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Streszczenie
Tor pomiarowy z częstotliwościowym nośnikiem informacji wykazuje
liczne zalety, wynikające przede wszystkim z łatwości i wysokiej dokładności przetwarzania częstotliwości w postać cyfrową. Pewną trudność
stanowi jednak ocena jego właściwości metrologicznych, szczególnie
w stanach dynamicznych. W pracy przedstawia się możliwości zwiększania efektywnej rozdzielczości takiego toru pomiarowego, wykorzystując
opracowany algorytm symulacyjny generujący ciąg cyfrowych próbek
wartości chwilowych sygnału częstotliwościowego z przetwornika U/F dla
zadanego w postaci analitycznej sygnału wejściowego.
Słowa kluczowe: częstotliwość chwilowa, przetwornik napięcieczęstotliwość, próbkowanie nierównomierne, metoda zliczania zależnego.

Algorithmic methods for increasing the
effective resolution of a measurement
chain with frequency signal

częstotliwości jest zawsze pomiarem jej wartości średniej i pojawia się błąd związany z uśrednianiem oraz z przyjętym sposobem
przypisywania wyników odpowiednim chwilom czasowym,
a dodatkowo otrzymywane próbki sygnału są rozmieszczone
nierównomiernie w czasie [1]. Również utrzymanie błędu kwantowania na niskim poziomie jest utrudnione, gdyż zależy on od
wartości mierzonej częstotliwości oraz czasu trwania pomiaru,
a obie te wielkości zmieniają się. Problemem jest też ocena jakości przetwarzania w torze pomiarowym, gdyż ze względu na
występującą nierównomierność próbkowania nie można zastosować metod opracowanych dla przetworników A/C z wejściem
napięciowym, taktowanych równomiernie [2]. Wygodnym parametrem do oceny rozdzielczości w takim przypadku jest efektywna liczba bitów, którą można wyznaczyć metodą symulacyjną [3].
Z przeprowadzonych wcześniej badań [4] wynika, że właściwości
rozpatrywanego toru pomiarowego zależą od błędu dynamicznego
związanego z uśrednianiem sygnału oraz od błędu kwantowania.
Istotnym zagadnieniem jest zwiększanie rozdzielczości takiego
toru pomiarowego poprzez zastosowanie odpowiednich algorytmów przetwarzania danych pomiarowych.

2. Tor pomiarowy z częstotliwościowym
nośnikiem informacji
Schemat blokowy rozpatrywanego toru pomiarowego z sygnałem częstotliwościowym przedstawiono na rysunku 1.

Abstract
The paper presents the issue of digital processing the signals in measurement
systems with frequency output sensors. A digital frequency measurement
can be made with a high accuracy using a variety of methods. Therefore it
is beneficial to use in the measurement system sensors with frequency
output, in particular if the processed physical quantity is constant or slowly
variable. However, the difficulty appears in dynamic state, since digital
measurement of a variable frequency is not always equivalent to its average
value measurement. That is why in dynamic states an error related to
averaging and the adopted method of assigning results to appropriate
instants of time occurs, since the received signal samples are not distributed
uniformly over time. A considerable problem in such cases is the assessment
of processing errors. A convenient parameter for assessing the quality of
such a measurement chain processing is the effective number of bits. The
work focuses on verifying the possibility of increasing the effective resolution
of the measurement chain with frequency signal by applying appropriate
algorithms, in particular optimising the quantification and averaging
errors. An own simulation algorithm allowing for obtaining digital samples
of the frequency signal instantaneous values from a voltage-to-frequency
converter for a known input signal given in analytical form was used. This
enables testing various algorithms of digital processing the frequency
signals and assessing the errors introduced by them. The work presents the
results of the conducted research and the conclusions.
Keywords: instantaneous frequency, voltage-to-frequency converter (VFC),
nonuniform sampling, reciprocal counting method.

1. Wprowadzenie
Cyfrowy pomiar częstotliwości może być realizowany z wysoką dokładnością i z tego względu często korzystne jest zastosowanie w torze pomiarowym czujników z wyjściem częstotliwościowym, zwłaszcza gdy przetwarzana wielkość fizyczna jest stała
w czasie lub wolnozmienna. Trudniejsza metrologicznie jest
sytuacja w stanie dynamicznym, gdyż cyfrowy pomiar zmiennej

Rys. 1.
Fig. 1.

