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Streszczenie

Jednym z najważniejszych elementów elektronicznych wykorzystywanych w ukła-

dach doświadczalnych są źródła prądowe. To od nich zależy to, jaki prąd dostarczony

będzie reszcie układu, dlatego ważne jest, aby prąd ten generowany był z jak najwięk-

szą precyzją. Układy ze źródłami prądowymi stosowane są w wielu różnych działach

fizyki, takich jak np. fizyka optyczna, nanotechnologia czy fizyka ciała stałego, ale też

dziedzinach wykraczających poza fizykę, jak np. elektrochemia czy biofizyka.

W przypadku Zakładu Fotoniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukła-

dy takie stosuje się do wytwarzania precyzyjnych pól magnetycznych, które z kolei

wykorzystywane są do kontrolowania oddziaływania światła z materią, ale także te-

stowania nowych technik pomiaru pola magnetycznego. Aby eksperymenty te mogły

odbywać się poprawnie ważne jest więc zapewnienie, że używane źródła posiadają od-

powiednio dużą precyzję. O precyzji danego źródła przekonać się można badając kon-

kretne jego właściwości, do których należą szum, dryf wolnoczasowy oraz dokładność,

przez którą rozumiana jest równość między żądaną wartością generowanego prądu,

a wartością jaka faktycznie jest generowana.

Tematem niniejszej pracy jest właśnie opracowanie metody badania dokładności

źródeł prądowych i zademonstrowanie ich działania w na przykładzie wielokanałowego

źródła prądowego firmy DM Technologies.
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Abstract

One of the most important electronic components used in experimental systems is

a current source. They generate current which is used in many experiments, thus it

is important for them to generate current with precision as high as possible. Systems

with current sources are used in many different branches of physics, for example optical

physics, nanotechnology and solid-state physics, but also in interdisciplinary fields, for

example electrochemistry and biophysics.

In case of Department of Photonics of the Institute of Physics of the Jagiellonian

University current sources are used to generate magnetic fields, which are then em-

ployed for controlling light-matter interactions, but also in testing new techniques of

measuring magnetic fields. To develovep such schemes it is important to ensure if the

current sources have enough precision and low enough noise. Determining performan-

ce of a given current source is possible by examination of its specific characteristics:

long-term noise, drift, and accuracy, interpreted as equality between value of current

set on source and actually generated current.

The topic of this thesis is a development of a method of measuring current sources

accuracy and demonstration of their application in studies of performance of a multi-

channel current source produced by DM Technologies.
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1 Wprowadzenie

Aby móc zrozumieć zasadę działania źródła prądu elektrycznego oraz opracować sposób

pomiaru charakterystyk takiego źródła, należy znać główne pojęcia stosowane w elek-

tronice, jak i również podstawy teoretyczne stojące za funkcjonowaniem budujących

źródło elementów. Z tego powodu pierwszy rozdział tej pracy poświęcony jest na omó-

wienie używanych pojęć, a także praw opisujących zachowanie prądu elektrycznego.

1.1 Podstawowe wielkości w elektronice

Aby można było opisywać elektronikę przy użyciu języka matematycznego, trzeba

wprowadzić podstawowe wielkości, jakich się w niej używa. Pierwszą z nich jest natęże-

nie. Natężenie prądu elektrycznego I jest miarą ładunku elektrycznego przechodzącego

przez daną powierzchnię w jednostce czasu. Można zapisać to za pomocą wzoru

I =
dq

dt
, (1)

gdzie q - ładunek, t - czas. Aby poprawnie określić natężenie, należy zdecydować ja-

ka jest powierzchnia, przez którą przechodzący na jednostkę czasu ładunek ma być

liczony. Dla elementów elektronicznych przyjmuje się, że powierzchnią tą jest prze-

krój poprzeczny danego elementu. Jednostką natężenia jest amper (1 A). Jest to jedna

z podstawowych jednostek układu SI.

Kolejną ważną wielkością jest napięcie elektryczne U , zwane w skrócie napięciem.

Jest ono zdefiniowane jako różnica wartości potencjału elektrycznego między dwoma

punktami przestrzeni. Sprowadza się to do wzoru

U =
W

q
, (2)

gdzie W - praca do przesunięcia ładunku o wartości q między owymi punktami. Prąd

płynie zawsze z punktu o większym potencjale do punktu o potencjale mniejszym.

Podobnie jak do określenia natężenia należy wybrać pewną powierzchnię, tak do okre-

ślenia napięcia potrzebna jest informacja o tym, między jakimi dwoma punktami ma
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być ono mierzone. W przypadku układów elektronicznych przyjmuje się konwencję, że

napięcie na danym elemencie jest różnicą potencjałów między dwoma końcami danego

elementu. Jednostką napięcia jest wolt (1 V).

Podobnie jak w innych działach fizyki, tak i w elektronice pojawia się pewien rodzaj

energii, zwanej energią elektryczną. Jest to energia potrzebna do przemieszczenia pew-

nego ładunku elektrycznego q między punktami o różnych potencjałach elektrycznych.

Dana jest ona wzorem

W = Uq, (3)

gdzie W - energia elektryczna, U - napięcie między punktem końcowym, a początko-

wym. Korzystając ze wzoru (1) można przekształcić to równanie do postaci

W = UIt. (4)

Jednostką energii elektrycznej jest dżul (1 J).

Mając energię elektryczną można bardzo prosto określić także moc elektryczną. Jak

można się łatwo przekonać na podstawie równania (4), wyraża się ona wzorem

P = UI, (5)

gdzie P - moc elektryczna. Jak widać jest to wielkość niezależna od czasu.

Jednostką mocy elektrycznej jest wat (1 W).

Następną wielkością wykorzystywaną do opisu układów elektronicznych jest rezy-

stancja R, zwana też oporem. Jest to parametr charakteryzujący elementy elektronicz-

ne. Wyraża on jak bardzo dany element „przeszkadza” prądowi płynąć. Opór wyrażony

jako iloraz napięcia i natężenia:

R =
U

I
, (6)

gdzie R - opór, V - napięcie między końcami elementu, I - natężenie prądu płynącego

przez element. Wartość rezystancji dla danego elementu zależy od jego kształtu oraz

budowy wewnętrznej. Elementem, który służy do wytworzenia określonej rezystancji

jest opornik. Jednostką oporu jest ohm (1 Ω).
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Inną wielkością charakteryzującą elementy elektroniczne jest pojemność. Dotyczy

ona elementów zwanych kondensatorami, które charakteryzują się tym, że mogą „prze-

chować w sobie” pewien ładunek elektryczny q. Ilość przechowywanego ładunku zależy

od napięcia między końcami kondensatora zgodnie z zależnością

C =
q

U
, (7)

gdzie C - pojemność. Wzór ten jest definicją pojemności. Dla danego kondensatora

pojemność ma stałą wartość. Jednostką pojemności jest farad (1 F).

Poza pojemnością i rezystancją elementy elektroniczne mogą posiadać również in-

dukcyjność L. Występuje np. ona dla cewek, a więc elementów dla których przepły-

wający prąd indukuje pewien strumień magnetyczny. Indukcyjność można zdefiniować

wzorem

L =
Ψ
I
, (8)

gdzie Ψ - strumień magnetyczny. Podobnie jak rezystancja i pojemność, tak indukcyj-

ność jest wartością stałą dla danego elementu elektronicznego. Jednostką indukcyjności

jest henr (1 H).

Dla źródeł energii elektrycznej pojawia się dodatkowa wielkość zwana siłą elektro-

motoryczną E . Jest ona zdefiniowana jako iloraz energii potrzebnej do przemieszczenia

ładunku z jednego końca źródła na drugi do wartości owego ładunku, przy czym prze-

mieszczenie to następuje w stronę przeciwną niż zwrot siły pola elektrycznego, jakie

działa na ładunek. Jak widać definicja ta jest podobna do definicji napięcia jakie pa-

nuje na zaciskach źródła, wielkości tych nie można jednak ze sobą utożsamić. Różnicę

między nimi ilustruje wzór

U = E − IRw, (9)

gdzie I - prąd przepływający przez źródło, Rw - opór źródła. Siła elektromotoryczna

jest więc wartością napięcia dla przypadku, gdy przez źródło nie przepływa żaden prąd.

Jednostką siły elektromotorycznej jest wolt (1 V).

Całość powyższego rozumowania odnosi się do prądów stałych. Jednak w przypadku

gdy ma się do czynienia z prądami zmiennymi wartości napięcia i natężenia prądu są
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funkcjami czasu

U = U(t), (10)

I = I(t). (11)

W przypadku prądów zmiennych wartości rezystancji pojemności i indukcyjności

można zastąpić przez jedną uogólnioną wielkość zwaną impedancją. W zależności od

tego dla jakiego elementu elektronicznego jest liczona wyrazić ją można następującymi

wzorami

ZR = R, (12)

ZL = jωL, (13)

ZC =
1

jωC
, (14)

gdzie ω - częstość prądu zmiennego, j - jednostka urojona. Jak widać impedancja

jest wielkością zespoloną, Jej część rzeczywista jest równa rezystancji, a część urojona

związana jest z pojemnością oraz indukcyjnością. Ponadto, w odróżnieniu od prądów

stałych, występuje tu zależność od częstotliwości. Przykładowo dla pewnego układu

elektronicznego dla małych częstotliwości główny wkład do impedancji może pocho-

dzić od pojemności, natomiast dla dużych częstotliwości od indukcyjności. Jednostką

impedancji jest ohm (1 Ω).

1.2 Elementy elektroniczne

Elementy elektroniczne można podzielić na dwie grupy: elementy bierne oraz czynne.

Pierwsza kategoria, zwana również elementami pasywnymi, dotyczy elementów, które

nie dostarczają układowi energii. Podstawowymi elementami biernymi są opornik, kon-

densator i cewka (ich symbole zostały zaprezentowane na rysunku 1.). Elementy czynne

natomiast mogą wytwarzać energię elektryczną. Przykładem tego są źródła prądowe.

Najprostszymi typami elementów elektronicznych są tzw. dwójniki. Są to elementy

posiadające dwa „końce”, wejście oraz wyjście. Prąd elektryczny płynie w nich zawsze
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od jednego końca do drugiego. Połączenie z innymi elementami jest możliwe tylko na

końcach dwójnika, tj. nie da się przyłączyć niczego do jego środka. Poza dwójnikami

często spotykanymi elementami są także trójniki oraz czwórniki. Jak sama nazwa wska-

zuje posiadają one odpowiednio: trzy oraz cztery końce. Przykładowym trójnikiem jest

omawiany niżej tranzystor. Przykładem czwórnika może być natomiast wzmacniacz,

czyli element zwiększający wartość sygnału elektronicznego o pewien czynnik.

