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NISKOSZUMNY PRZEDWZMACNIACZ PRZEZNACZONY 
DO WSPÓŁPRACY Z KOMPUTEROWYM SYSTEMEM 
POMIAROWYM 8EA-WNZ  

Streszczenie. Tematyka artykułu dotyczy prowadzonych przez pracowników 
Politechniki Śląskiej badań i prac koncepcyjnych zmierzających do zaprojektowania oraz 
skonstruowania niskoszumnego przedwzmacniacza, przeznaczonego do współpracy 
z komputerowym systemem pomiarowym 8EA-WNZ, który służy do detekcji i loka-
lizacji wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej w transformatorach elektro-
energetycznych. Zasadniczym celem omawianych w artykule prac jest próba optyma-
lizacji parametrów aktualnie wykorzystywanego przedwzmacniacza pomiarowego zbu-
dowanego z zastosowaniem znanego układu INA110KP. W publikacji zaprezentowano 
wyniki badań wskazujące na możliwość opracowania nowego układu przedwzmacniacza 
o znacznie lepszych parametrach w stosunku do poprzednika. Zaprezentowano wybrane 
rozwiązania konstrukcyjne, które bazują na najnowszych scalonych przedwzmacniaczach 
pomiarowych opracowanych w 2012 roku przez firmę Analog Devices. Rezultatem prze-
prowadzonych prac było zbudowanie funkcjonalnego przedwzmacniacza napięciowego 
przeznaczonego do współpracy z systemem komputerowym 8EA-WNZ oraz czujnikami 
pomiarowymi serii WD oraz D9241A. Oferuje on w podstawowej wersji wzmocnienie 
rzędu 70 dB regulowane skokowo i pasmo przenoszenia od 15 kHz do 1,3 MHz. 

Słowa kluczowe: emisja akustyczna, przedwzmacniacz, transformator, wyładowania niezupełne 

THE LOW NOISE OPTIMUM PREAMPLIFIER CAPABLE FOR 
COOPERATION WITH MEASURING 8AE-PD SYSTEM 

Summary. The subject of the article concerns investigations and conceptional works 
realized by scientific workers from Department of Optoelectronics Silesian University of 
Technology aimed at design and construct a low noise preamplifier assigned for 
collaboration with computer measuring system 8EA-PD which serves for detection and 
location of partial discharges by means of acoustic method within power transformers. 
The principal purpose of works presented in the article was optimization of parameters of 
the measuring preamplifier which is used at present and built on a  base of well-known 
INA110KP integrated circuit.The publication contains investigation results which point 
out possibility to construct a new preamplifier with parameters considerably better than 
the predecessor. Chosen constructional solutions, based on the latest self-contained 
measuring preamplifiers, worked out at 2012 year by the firm Analog Devices,  have 
been presented.The result of carried out works was construction of entirely functional 
voltage preamplifier assigned for collaboration with computer measuring 8EA-PD system 
as well as with measuring sensors of WD series and D9241A. It offers in its basic version 
amplification of 70 dB (regulated step by step) and transfer band from 15 kHz to 
1.3 MHz.  
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146  G. Szerszeń 

1. WSTĘP 

W Polsce obecnie eksploatowanych jest kilka tysięcy transformatorów średnich i dużych 

mocy. Ponad 50% polskiej populacji transformatorów jest eksploatowanych dłużej niż 25 lat, 

a więc przekroczyło projektowany okres życia. Główną przyczyną awarii transformatorów są 

uszkodzenia układu izolacyjnego. W następnej kolejności można wymienić awarie 

przepustów oraz podobciążeniowych przełączników zaczepów. Zatem konieczne wydaje się 

ze względu na bezpieczeństwo, a także z powodów ekonomicznych opracowanie skutecznej 

metody wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń. Badania diagnostyczne mają na celu 

określenie stopnia zdatności izolacji do dalszej eksploatacji. Metoda akustyczna pozwala na 

skuteczną detekcję i lokalizację źródeł WNZ w odniesieniu do wszystkich urządzeń 

elektroenergetycznych, w których istnieje możliwość zamocowania przetwornika pomiaro-

wego [4]. Okazuje się także przydatna w ocenie wszystkich typów WNZ. Ważną zaletą 

metody EA jest możliwość przeprowadzenia diagnostyki transformatora bez konieczności 

jego odłączania od systemu energetycznego, w tzw. trybie on-line.  