Schemat blokowy toru pomiarowego z sygnałem częstotliwościowym
Block diagram of the measurement chain with frequency signal

Przetwornik U/F przetwarza napięcie wejściowe u(t) na proporcjonalną do niego częstotliwość fx(t), która następnie w bloku F/D
przetwarzana jest w ciąg wartości kodów K(n), na podstawie
których w bloku cyfrowego przetwarzania D/D odtwarzane są
skwantowane wartości u*(t) sygnału wejściowego. Dla oceny
efektywnej rozdzielczości toru pomiarowego zakłada się sinusoidalne napięcie wejściowe u(t)=U0+Asin(2ft). Otrzymywane
kolejne kody K(n) przeliczane są w bloku D/D na skwantowane
wartości sygnału wejściowego u*(n) i przypisywane odpowiednim
chwilom t*(n) [5], co umożliwia obliczenie wartości skutecznej
sygnału błędu w całym torze pomiarowym URMS :
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i ostatecznie efektywnej liczby bitów ENOB [3, 4]:
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3. Metoda zliczania zależnego
W każdej cyfrowej metodzie pomiaru częstotliwości realizowanej w bloku F/D (rys.1) błąd kwantowania znacząco zależy od
czasu trwania pomiaru. Uzyskanie małych błędów kwantowania
w szerokim zakresie mierzonych częstotliwości zapewnia metoda
zliczania zależnego [6], której zasadę ilustrują przebiegi czasowe
przedstawione na rysunku 2.
Rys. 3.
Fig. 3.

Rzeczywisty czas pomiaru w zależności od mierzonej częstotliwości
Real measurement time vs. measurement frequency

Błąd kwantowania metody zliczania zależnego wynika z nierówności rzeczywistego czasu pomiaru Tp określonego zboczami
sygnału mierzonego (Nx·Tx) i odpowiadającymi im zboczami
sygnału wzorcowego (Nw·Tw). Graniczna wartość błędu kwantowania dla wydłużonego czasu pomiaru określona jest zależnością
(7), a dla czasu skróconego zależnością (8):
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Rys. 2.
Fig. 2.

Przebiegi czasowe sygnałów w metodzie zliczania zależnego
Signals in the reciprocal counting method

Metoda ta polega na pomiarze czasu trwania całkowitej wielokrotności okresu sygnału mierzonego Tx, przy czym liczba mierzonych okresów Nx jest ustalana samoczynnie w taki sposób, aby
rzeczywisty czas pomiaru równy Nx·Tx był jak najbardziej zbliżony do zadanego czasu pomiaru Tpz, określonego poprzez ustaloną
z góry liczbę okresów sygnału wzorcowego Tw. Można to uzyskać
na dwa sposoby: wydłużając zadany czas pomiaru Tpz do chwili
pojawienia się najbliższego zbocza sygnału kończącego kolejny
jego okres Tx, lub skracając pomiar w chwili pojawienia się zbocza wcześniejszego. Metoda zliczania zależnego występuje więc
w dwóch odmianach: z wydłużonym czasem pomiaru Tpw lub ze
skróconym Tps [6]. W obu przypadkach wynik pomiaru częstotliwości fx jest określony liczbą okresów sygnału mierzonego Nx
i liczbą okresów sygnału wzorcowego Nw oraz częstotliwością
wzorcową fw, według zależności (4):
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(4)

Rzeczywisty czas pomiaru zmienia się w niewielkim zakresie:
czas wydłużony Tpw zgodnie z zależnością (5), a czas skrócony Tps
zgodnie z zależnością (6):
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Obie te zależności przedstawiono na rysunku 3. Dla większej
przejrzystości wykresów, rzeczywisty czas pomiaru Tp odniesiono
do czasu pomiaru zadanego Tpz, a częstotliwość mierzoną fx odniesiono do odwrotności zadanego czasu pomiaru. W obu przypadkach zmiany rzeczywistego czasu pomiaru są niewielkie i maleją
wraz ze wzrostem częstotliwości mierzonej. Dzięki temu również
błąd kwantowanie zmienia się w niewielkich granicach.

Zależności te przedstawiono na rysunku 4. Dla uzyskania większej przejrzystości wykresów odpowiednio znormalizowano
zmienne na osiach. Błąd kwantowania zmienia się nie więcej niż
dwukrotnie i dla większych częstotliwości mierzonych zmiany te
są mniejsze wokół wartości równej Tpz/Tw. Taki błąd kwantowania
posiada również interesujące właściwości losowe [7].

Rys. 4.
Fig. 4.

