, tranzy
storowym wyjściem pracuje w konfiguracji z aktywną kompensacją prądów upływu, przed
stawionej wcześniej na rys.2c. Wzmacniacz błędu, poprzez silne ujemne sprzężenie zwrotne, 
sprowadza potencjał niskonapięciowej elektrody badanego układu do potencjału masy oraz 
dostarcza do wysokonapięciowej elektrody układu pomiarowego prąd kompensujący upływ- 
ności tej elektrody. Ekstremalnie małą wartość zewnętrznego prądu płynącego przez badaną 
izolację zapewnia wtórnik napięciowy WN (typowa wartość prądu polaryzacji wzmacniacz 
LMC6082 wynosi lOfA w temperaturze pokojowej).

Wzmocnienie napięciowe tranzystora na wyjściu wzmacniacza błędu powoduje znaczący 
wzrost wypadkowego wzmocnienia z otwartą pętlą sprzężenia. Duże wzmocnienie z otwartą 
pętlą oraz obciążenie wyjścia wzmacniacza błędu dużą pojemnością bramka - źródło tranzy
stora polowego, mogą być przyczyną niestabilności układu po zamknięciu pętli silnego ujem
nego sprzężenia zwrotnego. Zmusza to do zastosowania dodatkowej kompensacji częstotli
wościowej wzmacniacza jak i kompensacji wpływu obciążenia pojemnościowego.

3. BŁĄD NASTAWY CZASU ŁADOWANIA TŁI CZASU ROZŁADOWANIA TR

Dokładność odmierzania czasów ładowania ti i rozładowania tr w bezpośredni sposób 
wpływa na wynik pomiaru napięcia powrotnego. Mikroprocesorowy układ sterujący miernika 
wypracowuje sygnały określające czasy trwania obu faz z charakterystyczną dla układów cy
frowych wysoką precyzją i powtarzalnością, zależną w głównej mierze od dokładności i sta
bilności rezonatora kwarcowego synchronizującego pracę mikrokontrolera. Maksymalna nie
pewność określenia częstotliwości generatora kwarcowego nie przekracza 0,001%. Można 
więc przyjąć porównywalną wartość niepewności określenia czasów ti i tr oraz założenie, że 
jest ona pomijalnie mała w stosunku do innych błędów.

Również pomijalnie małą wartość błędu wprowadza skończony czas reakcji kluczy analo
gowych. Maksymalny czas opóźnienia przełączenia klucza w stosunku do sygnału sterujące
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go, dla układu typu CD4053 wynosi 100 ns, co stanowi jedną milionową część minimalnej 
wartości odmierzanych czasów.

4. CZAS NARASTANIA NAPIĘCIA ŁADUJĄCEGO UL

W przypadku gdy momenty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych faz są precyzyjnie 
określone, decydującego znaczenia nabiera czas dochodzenia do zadanej wartości napięcia Ui, 
w przypadku fazy ładowania i czas dochodzenia do zerowej wartości napięcia w przypadku 
fazy rozładowania.

Rg Rs Rz

Uz
Ciz

[V] t„ fmsl

200 1,38
400 3,19
600 6,02

Rys.4. Obwód ładowania pojemności geometrycznej układu izolacji, schemat zastępczy, wy
kres czasowy oraz przykładowe wyniki obliczeń czasu narastania napięcia (Ug - źródło 
wysokiego napięcia 1 kV, Rg - wewnętrzna rezystancja źródła wysokiego napięcia 
10 kfł, Rs - dodatkowa rezystancja szeregowa 500 kQ, Rni + Rn2 - rezystancja dziel
nika pomiarowego 4911 kił, Ciz - pojemność geometryczna układu izolacji 12 nF, 
Uz- zastępcza siła elektromotoryczna 906 V, Rz - zastępcza rezystancja 462 k ii)

Fig.4. Circuit o f charging the insulation system geometrical capacity, equivalent diagram, 
waveform and exemplary calculation results of the voltage rise time (Ug -  high - 
voltage source 1 kV, Rg -  resistance of the high-voltage source 10 k£i, Rs -  additional 
series resistance 500 kfi, Rni + Rn2 -  resistance of the measuring divider 4911 k ii, Ciz
-  geometrical capacity of the insulation system 12 nF, Uz-  equivalent emf 906 V, Rz
-  equivalent resistance 462 ki2)
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W chwili rozpoczęcia fazy ładowania napięcie na wysokonapięciowej elektrodzie jest 
równe zeru. Napięcie referencyjne z przetwornika A/C, włączone na odwracające wejście 
wzmacniacza błędu powoduje jego przesterowanie i całkowite zablokowanie tranzystora. Po
jemność geometryczna Ca badanego układu izolacji ładowana jest w liniowym obwodzie 
(rys.4), powodując stały wzrost napięcia aż do momentu osiągnięcia zadanej wartości napię
cia Ut, przy której włącza się regulator, nie dopuszczając, poprzez odpowiednie wysterowanie 
tranzystora, do dalszego wzrostu napięcia. Wyznaczenie czasu narastania napięcia ładującego 
tt sprowadza się do obliczenia czasu, po którym pojemność C]z naładuje się od zera do zadanej 
wartości napięcia Ut, w zastępczym obwodzie złożonym z zastępczej siły elektromotorycznej 
i zastępczej szeregowej rezystancji. Wykonano obliczenia czasu tn dla różnych wartości na
pięcia Ut, wykorzystując zależność (1). Wyniki obliczeń umieszczono na rys.4.

gdzie: Uz i Rz - napięcie i rezystancja zastępcza,
Ciz - pojemność geometryczna układu izolacji,
Ut - napięcie ładowania.

Za pomocą oscyloskopu cyfrowego i modelu fizycznego miernika napięcia powrotnego 
wykonano pomiar porównawczy czasu narastania dla napięcia ładującego Ut = 400 V. Uzy
skano porównywalne wartości: wartość obliczoną równą 3,19 ms oraz wartość zmierzoną 
równą 3,4 ms.

5. CZAS OPADANIA NAPIĘCIA W FAZIE ROZŁADOWANIA

W chwili rozpoczęcia fazy rozładowania, napięcie na wysokonapięciowej elektrodzie jest 
równe Ut. Potencjał masy, włączony na odwracające wejście wzmacniacza błędu, powoduje 
jego przesterowanie, co z kolei powoduje maksymalne wysterowanie tranzystora. Ujemne 
sprzężenie zwrotne wywołane istnieniem rezystancji w obwodzie źródła tranzystora powodu
je, że zachowuje się on jak źródło prądowe. Pojemność geometryczna Ciz badanego układu 
izolacji, wstępnie naładowana do napięcia Ut, rozładowywana jest w liniowym obwodzie 
(rys.5), powodując stałe opadanie napięcia aż do momentu osiągnięcia zerowej wartości, przy 
której włącza się regulator, nie dopuszczając, poprzez odpowiednie wysterowanie tranzystora, 
do dalszego obniżania się napięcia. Wyznaczenie czasu opadania napięcia tr sprowadza się do 
obliczenia czasu, po którym wstępnie naładowana pojemność Q z rozładuje się do zerowej 
wartości, w zastępczym obwodzie złożonym z zastępczej siły elektromotorycznej i zastępczej 
szeregowej rezystancji. Wykonano obliczenia czasu opadania t0 dla różnych wartości napięcia 
U0, wykorzystując zależność 2. Wyniki obliczeń umieszczono na rysunku 5.

tn =Rz Cizln O)

t0 = R z Cizln U z - U o
Uz

(2)



130 Janusz Tokarski, Brunon Szadkowski

gdzie: U2 i Rz - napięcie i rezystancja zastępcza,
Ciz - pojemność geometryczna układu izolacji,
Uo - napięcie początkowe równe co do wartości napięciu ładowania 

Za pomocą oscyloskopu cyfrowego i modelu fizycznego miernika napięcia powrotnego 
wykonano pomiar porównawczy czasu opadania t0 dla napięcia początkowego Uo = 400 V. 
Uzyskano porównywalne wartości: wartość obliczoną równą 2,94 ms oraz wartość zmierzoną 
równą 3,1 ms.

Rr Rs Rz

r  i T m t0 [ms]

200 1,66
400 2,94

600 3,97

Rys.5. Obwód rozładowania pojemności geometrycznej układu izolacji, schemat zastępczy, 
wykres czasowy oraz przykładowe wyniki obliczeń czasu opadania napięcia (Ug - źró
dło wysokiego napięcia 1 kV, Rg - wewnętrzna rezystancja źródła wysokiego napięcia 
10 kfi, Rj - dodatkowa rezystancja szeregowa 500 kil, RNi + RN2 - rezystancja dziel
nika pomiarowego 4911 kil, Ca - pojemność geometryczna układu izolacji 12 nF, 
Uo - napięcie początkowe 400 V, Ir - źródło prądowe - 3,2 mA, Uz - zastępcza siła 
elektromotoryczna 906 V, R, - zastępcza rezystancja 462 k il)

Fig.5. Circuit o f discharging the insulation system geometrical capacity, equivalent diagram, 
waveform and exemplary calculation results o f the voltage fall time (Ug -  high - 
voltage source 1 kV, Rg -  resistance of the high-voltage source 10 kfi, Rs-  additional 
series resistance 500 kfi, RN] + RN2 -  resistance of the measuring divider 4911 kfi, C,z 
-  geometrical capacity of the insulation system 12 nF, Uo -  initial voltage 400V, I, -  
current source - 3,2 mA, Uz -  equivalent emf 906 V, Rz -  equivalent resistance 
462 kfi)
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6. BŁĄD NASTAWY NAPIĘCIA ŁADUJĄCEGO UŁ

Obwód nastawy napięcia lądującego składa się z trzech podstawowych elementów:
• programowanego generatora napięcia referencyjnego w postaci 12-bitowego przetwornika

C/A z wyjściem napięciowym typu MAX538ACPA [13],
• wzmacniacza błędu z wysokonapięciowym tranzystorem wyjściowym,
• precyzyjnego, rezystancyjnego dzielnika pomiarowego.

Każdy z tych elementów może być źródłem rozbieżności pomiędzy wartością napięcia za
daną poprzez klawiaturę a wartością napięcia ładującego Ui, wytwarzaną na zaciskach pomia
rowych miernika.

W wykorzystanej w układzie najdokładniejszej wersji przetwornika C/A, wewnętrzne 
błędy mają łączną wartość nie przekraczającą pojedynczego kwantu, czyli 0,025% (przetwor
nik 12-bitowy). Zdecydowanie większy wpływ ma dryft temperaturowy zewnętrznego napię
cia referencyjnego, osiągający wartość 0,05% w stosunkowo niewielkim, wynoszącym 20°C, 
zakresie temperatur. Łączna względna niepewność nastawy napięcia na wyjściu przetwornika 
C/A nie przekracza 0,075%.

Wzmacniacz błędu jest źródłem niedokładności spowodowanej napięciem niezrównowa- 
żenia i jego dryftem temperaturowym. Zastosowany wzmacniacz typu OPA27 wykazuje wy
jątkowo małą wartość napięcia niezrównoważenia (25 pV), jak również bardzo małą zmien
ność temperaturową tego napięcia (0,4 pV/K). Ze względu na bardzo dużą wartość wzmoc
nienia wzmacniacza z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego, błędy związane z jego skończoną 
wartością są pomijalnie małe (poniżej 1 ppm). Wypadkowa niepewność wzmacniacza błędu 
nie przekracza 0,002%.

Pomiarowy dzielnik rezystancyjny, w porównaniu z innymi elementami, wykazuje duży 
dryft temperaturowy. Spowodowane to jest zastosowaniem do jego konstrukcji popularnych, 
metalizowanych rezystorów typu MPR-24, o maksymalnej wartości współczynnika tempera
turowego 25 ppm/K. Dobór rezystorów dzielnika został wykonany za pomocą dokładnego 
multimetru i dlatego wykazuje bardzo dużą dokładność początkową. Niemniej jednak przy 
zmianie temperatury o +/-10°C należy spodziewać się zmiany wartości podziału nawet o 
0,025%.

Szacunkowa niepewność nastawy napięcia, uwzględniająca wszystkie źródła niedokładno
ści, wynosi 0,1%, dla przyjętego zakresu temperatur od 10°C do 30°C. W celu uzyskania 
wyższej precyzji nastawy lub zwiększenia zakresu temperatur należałoby zastosować stabil
niejsze temperaturowo źródło napięcia referencyjnego i stabilniejsze temperaturowo rezystory 
w dzielniku pomiarowym.

Za pomocą precyzyjnego multimetru typu HP 3 4401A i modelu fizycznego miernika na
pięcia powrotnego wykonano pomiar błędu nastawy napięcia ładującego. W celu wyznacze
nia charakterystyki błędu wymuszono w sposób ciągły fazę ładowania. Do zacisków pomia
rowych miernika napięcia powrotnego przyłączono multimetr wzorcowy. Za pomocą kla
wiatury miernika zadawano kolejne wartości napięcia ładującego, notując jednocześnie war
tości napięć wskazywanych przez wzorcowy multimetr. Wyniki pomiarów umieszczono w 
tabeli 1 Z przedstawionych pomiarów wynika, że zmierzona wartość bezwzględnego błędu
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nastawy napięcia nie przekracza wartości 0,12 V w całym zakresie nastawianych napięć, co 
stanowi 0,015% maksymalnej nastawialnej wartości napięcia.

