
IR kódvevő

Az 1. ábrán bemutatott fotodió-
dás impulzusvevő érdekessége,
hogy a külső megvilágítás zavaró
hatását a fotodióda munkapont-
jának utánaszabályozásával mér-
sékli. Maga a fotoáram-erősítő az
OP2, a szokásos transzkonduk-
tancia-üzemmódban. Az érzéke-
lési küszöbszintje az invertáló be-
menetére vezetett UREF referen-
ciafeszültséggel állítható be. 

A szabályozás az OP1, egység-
nyi erősítésű feszültségkövető
feladata. Ez az IC az R3, C1, C2
integráló tagon keresztül kapja
meg az OP2 kimenőjelét, így az
FD munkapontját az R1-gyen ke-
resztül annak lassú változásai be-
folyásolják. Egy milliszekundum
nagyságrendben levő periódus -
idejű impulzussorozat vételét a
mintegy 150 ms időállandójú
szabályozókör nem befolyásolja
lényegesen. 

A fotodióda típusa gyakorlati-
lag közömbös, célszerűen PIN
struktúrájú lehet. Az áramkör fo-
gyasztása, a TLC271-nek köszön-
hetően, alacsony.

Impulzusszélesség-
modulátor (PWM)

A Maxim egytelepes táplálású
duál műveleti erősítőjével és
komparátorával felépített, kis al-
katrészigényű PWM kapcsolását
a 2.a ábra, a jelalakokat pedig a
2.b ábra mutatja. A kb. 600 Hz-es
háromszög-feszültségű vivőt az

IC1 „rail-to-rail” kivezérelhető
műveleti erősítő páros állítja elő,
az IC1a integrátorként, az IC1b
pedig komparátorként műkö-
dik. A háromszög fel- és lefutási
meredekségét a C és R5 határoz-
za meg, a frekvenciát ezen túl-
menően az R3 és R4 is befolyá-
solja. A szinuszos moduláló jelet
az IC2a fogadja, az IC2b leválasz-
tást és pufferelést végez. Az UH
szint értéke a tápfeszültségnél
0,2...0,3 V-tal kisebb, az UL pedig
tipikusan 0,2...0,3 V. A modulált
jel „pontosságát” gyorsan változó
moduláló feszültség esetén a
hiszterézist beállító R1, R2 bizto-
sítja. A modulátor már 3 V tápfe-
szültség esetén is működőképes,
áramfelvétele 2...3 mA.

Elemi fázistoló fokozat

A 3. ábrán látható tranzisztoros
fokozatban az emitteren a bejövő

jel fázisával azonos, míg a kollek-
torán azzal ellentétes – tehát ah-
hoz képest 180 fokkal eltolt – fázi-
sú jel mérhető. A fokozat feszült-
ségerősítése az emitteren közel
egységnyi, a kollektoron közel –1.
A potenciométerrel a kimenőjel
fázisát kb. 0...-170 fokkal lehet el-
tolni a bemenőjelhez képest. A
fázistoló üzemi frekvenciája kb.
600 Hz...5 kHz.

Nagyfrekvenciás kapcsoló

A 2N4391 n-csatornás jFET-ek-
kel felépített egyszerű kapcsoló
áramköri rajza a 4. ábrán látha-
tó. Bekapcsolt állapotban kb. 30
ohmot, kikapcsoláskor nagy im-
pedanciát (<0,2 pF) képvisel.
Csillapítása 100 MHz-en 80 dB-
nél nagyobb, beiktatási vesztesé-
ge 6 dB körüli. A 2N4391 helyett
a valamivel gyengébb 2N4392
vagy 2N4393 is használható.
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