System badawczy 8EA-WNZ został tak skonstruowany, aby przy niewielkich 

modyfikacjach mógł być wykorzystany do badania WNZ także w innych obiektach niż 

transformatory elektroenergetyczne [2]. Cały proces diagnostyczny można podzielić na dwa 

etapy: rejestrację sygnałów w czasie rzeczywistym oraz analizę zgromadzonych danych. 

W przypadku transformatorów elektroenergetycznych, badania prowadzone metodą EA 

pozwalają na skuteczną detekcję WNZ, ocenę ich intensywności, a także przybliżoną 

lokalizację źródła WNZ [5]. 

Wykorzystywany do badań system pomiarowy działa na ośmiu niezależnych torach 

pomiarowych. Dzięki temu można jednocześnie rejestrować sygnały w ośmiu punktach 

umieszczonych na obudowie badanego transformatora. Wewnątrz urządzenia znajduje się 

zespół wzmacniaczy pomiarowych o regulowanym wzmocnieniu, układ sterujący oraz karta 

pomiarowa PXI1613 firmy National Instruments wraz z chassis PXI1033. Jednostka 

komunikuje się z komputerem przenośnym za pomocą magistrali MXI-Express. W każdym 

torze pomiarowym znajduje się przedwzmacniacz współpracujący z czujnikiem 

wyposażonym w wyjście różnicowe. Oprogramowanie działa w środowisku LabView 

i umożliwia monitorowanie oraz rejestrację sygnałów pochodzących od WNZ. System jest 

w pełni kontrolowany na drodze programowej, wszelkie nastawy są realizowane z poziomu 

aplikacji. Działanie systemu szczegółowo opisano w pracy [7]. Przedwzmacniacze pokazane 

na rys. 1 w pierwotnej wersji zbudowano opierając się na specjalizowanym układzie 

scalonym INA110KP firmy Burr-Brown. Jest to układ, który bazuje na klasycznej 

architekturze wzmacniacza pomiarowego z wewnętrznymi źródłami prądowymi.  

Większość dostępnych scalonych wzmacniaczy pomiarowych ma podobną strukturę 

wewnętrzną złożoną z trzech wzmacniaczy operacyjnych. Wzmocnienie w tej klasie 
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wzmacniaczy może być w łatwy sposób programowane za pomocą jednego rezystora 

zewnętrznego. Wzmacniacz jako całość ma strukturę dwustopniową. Pierwszy stopień tworzy 

wzmacniacz z wejściem i wyjściem różnicowym (DIDO), a drugi stopień jest podstawowym 

wzmacniaczem różnicowym. Właściwości wzmacniacza pomiarowego w znaczący sposób 

zależą od parametrów stopnia pierwszego wejściowego. Zbudowanie wzmacniacza 

pomiarowego o parametrach podanych przez producenta wymaga bardzo starannego 

zaprojektowania układu i obwodów drukowanych. Niedopuszczalne jest stosowanie 

wszelkich podstawek, które z wyprowadzeniami wzmacniaczy i obwodami drukowanymi są 

źródłami napięć termoelektrycznych. Zgodnie z zaleceniami rezystory zewnętrzne do nastaw 

wzmocnień, powinny mieć mały współczynnik TWR na poziomie 5 ppm/K. Dzięki temu 

można zminimalizować skutki wejściowego napięcia i prądu niezrównoważenia. 

