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WPŁYW PARAMETRÓW RESZTKOWYCH KOMPARATORA 
IMPEDANCJI NA WYNIKI KOMPARACJI WZORCÓW 
INDUKCYJNO ŚCI WŁASNEJ 

Streszczenie. W artykule przeanalizowano wpływ parametrów resztkowych 
obwodów pomiarowych komparatora impedancji na dokładność komparacji wzorców 
indukcyjności. Wykonano badania symulacyjne wpływu nierówności pojemności kabli 
łączących wzorce z komparatorem na wartości składowych impedancji wzorców GR1482 
przy wykorzystaniu procedury przestawienia wzorców i bez rewersji wzorców.  
Na podstawie wyników pomiarów wzorców 10 H dla róŜnych kombinacji ich połączeń  
z przyrządem wyznaczono parametry korekcyjne róŜnicowego komparatora 
indukcyjności KWL5. 
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INFLUENCE OF THE RESIDUAL PARAMETERS OF THE IMPEDANCE 
COMPARATOR BRIDGE ON THE INDUCTANCE STANDARD 
COMPARISON RESULTS  

Summary. Influence of residual parameters of an impedance comparator bridge 
measuring circuit on the inductance standard comparison accuracy is analysed in the 
paper. Simulation investigations of the influence of unequal capacitances of connecting 
cables on the impedance components of the GR1482 standard inductors were performed. 
The results obtained by reversion of the standards were compared with those obtained 
from the procedure without reversion. The correction parameters of the KWL5 bridge 
were calculated based on the results obtained for 10 H inductance standards for different 
combination of their connection with the comparator bridge. 

Keywords: residual parameters, impedance comparator bridge, self-inductance standard 

1. WPROWADZENIE 

W Krajowych Instytutach Metrologicznych (ang. NMIs - National Metrology Institutes), 

realizujących jednostki miar róŜnych wielkości fizycznych w danym kraju i przekazujących te 

jednostki do instytutów niŜszych rzędów, niejednokrotnie zachodzi potrzeba wykonania 
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pomiarów porównawczych. Wyznaczenie róŜnicy dwóch wzorców, których wartości 

zazwyczaj są do siebie bardzo zbliŜone, jest - z punktu widzenia dokładności – 

korzystniejszym rozwiązaniem niŜ pomiar wartości kaŜdego ze wzorców z osobna.  

W pomiarach porównawczych wzorców impedancji zastosowanie znalazły komparatory  

o strukturze zrównowaŜonych lub niezrównowaŜonych mostków transformatorowych [1, 2, 3, 

4, 5, 6].  Pojawiają się równieŜ prototypowe cyfrowe układy mostkowe, bazujące na źródłach 

z bezpośrednią syntezą częstotliwości DDS [1],[7]. Schemat ideowy komparatora wzorców 

indukcyjności KWL, naleŜącego do grupy transformatorowych mostków niezrównowa-

Ŝonych, zaprojektowanego i wykonanego w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przedstawiono na rys.1. Głównym jego elementem jest 

precyzyjny symetryczny transformator trójuzwojeniowy, który wytwarza dwa napięcia E1 i E2 

wyrównane z niedokładnością 10-8. Na skutek róŜnicy impedancji komparowanych wzorców 

na przekątnej mostka powstaje napięcie ∆U opisane zaleŜnością (1) [8]: 
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Po przekształceniu zaleŜności (1) otrzymuje się wzór na róŜnicę impedancji: 
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Rys. 1. Schemat ideowy komparatora wzorców indukcyjności KWL 
Fig. 1. Basic circuit diagram of inductance comparator bridge KWL 

RóŜnice rezystancji i reaktancji są odpowiednio równe składowej rzeczywistej i urojonej 

prawej strony równania (2): 
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Napięcie ∆U na przekątnej mostka i prąd pomiarowy Ix (a dokładniej - napięcie 

proporcjonalne do prądu pomiarowego [9]) są rozkładane na ortogonalne wektory i mierzone 

za pomocą woltomierza wektorowego złoŜonego z dwóch identycznych torów woltomierzy 

fazoczułych oraz z toru wytwarzania napięcia kluczującego [9]. Napięcia wyjściowe z torów 

woltomierzy fazoczułych (proporcjonalne do wybranych składowych wektora napięcia ∆U  

i prądu Ix ) przetwarzane są do postaci cyfrowej za pomocą 24-bitowych przetworników A/C 

typu sigma-delta z programowanym filtrem cyfrowym. Oba przetworniki A/C są 

zsynchronizowane i rozpoczynają oraz kończą przetwarzanie dokładnie w tym samym czasie. 