Rysunek 1: Symbole elementów elektronicznych: 1. - oporniki (dwa różne oznaczenia), 2. - cewka, 3. - kon-

densator.

1.2.1 Opornik

Nazwa opornika pochodzi stąd, że posiada on pewną konkretną wartość rezystancji.

Powoduje to więc, że napięcie elektryczne na oporniku oraz natężenie prądu przez

niego przepływającego powiązane są ze sobą zależnością liniową. Doskonały opornik

ma zerowe wartości pojemności oraz indukcyjności.

Pewną cechą realnych (tzn. takich, które nie są doskonałe) oporników jest zależność

ich oporu od temperatury. Zmianę oporu wywołaną przez zmianę temperatury opisać

można wzorem

RT = R0[α(T − T0) + 1], (15)

gdzie RT - rezystancja w temperaturze równej T , R0 - rezystancja w tempetarturze

początkowej T0, α - współczynnik temperaturowy rezystancji. Współczynnik α zależy

od materiału z jakiego wykonany jest opornik. Dla metali przyjmuje on wartość dodat-

nią, czyli rezystancja rośnie z temperaturą. Natomiast dla półprzewodników, a także
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roztworów zasad, kwasów oraz soli współczynnik ten jest ujemny, więc opór maleje

z temperaturą. Współczynnik ten również zależy od temperatury, jednak dla zmian

nieprzekraczających 200 K można go uznać za stały [2].

1.2.2 Kondensator

Kondensator jest elementem elektronicznym posiadającym pewną niezerową wartość

pojemności. Modelową realizacją kondensatora są dwie ułożone równolegle do siebie

płaskie okładki wykonane z przewodnika, na których zbiera się ładunek elektryczny.

Przestrzeń między okładkami może być pusta, bądź wypełniona materiałem dielek-

trycznym, ważne jednak aby ładunki nie mogły przepływać bezpośrednio z jednej

okładki na drugą. W ogólności okładki kondensatorów nie muszą być płaskie. Przy-

kładowo mogą mieć one kształt sfer, z których jedna mniejsza otoczona jest przez

drugą większą. W idealnym kondensatorze rezystancja jest nieskończenie duża.

1.2.3 Cewka

Cewki są z kolei elementami posiadającymi niezerową indukcyjność. Cewka jest w za-

sadzie przewodem przez który płynie prąd zwiniętym w kształt spirali. Powoduje to,

że płynące w przewodzie ładunki poruszają się ruchem kołowym, a to z kolei indukuje

pole magnetyczne. Idealna cewka posiada zerową rezystancję i pojemność.

1.2.4 Tranzystor

Tranzystor jest przykładem czynnego elementu elektrycznego, który potrafi wzmacniać

sygnał elektroniczny. Składa się on z trzech warstw półprzewodników domieszkowych.

Dwie warstwy półprzewodnika tego samego typu rozdzielone są warstwą półprzewod-

nika drugiego typu, tzn, jeżeli warstwy zewnętrzne są półprzewodnikami typu n, to

warstwa je przedzielająca jest typu p. Ten przypadek nazywany jest tranzystorem

npn. Jeśli środkowa warstwa jest typu n, dwie boczne natomiast typu p, to tranzy-

stor nazywany jest tranzystorem pnp. Różnica między nimi sprowadza się do tego, że
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w tranzystorze pnp prąd płynie w przeciwną stronę niż w tranzystorze npn. W pierw-

szym z nich ponadto nośnikami ładunku są „dziury”, w drugim natomiast elektrony.

Tranzystory pnp bywają używane do kontroli diod LED bądź w przełącznikach prądu

stałego. Zastosowaniem tranzystora npn jest np. rola przedwzmacniacza w systemach

audio.

Rysunek 2: Symbole tranzystorów: 1. - bipolarny npn, 2. - bipolarny pnp, 3. - unipolarny.

Tranzystory podzielić można na dwie grupy: unipolarne oraz bipolarne. Pierwszą

z nich stanowią tranzystory w których natężenie prądu wychodzącego z wyjścia (drenu

- D) jest zależne od napięcia elektrycznego między wejściem (źródłem - S), a dodatkową

elektrodą (bramką - G). Zarówno dreny, jak i źródło podłączone są do wewnętrznej war-

stwy półprzewodnika, bramka natomiast podłączona jest do dwóch warstw zewnętrz-

nych. Różnica napięć pomiędzy bramką, a źródłem prowadzi do wytworzenia się na

styku warstw półprzewodnika pewnego obszaru zubożenia nośników ładunku. Im ob-

szar ten jest większy, tym węższy jest kanał, którym może przepływać prąd, a więc

jego natężenie spada. Symbole wykorzystywane do oznaczenia tranzystorów bipolar-

nych i unipolarnych znajdują się na rysunku 2.

W tranzystorach bipolarnych natężenie prądu wychodzącego zależy natomiast od

natężenia prądu jaki wchodzi do tranzystora. Zewnętrzne warstwy półprzewodników

noszą nazwy emiter (E) i kolektor (C), warstwa między nimi to natomiast bazą (B).
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Styk emitera i bazy nazywany jest złączem EB, natomiast bazy i kolektora złączem CB.

Możliwe są trzy stany w jakich może pracować tranzystor, zależne od polaryzacji złącz:

stan aktywny (EB spolaryzowane jest w kierunku przewodzenia, złącze CB natomiast

zaporowo), stan nasycenia (oba spolaryzowane w kierunku przewodzenie) oraz stan

zatkania (oba spolaryzowane zaporowo).

Tranzystor bipolarny może być połączony z resztą układu elektronicznego w trzech

konfiguracjach: o wspólnym emiterze, wspólnej bazie, bądź też wspólnym kolektorze.

Nazwy te odnoszą się do tego gdzie podane są napięcia wejściowe i wyjściowe. Przykła-

dowo dla tranzystora w układzie wspólnej bazy napięcie wejściowe to napięcie między

bazą, a emiterem, natomiast napięcie wyjściowe między bazą i kolektorem, tak więc

wartości obu tych napięć zależą od potencjału elektrycznego bazy. Konfiguracja wspól-

nego emitera charakteryzuje się dużym wzmocnieniem prądowym, wzmocnieniem na-

pięciowym, a także największym spośród wszystkich konfiguracji wzmocnieniem mocy.

Sygnał przesuwany jest jednak w fazie o 180◦. Konfiguracja ta wykorzystywana jest po-

wszechnie we wzmacniaczach, zwłaszcza do wzmacniania małych sygnałów. Układ ze

wspólną bazą wzmacnia napięcie, jednak nie wzmacnia natężenia, a także jego wzmoc-

nienie mocy jest nieznaczne. Wykorzystywany bywa w jednostopniowych wzmacnia-

czach wzmacniających, takich jak przykładowo przedwzmacniacze mikrofonowe. Ostat-

ni układ, ze wspólnym kolektorem, wzmacnia z kolei natężenie, nie wzmacnia natomiast

napięcia. Stosuje się go np. w obwodach dopasowujących impedancję. Na rysunku 3.

pokazane zostały przykładowe realizacje poszczególnych konfiguracji [3].

Ważnym zagadnieniem dotyczącym tranzystorów są jego charakterystyki. Wyróżnia

się trzy podstawowe charakterystyki tranzystora: wejściową, przejściową oraz wyjścio-

wą. Charakterystyka wejściowa to zależność między natężeniem wejściowym, a na-

pięciem na wejściu, przy stałym napięciem na wyjściu tranzystora. Charakterystyka

przejściowa to z kolei zależność natężenia wyjściowego od napięcia na wejściu, przy

stałym natężeniu wejściowym. Ostatnia charakterystyka, wyjściowa, to natomiast za-

leżność natężenia wyjściowego od napięcia na wyjściu przy stałym natężeniu wyjścio-

wym. Funkcje opisujące charakterystyki wejściowa i przejściowa są zbliżone do funkcji

wykładniczej, tj. początkowo dana funkcja nieznacznie rośnie, a po osiągnięciu pewnego
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Rysunek 3: Układy tranzystorów: 1. - o wspólnej bazie, 2. - o wspólnym emiterze, 3. - o wspólnym kolektorze.

argumentu zaczyna rosnąć coraz szybciej. Funkcja opisujące charakterystykę wyjściową

natomiast przypomina natomiast funkcję logarytmiczną, tzn. po osiągnięciu pewnego

argumentu zaczyna się „wypłaszczać”.

1.2.5 Wzmacniacz operacyjny

Wzmacniacz operacyjny jest czynnym trójnikiem będącym w zasadzie skomplikowa-

nym układem zbudowanym na bazie tranzystorów. Istnieje wiele możliwości realizacji

wzmacniacza operacyjnego, których cechą wspólną jest wykorzystanie tranzystorów

w konfiguracji o wspólnym emiterze. Jak sama nazwa wskazuje element ten służy do

wzmacniania napięcia. Symbol używany do oznaczenia wzmacniacza operacyjnego wi-

doczny jest na rysunku 5.

Wzmacniacz operacyjny posiada jedno wyjście oraz dwa wejścia: odwracające fazę

(oznaczone znakiem „-”) oraz nieodwracające fazy (oznaczone „+”). Nazwy te od-

noszą się do faktu, że sygnał wpadający na pierwsze z wymienionych wejść zostaje

przesuwany w fazie o 180◦, sygnał na drugim natomiast pozostaje w fazie w jakiej

był wcześniej. Napięcie na wyjściu wzmacniacza Uwyj powiązane jest z napięciami na

15



Rysunek 4: Charakterystyki przykładowego tranzystora: 1. - wejściowa, 2. - przejściowa, 3. - wyjściowa.

wejściach wzorem

Uwyj = A(U+ − U−), (16)

gdzie U+ - napięcie na wejściu nieodwracającym fazy, U− - napięcie na wejściu odwra-

cającym fazę, A - wzmocnienie.

Wzmacniacze operacyjne często stosuje się w układach ze sprzężeniem zwrotnym,

co oznacza, że sygnał wchodzący na jedno z wejść pochodzi z wyjścia wzmacniacza.

