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Elektroniczne Systemy Pomiarowe – instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych 

1. Cel i zakres ćwiczenia 
 
Celami ćwiczenia są: 

 zapoznanie się z konstrukcją i właściwościami dwóch układów przetworników U / f 
 doświadczalne wyznaczenie charakterystyk przenoszenia, 
 określenie błędów z wykorzystaniem regresji prostoliniowej, 
 analiza przebiegów napięć w różnych punktach układu jednego z przetworników. 

 
 

2. Wprowadzenie 
 
2.1. Wstęp 
 
Pod pojęciem przetwornika napięcie – częstotliwość na ogół rozumiemy układ generatora 

wytwarzającego sygnał, którego częstotliwość zależy w szerokim zakresie liniowo od napięcia 
sterującego. Dla innych układów wytwarzających sygnał o częstotliwości inaczej uzależnionej 
od napięcia sterującego (np. nieliniowo, tylko w wąskim zakresie itp.) przyjęła się nazwa 
generatory przestrajane napięciem. Przetworniki napięcie – częstotliwość nazywane w skrócie 
przetwornikami U / f znajdują obecnie szereg zastosowań, takich jak: 

 przetwarzanie analogowo - cyfrowe,  
 rejestracja analogowych sygnałów wolnozmiennych na taśmie magnetycznej, 
 transmisja sygnałów w układach separacji galwanicznej. 

 
2.2. Zasada pracy przetworników napięcie – częstotliwość 
 
W konstrukcji przetworników U / f typowo stosuje się integratory lub sterowane źródła 

prądowe. Zastosowanie znajdują tu również multiwibratory astabilne i monostabilne.  
Multiwibrator astabilny to układ pracujący z dodatnim sprzężeniem zwrotnym generujący 

sygnał impulsowy, na ogół przebieg prostokątny. Typowo budowany z dwóch tranzystorów w 
układzie wspólnego emitera sprzężonych ze sobą przez dwa kondensatory (układ Eccles-Jordana). 
Połączone są one między kolektorem jednego tranzystora, a bazą drugiego tworząc zamkniętą pętlę 
sprzężenia zwrotnego. Rzadziej stosuje się układy ze sprzężeniem emiterów dwóch tranzystorów 
przez jeden kondensator (układ Bowesa). Obecnie multiwibratory astabilne buduje się na ogół 
z bramek logicznych, wchodzą też w skład specjalizowanych układów scalonych. 

Multiwibrator monostabilny jest układem, który po pobudzeniu krótkim impulsem generuje na 
wyjściu impuls o czasie trwania określonym elementami konstrukcyjnymi – pojemnością 
i rezystancją. W niektórych rozwiązaniach wyraźny niekorzystny wpływ na ten czas ma napięcie 
zasilania. Rozwiązania układowe mogą być różne – na tranzystorach dyskretnych, bramkach 
logicznych lub specjalizowanych układach scalonych, na przykład 74121 serii TTL lub 555. 

Integratory lub sterowane źródła prądowe służą do liniowej zamiany wartości napięcia 
wejściowego na czas trwania impulsu ładującego lub rozładowującego kondensator. Spotykane są 
też układy, gdzie czas rozładowywania kondensatora integratora jest stały i ściśle określony 
multiwibratorem monostabilnym lub złożonym układem cyfrowym. W innych rozwiązaniach czas 
rozładowania kondensatorów multiwibratora astabilnego zostaje uzależniony od wydajności źródła 
prądowego sterowanego napięciem wejściowym. 

Cyklicznie zachodzące procesy ładowania i rozładowania kondensatora (kondensatorów) po 
odpowiednim przetworzeniu dają sygnał wyjściowy, którego częstotliwość jest odwrotnością sumy 
czasów ładowania i rozładowania. W ten sposób napięcie wejściowe poprzez zmianę tych czasów 
wpływa na częstotliwość sygnału wyjściowego. 
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Elektroniczne Systemy Pomiarowe – instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych 

Obecnie przetworniki U/f budowane są w postaci monolitycznych układów scalonych. Opisane 
wcześniej układy są elementami struktury układu scalonego, a niezbędne kondensatory i wybrane 
oporniki dołącza się z zewnątrz. 