Unika się w ten sposób błędów, wynikających z ewentualnej fluktuacji prądu pomiarowego Ix 

(poniewaŜ iloraz wielkości wyjściowych pozostanie niezmienny). 

Z liczb odczytanych z przetworników A/C mikrokontroler oblicza na podstawie 

zaleŜności (3) i (4) wartości róŜnic rezystancji i indukcyjności porównywanych wzorców  

i wyświetla je na wskaźniku cyfrowym. 

2. PARAMETRY RESZTKOWE W TORZE POMIAROWYM 

2.1. Parametry schematu zastępczego wzorca indukcyjności 

W Krajowych Instytutach Metrologicznych na całym świecie wzorce indukcyjności 

własnej są reprezentowane przez szeregowe połączenie cewki i rezystora, stąd układy 

pomiarowe są przystosowane do wyznaczania parametrów szeregowego dwójnika RL. 

Wartość pojemności skupionej C (rys. 2a), reprezentującej pojemności międzyzwojowe 

wzorca, nie jest wyznaczana w trakcie komparacji i nie występuje na praktycznym schemacie 

zastępczym wzorca (rys. 2b). Pojemność taka istnieje, jednak z punktu widzenia układu 

pomiarowego wchodzi w skład części rzeczywistej (R*) i urojonej (L*) zastępczej impedancji 

wzorca. Laboratoria na całym świecie kalibrując wzorce indukcyjności własnej dokonują 

pomiaru składowej rzeczywistej i urojonej impedancji wzorca (wraz z pojemnością resztkową 

i zewnętrzną), nazywając te wielkości odpowiednio rezystancją i indukcyjnością wzorca. 

Impedancja zastępcza równowaŜnego dwójnika R*L* (rys. 2b) powstałego  

z przekształcenia dwójnika RLC (rys. 2a) wynosi: 
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Rys. 2. Schematy zastępcze wzorców indukcyjności: a) schemat RLC, b) równowaŜny dwójnik RL 
Fig. 2. Circuit diagrams of the inductance standards: a) RLC diagram, b) equivalent RL diagram 

Po przekształceniu otrzymuje się parametry schematu zastępczego równowaŜnego 

dwójnika R*L*: 
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W tabeli 1 przedstawiono przykładowe obliczenia parametrów równowaŜnego schematu 

zastępczego R*L* dla trzech wzorców indukcyjności firmy General Radio o wartościach 

nominalnych 10 mH, 100 mH i 10 H (GR1482-H, GR1482-L i GR1482-T). Przyjęto 

parametry RLC zgodne z danymi katalogowymi wzorców. Wyznaczono róŜnice 

indukcyjności i rezystancji wzorców względem parametrów pełnego schematu RLC. 

Uzyskane wartości parametrów schematu R*L* są mniejsze od parametrów schematu RLC  

o kilkadziesiąt ppm dla wzorca 1482-H (10 mH) i aŜ o kilka procent dla wzorców 1482-T  

(10 H). Wartość ta wykracza poza zakres zastosowań induktora 1482-T. 

  Tabela 1 

RóŜnice parametrów schematu RLC i RL dla wzorców GR1482 przy f = 1 kHz 

Parametry RLC 
(wg specyfikacji 

producenta) 