Tablica 1
Wyniki pomiarów

Lp. Nastawa [V] U, [V] AU [V]
1 100 99,99 0,01
2 200 199,97 0,03
3 300 299,95 0,05
4 400 399,93 0,07
5 500 499,92 0,08
6 600 599,91 0,09
7 700 699,89 0,11
8 800 799,88 0,12 <=

Wielokrotnie mniejsza wartość zmierzonego błędu nastawy napięcia od oszacowanej nie
pewności spowodowana jest przeprowadzeniem pomiarów sprawdzających w temperaturze 
podobnej do tej, w której przeprowadzane były wzorcowania i korekty wskazań.

7. BŁĄD POMIARU NAPIĘCIA POWROTNEGO UP

Tor pomiaru napięcia powrotnego składa się z pięciu podstawowych elementów.
• 12-bitowego przetwornika kompensacyjnego A/C typu MAX187ACPA [12],
• wzmacniacza operacyjnego (LMC6082),
• precyzyjnego, wysokonapięciowego, rezystancyjnego dzielnika pomiarowego,
• precyzyjnego, niskonapięciowego, rezystancyjnego dzielnika pomiarowego,
• wtórnika napięciowego (LMC6082).

Każdy z tych elementów może być źródłem różnego rodzaju błędów.
Napięcie niezrównoważenia, jego dryft temperaturowy oraz błąd kwantowania przetwor

nika A/C mają łączną wartość nie przekraczającą 0,03%. Zdecydowanie największy wpływ 
ma dryft temperaturowy wewnętrznego napięcia referencyjnego, osiągający wartość 0,07% 
w przypadku zmiany temperatury o 20°C. Łączna względna niepewność pomiaru napięcia 
przez przetwornik A/C nie przekracza 0,1%.

We wzmacniaczu operacyjnym, tworzącym wraz z dzielnikami rezystancyjnymi wzmac
niacz pomiarowy, łączny wpływ napięcia niezrównoważenia, dryftu tego napięcia oraz skoń
czonej wartości wzmocnienia z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego, nie przekracza 0,01% 
zakresu napięć wyjściowych.

Wysokonapięciowy, pomiarowy dzielnik rezystancyjny jest tym samym dzielnikiem, 
który używany jest w układzie zadawania napięcia ładującego i zgodnie z wcześniejszymi
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rozważaniami niepewność tego dzielnika w zakresie od 10°C do 30°C nie powinna przekro
czyć 0,025%

Niskonapięciowy, pomiarowy dzielnik rezystancyjny umożliwia uwzględnienie różnicy 
potencjału niskonapięciowej elektrody i potencjału masy. Ponieważ w praktycznym układzie 
różnica ta nie przekracza dziesiątych części miliwolta i jest do pominięcia w stosunku do se
tek woltów mierzonego napięcia, również niepewność niskonapięciowego dzielnika nie ma 
istotnego znaczenia.

Napięcie niezrównoważenia wtórnika napięciowego i jego dryft temperaturowy (łącznie 
około 0,2 mV) sumują się z mierzonym na zaciskach przyrządu napięciem (setki woltów), 
zmieniając jego wartość w pomijalnie małym stopniu (na poziomie dziesiątych części ppm).

Szacunkowa niepewność pomiaru napięcia powrotnego, uwzględniająca wszystkie źródła 
niedokładności, wynosi 0,15%, dla przyjętego zakresu temperatur od 10°C do 30°C. Wcelu 
uzyskania wyższej precyzji pomiaru (co raczej nie jest potrzebne) lub zwiększenia zakresu 
temperatur należałoby zastosować stabilniejsze temperaturowo źródło napięcia referencyjne
go i stabilniejsze temperaturowo rezystory w dzielniku pomiarowym.

Za pomocą precyzyjnego multimetru typu HP 34401A i modelu fizycznego miernika na
pięcia powrotnego wyznaczono charakterystykę błędu toru pomiarowego miernika. W tym 
celu wymuszono w sposób ciągły fazę ładowania. Do zacisków pomiarowych miernika na
pięcia powrotnego przyłączono multimetr wzorcowy. Za pomocą klawiatury miernika zada
wano kolejne wartości napięcia ładującego, notując jednocześnie wartości napięć wskazywa
nych przez wzorcowy multimetr. Wyniki pomiarów umieszczono w tabeli 2. Z przedstawio
nych pomiarów wynika, że zmierzona wartość bezwzględnego błędu pomiaru napięcia nie 
przekracza wartości -0,14V w całym zakresie mierzonych napięć, co stanowi 0,015% mak
symalnej nastawialnej wartości napięcia.

Tabela 2
Wyniki pomiarów

Lp. U.p [V] U,[V] AU [V]
1 100,39 100,25 -0,14 <=
2 200,37 200,25 -0 , 1 2

3 300,35 300,25 -0 , 1 0

4 400,33 400,25 -0,08
5 500,32 500,25 -0,07
6 600,31 600,25 -0,06
7 700,29 700,25 -0,04
8 800,28 800,25 -0,03

Wielokrotnie mniejsza wartość zmierzonego błędu pomiaru napięcia od oszacowanej nie
pewności spowodowana jest przeprowadzeniem pomiarów sprawdzających w temperaturze 
podobnej do tej, w której przeprowadzane były wzorcowania i korekty wskazań.
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8. PODSUMOWANIE

Opisany miernik napięcia powrotnego jest zmodyfikowaną wersją miernika wcześniej 
opracowanego przez autorów [15]. Wersja ta jest znacznie prostsza i tym samym tańsza, przy 
czym pod względem właściwości metrologicznych -  w pełni wystarczająca do założonych 
celów, co potwierdziły przeprowadzone i opisane badania. Uzyskana niepewność pomiaru 
0,15% (uwzględniająca wszystkie źródła niedokładności) jest całkowicie wystarczająca, a 
nawet można stwierdzić, że w diagnostyce izolacji elektrotechnicznej -  tak duża dokładność 
nie jest potrzebna. Należy tutaj wyjaśnić, że najważniejsze było zminimalizowanie błędów 
spowodowanych prądami upływnościowymi i to osiągnięto dzięki odpowiedniej konstrukcji 
miernika (błędy z tytułu upływności mogłyby osiągać nawet kilkaset procent). Pozostałe 
przyczyny błędów nie były przedmiotem specjalnych starań minimalizujących wartości błę
dów, a niepewność łączna 0,15% uzyskana została przy zastosowaniu typowych podzespo
łów. A zatem otrzymany wynik świadczy przede wszystkim o skutecznym rozwiązaniu pro
blemu minimalizacji błędów spowodowanych prądami upływnościowymi.
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Abstract

Measurements o f recovery voltages are used in diagnostic of transformer and electric ma
chine insulation systems. There are three stages of the recovery voltage measurement process: 
a stage of charging the tested insulation sample with a dc voltage, a stage of discharging the 
sample and a stage of the recovery voltage measurement between the opened terminals of the 
tested sample. The most interesting parameters as far as diagnostic of insulation is concerned 
are: the maximum value of the recovery voltage , the time of reaching the maximum value 
and the voltage initial rate-of-rise. The recovery voltage measurement is correct when it is 
made in the system circuit insulated entirely so that there is no current leakage, which causes 
considerable constructional problems in the classical measuring system circuit and requires 
the use of expensive, high-voltage electronic elements.

A new idea of the circuit for recovery voltage measurement ensuring the effective compen
sation o f the leakage currents is proposed in the paper. The principle of operation of the com
pensating circuit consists in applying an additional current to the high-voltage electrode which 
is to compensate all the leakage currents due to the supply source, switches and the measuring 
element. An operational amplifier with negative feedback loop ensures fully automatic opera
tion o f the compensating circuit. The essential advantage of the proposed measuring circuit is 
decrease in number o f complex, high-voltage elements.

The meter was thoroughly investigated both theoretically and practically. The analysis of 
the basic metrological properties of the meter dealing with the errors of the charging and dis
charging times settings, the error of the charging voltage setting and, first o f all, the error of 
the recovery voltage measurement was made. The analysis took into account the rise time of 
the charging voltage, the fall time in the stage of discharging, the errors o f instrument rational
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amplifiers, the error o f the measuring divider and the errors of A/C and C/A converters. The 
theoretical analysis results were compared to the results o f the taken verifying measurements 

The worked out recovery voltage meter, despite the simple and cheap construction, has 
very good metrological properties. The obtained uncertainty of the recovery voltage meas
urement equal to 0,15% which takes into account all the sources of inaccuracy, is quite suffi
cient for diagnostic o f insulation. Owing to the suitable construction of the measuring circuit 
the multiple decrease of the errors caused by leakage currents, inaccuracy of the charging and 
discharging times settings and inaccuracy of the charging voltage setting has been achieved.
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PRZESUWNIK FAZOWY ± jt/2 NIEZALEŻNY OD CZĘSTOTLIWOŚCI 
PRZEZNACZONY DO PRACY W PAŚMIE INFRANISKICH 
CZĘSTOTLIWOŚCI 10'M o Hz

Streszczenie. W artykule przedstawiono pewną koncepcję przesuwnika fazowego 
±7t/2 niezależnego od częstotliwości (zachowującego amplitudę sygnału wejściowego), 
przeznaczonego do pracy w paśmie częstotliwości infraniskich. Przesuwnik składa się z 
bloku przesuwającego fazę niezależnie od częstotliwości o kąt ± 7t/2 (o zależnej od czę
stotliwości amplitudzie sygnału wyjściowego) oraz z bloku częstotliwościowego ko
rektora amplitudy. Przedstawiono realizację układową oraz wyniki weryfikacji do
świadczalnej.

FREQUENCY-INDEPENDENT ± tc/2 PHASE SHIFTER 
FOR INFRA-LOW FREQUENCY RANGE (10 3-10) Hz

Summary. The idea of a frequency-independent ± 7t/2 phase shifter for infra-low 
frequency range 10'3̂ -10 Hz which keeps the input signals amplitude has been presented 
in the paper. The phase shifter consists of a frequency-independent ± n i l  phase shifting 
block (with frequency-dependent output signal amplitude) and a frequency-dependent 
amplitude corrector. The circuit realisation and results o f experimental verification have 
been presented, too.

1. WPROWADZENIE

Przesuwniki fazowe sygnałów sinusoidalnych o kąt fazowy ± ti/2 stosowane są w układach 
przeznaczonych do pomiarów mocy, składowych immitancji, badań błędów wzorców prze
kładni i innych. Właściwością większości przesuwników fazowych jest zależność przesunię
cia fazowego, jak również amplitudy, od częstotliwości sygnału. W niektórych układach po
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miarowych niezbędne są przesuwniki fazowe w pełni niezależne od częstotliwości, tzn. takie, 
w których zarówno przesunięcie fazowe, jak i amplituda nie są funkcjami częstotliwości.

Rozwiązania przesuwników fazowych niezależnych od częstotliwości wymagają na ogól 
uśrednienia sygnału za okres [1, 2, 3, 4], co przy częstotliwościach infraniskich może znacz
nie utrudniać lub wręcz uniemożliwiać ich zastosowanie. Poniżej przedstawiono rozwiązanie 
przesuwnika fazowego nie wymagającego uśredniania, w którym sygnał wyjściowy jest prze
sunięty o kąt fazowy +7r/2 w stosunku do sygnału wejściowego oraz zachowana jest amplitu
da sygnału wejściowego. W podobny sposób można zrealizować przesuwnik fazowy -7t/2. Do 
budowy układu można wykorzystać analogowe, wielofunkcyjne układy scalone.

2. OPIS UKŁADU

Przedstawiony na rys. 1 schemat przesuwnika fazowego + 7t/2 składa się z dwóch we
wnętrznych przesuwników fazowych PF1 i PF2 o zespolonych transmitancjach odpowiednio:

- d la P F l :

( 1)

-  dla PF2:

(2)

gdzie: a(ct>) -  kąt przesunięcia fazowego zależny od częstotliwości.

Układ z rys.l ma wypadkową transmitancję opisaną zależnością:

K ,  ( j« )  = = l e JaW -  le-JoW = 2sin a(co)e^
A[j<y)

(3)

PF1
¿ 0 © ) + S(j©)

PF2

Rys. 1. Schemat blokowy przesuwnika fazowego +n/2 
Fig. 1. Błock diagram of +Jt/2 phase-shifter
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Z równania (3) wynika, że przedstawiony na rys. 1 układ przesuwa sinusoidalny sygnał
wejściowy o kąt fazowy + it/2 niezależnie od częstotliwości, natomiast wzmocnienie układu
jest funkcją częstotliwości.

Dołączenie do wyjścia układu z rys. 1 bloku o transmitancji

K k(ja>) = ■ 1 /  v  (4)
2 sin ctyo)

spowoduje, że wypadkowa transmitancja Ks(]co)-K^co)  będzie równa transmitancji ideal

nego przesuwnika fazowego + n/2

K , { jw ) K k{ j c o ) = l ^ 2 . (5)

Transmitancja Kk(jco) jest rzeczywistą funkcją częstotliwości, zatem dołączenie bloku ko

rektora amplitudy opisanego równaniem (4) jest równoznaczne z pomnożeniem sygnału B(t) 
przez współczynnik k opisany zależnością:

2 sin a(a>) ^

Na rys.2. przedstawiono schemat blokowy przesuwnika z korektorem amplitudy.

