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Текст лекції
Аналогові комутатори являють собою набір аналогових ключів і пристрій
керування і призначені для підключення до навантаження одного з джерел
сигналів.
1. Призначення, класифікація та основні параметри аналогових ключів
Аналоговими ключами називають пристрої, що у відкритому стані передають
сигнал у навантаження з мінімальними перекручуваннями, а в закритому
відключають джерело сигналу від навантаження.
Аналоговий ключ містить ключовий елемент і схему керування. Як ключові
елементи використовуються діоди, біполярні і польові транзистори.
По виду величини, що комутується, розрізняють ключі струму (мал.15.1,б и г)
і напруги (мал.15.1,а і в). По способі сполуки ключового елемента з джерелом
сигналу і навантаженням ключі поділяються на послідовні (мал.15.1,а), паралельні
(мал.15.1,б),
послідовно-паралельні
(мал.15.1,в)
і
паралельно-послідовні
(мал.15.1,г).
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Основними параметрами аналогових ключів є статичні параметри, що
характеризують точність передачі
напруги чи струму в навантаження, і
динамічні параметри, що характеризують їхню швидкодію.
Статичні параметри характеризують ключ у замкнутому і розімкнутому
стані.
У замкнутому стані ключ характеризується наступними параметрами:
1. Залишкова напруга (напруга зсуву) U0-напруга на замкнутому ключі при
нульовому струмі через нього (рис 15.2,а).
2. Опір замкнутого ключа (прямий опір) який характеризує нахил його
ВАХ у замкнутому стані.
3. Допустимий струм замкнутого ключа IДОП - максимальний струм , що
здатний переключати даний ключ.

У розімкнутому стані ключ характеризується наступними параметрами:
1. Тік витоку розімкнутого ключа IР при нульовій напрузі на ньому (рис
15.2).
2. Опір розімкнутого ключа який визначає нахил зворотної галузі ВАХ
ключового елемента.
3. Допустима напруга UДОП максимальна допустима напруга на
розімкнутому ключі
До динамічних параметрів можна віднести:
4

1. Час включення tВКЛ і вимикання tВИМИК – визначаються як затримка
між моментом початку (закінчення) керуючого імпульсу UУ і
моментом досягнення напругою (чи струмом) на навантаженні рівня
0.9 чи 0.1 від його значення Uм у сталому режимі (рис 15.3.)
2. Час установлення вихідного сигналу tУСТ визначається як час, у плині
(течении) якого вихідний сигнал при переключенні досягає сталого
значення з припустимою погрішністю ∆UВИХ.
Крім статичних і динамічних параметрів ключового елемента аналогові ключі
характеризують також параметри ланцюга керування: струм витоку з ланцюга
керування в сигнальний ланцюг, вхідні логічні рівні керуючої напруги й ін.
2. Типові діодні та транзисторні ключі напруги. Схеми, принцип дії.
Засоби зменшення погрішностей

Діодні ключі напруги призначені для передачі тільки однополярної
(позитивної) напруги. Управляюча напруга UУ подається на аноди діодів Д1 і Д2.
Принцип дії ключа пояснюється тимчасовими діаграмами (рис 15.5).
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Якщо UУ=U0У <UВХ, то діод Д1 закритий і вхідна напруга відключена від
навантаження RН. Для забезпечення UВИХ=0 повинний бути закритий і діод Д2,
для чого необхідно виконати умову U1У <0.
При U1У =U1У≥UВХ+UД1, де UД1-падіння напруги на відкритому діоді Д1,
обидва діоди відкриті, напруга в т.А становить UА=UВХ+UД1=UВИХ+UД2 і вихідна
напруга
UВИХ=UВХ+UД1-UД2
До достоїнств діодного ключа напруги можна віднести простоту його
схемного виконання, гарну температурну стабільність параметрів і високу
швидкодію.
Основними недоліками ключа є порівняно велика погрішність передачі
напруги, обумовлена розходженням падінь напруг UД1, UД2 на діодах Д1 і Д2 і
їхня залежність від вхідної напруги, і вплив керуючого сигналу на вихідну
напругу.
Розходження падіння напруг на діодах Д1 і Д2 викликані розходженням
струмів I1 і I2 діодів, що залежать від вхідної напруги UВХ.
Зазначені недоліки значною мірою усунуті в балансовому діодному ключі
напруги (мал.15.6).
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У таких ключах ,як правило, використовується режим насичення транзистора.
Ключі виконуються як на одиничних транзисторах, так і на узгоджених парах
назустріч-включених транзисторів, отримавших назву інтегральних преривачів.
На рисунку 15.5 приведена схема послідовного ключа напруги на транзисторі,
який включен по схемі з загальним емітером. До емітерного ланцюга підключено
джерело вхідної напруги UВХ>0, а до колекторного навантаження RН. Ключ
керується по базовому ланцюгу напругою Uу.
Якщо U1у> UВХ, тоді емітерний та колекторний переходи закриті. Робота точка
на нагрузочній прямій знаходиться в положенні 1 (рис.15.6). Ключ розімкнут і
струм нагрузки IН=IКБ0. Вихідна напруга UВИХ= IКБ0* RН є похибкою ключа у
розімкнутому стані.