Jeśli sygnał wyjściowy wraca na wejście odwracające fazę, to następuje ujemne sprzę-

żenie zwrotne. Nazwa ta odnosi się do faktu, że całkowite wzmocnienie wzmacniacza

jest mniejsze niż w przypadku bez sprzężenia, jednak maleją także wszelkie zakłóce-

nia sygnału, a sam układ staje się stabilniejszy. Na bazie wzmacniacza operacyjnego

z ujemnym sprzężeniem zwrotnym zbudować można szereg układów realizujących róż-

ne funkcje matematyczne na napięciach: dodawać je, odejmować, a także różniczkować

i całkować. Układ sumujący napięcia, zwany sumatorem, znajduje zastosowanie w oma-

wianym niżej przetworniku cyfra-analog. Przykładowy schemat sumatora widoczny jest
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Rysunek 5: Symbol wzmacniacza operacyjnego.

na rysunku 5.

Dla sytuacji gdy sygnał z wyjścia wzmacniacza operacyjnego wraca na wejście nieod-

wracające fazy następuje dodatnie sprzężenie zwrotne. W przeciwieństwie do sprzężenia

ujemnego, tutaj rośnie wzmocnienie sygnału, jednak kosztem wzrostu zakłóceń i spad-

ku stabilności. Wzmacniacz operacyjny z dodatnim sprzężeniem zwrotnym stosowany

jest w układach nieliniowych, takich jak np. przerzutniki.

Rysunek 6: Schemat sumatora zbudowanego na podstawie wzmacniacza operacyjnego.

1.2.6 Przetwornik cyfra-analog

Jak sama nazwa wskazuje służy do przekształcenia sygnału cyfrowego (dyskretnego)

w analogowy (ciągły). Realizacją przetwornika cyfra-analog jest sumator zbudowany
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na bazie wzmacniacza operacyjnego.

Sygnał cyfrowy ma postać uporządkowanego szeregu wartości logicznych zwanych

bitami. Każdy bit może przyjmować dwie wartości: 0 bądź 1. Wartości te zapisane

w odpowiednim porządku tworzą zapis informacji w systemie binarnym.

Sumator zbudowany na bazie wzmacniacza operacyjnego ma tę własność, że sygnał

na jego wyjściu jest ważoną sumą sygnałów na wejściu. Wagi poszczególnych skład-

ników sumy zależą od względnych stosunków rezystancji oporników umieszczonych na

poszczególnych wejściach. W przetworniku cyfra-analog konieczne jest zapewnienie po-

prawnego ważenia sygnałów z poszczególnych wejść. Ponieważ sygnały te reprezentują

cyfry liczby zapisanej w systemie dwójkowym, to rezystancje kolejnych oporników róż-

nią się o czynnik 2. Efektem tego jest otrzymanie na wyjściu pojedynczego sygnału

o wartości odpowiadającej tej zapisanej sygnałem cyfrowym.

Przykładowa realizacja przetwornika cyfra-analog została zaprezentowana na ry-

sunku 7. Przetwarza on czterobitowy sygnał cyfrowy na sygnał analogowy. Na każde

z wejść może on otrzymywać sygnał w postaci napięcia o dwóch możliwych wartościach:

niskiej równej 0 oraz wysokiej równej Uwej, które odpowiadają wartościom logicznym

0 oraz 1. Jak można wyliczyć napięcie wyjściowe Uwyj takiego układu równe jest

Uwyj = −Uwej
15

Σ4n=1cn2
n−1, (17)

gdzie n - numer wejścia, cn - stała zależna od napięcia na n-tym wejściu. Wartość cn

równa jest 1, jeśli na dane wejście podane jest napięcie wysokie, bądź 0, jeśli podane

jest napięcie niskie. Dzięki takiemu układowi napięcie wyjściowe Uwyj przyjmować może

16 różnych wartości, odpowiadających takiej właśnie liczbie możliwych konfiguracji

napięć wejściowych. Przykładowo jeśli na każde wejście podane jest napięcie równe 0,

to wartość Uwyj równa jest 0, jeśli na każde wejście podane jest napięcie Uwej, to Uwyj

wynosi 15Uwej, natomiast jeśli wysoka wartość napięcia podana jest na wejścia 1 i 4,

na pozostałe zaś wartość niska, to napięcie wejściowe jest równe 9Uwej.

Urządzenie konwertujące sygnał cyfrowy do postaci analogowej nazywane bywa tak-

że enkoderem.
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Rysunek 7: Przykład czterobitowego przetwornika cyfra-analog.

1.3 Obwody

Rysunek 8: Prosty obwód elektryczny złożony z dwóch elementów.

Obwodem elektrycznym nazywany jest układ złożony z elementów elektrycznych

połączonych ze sobą tak, że stanowią one zamkniętą pętlę dla poruszających się przez

nie nośników ładunku elektrycznego. Obrazuje to rysunek 8.

W przypadku omawiania obwodów dwoma podstawowymi pojęciami są „węzły”

oraz „oczka”. Węzły oznaczają miejsca, w których łączą się co najmniej trzy elementy

elektryczne, gdzie do każdego z elementów prowadzi osobna gałąź. Ilustruje to rysunek

9. Oczka są natomiast zamkniętymi pętlami dla prądu. Pętle te nie mogą nigdzie się
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rozgałęziać ani przerywać, można je natomiast prowadzić po miejscach, gdzie występuje

rozwarcie. Zostało to zaprezentowane na rysunku 10.

Z węzłami i oczkami związane są dwa prawa Kirchhoffa, będące podstawowymi

narzędziami do analizy obwodów elektrycznych. Pierwsze prawo Kirchhoffa mówi, że

dla każdego węzła wypadkowa suma natężeń na poszczególnych gałęziach węzła jest

równa 0. Dla gałęzi, którymi prąd wpływa do węzła natężenie jest przy tym liczone

z przeciwnym znakiem do natężenia z gałęzi, którymi prąd wypływa. Sprowadza się to

do tego, że całkowita wartość ładunku elektrycznego jaki wpływa do węzła jest równa

ładunkowi który z niego wypływa, co z kolei zgodne jest z zasadą zachowania ładunku.

Matematyczna postać tego prawa ma postać

ΣiIi = 0, (18)

gdzie Ii - natężenie prądu na i-tej gałęzi.

Rysunek 9: Przykładowy obwód elektryczny z węzłami zaznaczonymi kolorem czerwonym.

Drugie prawo Kirchhoffa dotyczy z kolei oczek i głosi ono, że suma napięć na po-

szczególnych elementach przez które przechodzi dane oczko jest zawsze równa 0. Należy
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przy tym wybrać w którą stronę „obiegać” oczko i w przypadku natrafienia na elemen-

cie na spadek potencjału wliczać jego napięcie z przeciwnym znakiem, niż w przypadku

elementu ze skokiem potencjału. Ważne jest przy tym prawidłowe określenie napięcia

na źródle, a więc uwzględnienie siły elektromotorycznej. Drugie prawo Kirchhoffa jest

konsekwencją zasady zachowania energii. Do jego matematycznego zapisu stosuje się

wzór

ΣiUi = 0, (19)

gdzie Ui - napięcie na i-tym elemencie.

Rysunek 10: Prosty obwód elektryczny z wybranymi (nie wszystkimi) oczkami zaznaczonymi kolorami nie-

bieskim, zielonym i czerwonym.

Przystępując do analizy obwodów elektrycznych warto znać pojęcia połączenia rów-

noległego oraz połączenia szeregowego. Pierwsze z nich oznacza sytuację, gdy droga

jaką płynie prąd w pewnym miejscu „rozgałęziania się” na kilka ścieżek, które potem

łączą się ze sobą z powrotem. Jeżeli na każdej z tych ścieżek znajduje się element elek-

troniczny, to mówi się, że elementy te są połączone równolegle. Klasycznie pojedynczy
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nośnik ładunku „wybiera” którą ze ścieżek ma przepłynąć (jednak statystyczna liczba

ładunków przepływających przez daną ścieżkę zależy od parametrów znajdującego się

na niej elementu). Napięcie na każdym z połączonych elementów jest identyczne. Sche-

mat połączenia równoległego na przykładzie trzech oporników został zaprezentowany

na rysunku 11.

Rysunek 11: Połączenie równoległe trzech oporników.

Połączenie szeregowe to z kolei przypadek, gdy elementy elektroniczne ustawione są

„jeden za drugim”, tak że koniec jednego elementu łączy się (jedynie) z początkiem

następnego. Pojedynczy nośnik ładunku musi przepłynąć przez każdy połączony ele-

ment. Natężenie prądu jest identyczne dla każdego elementu. Schemat przykładowego

połączenia szeregowego został zaprezentowany na rysunku 12.

Rysunek 12: Połączenie szeregowe trzech oporników.

Kilka połączonych ze sobą elementów można w zasadzie potraktować jako poje-
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dynczy element. Jego parametry określane są mianem zastępczych. Przykładowo dla

połączenia szeregowego kilku oporników rezystancja zastępcza RZ określona jest wzo-

rem

RZ = ΣiRi, (20)

gdzie Ri - opór i-tego elementu. Dla równoległego połączenia oporników wzór na rezy-

stancję zastępczą przyjmuje z kolei postać

R−1Z = ΣiR−1i . (21)

Powyższe wzory wynikają z praw Kirchhoffa i przy pomocy owych praw można je

wyprowadzić.

W przypadku kondensatorów wzór na pojemność zastępczą CZ w przypadku połą-

czenia szeregowego wynosi

C−1Z = ΣiC−1i , (22)

gdzie Ci - pojemność i-tego elementu. Dla połączenia równoległego zachodzi natomiast

tożsamość

CZ = ΣiCi. (23)

Z obwodami wiążą się dwa kolejne pojęcia: zwarcie oraz rozwarcie. Zwarcie to sytu-

acja, gdy prąd płynący przez obwód może ominąć wchodzący w skład obwodu opornik

ścieżką o znacznie niższej (w idealnym przypadku zerowej) rezystancji. Matematycznie

można to opisać jako połączenie równoległe owego opornika z opornikiem o bardzo

małej rezystancji (w idealnym przypadku równej 0). Jak można się przekonać na pod-

stawie wzoru (21), rezystancja zastępcza zwartego opornika jest bardzo mała (ładunki

przepływają niemal bez żadnych przeszkód). Następuje znaczny skok natężenia oraz

spadek napięcia. Na rysunku 13 został zaprezentowany schematyczny obraz pojawienia

się w obwodzie zwarcia.

Odwrotną sytuacją jest rozwarcie. Polega ono w zasadzie na pojawieniu się przerwy

w pewnym miejscu obwodu. Matematycznie można to opisać jako szeregowe dołączenie

do obwodu opornika o bardzo wielkiej rezystancji (w idealnym przypadku nieskończe-

nie wielkiej). Ze wzoru (20) wynika, że opór zastępczy takiego układu osiąga bardzo
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Rysunek 13: Przykład zwarcia w obwodzie.