Obliczone 
parametry R*L* 

RóŜnice 
parametrów 

schematu RLC  
i R*L* 

Oznaczenie 
wzorca 

Wartość 
nominalna 

R L C R* L* δR δL 

1482-H 10 mH 
8,2  

Ω 
10 
mH 

52  
pF 

8,2003 

Ω 
10,0002 

mH 
41 ppm 20 ppm 

1482-L 100 mH 
81  

Ω 
100 
mH 

53  
pF 

81,0339 

 Ω 
100,020
6 mH 

419 
ppm 

206 
ppm 

1482-T 10 H 6400 Ω 10 H 
102  
pF 

6948,185
 Ω  

10,415 
H 

8,5 % 4,2 % 
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W praktyce pomiarowej nieznane parametry R1, L1 wzorca indukcyjności W1 

podlegającego badaniu mogą być wyznaczone przez komparację z innym wzorcem (W2)  

o znanych parametrach R2, L2 (rys. 3). W celu ograniczenia wpływu błędów systematycznych 

spowodowanych róŜnymi impedancjami obu torów pomiarowych komparatora pomiar 

róŜnicy składowych impedancji wzorców wykonuje się dwukrotnie, wykorzystując procedurę 

przestawienia wzorców. Przewody łączące wzorce z komparatorem nie są zamieniane 

miejscami. Pierwotnie wzorzec W1 jest podłączony do wejścia A, a wzorzec W2 do wejścia 

B , po czym następuje zamiana wzorców miejscami i wzorzec W1 jest podłączony do wejścia 

B, a wzorzec W2 do wejścia A komparatora. W efekcie otrzymuje się cztery surowe wyniki 

pomiarów róŜnic składowych impedancji: ∆L12, ∆R12, ∆L21 i ∆R21, gdzie: 

∆L12, ∆R12 - róŜnica indukcyjności i rezystancji wzorców w konfiguracji, gdy wzorzec 

W1 jest podłączony do wejścia A, a wzorzec W2 do wejścia B, 

∆L21, ∆R21 - róŜnica indukcyjności i rezystancji wzorców w konfiguracji, gdy wzorzec 

W1 jest podłączony do wejścia B, a wzorzec W2 do wejścia A. 

Niejednakowe wartości róŜnic tych samych składowych (∆L12 i ∆L21, ∆R12 i ∆R21) 

wynikają z róŜnych impedancji obu torów pomiarowych (ZweA≠ ZweB i Zk1≠ Zk2). 

Końcowe wyniki pomiaru róŜnic składowych impedancji, gdzie skorygowano błędy 

wynikające z niejednakowych impedancji torów pomiarowych, wyznacza się z następujących 

zaleŜności: 
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Przedstawiony na rys. 3 układ nadaje się równieŜ do wyznaczenia parametrów RLC 

pełnego schematu zastępczego wzorca indukcyjności. Wymagałoby to przeprowadzenia 

dodatkowego pomiaru (w którym wzorzec badany zbocznikowany jest znaną pojemnością)  

i wyznaczenia parametrów przez rozwiązanie nadmiarowego układu złoŜonego z dwóch 

równań (6) i dwóch równań (7). W praktyce jednak przeliczenia na dwójnik RLC nie 

wykonuje się, gdyŜ - jak wspomniano - w Krajowych Instytutach Metrologicznych na całym 

świecie wzorce indukcyjności są reprezentowane przez szeregowe połączenie cewki  

i rezystora. 
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Rys. 3. Układ komparacji wzorców indukcyjności własnej 
Fig. 3. Measuring circuit for comparison of self-inductance standards 

2.2. Parametry kabli połączeniowych 

Wzorce indukcyjności własnej są połączone z komparatorem za pomocą kabli 

koncentrycznych o impedancjach Zk1 i Zk2 (rys. 3). Dla tego typu przewodów jest dominujący 

wpływ ich parametrów równoległych Ck i Gk (rys. 4) na składowe impedancji mierzonego 

wzorca indukcyjności.  

PoniŜej wyprowadzone zostaną zaleŜności pozwalające ocenić wpływ konduktancji  

i pojemności kabla łączącego wzorce z komparatorem na parametry wypadkowe wzorca Rx*  

i Lx*.  

