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(57) Спосіб формування тестового сигналу для
контролю динамічних характеристик вимірюваль-
них каналів, який полягає у вимірюванні амплітуди
вихідного сигналу, розмиканні кола зворотного
зв'язку, встановленні нульових початкових умов на
виході системи, формуванні тестового сигналу
шляхом комутації вихідного сигналу аналогової
частини вимірювального каналу, який відрізня-
ється тим, що перед встановленням нульових
початкових умов до опору навантаження підклю-
чають еталонну ємність та вимірюють пікове зна-
чення сигналу на цій ємності після фіксованої ча-
сової затримки.

Винахід стосується вимірювальної техніки й
може бути використаний для контролю динамічних
характеристик вимірювальних каналів.

Відомий спосіб виміру динамічної характерис-
тики перетворювачів у складі аналогової частини
вимірювальної системи АЧВК [1], відповідно до
якого тестовий сигнал на вході аналогової частини
вимірювального комплексу формується у вигляді
імпульсної послідовності від генератора сигналів
контрольних значень в інтервалі між серіями вимі-
рювальних сигналів.

Недоліком такого способу є:
1. Необхідність використання спеціального ге-

нератора тестових сигналів, підключеного на вхід
вимірювального ланцюга;

2. Необхідність передачі сигналів керування
генератором тактових сигналів з боку блоку керу-
вання за спеціальними лініями зв'язку при дистан-
ційному керуванні.

Відомий також спосіб визначення повних ди-
намічних характеристик системи, за яким на вхід
системи подається випробувальний сигнал, який
дозволяє безпосередньо за вхідним сигналом ви-
значити необхідну динамічну характеристику [2]. В
якості випробувального сигналу може бути вико-
ристаний спеціальний тестовий сигнал, або вхід-

ний сигнал системи. В останньому випадку у вхід-
ному ланцюзі є ключ, який замикає та розмикає
ланцюг вхідного сигналу.

Недоліком такого способу є необхідність вико-
ристання спеціальної лінії для керування ключем
на вході системи при дистанційному контролі ди-
намічних характеристик системи.

Найбільш близьким по технічній суті й отрима-
ному результату є спосіб формування тестового
сигналу для контролю динамічних характеристик
вимірювальних каналів, що складається у вимірі
амплітуди вихідного сигналу, наступному розми-
канні ланцюга, сигналу для встановлення нульо-
вих початкових умов на виході системи, аналізу
перехідного процесу на опорі навантаження [3].
При цьому формування тестового сигналу здійс-
нюється шляхом комутації ланцюга вихідного сиг-
налу аналогової частини вимірювального каналу.

Описаний спосіб має наступні недоліки:
1. Точність виміру динамічних характеристик

аналогової частини вимірювального каналу істотно
залежить від співвідношення ємності лінії і ємності
навантаження (параметр т) [4]. Ємність фільтра
навантаження не змінюється, крім того, ємності
навантаження не є еталонною ємністю;



3 86669 4

2. Точність визначення ємності лінії залежить
від точності синхронізації моменту аналізу перехі-
дного процесу на ємності;

3. При аналізі перехідного процесу не врахо-
вується вплив індуктивності кабелю зв'язку на змі-
ну часу запізнювання вихідного сигналу, яка може
суттєво впливати на похибку результатів виміру
ємності лінії зв'язку.

В основу винаходу поставлена задача підви-
щення точності виміру динамічних характеристик
вимірювальних каналів.

Поставлена задача вирішується у способі фо-
рмування тестових сигналів для контролю динамі-
чних характеристик вимірювальних каналів, при
якому перед встановленням нульових початкових
умов до опору навантаження підключають еталон-
ну ємність, та вимірюють пікове значення сигналу
на цій ємності після формування фіксованої часо-
вої затримки.

Сутність способу пояснюється фігурою. Струк-
турна схема вимірювального каналу (ВК) і схеми
контролю включає: НП - підсилювач, що нормує;

R0 -  компенсаційний опір;  U0 - компенсаційна на-
пруга; ЛЗ - лінію зв'язку із зосередженими параме-
трами: RЛ - опір лінії зв'язку; СЛ - ємність лінії зв'яз-
ку; LЛ - індуктивність лінії зв'язку; КЛ1 та КЛ2- ключі;
RН - опір навантаження; СЕ - еталонна ємність; UH
- напруга на навантажувальному резисторі; БФТ -
блок формування тестових впливів; ПК - пристрій,
що керує; «+» - блок підсумовування сигналів; МС
- метрологічний спостерігач системи контролю.

Спосіб, що заявлено здійснюють наступним
чином.

Виконується підключення еталонної ємності до
опору навантаження, далі розмикання кола зворо-
тного зв'язку для встановлення нульових початко-
вих умов. Виконується формування тестового сиг-
налу шляхом комутації аналогової частини
вимірювального каналу. Метрологічним спостері-
гачем формується фіксована часова затримка. За
допомогою вольтметра пікових значень прово-
диться вимір пікового значення вихідного сигналу
на ємності.

Різниця між прототипом та новим способом

Операції
Прототип Запропонований спосіб

1. Встановлення нульових початкових умов. 1. Підключення еталонної ємності до опору наванта-
ження.

2. Розмикання кола зворотного зв'язку. 2. Розмикання кола зворотного зв'язку для встанов-
лення нульових початкових умов.

3. Вимір амплітуди вихідного сигналу. 3. Формування тестового сигналу шляхом комутації
аналогової частини вимірювального каналу.

4. Формування тестового сигналу шляхом комутації
аналогової частини вимірювального каналу.

4. Формування фіксованої часової затримки.

5. Аналіз перехідного процесу на опорі навантажен-
ня.

5 Вимір пікового значення вихідного сигналу на єм-
ності.

Таким чином, запропонований спосіб має пе-
ревагу у порівнянні з прототипом.
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