 

Rys. 1. Schemat blokowy systemu pomiarowego 
Fig. 1.  Block scheme of the measuring system 

2. ARCHITEKTURA KOŃCOWA PRZEDWZMACNIACZA – KRYTERIA DOBORU 
SCALONYCH WZMACNICZY POMIAROWYCH I OPERACYJNYCH 

Podczas analizy danych katalogowych wykazano się krytycznym podejściem do 

parametrów podanych przez producentów. Poszczególne firmy w różny sposób definiują 

parametry i podają je przy różnych warunkach pomiarowych. Zestaw parametrów jest często 

niepełny i w tej sytuacji należy się liczyć z faktem, że parametry brakujące mają 

przypuszczalnie wartości niekorzystne i ze względów komercyjnych zostały pominięte. 

Architektura końcowa całego przedwzmacniacza jest przedstawiona na rys. 2. Jest ona 

zbliżona do tej zaprezentowanej w pracy [8]. Wprowadzone modyfikacje układowe 

są związane z zastosowaniem nowych wzmacniaczy pomiarowych pełniących rolę 

pierwszego stopnia wzmacniającego. Niezbędna stała się także korekcja wartości elementów 

w kolejnych stopniach wzmacniających i w samym projekcie obwodu drukowanego. 
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Rys. 2. Schemat blokowy przedwzmacniacza z układem zasilania 
Fig. 2. Block scheme of the preamplifier with its supply system 

Zaprojektowany i zbudowany przedwzmacniacz posiada trzy wyodrębnione stopnie 

wzmacniające, spełniające w kolejności następujące funkcje: dopasowania impedancji 

wejściowej do źródła sygnału i jednoczesne wzmocnienie sygnału, wzmocnienie sygnału 

i dopasowania do linii transmisyjnej. Szczegółowy opis poszczególnych stopni 

wzmacniających omówiono na rys. 3. 

 
a)        b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Schematy aplikacyjne wzmacniaczy różnicowych: a) układ AD8421BRMZ  firmy Analog 
Devices, b) układ INA110KP firmy Burr-Brown 

Fig. 3. Application schemes of differential amplifiers: a) AD8421BRMZ system (Analog Devices),  
b) INA110KP system (Burr-Brown) 

Układ U1 na rys. 1 pełni rolę pierwszego stopnia wzmacniającego o wzmocnieniu, które 

można ustalić w zakresie od 1 V/V do 10000 V/V. W docelowym układzie ustalono wartość 

równą 100 V/V. Ze względu na bardzo dobre właściwości szumowe zdecydowano się 

ostatecznie na wybór monolitycznego wzmacniacza pomiarowego AD8421BRMZ firmy 

Analog Devices, który pracuje w typowej konfiguracji zaprezentowanej na rys. 3a. Struktura 
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układu pokazana na rys. 4 zawiera bardzo istotne ze względu na omawiane zastosowanie 

zabezpieczenia ESD. Dzięki temu można wyeliminować zewnętrzne elementy, które 

w dotychczasowych rozwiązaniach miały pełnić takie zabezpieczenie. Układ zaprezentowany 

na rys. 3b jest pozbawiony wewnętrznego układu ESD. Należy zwrócić uwagę, że stosowany 

dotychczas układ INA110KP jest dostępny w obudowie DIP16, co uniemożliwiało 

przeprowadzenie skutecznej miniaturyzacji przedwzmacniacza. Układ AD8421BRMZ jest 

umieszczony w praktycznej obudowie 8MSOP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Schemat uproszczony struktury wewnętrznej układu AD8421BRMZ   
Fig. 4. Simplified scheme of inner structure of AD8421BRMZ system  

 

 

Rys. 5. Charakterystyka wzmocnienia w funkcji częstotliwości dla układu AD8421BRMZ  [13] 
Fig. 5. Characteristic of amplification as a function of frequency for AD8421BRMZ system [13] 