Rysunek 14: Przykład rozwarcia w obwodzie.

wielką wartość (przerwa w obwodzie stanowi dla ładunków elektrycznych trudną do

pokonania przeszkodę). Natężenie staje się bardzo małe, natomiast napięcie znacznie

rośnie. Rysunek 14 przedstawia przykładowy obwód, w którym nastąpiło rozwarcie.
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2 Źródła w elektronice

2.1 Informacje podstawowe

Rysunek 15: Symbole źródeł: 1. - prądowego, 2. - napięciowego.

Aby zapewnić przepływ prądu w obwodzie elektrycznym potrzebny jest element zwa-

ny źródłem. Źródło powoduje ruch ładunków elektrycznych (przepływ prądu) w ukła-

dzie. W przypadku układu ze skończoną rezystancją zastępczą zasada działania źródła

jest prosta, jeden z końców źródła „wstrzykuje” ładunki elektryczne do obwodu, drugi

koniec je natomiast odbiera. Natężeniem prądu dla źródła określa się natężenie prądu

jaki wypływa ze źródła. Napięcie na źródle jest liczone tak jak dla innych elemen-

tów, a więc jest różnicą potencjałów na obu jego końcach. Należy również wspomnieć

o istnieniu siły elektromotorycznej, dzięki której źródło jest w stanie pracować. Część

obwodu elektrycznego do której podłączone jest źródło (bądź układ wszystkich źródeł,

jeśli stosuje się ich więcej) nazywana jest obciążeniem. Innymi słowy obciążenie jest

częścią obwodu pozbawioną źródeł.

Istnieją dwa rodzaje źródeł: źródło prądowe oraz źródło napięciowe. Ich symbole

widoczne są na rysunku 15. W (idealnym) źródle prądowym natężenie prądu nie zależy

od rezystancji panującej w obwodzie, napięcie panujące na źródle natomiast zmienia

się adekwatnie do tej rezystancji. Źródło napięciowe natomiast generuje taki prąd, żeby

napięcie na samym źródle było cały czas takie samo. Przez analogię można pokazać,

że natężenie prądu zależy więc od rezystancji reszty obwodu.
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Szczególnym typem źródeł są źródła sterowane. Stały parametr charakteryzujący

źródło (napięcie dla źródła napięciowego, natężenie dla źródła prądowego) może być

w nich kontrolowany i ustawiany na żądaną wartość, jednak wciąż nie zależy ona od

tego jaki jaki obwód zostanie podpięty do źródła i jakie są jego parametry.

Istnieje wiele możliwości realizacji źródła energii elektrycznej. Do najpopularniej-

szych należą źródła chemiczne, oparte na reakcjach chemicznych zachodzących w elek-

trolitach (przykładem są akumulatory samochodowe czy baterie), oraz elektromecha-

niczne, w których energia mechaniczna przetwarzana jest w energię elektryczną (źródła

te nazywane są prądnicami). Poza tym istnieją również źródła wykorzystujące efekty

termoelektryczny (źródła cieplne), fotoelektryczny (źródła świetlne) oraz piezoelek-

tryczne (źródła piezoelektryczne). Możliwe jest także zbudowanie źródła prądowego

z innych elementów elektronicznych. Przykładem tego jest dioda stałoprądowe, bazu-

jąca na tranzystorze unipolarnym, w której bramka oraz źródło są ze sobą połączone.

Sprawia to, że wraz ze wzrostem natężenia prądu wpływającego do diody wartość prądu

wypływającego początkowo rośnie, ale po osiągnięciu pewnej wartości pozostaje stała.

Zapewniając, że prąd wpływający będzie cały czas większy od wartości granicznej, dio-

dę tą można więc potraktować jako źródło prądu stałego. Schemat diody stałoprądowej

widoczny jest na rysunku 16. Źródła energii elektrycznej zbudowane być mogą także

na podstawie tranzystora bipolarnego czy też wzmacniacza operacyjnego.

2.2 Źródła idealne i realne

Ponieważ źródła mają jeden stały parametr (napięcie bądź natężenie, w zależności od

typu źródła), to wartość drugiego parametru zależy od rezystancji obciążenia. Tak więc

przykładowo dla bardzo małego oporu, w sytuacji idealnej źródło napięciowe powinno

generować prąd o bardzo dużym natężeniu. W rzeczywistości jednak natężenie prądu

dostarczanego przez źródło napięciowe nie może być nieskończenie duże. Dla danego

źródła istnieje pewna pewna wartość graniczna, powyżej której natężenie nie może

dalej wzrosnąć, niezależnie od tego jak mała jest rezystancja obciążenia. Aby uniknąć

opisanej sytuacji, w której dochodzi do wysycenia się natężenia na wartości granicznej
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Rysunek 16: Schemat diody stałoprądowej.

należy upewnić się, że rezystancja obciążenia jest wystarczająco duża.

Analogicznie, w rzeczywistych źródłach prądowych nie można otrzymać nieskończe-

nie wysokiego napięcia. Napięcie to również nie może bowiem przekroczyć charaktery-

stycznej dla konkretnego źródła wartości maksymalnej. W przypadku źródeł prądowych

stosuje się więc z kolei względnie małe rezystancje obciążenia, tak by nie dochodziło

do wysycenia.

Kolejną cechą źródeł realnych jest obecność pewnej rezystancji wewnętrznej. Realne

źródło napięcia da się przedstawić jako szeregowe połączenie źródła realnego i oporni-

ka o pewnej rezystancji wewnętrznej Rw. Realne źródło prądowe to natomiast idealne

źródło prądowe równolegle połączone z opornikiem o konkretnej rezystancji wewnętrz-

nej. Wartość Rw, zarówno dla źródła napięcia, jak i prądowego, zależy wyłącznie od

wewnętrznej budowy samego źródła. Tak więc używane powyżej stwierdzenia „rezy-

stancja obciążenia powinna być wystarczająco mała/duża” odnoszą się do porównania

ich wartości z wartością rezystancji obciążenia. Rysunki 17. i 18. ilustrują różnicę mię-
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dzy układem w którym zastosowano źródło prądowe idealne, a takim wykorzystującym

źródło prądowe realne.

Rysunek 17: Schemat idealnego źródła prądowego połączonego z opornikiem o rezystancji R.

Rysunek 18: Schemat rzeczywistego źródła prądowego połączonego z opornikiem o rezystancji R.

Dodatkowym efektem występującym dla realnych źródeł prądowych są szumy. Na-

zwą tą określa się wszelkie zakłócenia przenoszonego sygnału. Do najważniejszych

z nich należą szum biały, szum migotania oraz tzw. przydźwięk. Szumy opisać można

za pomocą widma szumu, a więc wykresu przedstawiającego jak intensywność szumu

zależy od jego częstotliwości.

Szum biały jest szumem, którego widmo jest płaskie. W rzeczywistości szumy białe

występują tylko dla ograniczonych (choć szerokich) przedziałów częstotliwości, poza

którymi ich intensywność spada do zera (szum mający stałą, niezerową intensywność

dla każdej wartości częstotliwości wymagałby bowiem wkładu nieskończenie wielkiej
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wartości energii). W przypadku szumu migotania intensywność szumu jest natomiast

odwrotnie proporcjonalne do częstotliwości, jego widmo przypomina więc funkcję ho-

mograficzną. Ostatni typ szumu, przydźwięk, związany jest natomiast z częstotliwością

prądu płynącego w sieciach elektrycznych. Jego widmo ma postać pików pojawiających

się dla częstotliwości 50 Hz, a także jej wielokrotności: 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz itd. Szum

obserwowany w rzeczywistości jest złożeniem wszystkich „elementarnych” szumów.

Oprócz szumu inną przyczyną niepewności pomiarowych dla źródeł jest zjawisko

zwane dryftem. Polega ono na bardzo powolnej zmianie napięcia na źródle. Przyczyną

tego są zmiany temperatury elementów budujących samo źródło. Ich charakterystyki

temperaturowe są bowiem często nieliniowe, więc w konsekwencji zmiany temperatury

wytwarzają one inne napięcie.

Aby zapobiec niepożądanym zmianom generowanych przez źródło parametrów przez

efekty takie jak dryft i tym samym zwiększyć precyzję działania źródła stosować można

sprzężenie zwrotne, takie jak w przypadku wzmacniaczy operacyjnych. Ideą sprzężenia

zwrotnego jest oddziaływanie stanu wyjściowego danego elementu na jego stan wejścio-

wy. W elektronice realizowane jest to przez poprowadzenie przewodu, którym sygnał

płynąłby z wyjścia z powrotem na wejście, gdzie poddawany jest odpowiednim anali-

zom, tak by ograniczyć zmianę parametrów na wyjściu. Parametry które wracają na

wejście zależą więc od parametrów wyjściowych, ale nie muszą być im równe. Można

je „po drodze” zmodyfikować umieszczając na przewodzie odpowiednie elektroniczne

elementy. Przykładowo wzmacniacz o dwukrotnym wzmocnieniu napięcia sprawi, że na

wejście elementu wróci napięcie dwukrotnie większe niż to, które element ten zwrócił

poprzednio na wyjściu. W przypadku źródeł przy odpowiednio skonstruowanym ukła-

dzie można osiągnąć sytuację, gdzie zmiana parametrów wyjściowych daje na wejście

źródła taki efekt, żeby źródło zwróciło parametr wyjściowy równy temu sprzed zmia-

ny. Dzięki temu parametry samego źródła pozostają takie same, nawet mimo zmian

parametrów elementów to źródło budujących. Jeśli do osiągnięcia tego odpowiednie-

go sprzężenia zwrotnego użyto wyłącznie elementów biernych, to sytuację tą określa

się jako sprzężenie zwrotne pasywne. Przeciwną sytuacją jest sprzężenie zwrotne ak-

tywne, kiedy to użyte zostały elementy aktywne, jak np. wzmacniacz operacyjny czy
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tranzystor [1].

2.3 Twierdzenie Thevenina oraz twierdzenie Nortona

Ważną rolę w analizie obwodów ze źródłami napięcia odgrywa twierdzenie Thevenina.

Głosi ono, że każdy układ złożony ze źródeł napięcia i oporników da się przedstawić

jako pojedynczy opornik o pewnej rezystancji zastępczej połączony szeregowo z po-

jedynczym źródłem o pewnym napięciu zastępczym. Ważne przy tym, by układ ten

można było potraktować jako dwójnik, tzn. by był połączony z resztą obwodu (obcią-

żeniem) tylko dwoma ścieżkami. Napięcie zastępcze jest przy tym napięciem między

końcami układu w przypadku rozwarcia, czyli gdy połączenie układu z obciążeniem jest

przerwane. Rezystancja zastępcza to natomiast iloraz napięcia zastępczego i natężenia

prądu, jaki wypływałby z układu w przypadku zwarcia, tzn. gdyby obciążenie dało się

ominąć nową ścieżką o znacznie mniejszej rezystancji.