Rx

Lx

Ck

Rx*

Lx*

Gk

 

Rys. 4. Wpływ kabli połączeniowych na wartość składowych impedancji wzorca indukcyjności 
Fig. 4. Influence of the connecting cables on the inductance standard components 

W dalszej części rozdziału przyjęto następujące oznaczenia: 

Lx, Rx – indukcyjność i rezystancja szeregowa wzorca indukcyjności przed zbocznikowaniem, 
∗∗∗ += LRZ ωj  – impedancja zastępcza szeregowa po zbocznikowaniu wzorca, 

Ck, Gk  – pojemność i konduktancja kabla dołączonego do wzorca indukcyjności, 

∆L*, ∆R* – przyrosty parametrów względem wartości początkowych Lx, Rx. 
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Impedancja zastępcza wzorca zbocznikowanego kablem o pojemności Ck i konduktancji 

Gk (rys. 4) wynosi: 
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stąd poszukiwane parametry impedancji wypadkowej wynoszą: 
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Przyrosty  parametrów względem wartości początkowych moŜna wyznaczyć  

z następujących równań: 

xLLL −=∆ ∗ * ,                (13) 

  

xRRR −=∆ ∗ * .                 (14) 

 
ZauwaŜmy, Ŝe z punktu widzenia pomiaru porównawczego, w którym końcowe wyniki 

pomiarów składowych impedancji są wyznaczane z zaleŜności (7) i (8), naleŜałoby 

przeanalizować - zamiast wpływu wartości pojemności - wpływ róŜnicy pojemności kabli 

połączeniowych w obu torach na wyniki komparacji wzorców. W tym celu, wykorzystując 

zaleŜności (11)…(14), wykonano badania symulacyjne wpływu róŜnic pojemności kabli 

łączących wzorce z komparatorem na wynik pomiaru róŜnicy indukcyjności i rezystancji 

badanych wzorców. Do badań wybrano trzy pary wzorców GR1482 o róŜnych wartościach 

nominalnych. Symulacje wykonano dla częstotliwości 1 kHz i załoŜono, Ŝe rzeczywiste 

wartości dwóch komparowanych ze sobą wzorców indukcyjności róŜnią się od siebie  

o 10 ppm. Przyjęto, Ŝe kable połączeniowe o nominalnej długości 1 m róŜnią się  

w rzeczywistości o 1 cm. Wartości pojemności dwóch kabli koncentrycznych o długościach 

100 i 101 cm otrzymane w wyniku pomiarów mostkiem RLC wynoszą odpowiednio 87 pF i 

88 pF. W obydwu przypadkach konduktancja zmierzona cyfrowym miernikiem rezystancji 

izolacji MIC-2500 wynosiła 25 pS (rezystancja izolacji równa 40 GΩ). Dodatkowo wykonano 

symulacje dla przypadku, gdy róŜnica pojemności obu torów pomiarowych wynosi 2 pF  
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i 5 pF. W tabeli 2 przedstawiono wyniki przeprowadzonych symulacji wpływu róŜnicy 

pojemności kabli połączeniowych na wartości róŜnic składowych impedancji wzorców. Dla 

wzorców o wartościach nominalnych 10 mH (1482-H) róŜnica 1 pF w pojemnościach kabli 

połączeniowych przekłada się na względny błąd (∆Lrz-∆Lid)/LN pomiaru róŜnicy indukcyjności 

wzorców równy 0,4 ppm i względny błąd pomiaru róŜnicy (∆Rrz-∆Rid)/RN rezystancji wzorców 

około 0,9 ppm. Przy róŜnicy pojemności kabli równej 5 pF błędy te wynoszą, odpowiednio 

dla róŜnicy indukcyjności i rezystancji, 1,9 ppm i 6,5 ppm. Dla wzorców o wartościach 

nominalnych 100 mH róŜnica w pojemnościach kabli równa 1 pF powoduje juŜ błędy 

pomiaru róŜnicy indukcyjności na poziomie 4 ppm i błędy pomiaru róŜnicy rezystancji na 

poziomie 8 ppm. Dla wzorców GR1482-T, których wartość nominalna wynosi 10 H, róŜnica 

pojemności kabli łączących wzorce z komparatorem równa 1 pF przekłada się na względny 

błąd pomiaru róŜnicy indukcyjności wynoszący aŜ 425 ppm i błąd pomiaru róŜnicy 

rezystancji równy 884 ppm. Warto nadmienić, Ŝe w przypadku wzorców 10 H uwidacznia się 

błąd wyznaczenia róŜnicy indukcyjności nawet w przypadku identycznych pojemności kabli 

połączeniowych. Dla kabli o pojemnościach 88 pF błąd ten wynosi 0,7 ppm. W takim 

przypadku, chcąc uzyskać dokładność komparacji przy częstotliwości 1 kHz na poziomie 

pojedynczych ppm, naleŜałoby wyrównać pojemności torów pomiarowych z dokładnością do 

setnych części pF. Wyrównanie pojemności z taką dokładnością nie jest w praktyce moŜliwe. 