Rys.2. Schemat blokowy przesuwnika + k/2 z  korektorem amplitudy 
Fig.2. Błock diagram of + 7t/2 phase-shifter with amplitudę corrector
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Sygnał X(t) opisuje równanie:

* ( 0  = 4 .  sin(©i +  a(co)) -  Am sin(a>/ -  a  (ty)) = 2 Am cosct(tu)sinty<. (7)

Następnie sygnał X(t) jest dzielony w układzie dzielącym UD przez sygnał 
A(t)=  A m s in ty f:

^ j  = 2cosa(ty). (8)

Ostatecznie układ funkcyjny UF wyznacza na podstawie stosunku (8) współczynnik k, 
przez który w układzie UM mnożony jest sygnał X(t):

lę — _________________
2 sin (a rccos X  (t ) /2A(t))

Na rys.3 zobrazowano przykładową realizację bloku UF przedstawionego na rys.2 korekto
ra amplitudy. Do budowy tego układu wykorzystano scalone, trygonometryczne układy funk
cyjne AD 639 [5], Szczegółowy opis realizacji opisanego układu zawarto w pracy [6],

4,7k 4,7k

Rys.3 Schemat ideowy układu realizującego funkcję arc cosU2/2 U wc 
Fig.3. Application diagram of an „ arc cosU2/2U wc ” function converter
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Rys 4. Schemat ideowy układu realizującego funkcję U4/2sina(ću) 

Fig.4. Application diagram of a „U 4/2sin a(ftj)” function converter

Weryfikację opisanego przesuwnika fazowego (rys.2) przeprowadzono w układzie przed
stawionym na rys.5 [6], Sygnał sinusoidalny o częstotliwości infraniskiej z generatora PW-17 
podano na wejście badanego przesuwnika fazowego oraz na wejście kanału 1 oscyloskopu 
cyfrowego. Sygnał wyjściowy badanego przesuwnika podano na wejście kanału 2 oscylosko
pu. Pomiaru przesunięcia fazowego oraz stosunku amplitud sygnałów wejściowego i wyj
ściowego dokonywano przy użyciu oscyloskopu.

Rys.5. Układ do weryfikacji przesuwnika fazowego niezależnego od częstotliwości 
Fig.5. A circuit for the frequency-independent phase-shifter verification
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Na rys.6 przedstawiono charakterystyki częstotliwościowe (dla wybranych częstotliwości 
z zakresu 0,001-10 Hz) względnego błędu kątowego 5V zdefiniowanego jako

A - n i l  2 4  
& =  y = — - 1 ,  (10) 

n l  2 n

gdzie; A9 -  zmierzone przesunięcie fazowe pomiędzy sygnałami A(t) i B(t)\ 
oraz błędu amplitudowego 8a zdefiniowanego jako

= 1 (U )
1 B~ ’

gdzie: Amix-  zmierzona amplituda sygnału A(t), 5 max-  zmierzona amplituda sygnału B(t).

Rys.6. Charakterystyki częstotliwościowe błędu kątowego 5^ oraz błędu amplitudowego 8a 
Fig 6. Characteristics of the phase and amplitude errors versus frequency

3. PODSUMOWANIE

Przedstawiony układ realizuje stałe przesunięcie fazowe sygnału sinusoidalnego o kąt fa
zowy ± 7t/2, zachowując amplitudę sygnału wejściowego. Układ nie wymaga uśredniania sy
gnału za okres, co pozwala na zastosowanie go jako elementu układów pomiarowych pracują
cych w paśmie infraniskich częstotliwości. Uzyskane wyniki doświadczalne potwierdzają 
słuszność przedstawionej koncepcji. Dalsze prace nad układem powinny być kontynuowane; 
niezbędna jest poprawa dokładności układu, a także zbadanie wpływu wyższych harmonicz
nych oraz składowej stałej na pracę układu.
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Abstract

±tt/2 phase shifters are typically applied in measurement o f power, impedance compo
nents, transformation ratio standard error etc. The property of most phase-shifters is phase- 
shifting dependent on the signal amplitude and frequency. In some measurement circuits it is 
necessary to apply frequency independent phase-shifters. The frequency-independent 
±it/2phase shifters need typically a signal averaging for its period, which causes some prob
lems in infra-low frequency range. The idea of a frequency-independent ±7t/2 phase shifter 
for infra-low frequency range 10'3 + 10 Hz, which carries input signal amplitude and does not 
need a signal averaging is presented below. In similar way a -7t/2 phase-shifter is constructed. 
Analogue, multifunction integrated circuits can be used in this phase-shifter.

The block diagram of the frequency-independent ±n/2 phase shifter shown in Fig. 1 con
sists o f two internal phase-shifters PF1 and PF2 with the complex transmittances described by 
the equations (1), (2) (where a(w) -  frequency dependent phase angle), respectively. The cir
cuit shown in Fig. 1 has the resultant transmittance described by the equation (3). The equation 
(3) shows that the circuit from Fig. 1 shifts the sinusoidal input signal by the ±n/2 phase angle 
which is not frequency dependent, whereas the amplitude gain of the circuit is a function of 
frequency. The block shown in Fig. 1 with the transmittance described by the equation (4) is 
connected to the circuit output and causes that the resultant transmittance equals the trans
mittance of the ideal ±rt/2 phase shifter which is described by the equation (5). The K^{jw) 
transmittance is a frequency real function, so connecting the amplitude correction block de-
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scribed by the equation (4) is identical to the B(f) signal multiplication by the k  coefficient 
described by the equation (6).

The block diagram of the frequency-independent ±u/2 phase shifter with an amplitude cor
rector is shown in Fig.2. The signal X{t) is described by the equation (7)

The X(t) signal is divided in a dividing circuit UD by the signal A(t) described by the 
equation (8). Finally, the function circuit UF calculates on the base of the relation (8) the k 
coefficient, by which the signal X{t) is multiplicated in the multiplication circuit UM as it is 
described by the relation (9).

The experimental verification has been made in the circuit shown in Fig.4 [6], The fre
quency characteristics (in range 0,001 + 10 Hz) of the relative angle error 6^ defined by the 
relation (9) where: -  the measured phase-shift between A(t) and B(t) signals; as well as the
amplitude error 6a defined by the relation (10) where: Amix -  the measure amplitude of the 
A(t) signal are shown in Fig. 5.

The presented frequency-independent ±tc/2 phase shifter carries the input signal amplitude 
and can be applied in the infra-low frequency IO.3 +10 Hz because it does not need a signal 
averaging. The circuit realisation and results of experimental verification prove the above 
statement.
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TYPOWE ROZWIĄZANIA QUASI-ZRÓWNOWAŻONYCH UKŁADÓW 
DO POMIARU SKŁADOWYCH IMMITANCJI

Streszczenie. W artykule zestawiono znane z literatury układy ąuasi-zrównoważone 
przeznaczone do pomiaru składowych immitancji. Przedstawiono przykłady mostków 
ąuasi-zrównoważonych oraz aktywnych układów ąuasi-zrównoważonych. Zaprezento
wano odpowiedni model matematyczny układów aktywnych Podsumowano właściwo
ści omówionych układów.

TYPICAL REALIZATIONS OF QUASI-BALANCED CIRCUITS 
FOR IMMITANCE COMPONENTS MEASUREMENT

Summary. A review of quasi-balanced circuits for immitance components meas
urement has been presented in this paper. Some examples of quasi-balanced bridges and 
active quasi-balanced circuits have been presented. A mathematical model o f quasi
balanced circuit has been presented. The properties of the presented circuits have been 
compiled as well.

1. WPROWADZENIE

W literaturze można znaleźć opisy różnych układów przeznaczonych do pomiaru składo
wych immitancji. Powszechnie znane są zmiennoprądowe układy realizujące metody wychy- 
leniowe oraz metody zerowe, przeznaczone do pomiaru składowych biernych, czynnych, mo
dułów, kątów fazowych oraz współczynników dyssypacji impedancji i admitancji o charakte
rze RL i RC. Poniżej przedstawiono przegląd układów pomiarowych realizujących szczegól
ną metodę pomiarową -  metodę quasi-zerową, stosunkowo rzadko opisywaną w literaturze. 
Układy quasi-zrównoważone umożliwiają pomiar tylko jednej składowej badanej immitancji, 
co często w praktyce jest wystarczające. Wspomniane układy zachowują pewne cechy zrów
noważonych układów pomiarowych, a mianowicie w obu metodach istnieje wyróżniony stan,
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do którego należy sprowadzić układ poprzez zmianę nastaw odpowiednich elementów regula
cyjnych.

Pierwszymi układami quasi-zrównoważonymi były układy mostkowe [1,4] (opisane w dal
szym ciągu w p. 2), zbudowane z elementów pasywnych. W późniejszych latach autorzy 
opracowali tzw. aktywne układy ąuasi-zrównoważone [2,3,5] (opisane w dalszym ciągu w 
p 3), które nie są układami mostkowymi. Przedstawione, typowe rozwiązania omawianych 
układów pozwolą na pewne zorientowanie się w ich właściwościach. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że dla dokonania pełniejszych analiz właściwości metrologicznych przedstawionych 
układów -  przydatne byłoby wykorzystanie uogólnionych modeli (strukturalnych, matema
tycznych) tych układów.

W odniesieniu do quasi-zrównoważonych układów mostkowych można wykorzystać zna
ny w literaturze [1] ogólny model mostka niezrównoważonego, natomiast w odniesieniu do 
niemostkowych, aktywnych układów quasi-zrównoważonych -  odpowiedni, ogólny model 
wymaga opracowania. W dalszym ciągu autorzy przedstawiają propozycję ogólnego modelu 
strukturalnego i matematycznego, opisującego działanie aktywnych układów quasi- 
zrównoważonych

2. MOSTKOWE UKŁADY QUASI-ZRÓWNOWAŻONE

Mostki quasi-zrównoważone znane są dość dawno [1], niemniej nadal są stosowane i do
skonalone [4],

Na rys. 1 przedstawiono przykładowo schemat układu mostka quasi-zrównoważonego 
przeznaczonego do pomiaru pojemności Cx obiektu o charakterze RC.

B . 

B C- 
D~

DETEKTOR
FAZOCZUŁY

90°

Ul
Rys. 1. Schemat mostka quasi-zrównoważonego do pomiaru pojemności Cx 
Fig. 1. Diagram of the quasi-balanced bridge for Cx capacity measurement
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Poszczególne symbole na rys. 1 oznaczają:

Rx, Cx - rezystancja i pojemność tworzące badaną impedancję Z x  = R r h-----------;
jco Cx

Ci - wzorcowy kondensator nastawny;
Uz - napięcie zasilające;
R.2, R4 - rezystory wzorcowe; 
lu  Łi - prądy w gałęziach mostka.

Detektor fazoczuły, przyłączony do węzłów B, C, D mostka służy do detekcji stanu quasi- 
równowagi (kąt przesunięcia fazowego pomiędzy napięciami U c d  i U c b  równy 90°) uzyski
wanego w wyniku zmian pojemności nastawnego kondensatora wzorcowego C3 . Po osiągnię
ciu stanu quasi-równowagi -  odpowiedni wykres wskazowy rozważanego mostka przyjmuje 
postać jak na rys.2. Zakładamy, że detektor praktycznie nie pobiera mocy z obwodu kontro
lowanego.

W omawianym układzie elementem regulacyjnym może być zarówno kondensator wzor
cowy C3 , jak i odpowiednio rezystory R2 lub Rą

Rys.2. Wykres wskazowy mostka quasi-zrównoważonego z rys. 1 
Fig.2. Phasor diagram of the quasi-balanced bridge from the Fig. 1

Korzystając z przedstawionego na rys.l wykresu wskazowego można zauważyć, że sto
sunki odpowiednich napięć układu spełniają proporcję

A '

(1)

Napięcia występujące w równaniu (1) są iloczynami odpowiednich prądów i impedancji, za
tem równanie powyższe po uproszczeniu można zapisać następująco
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skąd można wyznaczyć mierzoną pojemność Cx według zależności

Cx = c £ .  (3)
4

Innym przykładem mostka ąuasi-zrównoważonego, przeznaczonego do pomiaru 
współczynnika strat dielektrycznych (tg5), jest układ przedstawiony na rys.3.

Uv

C_ 
B D- 

B '

B .
c-
D~

I

DETEKTOR
FAZOCZUŁY

90°

n
DETEKTOR

FAZOCZUŁY
90°

Rys. 3. Schemat mostka quasi-zrównoważonego do pomiaru współczynnika tg 5 
Fig.3. Diagram of the quasi-balanced bridge for tangent 8 measurement

Poszczególne bloki i symbole na rys.3 oznaczają:

Rx, Cx - rezystancja i pojemność tworzące badaną impedancję Z x = Rx 4------—  ;
jco Cx

R.3 - wzorcowy rezystor (nastawny);
Uz - napięcie zasilające;
R  - rezystancja potencjometru;
n - nastawa potencjometru;
Lu h - prądy w gałęziach mostka.

