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Анотація. Запропонована схема пристрою вимірювання просторового постійного магнітного поля, в 

якому за рахунок введення нових елементів і зв'язків досягається можливість перетворення сигналу 
інформативної амплітуди в інформативну частоту , що приводить до підвищення чутливості та точності 

вимірювання магнітної поля. 
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Abstract. The scheme of the space unit measuring constant magnetic field , which by introducing  

new elements and connections achieved the possibility of converting the signal amplitude informative 

informative frequency , resulting in increased sensitivity and accuracy of measurement of the magnetic field. 
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Вступ 

 

Пристрій вимірювання просторового постійного магнітного поля належить до області 

контрольно-вимірювальної техніки на основі напівпровідникової електроніки і призначений для 

вимірювання постійного просторового магнітного поля у пристроях і системах автоматичного 

контролю та управління. Відомо багато пристроїв для вимірювання постійного магнітного поля. Але 

всі ці пристрої мають спільні недоліки, а саме недостатню чутливість і точність вимірювання. 

Метою роботи є створення пристрою вимірювання просторового постійного магнітного поля, 

в якому за рахунок введення нових елементів і зв'язків між ними досягається можливість 

перетворення сигналу інформативної амплітуди в інформативну частоту, що приводить до 

підвищення чутливості та точності вимірювання магнітної поля. 

 

Результати дослідження 

 

Розроблено пристрій вимірювання просторового постійного магнітного поля містить тривимірний 
чутливий елемент, з'єднаний з мультиплексором та три канальні підсилювачі. У пристрій додатково 

введено підсилювач з малим коефіцієнтом шуму, який з'єднаний з демультиплексором та 
мультиплексором, три частотних перетворювачі, мікроконтролер. Тривимірний чутливий елемент 

виконаний у вигляді трьох магніточутливих конденсаторів, кожний з канальних підсилювачів з'єднаний 
з відповідними частотним перетворювачем та формувачем імпульсів, які з'єднані з мікроконтролером, 

що підключений до LCD-екрана та встановлений з можливістю сполучення з персональним 
комп'ютером. 
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Висновки 

 

Розроблений пристрій дозволяє підвищити чутливість та точність вимірювання постійного 

магнітного поля за рахунок перетворення сигналу інформативної амплітуди  в інформативну частоту. 
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