Podobnym twierdzeniem jest twierdzenie Nortona. Według niego każdy układ zło-

żony ze źródeł prądu i oporników da się przedstawić jako pojedynczy opornik o pewnej

rezystancji zastępczej połączony równolegle z pojedynczym źródłem o pewnym na-

tężeniu zastępczym. Również tutaj układ ten jest dwójnikiem. Natężenie zastępcze

jest natężeniem jakie wypływałby z układu w przypadku zwarcia, rezystancja zastęp-

cza natomiast jest ilorazem napięciem między końcami układu w przypadku rozwarcia

i natężenia zastępczego [1].

2.4 Omówienie przykładowego źródła prądowego

Aby lepiej zrozumieć zagadnienie źródeł prądowych, nie powinno się ograniczać do idei

„czarnego pudełka” wytwarzającego prąd o pewnym natężeniu. Dobrze jest zapoznać

się z wewnętrzną budową i sposobem działania choćby najprostszej realizacji takiego

źródła. Przykładowe źródło prądowe złożone ze wzmacniacza operacyjnego, tranzystora

oraz opornika zostało przedstawione na rysunku 19.

Najważniejszą rolę gra tu połączenie wzmacniacza operacyjnego z tranzystorem.
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Rysunek 19: Schemat źródło prądowe zrealizowanego przy użyciu wzmacniacza operacyjnego, tranzystora

oraz opornika.

Parametry obu tych elementów powinny być tak dobrane, aby natężenie prądu wycho-

dzącego z emitera IE spełniało zależność

IE =
V+
R
, (24)

gdzie R - rezystancja zamontowanego w układzie opornika, V+ - napięcie na nieodwra-

cającym fazy wejściu wzmacniacza. Jak się okazuje dla tranzystorów bipolarnych npn

natężenie prądu na emiterze jest w dobrym przybliżeniu równe natężeniu prądu na

kolektorze. Zatem prąd jaki dostarczany jest obciążeniu wynosi również IE. Sprzężenie

zwrotne zapewnia stałość owego natężenia, pod warunkiem stałości napięcia V+. Jak

widać prezentowane tu źródło napięciowe nie jest źródłem samowystarczalnym, gdyż

potrzebne jest dostarczenie stałego napięcia na jedno z wejść wzmacniacza operacyj-

nego. Z drugiej jednak strony zaletą tego źródła jest prostota kontroli wytwarzanego

natężenia, gdyż zgodnie ze wzorem (24) sterować nim można przy pomocy napięcia V+.
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Jeśli możliwa jest dynamiczna regulacja napięcia V+ (np. dzięki użyciu przetwornika

cyfra-analog), to również wytwarzany przez źródło prąd da się zmieniać na bieżąco.

Od wartości rezystancji umieszczonego w układzie opornika zależy jak bardzo wartość

natężenia zależeć będzie od podawanego napięcia. Dla dużego oporu nawet duża zmia-

na wartości V+ przełoży się na stosunkowo małą zmianę I, wartość natężenia można

więc kontrolować precyzyjniej. Małe rezystancje stosować można natomiast w sytu-

acji, gdy potrzebne jest przełączanie źródła między znacznie różniącymi się od siebie

natężeniami.

Teoretycznie można by zbudować taki układ z pominięciem tranzystora i uzyskać

podobny efekt, tzn. sterować prądem wyjściowym przy pomocy napięcia wejściowe-

go zgodnie ze wzorem (24). Jednak na wyjściu wzmacniacza operacyjnego prąd byłby

wtedy równy temu wprowadzanemu do obciążenia, podczas gdy wyjście wzmacniacza

operacyjnego ma dość niską obciążliwość (czyli maksymalną bezpieczną wartość natęże-

nia, jakie może przechodzić przez dany element nie uszkadzając go). Tranzystor chroni

więc wzmacniacz operacyjny przed doznaniem uszkodzeń przy większych wartościach

natężenia [5].

2.5 Mierzone charakterystyki źródła prądowego

Podstawowym celem tej pracy licencjackiej jest omówienie sposobu i wykonanie po-

miarów charakterystyk świadczących o precyzji danego źródła prądowego. Charakte-

rystykami tymi są stabilność emitowanego ze źródła prądu, liniowość prądu oraz szum.

Jako stabilność prądu rozumiane jest to, jak bardzo jego wartość zmienia się z upły-

wem czasu. Im mniejsze i wolniejsze zmiany, tym stabilniejsze jest źródło. Dobre źródło

prądowe powinno emitować prąd, którego zmiany w czasie są w zasadzie nieodczuwalne

dla reszty układu.

Liniowość prądu jest cechą dotyczącą źródeł sterowanych. Liniowe źródło to ta-

kie, w którym emitowany prąd zależy liniowo od parametru tym źródłem sterującego.

Przy takim źródle wystarczy znać wartość parametru sterującego, aby móc poprawnie

określić wytwarzane natężenie prądu. W przeciwnym wypadku do poznania owego na-
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tężenia trzeba by zamontować w układzie dodatkowy miernik, który by stale musiał je

mierzyć, co jest o wiele mniej praktyczne.

Ostatnią istotną charakterystyką jest szum. Jak było wspomniane wcześniej termi-

nem tym określa się wszelkiego rodzaju zakłócenia sygnału elektronicznego. Zbadanie

charakterystyki szumu pozwala określić dokładność prowadzonego pomiaru.

Poza powyższymi charakterystykami warto wspomnieć także o prądzie spoczynko-

wym, który, choć nie będzie bezpośrednio mierzony, to należy uwzględnić jego wpływ

na inne pomiary. Prądem spoczynkowym określany jest prąd jaki płynie samoistnie

w układzie przy braku generacji prądu przez źródło. Wywołany on jest pracą elemen-

tów czynnych, takich jak tranzystory czy wzmacniacze operacyjne. Znajomość wartości

prądu spoczynkowego służy do kalibracji urządzeń pomiarowych, gdyż rzeczywisty prąd

płynący w układzie jest sumą prądu spoczynkowego oraz prądu pochodzącego ze źró-

dła. Innymi słowy urządzenie pomiarowe należy wykalibrować tak, by wartość prądu

spoczynkowego była przez nie odczytywana jako zero, dzięki czemu wskazania owego

urządzenia będą równe wartości prądu dostarczanego przez źródło prądowe.
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3 Układ pomiarowy

Aby lepiej zobrazować przebieg pomiarów, a także umożliwić ich przyszłe powtórzenie

omówić należy wykorzystywany układ pomiarowy. W jego skład wchodzą trzy urządze-

nia: wielokanałowe źródło prądowe DM Technologies, miernik Keithley 2000 multimeter

oraz miernik fazoczuły MFLI Zurich Instruments. Ponadto dla pomiarów długoczaso-

wych wykorzystany został komputer ze specjalnie w tym celu przygotowanym progra-

mem pomiarowym. Poszczególne urządzenia, jak i również program pomiarowy zostały

opisane poniżej.

3.1 Źródło prądowe

Rysunek 20: Przedni panel źródła prądowego. 1 - wyświetlacz, 2 - przyciski, 3 - pokrętło.

Rysunek 21: Tylny panel źródła prądowego. 1 - gniazdo uziemiające, 2 - gniazdo zasilania, 3 - porty wyjścia.

Obiektem, którego charakterystyki badane są w tej pracy jest wielokanałowe źródło

prądowe (rysunki 20., 21.) wyprodukowane przez firmę DM Technologies. Jest to źródło
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potrafiące generować prąd na ośmiu niezależnych od siebie kanałach. Prąd generowany

być może w dwóch zakresach: wysokim (HI) oraz niskim (LO). Zakres niski sięga do

4 mA, wysoki natomiast do 40 mA. Rozdzielczość wartości generowanego prądu wynosi

0,125 µA dla zakresu niskiego, 1,25 µA dla wysokiego. Natężenie generowanego prądu

może przejmować zarówno dodatnią, jak i ujemną wartość. Katalogowana rezystancja

wyjściowa źródła wynosi 50 MΩ. Urządzenie powinno być zasilane prądem o napięciu

12V. Uważać również trzeba na temperaturę przyrządu, bowiem po przekroczeniu 60◦C

następuje automatyczne wstrzymanie pracy urządzenia. Aby mogło ono kontynuować

pracę musi zostać ochłodzone do temperatury niższej niż 50◦C.

Do kontroli urządzenia służą trzy przyciski oraz jedno pokrętło znajdujące się na

przednim panelu. Przyciski umieszczone na przedniej części urządzenia i oznaczone

strzałkami służą do zmiany kanału na którym generowany jest prąd. Przycisk ozna-

czony lupą przeznaczony jest do pokazania szczegółowych informacji o danym kanale.

Do zmiany wartości prądu generowanego na wybranym kanale służy pokrętło również

znajdujące się na panelu przednim urządzenia. Obracane zmienia natężenie prądu, wci-

śnięte natomiast przełącza między zakresem wysokim i niskim (dłuższe przyciśnięcie

pokrętła zeruje jego nastawę).

Do odczytania wartości generowanego natężenia prądu służy ekran LCD. Domyśl-

nie pokazuje on listę wszystkich kanałów wraz z ustawionymi na nich natężeniami

i wybranym zakresem wartości natężeń. Aktualnie wybrany kanał oznaczony jest przez

czerwony kolor czcionki, podczas gdy pozostałe kanały mają czcionkę białą. Wciśnięcie

przycisku oznaczonego lupą sprawi, że na ekranie pojawi się pełna nazwa wybranego

kanału, dokładna wartość generowanego na nim natężenia oraz wybrany zakres warto-

ści natężeń wraz z maksymalnym natężeniem dla tego zakresu. Informacje o pozosta-

łych kanałach przestają być widoczne. Aby wrócić do standardowego widoku należy

powtórnie wcisnąć przycisk z lupą.

Jeśli w trakcie uruchamiania urządzenia dwukrotnie zostanie wciśnięty przycisk

oznaczony strzałką w górę, otwarte zostanie menu kalibracji urządzenia, służące do

ustawienia jaka wartość generowanego prądu uznawana jest jako 0 na poszczególnych

kanałach. Przełączanie między kanałami odbywa się za pomocą przycisków oznaczo-
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nych strzałkami. Kalibracja odbywa się za pomocą pokrętła. Do zapisania ustawionych

wartości i zamknięcia menu kalibracji służy przycisk oznaczony lupą.