Odpowiedni wykres wskazowy mostka (w stanie quasi-równowagi) przedstawiono na 
rys.4. W omawianym układzie „quasi-równoważenie” przeprowadza się w dwóch etapach 
W pierwszym etapie suwak potencjometru R  znajduje się w pozycji środkowej, a do stanu 
quasi-równowagi doprowadza się za pomocą nastawnego rezystora wzorcowego R3 (wybra
nym stanem quasi-równowagi jest wzajemna ortogonalność napięć U a d  oraz t/oc). Korzysta
jąc z wykresu wskazowego na rys.4 można napisać

L \^ x  ~  1̂ -^3 (4)
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skąd wynika zależność
(5)

Rys.4. Wykres wskazowy mostka ąuasi-zrównoważonego z rys.3 
Fig.4. Phasor diagram of the quasi-balanced bridge from the Fig.3

W drugim etapie układ pomiarowy doprowadza się do stanu ąuasi-równowagi zmieniając 
nastawę potencjometru R  Stanem wyróżnionym jest w tym przypadku wzajemna ortogonal- 
ność napięć Un-c oraz Ucb Z wykresu na rys.4 wynika wówczas następująca proporcja

h Rx  _ I 2 - R n 
/,f?3 I2 ■ R ■ (l -  n)

Wykorzystując otrzymaną w pierwszym kroku zależność

(6)

R, -  Zx -  Rx + X  x 

można równanie (6) przekształcić do postaci

Rx n

(7)

(8)

Po podstawieniu do równania (8) definicyjnej zależności tgi5 = —— i przekształceniach
XX

otrzymujemy relację umożliwiającą obliczenie interesującego nas współczynnika strat die
lektrycznych

n

V1 -  2 n
tgó’ =
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Według podobnej idei zrealizowany został przedstawiony na rys. 5 automatyczny mostek 
do pomiaru składowych impedancji (współczynnika strat dielektrycznych kondensatorów tg 6 
i dobroci cewek Q) [4],

Rys. 5. Schemat zautomatyzowanego mostka quasi-zrównoważonego do pomiaru składowych 
impedancji

Fig. 5. Diagram of the automatic quasi-balanced bridge for impedance components measure
ment

W układzie z rys.5 mierzone parametry tg 5 i Q wyznacza się również w wyniku dwóch 
kolejnych procesów quasi-równoważenia układu. Na rys.6 przedstawiono odpowiednie wy
kresy wskazowe napięć mostka z rys.5 (w stanach quasi-równowagi), dla różnych rodzajów 
badanych obiektów.

Korzystając z wykresów wskazowych (rys.6) omawianego układu można wyznaczyć 
odpowiednie składowe immitancji typu RL ze wzorów [4]:

■£, AU TO M A TYK I

POLE
ODCZYTOWE

UKŁAD

( 10)

oraz typu RC -  ze wzorów:



Typowe rozwiązania ąuasi-zrównowalonych układów... 151

a).

b ).

Rys.6 . Wykresy wskazowe mostka quasi-zrównoważonego z rys.5.
a) pomiar impedancji typu RC;
b) pomiar impedancji typu RL

Fig.6. Phasor diagram of the quasi-balanced bridge from the Fig.5
a) the RC impedance measurement;
b) the RL impedance measurement

3. AKTYWNE UKŁADY QUASI-ZRÓWNOWAŻONE

W pracach [2] i [3] przedstawiono koncepcje aktywnych układów quasi-zrównoważonych 
oraz ogólne podstawy teoretyczne całej klasy tego typu układów, jednak ich właściwości nie 
zostały jeszcze w pełni zbadane. Potwierdzenie przydatności aktywnych układów quasi- 
zrównoważonych do pomiarów immitancji wymaga jeszcze szczegółowych badań i przepro
wadzenia odpowiednich weryfikacji doświadczalnych.

Na rys.7 przedstawiono zmodyfikowany w stosunku do [3] schemat quasi- 
zrównoważonego układu do pomiaru składowych impedancji Zx Modyfikacja układu polega 
na wyprowadzeniu sygnału w2 z wyjścia przetwornika H2 oraz na zastosowaniu jednego 
przetwornika H\ z przełączanym wyjściem; uzyskane sygnały w\ i w2 są sygnałami napięcio
wymi [5],
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Rys.7. Schemat blokowy quasi-zrównoważonego układu do pomiaru składowych impedancji 
Fig. 7. Diagram of the quasi-balanced circuit for impedance components measurement

Poszczególne bloki i symbole na rys. 7 oznaczają:
Zx - badana impedancja;
Ux, Zx - napięcie i prąd badanej impedancji Zx
m ,  - sygnały wyjściowe (podlegające detekcji);
H\ - przetwornik Uy/Uo transmitancji H\,
Ht - przetwornik IjJU. o transmitancji Hz,
K - przełącznik (klucz);
PF90° - przesuwnik fazy 90°;
DF - detektor fazoczuły (wykrywający stan Re w, / w 2 = 0 równoważny stanowi

argw ,/w 2 = n/  2).

Równania sygnałów i Wj dla klucza K w położeniu 1 mają postać

łf, = tL \U x - Ł z Ł x  

HHLi = K d x

natomiast dla klucza K w położeniu 2 -  przyjmują postać

^ = ] H , u x - h 2u x

Równanie quasi-równowagi, dla klucza K w położeniu 1, określa zależność

KtU.x-3.2Lx]. „JZL

(12)

(13)

1 I ¡LzŁx i [ K i
Ret ) = Re< = i = £ — = 2zz±. t = r cJ = L  z x  -  n  = 0 (14)
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natomiast dla klucza K w położeniu 2 - zależność

(15)

Z równań 14 i 15 otrzymujemy odpowiednie zależności pozwalające wyznaczyć składowe 
mierzonej impedancji:

- klucz K w poz. 1:

R e fe r  } = ̂ ,n ,
(16)

■ klucz K w poz. 2:

(17)

przy czym należy zaznaczyć, że transmitancje Hi i H2 są liczbami rzeczywistymi (są to 
wzmocnienia odpowiednich wzmacniaczy wykorzystanych do budowy przetworników).

Na rys. 8 przedstawiono ąuasi-zrównoważony układ do pomiaru składowych admitancji
Zx-

Rys.8. Schemat blokowy ąuasi-zrównoważonego układu do pomiaru składowych admitancji 
Fig. 8. Diagram of the quasi-balanced circuit for admitance components measurement

W podobny sposób jak dla poprzedniego układu możemy dla układu z rys. 8 wyprowadzić 
równania pozwalające na wyznaczenie składowych badanej admitancji Zx. Dla klucza K 
w położeniu 1 - otrzymujemy

R efcr} = ^  (18)
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natomiast dla klucza K w położeniu 2:

Im ( 19)

Na rys.9 przedstawiono ogólny schemat blokowy, według którego można opisać działanie 
aktywnych układów ąuasi-zrównoważonych, których schematy szczegółowe przedstawiono 
na rys.7 i 8.

Rys.9. Ogólny schemat blokowy quasi-zrównoważonego układu do pomiaru składowych 
immitancji

Fig.9. A general diagram of the quasi-balanced circuit for immitance components measure
ment

Poszczególne symbole na rys.9 oznaczają:
X - blok, w którym wytwarzane są sygnały pomiarowe ii  i s2 (zawierający mierzoną

immitancję X oraz obwody zasilające); 
i i  i i 2 - sygnały reprezentujące zamiennie prąd i napięcie badanej immitancji;
P - blok przetwarzania sygnałów S\ i s2 na sygnały wyjściowe w\ i w2;
D - detektor fazoczuły;

Badana immitancja X jest zdefiniowana równaniem:

X = —  (20)
£2

Najczęściej stosowanym sposobem detekcji fazoczułej jest detekcja kąta przesunięcia fa
zowego 90° - odpowiadająca detekcji stanu Re(wi/w2)=0, (gdzie wt i w2 są sygnałami wej
ściowymi detektora fazoczułego). Jeżeli transmitancja przetwornika P dobrana zostanie w ten 
sposób, aby jego równanie przetwarzania miało postać:

=  a X - b  (21)

lub
W
=>- = j a X - b  (22)
w,
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gdzie a \ b  -  nastawne parametry przetwornika P (liczby rzeczywiste), 
to w stanie quasi-równowagi równania (21) i (22) sprowadzają się do postaci:

lub
aR e{ x } -6 , =0 

+ a l m { x } -  b2 = 0

(23)

(24)

gdzie b i,2 -  wartości nastawione dla osiągnięcia stanów Re(wi/w2)=0 w kolejnych przypad
kach określonych w równaniach (21) i (22), regulacja a i,2 nie jest wymagana.

Z równań (23) i (24) możemy wyznaczyć składowe mierzonej immitancji X:

Re{w} =

lub

(25)

(26)

Ogólny schemat blokowy układu quasi-zrównoważonego przedstawiony na rys. 9 jest rów
nież prawdziwy w odniesieniu do poprzednio omówionych, mostkowych układów quasi- 
zrównoważonych. Rozważmy na przykład układ mostka quasi-zrównoważonego z rys. 1. Wy
branym stanem quasi-równowagi w tym mostku jest stan opisany równaniem

^ U - cd > U .cb )  =  9 0 °  =  Rej f =  0 .
Ur
u CB

(27)

Sygnałami wyróżnionymi W i  i w j  są odpowiednie napięcia U c d  oraz U c b  opisane następują
cymi zależnościami

— CD — I l Ł x  +  . „  Ł x> C 3 R2 + R4 j u C
1 l  -  u

X  r . . n  — XR2 + R. j® C3 R 2 + R , l x

(28)

—  2 U-CB j a C }

Równanie quasi-równowagi (por. równ. (27))

R.

Rej ■=-) = Re R-, +R. j<oC} R2 +R,2 Ł x

1

jaC . L x

. CDC 3R t

R- + R,
Im \Z X }-

R2 + R 4
= 0 (29)
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Rozwiązując równanie (29) ze względu na pojemność Cx otrzymujemy zależność identyczną 
do równania (3)

+ — —------— = Rz =>C3 =CX ^ -  (30)
R 2 ■+‘ ■ ^ 4  X  ^ 2  " * " ^ 4  - ^ 4

Zauważmy, że przetwornik P (por. rys.9) będzie miał dla rozważanego układu strukturę opi
saną równaniem identycznym z równaniem (22)

W
' = j a x ~ b  (31)n i

Podobną analizę można przeprowadzić dla innych nieaktywnych układów quasi- 
zrównoważonych.

4. PODSUMOWANIE

Przedstawione w p 2 i 3 układy quasi-zrównoważone są wyłącznie układami prądu prze
miennego. Wszystkie opisane układy cechują się prostym i szybkim procesem pomiarowym 
(procesem quasi-równoważenia), wymagającym użycia tylko jednego elementu regulacyjne
go. Oznacza to, że zbieżność omawianych układów jest stale maksymalna (w przeciwieństwie 
do układów zrównoważonych), co znacznie ułatwia automatyzację układów quasi- 
zrównoważonych.

Układy quasi-zrównoważone umożliwiają wprawdzie pomiar tylko jednej ze składowych 
badanej immitancji, jednak prosta zmiana konfiguracji układu umożliwia pomiar pozostałych 
składowych. W praktyce często wystarcza pomiar jednej składowej, np. pomiar tg8 w dia
gnostyce izolacji.

Mostkowe układy quasi-zrównoważone są znacznie szerzej opisane w literaturze niż ak
tywne układy quasi-zrównoważone. Te ostatnie stanowią nową i mało zbadaną klasę układów 
pomiarowych. Zaproponowany w p.3 model matematyczny może być podstawą do dalszej 
analizy właściwości metrologicznych całej klasy układów quasi-zrównoważonych.
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Abstract

A review of quasi-balanced circuits for measurement of immitance components has been 
presented in this paper. Some examples of quasi-balanced bridges and active quasi-balanced 
circuits have been given, as well as a mathematical model o f the quasi-balanced circuit has 
been presented. The properties of the presented circuits have been compiled, too.

One can find in bibliography many methods for measurements of immitance components. 
Particularly, the balanced or non-zero methods for measurements of active or passive compo
nents and dissipation coefficients of the impedance and admitance of RL and RC objects have 
been described. There is also mentioned the other method, namely the quasi-balanced method. 
It has one feature similar to the balanced method. In both of them one can distinguish the spe
cific state o f the circuit to which it should be brought by means of regulation elements.

Only a few quasi-balanced methods have been described so far. The quasi-balanced bridge 
is shown in Fig. 1. Its phasor diagram is presented in Fig.2 [1], The equation (3) describes the 
measured capacity Cx. The other quasi-balanced bridge is shown in Fig.3. with its phasor dia
gram in Fig.4. The equation (9) describes the measured tangent 6. The automatic quasi
balanced bridges are presented in Figs. 5 and 6 [4], and described by the equations (10) and
(11). Figs.7 and 8 show the active quasi-balanced circuits for immitance component meas
urement [5], The equations (16), (17), (18) and (19) describe these structures. A mathematical 
model o f the quasi-balanced circuit is presented in Fig.9 for which the equations (25) and (26) 
have been derived.

