
Приложение към модул 03 
 “Електронни уреди” 

 
Схемотехника на електронните уреди 

 
Не е лесно да се определят основните схеми които да се използват във 

всички електронни уреди, поради голямото разнообразие. Все пак има 
някои общи, типични решения. 

Входни стъпала 
Независимо от голямото разнообразие входовете са или 

диференциални или единични. Те са или с голямо или с ниско (нулево) 
входно съпротивление. Има и такива с точно определена стойност на 
входното съпротивление. 

Когато се измерва напрежение е желателно входното съпротивление 
да е максимално възможното. Класическата схема е показана по-долу. 

 
При напрежения по-ниски от захранващото напрежение или по-точно 

в границите на работния обхват на входния ОУ входното съпротивление се 
определя от входното на операционния усилвател. При по-високо входно 
напрежение се използва допълнителен делител при което входното 
съпротивление се намалява. Като правило при волтметри съпротивлението 
на делителя е 10MΩ. Същото се отнася и за входния делител на 
осцилоскоп. Там се използва “честотно независим делител” за да не се 
изкривява формата на сигнала. 

Съвременните операционни усилватели, предназначени за входни 
стъпала имат много високо входно съпротивление. В някои случаи то се 
проявява като входен ток. Класическото измерване на входно 
съпротивление (Uвх/Iвх), в този случай, може да даде като резултат 

отрицателно входно съпротивление. За да 
не става това, при измерване, се работи с 
нарастъци – Rвх = ΔUвх/ΔIвх. 
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Има разлика в поведението на уред с 
директно подаване на напрежението на 
входа и през делител. В първия случай, 



когато входът е оставен свободен, показанието “плува” или “пълзи” в една 
или друга посока, а когато на входа има делител – показанието е нула. 
Причина за това е поляризиращият (bias) ток. При делител той преминава 
през резистора към маса и на входа се подава потенциал нула. 

Обикновено поляризиращият ток преминава през измерваната верига. 
При класическата схема на диференциален усилвател с високо входно 
съпротивление (инструментален усилвател) често се допуска грешка и не 
се осигурява верига за поляризиращия ток. 

 
 Ако на усилвателя се подадат само напрежението между U1 и  U2 той 

няма да работи – трябва да се добави и нулев, трети проводник през който 
да протича поляризиращият ток. 

При някои схеми на входни стъпала се налага съгласуване на входното 
съпротивление със съпротивлението на линията. Това се прави при 
телефонни линии, кабелите за връзка между електронна апаратура 
(компютри, принтери и др.), UTP кабели (за Ethernet връзка), кабелите за 
телевизия. Тогава всички входове и изходи трябва да имат съответното 
съпротивление – 600, 120, 75 или 50Ω. Самият кабел, за да няма 
изкривявания и отражения на сигнала, ако устройството е изключено по 
някаква причина – ремонт или пък е оставен извод за бъдещо разширение, 
трябва да се натовари (терминира) със съответното съпротивление. 

Подобен е случая и с измервателни уреди за които е определено 
стандартно входно съпротивление. Типичен пример са осцилоскопите. За 
да се получи равномерна честотна лента е прието входното съпротивление 
да е 1MΩ с паралелен капацитет 30pF. Когато към него се включва външна 
сонда 1:1, 1:10, 1:100 или 1:1000 тя трябва да е с такива параметри за да се 
получи правилно съотношение. За съпротивлението това е сравнително 
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лесно, но за капацитивния делител, като правило е предвидена настойка – с 
променлив кондензатор. 

Уреди с нулево входно съпротивление обикновено са такива за които 
входната величина е ток. Това са преобразуватели на ток в напрежение. 
Използват са за измерване на ток или за преобразуване във временни 
интервали. Такива са транс-импедансните усилватели – за преобразуване 
на тока от фотодиоди в напрежение с линейна или логаритмична 
характеристика.  В основата им стои класическата схема  показана по-

долу. 
Изходният сигнал се определя от 

тока и стойността резистора който 
трябва да е прецизен. На схемата е 
показан и тример-резистор с който се 
нулира напрежението на несиметрия. 
Без него в изхода (и входа) ще се 
появят наколко mV. 

Входният ток преминава през резистора, изхода на операционния 
усилвател, захранването и нулевия проводник. При избора на операционен 
усилвател и захранване токът трябва да може да се “поеме”. Обикновено 
максималният изходен ток на операционните усилватели е няколко 
милиампера. При токове по-големи от 20-30 mA може да се наложи да се 
използват допълнително транзистори като емитерни повторители. При 
вход за променлив ток трябва да се отчита амплитудната стойност с 
евентуалното претоварване. 

 За всички входни стъпала трябва да се осигури защита от 
претоварване. От една страна това са стандартните електромагнитни 
смущения – напрежения с голяма амплитуда и малка мощност, а от друга – 
големи токове и напрежения при грешно свързване, грешки на оператора и 
др. подобни. Например, често се случва, след измерване на ток или 
съпротивление да се измерва (да се направи опит) напрежение. Резултатът, 
в най-добрия случай, е изгорял предпазител. 

Защитата най-лесно се осигурява при входни стъпала за напрежение. 
Входното съпротивление е високо и може да се използват сравнително 
високоомни резистори. Освен това са необходими ограничителни елементи 

по напрежение – варистори, ценерови диоди 
или супресори. На фигурата е показана 
защита с ценеров диод при еднополярно 
захранване. За положителни напрежения 
ограничението е от ценера, а при 
отрицателни – ценеровият диод се отпушва в 
права посока като обикновен диод. Ако 
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входното стъпало е двуполярно трябва да се включат два ценерови диода 
последователно в противни посоки. Понякога като ограничители на 
напрежение се използват диоди които се включват между входа и 
захранването. В този случай захранването трябва да “поеме” 
допълнителния ток при претоварване. Какво означава това? Ако 
консумацията от захранването е 2mA (съвсем нормално за съвременна 
апаратура) токът през защитния диод трябва да е по-малък от тази 
стойност. В противен случай захранващото напрежение ще се увеличи и 
може да се получи повреда. Този подход на защита се използва при голям 
ток който се консумира от захранването.  

За защита на входни стъпала с нискоомен вход защитата се прави по-
трудно. В някои случаи е и невъзможно да се осигури нормална работа 
след претоварване – налага се да се смени предпазител. Тогава поне трябва 
да има защита от пожар, токов удар и повреда на други уреди към които е 
включен претоварения уред. 

Някои от възможните варианти за защита са: 
- последователно на токовата верига се поставя стопяем предпазител; 
- вместо стопяем предпазител се използва възстановяем който работи 

като рязко увеличава съпротивлението си при претоварване – загряване; 
- ограничителни елементи подобно на входните стъпала за 

напрежение. Когато източникът на ток е мощен ще има повреди; 
- при претоварване да се окъсява входната верига с мощен транзистор, 

тиристор или друг елемент, като се подава аларма, прекъсва веригата с 
реле и др. Този подход е най сигурен и най-скъп. 

 
Преглед на типични схеми използвани в електронните уреди са дадени 

в допълнителната литература – AN-31.pdf и snoa621c.pdf.