 
2.3. Układ testowy 
 
Dla celów dydaktycznych Studenci będą mogli zapoznać się z prostym układem przetwornika 

U/f zrealizowanym w oparciu o sterowane źródło prądowe i popularny układ scalony 555 pełniący 
tu rolę generatora. Schemat układu przedstawia rys. 1. 

 

 
Rys.1. Przetwornik U/f – schemat symulacyjny. 

 
 
Zasada działania tego układu opiera się na cyklicznym ładowaniu i rozładowaniu kondensatora 

C1. Proces ładowania odbywa się stałym prądem ze sterowanego źródła prądowego I1. Prąd 
ładowania jest proporcjonalny do napięcia wejściowego. Po osiągnięciu przez napięcie na 
kondensatorze wartości 2/3 napięcia V1 (czyli tu około 3,3V) następuje jego szybkie wyładowanie 
przez rezystancję 75 Ω i nasycony tranzystor z wnętrza układu 555. Proces rozładowania zostaje 
przerwany przy napięciu na kondensatorze równym 1/3 napięcia V1 (około 1,67V) i cykl się 
powtarza. 

Okres generacji składa się z dwóch czasów (wzory 1 i 2): 
T1 – zależnego odwrotnie proporcjonalnie od napięcia wejściowego, 
T2 – w przybliżeniu stałego. 

 

WEU
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      22 kT =            (2) 

 
gdzie k1 i k2 to stałe. 
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Elektroniczne Systemy Pomiarowe – instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych 

Dla tych założeń częstotliwość generacji f dana jest wzorem: 
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Wynikająca z niego nieliniowość przetwarzania może być pomijalna dla dostatecznie dużych 
czasów T1, takich by spełniony był warunek: 
 

21 TT >>            (4) 
 
 

 
3. Symulacja układu przetwornika U / f programem MULTISIM 

 
Zestaw pomiarowy 
 
W skład zestawu pomiarowego wchodzą: 

• zestaw pomiarowy z układem 555 i zadajnikiem napięcia, 
• multimetr cyfrowy, 
• częstotliwościomierz cyfrowy, 
• oscyloskop. 

 
Przebieg ćwiczenia  
 

1. Uruchomić program MULTISIM z grupy programów National Instruments. 

2. Połączyć układ do symulacji w sposób pokazany na rysunku 1. Niezbędne elementy ściągnąć 
z pasków narzędziowych na górze i z prawej strony ekranu. 

3. Dla zerowego napięcia wejściowego (regulacja opornikiem R1) sprawdzić, czy przetwornik 
generuje impulsy. Jeżeli tak, to zmierzyć ich częstotliwość. 

4. Zwiększając napięcie wejściowe opornikiem R1 (naciskając klawisz A) odczytywać wartości 
napięcia wejściowego i częstotliwości impulsów wyjściowych. Należy zanotować nie mniej, 
niż 15 odczytów. Dla 3 napięć (początek, środek i koniec zakresu) zapisać zrzuty ekranu z 
przebiegiem oscyloskopowym sygnału wyjściowego. 

5. Korzystając z metody regresji prostoliniowej wyliczyć stałą przetwarzania, błąd przesunięcia 
zera, błąd nieliniowości.  

 
Uwaga: 
Jako krzywą względnego błędu nieliniowości rozumiemy różnicę między wynikami pomiarów, 
a wartościami wyliczonymi metodą regresji (wziętymi z prostej regresji). Do obliczeń regresji 
bierzemy wyniki pomiarów tylko z liniowego zakresu pracy przetwornika. Krzywą błędu 
nieliniowości wyznaczamy dla całego zakresu napięcia wejściowego. Jako odniesienie 
przyjmujemy maksymalną częstotliwość generowaną przez przetwornik. 
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Elektroniczne Systemy Pomiarowe – instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych 

4. Sprawozdanie 
 
W sprawozdaniu należy zamieścić: 

• tabelę wyników pomiarowych; 

• wykres mierzonych zależności, na wykresie wrysować prostą regresji; 

• wyliczone wartości parametrów otrzymane z obliczeń metodą regresji;  

• wykres krzywej względnego błędu nieliniowości; 

• zrzut z ekranu istotnych przebiegów oscyloskopowych; 

• wnioski. 
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