Generowane natężenia „odebrać” można z dwóch szeregów portów wyjścia znaj-

dujących się na tylnym panelu urządzenia. Lewy szereg obsługuje kanały 5-8, prawy

natomiast 1-4. Każdemu kanałowi przypisane są dwa piny, jeden przekazujący sygnał

oraz jeden pełniący funkcję masy. To, z jakiego kanału podłączone do źródła urzą-

dzenie odbiera aktualnie prąd zależy tylko od tego, do którego portu wyjścia jest ono

podłączone [7].

3.2 Miernik Keithley 2000 multimeter

Rysunek 22: Przedni panel miernika Keithley 2000 multimeter. 1 - ekran, 2 - panele z przyciskami, 3 - przycisk

INPUTS, 4 - terminal AMPS, 5 - terminale LO, 6 - terminal HI.

Urządzeniem mierzącym sygnał z wyżej opisanego przyrządu jest miernik Keithley

2000 multimeter (rysunki 22. i 23.). Posiada on funkcje pomiaru napięcia i natęże-

nia prądu, zarówno stałego jak i zmiennego, a także rezystancji, częstotliwości prądu

i temperatury termopary.

Zakres pomiarowy natężenia prądu stałego wynosi od 10 nA do 3 A.

Poniżej omówione zostaną wybrane przyciski z przedniego panelu urządzenia. Znacz-
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Rysunek 23: Tylny panel miernika Keithley 2000 multimeter. 1 - terminale HI, 2 - terminal LO, 3 - miejsce na

dodatkowe karty skanera, 4 - miejsce na bezpiecznik, 5 - gniazdo zasilania, 6 - port IEE-488, 7 - port RS-232,

port wyzwalacza.

na większość z nich posiada dwie funkcje: standardową i alternatywną. W takim wy-

padku o funkcji standardowej mówi oznaczenie znajdujące się na samym przycisku,

podczas gdy funkcję alternatywną oznacza symbol umieszczony nad przyciskiem.

• AUTO - włącza/wyłącza automatyczne dobieranie zakresu pomiaru

• DCI - przełącza urządzenie na pomiar natężenia stałego

• DCV - przełącza urządzenie na pomiar natężenia stałego

• ENTER - zatwierdza wybór

• INPUTS - przełącza między odczytywaniem danych wejściowych z portów panelu

przedniego (przycisk niewciśnięty), a odczytywaniem ich z panelu tylnego (przy-

cisk wciśnięty)

• LOCAL - wyłączenie trybu zdalnego

• POWER - włącza/wyłącza urządzenie
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• RANGE - zwiększa (strzałka w górę)/zmniejsza (strzałka w dół) zakres pomiaru

• RATE - zmienia szybkość odczytu danych (większa szybkość oznacza mniejszą

precyzję)

• RS-232 - otwiera menu opcji komunikacji portem RS-232

• SHIFT - włącza/wyłącza alternatywne funkcje przycisków

• STORE - zmienia liczbę gromadzonych pomiarów (wskazywana przez urządzenie

wartość jest uśrednioną wartością tej liczby pomiarów)

Urządzenie posiada terminale wejściowe zarówno na przednim, jak i tylnym pane-

lu. Przełączać między nimi można przy pomocy przycisku INPUTS. Na obu panelach

znajdują się dwa terminale HI, dwa terminale LO, na panelu przednim dodatkowo

umieszczony jest terminal AMPS. W przypadku pomiarów natężenia prądu wtyki wpro-

wadzające sygnał ze źródła prądowego powinny być podłączone do prawego terminala

LO oraz terminala AMPS (pomiar ten możliwy jest więc tylko dla przedniego panelu).

Do pomiaru napięcia należy natomiast podłączyć wtyki do prawego terminala HI oraz

prawego terminala LO (w obu przypadkach terminal LO pełni funkcję masy). Nale-

ży również pamiętać o przełączeniu urządzenia na pomiar odpowiedniej wielkości. Na

terminal AMPS nie może być podany prąd przekraczający 3 A, ani napięcie przekra-

czające 250 V. Jeśli urządzenie wyświetla napis „OVERFLOW” oznacza to, że należy

zwiększyć zakres pomiaru.

W przypadku przesyłania danych z miernika na inne urządzenie, np. komputer

z programem automatycznie zapisującym dane, urządzenie przechodzi w tryb zdal-

ny, w trakcie którego zablokowane jest zmienianie jego ustawień. Do wyjścia z trybu

zdalnego służy przycisk LOCAL.

Ważne jest, aby przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że

przycisk POWER nie jest wciśnięty. Po uruchomieniu urządzenia należy także odczekać

pół godziny na jego stabilizację [8].
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Rysunek 24: Przedni panel miernika fazoczułego MFLI. 1 - wejście na sygnał w postaci natężenia, 2 - wejścia

na sygnał w postaci napięcia, 3 - wyjścia na sygnał w postaci napięcia, 4 - wejścia pomocnicze, 5 - wyjścia

pomocnicze, 6 - dioda informująca o włączeniu urządzenia.

3.3 Miernik fazoczuły

Detektor fazoczuły, zwany również woltomierzem homodymowym, jest urządzeniem

elektronicznym służącym do wyekstrahowania sygnału w przypadku bardzo dużych

zakłóceń związanych z szumem. Możliwe jest to o ile znana jest fala nośna danego

sygnału. Detektor ten potrafi również określić amplitudę sygnału, a w przypadku do-

starczenia mu sygnału referencyjnego, który pochodzi z tego samego źródła co sygnał

odfiltrowywany, również przesunięcie fazowe między sygnałami.

Miernik fazoczuły MFLI (rysunki 24. i 25.) wyprodukowany przez firmę Zurich In-

struments jest w stanie badać sygnały o częstotliwości sięgającej 500 kHz.

Do włączenia urządzenia służy przycisk znajdujący się na panelu tylnym. Umieszczo-

na na panelu przednim dioda powinna przez pewien czas migać na zielono, a następnie

zapalić się trwale na niebiesko. Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do pomiarów.

Jeśli dioda nie przestanie migać, należy uruchomić urządzenie ponownie. Jeśli dioda

świeci się w kolorze innym niż zielony i niebieski należy skontaktować się z producentem

urządzenia.

W przeciwieństwie do poprzednio omawianych przyrządów, miernik fazoczuły MFLI

nie posiada własnego wbudowanego ekranu. Dlatego też aby móc odczytywać dane na-

leży podłączyć urządzenie do komputera, co jest możliwe za pomocą złącza Ethernet,
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Rysunek 25: Tylny panel miernika fazoczułego MFLI. 1 - gniazdo zasilania prądem stałym, 2 - port cyfrowy

32-bitowy, 3 - porty USB (do połączenia z innymi miernikami), 4 - port USB (do połączenia z komputerem),

5 - port Ethernet, 6 - wejścia wyzwalacza, 7 - wyjścia wyzwalacza, 8 - wejście zegara, 9 - wyjście zegara, 10 -

gniazdo zasilania prądem stałym, 11 - przycisk włączenia urządzenia, 12 - gniazdo masy.

bądź alternatywnie USB. Przy korzystaniu z połączenia Ethernet dane z urządzenia od-

czytać można przy pomocy przeglądarki internetowej. W tym celu należy otworzyć ad-

res https : //[numer seryjny urządzenia]/, gdzie w miejsce „[numer seryjny urządzenia]”

należy wpisać numer seryjny wykorzystywanego miernika. Obsługiwanymi przeglądar-

kami są: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, a także Safari. W przypadku

korzystania z połączenia USB, komputer rozpozna urządzenie jako pamięć flash, po

czym powinna nastąpić instalacja odpowiednich sterowników. Gdy urządzenie będzie

gotowe do użytku należy otworzyć aplikacją „MF Device Finder”, która znajduje się

w folderze „Start Menu → Zurich Instruments”.

Zarówno w przypadku korzystania ze złącza Ethernet, jak i USB opisane powyżej

czynności powinny doprowadzić do otwarcia interfejsu „LabOne User Interface”, który

służy do sterowania urządzeniem. Aby móc rozpocząć pomiary należy wybrać przycisk

„Open”. Po zakończeniu pracy z urządzeniem należy je wyłączyć z poziomu interfejsu

przy pomocy czerwonego przycisku z białym symbolem wyłączenia urządzenia [9].
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3.4 Program pomiarowy

Do pomiarów wykorzystany został także program napisany w środowisku LabVIEW.

Zadaniem tego programu jest automatyczne zapisywanie odczytywanych przez podłą-

czone do komputera urządzenie wyników w przypadku pomiarów długoczasowych. Jest

on przystosowany do odbierania danych z miernika Keithley 2000 multimeter.

Interfejs programu został przedstawiony na rysunku 26. Składa się on z następują-

cych elementów: pola tekstowego na adres urządzenia, przy pomocy którego mierzone

będą dane, przełącznika do ustawienia czy czas pomiaru ma być ograniczony, suwaka

do ustawienia czasu pomiaru, suwaka do ustawienia czasu próbkowania, przyciska do

wyłączenia programu oraz wykresu przedstawiającego zebrane dane.

Rysunek 26: Interfejs programu pomiarowego. 1 - pole tekstowe na adres źródła mierzonych danych, 2 - suwak

czasu trwania pomiaru, 3 - przełącznik ograniczenia czasu pomiaru, 4 - suwak czasu próbkowania, 5 - przycisk

do wyłączenia programu, 6 - wykres mierzonych danych.

Zasada działania programu jest następująca. Najpierw należy określić adres źródła,

aby program wiedział skąd pobierać dane. Ustawić należy także czas próbkowania, aby

program wiedział jak długo ma trwać zbieranie pojedynczej próbki danych (zostanie

to wykorzystane później) oraz czas pomiaru, co określa ile czasu minie, zanim program

przestanie zbierać dane. W przypadku wybrania nieograniczonego czasu pomiaru da-

ne zbierane będą bez przerwy, bez względu na ustawiony czas pomiaru. Następnym

krokiem jest utworzenie pliku tekstowego, do którego dane będą zapisywane. Na czas

trwania pomiaru plik ustawiony będzie na tryb tylko do zapisu. Plik utworzony zostanie
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automatycznie po uruchomieniu programu, nazwa pliku, jak i jego adres są natomiast

ustawiane przez użytkownika.

