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استفاده از نگاري امپدانس الکتریکی با  هاي مقطع گیري در سیستم بهبود اندازه

 آنالوگ مبتنی بر ضرب کنندهحساس به فاز  دمدوالسیون

  

تصویري از  . هدف این روش بدست آوردناستغیر مخرب و غیر تهاجمی مقطع نگاري امپدانس الکتریکی یک روش تصویربرداري  -  دهیچک

 از طریق یکتحریک  به عنوانجریان الکتریکی ولتاژ یا تصویربرداري،  تکنیک. در این هدف استتوزیع مکانی امپدانس در سطح مقطع شئ 

گیري  شود. ولتاژهاي اندازه گیري می اندازه شئ اطرافدر  گرفتهدر سایر الکترودهاي قرار به شئ اعمال شده و ولتاژ الکتریکی ناشی از آن الکترود 

نگاري  مقطعهاي  . براي افزایش دقت در بازسازي تصویر در سیستمهستند یمختلط بوده و داراي دو بخش حقیقی و موهوم هایی شده کمیت

اطالعات از  نیاستخراج ا يراباشد. ب گیري شده ضروري می ولتاژهاي اندازه ی، استخراج هر دو مؤلفه حقیقی و موهومامپدانس الکتریکی

سازي است که  هاي مختلفی قابل پیاده دمدوالتور حساس به فاز به روش است. ازیدمدوالتور حساس به فاز ن کیشده، به  يریگ اندازه يها گنالیس

در این مقاله به کار گیري دمدوالتور حساس به فاز  بر ضرب کننده آنالوگ است.دمدوالسیون حساس به فاز مبتنی ها،  ترین این روش دقیقیکی از 

همچنین براي  ها پیشنهاد شده است. هاي حقیقی و موهومی ولتاژ الکترود مؤلفهگیري  آنالوگ مبتنی بر ضرب کننده براي افزایش دقت در اندازه

  اند. آزمایش و تست قرار گرفتهمورد  خازنی -روش چندین امپدانس مقاومتی اثبات کارآیی این 
  

  . شده، دمدوالتور حساس به فاز يریگ اندازه گنالیو قائم س یقیحق يها هاي مقطع نگاري امپدانس الکتریکی، مؤلفه سیستم -کلید واژه

 

 مقدمه - 1

 ازمی جاهـ تغیر تصویربرداري روش یک الکتریکی نگاري مقطع

 ناحیـه  بـه  يانـرژ اعمال  از استفاده با جسم درون امپدانسی توزیع

 بازسـازي  و متفـاوت ی از نقـاط  سطح ايه گیري اندازه انجام ،هدف

 درهـا اسـت.   گیـري  ازهاند نتایج حاصل از این کارگیري با به تصویر

ــع ــاري مقط ــت ،نگ ــ کمی ــی ايه ــف فیزیک ــواد مختل ــان ،م  امک

پیـدایش   بـه  منجـر  کـه  کند می ایجاد را متفاوتی ايه گیري اندازه

ــاوتینگــاري  مقطــع هــاي سیســتم . از جملــه ایــن شــود مــی متف

 ظرفیـت نگاري  مقطع، 1یالکتریک امپدانس نگاري مقطعها،  سیستم

ان نـام  تو را می 3مغناطیسینگاري القاي  مقطعو  2الکتریکی خازنی

  .]2و1[برد 

 دانس الکتریکـی مقطع نگـاري امپـ  هاي بیومدیکال،  در کاربرد

                                                           
1 Electrical impedance tomography (EIT) 
2 Electrical capacitance tomography (ECT) 
3 Magnetic induction tomography (MIT) 