Na rys. 5 i 6 przedstawiono porównanie zależności wzmocnienia w funkcji częstotliwości 

dla układów AD8421 i INA110KP. Dla założonego wzmocnienia G =100V/V układ AD8421 

oferuje dostatecznie szerokie pasmo, które spełnia założone wymagania dla całego układu 

pomiarowego (wystarczające okazuje się wzmocnienie z przedziału od 10 V/V do 2000 V/V, 

co odpowiada wartości zewnętrznego rezystora odpowiednio od 1,1 kΩ do 5 Ω).  
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Rys. 6. Charakterystyka wzmocnienia w funkcji częstotliwości dla układu INA110KP firmy Burr-
Brown 

Fig. 6. Characteristic of amplification as a function of frequency for the system INA110KP (Burr-
Brown) 

Pod względem parametrów, takich jak współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego 

CMRR (min. 100 dB dla 20 kHz i G =100 V/V), prąd zasilania Icc (2,3 mA) i gęstość 

widmowa napięcia szumów (3nV/√Hz), układ AD8421BRMZ firmy Analog Devices okazuje 

się zdecydowanie lepszym wyborem niż układy INA110KP czy AD797 wykorzystany do 

budowy struktury dwuukładowej pokazanej na rys. 7.   

Drugi stopień wzmacniający zbudowano na podstawie układu AD8033AR z wejściem 

FET, który charakteryzuje się niskim poziomem szumów 11 nV/√Hz (f =100 kHz), szerokim 

zakresem napięć zasilających od 5 V do 24 V, dużą szybkością (pasmo przenoszenia do 

80 MHz/-3dB i slew rate 80 V/µs), niskim wejściowym prądem polaryzacji 1 pA i niskim 

poziomem prądu zasilania 3,3 mA.  

Jako trzeci stopień wzmacniający zastosowano układ AD810AR pełniący rolę wtórnika 

napięciowego. Jego zadaniem jest buforowanie wyjścia i dopasowanie impedancji 

przedwzmacniacza do impedancji kabla 50 Ω. Najistotniejszym parametrem przy jego 

wyborze okazał się niski pobór prądu (max. 8 mA), niski poziom szumów 2,9 nV/√Hz oraz 

szerokie pasmo przenoszenia 80 MHz (3dB, G =1 V/V).  

W przedwzmacniaczu znajduje się także układ symetryzatora napięcia zasilania. 

Zdecydowano się ponownie na zastosowanie układu AD8033AR. Warunki pracy nie 

nakładają specjalnych obostrzeń co do parametrów wzmacniacza operacyjnego, stąd wybór 

był podyktowany chęcią ograniczenia różnorodności zastosowanych układów. Działanie 

układu stabilizatora napięć symetrycznych jest opisane w pracy [8]. 
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3. TESTOWANIE PROPONOWANYCH MODYFIKACJI UKŁADOWYCH 

Modyfikacje układowe rozpoczęto od zaprojektowania wzmacniacza pomiarowego 

zbudowanego z zastosowaniem wzmacniaczy operacyjnych AD797 [13]. Na rys. 7 

przedstawiono schemat ideowy tej wersji wzmacniacza. Topologia bazuje na dwóch 

wzmacniaczach operacyjnych. Układ charakteryzuje się dużą impedancją wejściową, 

a wzmocnienie może być w łatwy sposób regulowane poprzez dobór wartości rezystorów R3 

i R4. Wartość współczynnika CMRR zależy od stosunku wartości rezystorów zewnętrznych 

R1/R3 oraz R2/R4. Rekomendowana wartość wynosi R1=R3 i R2=R4. Jak wykazały późniejsze 

badania, prezentowany układ posiadał pasmo przenoszenia od 20 kHz do 70 kHz. 

Wprowadzenie modyfikacji wartości elementów nie wpłynęło zasadniczo na poszerzenie 

pasma, co przedstawiono na rys. 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Schemat wzmacniacza pomiarowego zbudowanego z dwóch niskoszumnych wzmacniaczy 
operacyjnych AD797 

Fig. 7. Scheme of the measuring amplifier built from two low-noised operational amplifiers AD797 

Rozwiązanie układowe, opisane w rozdziale 2, okazało się rozwiązaniem docelowym. 