При U0у<- UБЕ0 транзистор відкритий и насичений в базовому ланцюгу тече
струм
U  U У  U БЕН
I Б  ВХ
RБ
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Якщо струм IБ>IБКР=UВИХМАКС/RН, тоді транзистор насичений. Робоча крапка
на прямій навантаження знаходиться в положенні 2, ключ замкнутий і вихідна
напруга ключа U’’ВИХ= UВХ- UКЕН.
Основними недоліками транзисторного ключа напруги э великий струм
утікання розімкнутого ключа IКБ0, та велике падіння напруги на замкнутому ключі
UКЕН яка може составляти у сучасних транзисторів 0.1....0.2В.
Для зменшення цього недоліка використовують інверсне включення
транзистора. Основні складові падіння напруги на відкритому та насиченому
транзисторі показані на рис.15.8.
UКЕН= IКН rК.ОБ+ UКБ- UЕБ
При інверсному включенні транзистора різниця UЕБ - UКБ в значній мірі
компенсується падінням напруги на опорі
rК.ОБ. При цьому напруга на
замкнутому ключі UКЕН на перевищує одиниць мілівольт.

3. Багатоканальні комутатори. Структурні схеми, застосування на
прикладі РЛС
Багатоканальні аналогові комутатори (аналоговий мультиплексор) являє
собою пристрій з багатьма входами для аналогових сигналів та один вихід на який
послідовно у часі можна подавати любий із вхідних сигналів.
До складу комутатора входить набір аналогових ключів, пристрій керування та
вихідний согласуючий пристрій.
Аналогова частина комутатора може бути виконана на основі любого із
розглянутих типів аналогових ключів. Специфічною умовою до аналогових
ключів є те, що повинна виконуватися умова tВКЛ>tВИКЛ. У противному разі при
8

переключенні можливе короткочасне замикання між собою окремих джерел
сигналу.
В якості пристрою керування використовуються різні типи дешифраторів чи
здвигаючих регистрів.
На виході комутатора вмикається буферний каскад, який є повторювачем
напруги на ОП.
Один із можливих вариантів структурної схеми комутатора приведено на
рисунку (рис.16.1).
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Стабілізатори напруги.
Вступ
Стабілізатори напруги знайшли широке розповсюдження в різних пристроях
як цівільної так військової техніки зокрема в техниці ЗРК ближньої дії (малої
дальності) ППО СВ. Тому вивчення принципу побудови та функціонування цих
пристроїв є дуже актуальним питанням.
Перше питання лекції
Параметричні стабілізатори напруги.
Стабилизаторы питающих напряжений классифицируют на 2 типа:
1. Параметрические;
2. Стабилизаторы с обратной связью.
Стабилизированное выходное напряжение UВИХ является функцией трех
переменных:
UВИХ=f(UВИХ, ЈH, T)
Абсолютная нестабильность UВИХ может быть определена как
dU ВИХ 

где

U ВИХ
U ВХ

U ВИХ
U ВИХ
U ВИХ
dU ВИХ 
dH 
dT
U ВХ
 H
T

нестабильность,

U ВИХ
 H

выходное

сопротивление

U ВИХ
T

абсолютный температурный коэффициент нестабильности.
Величину, обратную нестабильности, называют коэффициентом сглаживания
пульсаций КСГЛ (если вместо абсолютных приращений напряжения в формулу
КСГЛ подставить относительные напряжения, то получим КСТ -коэффициент
стабилизации)

K СТ

U ВХ
U ВХ

U ВИХ
U ВИХ

Основными параметрами стабилизаторов также являются:
- Величина номинального выходного напряжения UВЫХ НОМ.
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- Максимальный выходной ток.
- Выходное сопротивление.
- Температурный коэффициент нестабильности

U ВИХ %

T  ГРАД 

- КПД.
К параметрическим стабилизаторам относят также, те у которых входное
напряжение

непосредственно

воздействует

на

параметры

элементов

стабилизатора, в результате чего обеспечивается КСТ>1. В общем случае
параметрический стабилизатор представляет собой делитель напряжения на
линейном RГ и нелинейном r сопротивлениях.

