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INTEGRATOR LOGARYTMICZNY  B

I.  Zakres cwiczenia

Badania wlasnosci integratora logarytmicznego w ukladzie Cooke’a−Yarborough.
•      Pomiar charakterystyki konwersji  <f> − <Vo>.
•      Pomiar dyspersji odpowiedzi integratora.
•      Pomiar szybkosci reakcji integratora na skok czestotliwosci impulsów wejsciowych.
•    Wyznaczenie charakterystyki globalnej na podstawie pomiarów charakterystyk subukla-
       dów.

II.  Przedmiot cwiczenia

Stanowiacy przedmiot cwiczenia modul laboratoryjny jest replika sekcji logarytmicznej
integratora impulsów typu ILL-41 wchodzacego w sklad systemu aparatury jadrowej
STANDARD. Schemat ideowy badanego ukladu integratora przedstawiono na rysunku 1.

Uklad zawiera 6 strukturalnie identycznych subukladów wykonanych w formie kon-
werterów czestotliwosc-napiecie z pompami diodowymi, zalaczonych na wejscie wzmac-
niacza operacyjnego w trybie sumowania odpowiedzi czastkowych. Celowo zróznicowane
wartosci pojemnosci dozujacych umozliwiaja osiagniecie „dobrej logarytmiki”  w obrebie 5
dekad czestotliwosci (102 ÷106  imp/min).  Modul cwiczeniowy oprócz zasadniczego, wie-
lotorowego ukladu integratora  zawiera dodatkowa, osobna komórke z wymienialnymi kon-
densatorami dozujacymi.
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Rys. 1.  Schemat integratora logarytmicznego w ukladzie Cooke’a−Yarborough
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III.  Program cwiczenia − instrukcja szczególowa

Do pomiaru charakterystyk przenoszenia (konwersji sygnalu) indywidualnych komórek
integratora oraz jego pelnej konfiguracji zestawic uklad pomiarowy podany schematycznie na
rysunku  2. Zródlem ciagu impulsów o nastawialnej czestotliwosci jest generator impulsów
typu  PGP-6. Nastawic wartosc napiecia impulsów generatora na poziomie  Vi  = 10 V,
kontrolujac ja  biezaco w trakcie pomiarów za pomoca oscyloskopu  TDS 220. Dobrac odpo-
wiednio rozciaglosc czasowa impulsów wejsciowych.

Konwencjonalne uklady integratorów impulsów (w tym równiez, bedacy wzorem modulu
cwiczeniowego, integrator typu ILL-41) wyposazone sa z reguly w analogowe (wychylowe)
mierniki poziomu odpowiedzi.  W zestawie cwiczeniowym obok tego sposobu indykacji
odpowiedzi (miliwoltomierz VMANAL) przewidziano nadto pomiar za pomoca woltomierza
cyfrowego  (VMDIG) oraz oscyloskopu pomiarowego.

1)  Pomiar charakterystyki konwersji indywidualnych komórek
                         integratora

Przedmiotem pomiaru  (DUT) jest w tym przypadku  wyodrebniona na module cwi-
czeniowym podstawowa komórka integratora z pompa diodowa. Dokonac pomiaru cha-
rakterystyki konwersji sygnalu komórki dla róznych wartosci pojemnosci kondensatora
dozujacego, dolaczanego na zewnatrz modulu do gniazd oznaczonych  na plycie czolowej
modulu symbolem  „Cx”. Wartosci tych pojemnosci przyjac równe odpowiednim wartosciom
podanym na schemacie globalnym. Wykreslic przebiegi pomierzonych charakterystyk w
ukladzie wspólrzednych  Vo−f  oraz  Vo−log (f).  Wyznaczyc wartosci czestotliwosci
impulsów wejsciowych, przy których poziomy odpowiedzi sa równe polowie swych wartosci
maksymalnych.