The quasi-balanced measuring circuits presented in Chapters 2 and 3 are ac circuits. Their 
measuring procedure is simple and fast. Moreover, it is easy to be automatized.

The quasi-balanced measuring circuits are able to measure one impedance component 
only, however it is possible to measure the other impedance component after simple reconfi
guration of these circuits. It can be useful for example for dissipation coefficient tgô measu
rements or in insulation diagnostic.
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BADANIA MATERIAŁÓW TERMOMAGNETYCZNYCH

Streszczenie. W artykule opisano problemy związane z badaniami materiałów ter- 
momagnetycznych. Przedstawiono wyniki badań właściwości próbek materiałów ter- 
momagnetycznych przy zmiennych warunkach wymuszeń parametrów zewnętrznych, 
tj. temperatury oraz natężenia pola magnetycznego. Porównano wyniki badań tych ma
teriałów z wynikami uzyskanymi metodami stałoprądowymi.

INVESTIGATION OF TERMOMAGNETIC MATERIALS

Summary. Problems concerning investigation of termomagnetic materials have been 
described The results of investigation of termomagnetic material samples at variable 
conditions, i.e. temperature and magnetic field strength have been presented. The results 
o f investigation have been compared with the results obtained from the direct current 
method.

1. WPROWADZENIE

Materiały termomagnetyczne otrzymuje się jako stopy żelaza oraz niklu. Największe 
praktyczne zastosowanie znalazły materiały, których punkt Curie jest bliski temperatury po
kojowej: (20 - 70)°C. Zmienność punktu Curie w funkcji zawartości Ni jest przedstawiona na 
rysunku 1. Jak wynika z tej charakterystyki, zawartość niklu w materiałach termo magnetycz
nych powinna być zapewniona z dość dużą dokładnością (dziesiętne części procent). Wyni
kają stąd poważne trudności technologiczne w otrzymaniu materiałów o odpowiedniej tempe
raturze Curie i zarazem o odpowiednich właściwościach metrologicznych. Istotne stało się 
zatem opracowanie właściwych metod badań materiałów termomagnetycznych, pozwalają
cych na dokładne określenie ich właściwości metrologicznych.

Podstawową fizyczną właściwością materiałów termomagnetycznych są odwracalne zmia
ny magnetyzmu w okolicach punktu Curie. W czasie nagrzewania stopy te wykazują stop
niowe zmniejszanie ich własności magnetycznych i po osiągnięciu punktu Curie stają się
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materiałami niemagnetycznymi. Po ochłodzeniu do temperatury początkowej odzyskują one 
taki sam stan magnetyczny jak poprzednio, co oznacza, że zmiana właściwości magnetycz
nych jest dla tych materiałów odwracalna.

C u r ie  P o in t

Rys.l. Zależność punktu Curie od za- Rys.2. Zależność indukcji nasycenia od 
wartości niklu w termomagnety- temperatury
kach Fig. 2. Saturation induction vs. tempera-

Fig.l. Curie point o f Fe-Ni Alloys, as a ture for magnetic material
function of their Ni content

Właściwości materiałów termomagnetycznych są najczęściej wykorzystywane w przyrzą
dach pomiarowych opartych konstrukcyjnie na materiałach magnetycznych, których wyniki 
pomiarów (wskazań) ulegają wpływom wywołanym przez zmiany temperatury podczas ich 
działania, np. mierniki elektryczne, liczniki energii elektrycznej, prędkościomierze lub obro
tomierze samochodowe.

W każdym materiale magnetycznym indukcja magnetyczna oraz indukcja nasycenia 
zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury i odwrotnie. Zależność tę przedstawiono gra
ficznie na rys.2. Stąd, aby uzyskać dużą dokładność przyrządów pomiarowych, konieczna jest 
kompensacja strumienia magnetycznego w żądanym zakresie temperatury. Dodatkowym pro
blemem pojawiającym się wraz ze zmianami temperatury jest fakt, że wraz ze wzrostem tem
peratury powiększa się rezystancja uzwojeń cewek z rdzeniami magnetycznymi przyrządów 
pomiarowych. Powoduje to zmniejszenie prądu (przy zasilaniu napięciowym), a zatem zmia
nę sił magnetomotorycznych tych cewek.

W konsekwencji prowadzi to do zmiany głównego strumienia magnetycznego płynącego 
w materiałach magnetycznych użytych w konstrukcji tych przyrządów. Kompensację wpływu 
temperatury, poprzez stabilizację strumienia magnetycznego, uzyskuje się poprzez zastoso
wanie bocznika magnetycznego wykonanego ze stopu materiału termomagnetycznego.
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2. ZASADA KOMPENSACJI MAGNETYCZNEJ

Zasada stabilizacji głównego strumienia magnetycznego (kompensacji magnetycznej) jest 
pokazana na rysunku 3. Kompensację magnetyczną uzyskuje się przez rozdzielenie głównego 
strumienia magnetycznego Om za pomocą bocznika wykonanego ze stopu materiału termo- 
magnetycznego.

Rys.3. Zasada kompensacji magnetycznej. M -  magnes, C -  bocznik z materiału termoma- 
gnetycznego, U -  szczelina użytkowa 

Fig.3. Principle o f thermal compensation. M -  magnet, C -  shunt (compensating alloy), U -  
useful air gap

Wartość użytecznego strumienia Ou w szczelinie powietrznej, w której jest umieszczony 
np. organ ruchomy miernika, wynosi

Krzywa przebiegu strumienia kompensacyjnego Oc jest odwrotna w stosunku do krzywej 
przebiegu strumienia głównego Om, ponieważ strumień bocznika powinien być odejmowany 
od strumienia głównego. Jeżeli bocznik jest zaprojektowany stosownie do zmian temperatu
rowych indukcji magnetycznej materiału magnetycznego i dobrany jest odpowiedni stop ter- 
momagnetyka, to wartość strumienia użytkowego Ou w szczelinie powietrznej może być 
utrzymywana na stałym poziomie w całym zakresie zmian temperatury.
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3. POMIARY MAGNETYCZNE

W celu spełnienia wymagań temperaturowych różnorodnych przyrządów pomiarowych za
chodzi konieczność stosowania materiałów termomagnetycznych o różnych charakterysty
kach. Przykładowe charakterystyki indukcji magnetycznej nasycenia różnych materiałów 
termomagnetycznych, w funkcji temperatury, przedstawiono na rys.4. Ponieważ temperatury 
punktu Curie materiałów termomagnetycznych są gwarantowane z niedokładnością ± 10 K, 
materiały te produkuje się najczęściej z odstępem wartości znamionowych temperatur punktu 
Curie wynoszącym 20 K.

Rys.4. Zależność indukcji od temperatury w materiałach termomagnetycznych 
Fig.4. Typical magnetic induction vs. temperature

Przedmiotem badań były próbki pierścieniowe o wymiarach 33 mm x 22 mm (średnica 
zewnętrzna i wewnętrzna) oraz grubości 3 m ą  wycięte z taśmy termomagnetycznej. Zgodnie 
z normami [1, 2] stosunek średnic był nie większy od 1.5. Warunek ten zapewnia dostateczną 
jednorodność pola w kierunku promieniowym wewnątrz próbki. Pomiary przeprowadzono w 
przemiennym polu magnetycznym o częstotliwości 50 Hz. Zapewniono sinusoidalny przebieg 
czasowy indukcji oraz jednostajny rozkład natężenia pola w próbce. Szczytową wartość in
dukcji magnetycznej obliczono z napięcia indukowanego w uzwojeniu pomiarowym próbki. 
W celu osiągnięcia pełnego nasycenia indukcji w próbce przyjęto, że natężenie pola magne
tycznego powinno mieć amplitudę 10 kA/m.

Zasadniczą część zestawu pomiarowego stanowi termopermeametr, przedstawiony na 
rys. 5. Służy on do wytworzenia wymaganego natężenia pola magnetycznego (o cylindrycz
nym rozkładzie linii pola) i temperatur w zakresie od - 40 °C do + 80 °C. Temperatury te 
obejmują najczęściej stosowane warunki pracy dla różnych odmian stopów termomagnetycz
nych.
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Rys. 5. Termopermeametr. 1 -  naczynie miedziane w kształcie walca, 2 -  rdzeń środkowy,
3 - uzwojenie wzbudzające, 4 -  uzwojenie pomiarowe, 5 -  badane próbki, 6 -  prze
łącznik, 7 -  autotransformator, 8 -  termometr, 9 -  woltomierz

Fig.5. Termopermeameter. 1 -  copper cylinder, 2 -  central core, 3 -  exciting winding,
4 - measuring winding, 5 -  tested samples, 6 -  switch, 7 -  autotransformer, 8 -  ter- 
mometer, 9 -  voltmeter

Termopermeametr jest dwuściennym naczyniem miedzianym w kształcie walca (1), za
opatrzonym w centryczny pręt (2), również z miedzi, i szczelnie dopasowaną pokrywą mie
dzianą. Zestawienie tych trzech elementów miedzianych tworzy obwód, w którym płynie prąd 
wzbudzający. Na środkowy pręt nałożony jest toroidalny transformator (3), służący do zasila
nia obwodu wzbudzającego. Odpowiednia wartość prądu zapewnia żądaną wartość natężenia 
pola w próbce

Parametrem charakteryzującym odpowiednie właściwości materiałów termomagnetycz
nych jest, zgodnie z normą [1], indukcja magnetyczna mierzona w poszczególnych temperatu
rach i przy określonej wartości natężenia pola. Przyjęto w normie wartość 8 kA/m, jako war
tość maksymalną tego natężenia. Temperatury próbek powinny wynosić 20°C oraz 40°C. 
Istotnym wg normy jest również określenie temperatury Curie.

Wyniki badań próbek różnych materiałów termomagnetycznych, dla różnych temperatur, 
przedstawiono na rys.6. Charakterystyki magnesowania tych materiałów wykazują różny 
przyrost indukcji przy tym samym przyroście natężenia pola. Parametrem różnicującym te 
właściwości jest zatem przenikalność magnetyczna tych materiałów w obszarze nasycenia.

Przenikalność magnetyczna w obszarze nasycenia, co okazuje się bardzo istotne, jest jed
nak stała w szerokim zakresie natężenia pola. Pozwala to na dokonanie badań próbek przy 
znacznie mniejszych wartościach natężenia pola niż zakłada norma. Jest to istotny wniosek z 
punktu widzenia dokładności badań. Okazuje się bowiem, że dla prądu wzbudzającego rzędu 
600 A -  co odpowiada 10 kA/m wartości maksymalnej natężenia pola - obserwowano wzrost 
temperatury próbek, spowodowany ich nagrzewaniem od prądu wzbudzenia. Zmniejszenie 
prądu termokompensatora pozwoli zatem na pominięcie składnika błędu spowodowanego 
przyrostem temperatury od tego prądu
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Rys.6. Charakterystyki magnesowania różnych materiałów termomagnetycznych 
Fig.6. Magnetization curves of various termomagnetic materials

Temperatura [C]

Rys.7. Charakterystyki temperaturowe termomagnetyków -  tg -  punkt Curie 
Fig. 7. Dependence of the saturation flux density on temperature -  Tc - Point Curie

W celu określenia temperatury Curie, wyniki pomiarów przedstawiono w postaci wykresu 
indukcji w funkcji temperatury przy określonym, jednakowym natężeniu pola. Temperaturę 
Curie wyznaczono z przecięcia stycznej do krzywej wykresu (rys.7) w punkcie jej przecięcia 
z osią temperatur. Punkt styczności jest punktem największej stromości krzywej.

Badane materiały, pomimo różnych charakterystyk magnesowania i różnych właściwości, 
charakteryzowały się taką sama wartością temperatury Curie. Parametrem charakteryzującym 
właściwości metrologiczne materiałów termomagnetycznych powinna być zatem nie tylko
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wartość temperatury Curie, ale również stromość opadania charakterystyki temperaturowej. 
Stromość opadania należy wyznaczać w środkowym zakresie temperatury badań tych mate
riałów.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przeprowadzonych badań materiałów termomagnetycznych wyciągnięto nastę
pujące wnioski, które posłużyły do modyfikacji metody badań tych materiałów.

1. Materiały termomagnetyczne należy badać w zakresie natężeń pola do ok. 5 kA/m, czyli 
przy natężeniach pola znacznie mniejszych od wymagań normy. Charakterystyki te po
zwolą na wystarczająco dokładne wyznaczenie przenikalności magnetycznej w obszarze 
nasycenia.

2. Zmniejszenie prądu magnesującego pozwoli na zmniejszenie wpływu nagrzewania się 
badanych próbek i na pominięcie składnika błędu spowodowanego przyrostem tempera
tury od prądu termokompensatora.