)EIT( ــوان ــه عن ــر مخــرب و غیــر   ب ــک روش تصــویربرداري غی ی

ــراًهجــومی  ــده اســت. در ا   اخی ــع ش ــه واق ــورد توج ــم روش  نی

در اطراف فضاي مورد الکترود  ا جایگذاري تعداديب ،يربرداریتصو

ـ  متغیـر بـا زمـان    یکـ یالکتر انیـ جریک ولتاژ یا  ،تصویربرداري  هب

 یکـ یاعمـال شـده و ولتـاژ الکتر   مورد نظـر  به شئ  کیتحر انعنو 

 يریـ پاسخ اندازه گ به عنوانمانده  هاي باقی در الکتروداز آن  یناش

یتی که بـراي تفکیـک اجـزاي تصـویر مـورد      کم EIT. در شود یم

 فضـاي هـدف  اجـزاي   یکـ یگیرد، امپـدانس الکتر  ر میاستفاده قرا

  .]2و1[ باشد می

هـاي    هـدف در جهـت   ءگیري امپدانس انتقـالی شـی   با اندازه

 )ε( و نفوذ پذیري الکتریکـی  )σ(مختلف، ضرایب هدایت الکتریکی 

ــی از روش   ــت. در بعض ــبه اس ــل محاس ــه    قاب ــه ب ــر ک ــاي دیگ ه

معـروف هســتند از ضـریب نفــوذ    )ERT( نگـاري مقــاومتی  مقطـع 

از آنجایی که در این تکنیـک  شود.  پذیري الکتریکی صرف نظر می

تصــویربرداري نیــازي بــه قــرار گــرفتن فضــاي هــدف در معــرض  

باشـد، در   هـاي سـخت نمـی    یـدان تشعشعات یـونیزه کننـده یـا م   

هاي پزشکی از جمله در پایش مداوم بدن بیمـار ایـن روش    کاربرد
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کاربردهـاي  جمله از توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. 

تصویر بـرداري از سیسـتم   توان به  در پزشکی می EITشده  معرفی

و  پـایش سـرطان سـینه    ،تصویر برداري از عملکـرد قلـب   ی،تنفس

  .]3[ اشاره کرد برداري از خون رسانی مغزتصویر 

در بازسـازي   سـازي شـده،   پیـاده  EITهـاي   در اکثر سیسـتم 

شـده  گیري شده اسـتفاده   اندازه هاي از دامنه سیگنال فقطتصویر 

هاي بیولوژیـک   در بافت ییجا جابه يها انیوجود جر اما ،]3[است 

اجتنـاب ناپـذیر   انجام شـده  هاي  گیري آن بر روي فاز اندازه ریتأث و

هاي ولتـاژ،   گیري فاز موجود در اندازه يها ییجا جابهدر واقع  است.