2) Pomiar charakterystyki konwersji pelnej konfiguracji
                        integratora impulsów

Na podstawie znajomosci wartosci elementów ukladowych oszacowac maksymalna
wartosc odpowiedzi integratora przy zalozonych parametrach sygnalu wejsciowego

Rys. 2.  Schemat zestawu do pomiaru charakterystyk przenoszenia integratora
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(Vi = 10 V i  f = fmax).  Dokonac pomiaru charakterystyki konwersji sygnalu w zakresie
czestotliwosci od 10 Hz do 100 kHz. Wyniki pomiarów przedstawic w formie graficznej
w ukladzie wspólrzednych  <Vo> − log <f>.

3)   Pomiar dyspersji odpowiedzi integratora

Pomiary przeprowadzic równiez w ukladzie z rysunku 2, wykorzystujac galezie pomia-
rowe oznaczone liniami przerywanymi (oscyloskop TDS 220 i woltomierz wartosci sredniej
kwadratowej VMRMS). Nalezy je wykonac  na poziomach odpowiedzi (<Vo>)
odpowiadajacych czestotliwosciom impulsów wejsciowych wyznaczajacych granice dekad
zakresu pomiarowego.  Wyniki pomiarów zestawic w tabelce.

4)   Pomiar szybkosci reakcji na skokowa zmiane czestotliwosci

Miara szybkosci reakcji na skokowa zmiane czestotliwosci jest interwal czasu, po
uplywie którego, liczac od momentu zadzialania wymuszenia skokowego, poziom odpo-
wiedzi osiagnie 90% swej wartosci ustalonej. Pomiar sprowadza sie do rejestracji przebiegu
procesu przejsciowego i odczytu wartosci wspólrzednej czasowej  t90.  W tym celu nalezy
zestawic uklad pomiarowy wedlug schematu podanego na rysunku 3.

W charakterze rejestratora procesu nieustalonego uzyc oscyloskop cyfrowy TDS 220
pracujacy w trybie zewnetrznego wyzwalania podstawy czasu (opcja START-STOP).
Skokowa zmiane czestotliwosci impulsów wejsciowych (od poczatkowej wartosci zerowej do
aktualnie zadanej) uzyskujemy poprzez kolejno nastepujace odlaczanie i przylaczanie do
badanego integratora ciagu impulsów generatora PGP-6. Ponownego w tej sekwencji przy-
laczenia nalezy dokonac w „zerowym” stanie ustalonym bezposrednio po uruchomieniu –
sygnalem START − biegu podstawy czasu oscyloskopu. Sygnal STOP „zamraza” na ekranie
zarejestrowany do tego momentu przebieg.

Pomiary nalezy przeprowadzic dla czestotliwosci wyznaczajacych granice dekad za-kresu
pomiarowego integratora. Wyniki pomiarów zestawic w tabelce oraz przedstawic
w formie wykresu zaleznosci  czasu  t90  od czestotliwosci  f.

Rys. 3.   Schemat ukladu do pomiaru szybkosci reakcji integratora
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5)  Konstrukcja charakterystyki globalnej na podstawie  charakterystyk subukladów

Przedstawic na wspólnym wykresie zespól charakterystyk wyznaczonych w zakresie
punktu 1) oraz sumacyjna charakterystyke wypadkowa. Porównac uzyskana na tej drodze
charakterystyke globalna integratora z charakterystyka wyznaczona w zadaniu 2).
        Metoda regresji liniowej wyznaczyc parametry charakterystyki idealnej oraz okreslic
zakres „dobrej logarytmiki” integratora.

IV.  Wyposazenie stanowiska cwiczeniowego

 •     Modul cwiczeniowy:  INTEGRATOR LOGARYTMICZNY - B
 •     Generator impulsów: typ  PGP-6
 •     Miliwoltomierz
 •     Woltomierz cyfrowy  typ HP 34401 A
 •     Woltomierz wartosci sredniej kwadratowej: typ  HP 3004 A
 •     Oscyloskop cyfrowy:  typ TDS 220
 •     Zasilacz niskiego napiecia: typ  KB-60-01
 •     Kable, przewody i komplet kondensatorów (CWYM)
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