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Анотація — Розроблено алгоритм обробки результатів 
вимірювання різниці фаз вимірювальних сигналів генерато
рних перетворювачів фізичних величин за умови нелінійнос- 
ті передатної характеристики, що викликає розширення їх 
спектрального складу.
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І. Вступ
Високим рівнем чутливості вимірювання електричних 

величин володіють фазові методи, серед яких найбільшого 
поширення дістав метод перетворення різниці фаз у часовий 
проміжок між точками перетину нуля опорного і вимірюва
льного сигналів. Але на практиці часто доводиться вимірю
вати параметри динамічних об’єктів з нелінійними характе
ристиками, що спотворюють форму вимірювального сигна
лу. Тому запропоновано використання нелінійної апрокси
мації для реалізації даного метода вимірювання.

II. Суть методу
Суть запропонованої методики полягає у почерговій за

міні відрізків графіка вимірювального сигналу S(t) дутами, 
що стягують два сусідні вузли інтерполяції (рис. 1) [1]. Від
стань між точками перетину радіуса даних дут з віссю коор
динат опорного і вимірювального сигналів t зшпримки про
порційні різниці фаз сигналів. При цьому робиться припу
щення, що вимірювальний сигнал описується функцією 
диференційованою і неперервною на всьому відрізку вимі
рювання, а в радіо тракті діють лише флуктуаційні завади.
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Алгоритм обробки результатів вимірювання за викорис
тання даного метода зображено за допомогою логічної 
блок-схеми (рис. 2) [2].
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Рис.1. Графічна інтерпретація методу 

Математично різниця фаз визначається:
\00'\ = \\0L\-\0'L '\ = t3ampmiKU. (1) 

Якщо точки результати вимірювання є точками
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Рис. 2. Логічна блок-схема метода вимірювання фази сигнал)

III. Висновки
Розглянуто можливість чисельного вимірювання фа:? 

вимірювальних сигналів генераторних перетворювачів ф - 
зичних величин. Запропоновано використання нелінійк:' 
апроксимації, що дозволяє за допомогою чисельних методії 
визначати різницю фаз вимірювальних сигналів за методе. 
перетворення різниці фаз у часовий проміжок, що мож 
бути застосованим для обробки результатів вимірювання * 
дискретні моменти часу.
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The practical applications show that dynam ic object properties are 

often described by nonlinear conformities to law. Therefore, the non: r- 
ear approximation is offered for realization o f phase difference meas_r- 
ing.

Essence of the offered methodology consists in by replacement :tf 
measuring signal chart segments arcs raising two nearby knots o f in:?-- 
polation (fig. 1). Distance between the intersections o f these arcs rac _ 
with the axis o f coordinates o f supporting and measuring signals, pro
portional to the phases differences between the signals.
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