هــاي  بافـت  يرینفوذپـذ  بیضـرا بــودن  صـفر  ریـ غناشـی از تـأثیر   

هـا   گیـري  به همین دلیل در نظر نگرفتن فاز اندازه. استبیولوژیک 

  شود. باعث بروز خطا در بازسازي تصویر می

هـاي بیولوژیـک داراي دو بخـش حقیقـی یـا       امپدانس بافـت 

ــه  ــمنشــانگر مقــاومتی، ک ــر زان مقاومــت بافــت دری ــجر براب ان ی

 یکـ یت الکتریا هـدا یـ  ییب رسانایبه ضر و بودهی تیهدا یکیالکتر

زان یـ و که نشان دهنده میشود، و بخش موهومی یا راکت یمربوط م

ــا ــت در یقیع ــر باف ــجر براب ــیان الکتری ــه یک ــا جاب ــوده ییج و  ب

استفاده از هـر دو مؤلفـه    .، استدهد بافت را نشان می يریپذ نفوذ

سبب افزایش دقـت   تواند می گیري شده سیگنال اندازهاندازه و فاز 

  .]4[شود  پذیري در بازسازي تصویر  تفکیک

ــتغ EITدر  ــدایرات ضــریی ــیت الکتریب ه ــذیري  یک و نفوذپ

ختاري اطالعـات سـا   کنندههاي بیولوژیک مشخص  الکتریکی بافت

به این اطالعات و با توجه بـه اینکـه    یابی دست. براي استها  بافت

فاز امپدانسی متفاوتی را از خود  يها ییجا جابههاي مختلف،  بافت

ص یتشـخ  يبـرا  4دمدوالتور حساس به فاز به یکدهند،  نشان می

  ، نیاز است.فاز يها ییجا جابهین ا

 حساس به فاز ونیدمدوالس - 2

وظیفه متر است.  ولت، EITهاي  سیستمیک بخش اصلی در 

 جریانولتاژ یا از اعمال  ناشیگیري ولتاژ  ، اندازهمتر ولت اصلی

با توجه به  است.در الکترودها  ناحیه هدفبه تحریک الکتریکی 

اینکه امپدانس مذکور یک کمیت مختلط است، لذا هر دو مؤلفه 

بیولوژیکی ) امپدانس بافت 6موهومی (قائمو  ) 5حقیقی (هم فاز

   .بایستی استخراج شوند

                                                           
4 Phase-sensitive demodulation (PSD) 
5 In-phase 
6 Quadrature-phase 

هاي متعددي  اطالعات دامنه و فاز یک سیگنال را به روش

گیري دامنه  هاي ساده اندازه توان استخراج کرد. یکی از روش می

براي دامنه و  7و فاز سیگنال، استفاده از یک تشخیص دهنده قله

اساس گذر از صفر، براي ر ، براي مثال ب8یک تشخیص دهنده فاز

 لیبه دل بیومدیکال،هاي  در مورد سیگنال ولی .]5[است فاز 

ها  این روشمحیط اطراف  بودن و نویزيسطح ولتاژ  پایین بودن

ها براي استخراج  سیگنال. معموالً در این نوع از عملی نیستند

یون حساس به فاز دمدوالس  اطالعات دامنه و فاز سیگنال از روش

 حقیقیهاي  مؤلفه ،حساس به فاز  دمدوالتور شود. استفاده می

)Vr( و قائم )Vq( را محاسبه کرده و متر  به ولت سیگنال ورودي

، با هدف بدست آوردن توزیع امپدانسی ناحیه خروجی به عنوان

  .کند ارسال می تصویر بازسازي الگوریتم به هدف

هـاي   هاي حساس بـه فـاز تـا کنـون توسـط روش      دمدوالتور

. بـه  انـد  سـازي شـده   متنوعی در دو حوزه آنالوگ و دیجیتال پیاده

ــتفاده از روش  ــول اس ــور معم ــتم  ط ــالوگ در سیس ــاي آن ــاي  ه ه

هـاي آنـالوگ،    در کنار روشاست.  تر مرسومنگاري الکتریکی  مقطع

رفت تکنولـوژي در زمینـه مـدارات مجتمـع و بـا اسـتفاده       با پیشـ 

هاي دیجیتـال   ها از قطعات مجتمع دیجیتال، روش فراگیر سیستم

ــتم    ــاز در سیس ــه و ف ــات دامن ــتخراج اطالع ــراي اس ــز ب ــاي  نی ه

اند. با وجود اینکه اسـتفاده   شده يریکارگ نگاري الکتریکی به مقطع

ــدازه   از روش ــم، ان ــاهش حج ــث ک ــال باع ــاي دیجیت ــت  ه و قیم

گیرنـده  رهـاي بکا  هاي طراحـی شـده نسـبت بـه سیسـتم      سیستم

هاي آنالوگ شده است، اما هنوز راه حلی مـوثري بـراي رفـع     روش

هاي دیجیتال بـه نـرخ نمونـه بـرداري      مشکالت نیازمندي سیستم

پـذیري از نـویز در    ریتـأث باال براي ایجاد دقت مناسب و همچنـین  

نگاري چند کانالـه ارائـه نشـده اسـت. موضـوع       هاي مقطع سیستم

نیازمندي به نرخ نمونه برداري باال، سـبب محـدودیت در سـرعت    

هـاي دیجیتـال    روش رندهیبکارگنگاري  هاي مقطع عملکرد سیستم

  نیز شده است.  

هـاي آنـالوگ بـر پایـه کنـد بـودن نـرخ         اساس عملکرد روش

نگـاري الکتریکـی    هـاي مقطـع   ها در سیسـتم  بیوامپدانستغییرات 

هاي ثبتـی   به عبارت دیگر محدوده فرکانسی سیگنال استوار است.

