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Bardzo prosty uk³ad po-
zwala uzyskaÊ na wyjúciu
zawsze dodatnie napiÍcie
proporcjonalne do napiÍcia
przy³oøonego do wejúcia. Po-
laryzacja napiÍcia wejúcio-
wego sygnalizowana jest za-
paleniem odpowiedniej dio-
dy LED. Dodatkowo uk³ad
moøe byÊ wykorzystany do
detekcji przejúcia badanego
napiÍcia przez zero.

Uk³ad jest zbudowany
z†dwÛch wzmacniaczy ope-
racyjnych zasilanych symet-
rycznymi napiÍciami dodat-
nim i†ujemnym - schemat
elektryczny znajduje siÍ na
rys.1. W†przypadku gdy na-
piÍcie wejúciowe jest dodat-
nie, dioda D1 przewodzi,
a†uk³ad U1A dzia³a jak nor-
malny wtÛrnik napiÍcia.
Oznacza to, øe napiÍcie na

Przełącznik polaryzacji
Podczas pracy

z†wskazÛwkowym
przyrz¹dem do pomiaru

napiÍÊ sta³ych, pojawia siÍ
pewna niedogodnoúÊ

w†sytuacji, gdy zmienia
siÍ polaryzacja badanego
napiÍcia. Trzeba wtedy

zamieniaÊ miejscami
przewody pomiarowe lub
manipulowaÊ specjalnym

prze³¹cznikiem. Jeøeli chce
siÍ obserwowaÊ

wolnozmienny przebieg
ci¹gle zmieniaj¹cy wartoúci

od dodatnich do
ujemnych, taka

manipulacja przyrz¹dem
moøe okazaÊ siÍ nie do

wykonania.

jego wyjúciu ma
tak¹ sam¹ war-
toúÊ jak napiÍcie
na wejúciu. RÛø-
nice o†wartoúci
miliwoltÛw zale-
ø¹ od jakoúci
uøytego wzmac-
niacza, jego na-
piÍcia niezrÛw-
nowaøenia itd.
W†tej sytuacji
tranzystor T1 nie
przewodzi i†D3
nie úwieci. Jed-
noczeúnie to
samo dodatnie
napiÍcie podane
na wejúcie od-
wracaj¹ce wzmac-
niacza U1B sprawia, øe pra-
cuje on z†otwart¹ pÍtl¹
(dioda D2 spolaryzowana
zaporowo, a wiÍc bardzo

duøa rezystancja w pÍtli
sprzÍøenia zwrotnego), a†po-
jawiaj¹ce siÍ na jego wyjúciu
ujemne napiÍcie otwiera
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Rys. 1.

Rys. 2

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1, R3, R4: 10kΩ
R1, R2: 39kΩ
R5: 33kΩ
R6, R7: 470Ω
Kondensatory
C2, C1: 22µF/25V
Półprzewodniki
D1, D2: 1N4148
D3, D4: LED
T1, T2: BC557..9
U1: TL082

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ dostÍpne
w†ofercie AVT pod oznacze-
niem AVT-1160.

tranzystor T2. BÍdzie wtedy
úwieciÊ dioda D4 sygnalizu-
j¹c dodatni¹ polaryzacjÍ na-
piÍcia wejúciowego. Przy
sygnale wejúciowym o†napiÍ-
ciu mniejszym od zera, U1A
pracuje z†otwart¹ pÍtl¹ wy-
sterowuj¹c tranzystor T1,
a†úwiecenie D3 sygnalizuje
polaryzacjÍ ujemn¹. Uk³ad
U1B pracuje wtedy jak
wzmacniacz odwracaj¹cy
o†wzmocnieniu rÛwnym 1
a†napiÍcie wyjúciowe jest do-
datnie. RÛwnoúÊ wzmocnie-
nia obu torÛw: dodatniego
i†ujemnego ustawia siÍ po-
tencjometrem PR1. Wp³yw
temperatury na napiÍcie

przewodzenia D1 i†D2 nie
pogarsza dok³adnoúci uk³adu.

Zakres napiÍÊ badanych,
ktÛre moøna do³¹czyÊ do we-
júcia uk³adu zaleøy od typu
uøytych wzmacniaczy ope-
racyjnych i†napiÍÊ zasilaj¹-
cych uk³ad. Uøywaj¹c takich
elementÛw jakie podano
w†wykazie i†napiÍÊ zasilaj¹-
cych ±12V, zakres konwerto-
wanego napiÍcia wejúciowe-
go wynosi³ ±10V. B³¹d syg-
nalizacji przejúcia przez ze-
ro, kiedy gas³a jedna dioda
a†zapala³a siÍ druga, mieúci³
siÍ w†przedziale ±5mV.

P³ytkÍ drukowan¹ przy-
stawki pokazano na wk³adce

wewn¹trz numeru, a†roz-
mieszczenie elementÛw jest
widoczne na rys.2.
Ryszard Szymaniak, AVT


