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Układ kompensacji fazy mostka tensometrycznego

mym drugim końcem z masą. Dren tranzystora
polowego połączony jest z masą a źródło spolary¬
zowane ujemnym napięciem zasilającym, z wej¬
ściem symetrycznego
stopnia
wzmacniającego.
Wyjścia symetrycznego stopnia wzmacniającego
połączone są z bramkami dwóch tranzystorów po¬

Przedmiotem wynalazku jest układ kompensacji

fazy mostka tensometrycznego, zapewniający autcA
matyczną kompensację wpływu asymetrii elemen¬
tów pojemnościowych na równowagę niosttka.
Znany jest uikład automatycznej kompensacji fa¬

zy, w którym do wyjścia wzmacniacza

pomliaro-

wego mostka dołączony jest obok detektora" fazo¬

lowych,

wego pomiarowego,

ne są do przekątnej zasilanej mostka tensome¬
trycznego, a poprzez kondensatory do przekątnej

także

detektor

napięcia sterującego detektor

błędu. Faza

błędu,

przesunięta

jest-o 90° w .stosunku do fazy detektora pomiaro¬
wego. W ten sposób, w przypadku

ia

których

dreny poprzez

rezystory dołączo¬

pomiarowej mostka.

'

.

Uikład kompensacji! fazy według wynalazku
współpracuje z detektorem pomiarowym bez ko¬

niezrównowa-

żenia mostka wywołanego asymetrią pojemnościo¬
wą, pojawia się na wyjściu detektora: . błędu syg¬

nieczności stosowania dodatkowego detektora błę¬

cdpowiiednim kierunku, zależnie- od "polaryzacji
sygnału błędu detektora, wprowadza, do mostka

du. Układ ten dostarcza do mostka dodatkowy
prąd pojemnościowy, przy czyim regulacja ampli¬
tudy i zmiana fazy, tego prądu następuje bez ko¬
na eczności stasowania na^jprzykład potencjometru

pojemnościowy prąd kompensujący, wyrównujący

z serwomotorkiem. -—

nał błędu. Sygnał

ten.

oddziałuje

torek potencjometru. Potencjometr

na

serwomo-

przesuwany w

asymetrię pojemnościową.
Układ kompensacji fazy iwedług wynalazku za¬
wiera uikład różniczkujący,
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^ Przedmiot wynalazku •zoistanae bliicej objaśniony
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współpracujący z de¬

tektorem fazy,"a wyjście układu

różniczkującego

dołączone jest do baz dwóch tranzystorów komple¬
mentarnych

poprzez , kondensatory

sprzęgające

i dzielnik rezystotrowy polary żujący bazy tranzy¬
storów. Emitery tranzystorów* połączone są poprzez

2S

w prizyikiadzre wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia schemat ideowy układu kom¬
pensacji fazy moistka. tenisometrycznegO', fig. 2,
fig. 3 i fig. 4 przedstawiają wykresy napięciia
wyjściowego z detektora fazyy a fig. 5 i fig. 6 wy¬
kresy impulsów na ^wyjściu układu różniczkują¬
cego.

pięciem zasłilającyiri, a Wspólny punkt kolektorów

% Wyjście układu różniczkującego UR współpracu¬
jącego z detektorem fazy DF i wizmacniaozem po-

tych tranzystorów połączony jest z bramką tran¬

miiarowymi WP mostka M dołączone jest do

zystora polowego oraz z kondensatorem

komplementarnych

rezystory jeden z masą, a drugi

116 972

z

ujemnym na¬

połączo-

tranzystorów Tx d T2

baz

poprzez
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-kondensatory

4

sprzęgające Ci d C2 i dzielnik: opo¬

rowy Ri, R2, R3 polaryzujący

bazy

polowego T3, pracującego jako wtórnik. Napięcie
wyjściowe z wtórnika steruje stopniem wzmacnia¬
jącym symetrycznym WS. Napięcia wyjściowe

tranzystorów

Tx i T2. Emiter tranzystora p-n-p Ti połączony
jest poprzez rezystor R4 z masą, a emiter tranzy¬
stora n-p-in T2 połączony jest poprzez rezystor R5