Badania symulacyjne poprzedzające wykonanie nowych prototypów przedwzmacniaczy były 

prowadzone przy użyciu oprogramowania Multisim Component Evaluator dostarczanego 

przez firmę National Instruments. Wybór tego środowiska SPICE był podyktowany 

wcześniejszym wyborem układów firmy Analog Devices jako rozwiązania docelowego. Dla 

porównania należy dodać, że symulacje dla układów firmy Burr-Brown były prowadzone 

przy użyciu oprogramowania Tina9 Texas Instruments. Na rys. 8 i rys. 9 przedstawiono 

charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe przedwzmacniaczy uzyskane na drodze 

symulacji. Szczególną uwagę podczas prac projektowych zwracano na analizę układu pod 

względem szumów własnych. Przydatna okazała się funkcja Noise analysis dostępna w obu 

programach symulacyjnych. Wyniki wstępnych obliczeń prowadzonych zgodnie z ustalonymi 
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metodami [9,10,12] wskazywały, że poziom szumów przeliczony do wejścia wzmacniacza 

wielostopniowego nie powinien być większy niż 20 nV/√Hz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 8. Charakterystyka amplitudowo - częstotliwościowa przedwzmacniacza z układem  
AD8421BRMZ ( Multisim) 

Fig. 8. Amplitude-frequency characteristic of the preamplifier with AD8421BRMZ system (Multisim) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9. Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa przedwzmacniacza z układem INA110KP 
(Tina TI V9) 

Fig. 9. Amplitude-frequency characteristic of the preamplifier with INA110KP system (Tina TI V9) 

4. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE ZWIĄZANE Z PROTOTYPEM 
 PRZEDWZMACNIACZA  

W wyniku przeprowadzenia wielu działań symulacyjnych wypracowano ostateczny 

schemat układu przedwzmacniacza, który następnie wykonano w postaci modelu 

badawczego. Praktyczna realizacja układu częściowo odbiega od pierwowzoru, gdyż 

niezbędne okazały się zmiany układowe. Korekcje dotyczyły wartości parametrów kilku 

elementów, a także rozmieszczenia elementów na płytce PCB. Obwód PCB to ten składnik 

projektu, którego zachowanie i wpływ na pracę układu jest trudny do przewidzenia na etapie 

symulacji komputerowych. Prawidłowe poprowadzenie ścieżek i kompozycja układu 

wymagają doświadczenia projektanta i stosowania się do kilku powszechnie znanych reguł. 
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Wykonany układ zasilania wzmacniaczy operacyjnych odznacza się małą impedancją 

wyjściową w szerokim zakresie częstotliwości. Punkt masy sygnału wejściowego dla danego 

IC jest też punktem, do którego dołączono kondensatory blokujące zasilanie danego układu. 

Zrezygnowano z kłopotliwego prowadzenia wspólną ścieżką zasilania do wielu wzmacniaczy 

równocześnie. Układ posiada wyróżniony punkt masy głównej i ten punkt jest podłączony do 

obudowy. Na płytce poprowadzono dwa obwody masy: dla sygnału i dla zasilania, łącząc je 

w głównym punkcie masy. Wzmacniacz o najniższym poziomie sygnału AD8421 jest 

umieszczony najbliżej głównego punktu masy. Do obwodu masy sygnałowej są dołączone 

masy wszystkich sygnałów doprowadzonych do układu, a także masy układów sprzężenia 

zwrotnego i napięć odniesienia [11]. Ten obwód masy stanowi dużą powierzchnię na płytce 

drukowanej PCB. Aby ograniczyć prąd upływu występujący na powierzchni płytki 

drukowanej, na której zamontowano pierwszy stopień wzmacniacza pomiarowego, wykonano 

ekranowanie wejść za pomocą ekranującego pierścienia uformowanego w postaci ścieżki.  