Następnym krokiem w działaniu programu jest samo zbieranie danych. Odbywa

się to w pętli, przy czym każda iteracja pętli odpowiada jednej próbce danych. Naj-

pierw program odczytuje ile czasu minęło od jego uruchomienia. Następnie następuje

przekazanie do miernika komendy „:FETC?”, która sprawia, że miernik odpowiada

przesyłając wartość swojego ostatniego odczytu bez wyzwalania. Wartość ta zostaje

zapisana do tekstowego pliku, wraz z odczytanym wcześniej czasem od uruchomienia

urządzenia. Pozwala to więc na analizę zmiany w czasie wskazywanych przez miernik

wartości. Aby umożliwić obserwację tego na bieżąco, program tworzy także wykres za-

leżności odczytywanej przez miernik wartości od czasu. Następnie program sprawdza,

czy czas od jego uruchomienia przekracza ustawiony wcześniej czas pomiaru oraz cze-

ka taki okres, by czas między poszczególnymi iteracjami pętli równy był częstotliwości

próbkowania. Program kończy pracę gdy czas jego pracy przekroczy ustawiony czas

pomiaru, bądź wciśnięty zostanie przycisk wyłączenia programu.
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4 Pomiary

Rozdział ten opisuje opracowaną metodę badania poszczególnych charakterystyk, wraz

z analizą wyników otrzymanych dla mającego służyć za przykład źródła prądowego.

Badania charakterystyk źródła prądowego odbyły sześciu etapach:

• kalibracja układu,

• badanie prądów granicznych,

• badanie liniowości,

• badanie niezależności kanałów,

• badanie stabilności długoczasowej,

• badanie szumów.

4.1 Kalibracja układu

Etap ten polega na wykalibrowaniu źródła prądowego tak, aby możliwie zminimalizo-

wać wartości prądów zerowych na poszczególnych jego kanałach. Aby to zrobić należy

podłączyć portowe wyjścia źródło prądowego do miernika Keithley 2000 multimeter.

Z uwagi na lepszą czułość, początkowo mierzone było napięcie. Aby to osiągnąć równo-

legle do wejścia miernika podłączony został precyzyjny rezystor 1 kΩ. Opór rezystora

był znacznie mniejszy od oporu multimetru działającego jako woltomierz. Niemalże

cały prąd przepływał więc przez rezystor tak, że pomiar napięcie dostarczył jednocze-

śnie informacji o płynącym przez ten rezystor prądzie. W celu zmniejszenia prądu dla

nastawy 0 A, w menu kalibracji źródła prądowego można wejść zaraz po uruchomie-

niu wciskając dwukrotnie dowolny klawisz podczas wyświetlania ekranu powitalnego.

W menu dla każdego kanału dopasowane wartość ostatniego bitu LSB, aby wskazywa-

na przez miernik wartość napięcia była jak najbliższa zeru. Zgodnie ze wzorem (6) jest

to bowiem również najbliższa zeru wartość natężenia generowanego prądu.

Kalibracja źródła prądowego pozwala zmniejszyć wartość prądów zerowych, ale nie

da się jej przeprowadzić na tyle dokładnie, by prądy te równe były zeru. Dlatego też
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należy zmierzyć ich wartości, by po ich odjęciu od wartości wskazywanej przez miernik

można było otrzymać faktyczną wartość prądu wytwarzanego przez źródło. W tym celu

należy połączyć badane źródło prądowe z miernikiem w konfiguracji do mierzenia natę-

żenia oraz ustawić na mierniku tryb mierzenia prądu stałego (taka konfiguracja będzie

wykorzystywana przez wszystkie dalsze pomiary, poza badaniem szumów). Następnie

wystarczy zmierzyć odczyt miernika dla każdego poszczególnego kanału. Wartości ka-

libracyjne wraz z wartościami prądów zerowych (tzn. wartości prądu po wyzerowaniu)

dla każdego z kanałów zostały przedstawione w Tabeli 1.

Tabela 1: Wartości kalibracyjne dla każdego z kanałów wraz z odpowiadającymi im wartościami prądów

zerowych.

Kanał Wartość kalibracyjna (LSB) Prąd zerowy (mA)

1 -2 -0,00026

2 -3 0,00003

3 -3 0,00034

4 -1 -0,00052

5 -1 0,00033

6 -2 0,00035

7 -0 -0,00010

8 -1 0,00017

4.2 Badanie prądów granicznych

Kolejnym etapem jest badanie prądów granicznych, a więc najmniejszego oraz najwięk-

szego prądu jaki może być generowany przez źródło. Prądy graniczne zostały zmierzone

dla każdego kanału dwukrotnie: raz przy ustawionym zakresie niskim (LO), drugi raz

natomiast dla zakresu wysokiego (HI), co odpowiada zakresom kolejno: 4 mA i 40 mA.

Wyznaczone wartości przedstawione zostały w tabeli 2. Dla porównania granicznymi

prądami jakie mogą być ustawione na źródle są: -4,09600 mA i 4,09585 mA dla zakresu

niskiego oraz -40,96000 mA i 40,96075 mA dla zakresu wysokiego.

Z powyższej tabeli wynika, że dla każdego kanału i zakresu wartości minimalne

i maksymalne są co do znaku niemal równe, wartości te zgadzają się też w pewnym
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Tabela 2: Wartości maksymalne i minimalne prądów możliwych do wygenerowania na poszczególnych kana-

łach.

Kanał Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość minimalna Wartość maksymalna

(zakres niski) (mA) (zakres niski) (mA) (zakres wysoki) (mA) (zakres wysoki) (mA)

1 -4,091 4,100 -40,927 40,941

2 -4,090 4,100 -40,927 40,940

3 -4,090 4,100 -40,923 40,941

4 -4,091 4,100 -40,928 40,940

5 -4,091 4,100 -40,925 40,937

6 -4,091 4,100 -40,928 40,944

7 -4,092 4,101 -40,932 40,944

8 -4,091 4,100 -40,901 40,918

przybliżeniu z wartościami jakie można ustawić na źródle. Można uznać za dowód tego,

że kalibracja urządzenia przebiegła prawidłowo.

4.3 Badanie liniowości

Następny etap to badanie liniowości, czyli pomiar liniowości zależności między prądem

wytwarzanym przez źródło, a prądem odczytywanym przez miernik. Sprowadza się to

do ustawienia na źródle określonej wartości generowanego natężenia prądu i odczytaniu

wartości wskazywanej przez miernik, a następnie powtórzenia tego dla różnych wartości

natężenia równomiernie rozłożonych po całym zakresie możliwych do wygenerowania

przez źródło wartości. Ważne jest, aby w trakcie pomiarów nie zmieniać wybranego na

mierniku zakresu pomiaru, gdyż może to zaburzyć otrzymywane wyniki (różne czułości

ale i szumy i niezrównoważenia samego miernika). Po zakończeniu pomiarów należy

następnie sporządzić wykres otrzymanej zależności, dopasować do niego funkcję liniową,

oraz sporządzić wykres tego, jakie dla poszczególnych wartości prądu ze źródła jest

odchylenie prądu odczytywanego na mierniku od wcześniej dopasowanej prostej.

Pomiary liniowości przeprowadzone zostały dla kanałów 1. oraz 5., przy czym dla obu

z nich liniowość badana była zarówno dla zakresu niskiego, jak i wysokiego. Wykresy

przedstawiające otrzymane wyniki zostały przedstawione na rysunkach 27-30. W tabeli
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Rysunek 27: Wyniki pomiarów liniowości źródła dla kanału 1. w niskim zakresie natężeń.

Tabela 3: Parametry funkcji opisujących liniowość źródła prądowego.

Kanał i zakres Współczynnik kierunkowy (mA) Wyraz wolny (mA)

1 LO 1,00013±0,00001 -0,00039±0,00001

1 HI 0,99939±0,00001 0,00596±0,00022

5 LO 1,00010±0,00001 -0,00011±0,00001

5 HI 0,99931±0,00001 0,00548±0,00023

3. podane zostały parametry dopasowanej do każdego z wykresów funkcji liniowej.

Z rysunków tych wynika, że zależność między ustawionym na źródle prądem, a tym

faktycznie generowanym jest z bardzo dużą dokładnością liniowa. Z tabeli 3. wynika,

że istnieje pewna asymetria między zakresem niskim, a wysokim: dla tego pierwsze-

go współczynnik kierunkowy funkcji opisującej liniowość jest nieznacznie większy od

jedności, w drugim przypadku nieznacznie większy. Może to mieć związek z różnicą

w sposobie generacji prądu dla obu tych zakresów: ponieważ jeden zakres ma być do-

kładniejszy, a drugi szerszy, to pewna różnica musi istnieć, chociażby w postaci różnych

wartości parametrów wykorzystywanych elementów.

Na rysunkach 27-30 widać jak punkty pomiarowe układają się w linie proste, skala

tych rysunków jest jednak zbyt duża aby stwierdzić,czy każdy z tych punktów leży
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Rysunek 28: Wyniki pomiarów liniowości źródła dla kanału 1. w wysokim zakresie natężeń.

Rysunek 29: Wyniki pomiarów liniowości źródła dla kanału 5. w niskim zakresie natężeń.
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Rysunek 30: Wyniki pomiarów liniowości źródła dla kanału 5. w wysokim zakresie natężeń.

idealnie na linii. Dlatego też wykonywane jest badanie residuów, a więc tego, jak wy-

glądają odchylenia od dopasowanej prostej dla poszczególnych prądów ustawionych na

źródle. Odchylenia od liniowości dla każdej serii pomiarowej zostały przedstawione na

rysunkach 31-34.

Jak widać z wykresów odchylenia od liniowości nie przekraczają 0,0001 mA W przy-

padku zakresu niskiego oraz 0,002 mA dla zakresu wysokiego. Widać także charakte-

rystyczny sinusoidalny kształt wykresów. Oznacza on, że w miarę oddalania się od

zera generowany prąd rośnie wolniej niż dopasowana funkcja liniowa, jego wartość jest

więc mniejsza od tej, jaką można by wyliczyć ze wspomnianej funkcji. Po przekro-

czeniu pewnej granicy prąd odczytywany na mierniku zaczyna jednak rosnąć wraz ze

wzrostem prądu ustawionego na źródle szybciej niż dopasowana funkcja liniowa, a na

samym końcu dostępnego przedziału jest już większy niż ten wynikający z funkcji li-

niowej (powyższe rozumowanie dotyczy dodatnich natężeń; dla ujemnych występuje

sytuacja odwrotna, czyli początkowo natężenie maleje wolniej od dopasowanej prostej

itd.). Zjawisko to może być spowodowane kształtem charakterystyk budujących źródło

prądowe elementów.
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Rysunek 31: Odchylenia mierzonej przez miernik wartości od funkcji liniowej dla kanału 1. w niskim zakresie

natężeń.