داراي یک پهناي طیف چند هرتزي به مرکزیت فرکانس سـیگنال  

مرجع است. با استفاده از این ویژگی، استخراج اطالعـات دامنـه و   

د بـود. دمدوالسـیون   فاز بیوامپدانس مورد نظر کار دشواري نخواه

                                                           
7 Peak detector 
8 Phase detector 



،  9هـاي دیگـري همچـون دمدوالسـیون قـائم      حساس به فاز با نام

نیـز شـناخته    11و دمدوالسیون همدوسـی  10زمان همدمدوالسیون 

بـه فـاز آنـالوگ تـا کنـون بـا        دمدوالسیون حسـاس  .]6[شود  می

معــروف روش دو ســازي شــده اســت.  هــاي متفــاوتی پیــاده روش

هـاي آنـالوگ شـامل روش     دمدوالسیون حساس به فاز در محـیط 

دمدوالسـیون مبتنـی بـر     و 12دمدوالسیون مبتنی بر سوئیچ زنـی 

   .  ]7[ هستند 13ضرب کننده آنالوگ

   گیري امپدانس مدار پایه اندازه -3

کــه معمــوالً  Viمعلـوم   ولتــاژ EIT سیسـتم  یــک درمعمـوالً  

هـاي صـوتی یـا بـاالتر اسـت، بـه        سینوسی و در محدوده فرکانس

Zx امپدانس مجهول بیو
تعامـل ولتـاژ   و ولتاژ ناشـی از   شدهاعمال  

Zxورودي با بیوامپدانس 
 شـود.  گیري می اندازه) Voپس از تقویت ( 

Zxمجهول  بیوامپدانس
 Cx خازنیو  Rx مقاومتیشامل دو قسمت  

در به نمـایش گذاشـته شـده اسـت.      1 شکلدر این موضوع است. 

هـاي  خـازن تمـامی  نیـز بـه ترتیـب مـدل      Cs2و  Cs1ایـن شـکل،   

 هـا  الکتـرود ناشی از نشت میـدان الکتریکـی در اطـراف    سرگردان 

کـه داراي  منبـع ولتـاژ   بـا   در واقـع  Cs1خازن سـرگردان   هستند.

. به همین استی است موازي شده امپدانس خروجی بسیار کوچک

گیـري امپـدانس   روي انـدازه بـر   يریتـأث هـا   دلیل وجود این المان

کـه بـین دو سـر    در سـوي دیگـر، از آنجـایی     .]7[ نخواهد داشت

ورودي تقویت کننده عملیاتی اختالف ولتاژي وجود نـدارد، عمـالً   

 بـه ایـن تقویـت کننـده عملیـاتی     توسط  Cs2خازن سرگردان   سر

-روي انـدازه  بـر  يریتأثنیز   الماناین شده و زمین  يمجاز صورت

گیـري در برابـر   بنـابراین ایـن مـدار انـدازه     .گیري امپدانس نـدارد 

 Rf1مقاومـت  ایـن شـکل   در . ]7[ مقاوم است سرگردانهاي المان

مقاومت فیدبک و تعیین کننـده ضـریب بهـره تقویـت کننـده      نیز 

را بـراي ورود بـه   ) Vo(است. مقدار این مقاومت رنج ولتاژ خروجی 

 کند. بدین ترتیـب بـا تغییـر رنـج امپـدانس      مرحله بعد تنظیم می

   مجهول، مقدار این مقاومت نیز بایستی تغییر یابد. 

 به صـورت ) Vo(توان سیگنال ولتاژ حاصل از این مرحله را  می

و  )Vr( حقیقـی هـاي   مؤلفهترکیب  به صورتو یا  φ و فاز M اندازه

    به صورت زیر نوشت: )Vq( قائم

)1(  �� (�) = � ���(�� + �) = ����� ���(��) +

                                                           
9 Quadrature demodulation 
10 Synchronous demodulation 
11 Coherent demodulation 
12 Switching-based PSD 
13 Analog multiplier based PSD 

����� ���(��)   

  یا به فرم فازوري:

)2(  �� = �� + ���   

خواهیم  1 شکلبا تاثیر بهره تقویت کننده عملیاتی بدین ترتیب 

  داشت:

