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Streszczenie 
 

W pracy przedstawia się problematykę cyfrowego przetwarzania sygnałów 
w systemach pomiarowych z czujnikami o wyjściu częstotliwościowym, 
na przykładzie przetwornika napięcie-częstotliwość pracującego w stanach 
dynamicznych. Uzyskiwany w takim przypadku sygnał częstotliwościowy 
jest wyjątkowo niekorzystny pod względem dynamicznym, gdyż cyfrowy 
pomiar częstotliwości jest pomiarem wartości średniej i w stanach dyna-
micznych pojawia się błąd związany z uśrednianiem oraz z przyjętym 
sposobem przypisywania wyników odpowiednim chwilom czasowym,  
a dodatkowo otrzymywane próbki sygnału są rozmieszczone nierówno-
miernie w czasie. Opracowano algorytm symulacyjny, pozwalający na 
uzyskanie cyfrowych próbek chwilowych wartości sygnału częstotliwo-
ściowego z przetwornika U/F dla znanego, zadanego w postaci analitycz-
nej sygnału wejściowego. Przedstawia się rezultaty przeprowadzonych 
badań symulacyjnych wpływu parametrów sygnału wejściowego na uzy-
skiwaną w systemie pomiarowym wartość efektywnej liczby bitów 
(ENOB). 
 
Słowa kluczowe: przetwornik napięcie-częstotliwość, częstotliwość chwi-
lowa, próbkowanie nierównomierne. 
 

Effective resolution of Voltage-to-Frequency 
Converter under dynamic conditions 

 
Abstract 

 
Voltage-to-frequency converters (VFCs) provide many unique characteristics 
when used as analog-to-digital (A/D) converters. Their excellent accuracy, 
linearity and integrating input characteristic often provide performance 
attributes unattainable with other converter types. By using efficient 
frequency counting techniques, familiar speed/accuracy tradeoffs can be 
averted. Frequency signal can be transmitted over long lines with excellent 
noise immunity. Voltage isolation can be accomplished with low cost 
optical couplers or transformers without loss in accuracy. Many channels 
of frequency data can be efficiently steered by one counter circuit using 
simple digital gating, avoiding expensive analog multiplexing circuitry. 
Therefore, voltage-to-frequency converters have a wide range of applications 
in modern measurements systems. Hence,  characterizing the performance 
of VFCs is of an important concern. The most commonly used term for 
describing an A/D converter under dynamic conditions is the effective 
number of bits (ENOB). For testing voltage-to-frequency converters  
a sine-wave input structure is proposed. The paper analyses relationships 
between the effective number of bits in a measuring path with VFCs and 
parameters of the input signal (frequency, amplitude, offset). 
 
Keywords: voltage-to-frequency converter (VFC), instantaneous frequency, 
nonuniform sampling. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Konstrukcyjny parametr przetwornika A/D jakim jest jego licz-
ba bitów nie odzwierciedla rzeczywistej rozdzielczości po zasto-
sowaniu go w rzeczywistym układzie pomiarowym do przetwa-
rzania sygnału o konkretnych parametrach. Występujące w prze-
tworniku szumy, zniekształcenia, błędy kwantowania, błędy nieli-

niowości i inne niekorzystne efekty powodują, że zarówno  
w stanach statycznych, jak również dla sygnałów zmiennych 
rozdzielczość uzyskiwanych z przetwornika danych jest mniejsza 
od tej, wynikającej z liczby bitów zastosowanych do kodowania 
wyniku przetwarzania.  

Jednocześnie, w torze pomiarowym, poprzez zastosowanie od-
powiednich technik, takich jak nadpróbkowanie (oversampling), 
kształtowanie szumów (noise shaping), filtracja, decymacja  
i innych, jest możliwe zwiększenie rozdzielczości uzyskiwanych 
wyników przetworzeń sygnału wejściowego. Efektywna rozdziel-
czość uzyskiwana w całym torze pomiarowym jest więc w znacz-
nym stopniu zależna od parametrów zastosowanego przetwornika 
A/D, ale również od parametrów przetwarzanego sygnału i algo-
rytmów wykorzystywanych do przetwarzania danych pomiaro-
wych. Istotnym zagadnieniem staje się więc wyznaczenie efek-
tywnej rozdzielczości przetwornika A/D z uwzględnieniem dodat-
kowych algorytmów wpływających na dokładność uzyskiwanych 
wyników, co może być również istotną pomocą przy szacowaniu 
budżetu niepewności pomiarowych dla całego toru pomiarowego. 

