
Приложение към модул 8 
“ Измерване на твърдост на метали” 

 

Тази схема на върхов детектор е от приложения (applications) на 
фирмата National Semiconductor като първите варианти са от преди 1980 
г. Схемата и най-вече принципите използвани в нея не са загубили 
актуалност. 

 
Първият усилвател LM301 е с външна честотна корекция което 

позволява да се получи максимално широка честотна лента при 
конкретните условия. В случая кондензаторът за честотна корекция е 
30pF и  е зададен в каталога на производителя за това усилване. 

Вторият ОУ – LF355 е с полеви транзистори на входа, с много 
голямо входно съпротивление. Така запомнящият кондензатор Cp няма 
да се разрежда бързо. Стойността му се определя в зависимост от 
входният сигнал и в случая е под 1nF. 

За да не се разрежда Cp, между двата извода на D1 се поддържа 
напрежение 0V. Стойността (максималната) на Rf се определя от време-
константата RfCD2. Капацитетът на D2 е около 1-2 pF. Така входната 
честота за върховия детектор трябва да е по-ниска от 300kHz – получава 
се от формулата 1/(2π.RC). 

Ако искаме по-голяма прецизност на схемата, трябва да добавим 
съпротивление 20k последователно на (+) входа на A1. Така ще се 
компенсира входният ток на биполярния ОУ LM301. Това правило не 
трябва да се прилага автоматично. В случая входният ток е под 100nA и 
ще предизвика допълниелна входна несиметрия 20.103х100.10-9 = 2mV. 
Офсетът (напрежението на несиметрия) на LM301 е 1-3 mV. Вижда се 
(от пресмятането), че 20k е гранична стойност над която трябва да се 
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компенсира входният ток. Това зависи и от обхвата на входното 
напрежение и допустимата грешка. 

При тази схема входният ток на (-) вход на ОУ тече по два пътя – при 
нарастване (над напрежението на Cp) през резистора 20k и при спадане 
през диода D3, чието съпротивление е много малко. Влияние върху 
изходното напрежение има когато сигналът нараства и токът тече през 
20k, затова, ако се компенсира входният ток, се добавят 20k към 
неинвертиращия вход. 

 

     
 

На схемата е показана част от схемата на измервател с ICL7106. 
Захранването 9V се подава на схемата, а тя изработва стабилно опорно 
напрежение 3,0V спрямо (+) на батерията. Постепенно с изтощаването 
на батерията напрежението и спада но опорното напрежение се запазва. 
Схемата е работоспособна до около 6,0V на батерията. Това трябва да 
се отчита при проектиране, т.е че стабилно е положителното 
напрежение спрямо “нулата” – common. Използваните операционни 
усилватели трябва да могат да работят с напрежение ±3V, но да имат 
максимално допустимо работно напрежение 12V между (+) и (–). Има 
серии ОУ, предназначени за работа с микроконтролери с максимално 
напрежение +5,5V! 

В зависимост от качествата на върховите детектори схемата може да 
работи с или без буферен усилвател. При върхови детектори с малък 
офсет на входа сигналът от измервателната намотка, който е около 200-
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300 mV, може да се подаде директно. В противен случай се използва 
буферен усилвател с усилване 5 пъти. 

В зависимост от избрания вариант се изчисляват стойностите на 
елементите определящи времеконстантите на АЦП (ICL7106). В 
каталога за интегралната схема подробно е обяснено как става това. За 
постигане на добри резултати се задава напрежението на интегратора да 
достига не повече от 2,5V при максимално входно напрежение, т.е да не 
се насити интегратора, но в същото време да не е по-малко от 2V 
защото ще се влияе от шумовете. Дадени са стойности на елементите за 
обхвати 2V и за 200mV. 

Обикновено се препоръчва измерването на АЦП да се синхронизира 
с мрежовата честота. В някои приложения, при вискоомни сензори или 
при работа в условия на смущения това е задължително. 

Времето за измерване (най-вече първото интегриране) на ICL7106 се 
определя от тактовата честота, а тя от стойностите на Rosc и Cosc. 

Как се определят тези стойности? Преди всичко трябва да се има 
предвид, че в голяма част от каталозите (datasheets) се предполага, че 
честотата е 60Hz, каквато е в Америка и това ако не се отчете може да 
се стигне до грешки. 

Има възможност да се подберат тактови честоти при които да има 
подтискане на мрежовата честота за 50 и 60Hz едновременно. Периодът 
на 50 Hz е 20ms, а на 60 – 16,66(6). Точен брой периоди се получава при 
6 периода на 60Hz и 5 периода на 50Hz. Ако първото интегриране е 
100ms ще се подтискат и двете честоти. 

Първото интегриране е 1000 импулса на основната честота или 4000 
на осцилатора. При 4000 импулса за 100ms, за 1s се получават 40000 т.е 
при 40kHz на осцилатора ще се получи подтискане за 60 и 50Hz. Има и 
други честоти при които ще има такова съвпадение. 

Честотата на осцилатора определя времето за едно измерване. Когато 
показанието се отчита от човек броят на измерванията в секунда трябва 
да са 2-3. Така индикацията не се сменя нито много бързо нито много 
бавно. За да се изчислят стойностите определящи честотата на 
осцилатора се има предвид следното: 

Fosc = 0.45/Rosc.Cosc;  Cosc > 50pF;  Rosc > 50kΩ 
Ограниченията за Cosc и  Rosc са дадени по две причини. Първо 

50pF е достатъчно по-голяма стойност от паразитните капацитети на 
входовете и второ така честотата се получава по формулата. 

Ако изберем 100pF и 40kHz за Ros се получава 112,5kΩ. 
Стандартната стойност за едно-процентния ред е 113. Трябва да се знае, 
че кондензаторите рядко са по-точни от 10%! 