NaleŜy podkreślić jednak, Ŝe znaczną poprawę dokładności komparacji uzyskuje się 

wykorzystując, wspomnianą wcześniej, procedurę przestawienia wzorców. W dalszej części 

pracy wykonano badania symulacyjne wpływu róŜnicy pojemności kabli połączeniowych na 

dokładność komparacji wzorców, przy załoŜeniu Ŝe wykonano procedurę przestawienia 

wzorców miejscami i w związku z tym róŜnice składowych impedancji są obliczane  

z zaleŜności (8) i (9). Badania symulacyjne wykonano dla tych samych par wzorców, tych  

samych róŜnic pojemności kabli i  przy tej samej częstotliwości f = 1 kHz. Wyniki badań 

przedstawiono w tabeli 3. Widać tutaj, Ŝe w przypadku zastosowania rewersji wzorców 

róŜnice pojemności kabli połączeniowych nie mają istotnego wpływu na dokładność 

komparacji. O błędach pomiaru róŜnicy indukcyjności (na poziomie 0,007 ppm dla wzorców 

10 mH, 0,07 ppm dla wzorców 100 mH i 7 ppm dla wzorców 10 H) decyduje w tym 

przypadku nie róŜnica, lecz wartość pojemności bocznikującej badane wzorce. Z badań 

wynika waŜny wniosek praktyczny, Ŝe w przypadku wzorców o duŜych wartościach 

indukcyjności nawet przy zastosowaniu rewersji wzorców, równe lecz odpowiednio duŜe 

wartości pojemności kabli wpływają na błędy pomiaru róŜnicy indukcyjności na poziomie 

kilku ppm. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, Ŝe zastosowanie rewersji prawie stukrotnie 

poprawiło dokładność komparacji dla kaŜdej pary wzorców. 
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Tabela 2 
Obliczony wpływ róŜnic pojemności kabli na wartości składowych  

impedancji wzorców GR1482 
 

 

Rzeczywiste wartości 
składowych impedancji 

komparowanych wzorców 

RóŜnica 
składowych 
impedancji  
w idealnym 

układzie 
pomiarowym 

RóŜnica 
pojemności 

kabli 
połącze-
niowych 

RóŜnica składowych 
impedancji 

 w rzeczywistym 
układzie pomiarowym 

W1 W2 

Oznaczenie 
kompa-

rowanych 
wzorców 

L1 R1 L2 R2 
∆Lid ∆Rid ∆Ck ∆Lrz ∆Rrz 

1 pF  
0,001004 

mH 
0,000007 

Ω 

2 pF 
0,001008 

mH 

0,000013 

Ω 
1482-H 

10,001 
mH 

8,2   

Ω 
10,000 

mH 
8,2  
Ω 

0,001 
mH 

0 

5 pF 
0,001019 

mH 

0,000032 

Ω 

1 pF  
0,010395 

mH 
0,000646 

Ω 

2 pF 
0,010784 

mH 
0,001286 

Ω 
1482-L 

100,01 
mH 

81  

Ω 
100,00 

mH 
81 
Ω 

0,01 
mH 

0 

5 pF 
0,011950 

mH 
0,003207 

Ω 

1 pF  
0,00525 

H 
5,66 

Ω 

2 pF 
0,00945 

H 
11,28 

Ω 
1482-T 10,001 

6400  
Ω 

10,000 
6400  

Ω 
0,001 

H 
0 

5 pF 
0,02203 

H 
28,19 

Ω 
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Tabela 3 
Obliczony wpływ róŜnic pojemności kabli na wartości składowych impedancji wzorców  

GR1482 przy wykorzystaniu procedury przestawienia wzorców 
 

2.3. Parametry wewnętrzne komparatora 

Wpływ parametrów wewnętrznych komparatora nie róŜni się istotnie od wpływu 

parametrów kabli połączeniowych i dlatego obydwa zjawiska mogą być analizowane łącznie 

(o ile przewody nie są przełączane równocześnie ze wzorcami). Podobnie jak w przypadku 

parametrów kabli, tutaj takŜe o dokładności komparacji decydują parametry równoległe CweA, 

GweA, CweB, GweB (rys. 3). Przy analizie wykorzystuje się zaleŜności (11) i (12), w których 

pojemności Ck i konduktancje Gk kabli zastępuje się sumą pojemności i konduktancji 

wewnętrznych komparatora i kabli (Cwe+ Ck, Gwe+ Gk). 

