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OGÓLNE MODELE PRZETWORNIKÓW F/U i T/U

Ogólny schemat blokowy przetwornika częstotliwość-sygnał elektryczny przedstawiony
jest na rys. 1.

Rys.1. Ogólny schemat blokowy przetwornika zęstotliwość-sygnał elektryczny
z zastosowaniem integratora

Zawiera cztery podstawowe części składowe: dwa przetworniki RMS-DC, integrator oraz
układ dzielący. Opisuje go zależność:
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Zakładając, że x = Xm sinωt, otrzymuje się zależność:
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Analogicznie może zostać zrealizowany przetwornik okres–sygnał elektryczny. Różnica
polega na zmianie lokalizacji integratora. Wówczas układ ma postać przedstawioną na
rys. 2.

Rys.2. Ogólny schemat blokowy przetwornika okres-sygnał elektryczny
z zastosowaniem integratora

Przedstawiony model f/U poddano symulacji w programie SciLab. Została spraw-
dzona zależność poziomu sygnału wyjściowego, od częstotliwości wejściowej. Podczas
badań sprawdzono również zależność zmiany sygnału wyjściowego od amplitudy wej-
ściowej.Można zauważyć, że dla częstotliwości 0,5 Hz i amplitudy zmieniającej się od
0 V do 10 V uzyskuje się wartość oscylującą na poziomie 10 V. Duża zmiana na po-
czątku przetwarzania jest wynikiem stanu nieustalonego, natomiast zauważalne fluktu-
acje przebiegu wyjściowego wynikają z doboru filtru dolnoprzepustowego, przetwornika
RMS-DC.

Napięcie wyjściowe dla częstotliwości: 10 Hz, 5 Hz, 0,5 Hz

Przebieg wejściowy i wyjściowy przetwornika

REALIZACJA PRZETWORNIKA F/U Z ZASTOSOWANIEM
UKŁADÓW TYPU ELIN

Realizując tę strukturę za pomocą opisanych bloków nieliniowych, w tym także inte-
gratora typu ELIN uzyskuje się wzajemną kompensację niektórych funkcyjnych bloków
składowych, a tym samym uproszczenie całego układu. Pozwala to także na dobór typu
zastosowanych przetworników nieliniowych pod kątem właściwości jakie wymagane są
od budowanego układu. Może to być np. odpowiednia dokładność przetwarzania lub
łatwość wykonania w postaci zintegrowanej. W pierwszym przypadku można zastoso-
wać realizacje poszczególnych bloków w dziedzinie funkcji potęgowych, np. f = u2C dla
przetwornika RMS-DC oraz f =

√

uC dla integratora (rys. 5).

Rys.5. Schemat blokowy układfów ELIN: RMS-DC dla funkcji f = u2C oraz
integratora dla f =

√

uC

Prowadzi to po uproszczeniach i dodatkowych przekształceniach do układu przetwor-
nika f/(I,U) o postaci jak na rys.6.

Rys.6. Realizacja przetwornika f/(I,U) w dziedzinie wybranych, potęgowych funkcji
przetwarzania

WNIOSKI

Wykorzystanie przetworników RMS-DC typu ELIN daje nowe możliwości. Wykorzystu-
jąc ich strukturę, istnieje możliwość realizacji nowych układów, jakimi są przetworniki
f/U. Ze względu na tę samą rodzinę funkcji nieliniowych istnieje możliwość znacznych
uproszczeń zrealizowanych struktur. Badania symulacyjnie przetwornika f/U potwier-
dziły właściwości liniowego przetwarzania częstotliwości na sygnał napięciowy. Dodat-
kowo stwierdzono, że przetwornik charakteryzuje się stabilnością napięcia wyjściowego,
przy zmianach amplitudy badanego sygnału.