3. Parametrami koniecznymi i wystarczającymi do określenia właściwości magnetycznych 
materiałów termomagnetycznych, niezbędnymi do ich zróżnicowania do zastosowań w 
przyrządach pomiarowych są:

-  przenikalność magnetyczna w obszarze nasycenia
-  temperatura Curie,
-  stromość spadku charakterystyki temperaturowej indukcji AB/ AT tych materiałów

4. Z porównania charakterystyk magnesowania badanych materiałów prądem przemiennym 
z charakterystykami uzyskanymi dla tych materiałów podczas badań prądem stałym (fir
ma IMPHY -  Francja) wynika, że odpowiednikiem wartości stałego natężenia pola jest 
wartość maksymalna natężenia pola przemiennego.
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Abstract

Thermomagnetic materials are iron-nickel alloys. Their Curie point (20 -- 30) °C is close to 
the room temperature. There are serious technological difficulties to obtain materials with 
appropriate both Curie point and metrological properties. The basic physical property of 
thermomagnetic materials is the invertible changes of magnetism around Curie point. During 
heating the magnetism of these alloys decreases gradually, and when Curie point is reached 
the alloys become non-magnetic materials. After cooling down to the initial temperature they 
recover the same level of the magnetism (thas is the level which they had before heating) 
which means that the change of magnetic properties of these materials is invertible.

Thermomagnetic materials are also used in measuring instruments. In order to obtain the 
high accuracy of measuring instruments it is necessary to compensate the magnetic flux 
within the required temperature range. To meet the temperature requirements of different 
measuring instruments it is necessary to use thermomagnetic materials with different mag
netic characteristics. The exemplary characteristics of the saturation magnetic flux density 
versus temperature are presented in Fig.4.

The following conclusions can be drawn from the performed investigations:
• thermomagnetic materials should be tested within the magnetic field strength range up 

to 5 kA/m., that is for the magnetic field strength values considerably lower than those 
recommended by the standards. The characteristics obtained during investigations in 
such a range enable the sufficiently accurate determination of the magnetic permeabil
ity in the saturation region ,

• the necessary and sufficient parameters used for determination of the magnetic prop
erties of thermomagnetic materials are:

the magnetic permeability in the saturation region,
-  Curie temperature,

the slope of the temperature characteristic of the magnetic flux density AB/AT 
of these materials.

Thermal compensation is realized by means of a magnetic shunt made of compensating 
alloy. The ring samples of 33 mm x 22 mm dimensions cut out of a thermomagnetic strip 
have been used for investigation. The measurements have been made in an alternating mag
netic field of 50 Hz frequency. The sinusoidal magnetic flux density and distribution of the 
magnetic field strength in the sample have been provided.

The results of investigation of various thermomagnetic materials for different temperatures 
are presented in Fig.6. The magnetization curves of these materials show various increments 
of the magnetic flux density at the same increment of the magnetic field strength.

The magnetic permeability of these materials is constant in the wide range of magnetic 
field strength (in saturation region). Investigation of the samples can be made at considerably 
smaller values of the magnetic field strength than those resulting from the standards. It is es
sential considering the accuracy of investigation.
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ANALIZA ZBIEŻNOŚCI AKTYWNYCH RÓWNONAPIĘCIOWYCH 
KOMPARATORÓW ADMITANCJI PRZEZNACZONYCH DO 
SZEROKOPASMOWYCH BADAŃ DIELEKTRYKÓW

Streszczenie. W artykule przedstawiono sposób analitycznego określenia wartości 
kąta zbieżności y , będącego miarą zbieżności komparatora admitancji w założonym 
zakresie częstotliwości wraz ze wskazaniem optymalnego rozmieszczenia par (p,q) 
elementów nastawnych dla przypadków pomiaru składowych (ReYx, ImYx) i (ImYx, 
tg5x) badanego dielektryka.

CONVERGENCE ANALYSIS OF ACTIVE EQUIVOLTAGE 
ADMITTANCE COMPARATOR CIRCUIT USED FOR WIDE-BAND 
INVESTIGATIONS OF DIELECTRICS

Summary. In the paper the analytic procedure of determining the convergence angle 
value y which is a measure of the admittance comparator circuit convergence has been 
presented. The comparator can be used in the assumed frequency range The optimal 
distribution of the pairs of the setting elements (p, q) for the case of measurement of the 
admittance components (ReYx, ImYx) and (ImYx, tg5x) of the investigated dielectrics 
have been given as well.

1. WPROWADZENIE

W zmiennoprądowych badaniach dielektryków występuje potrzeba wyznaczenia często
tliwościowych zmian ich parametrów typu immitancyjnego, np. składowych admitancji 
(ReYx, ImYx) oraz (ImYx, tg5x) w dostatecznie szerokim zakresie częstotliwości, np od 10'3 
Hz do 10+6Hz [1, 6, 7].

Jedną z klas układów najlepiej nadających się do tego celu może być klasa równonapię- 
ciowych komparatorów admitancji z zastosowaniem aktywnych przetworników typu i/u
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o ogólnym schemacie ideowym przedstawionym na rys.l, opisanym następującym równa
niem przetwarzania [1]:

AU — Ux —UN = (Hx Ix ~ H n I n) = Eg 0*  Hx ~ ^ n H n )> 0)

gdzie: AU -  sygnał wyjściowy komparatora,
Ux, Un -  sygnały napięciowe podlegające kompensacji w obwodzie wskaźnika zera 

WZ,
Hx, H n -  transmitancje zastosowanych przetworników i/u w torach prądów Ix i I n 

płynących przez komparowane admitancje: badanego dielektryka Yx i 
zastosowanego wzorca Yn,

Eg -  źródło napięcia zasilającego układ komparatora,

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

Yn (2)
H x

Rys.l. Schemat ideowy ogólnego układu komparatora admitancji z kompensacją napięć 
Ux i UN

Fig. 1. Schematic diagram of the general admittance comparator circuit with compensation of 
voltages Ux and U n
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Zbadanie zbieżności ma szczególne znaczenie dla pracy komparatora w przykładowym za
kresie najmniejszych częstotliwości (10'3 - 10) Hz, gdyż umożliwia znaczne skrócenie czasu 
jego równoważenia [1, 6], co jest równoznaczne ze skróceniem czasu pomiaru parametrów 
immitancyjnych badanego dielektryka. Uzyskanie krótkiego czasu pomiaru ułatwia ponadto 
spełnienie w układzie komparatora warunków bezpośredniego odczytu, co omówiono w pra
cy [1],

W dalszym ciągu celem przeprowadzonej analizy zbieżności będzie podanie warunków, 
których spełnienie umożliwia uzyskanie maksymalnej zbieżności w dostatecznie szerokim 
zakresie częstotliwości.

2. ANALIZA ZBIEŻNOŚCI DLA ROZPATRYWANEGO UKŁADU KOMPARATORA

Zbieżność komparatora admitancji można określić poprzez podanie tzw. kąta zbieżno
ści y  , zdefiniowanego w sposób następujący [1, 7]:

gdzie 
AU 

P. q

Możliwe są przy tym następujące warianty (I), (II) i (III) rozmieszczenia elementów na
stawnych (p,q):

(I) -  elementy nastawne p i q umieszczone są w dowolnym, lecz tym samym bloku
chematu komparatora wg rys. 1 (wybranym spośród bloków przetworników i/u o 
transmitancjach Hx, HN i bloku wzorca admitancji Y n ) ,

(II) -  elementy nastawne p i q umieszczone są w różnych blokach schematu komparato
ra wg rys.l. (wybranym spośród bloków przetworników i/u o transmitancjach Hx, 
H n  i bloku wzorca admitancji Y n ) ,

(III) -  elementy nastawne p i q umieszczone są w różnych blokach schematu komparato
ra wg rys.l (wybranym spośród.bloków przetworników i/u o transmitancjach Hx, 
H n  i bloku wzorca admitancji Y n ) ,  z  tym jednak, że są to elementy tego samego 
rodzaju: ( p x ,P n ) ,  (px,pv), (P n ,P y ) ,  (qx,qN), (qx,qv) i (qN,qv).

Dla sygnału wyjściowego komparatora (1) wartość kąta zbieżności y określonego za po
mocą definicji (3) można zapisać następującym wzorem:

7 = Arg'  8 A U X 

dp
-Arg 8a u y

(3)

-  sygnał wyjściowy komparatora, opisany za pomocą zależności (1),
-  elementy nastawne, pozwalające na sprowadzenie komparatora do stanu komparacji 

(AU = 0).
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gdzie:
(p,q) -  para elementów nastawnych wybrana z następującego zbioru elementów:

{(px = Re Hx, qx = Im Hx); (pN = Re HN, qN = Im HN);
(py = Re Yn, qy = Im Yn)} wg wariantów (I) -(III).

Stąd obliczone na podstawie wzoru (4) wartości kątów zbieżności y przy zastosowaniu
następujących oznaczeń:

<Px = ArS Yx . (5a)

<Pn = ArgH  N , (5b)

<py =ArgYN . (5c)
zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Wartości kątów zbieżności y dla poszczególnych wariantów (I) - (III) rozmieszczenia 
par (p,q) elementów nastawnych komparatora

W a  B lo k  H x B lo k  H n B lo k  Y n K ą t z b ieżn o śc i y

r iant R e H x Im  H x R e H n Im  H n R e Y n Im  Y n

I

P x qx 7t

~2

Pn qN n

Py qv
2

Px qN
+ f ~ O r  ~ <Px)

qx Pn
-  —  -(<Py +(Px )

II Px qy
+  ^  +  (<Px ~<Pn )

qx Py
+ ( ? n )

Pn qy ~ - ( <Py +<Pn )
qN Py

Px Pn <Px -<Py

qx qN
III Px Py <Px -<Pn

qx qv

Pn Py (Py ~<pN

ÓN
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Z porównania danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że wariant (I) rozmieszczenia
71

par (p, q) elementów nastawnych pozwala na uzyskanie maksymalnej zbieżności y  -  ± — , 

niezależnie od częstotliwości. Dla wariantów (II) i (III) -  odpowiednie wartości kątów zbież

ności y nie osiągają wartości maksymalnej y  = ± ~ , a ponadto są one zawsze zależne od

częstotliwości f, ponieważ: <px  = ę>x(f),<PN -  <Pn ( / )*  <Py = (pYi f ) .
Ponadto cechą charakterystyczną wariantu (III) wyboru rozmieszczenia par (p, q) elemen

tów nastawnych jest to, że dla szczegółowych równań komparacji składowych mierzonej ad- 
mitancji Yx zapisanych w postaci [1]:

p p y  _  Px (Pn Pr  - £ 7r ) + <l x  (Pn ‘Ir  + I n P r )K e r *      , (6a)
Px+<lx

lm y  -  P x  Í P n  Qy  + ( Hn P r )  1 x  Í P n  Pr Q n Q y )  ^g ^

P l  + < i 2x

tg 5X =_  P x ÍP n P y Qn 9r)~h Qx ÍPn Qr Q n  Pr  )

P x  (P n  I r  + Q n  P r )  Qx CP n  Pr  I n  Qr)
(6c)

wybór par: (px, P n ) ,  (px, P y ) ,  (qx, qN), (qx, qy), (P n , P y)  i (qN, qy) nie pozwala na spełnienie 
warunków bezpośredniego odczytu i zrównoważenia komparatora przy jednoczesnym pomia
rze obydwu składowych admitancji (ReYx, ImYx) lub (ImYx, tg5x) badanego dielektryka. 
Z tego też względu wariant (III) nie będzie w dalszych rozważaniach brany pod uwagę.

3. OGRANICZENIA WYBORU OPTYMALNEJ PARY (P, Q) ELEMENTÓW 
NASTAWNYCH KOMPARATORA

Ostateczny wybór optymalnej (z punktu widzenia zbieżności komparatora) pary elemen
tów nastawnych (p, q) zależeć będzie zatem od [1]:

a) wyboru konkretnej pary składowych admitancji (ReYx, ImYx) lub (ImYx, tg5x) bada
nego dielektryka, podlegających pomiarowi,

b) spełnienia warunków zadowalającej czułości,
c) spełnienia warunków bezpośredniego odczytu,
d) wyboru rodzaju wzorca, (stały lub nastawny) odpowiednich składowych admitancji 

Yn, tj. (ReYN, ImYN) lub (ImYN, tg5N).
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Ad a) Można pokazać [1, 7], że wariantowi (I) rozmieszczenia par (p,q) elementów na
stawnych odpowiada pomiar składowych (ReYx, ImYx), natomiast wariantowi (II) -  odpo
wiednio pomiar składowych (ImYx, tg5x) badanej admitancji dielektryka.

Mając zatem na uwadze, że

gdzie: 8 x ,  S y  -  kąty stratności badanego dielektryka i wzorca, wartości odpowiednich ką
tów zbieżności y dla obydwu wariantów (I) i (II) pomiaru składowych admitancji badanego 
dielektryka zestawiono w tablicy 2.