)3(  �� = − �
��

��
+ ������� �� = �� + ���   

به صورت  )Vq( و قائم )Vr( حقیقیهاي  مؤلفهکه در این رابطه 

  شوند: زیر تعریف می

)4(  �� = −
��

��
��  

)5(  �� = −�������  

مقاومت  بیانگر Vr حقیقی مؤلفهشود که مشاهده می طور همان

است.  Cx مجهول خازن بیانگر Vq قائم مؤلفهو  Rx مجهول

هاي هم فاز و قائم  معادل مؤلفه به طورمحاسبه اندازه و فاز، یا 

ورودي به خروجی از این مرحله که همان سیگنال سیگنال ولتاژ 

 ولتاژکنار مشخص بودن اندازه  درحساس به فاز است، دمدوالتور 

اعمالی به بیوامپدانس مجهول، شرایط الزم را براي محاسبه اندازه 

کند. محاسبه اندازه و فاز  و فاز بیوامپدانس مجهول مهیا می

والتور حساس به فاز متر توسط دمد سیگنال ولتاژ ورودي به ولت

بنا بر این با پذیرد.  متر انجام می سازي شده درون ولت پیاده

  Cxو  Rx، توسط دمدوالتور حساس به فاز Vqو  Vrگیري  اندازه

  شوند: می محاسبهروابط زیر  لهیبه وسمجهول 

)6(  �� = −
��

��
��  

)7(  �� = −
��

�����
  

 
  .)BIMC( امپدانس مبنا ریاندازه گ مدار : 1 شکل

 دمدوالسیون مبتنی بر سوئیچ زنی -4

تور دمـدوال همچون  هاي دیگري به نام روش دمدوالسیون این

مبتنـی بـر کلیـد زنـی      زمـان  هـم و دمدوالتور  ]8[ 14قائم متعادل

یـک   گـذاري شـده اسـت. اسـاس عملکـرد      نیـز نـام   ]9[ 15عالمتی

                                                           
14 Balanced quadrature demodulator 
15 Synchronous demodulation based on sign switching 



نمـایش   به شکل ساده 2شکل دمدوالتور مبتنی بر سوئیچ زنی در 

  داده شده است.  

مربعی بـا فرکانسـی برابـر     پالسیک از  ،دمدوالتوراین نوع  در

 بـه عنـوان  ، آن افتـه یعالمـت  با فرکانس سیگنال مرجـع و تغییـر   

ــ ــا گنالیس ــی يه ــوئیچ زن ــتفاده  س ــیاس ــود م ــن روش  .ش در ای

)دمدوالسیون، در واقع سیگنال ولتاژ ورودي به دمدوالتور )v t با ،

که یک سیگنال مربعـی بـا میـانگین صـفر و      سوئیچ زنیسیگنال 

)داراي فرکانس و فازي دقیقاً برابر با سـیگنال مرجـع    )s t   ،اسـت

هاي آنـالوگ   کلیدموقعیت  زنیسوئیچ هاي  سیگنال شود. ضرب می

، بـدین صـورت کـه بـا مثبـت بـودن سـیگنال        کننـد  را کنترل می

(ورودي از تقویـت کننـده بـا     +"١"، کلید در موقعیت سوئیچ زنی

، سـوئیچ زنـی  ) و در صـورت منفـی بـودن سـیگنال     +"١"ضریب 

(ورودي از تقویت کننده با ضـریب   "-١"کلید آنالوگ در موقعیت 

حقیقی حاصل ضرب سـیگنال ورودي   مؤلفه. ردیگ یم) قرار "-١"