 
2. Struktura rozpatrywanego toru  

pomiarowego 
 

Współcześnie realizowane systemy pomiarowe najczęściej wy-
korzystują scalone przetworniki A/D z wejściem napięciowym.  
W wielu jednak przypadkach korzystnie jest zastosować w miej-
sce sygnału napięciowego częstotliwościowy nośnik informacji 
[1], przy czym stosuje się w tym celu czujniki różnych wielkości 
fizycznych z wyjściem częstotliwościowym lub scalone przetwor-
niki typu napięcie-częstotliwość VFC [2]. Schemat blokowy 
rozpatrywanego toru pomiarowego z sygnałem częstotliwościo-
wym przedstawiono na rysunku 1.  

 
 

 
 
Rys. 1. Schemat blokowy toru pomiarowego z sygnałem częstotliwościowym 
Fig. 1.  Block diagram of a measuring path with frequency signal 
 

Przetwornik X/F przetwarza zmienną w czasie wielkość fizycz-
ną x(t) na proporcjonalną do niej częstotliwość f(t), która następnie 
w bloku F/D, poprzez porównanie z częstotliwością wzorcową fw, 
przetwarzana jest w ciąg wartości kodów K(n), na podstawie 
których w bloku cyfrowego przetwarzania sygnału DSP odtwa-
rzane są skwantowane wartości x*(t) sygnału wejściowego.  

Kolejne etapy przetwarzania przedstawiono na rysunku 2.  
W celu minimalizacji błędu dynamicznego [3], chwilowe wartości 
częstotliwości f(t) wyznaczane są poprzez pomiar czasów trwania 
kolejnych przedziałów międzyimpulsowych T(n), metodą zapeł-
niania ich impulsami o częstotliwości wzorcowej fw :  
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Kolejne wyniki pomiarów K(n) uzyskiwane są w chwilach t(n) 

każdorazowo na koniec przedziału czasu T(n): 
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Uwzględniając stałą przetwarzania cp przetwornika X/F można 

wyznaczyć skwantowane wartości sygnału wejściowego x*(n) : 
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które należy przypisać chwilom t*(n), leżącym w połowie właści-
wego przedziału międzyimpulsowego T(n) [4]: 
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Dwie kolejne wartości x*(n-1) i x*(n) są odległe o czas T*(n): 
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Rys. 2. Przetwarzanie sygnału częstotliwościowego 
Fig. 2. Converting of frequency signal  

 
W rozpatrywanym torze pomiarowym kolejne wyniki przetwa-

rzania x*(n) uzyskuje się synchronicznie z impulsami sygnału 
nośnego wyznaczającymi jego kolejne okresy. Dla zmieniającego 
się w czasie sygnału wejściowego x(t) występuje więc nierówno-
mierność próbkowania określona zmiennością czasu T*(n) (5). 
Dlatego też ocena jakości przetwarzania w rozpatrywanym torze 
pomiarowym z częstotliwościowym nośnikiem informacji napoty-
ka na trudności, gdyż nie można w tym celu wykorzystać znanych 
metod i algorytmów opracowanych dla przetworników A/D  
z wejściem napięciowym [5], dla których zakłada się w praktyce 
próbkowanie równomierne w czasie. Niektóre z dynamicznych 
właściwości przetworników napięcie - częstotliwość można badać 
eksperymentalnie, jednak odpowiednie układy i metody pomiaro-
we są dopiero opracowywane [6]. 

 
3. Efektywna rozdzielczość przetwornika  

A/D 
 

Właściwości rzeczywistego przetwornika A/D w stanach dyna-
micznych mogą być opisywane wieloma parametrami, wśród 
których szczególnie przydatnym jest efektywna liczba bitów 
ENOB (Effective Number of Bits) [4, 5], która wyznaczana jest na 
podstawie stosunku sygnału do szumu i zniekształceń SINAD 
(Signal to Noise and Distortion Ratio) zmierzonego na jego wyj-
ściu: 
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Zasadę wyznaczania efektywnej liczby bitów ENOB przedsta-

wiono na rysunku 3. Badany przetwornik A/D o rozdzielczości N 
bitów taktowany z częstotliwością fS przetwarza sinusoidalne 
napięcie u(t), a pojawiające się na jego wyjściu kody K(n) zapa-
miętywane są w buforze BUF. Na podstawie M kodów reprezentu-
jących N-bitowe wyniki przetworzeń w bloku DSP obliczane jest 
widmo FFT otrzymanego sygnału wyjściowego przetwornika, 
pozwalające na wyznaczenie rzeczywistego stosunku sygnału do 
szumu i zniekształceń i ostatecznie efektywnej liczby bitów 
ENOB według zależności (6). 

