
Precíziós egyenirányító

Az IC2d műveleti erősítővel, va-
lamint a D3, D4 és az R4, R5 ele-
mekkel felépített egyutas egyen-
irányító bemeneti ill. kimeneti
jelalakjait a 7. ábra oszcillosz-
kóp-ábrái mutatják. Itt is megfi-
gyelhető a kapcsolás invertáló
jellege. Mivel a D4 a visszacsato-
ló hurok részét képezi, a diódák-

ra jellemző UF nyitófeszültség az
OPA nagy nyílthurkú erősítése
következtében a TP4 ponton
nagyságrendekkel kisebbnek,
csaknem nullának mutatkozik.

Aktív integrátor

Az aktív integrátor alkotóele-
mei az IC2c műveleti erősítő,
továbbá az R6, R7, C3 passzív
elemek. Az integrátor időállan-
dója (τ = R6·C3) 0,1 s, ez száz-
szorosa a legkisebb frekvenciájú
(1 kHz-es) jel periódusidejének.

Tápegység

A tápegység három részre tagol-
ható, úgy mint védelmi áramkör
helytelen polaritású külső tápfe-
szültség csatlakoztatás esetére, 
5 V-os feszültségstabilizátor, va-
lamint pozitív-negatív feszültség-
konverter (inverter). Névleges
bemeneti feszültség esetén az
áramfelvétel 75 mA.

Amennyiben a bemenetre
helytelen polaritással csatlakoz-
tatjuk a tápfeszültséget, a D8 di-
óda kinyit és az így kialakuló, a
biztosító névleges kioldási ára-
mánál (100 mA-nél) egy nagy-
ságrenddel nagyobb zárlati
áram hatására az olvadóbiztosító
kiold, megvédve az áramköri
elemeket – itt elsősorban a félve-

zetőkre gondolunk – a maradan-
dó károsodástól.

A logikai áramkör +5 V-os táp-
feszültség-ellátását a jól ismert
hárompontos feszültségstabilizá-
tor (7805) látja el. A bekapcsolt
állapotot a D7 zöld LED jelzi.

A műveleti erősítők negatív
tápfeszültségét előállító inverter
a következő funkcionális ele-
mekből áll: négyszögjel-generá-
tor (555-össel felépített astabil
multivibrátor), feszültségkétsze-
rező diódás egyenirányító (Grei-
nacher-Willard; C11, D5, D6,
C12). Mivel az így felépített in-
verter belsőellenállása (rg) meg-
lehetősen nagy, a kimeneti fe-
szültség abszolút értékben jelen-
tősen elmarad a bemeneti fe-
szültségtől; terheléstől függően 
-10…-12 V.

Megépítés

Az áramkör egy 64×88 mm-es
egyoldalas, átkötést nem tartal-
mazó, pozíciónyomattal és for-
rasztásgátló lakkal ellátott nyom-
tatott áramköri lemezen nyert
elhelyezést, amelynek rögzítése
4 db, belső furattal ellátott M3×8
mm-es fém távtartóval lehetsé-
ges. A nyomtatási rajzot a 8. ábra
mutatja, a beültetést a 9. ábra
alapján kell elvégezni. Az IC-k
foglalatban vannak elhelyezve, a
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366 RÁDIÓTECHNIKA 2014/11.

4. ábra

5. ábra

6. ábra

7. ábra

Tordelt 2014_11_Radiotechnika  2014.10.21.  12:03  Page 366