)در ( ))sign s t  سـیگنال ورودي  ضرب  قائم برابر با حاصل مؤلفهو

) در ( ))
4

Tsign s t    .هستند  

  
  ].8دمدوالتور مبتنی بر سوئیچ زنی [ : 2شکل 

ها در ایـن روش داراي معایـب متعـددي     ضرب کنندهترکیب 

 ریتـأخ ترین مشکل، بایستی به وجـود   است. به عنوان اولین و مهم

از  ریتـأخ اشاره کرد. بـدین معنـی کـه وجـود     ها  در عملکرد کلید

 ریـ انـدازه گ در این کلیدها دقت مدار حالت باز به بسته و بالعکس 

ــ ــدانس را تحــت ت ــیاامپ ــرار م ــد  ثیر خــود ق ــه  دوم .]7[ده اینک

هـاي مربعـی     در ایـن دمـدوالتور، مـوج    سـوئیچینگ هاي  سیگنال

 هاي فرد موجـود در  هارمونیکو  بودههاي فرد  هارمونیک سرشار از

vo(t)  و کـاهش دقـت   باعث تولیـد خطـا در خروجـی    ممکن است

هـاي   شـاخه عـدم انطبـاق انـدازه و فـاز بـین      ین، . عالوه بر اشوند 

باعـث  توانـد   مـی  2شـکل  در ) -1و  +1تقویت کننده باال و پایین (

نـویز   در نهایـت بایسـتی بـه    .شـود  گیري می ایجاد بایاس در اندازه

بـه   گنالیسـ باعث کـاهش نسـبت    که ناشی از لرزش کلید آنالوگ

  .  ]10[ شود، اشاره کرد سیستم می نویز

 آنالوگ مبتنی بر ضرب کننده دمدوالسیون -5

کـه در بخـش قبـل گفتـه شـد در دمدوالسـیون        طـور  همان

هـاي آنـالوگ    موجود در عملکرد کلید ریتأخ، یزن چیسوئمبتنی بر 

امپدانس را تحـت تـاثیر خـود قـرار      ریاندازه گبه شدت دقت مدار 

هاي حساس به فـاز مبتنـی بـر     . به همین دلیل دمدوالتوردهد می

ضرب کننده آنالوگ نسبت بـه دمـدوالتورهاي مبتنـی بـر سـوئیچ      

 .]7[دهنـد   گیري فاز از خود نشان مـی  زنی دقت بیشتري در اندازه

شمایی ساده از یک دمدوالتور مبتنـی بـر ضـرب کننـده      3شکل 

ناشـی از   v(t) در ایـن شـکل سـیگنال    دهـد.  آنالوگ را نشـان مـی  

ایـن   اسـت.  s(t)امپـدانس مجهـول بـا سـیگنال مرجـع       تعامل بیو

هاي  سیگنال با ورود به هر یک از دو شاخه باالیی و پایینی، مؤلفه

  دهد. حقیقی و قائم سیگنال ولتاژ ورودي را تشکیل می

  
  .]8[دمدوالتور مبتنی بر ضرب کننده آنالوگ   :3 شکل

 s(t)مرجـع   سـیگنال  درسیگنال در شاخه باالیی دمدوالتور، 

یـک   شـامل  vr(t)حقیقـی سـیگنال ورودي    مؤلفـه شـده و  ضرب 

 مرجــعو یــک بخــش بــا فرکــانس دو برابــر فرکــانس  DCبخــش 

  :  آید می به دست) مرجع(هارمونیک دوم سیگنال 

)8(  
�� (�) = � ���(�� + �). ���(��) =
�

�
�[���(�) − ���(2�� + �)]   

سـت سـیگنال   ا یدر رابطه باال کـاف  DCبراي بدست آوردن بخش 

حاصل از یک فیلتر پایین گذر با فرکانس قطع مناسـب عبـور داده   

 DC  لفــهؤ، مکننـده  ضـرب خروجـی   AC  لفـه ؤحـذف م  بـا  شـود. 

 :ماند باقی میفاز دمدوالتور  سیگنال مذکور در خروجی هم

)9(  �� =
�

�
� ���(�)   

بخش  با هدف استخراج3 شکل  در شاخه پایین به طریق مشابه

رجع مسیگنال ورودي با سیگنال  ،سیگنال ولتاژ ورودي قائم

. با ضرب دو شود یم ضربدرجه  90اختالف فاز یافته به اندازه 

نیز به شکل زیر  vx(t)قائم سیگنال ورودي  مؤلفهسیگنال مذکور 

  شود: حاصل می

)10(  
�� (�) = � ���(�� + �). ���(��) =
�

�
�[���(�) + ���(2�� + �)]   



 AC  لفهؤمبا عبور این سیگنال از یک فیلتر پایین گذر دیگر نیز 

که فرکانسی برابر با دو برابر فرکانس  ضرب کنندهخروجی 

سیگنال مذکور در خروجی  DC  لفهؤم تحریک دارد حذف شده و

  :ماند باقی میدمدوالتور  قائم

)11(  �� =
�

�
� ���(�)   

