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Приложение към модул 10 
“ Електронни pH-метри” 

  
За високото входно съпротивление, необходимо за pH-метрите, освен 

специалните елементи (с Rвх > 1012 Ω), трябва да се вземат конструктивни 

мерки. Те позволяват високото входно съпротивление на елемента да не се 

намали. 

Единият подход е високоомната верига да се отдели и да не се запоява 

на платката – въздушен монтаж. Това е показано на снимката вляво. 

 

         
 

Високоомният вход на операционния усилвател се запоява директно на 

специална високоомна опора, преминава от другата страна на платката и 

през защитен резистор и филтриращ кондензатор (снимка вдясно) отива 

директно към входния куплунг. 
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В уреда показан на снимката има и термостат за входно стъпало. 

Алуминиевото блокче, на което е монтиран входният операционен 

усилвател, се подържа при една и съща температура. Така работният 

температурен обхват се разширява и използваният операционен усилвател 

може да е по евтин и с по-лоши температурни характеристики. 

Другият подход за запазване на високото входно съпротивление е със 

специални заграждащи екрани. Те се реализират както на печатната платка 

така и на входните куплунги.  Идеята се състои в следното – да се подържа 

еднакъв потенциал между високоомния вход и околната платка (куплунг). 

 

                              
 

Вляво е показан вариант на платка с отвори, а вдясно – за повърхностен 

монтаж. Зелената повърхност е еквипотенциална – заграждащият пръстен е 

с потенциал като на входовете. Дори да има замърсяване по повърхността, 

ток няма да тече, защото напрежението е нула (ток нула = безкрайно 

съпротивление). 

Същото се прави и при 

куплунгите. В куплунга между двата 

електрода се поставя трети (с отделен 

извод), чийто потенциал се поддържа 

като на входа. 
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На схемата е показано как се поддържа потенциалът на заграждащия 

пръстен. Операционният усилвател с високо входно (LMP7721) е свързан 

като не-инвертиращ усилвател. В активен режим напрежението между 

двата входа е нула. Така напрежението от неинвертиращия вход през 

буферен ОУ (LMP7715) се подава на допълнителния електрод и така се 

гарантира високото входно съпротивление на куплунга. 

 

 
 

При реализиране на еквипотенциална повърхност на печатната платка 

не се ползва буферен усилвател – заграждащият пръстен се свързва 

директно както е показано е с пунктир на следващата схема. 

Използването на буфер е 

препоръчително, когато до някаква 

точка от схемата има възможност 

за външен достъп – куплунгът е 

изведен на панела. 