Rysunek 32: Odchylenia mierzonej przez miernik wartości od funkcji liniowej dla kanału 1. w wysokim zakresie

natężeń.
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Rysunek 33: Odchylenia mierzonej przez miernik wartości od funkcji liniowej dla kanału 5. w niskim zakresie

natężeń.

Rysunek 34: Odchylenia mierzonej przez miernik wartości od funkcji liniowej dla kanału 5. w wysokim zakresie

natężeń.
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4.4 Badanie przesłuchu między kanałami

Etap ten poświęcony był badaniu występowania w źródle prądowym przesłuchów, czyli

wpływu prądów generowanych na poszczególnych kanałach na prądy z innych kanałów.

W celu jego mierzenia należy zwykły wtyk podpięty do portu wyjścia źródła zastąpić

wtykiem, w którym sygnał może być odbierany z jednego portu wyjścia, na pozostałych

portach danego szeregu występuje natomiast zwarcie. Następnie należy ustawić na ka-

nale odpowiadającym niezwartemu portowi wyjścia pewną wartość prądu i sprawdzać,

jak zmienia się odczyt miernika przy zmienianiu prądu generowanego na innym kanale,

odpowiadającym zwartemu portowi wyjścia.

Przy prowadzonych pomiarach mierzone było natężenie prądu z niezwartego kanału

4. Kanałem zwartym, na którym zmieniano natomiast generowany prąd był kanał 3. Na

kanale 3. natężenie prądu początkowo ustawione było na 0 mA, następnie zwiększone

do 40 mA, po czym zmniejszone do 0 mA, powtórnie zmniejszone do -40 mA i na koniec

z powrotem zwiększone do 0 mA. Całość pomiarów powtórzona została dla prądów na

kanale 4. wynoszących kolejno: -40 mA, -4 mA, 0 mA, 4 mA oraz 40 mA. Wyniki

pomiarów zostały zaprezentowane na rysunkach 35-39. Dla rysunków 36., 37. oraz 39.

widoczne są cztery punkty pomiarowe, gdyż w każdym z tych przypadków dwukrotnie

zmierzono tą samą wartość prądu przy prądzie na zwartym kanale równym 0 mA, tak

więc punkty odpowiadające tym pomiarom się pokrywają.

Jak widać przesłuchy powodują zmianę generowanego prądu rzędu mikroamperów

dla prądów -40 mA i 40 mA oraz jednej dziesiątej mikroampera dla prądów -4 mA,

4 mA i 0 mA. Pomijając przypadek 0 mA jest to więc jedna dziesięciotysięczna część

generowanej wartości natężenia. Kolejną interesującą obserwacją jest to, że dla prądów

-40 mA oraz 40 mA występuje pewna histereza. Po podniesieniu natężenia na zwartym

kanale do 40 mA i powrotu do 0 mA rejestrowany na mierniku prąd różni się od tego,

jaki wcześniej był mierzony dla 0 mA. Przy zmniejszeniu prądu do -40 mA i powrót

do 0 mA efekt ten nie został zaobserwowany. Dla prądów -4 mA, 4 mA oraz 0 mA

natomiast histereza nie występuje. Możliwą przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt

grzania układu związanego z poborem stosunkowo dużej mocy przy prądzie 40 mA.
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Rysunek 35: Wyniki pomiarów przesłuchu dla niezwartego kanału dostarczającego prąd -40 mA.

Rysunek 36: Wyniki pomiarów przesłuchu dla niezwartego kanału dostarczającego prąd -4 mA.
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Rysunek 37: Wyniki pomiarów przesłuchu dla niezwartego kanału dostarczającego prąd 0 mA.

Rysunek 38: Wyniki pomiarów przesłuchu dla niezwartego kanału dostarczającego prąd 4 mA.
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Rysunek 39: Wyniki pomiarów przesłuchu dla niezwartego kanału dostarczającego prąd 40 mA.

Powoduje to grzanie układów, co pociąga ich dryf termiczny.

Można zauważyć za to, że w przypadku prądów -4 mA, 0 mA i 4 mA przesłuch jest

większy przy ustawieniu prądu na zwartym kanale o znaku zgodnym z rejestrowaną

na mierniku wartością (tzn. gdy miernik rejestruje wartość dodatnią, to przesłuch jest

większy przy dodatniej wartości prądu na zwartym kanale).

4.5 Badanie stabilności czasowej

Celem pomiarów stabilności czasowej było określenie, jak bardzo generowana przez

źródło prądowe wartość zmienia się wraz z upływem czasu. Do jego pomiarów wyko-

rzystany został komputer z programem pomiarowym podłączony do miernika Keithley

2000 multimeter złączem RS-232. W celu poprawnego przesyłania danych na mierni-

ku zostały odpowiednio dobrane opcje komunikacji portem RS-232. Opcje te zostały

przedstawione w tabeli 4.

Wykonane zostały dwie kilkugodzinne serie pomiarowe: dla prądu źródła ustawio-

nego na 0 mA oraz ustawionego na 10 mA. Wykresy pokazujące czasowe zmiany reje-

strowanych prądów zostały zaprezentowane na rysunkach 40 oraz 41.

Jak można odczytać z wykresów czasowe wahania generowanego przez źródło prądu
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Tabela 4: Ustawienia poszczególnych parametrów dotyczących komunikacji portem RS-232.

Parametr do Wybrana Znaczenie

ustawienia opcja

RS-232 ON włączone przesyłanie danych z portu RS-232

BAUD 9600 prędkość przesyłu danych równa 9600 Bd

FLOW NONE wyłączona kontrola szybkości przepływu danych

TX TERM CR terminacja znakiem powrotu karetki

Rysunek 40: Wyniki pomiarów stabilności czasowej dla prądu 0 mA.

Rysunek 41: Wyniki pomiarów stabilności czasowej dla prądu 10 mA.
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wynoszą ok. 0,00015 mA. Jedynym wyjątkiem jest tu pojedynczy znaczny skok w górę

w przypadku prądu 10 mA, który jest prawdopodobnie wynikiem zakłócenia pracy

źródła przez pewien czynnik zewnętrzny. W przypadku prądu 0 mA można się dopa-

trzeć pewnej tendencji sinusoidalnej, chociaż może być to również efekt przypadkowych

fluktuacji.

4.6 Badanie szumów

W przeciwieństwie do poprzednich pomiarów, w przypadku badania szumów wykorzy-

stywany był nie miernik Keithley 2000 multimeter, a miernik fazoczuły MFLI. Pomiar

szumu sprowadzał się do doprowadzenia sygnału z portu wyjścia źródła prądowego

na wejście na sygnał w postaci natężenia miernika fazoczułego, podłączenia samego

miernika do komputera, otwarcia interfejsu „LabOne User Interface” (zostało to opi-

sane w podrozdziale 3.3), ustawieniu parametrów pomiaru oraz wreszcie rozpoczęcia

pomiaru (dwie ostatnie czynności odbywają się z poziomu wspomnianego interfejsu).

Przeprowadzone zostało pięć pomiarów dla różnych wartości prądu generowanego

przez źródło: -10 mA, -1 mA, 0 mA, 1 mA oraz 10 mA. Szumy mierzone były w zakre-

sie od 2 Hz do 1 kHz. Wykorzystywany do pomiarów miernik fazoczuły MFLI został

wypożyczony z innego eksperymentu, dlatego też dostępny czas jego użycia był ogra-

niczony. W związku z tym pomiar prowadzony był z małą dokładnością, co odbiło się

na jakości otrzymanych wyników. Wyniki poszczególnych pomiarów zostały zebrane

wspólnie na rysunku 42.

Na powyższych wykresach wyraźnie widać tendencję spadkową będącą wynikiem

szumu migotania, a więc szumu, którego natężenie jest odwrotnie proporcjonalne do

częstotliwości. Trudno zaobserwować natomiast efekt przydźwięku, a więc znacznego

skoku szumu pojawiającego się dla częstotliwości 50 Hz i jej wielokrotności. Jedynie dla

pomiaru dla 1 mA zaobserwować można wyraźny pik przy 50 Hz, co świadczy, że w ba-

danym układzie przydźwięk rzeczywiście występuje, jego efekt jest jednak znikomy.

Kolejną rzucającą się w oczy rzeczą jest zależność między natężeniem prądu, a inten-

sywnością szumu. Im większa jest wartość bezwzględna generowanego natężenia, tym

bardziej intensywny staje się szum.
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Rysunek 42:Wyniki pomiarów szumu dla różnych wartości prądu reprezentowanych różnymi kolorami: czarny

-10 mA, czerwony -1 mA, niebieski 0 mA, zielony 1 mA, fioletowy 10 mA.
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5 Podsumowanie i wnioski

Celem pracy było opracowanie sposobu badania charakterystyk wielokanałowego źródła

prądowego oraz przeprowadzenie tych pomiarów dla przykładowego źródła. Charak-

terystykami tymi były liniowość generowanego prądu, niezależność kanałów, czasowa

stabilność samego źródła oraz szumy.

W ramach pracy opracowano metodę prowadzenia odpowiednich pomiarów oraz

przedstawiono sposób analizy otrzymywanych wyników. Rzeczy te mają zapewnić pra-

widłowe wyznaczenie odpowiednich charakterystyk, bez ryzyka popełnienia błędu fał-

szującego otrzymane wyniki.

Poza opracowaniem samej metody i protokołu analizy zademonstrowano również jej

użycie do analizy charakterystyk przykładowego źródła prądowego. W pierwszej kolej-

ności dokonana została kalibracja urządzenia, co zapewniło, że w kolejnych pomiarach

otrzymano nieprzekłamane wyniki. Poza kalibracją zmierzone zostały także minimalne

i maksymalne natężenia prądu, jakie mogły być generowane na badanym urządzeniu.

Pierwsza z badanych charakterystyk dotyczyła liniowości generowanego prądu. Jak się

okazało prąd ten jest z bardzo dużą dokładnością liniowy. Drugą charakterystyką było

sprawdzenie tego, czy poszczególne kanały badanego źródła są od siebie niezależne.

Zostało to potwierdzone. Pomiar trzeciej z charakterystyk, stabilności czasowej, wyka-

zał, że czasowe fluktuacje generowanego natężenia mają bardzo małą wartość. Ostatni

pomiar dotyczył obserwacji występujących w generowanym prądzie szumów. Analiza

otrzymanych wyników ujawniła obecność szumu migotania, nieznaczny przydźwięk,

a także pewną zależność intensywności szumu od modułu generowanego natężenia.

Praca ta otwiera możliwości testowania charakterystyk źródeł prądowych.
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