 

Rzeczywiste wartości 
składowych impedancji 

komparowanych wzorców 

RóŜnica 
składowych 
impedancji 
w idealnym 

układzie 
pomiarowym 

RóŜnica 
pojemności 

kabli 
połącze-
niowych 

Skorygowana róŜnica 
składowych impedancji  

w rzeczywistym układzie 
pomiarowym 

W1 W2 

Oznaczenie 
kompa-

rowanych 
wzorców 

L1 R1 L2 R2 
∆Lid 

∆Ri

d 
∆Ck ∆Lrzk ∆Rrzk 

1 pF  
0,00100007 

mH 
0,00000006 

Ω 

2 pF 
0,00100007 

mH 

0,00000006 

Ω 
1482-H 

10,001 
mH 

8,2  

 Ω 
10,000 

mH 
8,2  
Ω 

0,001 
mH 

0 

5 pF 
0,00100007 

mH 

0,00000006 

Ω 

1 pF  
0,01000691 

mH 
0,00000562 

Ω 

2 pF 
0,01000695 

mH 
0,00000565 

Ω 
1482-L 

100,01 
mH 

81  

Ω 
100,00 

mH 
81 
Ω 

0,01 
mH 

0 

5 pF 
0,01000707 

mH 
0,00000575 

Ω 

1 pF  
0,0010728 

H 
0,0493 

Ω 

2 pF 
0,0010732 

H 
0,0496 

Ω 
1482-T 

10,001 
H 

6400  
Ω 

10,000 
H 

6400  
Ω 

0,001 
H 

0 

5 pF 
0,0010745 

H 
0,0506 

Ω 
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3. WYRÓWNANIE PARAMETRÓW RESZTKOWYCH OBWODÓW 
POMIAROWYCH KOMPARATORA KWL5 

Komparator KWL5 to najnowszy model komparatora zaprojektowany w Instytucie 

Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej z myślą o komparacjach wzorców 

indukcyjności w szerokim zakresie częstotliwości (od 100 Hz do 10 kHz) i indukcyjności (od 

100 µH do 10 H). Jest przeznaczony do precyzyjnych pomiarów róŜnic impedancji 

włączonych do jego dwu obwodów pomiarowych (rys. 3). KaŜdy obwód zawiera impedancję 

wewnętrzną (ZweA, ZweB) wprowadzaną przez komparator, impedancję kabla (Zk1, Zk2) 

łączącego komparator z komparowanymi wzorcami oraz impedancję wzorca indukcyjności 

własnej (Zw1, Zw2). Impedancje ZweA, ZweB są trwale związane z określonymi wejściami 

komparatora (WeA, WeB), które są zakończone gniazdami JA i JB. Kable połączeniowe K1, 

K2 oraz wzorce W1, W2 mogą być niezaleŜnie zamieniane miejscami. Celem pomiaru 

komparatorem jest dokładne określenie róŜnicy impedancji komparowanych wzorców, 

dlatego wpływ wypadkowych impedancji obwodów wewnętrznych komparatora oraz kabli 

połączeniowych powinien być usunięty z wyniku. MoŜna to zrobić albo przez jak najlepsze 

wyrównanie impedancji wewnętrznych obu obwodów (ZweA, ZweB) oraz obu kabli (ZK1, ZK2), 

albo przez określenie istniejących róŜnic impedancji i wprowadzenie poprawek do wyniku 

pomiaru. Wybrano do realizacji ten pierwszy sposób jako korzystniejszy, poniewaŜ prowadzi 

on do zminimalizowania pewnych błędów składowych w miejscu ich powstania. 