سیگنال ولتاژ ورودي به دمدوالتور  Mو اندازه  ϕفاز بدین ترتیب 

  :قابل استخراج هستندابط زیر ور از

)12(  � = 2���
� + ��

�   

)13(  � = tan�� �
��

��
�   

تـوان   ضرب کننده آنـالوگ مـی   دوگیري  کار بهبا بدین ترتیب 

اطالعـات  آنـالوگ بـراي اسـتخراج     دمدوالتور حساس بـه فـاز  یک 

دیاگرام مـدار  طراحی کرد. بلوك اندازه و فاز بیوامپدانس مورد نظر 

مبتنی بـر   استفاده از تکنیک دمدوالسیونگیري امپدانس با اندازه

در  .]7[نمـایش داده شـده اسـت     4شکل در  ضرب کننده آنالوگ

معرفـی  گیري امپـدانس مبنـا   مدار اندازههمان  BIMC این شکل

    است. 1شکل شده در 

  
گیري امپدانس با استفاده از تکنیک  بلوك دیاگرام یک مدار اندازه : 4 شکل

   . ]7[ ضرب کننده آنالوگمبتنی بر  دمدوالسیون

خروجـی فیلتـر    سیگنالبراي محاسبه رابطه بین سطح ولتاژ 

خروجـی  حقیقی و موهومی امپدانس مجهول،  مؤلفهپایین گذر با 

فـرض  زیـر   بـه صـورت  ژنراتور، یـک سـیگنال سینوسـی    سیگنال 

  :شود می

)14(  �� = � ���(��)  

پایه خروجی مدار ، )3(در رابطه  Viبدین ترتیب با جایگذاري 

  شود: می بیانزیر به صورت  BIMCگیري امپدانس  اندازه

)15(  �� = −
��

��
���(��) − ������ ���(��)  

 دوم ورودي به ضرب کننده آنالوگسیگنال از سوي دیگر، 

به ترتیب در دو حالت اختالف فاز  )کننده ضربسیگنال مرجع (

 90و اختالف فاز  صفر (عدم عبور از بلوك انتقال دهنده فاز)

قابل زیر  هرابطدو توسط  درجه (عبور از بلوك انتقال دهنده فاز)

  :هستند توصیف

)16(  ��� = � ���(��)	 

)17(  ��� = � ���(��)  

توانند توسط روابط آنالوگ می ضرب کنندهخروجی  بدین ترتیب

  :محاسبه شودزیر 

)18(  
�� = ������ =  

−
�����

���
(1 − ���(2��)) −

��������

�
���(2��)  

)19(  
�� = ������ =  

−
�����

���
���(2��) −

�

�
��������(1 + ���(2��))  