5. ANALIZA WYNIKÓW  

Charakterystyki amplitudowe Ku (f) przy Uwe = const wyznaczano metodą statyczną przy 

wykorzystaniu dodatkowego oprogramowania systemu komputerowego 8EA-WNZ. 

Specjalny program przeznaczony do monitorowania sygnałów EA został wykorzystany do 

rejestrowania sygnałów na wyjściu, co znacznie przyspieszyło badanie wykonanych modeli 

przedwzmacniaczy (rys.10). Napięcie wejściowe było w każdym przypadku mniejsze niż 

napięcie przesterowania, dzięki temu wzmacniacz pracował w zakresie liniowym. Przed 

rozpoczęciem pomiarów za pomocą oscyloskopu kontrolowano odkształcenie sygnału 

wyjściowego dla wybranego napięcia wejściowego w całym zakresie zmienianej 

częstotliwości. Do wejścia przedwzmacniacza podawano sygnał z generatora sygnałowego 

wyposażonego w układ tłumiący i dopasowujący impedancję. Impedancję wejściową 

wyznaczono tradycyjną metodą wykorzystującą generator sygnałowy, impedancję 

regulowaną szeregowo i oscyloskop dwukanałowy podłączono z wejściem 

przedwzmacniacza. Taki pomiar wymaga pracy przedwzmacniacza w trybie „stand alone”, 

do którego także jest przystosowany. Dla zapewnienia prawidłowych warunków zasilania 

układu należy wykonać połączenie jak na rys. 11. 
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Rys. 10. Widok okna głównego programu do monitorowania sygnałów emisji akustycznej w systemie 
8EA-WNZ 

Fig. 10. View of the main window of the program for monitoring AE signals in 8AE-PD system 

 
 
 
 
  

 

 

Rys. 11. Schemat podłączenia przedwzmacniacza z oscyloskopem w trybie stand alone 
Fig. 11. Scheme of connection of preamplifier with oscilloscope in stand alone mode  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 12. Porównanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych wybranych 
 przedwzmacniaczy 

Fig. 12. Comparison of amplitude-frequency characteristics of chosen preamplifiers 
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Rys. 13. Wpływ długości kabla RG58 na charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową toru 
 pomiarowego 

Fig. 13. Influence of length of RG58 cable on amplitude-frequency characteristic of a measuring path 

Na rys. 12-14 przedstawiono charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe zbudowa-

nych przedwzmacniaczy pomiarowych. Zamieszczono także charakterystyki przedwzma-

cniaczy systemu DEMA, które dotąd były wykorzystywane podczas diagnostyki transforma-

torów. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wypadkowy współczynnik szumów wzma-

cniacza wielostopniowego zależy w znacznym stopniu od współczynnika szumów pierwszego 

wzmacniacza. Następne wzmacniacze w mniejszym stopniu wpływają na wypadkowy 

współczynnik szumów, ponieważ ich szumy są dzielone przez odpowiednie wzmocnienia 

mocy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 14. Porównanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych przedwzmacniacza z układem 
 AD8421BRMZ oraz przedwzmacniacza z układami AD797 pracującymi w konfiguracji jak 
 na rys. 7 

Fig. 14. Comparison of amplitude-frequency characteristics of the preamplifier with AD8421BRMZ 
system and the preamplifier with AD797 systems  in configuration as in Fig. 7 
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Skonstruowany przedwzmacniacz dołączono do układu pomiarowego 8EA-WNZ. Całość 

zamontowano na stanowisku badawczym z zamodelowanym źródłem WNZ (rys. 16). Dla 

zwartego wejścia przedwzmacniacza poziom szumów na wyjściu był mniejszy od 2 µVRMS.  