 
 

 
 
Rys. 3. Schemat blokowy układu do pomiaru efektywnej liczby bitów  

przetworników A/D 
Fig. 3. Block diagram of a circuit for measuring the effective number  

of bits of A-D converters 

 
Niestety, przedstawiona metoda nie może być zastosowana do 

wyznaczenia rozdzielczości przetwornika napięcie-częstotliwość 
lub innego rodzaju przetwornika z wyjściem częstotliwościowym, 
gdyż w rozpatrywanym torze pomiarowym (rys. 1) zachodzi 
próbkowanie nierównomierne w czasie, zgodnie z zależnością (5) 
i nie występuje w nim częstotliwość fS taktująca równomiernie 
pracę przetwornika. 

 
4. Efektywna rozdzielczość przetwornika  

V/F 
 

Zbadanie efektywnej rozdzielczości przetwornika napięcie-
częstotliwość jest możliwe metodą symulacyjną w układzie przed-
stawionym na rysunku 4.  

 
 

 
 
Rys. 4. Schemat blokowy symulowanego układu do pomiaru efektywnej  

liczby bitów przetworników V/F 
Fig. 4. Block diagram of a simulated circuit for measuring the effective  

number of bits of V-F converters 

 
Badany przetwornik V/F przetwarza sinusoidalne napięcie  

u(t)= U0+Asin(2f1t), a pojawiająca się na jego wyjściu zmienna 
częstotliwość f(t) jest mierzona w układzie cyfrowego częstościo-
mierza realizującego przetwarzanie F/C metodą zapełniania kolej-
nych czasów międzyimpulsowych T(n) impulsami o częstotliwo-
ści wzorcowej fw (rys. 2). Uzyskiwane kody K(n) przeliczane są  
w bloku DSP na skwantowane wartości sygnału wejściowego 
u*(n) (3) przypisane odpowiednio chwilom t*(n) (4), co umożliwia 
odjęcie od nich wartości sygnału wejściowego u(t) i obliczenie 
sygnału błędu u(t), uwzględniającego wszystkie występujące  
w rozpatrywanym torze błędy kwantowania, uśredniania, dyna-
miczne i inne. Następnie obliczana jest wartość skuteczna błędów 
URMS :  
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oraz stosunek sygnału do szumów i zniekształceń SINAD: 
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Ostatecznie na podstawie zależności (6) możliwe jest obliczenie 

efektywnej rozdzielczości ENOB.  
 
5. Symulacja pracy toru pomiarowego  

z przetwornikiem V/F 
 

Symulacja pracy toru pomiarowego z przetwornikiem napięcie-
częstotliwość wymaga przyjęcia odpowiedniej struktury samego 
przetwornika V/F oraz współpracującego z nim układu przetwa-
rzania F/C. Schemat blokowy zastosowanej w badaniach struktury 
przetwornika V/F przedstawiono na rysunku 5.  

 
 

 
 
Rys. 5  Schemat blokowy przetwornika V/F 
Fig. 5. Block diagram of  a V-F converter 

 
Wejściowe napięcie u(t) jest całkowane w integratorze INT,  

a otrzymany narastający ładunek Q(t) podlega kwantowaniu  
w układzie kwantyzatora KW o nieograniczonej, równomiernej 
charakterystyce kwantowania. Skwantowany w poziomie ładunek 
QKW(t) jest następnie podawany do układu różniczkującego DIF, 
na wyjściu którego pojawiają się impulsy o częstotliwości wyj-
ściowej f(t). Każdorazowo, gdy ładunek Q(t) przekroczy kolejny 
próg kwantowania kwantyzatora KW, na wyjściu przetwornika 
pojawia się kolejny impuls [4]. W praktyce przetworniki takie są 
realizowane w postaci układów scalonych, oferowanych przez 
liczne firmy w wielu odmianach [2]. 

Zasadę przetwarzania chwilowych wartości częstotliwości f(t) 
w kod K(n) przedstawia rysunek 6.  