Komparator KWL mierzy róŜnice sum impedancji włączonych w obwodzie A  

i w obwodzie B. Wynikiem pomiaru są róŜnice wypadkowych indukcyjności i rezystancji 

szeregowych obu obwodów pomiarowych, w skład których wchodzą impedancje wewnętrzne 

komparatora, impedancje kabli i impedancje wzorców. W celu wyodrębnienia róŜnic 

związanych z impedancjami obwodów wewnętrznych komparatora, impedancjami kabli i 

impedancjami komparowanych wzorców wykonano pomiary przy róŜnych kombinacjach 

tych elementów składowych (tabela 4). Dla kaŜdej kombinacji połączeń wykonano 10 serii 

pomiarowych i wyznaczono wartości średnie i odchylenia standardowe tych średnich. 

Badania wykonano w laboratorium wzorców impedancji w Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt w Brunszwiku (Niemcy) dla wzorców GR1482-T o wartościach nominalnych 

10 H i oznaczeniach 64003 i 16295 porównywanych przy częstotliwości równej 1 kHz. 

Wyniki uzyskane za pomocą poszczególnych par wzorów róŜnią się, ale uwzględniając 

naturę pomiarów indukcyjności moŜna uznać, Ŝe róŜnice są nieznacznie. PoniewaŜ 

poszczególne wyniki zostały obliczone z róŜnych wzorów, ale na podstawie tych samych 

argumentów zmierzonych w róŜnych warunkach, więc świadczy to o dobrej powtarzalności 

wyników pomiarów i ich wewnętrznej spójności. Spójność poszczególnych wyników 

(obliczonych róŜnic parametrów wejść komparatora, kabli i wzorców) wynika stąd, Ŝe te trzy 
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róŜne grupy wyników zostały obliczone na podstawie tych samych wartości argumentów 

uzyskanych z pomiarów. 

 
Tabela 4 

Wyniki pomiarów róŜnic impedancji przy róŜnych kombinacjach  
wejść komparatora, kabli i wzorców 

 
Wejście KWL5 WeA WeB WeA WeB WeA WeB WeA WeB 

Kabel K1 K2 K1 K2 K2 K1 K2 K1 

Wzorzec W1 W2 W2 W1 W1 W2 W2 W1 

Wynik R1 R2 R3 R4 

µHśr,L∆  6172 -13125 6742 -12650 

µH),( Ls ∆  10,0 19,0 21,0 9,2 

Ω∆ śr,R  6,8 30,1 -20,1 2,0 

Ω∆ ),( Rs  0,12 0,20 0,21 0,07 

   
Wyniki pomiarów wyraŜają róŜnice następujących kombinacji elementów: 

 1W2K2WeB1W1KWeA )()( RZZZZZZ =++−++ , (15) 

 2W1K2WeBW21KWeA )()( RZZZZZZ =++−++ , (16) 

 3W2K1WeB1WK2WeA )()( RZZZZZZ =++−++ , (17) 

 4W1K1WeBW2K2WeA )()( RZZZZZZ =++−++ . (18) 

Z układu równań (15)…(18) moŜna obliczyć szukane róŜnice: 

 )(5,0 41weBweA RRZZ +=− ,  (19) 

 )(5,0 32weBw RRZZ eA +=− ,  (20) 

 )(5,0 312K1K RRZZ −=− , (21) 

 )(5,0 422K1K RRZZ −=− ,  (22) 

 )(5,0 212W1W RRZZ −=− ,  (23) 

 )(5,0 432W1W RRZZ −=− , (24) 

W tabeli 5 zestawiono wyniki obliczeń udziałów impedancji w wynikach pomiarów, 

uzyskane według wzorów (19)…(24), dla wyników pomiarów zestawionych w tabeli 4. 

KaŜdy udział impedancji został wyznaczony z dwu róŜnych wzorów, których argumentami są 

wyniki pomiarów określone równaniami (15)…(18).  
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  Tabela 5 
Wyniki obliczeń udziałów impedancji pasoŜytniczych wejść  

komparatora i kabli oraz impedancji wzorców 
 

 Nr wzoru µH,L∆  Ω∆ ,R  

(19) -3239 4,4 Wejścia KWL5 
ZweA-ZweB (20) -3191 5,0 

(21) -285 13,5 Kable 
ZK1-ZK2 (22) -238 14,1 

(23) 9648 -11,7 Wzorce  
ZW1-ZW2 (24) 9696 -11,1 

 
Wyniki obliczeń róŜnic indukcyjności i rezystancji pasoŜytniczych wejść komparatora  

i kabli (tabela 5) były podstawą do wyznaczenia równoległych parametrów korekcyjnych. 