В качестве нелинейных сопротивлений в интегральной схемотехнике
применяются

кремниевые

стабилитроны,

работающие

либо

в

режиме

электрического пробоя, либо обратно смещенный переход интегрального
транзистора (рис.27.2).
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Наряду с простотой, малыми габаритами и хорошей температурной
стабильностью параметрические стабилизаторы обладают и недостатками:
1. невозможность регулировки UВЫХ.
2. разброс UСТАБ у различных діодов одного типа.
3. малый допустимый ток діода iД.ДОП, ввиду малого РРАСС діода.
4. хорошая стабилизация лишь для больших сопротивлений нагрузки
RНАГР.
Поэтому на практике применяют параметрические стабилизаторы с:
а) нагрузкой в виде повторителя напряжения на операционном усилителе
рис.27.3. (при этом надо иметь стабильное питание ОУ).
RН при этом может быть достаточно низкоомным.

б) с нагрузкой в виде емітерного повторювача рис.27.4:
-RК предохраняет транзистор от выхода из строя при КЗ в нагрузке,
- RБ rСТАБ=UСТАБ/iСТАБ.Р.Т.
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3. Стабілізатори постійної напруги зі зворотнім звязком.
В состав таких стабилизаторов входят 3 основных элемента:
1. источник эталонного (опорного) напряжения;
2. измеритель нестабильности UВИХ;
3. регулирующий элемент.
Наибольшее распространение получила следующая схема (рис.27.5.)

Для увеличения коэффициента стабилизации стабилизатора в его состав, как
правило, включают УОС коэффициент усиления которого определяется ОС.
Принцип действия такого стабилизатора:
Источник эталонного напряжения сравнивает выходное напряжение (или его
часть) с эталонным и выдает сигнал рассогласования на РЭ (регулирующий
элемент). Обратная связь должна быть отрицательной, т.е. падение напряжения
на
РЭ
должно
изменяться
таким
образом,
чтобы
UСТ=const.
(UВИХRРЭUВИХ).
В качестве эталона, как правило, применяются гальванические батареи, либо
стабилитроны с делителями на сопротивлениях.
В качестве исполнительного элемента используется усилитель на
маломощном транзисторе, либо ОУ которые одновременно выполняют роль
УОС.
РЭ, как, правило, является транзистор большой мощности. Для снижения
мощности, расходуемой по цепи управления этого транзистора, часть его
включают по схеме Дарлингтона.
Для сглаживания пульсаций UВИХ после РЭ обычно включают
дополнительные LC фильтры с большой постоянной времени.
14

4.
4. Інтегральні стабілізатори напруги
Такого типа стабилизаторы можно разделить на два вида универсальные (с
UВИХ.РЕГ ) и стабилизаторы с фиксированным UВИХ.
Универсальные стабилизаторы имеют внешнюю схему делителя на
сопротивлениях, позволяющую регулировать UВИХ в широком диапазоне.
Стабилизаторы с фиксированным UВИХ настраиваются на стандартный ряд
UПИТ в процессе производства ИС (1,2; 2,4; 3; 4; 5; 6; 9; 12; ±15; 24; 27;…)
В качестве примера таких интегральных стабилизаторов напряжения можно
привести микросхемы серии 142 либо (КРЕН 5, 5А, 5Б, ..8 и т. д..).
Они имеют высокую температурную стабильность за счет большого
усиления и тепловой связи между элементами. Принципиальная типовая схема
стабилизатора с регулируемым UВИХ на полупроводниковой ИС 142 ЕН1-2
представлена на рисунке.
-РЭ построен по схеме Дарлингтона на VT6, 8
-ИЭ + УОС на ДУ VT3, 5 (включение 2Х выходов ДУ между базой и
эмиттером VT6 позволяет полностью использовать его КU) КU велик благодаря
активной динамической нагрузке VT4 (с UВХ р-канал сужается компенсируя
рост UВХ, т.е. IКАН=const, следовательно RКАН=const(режим обеднения)).
-Точность UОПОРН поддерживается VD1 (VD2-обеспечивает температурную
стабилизацию).
-Защита от перегрузки с помощью RОГР(э-б VT9).
-Для выключения стабилизатора на базу VT7 надо подать уровень
логического нуля , тогда VT7 откр и итбирает Iб у VT6 следовательно UВИХ=0.
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