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Приложение към модул 12 
“ Електронни уреди – избрани примери” 

 
Анализ на точността и разрешаващата способност на 

дигитайзери на ултразвуков принцип. Разликата между мишената 
и интерактивната дъска е в скоростта на разпространение на 
звука – във въздуха е около 300 m/s, а в металната плоча – 6000. 
Това е стойност за стоманена плоча. При другите метали 
скоростта варира от 3000 до 12000. 

Ако искаме да получим разрешаваща способност на дъската 
от 0,5mm, която е достатъчна, като се има предвид дебелината на 
“тебешира” се получава. 

0,5 / 300000 
или трябва да може да отчитаме 1/600000 от една секунда. При 
класическо измерване на време запълващата честота трябва да е 
по-висока от 600 kHz. Дори и най-евтините микроконтролери 
работят с тактова честота 1MHz. 
 При мишената по-голямата скорост на звука изисква по-
висока честота. В същото време разрешаващата способност може 
да е по-малка – най-малките калибри стрелково оръжие са с 
диаметър 3-4 mm. Така за запълващата честота се получава 
стойност 10 MHz, напълно постижимо при електронно измерване 
на време. 
 Всъщност проблем е да се формират подходящи импулси 
със стръмен фронт. Във въздуха е по-трудно, но пък при дъските 
импулсите се повтарят многократно, може да се използва система 
за АРУ и отчитането на импулса да става при определена 
стойност. Интерактивните дъски на ултразвуков принцип винаги 
се калибрират преди ползване. 
 При мишените качеството на измерване зависи преди 
всичко от качеството на микрофоните (пиезопреобразувателите). 



Анализ на точността на оптическа мишена. 
При описанието на принципа на работа се изисква 

светлинната бариера да реагира при изменение на потока с 0,5%. 
Това означава, че диаметърът на тялото е 1/200 от страната на 
мишената, като се приема, че мишената е квадратна. 

Как да се определи разстоянието между двете мишени които 
са перпендикулярни на траекторията на тялото. Отправни точки 
ще бъдат: 

- максималната скорост; 
- дължината на тялото, тя обикновено е по-голяма от 

диаметъра или най-малко равна (сферични тела); 
Скоростите на телата които се 
измерват като правило са 
свръхзвукови. Нека приемем, за  
по-лесно изчисляване, скорост от 
1000 m/s. Тогава, за да получим 
разрешаваща способност един 
диаметър на преминаващото тяло 
трябва да можем да измерим 
времето за преминаване на тялото 
между двете успоредни бариери с 
поне 200 импулса. От тези начални 
условия можем да изчислим по-

конкретно и изискванията към схемите за измерване на времеви 
интервали и да определим наклона на третата бариера. 
 Ако честотата с която запълваме интервалите от време е 
10MHz. Времето за 200 импулса е 20 μs. За това време тялото ще 
измине (при 1000 m/s): 

1000 x 0,00002 = 20mm 
От тези ориентировъчни пресмятания се вижда, че има 

голям запас за постигане на добра разрешаваща способност. Още 
повече, че и технологично е трудно на такова малко разстояние 
да се разположат три, всъщност, като се има предвид и другата 
координата, четири бариери. Това показва, че усилията трябва да 
са насочени към качествено изпълнение на бариерите и 
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сигурното отчитане на момента на преминаване на тялото. За 
намаляване на вероятността от случайни задействания бариерата 
се включва само когато тяло с ултразвукова скорост. За целта на 
разстояние преди бариерата се поставя ултразвуков сензор който 
подава сигнал за приближаване. Така времето през което 
бариерите са включени може да се сведе до няколко ms. 
Схемотехниката на входните стъпала трябва да е такава, че да не 
реагира на бавни изменения на осветеността. Причина за тях 
може да е стареене на източника на светлина, промяна в 
захранването и др. Особено важно е това когато за източник на 
светлина се използва небето. Средната осветеност се променя 
много, а освен това не са изключени и случайни явления като 
прелитане на птици. Скоростта на движение на птиците, обаче, е 
значително по-ниска. 