حال است. مورد استفاده  ضرب کنندهضریب  K در این روابط که

مورد استفاده گذر  بهره باند عبور فیلتر پاییناینکه ضریب  با فرض

امپدانس توسط  ریاندازه گمدار  DCخروجی  ،باشد - 1با برابر 

  :قابل محاسبه استزیر  رابطه

)20(  ��
� =

�����

���
  

)21(  
��
� =

��������

�
  

�� در واقع
��و  Rxمجهول مقاومت  با �

 Cx با اندوکتانس مجهول �

اندوکتانس و  Rxمجهول . در نتیجه مقاومت رابطه مستقیم دارند

   قابل محاسبه هستند:زیر  توسط دو رابطه Cx مجهول

)22(  �� =
�����

	������
  

)23(  �� =
������

������
  

  گیري نتایج اندازه - 6

براي تست عملکرد روش پیشنهادي، چندین مقاومت در رنج 

نانو فاراد براي  20و خازن در رنج کمتر از کیلو اهم  5کمتر از 

بدست آمده و خازن مقدار مقاومت و   تست در نظر گرفته شده

اند.  ها مقایسه شده با مقدار واقعی آنپیشنهادي توسط روش 

 متر RLCدستگاه توسط یک ها  و خازنها مقادیر واقعی مقاومت

. فرکانس اند گیري شدهاندازه ALC-750مدل  ARMA رومیزي

  تنظیم شده است. kHz 10کاري سیستم بر روي 

نشان داده  5کننده در شکل ولتاژ مرجع و ولتاژ خروجی ضرب

گذر اعمال کننده به یک فیلتر پایینشده است. خروجی ضرب

 Vrگذر یلتر پایینخروجی حاصل از ف DCشده و سپس ولتاژ 

 3136Aمدل   ESCORTمتر رومیزيتوسط یک مولتی

گیري مقاومت ولتاژ مرجع  براي اندازهگیري شده است.  اندازه

درجه  90گیري خازن با شیفت فاز  بدون شیفت فاز و براي اندازه

نتایج عملی حاصل از این شوند.  به ضرب کننده اعمال می

و  ��اند. در این جدول  ي شدهگردآور 1ها در جدول گیري اندازه

 �� ،و خازن مورد آزمایش  مقدار واقعی مقاومتبه ترتیب  ��

موهومی ولتاژ مقدار  �� ،گیري شدهاندازهمقاومتی ولتاژ مقدار 

توسط روش  گیري شدهمقاومت اندازه �� ،گیري شدهاندازه



 توسط روش پیشنهادي، گیري شدهاندازه خازن ��، پیشنهادي

شده گیري اندازهنسبی مابین مقدار مقاومت خطاي درصد  ��

نسبی مابین مقدار خطاي درصد  ��و نسبت به مقدار واقعی آن 

باشند. میشده نسبت به مقدار واقعی آن گیري اندازهخازن 

با افزایش اختالف شود،  همانطور که در این جدول مشاهده می

یابد. دلیل این  میان میزان مقاومت و خازن، خطا نیز افزایش می

موضوع این است که با افزایش مقدار مقاومت از یک سو و کاهش 

در سوي دیگر، عمالً  امپدانس خازن به دلیل افزایش ظرفیت آن

بیشتر ولتاژ تاثیر مقدار مقاومت در مولفه حقیقی کم شده و این 

  گیرد. مقاومت داخلی خازن قرار می تحت تاثیر

  

  

  : مقایسه نتایج عملی حاصل از روش پیشنهادي با مقادیر واقعی مقاومت مجهول1جدول 

 خطاي نسبی  روش پیشنهادي  امپدانس تست

  مقاومتمقدار 

  واقعی 

��(KΩ)  

  مقدار خازن

 واقعی 

��(nF)  

  حقیقی ولتاژ

 گیري شدهاندازه

��	(mV) 

  موهومی ولتاژ

 گیري شدهاندازه

��	(mV) 

  مقاومت

  گیري شدهاندازه

��	(KΩ)  

  خازن

  گیري شدهاندازه

��	(nF)  

  مقاومت 

��	(%)  

 خازن

��	(%)  

087/1  992/6  7/606  0/262  030/1  671/6  243/5%  590/4%  

085/1  205/12  4/612  4/457  020/1  641/11  990/5%  621/4%  

177/2  992/6  5/310  4/264  012/2  732/6  579/7%  718/3%  

171/2  205/12  5/315  0/451  981/1  485/11  751/8%  899/5%  

330/4  992/6  1/165  5/268  785/3  837/6  58/12%  216/2%  

306/4  205/12  9/168  2/445  700/3  337/11  07/14%  111/7%  

  

  
  .کنندهولتاژ مرجع و ولتاژ خروجی ضرب : 5 شکل  

 يریگ جهینت - 7

سازي یک دمدوالتور حساس به فاز  در این مقاله، طراحی و پیاده

شد. ارائه  کارگیري ضرب کننده آنالوگ با استفاده از به آنالوگ

مذکور را  آنالوگبدست آمده، صحت عملکرد دمدوالتور  نتایج

توان چنین  ، میبدست آمدهکنند. با توجه به نتایج  تأیید می

طراحی شده در این مقاله  آنالوگنتیجه گرفت که دمدوالتور 

براي تشخیص دامنه و فاز سیگنال  خوبیتواند با دقت  می

البته  مورد استفاده قرار گیرد. EITهاي  دریافتی در سیستم

بایستی این نکته را مد نظر داشت که معموالً مدارات مجتمع 

باالیی برخوردار هستند و این موضوع باعث  ضرب کننده از قیمت

افزایش قیمت ساخت دمدوالتور مبتنی بر ضرب کننده آنالوگ 

همچنین نتایج بیانگر این موضوع است که با افزایش  شود. می

یابد و  اختالف میان میزان مقاومت و خازن، خطا نیز افزایش می

ه قرار گیري مورد توج بایستی رنج مقاومت و خازن مورد اندازه

  گیرد.
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