Sygnały docierające do czujników EA zamocowanych na ścianie kadzi laboratoryjnego 

stanowiska badawczego rejestrowano układem  pomiarowym 8EA-WNZ, stosując 

wzmocnienie 55 dB. Zarejestrowane sygnały zostały przeliczone na wartości sygnału 

wyjściowego przedwzmacniacza. Tak przeliczone sygnały (na wyjściu przedwzmacniacza 

współpracującego z czujnikiem D9241A firmy PAC) zarejestrowane dla zamodelowanego 

źródła WNZ wprowadzającego ładunek pozorny o wartości 320 pC są przedstawione 

na rys. 15. Poziom szumów na wyjściu przedwzmacniacza wynosi ok. 1 mVpp, zaś stosunek 

sygnał/szum wynosi ok. 4.  

a) 

 
 
b) 

 
 

Rys. 15. Przebieg czasowy na wyjściu przedwzmacniacza - przeliczony z sygnału zarejestrowanego 
 układem  pomiarowym 8EA-WNZ (czujnik EA typu D9241A firmy PAC, przedwzmacniacz,  
 wzmocnienie 55 dB, sygnał odniesienia 50 Hz) dla zamodelowanego  źródła WNZ 
 wprowadzające ładunek pozorny 320 pC, czas trwania rejestracji sygnału: a) 50 okresów 
 napięcia odniesienia, b) 4 okresy napięcia odniesienia 

Fig. 15. Voltage-time function at the output of preamplifier - converted from the signal  registered in 
measurement system 8EA-PD (sensor type D9241A EA PAC, preamp,  gain 55 dB, 50 Hz 
reference signal) for modeled PD source involving apparent charge  320 pC; the duration of 
the registered signal: a) 50 periods of the reference signal,  
 b) 4 periods of the reference signal 
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Rys. 16. Widok systemu pomiarowego 8EA-WNZ: a) panel czołowy i komputer z interfejsem 
 użytkownika programu do monitorowania i rejestracji sygnałów, b) widok 
 przedwzmacniacza wraz z czujnikiem emisji akustycznej w obudowie, c) widok 
 przedwzmacniaczy i czujników pomiarowych zamocowanych na ścianie kadzi 
 laboratoryjnego stanowiska badawczego z zamodelowanym źródłem WNZ 

Fig. 16. View of measuring system 8AE-PD: a) panel of leading and computer with interface of the 
 program for monitoring and recording of signals Interface of the user of the, b) view of the 
 preamplifier and D9241AE sensor  (Physical Acoustics Corporation) in the enclosure,  
 c) view of preamplifiers and measuring sensors fastened on the wall of  tank the laboratory 
 model 

6. PODSUMOWANIE 

W wyniku przeprowadzonych prac skonstruowano przedwzmacniacz w pełni funkcjo-

nalny, zoptymalizowany pod kątem wymagań systemu 8EA-WNZ. Istotnym efektem 

podjętych działań było zbadanie wybranych, popularnych wzmacniaczy pomiarowych ze 

względu na ich przydatność w konstruowaniu przedwzmacniaczy stosowanych w systemach 

pomiarowych emisji akustycznej. Testowano między innymi układy takich firm, jak Analog 

Devices, Burr-Brown-Texas Instruments. Wersja ostateczna bazuje jednak na układach 

Analog Devices ze względu na najlepsze parametry, jakie udało się osiągnąć: pasmo 

przenoszenia 15 kHz-1,2 MHz (-3 dB), skokowo regulowane wzmocnienie (max.70 dB), prąd 

zasilania <15mA, napięcie zasilania 12-15 VDC, amplituda sygnału wyjściowego ±6 V przy 

obciążeniu 50 Ω, poziom szumów na wyjściu < 2 µVRMS (zwarte wejście), impedancja 

wejściowa 20 kΩ || 15 pF, napięcie zasilania przesyłane jako składowa stała, wymiary 

105x54x23 mm (łącznie z gniazdami BNC). Praktyczne zweryfikowanie różnorakich 

rozwiązań układowych dostarczyło cennych informacji na temat możliwości wykorzystania 

ich w innych aplikacjach systemu 8EA-WNZ lub też współpracy z inną grupą czujników. 

Przeprowadzone badania testujące wykazały wystarczającą czułość zbudowanego układu 

pomiarowego do badań WNZ. 
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