 
 На схемата е показан компаратор 
който изпълнява изискванията дадени 
по-горе. Времеконстантата R1C е 
подбрана така, че бавните изменения 
на осветеността да постъпват на входа 
на компаратора. Напрежението на 
единия вход е винаги с 1/201 по-малко 

от напрежението на другия. Кой от двата да е инвертиращ и кой 
неинвертиращ се определя от желаната полярност на импулсите. 
При бързо спадане на входния сигнал с повече от 0,5%  се 
изработва импулс – кондензаторът C не може да следва бързите 
изменения. Времеконстантата R1C се изчислява от размерите на 
мишената и на преминаващите тела. 
 Втората времеконстанта R τ1Cτ1е с много по-малка 
стойност. Тя е предназначена да подтиска случайни и много 
кратки смущения. Това най-често са електрически шумове. Тази 
времеконстанта се изчислява като се отчита максималната 
скорост и минималните размери на телата за които е предвидена 
електронната мишена. 
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По индуктивните дигитайзери: 
Основните блокове на индуктивните дигитайзери са по 

“тривиални” електронни схеми. Това са синусоидален генератор 
на честота 70-100 kHz, аналогови мултиплексори, АЦП (при това 
без екстремни изисквания), усилвател и синхронен детектор. 
Изискванията към усилвателя са по-високи – да усилва поне 100-
200 пъти, което не е проблем за повечето операционни 
усилватели, но честотата е сравнително висока (70-100kHz). 

Това изискване е сериозно, защото по голямата част от 
усилвателите за обща употреба имат честота на единично 
усилване 1-2MHz, което означава, че на 100 kHz усилват едва 10-
20 пъти. 

По отношение на стабилността и точността на коефициента 
на усилване изискванията са по-скоро ниски. Методът на 
измерване работи с отношенията на измерените стойности и 
неточният коефициент на усилване не води до грешки. 

Подходящи за тази схема са така наречените “видео-
усилватели”. Те имат честотна лента, при това на -3dB, по-висока 
от 50 MHz и усилване 200-400 пъти. При тях не се използва 
обратна връзка, а усилването се задава с външен елемент. 

Изискванията към синхронния детектор (изправител) са 
подобни – да работи при честота 100KHz. За препоръчване е да се 
реализира без операционни усилватели поради проблеми с 
устойчивостта. Най-прост вариант е с използването на ключове – 
било то в интегрално изпълнение или транзисторни. 

Друг проблем при дигитайзерите е изкривяването на 
изображението при бързо движение на писалката. В какво се 

състои проблемът? Ако писалката 
се движи по траекторията която е 
показана и за времето за което се 
измерва Y1 след като е измерено 
X1, писалката се премести на ново 
място ще бъде отчетена координата 
X1Y1 която ще бъде встрани и 
няма да е вярна. Времето което е 

необходимо за измерване на нова точка от траекторията най-
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малко зависи от бързодействието на АЦП. За всяка точка са 
необходими пет измервания, за бързи дигитайзери с компромис 
за точността поне три. За всяко измерване най-много време 
отнема установяване на напрежението в изхода на синхронния 
детектор. За това са необходими 10-15 периода на сигнала от 
генератора. Ако приемем минималната стойност, при 100  kHz се 
получава 1ms. За три измервания – 3 ms. При скорост на ръката 
от 1m/s се получава грешка 3 mm. А всички допускания бяха към 
ускоряване. Времето на преобразуване, дори и на най-обикновени 
АЦП е 15-20 μs, пренебрежимо спрямо 3ms. Затова за да не се 
получава изкривяване се ползват отделни канали за усилване и 
изправяне по X и Y. Това подобрява точността, но при висока 
скорост има проблем и при определяне на едната координата – 
докато се измерва всяко едно от напреженията които участват в 
изчисленията писалката продължава да се движи. Това до 
известна степен може да се компенсира с подходящи алгоритми 
които да компенсират движението на писалката – подобрението 
може да е забележимо. 

За някои приложения вярното възпроизвеждане на 
движението е много важно, а скоростта да е много висока – при 
подписване или при работата на художници – аниматори. В тези 
случаи следва да се ползват дигитайзери на друг принцип. 
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https://www.google.bg/search?q=principle+interactive+board&ne
wwindow=1&espv=2&tbm=isch&imgil=3dSDWiH1B8l5sM%253
A%253B-
K19QPZDfMYOaM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fapap
aseit.edublogs.org%25252F2012%25252F01%25252F17%25252F
create-an-interactive-board-using-a-wiimote-the-smartboard-
alternative-on-a-
budget%25252F&source=iu&pf=m&fir=3dSDWiH1B8l5sM%253
A%252C-K19QPZDfMYOaM%252C_&usg=__Y-
gaYn3Y98NoB_2ryLVFiI2H8mc%3D&biw=1230&bih=941&ved
=0CG8Qyjc&ei=TFNnVIqsL4u6ygPL4YK4Aw#facrc=_&imgdii=
DXtmvweokE79IM%3A%3BkiYCmFjRCMDBrM%3BDXtmvw
eokE79IM%3A&imgrc=DXtmvweokE79IM%253A%3B5vfzxp1l
TnXHIM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tacteasy.com%252
Fuploads%252Fworkprinciple.png%3Bhttp%253A%252F%252
Fwww.tacteasy.com%252FService_and_Support%252FWork_pri
nciple.html%3B500%3B334 
 