Ponieważ w praktyce [6] częściej dokonuje się pomiaru składowych (ImYx, tg5x) bada
nych dielektryków, to z tego punktu widzenia w pierwszym rzędzie należy wybrać następują
ce pary elementów nastawnych komparatora: (px, qi>j) lub (px, qy). Wybór pozostałych par (p, 
q) dla pomiaru składowych (ImYx, tg5x) ma znaczenie drugorzędne i jest niekorzystny, gdyż 
wartość kąta zbieżności y jest wtedy zależna wprost od wartości kąta cpN = <PN(f), a tym
samym od częstotliwości f, co wpływa na ograniczenie zakresu poprawnej pracy zarówno 
samego przetwornika i/u, jak i-  całego układu komparatora [3, 4],

Ograniczeń takich nie ma, przy pomiarze składowych (ReYx, ImYx) badanej admitancji i 
wówczas wszystkie pary: (px, qx), (P n , qNi) i (py, qy) są pod tym względem wzajemnie rów
noważne,

Ad b) Warunkiem zadowalającej czułości komparatora w przyjętym zakresie częstotliwo
ści jest spełnienie relacji [5]:

oznaczają odpowiednio bezwzględną czułość komparatora i zakładaną, minimalną wartość tej 
czułości w zakładanym zakresie częstotliwości pracy komparatora.

Zatem relację (8) można przepisać w postaci

(7a)

<Pn = A rg H  N , (7b)

(7c)

(8)
gdzie:

(9)

gdzie: px = Re Hx, qx = Im Hx i odpowiednio pxmin = Re Hxmi„, qxmm = Im Hjc,™.
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Stąd wniosek, że najłatwiej jest spełnić wymaganie zadowalającej czułości (9) dla pomiaru 
składowych (ReYx, ImYx) dokonując wprost wyboru tych par (p, q), które nie zawierają 
składowych px i qx, tzn par (p», qN) i ( P y , qy) Taki sposób postępowania jest nie do przyję
cia w przypadku pomiaru składowych (ImYx, tg6x), gdyż wówczas dla wyboru par ( p n , qy) 
i ( p y > qN) kąt zbieżności y jest funkcją częstotliwości f: y = n - ( p N = n  - <pN ( / ) .  Zatem 

dla tego wariantu pomiaru składowych (ImYx, tg6x) należy dokonać wyboru następujących 
par: (px, qN) i ( p n , qx), przy czym wtedy zgodnie z relacją (9): p x  > p Xmm i qx > qXmm .

Tabela 2
Wartości kątów zbieżności y dla dwóch wariantów pomiaru składowych 

(ReYx, ImYx) oraz (ImYx, tg5x) badanej admitancji dielektryka

Składowe Blok Hx Blok Hn Blok Yn Kąt zbieżności y

Yx ReHx Im Hx Re Hn Im Hn ReYN Im Yn

(ReYX)
Px qx n

2

ImYx) Pn qN n  + — 
2

Py qy

Px qN TT . _ o \
+ ~ S x ) * + —

(ImYx,

tgóx)

qx Pn 71 /  O  C S  71+ — -(<?r + s x )  ® + —

Px qy

8.18*1*1

qx Py ~{(Pn + S x ) í s -(Pn

Pn qy n - { c p N + S N) & 7T-<pN

qN Py

Ad c) Warunki bezpośredniego odczytu dla omawianego układu komparatora prowadzą do 
następujących układów równań wzajemnie niezależnych [2]:

-  dla pomiaru składowych (ReYx, Im Yx) admitancji Yx:
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dla pomiaru składowych (Im Yx, tg8x) admitancji Yx:

Im Yx  = /, {q)Im Yx  = l2{p)  

tg  S x  = m {(q)
lub

tg ̂  = m 2(p )
(U)

W wyniku przeprowadzonych szczegółowych rozważań dla wszystkich możliwych przy
padków rozmieszczenia par (p, q) elementów nastawnych komparatora uzyskano następujące 
wnioski ogólne dotyczące warunków bezpośredniego odczytu dla układu komparatora z rys. 1 
[1,2]:
1) nie jest możliwe spełnienie warunków bezpośredniego odczytu dla obydwu wariantów 

pomiaru składowych (ReYx, ImYx) i (ImYx, tg5x) badanego dielektryka przy wyborze 
pary (px> qx),

2) warunkiem koniecznym bezpośredniego odczytu przy pomiarach składowych (Re Yx, Im 
Yx) mierzonej admitancji Yx jest umieszczenie obu elementów nastawnych (p, q) w jed
nym z bloków H x, H n lub Yn (por. schemat komparatora wg rys. 1). Natomiast w przy
padku pomiaru składowych (Im Yx, tg 8x) -  warunkiem koniecznym jest rozmieszczenie 
par (p, q) elementów nastawnych w różnych blokach, wybranych spośród H x, H n i Y n,

3) warunki bezpośredniego odczytu można zapisać w bardziej ogólnej postaci za pomocą 
następujących wzorów:

lub

Arg A = 0 lub - / 2  

Arg  B  = Arg  A

A r g A =  0 lub ± n/ 2 

Arg  B  = Arg  A  ±  ̂

(12)

(13)

gdzie: A, B  e  {H n , H x ,Yn }, a sposób przyporządkowania Hn, Hx i Yn do wielkości A, B 

występujących we wzorach (12) i (13) wynika z tabeli 3. Spośród dwóch możliwych do wy
boru ogólnych warunków bezpośredniego odczytu wg relacji (12) i (13) -  znacznie prostszym 
w technicznej realizacji wydaje się przyjęcie warunku określonego relacją (12).

Najlepszą techniczną realizacją warunków bezpośredniego odczytu dla układu komparato
ra wg rys.l jest zapewnienie warunku określonego relacją (12) dla wielkości 
A ,B  e  {H n , H x ,Yn } występujących odpowiednio w tabeli 3, tzn. dokonanie wyboru par:

(P n , qN), (py, qv), (P n, qx), (pv, qx), (Pn, qv) i (P y, qn)-
Ad d) Wybór rodzaju wzorca Yn (stały lub nastawny) ma podstawowe znaczenie przy oce

nie niepewności pomiaru odpowiednich składowych badanego dielektryka. Z  tego też wzglę
du zastosowanie wzorca stałego (py = const, qy = const) powoduje, że wybór przy pomiarach 
składowych (ReYx, ImYx) oraz (ImYx, tg8x) ograniczony jest odpowiednio do par: (px, qx) i 
(P n , q n )  oraz (px, q N ) i (P n , qx).
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Tabela 3
Wartości współczynników A i B występujących w ogólnych warunkach 

bezpośredniego odczytu (12) i (13) [2]

(p, q) ( P n , qw) (P y , qv) (Px, qn) ( P n , qx) (Px, qv) ( P y , qx) (P n , qv) (py, qw)
A Y n Hn Hx

B Hx y n Hn h n

Y n

4. WNIOSKI

Podsumowując wyniki analizy zbieżności omawianego układu komparatora i uwzględnia
jąc wszystkie ograniczenia wyboru optymalnych par (p, q) elementów nastawnych uzyskano 
następujące wnioski ogólne:
1) przy pomiarach składowych (ReYx> Im Yx) mierzonej admitancji Yx konieczne jest 

umieszczenie obu elementów nastawnych (p, q) w bloku HN (por. schemat komparatora 
wg rys. 1), tzn. wybór pary (pN, qN), dla której

/  \
P x Pr  + Qx <7r

2) w przypadku natomiast pomiaru składowych (Im Yx, tg 5X) -  warunkiem koniecznym jest 
rozmieszczenie par (p, q) elementów nastawnych w blokach Hx i Hn, tzn. wybór pary (pn, 
qX)> gdzie q x  ^ q Xmin, dla której

Im Yx  = ----  (qY qN ) i tg 8X = p N
<tx \Q n
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Abstract

The analytic procedures of determining the convergence of balancing the comparator rep
resented by the angle y have been presented in this paper. The block diagram of the analysed
active, equivoltage comparator circuit used for wide-band investigations of dielectrics has 
been shown in Fig. 1.
Denotations of the symbols used in Fig. 1 are as follows:
Yx, Yn -  measuring and standard admittances,
Hx, Hn -  transmittances of the applied current-to voltage converters,
Eg -  supply voltage of the comparator circuit,
Ix, I n -  currents flowing through the admittances Yx and Yn, respectively,
Ux, Un -  output signals o f the applied current-to-voltage converters compensated in the 
output converter circuit PW.

The principle o f operation of the presented comparator circuit is as follows. The compared 
admittances Yx and Yn represented by the current signals Ix and In are converted by the cur
rent-to-voltage converters with the transmittances Hx and Hn into the voltage signals Ux and 
U n, respectively. For the state of comparison AU = 0 the measured dielectric admittance Yx 
can be calculated from the following equation (see Eq. (2))

Y = ^ N Y 
X H x  "  '

where Hx, Hn - transmittances of the used current-to-voltage converters,
Yx, Yn - measured and standard admittances, respectively.
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The idea of the proposed procedures is based on the convergence angle y definition (Eq.3) 
and the solution of (Eq.4) where (p, q) are the setting elements of the blocks Hx, Hn and Yn( 
(see Fig. 1).
When analysing the influence of various factors on the convergence angle y all the following 
factors should be taken into consideration:
• distribution of the setting elements (p, q) enabling the balance of the comparator circuit,
• requirements o f the maximum sensitivity and the direct reading criteria,
• type of the admittance standard (non - adjustable, adjustable) for the case of measurement 

of the admittance components (ReYx, ImYx) and (ImYx, tg8x) of the investigated dielec
trics, respectively.

The best technical distribution of the setting elements (p, q) is when the setting elements (p, 
q) appeare in:
• the block HN (see Fig. 1), e.g. (p, q) = (pN, qN), - for measurement, of the admittance 

components (ReYx, ImYx),
• the blocks Hx and Hn (see Fig. 1), e.g. (p, q) = (pn, qx), - for measurement, o f the ad

mittance components (ImYx, tg5x)
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KOMPARATOR DO BADAŃ DIELEKTRYKÓW 
Z ZASTOSOWANIEM PRZETWORNIKÓW TYPU I/F

Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe założenia koncepcji budowy 
równonapięciowego komparatora składowych (Gx,Cx) admitancji dielektryków z za
stosowaniem w torach pomiarowych dwóch przetworników typu i/f. Przedstawiono 
schemat blokowy komparatora oraz wyprowadzono zależności pozwalające na ocenę 
podstawowych parametrów metrologicznych proponowanej klasy komparatorów.

COMPARATOR FOR DIELECTRIC INVESTIGATIONS 
WITH USE OF CURRENT - TO - FREQUENCY CONVERTERS

Summary. The paper presents the basic assumptions of an idea of an equivoltage 
comparator circuit of dielectric admittance components (Gx.Cx) with use of two cur- 
rent-to-frequency converters in the measuring channels.The block diagram of the com
parator circuit and the derived dependences enabling evaluation of the basic metrologi
cal parameters o f the proposed comparator class are given as well.

1. WSTĘP

W literaturze dotyczącej zmiennoprądowych badań dielektryków zamieszczono wiele opi
sów układów pomiarowych należących do różnych klas układów, przykładowo -  układów 
zrównoważonych: mostkowych (np. mostek Scheringa), kompensacyjnych, czy też kompara-
cyjnych. Z przeprowadzonego przeglądu literatury dotyczącej klasy równonapięciowych
komparatorów admitancji dielektryków [2, 6] wynika, że jedną z klas układów umożliwiają
cych szerokopasmowe badania dielektryków (np. w zakresie od 10'3 do 106 Hz) może być 
klasa równonapięciowych komparatorów admitancji o schemacie blokowym przedstawionym 
na rys.l.

W układzie komparatora o schemacie blokowym podanym na rys. 1. komparowane admi- 
tancje: badanego dielektryka Yx i wzorca Yn zostają przetworzone na odpowiadające im
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sygnały prądowe Ix  i In , które następnie są przetwarzane za pomocą przetworników prądu 
typu i/w o transmitancjach H x  i H n na proporcjonalne sygnały Wx i wn tego samego rodzaju 
(np napięciowe [2] lub prądowe [7]).

Rys. 1. Schemat blokowy równonapięciowego komparatora admitancji dielektryków 
Fig. 1. Block diagram of equivoltage dielectric admittance comparator

Zadaniem przetwornika wyjściowego PW (o nie zaznaczonym na rys. 1. sygnale wyjścio
wym w) jest porównanie (kompensacja) sygnałów wyjściowych przetworników wx i wn tego 
samego rodzaju, co prowadzi do następującego równania przetwarzania komparatora :

w = / K  -  w* ) = f{Eg Yx H x - E J n H n)= Eg f{Yx H x -Yn H n), (1)

lub

= f
E J x H x
KE J n H n = • /

YX H X 

\  yn H  n j
(2)

i wynikającej odpowiednio -  dla stanu w = 0 lub stanu w = 1 równania komparacji:

V  -  — TJ L v

X H y N '
(3)

gdzie:
Eg -  źródło napięcia zasilającego układ komparatora,
wx, wn -  sygnały napięciowe podlegające porównaniu (kompensacji) w obwodzie prze

twornika wyjściowego PW,
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Yx, Yn -  admitancje badanego dielektryka i zastosowanego wzorca,
Hx, Hn -  transmitancje zastosowanych przetworników i/w o równaniach dających się spro

wadzić do postaci:

2. RÓWNANIA KOMPARACJI DLA UKŁADU KOMPARATORA 
Z ZASTOSOWANIEM PRZETWORNIKÓW TYPU I/f

Jak łatwo zauważyć, równanie komparacji (2) obowiązuje zarówno dla przypadku, gdy sy
gnały wyjściowe wx i w n  z  przetworników typu i/w są sygnałami napięciowymi lub prądo
wymi, przy czym wyniki odpowiednich analiz i badań modeli doświadczalnych komparato
rów dla tych przypadków opisano odpowiednio w pracach [2 i 7],

W dalszym ciągu rozważania ograniczono do nieanalizowanego jeszcze przypadku zasto
sowania w miejsce przetworników typu i/w -  przetworników typu i/f. Odpowiedni do tego 
celu schemat ideowy równonapięciowego komparatora admitancji dielektryków z komparacją 
częstotliwości fx i fN zamieszczono na rys.2.

