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Układ do formowania zmiany napięcia pomiędzy dwoma zadanymi poziomami

Przedmiotem wynalazku jest układ do formowania zmiany napięcia pomiędzy dwoma zadanymi
poziomami, stosowany zwłaszcza w układach rejestracji pomiarów elektrycznych.

Znany jest układ spełniający powyższą funkcję, który składa się z inwertera, mieszacza i dwóch
potencjometrów. Elementy powyższe są połączone w sposób opisany niżej. Wejście inwertera jest połączone
z wejściem źródła o małej oporności wewnętrznej, z którego podany jest na inwerter przebieg zadany oraz
z końcówką pierwszego potencjometru. Wyjście inwertera jest połączone z końcówką drugiego potencjometru.
Drugie końcówki obydwu potencjometrów są połączone z punktem o potencjale masy, natomiast końcówki
zbiorcze tych potencjometrów są połączone odpowiednio z wejściami mieszacza.

Przebieg zadany jest podany na pierwsze wejście mieszacza poprzez pierwszy potencjometr, natomiast na
drugie wejście mieszacza jest on podany poprzez inwerter i drugi potencjometr i oczywiście odwrócony w fazie
o 180°. Na wyjściu mieszacza otrzymuje się przebieg podobny kształtem do przebiegu zadanego o regulowanym
poziomie dolnym i górnym.

Wadą znanego układu jest duża liczba elementów niezbędnych do realizacji tej funkcji, a w związku z tym
duża zawodność i wysoki koszt.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie powyższej wady znanego układu. Cel ten został osiągnięty przez to,
że układ do formowania zmiany napięcia pomiędzy dwoma zadanymi poziomami wyposażono w dwa
potencjometry. Pierwszy potencjometr podłączony jest do wejścia sygnału wejściowego i do punktu o potencjale
zerowym, a drugi potencjometr jest włączony do wejścia sygnału wejściowego i do źródła wzorcowego napięcia.
Natomiast pierwsze wejście wzmacniacza operacyjnego połączone jest poprzez pierwszy rezystor z końcówką
zbiorczą pierwszego potencjometru, a poprzez trzeci rezystor z wyjściem układu. Drugie wejście wzmacniacza
operacyjnego połączone jest poprzez rezystor z końcówką zbiorczą drugiego potencjometru, a poprzez następny
rezystor z punktem o potencjale zerowym.
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Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania, jest przedstawiony na rysunku, którego fig. 1 przedstawia
układ do formowania zmiany napięcia, fig. 2a - zmianę wartości napięcia na końcówce zbiorczej pierwszego
potencjometru w funkcji położenia tej końcówki, fig-2b— zmianę wartości napięcia na końcówce zbiorczej
drugiego potencjometru w funkcji położenia tej końcówki, a fig 2c — zmianę wartości napięciana wyjściu
wzmacniacza operacyjnego w funkcji różnicy napięć istniejących pomiędzy końcówkami zbiorczymi
potencjometrów.

Układ do formowania zmiany napięcia pomiędzy dwoma zadanymi poziomami ma wejście we połączone
z pierwszą końcówką pierwszego potencjometru Pt i z pierwszą końcówką drugiego potencjometru P2. Druga
końcówka pierwszego potencjometru Pt jest połączona punktem o potencjale zerowym, natomiast druga
końcówka drugiego potencjometru, P2 jest połączona ze źródłem wzorcowego napięcia Uk odniesienia.
Końcówka zbiorcza pierwszego potencjometru Pt jest połączona, poprzez pierwszy rezystor Rt z pierwszym
wejściem wzmacniacza operacyjnego W, które jest wejściem odwracającym fazę, natomiast końcówka zbiorcza
drugiego potencjometru P2 jest połączona poprzez drugi rezystor R2 z drugim wejściem tego wzmacniacza W.
Poza tym pierwsze wejście wzmacniacza operacyjnego W jest połączone poprzez trzeci rezystor R3 z jego
wyjściem wy, natomiast drugie wejście tego wzmacniacza W jest połączone poprzez czwarty rezystor R4
z punktem o potencjale zerowym.

Przebieg napięciowy piłokształtny Uwe o stałym poziomie startu i stopu zmieniający się od O do Uwe
podawany jest na połączone wzajemnie końcówki potencjometru Pt, P2. Do drugiej końcówki drugiego
potencjometru P2 doprowadzone jest napięcie Uk o wartości równej maksymalnej wartości przebiegu
wejściowego Uwe. Wzmacniacz operacyjny W wzmacnia różnicę napięć występujących na końcówkach
zbiorczych potencjometrów Pi i P2. Rezystory R1, R2, R3, R4 określają wzmocnienie wzmacniacza W. Napięcie
na wyjściu wy wzmacniacza operacyjnego W zmienia się dla podanych wartości napięć Uwe i Uk zarówno dla
początku jak i końca przebiegu w granicach od O do Uk.

Zastrzeżenie patentowe

Układ do formowania zmiany napięcia pomiędzy dwoma zadanymi poziomami, zawierający rezystory,
wzmacniacz operacyjny oraz potencjometry, przy czym pierwszy potencjometr podłączony jest do wejścia
sygnału wejściowego i do punktu o potencjale zerowym, znamienny tym, że drugi potencjometr (P2) jest
podłączony do wejścia (we) sygnału wejściowego (Uwe) ido źródła wzorcowego napięcia (Uk), natomiast
pierwsze wejście wzmacniacza operacyjnego (W) połączone jest poprzez pierwszy rezystor (Rt) z końcówką
zbiorczą pierwszego potencjometru (Pi) a poprzez trzeci rezystor (R3) z wyjściem układu (wy) podczas gdy
drugie wejście wzmacniacza operacyjnego (W) połączone jest poprzez drugi rezystor (R2) z końcówką zbiorczą
drugiego potencjometru (P2) a poprzez czwarty rezystor (R4) z punktem o potencjale zerowym.



90 631

T ■"Wy

na 1

we

a) b) c)

FS0.2

Cd . lNI A


	Dane bibliograficzne
	Opis wynalazku
	Zastrzeżenia
	Rysunki