 
 

 
 
Rys. 6. Układu do pomiaru częstotliwości chwilowej 
Fig. 6. The circuit for measuring the instantaneous frequency 

 
Licznik C o nieograniczonej pojemności zlicza impulsy o czę-

stotliwości wzorcowej fw. Pojawiające się na wyjściu licznika 
kody KW tworzą równomierną skalę czasu. Każdy kolejny impuls 
sygnału wyjściowego przetwornika V/F powoduje zatrzaśnięcie 
aktualnego kodu KW w rejestrze R. Kolejne wartości kodów K(n) 
umożliwiające wyznaczenie czasów międzyimpulsowych T(n) (1) 
uzyskiwane są jako różnice dwóch kolejnych wartości kodów KW 
zatrzaśniętych w rejestrze R. Powstający przy tym błąd kwanto-
wania ma interesujące właściwości losowe [7], zależne od postaci 
przetwarzanego w systemie sygnału wejściowego. 

Opracowany na podstawie przedstawionych struktur algorytm 
symulacyjny [4] umożliwia dla zadanej analitycznie postaci sy-
gnału wejściowego u(t)= U0+Asin(2f1t) uzyskanie ciągu wartości 
kodów K(n) przeliczanych następnie na skwantowane wartości 
sygnału wejściowego u*(n) (1), (3) i odpowiadające im chwile 
czasowe t*(n) (2), (4), co pozwala wyznaczyć wartość skuteczną 
pojawiających się w torze pomiarowym szumów i zniekształceń 
(7), stosunku sygnału do szumów i zniekształceń SINAD (8)  
i ostatecznie efektywnej liczby bitów ENOB (6). 

Na podstawie wstępnych badań [4] stwierdzono występowanie 
w rozpatrywanym torze pomiarowym istotnej zależność rozdziel-
czości (ENOB) od stosunku amplitudy sygnału A do jego składo-
wej stałej U0. 
 
6. Uzyskane rezultaty 
 

Wykorzystując przedstawiony algorytm przeprowadzono kolej-
ne badania symulacyjne zadając sygnał wejściowy u(t) przetwor-
nika V/F o różnych parametrach amplitudowych i częstotliwo-
ściowych. Zrealizowano dwie serie badań: w pierwszej dla zada-
nej wartości częstotliwości f1 sygnału wejściowego z przedziału 
od 1Hz do 10kHz zmieniano składową stałą U0 w zakresie od 1 V 
do 10 V oraz amplitudę A każdorazowo od 0,1 V do przyjętej 
wartości U0, a w drugiej dla zadanej wartości składowej stałej U0  
z przedziału od 1 V do 10 V zmieniano częstotliwość f1 sygnału 
wejściowego w zakresie od 1 Hz do 10 kHz oraz amplitudę A od 
0,1U0 do U0. Przyjęto stałą przetwarzania przetwornika V/F  
cp=1 V/kHz, częstotliwość wzorcową fw=10 MHz oraz długość 
symulowanych rekordów danych N=1000. Są to typowe wartości 
dla spotykanych na rynku scalonych przetworników V/F.  

Wybrane przykładowe rezultaty symulacji, prezentujące najbar-
dziej typowe efekty, zilustrowano w postaci wykresów. Uwidacz-
niają się na nich przede wszystkim właściwości dwóch dominują-
cych w rozpatrywanym układzie błędów: błędu dynamicznego 
związanego z uśrednianiem sygnału zmiennego w czasie i błędu 
kwantowania przy cyfrowym pomiarze odcinków czasu. Pierwszy 
z nich jest zależny od szybkości zmian przetwarzanego sygnału,  
a drugi od jego wartości chwilowej. 

Na rysunku 7 przedstawiono szczególnie charakterystyczną dla 
przetworników V/F zależność rozdzielczości (ENOB) od wartości 
sygnału wejściowego. Przede wszystkim występuje na wykresie 
wyraźne ekstremum, większe (do 10 bitów) dla mniejszych ampli-
tud sygnałów (A=4 V). Dla bardzo małych amplitud sygnału A 
oraz dla wartości amplitud zbliżonych do składowej stałej U0 
rozdzielczość bardzo maleje. 

 
 

 
 
Rys. 7. Efektywna liczba bitów w funkcji amplitudy dla sygnału  

szybkozmiennego f1 = 50 Hz 
Fig. 7. Effective number of bits vs. the fast signal amplitude  

f1 = 50 Hz 

 
Na rysunku 8 przedstawiono analogiczne wykresy dla sygnału 

wolnozmiennego o częstotliwości f=50 Hz. Dla tego rodzaju 
sygnałów najwyższe rozdzielczości (powyżej 12 bitów) uzyskuje 
się dla maksymalnej amplitudy A zbliżonej do składowej stałej U0.  
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Rys. 8. Efektywna liczba bitów w funkcji amplitudy dla sygnału  

wolnozmiennego f1 = 1 Hz 
Fig. 8. Effective numbers of bits vs. the slow signal amplitude  

f1 = 1 Hz 

 
Na obu rysunkach 7, 8 jest również wyraźnie widoczne, że ge-

neralnie większe rozdzielczości zawsze uzyskuje się dla sygnałów  
z mniejszą składową stałą U0. 