stopnia

5

'Z ujemnym napięciem zasilającym. Kolektory tran¬

zystorów Ti i T2 połączone są z bramką tranzy¬
stora polowego T3 oraz z kondensatorem C3, któ¬
rego drugie doprowadzenie połączone jest z masą.
Dren tranzystora T3 dołączony ijeist do masy, a
źródło poprzez rezystor R6 do ujemnego napięcia
zasilającego, a także do wejścia stopnia wzmacnia¬
jącego WS. Drugie wejście stopnia wzmacniające¬
go WS połączone jesit z dzielnikiem R71, R8 rezy¬
storów, z których jeden R7 dołączony jest do ma¬

pokazane jest na fig. 2. W

przypadku

pięcie zasilające mostek. / Wyjścia

obu

dzielni¬

dzielników, to

jest dreny tranzystorów T4, T5 są połączone przez
kondensatory C4, C5 z punktem przekątnej po¬
miarowej mostka M. Do tego punktu wpływa prąd
15

kompensacji pojemnościowej z jednego lub dru¬
giego dzielnika.
Zastrzeżenie patentowe
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Układ kompensacji fazy mostka tensometrycznego współpracujący z ipoimiarowym detektorem
fazowym mostka, znamienny tym, że wyjście ukła¬
du różniczkującego UR połączonego swoim wej¬
ściem z wyjściem detektora mostka DF dołączone
jest do baz

25

asymetria

tranzystorów

komplementarnych (Tr,

T2) poprzez kondensatory .sprzęgające (Cl5 C2) i
dzielnik rezyistorowy (Ri, R2, R3) polaryzujący ba¬
zy tranzystorów (Tj, T2), przy czym emiter tranzy¬
stora p-nnp i(T!) połączony jest

30

powstają impulsy Ur pokazane na fig. 5 d fig. 6,
zależnie od tego, czy powstają z sygnału Ud poka¬
zanego na fig. 3 czy na fig. 4.

Sygnał z układu różniczkującego UR podawany
jest na bazy pary tranzystorów komplementarnych
Ti, T2> pracujących jako źródła prądowe, połączo¬
ne szeregowci, przy czym jeden z nich ładuje im¬
pulsowo kondensator C3, drugi go rozładowuje.
Kierunek przyrostu napięcia na kondensatorze za¬
leży od polaryzacji impulsów szpilkowych.- Przy
braku szpilek, napięcie na: kondensatorze nie zmie¬
nia się. Napięcie to steruje bramkę tranzystora

bramki

ków są rezystory R1Ł oraz R12. Na wejścia obu
dzielników Rn, T4 oraz Ri2, T5 podawane jest na¬

pojemnościowej
przebiegi mają kształt, jak na
fig. 3 lub fig. 4 zależnie od kierunku rozrówno¬

ważenia. Na wyjściu układu. różniczkującego UR

na

storowego. Pozostałymi elementami

Wyjścia stopnia symetrycznego WS dołączone są
poprzez rezystory R9, R10 do masy i równolegle do
bramek- to.rtzystcir.ow polowych T4, T5, których
poprzez rezystory Rn i Ri2 z przekątną zasilaną
mostka M, a poprzez kondensatory C4 i C5 z prze¬
kątną pomiarową mostka M.
W przypadku zrównoważenia pojemnościowego
mostka, a braku równowagi elementów czynnych,
napięcie wyjściowe detektora DF oznaczone XJd

oddziałują

cuje jako* zmienny rezystor, sterowany stopniem
symetrycznym i stanowi element dzielnika rezy-

sy, a drugi R8r do ujemnego napięcia zasilającego.

źródła dołączone są do masy a dreny połączone są

symetrycznego

tranzystorów polowych T4, T5. Każdy z nich pra¬
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poprzez

rezystor

(R4) z masą, a emiter tranzystora innp-n (T2) połą¬
czony jest poprzez rezystor (R5) z lujemnym napię¬
ciem zasilającym,- a razem połączone kolektory
tranzystorów (Tlf T2) ipołączone są z bramką tran¬
zystora polowego (T3), pracującego w układzie
wtórnika, oraz z kondensatorem (C3) dołączonym
drugim doprowadzen/iem do masy, a dren tranzy¬
stora (T3) połączony jesit z wejściem symetryczne¬
go stopnia wzmacniającego (WS), którego wyjścia
dołączone są do bramek tranzystorów polowych
(T4, T5), których źródła połączone

są

z

masą, a

dreny poprzez rezystory (Rn, Ri2) z zasilaną prze¬

kątną mostka (M), a poprzez kondensatory (C4, C5>
z pomiarową przekątną mostka.
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