Parametry te wyznaczono rozwiązując układy równań złoŜone z odpowiednio przekształco-

nych zaleŜności (11) i (12). Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 6.  

 
  Tabela 6 

Wyniki obliczeń parametrów korekcyjnych równoległych 
 

 Ckor, pF Rkor, MΩ 

Wejście A KWL5 0,76 – 

Wejście B KWL5 – 476 

Kabel K1 – – 

Kabel K2 1,4 80 

4. PODSUMOWANIE 

W pracy wykazano, jak istotną rolę w precyzyjnych układach pomiarowych odgrywają 

parametry resztkowe obwodu pomiarowego. Źle wyrównane parametry wewnętrzne przy-

rządu i parametry uŜytych do pomiaru kabli mogą być przyczyną błędów systematycznych o 

wartościach wielokrotnie przekraczających zakładaną dokładność porównania wzorców. 

Wpływy parametrów obwodu pomiarowego są szczególnie widoczne przy komparacji 

wzorców o duŜych wartościach nominalnych. Dla wzorców 10 H nawet przy zastosowaniu 

rewersji wzorców równe lecz odpowiednio duŜe wartości pojemności kabli wpływają na 

błędy pomiaru róŜnicy indukcyjności na poziomie kilku ppm. Zastosowanie rewersji prawie 

stukrotnie poprawia dokładność komparacji, dlatego końcowe, skorygowane wartości róŜnic 

składowych impedancji wzorców zawsze powinno wyznaczać się z równań (8) i (9) 

wykorzystując procedurę przestawienia wzorców.  

W artykule nie analizowano wpływu parametrów szeregowych (indukcyjności  

i rezystancji kabli). MoŜna łatwo wykazać [10], Ŝe wpływ róŜnic szeregowych parametrów 
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resztkowych zostaje całkowicie usunięty z wyniku końcowego przez procedurę przestawienia 

wzorców. Stanowi to istotną zaletę pomiarów komparacyjnych. 

Wykonanie pomiarów róŜnic składowych impedancji dla róŜnych kombinacji 

umiejscowienia kabli i wzorców względem wejść komparatora pozwala wyznaczyć parametry 

korekcyjne dla kabli i wejść komparatora wzorców indukcyjności.  
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Abstract 

A few years ago a precision comparator bridge KWL (Fig. 1) was constructed at the 

Institute of Measurement Science, Electronics and Control, Gliwice, Poland. In the paper was 

proved that very important role in such high-precision measuring instruments play the 

parasitic parameters of the measuring circuit. Unequal internal parameters of the instrument 

and unequal parallel parameters of the connecting cables may cause a systematic errors whose 

values can significantly exceed assumed accuracy of measurement. In Section 2.2 a 

simulation investigation of influence of the unequal capacitances of the connecting cables on 

the impedance components of the GR1482 standard inductors was performed. The 

investigation based on the measuring circuit for comparison of self-inductance standards 

presented in Fig. 3. Change of inductance and resistance difference caused by the capacitance 

of connecting cables can be calculated using Eq. (11) and (12). Influence of the capacitance 

differences of the connecting cables for the impedance components of the GR1482 standards 

is presented in Table 2. Influence of the capacitance differences of the connecting cables for 

the impedance components of the GR1482 standards by the use of the reversion method is 

presented in Table 3. Results obtained by the use of reversion of the standards were compared 

with results obtained without using this procedure. For 10 H inductance standards even equal 

capacitances of the connecting cables cause the errors in the comparison process on the level 

of few ppm. Using reversion method leads to significant decreasing of the measuring errors 

(about 100 times) so the method should be used during comparison of the inductance 

standards at National Metrology Institutes. Then corrected values of the impedance 

components of  standards should be calculated using formulas (8) and (9). 

Based on the results obtained for 10 H inductance standards for different combination of 

its connection with the comparator bridge, the correction parameters of the KWL5 bridge 

were calculated (Table 6). 

 


