Системи обробки інформації, 2009, випуск 1 (75)

ISSN 1681-7710

УДК 623.004.67
А.С. Олійник, В.М. Юрченко
Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ
З ПРОМІЖНИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ НАПРУГА-ЧАСТОТА
У роботі описано метод вимірювання частоти із проміжним перетворенням напруга-частота.
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Постановка задачі. Проблеми, які пов’язані з
вимірюванням характеристик гармонічних сигналів
із проміжним перетворенням напруги в частоту,
постійно привертають увагу фахівців. Опис методу
вимірювання частоти із проміжним перетворенням
напруга-частота може бути корисним при розробці
стендового та випробувального устаткування вимірювально-інформаційних систем, що знаходить
своє використання в промисловості. Тому питання,
яке розглядається у цієї роботі є актуальним для
народного господарства України.
Аналіз літератури. У відомій літературі, яка
присвячена питанням вимірювання характеристик
гармонічних сигналів із проміжним перетворенням
напруги в частоту [1 – 5], розглядаються питання,
пов’язані з теоретичними основами цифрової вимірювальної техніки. Але деякі особливості вимірювання частоти із проміжним перетворенням напругачастота не вказуються.
Метою роботи є дослідження методу вимірювання частоти із синусоїдального сигналу, заснований на перетворенні напруги в частоту проходження
імпульсів.

Основний матеріал
Метод вимірювання частоти (періоду) синусоїдального сигналу, заснований на перетворенні напруги в частоту проходження імпульсів, зводиться
до наступного.
Нехай досліджуваний сигнал описується як
U(t)  m sin t   (t) .
(1)
Цей сигнал перетвориться в пропорційну частоту проходження імпульсів
F(t)  K f  m sin t  K f (t),
(2)
де Kf – коефіцієнт перетворення напруги в частоту.
Частотно-модуляційний імпульсний F(t) сигнал
інтегрується на інтервали, який дорівнює напівперіоду вхідного сигналу, де виходить число імпульсів
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F(t)dt .
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Підставляючи співвідношення (2) у формулу
(3), знаходимо
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К F Vm T
– інформативна, корисна складова

результату вимірювання, пропорційна періоду Т

де NT 


2

сигналу U(t); N   K F  (t)dt – похибка, внесена
0

перешкодою.
Беручи до уваги тільки корисну складову результату вимірювання, запишемо
N 
K
T  T  T NT ,
(5)
K F Vm Vm
де K T   / K F – коефіцієнт пропорційності.
Частота досліджуваного сигналу визначиться з
співвідношення
Vm
K V
1
f 
 F m ,
(6)
T KT NT
NT
де K F  1/ K T .
Як видно зі співвідношення (6) результат вимірювання частоти f залежить від амплітуди Vm гармонійного сигналу. Для виключення цієї залежності
досліджуваний сигнал можна піддати нормалізації
за амплітудою, тобто домогтися Vm = const.
Тоді вираз (6) можна записати у вигляді
d
f f ,
(7)
NT
де d F  K f Vm – дискретність вимірювання частоти.
Для аналізу похибки N  , внесеної перешкодами, застосовуються оцінки алгоритму усереднення, які мають яскраво виражені фільтруючі властивості відносно перешкод. Зокрема, якщо перешкода
є гармонійною із частотою, кратній частоті вимірюваного сигналу, то похибка N  0 .
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внесена перешкодами.
4. Для аналізу похибки N  застосовуються оцінки алгоритму усереднення, які мають яскраво виражені фільтруючі властивості відносно перешкод.
5. Проведене дослідження, наведені співвідношення можуть бути корисними при розробці стендового
та випробувального устаткування вимірювальноінформаційних систем, що знаходить своє використання
в промисловості народного господарства України.
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ НАПРЯЖЕНИЕ-ЧАСТОТА
А.С. Олейник, В.М. Юрченко
В работе описан метод измерения частоты с промежуточным преобразованием напряжение-частота.
Ключевые слова: напряжение-частота, измерительные приборы.
METHOD OF MEASURING OF FREQUENCY WITH INTERMEDIATE TRANSFORMATION TENSION-FREQUENCY
A.S. Oleynik, V.M. Yurchenko
In work the method of measuring of frequency is described with intermediate transformation tension-frequency.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦВЕТОВОГО ОКРУЖЕНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Рассмотрены особенности физической реакции человека на отдельные цвета и вопросы оптимального
использования данной информации в различных ситуациях. Разработаны рекомендаций по формированию
цветового окружения военнослужащих для снижения их психологического напряжения.
Ключевые слова: цвет, восприятие, чувствительность.

Введение
Постановка проблемы, анализ литературы.
Одной из актуальных проблем, стоящих перед современной наукой, является проблема снижения психологического напряжения человека, как в период его
адаптации к новому для себя окружению, социальным условиям, так и при длительной монотонной
работе в неизменных условиях. В ходе исследований в
области влияния цвета на психику была установлена
его взаимосвязь с повседневным поведением людей.
И.В. Гете писал [1]: «цвет — продукт света, вызывающий эмоции». Один из родоначальников экспериментальной психологии В. Вундт установил органическую взаимосвязь ощущений и чувств, показал
различие физических основ эмоциогенного действия
цветов и звуков [2]. Было выявлено заметное измене© В.Е. Рыгина

ние цветовой чувствительности (порогов цветоразличения) в зависимости от эмоционального состояния
человека – положительные эмоции (например, радость) оказались связанными с ее повышением к
красному и желтому и с понижением к синему и зеленому цветам, при переживании отрицательных
эмоций наблюдалась обратная картина [3]. Это дало
толчок к изучению возможности диагностирования
эмоциональных состояний испытуемых методом цветовых предпочтений (тест Люшера) [4, 5]. В последствии был произведен дифференцированный подход
к изучению влияния цвета на индивидуума в зависимости от его пола и возраста – так, например, получены динамика цветовых предпочтений дошкольников в зависимости от переживаемых ими эмоций [6] и
цветоэмоциональные значения у взрослых [7, 8].
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