W charakterze przetworników typu i/f można tutaj zastosować monolityczne przetworniki 
a/c realizujące częstotliwościową metodę przetwarzania, np. układy serii VFC (typu W C100, 
VFC101, VFC121 lub VFC320) produkcji firmy Burr-Brown [1],

Zasada działania takich przetworników jest następująca. Prądy wejściowe (odpowiednio) o 
wartościach ix(t) i ¡nÓ) są całkowane w wewnętrznym integratorze układu przetwornika i/f 
w czasie od to do czasu to  +r, kiedy to napięcie wyjściowe integratora osiąga wartość napięcia 
odniesienia U r:

(4a)

(4b)

(5a)

(5b)
»0

gdzie:
to -  początek przetwarzania (start przetwornika i/f), synchronizowany na ogół przebie

giem zewnętrznym doprowadzonym do wejścia synchronizacji przetwornika, 
t -  czas całkowania integratora,
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kx, kN -  stałe przetwarzania integratorów przetworników i/f, 
U r -  napięcie odniesienia przetwornika i/f,

'* ( 0  =  K I ’K I  sin (a)t + <px ),

iw (0  =  |£ ,i |- |rw|sm(£yi +  ipw), 

\rx \ = ylG2x + w 2C 2x , 

\yn\=Jg 2n+ w 2c 2n ,

<Px =ArgYx = - |  - S x |, (Pn ~ A rg Y N = -
K

U
- S K

Rys.2. Schemat ideowy równonapięciowego komparatora admitancji dielektryków z kompa- 
racją częstotliwości fx i fN 

Fig.2. Schematic diagram of equivoltage dielectric admittance comparator for comparison of 
signals wx and wn with frequencies fx and fN

Dla x «  T  = ----  obowiązują przybliżone relacje
co

(6)
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co pozwala zapisać równania (5a) i 5b) w postaci

UR u sr  = -----^ ---- =  - s  . (7)
k x  O o )  k N  ' n  i 1 o )

Na wyjściu przetwornika i/f uzyskuje się wtedy impulsy prostokątne o częstotliwości fx
lub fw, proporcjonalnej do wartości sygnału wejściowego, tj. odpowiednio prądów ¡x(to) i
iN(to):

f x = A x }L = h i A o), (8)
r UR

f  — A  ̂ _  kN ‘n 0  0)
J n ~ 7~t >

gdzie:

N ~  ~  T .  > ( 9 )
x UR

A i A  -
x ~ U N ~ U  'U R U R

Wtedy dla stanu komparacji w = Olub stanu w = 1 wynika równość częstotliwości
f x  = / n ’ a stąd na podstawie zależności (8) i (9) obowiązuje równość:

'x  (;o ) =  *n Oo ) > (lOa)
lub

kx \Yx |s in ( a t 0 +<px )= kN |FW|sin(ra/„ +  <pN) (1 Ob)

Równanie komparacji (lOa) lub (lOb) jest równoznaczne z obowiązywaniem następują
cych szczegółowych równań komparacji:

• składowych biegunowych

kx \ Yx\ = kw\YN\ ' <PX = <PN. (H a)

• składowych prostokątnych

^ | ł ^ | c o s ^  = ^ 1 ^ 1  c o s ^  i kx \Yx \sm(px = k N ^ N\ s m ę N . (1 lb)

Dla

\Yx\ = ^Gx+a>2C l ,

\Yn \ = j G f ^ c [ ,
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<Px = ArgYx

<Pn = Ar8 YN =

szczegółowe równania komparacji (1 la) lub (1 lb) można zatem sprowadzić do postaci (por. 
wzór (3)):

Gx, Cx -  konduktancja i pojemność badanego dielektryka o admitancji Yx.
W praktyce [1, 8] monolityczne przetworniki i/f pracują dla ściśle określonej polaryzacji 

prądów wejściowych ix(to) i ¡N(to) -  np. tylko dodatniej lub ujemnej.
Problem ten można rozwiązać dokonując odpowiedniego sterowania przetwornika i/f 

przebiegiem zewnętrznym doprowadzonym do wejścia synchronizacji przetwornika, tj. za
pewniając wybór odpowiedniej chwili czasu to, dla której zachodzą jednocześnie następujące 
relacje: ¡x  (to ) ^ 0 i iN( t o ) ^ 0  lub ¡ x ( t o ) ^ 0  i i N ( t o ) < 0 .  Ostateczny wybór sposobu 
sterowania jest zależny od wyboru konkretnego układu przetwornika, przy czym przetwarza
nie prądów o dodatniej polaryzacji wymaga na ogół mniejszej liczby elementów zewnętrz
nych dołączanych do przetwornika i/f [1],

Drugim sposobem rozwiązania tego problemu jest zastosowanie odpowiednich układów 
prostowników zbudowanych na bazie wzmacniaczy operacyjnych [8], podłączonych do wej
ścia przetwornika i/f. Z jednej strony jest korzystne, ponieważ zapewnia to większą czułość 
przetwarzania prądów i x ( t )  i ¡ N ( t ) ,  natomiast z drugiej strony powiększa się wtedy liczbę 
przetworników włączonych łańcuchowo w obydwu torach przetwarzania prądów ix(t) i  ¡ N ( t ) ,  

gdyż wówczas należy zastosować odpowiedni przetwornik i/u [2, 5, 8] podłączony do wejścia 
układu prostownika.

3. OCENA PRZYDATNOŚCI ANALIZOWANEGO UKŁADU KOMPARATORA 
DO BADAŃ DIELEKTRYKÓW

W dalszym ciągu ocenę przydatności analizowanego układu komparatora do badań dielek
tryków przeprowadzono analizując jego podstawowe właściwości metrologiczne, tj.:

1) czułość,
2) zbieżność,

(12a)

(12b)

gdzie:
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3) bezpośredni odczyt mierzonych składowych admitancji badanego dielektryka,
4) niepewność pomiaru składowych admitancji badanego dielektryka.

Ad 1. Czułość komparatora S, zdefiniowano w sposób następujący [9]:

(13)

(14)

Uzyskanie zadowalającej czułości komparatora, tj. spełnienie warunku [2]:

S  > S\ „min > (15)

gdzie: Sml„ -  minimalna, założona wartość czułości S komparatora,

nie jest trudne zważywszy, że czułość S komparatora zależy zarówno od odpowiedniego do
boru parametrów związanych z zastosowanym przetwornikiem i/f (A, kx, Ur, to), jak też od 
wartości napięcia Eg zasilającego układ komparatora.

Ad 2. Zbieżność komparatora, określona za pomocą tzw. kąta zbieżności y [4]:

p.,q, -  elementy nastawne, pozwalające na sprowadzenie komparatora do stanu komparacji 
w = 0 lub stanu w = 1,

jest maksymalna, jeśli zachodzi równość: y  = ± y  [4, 9],

Można pokazać [2, 4], że dla wyboru pary (p,q) elementów nastawnych w sposób nastę
pujący

(16)

gdzie:

( fw -  sygnał wyjściowy komparatora: w =  f ( f x  -  f N) lub w = f  ,
\ J n  >

p  = GN i q = CN
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i pomiaru składowych (Gx, Cx) badanego dielektryka możliwe jest uzyskanie maksymalnej
K

zbieżności y  = ± — , niezależnej od pulsacji co.

Ad 3. Warunki bezpośredniego odczytu dla pomiaru składowych (Gx, Cx) admitancji Yx 
badanego dielektryka prowadzą do następujących układów równań wzajemnie niezależnych
[3]

Gx  = k \ (p )  i Cx  lub Gx = k2(q) i Cx = l2(p ) ,  (17)
gdzie:
(p, q) -  para elementów nastawnych, pozwalająca na sprowadzenie komparatora do stanu 

komparacji w = 0 lub stanu w = 1.
Również można pokazać [3], że dla wyboru pary (p, q) elementów nastawnych w sposób 

następujący:

p  = GN i q = C N

i pomiaru składowych (Gx,Cx) badanego dielektryka możliwe jest uzyskanie bezpośredniego 
odczytu, prowadzące do szczegółowych równań komparacji składowych (por. (12a, b)):

Gx = k l{ p ) = kf -  P = ^ G n i Cx = l1(q) = ^ L q = ^ L CN . (18)
X  X  kx  X

Ad 4. Wybór rodzaju wzorca Yn (stały lub nastawny) ma podstawowe znaczenie przy oce
nie niepewności pomiaru odpowiednich składowych badanego dielektryka. Z tego też wzglę
du przy ocenie niepewności pomiaru ± S Gx i ± S Cx składowych (Gx,Cx) badanego dielek

tryka na podstawie relacji (18) i wyborze elementów nastawnych

P  = Gn i q = CN

równoznacznych z zastosowaniem nastawnego wzorca -  z uwagi na ograniczoną dokładność 
tego typu wzorców nastawnych ( typu G lub C): -  należy się jednak liczyć z pewnym zwięk
szeniem niepewności pomiaru wyznaczanych składowych ± 5 q x  i ± S ę x :
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AL
dky,

A L
d k y k )T A . M e j

= ± yl(± S kNf  + (± S k J  + i± S c „ f  . (20)

gdzie:
± S kfi, ±  Skx , ±  dGf/, ±  SCn - odpowiednie niepewności wyznaczenia wartości parametrów

ku, kx, G n i C n .

4 PODSUMOWANIE

W pracy przedstawiono nową koncepcję budowy równonapięciowego komparatora admi- 
tancji z zastosowaniem przetworników typu i/f o schemacie jak na rys.2. Z przeprowadzonej 
analizy podstawowych parametrów metrologicznych omawianej klasy komparatorów wynika, 
że jest możliwe ich zastosowanie do pomiaru składowych (Gx,Cx) badanego dielektryka pod 
warunkiem wyboru pary (p,q) elementów nastawnych zgrupowanych w torze wielkości wzor
cowej Yn , tzn. p  = GN\q  = CN .

Równania komparacji ((10a) lub (10b)) dla zaproponowanego układu komparatora umoż
liwiają komparację składowych admitancji badanego dielektryka praktycznie w dowolnej 
chwili czasowej to, co ma znaczenie w przypadku pomiarów dielektryków w paśmie infrani- 
skich częstotliwości [2] i może znacznie ułatwić automatyzację procesu równoważenia kom
paratora. Ewentualna dalsza optymalizacja parametrów metrologicznych omawianej klasy 
komparatorów jest możliwa i wymaga przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy, np. 
zgodnie z metodyką zawartą w rozprawie [2] i wyborem konkretnej aplikacji układowej mo
nolitycznego przetwornika i/f [1],
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Abstract

The paper presents the idea of an equivoltage comparator circuit o f dielectric admittance 
components (Gx.Cx) shown in Fig. 1 
Denotations of the symbols used in Fig. 1 are as follows:
Yx, Y n -  measuring and standard admittances; Yx = Gx + j • co ■ Cx , YN = G N +  j - co • CN,
Hx, Hn -  transmittances of the applied current-to-frequency converters,
Eg -  supply voltage of the comparator circuit,
Ix , I n -  currents flowing through the admittances Y x and Y n , respectively,
wx, wN -  output signals o f the applied current-to-ffequency converters (with transmittances
Hx and Hn, respectively) compared in the output converter circuit PW.

The principle o f operation of the presented comparator circuit is as follows. The compared 
admittances Yx and Y n represented by the current signals Ix and In are converted by the cur
rent-to-frequency converters with the transmittances Hx and Hn into the frequency signals wx 
and wn, respectively. For the state o f comparison w = 0 or w = 1 the dielectric admittance 
components (Gx,Cx) can be calculated from the following equations (see Eq. (12))
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where
kx, kN -  processing constants o f the integrators (included in each current-to-frequency 

conveters with the transmittances Hx and H n, respectively),
G n , Cn -  admittance components of the used standard with the admittance Yn.

The advantages of the proposed comparator circuit with comparison of frequency signals 
wx, wn can be pointed. The most important of them are: high sensitivity and suitability for 
comparison of admittances at infra-low frequency range (of the order o f mHz).
When applying the procedure presented in the paper [2] five metrological parameters o f the 
proposed comparator class have been analysed:
• sensitivity S described by Eq. (13),
• convergence y given by Eq. (16),
• direct reading conditions described by Eq. (17),
• type of the admittance standard (non-adjustable, adjustable),
• measurement uncertainties.

Finally, the presented comparator circuit is suitable for measurement o f the orthogonal 
admittance components (Gx, Cx) of the measured dielectric admittance Yx. The uncertainty 
level o f the measured dielectric admittance components (Gx, Cx) depends on the uncertainties 
± 5kx , ± 8 k ± 5 0n , ± 5 Cn of the parameters kx, kN, Gn i CN, respectively (see Eq. (20)).