Na rysunkach 9, 10 przedstawiono zależność rozdzielczości od 
częstotliwości f1 sygnału wejściowego.  
 
 

 
 
Rys. 9. Efektywna liczba bitów w funkcji częstotliwości dla sygnału  

o dużej wartości U0=10 V 
Fig. 9. Effective numbers of bits vs. the frequency for a large signal  

of U0=10 V  

 
 

 
 
Rys. 10. Efektywna liczba bitów w funkcji częstotliwości dla sygnału  

o małej wartości U0=2 V 
Fig. 10. Effective numbers of bits vs. the frequency for a small signal  

of U0=2 V 

 
Dla dużej składowej stałej U0=10 V charakterystyczne jest szer-

sze pasmo dla sygnałów o mniejszej amplitudzie A (1 V), dla 
której jednocześnie uzyskuje się niższą rozdzielczość (7 bitów). 
Wyższą rozdzielczość (do 10 bitów) uzyskuje się dla większej 
amplitudy sygnału, jednak pasmo ulega wtedy zawężeniu. Dalsze 
zwiększenie rozdzielczości (do 12 bitów) występuje dla małych 
sygnałów o amplitudzie A i składowej stałej U0 na poziomie 2 V 
(rys. 10).  
 

7. Wnioski z przeprowadzonych badań 
 

Podsumowując uzyskane wyniki należy stwierdzić, że analizo-
wane właściwości przetworników V/F zasadniczo różnią się od 
przetworników A/D z wejściem napięciowym, dla których ampli-
tuda sygnału i składowa stała nie wpływają na poziom błędów 
kwantowania i maksymalną efektywną rozdzielczość uzyskuje się 
zawsze dla maksymalnego sygnału wejściowego. Dla przetworni-
ków V/F podobna sytuacja występuje tylko dla sygnałów wolno-
zmiennych (rys. 8), przy wyższych częstotliwościach występują 
pewne optymalne wartości amplitudy A i składowej stałej sygnału 
U0, dla których uzyskuje się największą efektywną rozdzielczość 
(rys. 7). Również charakterystyki częstotliwościowe są silnie 
zależne od parametrów sygnału wejściowego. Im większa składo-
wa stała U0 i mniejsza amplituda A tym szersze pasmo przenosze-
nia ale i mniejsza efektywna rozdzielczość (rys. 9). Wyższe roz-
dzielczości, ale przy węższym paśmie przenoszenia, uzyskuje się 
dla sygnałów o małej składowej stałej U0 i zbliżonej do niej war-
tością amplitudy A (rys. 10). Zawsze jednak pasmo przenoszenia 
przetwornika V/F jest ograniczone do kilkuset herców i jest 
znacznie węższe niż dla większości przetworników A/D z wej-
ściem napięciowym. 

Przedstawiony algorytm symulacyjnego badania właściwości 
toru pomiarowego z przetwornikiem napięcie-częstotliwość oraz 
uzyskane wyniki mogą być przydatne do analizy właściwości 
każdego systemu pomiarowego, w którym zastosowano pośrednio 
sygnał częstotliwościowy, a przetwarzana wielkość wejściowa jest 
zmienna w czasie. W takim przypadku przetwarzanie chwilowych 
wartości częstotliwości w kod cyfrowy zawsze prowadzi do uzy-
skania próbek sygnału rozmieszczonych nierównomiernie  
w czasie. Przedstawione badania uwzględniają podstawowe efekty 
rozpatrywanego toru pomiarowego: kwantowanie w poziomie 
scałkowanego sygnału wejściowego, kwantowanie w czasie kolej-
nych czasów międzyimpulsowych sygnału wyjściowego czujnika, 
przypisywanie wyników przetwarzania odpowiednim chwilom 
czasowym rozmieszczonym nierównomiernie w czasie. Zjawiska 
te występują w każdym torze pomiarowym z czujnikiem o wyjściu 
częstotliwościowym. Nie uwzględniono natomiast efektów wpro-
wadzanych przez algorytmy, które mogą być dodatkowo zastoso-
wane: optymalizacji błędów kwantowania i dynamicznych, aprok-
symacji i równomiernego resamplingu. Zagadnienia te będą 
przedmiotem dalszych prac. 
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