Błąd kwantowania w metodzie zliczania zależnego
Quantization error in the reciprocal counting method

4. Algorytmiczna optymalizacja błędu
kwantowania
Algorytm optymalizujący błąd kwantowania metodą zliczania
zależnego zastosowano w zasymulowanym układzie pomiarowym
przedstawionym na rysunku 5. Licznik C zlicza impulsy o częstotliwości wzorcowej fw, a pojawiające się na jego wyjściu kody KW
są zatrzaskiwane w rejestrze R każdym kolejnym impulsem sygnału wyjściowego fx przetwornika U/F [3]. Kolejne wartości
kodów K(n) określające czasy międzyimpulsowe Tx(n) uzyskiwane są jako różnice dwóch kolejnych wartości kodów KW zatrzaśniętych w rejestrze R. Jednostka arytmetyczno-logiczna ALU
wyznacza wartość częstotliwości fx według metody zliczania
zależnego (4) z wydłużonym czasem pomiaru, sumując ze sobą
taką liczbę Nx okresów sygnału mierzonego, aby liczba Nw okresów sygnału wzorcowego przekroczyła ustaloną wartość minimalną Nmin. Zadany czas pomiaru wynosi Tpz=Nmin·Tw, rzeczywisty
czas pomiaru jest określony zależnością (5), a graniczna wartość
błędu kwantowania opisana jest zależnością (7).
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Rys. 5.
Fig. 5.
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Schemat blokowy symulowanego układu pomiarowego
Block diagram of the simulated measuring circuit

nej widoczna jest silna zależność rozdzielczości od wartości
sygnału [4]. Zliczanie zależne z zadanym czasem pomiaru
Tpz=0,5 ms podwyższa rozdzielczość o około 3 bity, a dwukrotne
wydłużenie zadanego czasu pomiaru do 1ms, o kolejny 1 bit, co
potwierdza teoretyczną zależność (7) przedstawioną na rysunku 4.
Można również zauważyć, że dla zachowania wysokiej rozdzielczości, amplituda A sygnału powinna być mniejsza co najmniej
o ok. 0,5 V od składowej stałej U0. Rozdzielczość silnie maleje
również dla małych wartości amplitudy A < 1 V.

6. Podsumowanie
5. Wyniki zrealizowanych badań
Opracowany algorytm, symulujący układ pomiarowy przedstawiony na rysunku 5, umożliwia zbadanie możliwości podwyższenia jego efektywnej rozdzielczości poprzez zastosowanie algorytmu optymalizującego błąd kwantowania metodą zliczania zależnego. Na rysunku 6a przedstawiono efektywną liczbę bitów
ENOB (3) toru pomiarowego dla różnych kombinacji wartości
amplitudy A i składowej stałej U0 wejściowego sygnału napięciowego u(t)=U0+Asin(2ft), przy zastosowaniu klasycznej metody
pomiaru czasu trwania pojedynczego okresu [3].
a)

b)

Przedstawione wyniki obejmują z konieczności tylko niewielki
fragment przeprowadzonych badań. Dozwolone jest zadawanie
dowolnych wartości każdego z parametrów sygnału wejściowego
oraz układu pomiarowego, trudne byłoby więc omówienie
wszystkich możliwych kombinacji. Podsumowując uzyskane
wyniki można stwierdzić, że analizowane właściwości toru pomiarowego z przetwornikiem U/F [8] mogą być kształtowane w szerokim zakresie poprzez zastosowanie algorytmu zliczania zależnego [6]. Zawsze jednak występują pewne optymalne wartości
amplitudy A i składowej stałej U0 sygnału, dla których uzyskuje
się największą efektywną rozdzielczość. Pod tym względem właściwości toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem
informacji różnią się zasadniczo od przetworników A/C z wejściem napięciowym, dla których największą rozdzielczość otrzymuje się dla maksymalnej amplitudy [2]. Również pasmo przenoszenia przetworników U/F jest węższe niż dla większości przetworników A/C z wejściem napięciowym i zazwyczaj nie przekracza kilkuset herców [4].
Opracowany algorytm symulacyjnego badania właściwości toru
pomiarowego z przetwornikiem napięcie-częstotliwość U/F 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, jak np.: w badaniach maszyn wirujących, pomiarach niestabilności częstotliwości energetycznej, analizie
zmienności rytmu serca i wielu innych.
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c)

Rys. 6.
Fig. 6.

Efektywna liczba bitów w funkcji amplitudy dla sygnału f = 5Hz
Effective number of bits vs. signal amplitude f = 5Hz

Na kolejnych rysunkach 6b i 6c zamieszczono analogiczne zależności dla algorytmu metody zliczania zależnego z zadanym
czasem pomiaru Tpz=0,5 ms oraz Tpz=1 ms. W metodzie klasycz-
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