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Obr. 4.14.

Zesilovaè s nastavitelným ziskem

Zapojení jiného zesilovaèe s nastavitelným zesílením je na obr. 4.15 [7]. Jsou zde
pouity dva operaèní zesilovaèe a 16 tlaèítek. Na vstupu OZ2 se sèítá signál ze
vstupu a invertovaný signál z OZ1. Není-li stisknuto ádné tlaèítko, není ádný
zpìtnovazební rezistor OZ1 zkratován a zesílení OZ1 je 1. Napìtí se odeètou a na
výstupu OZ2 je 0 V. Pøi stisku kteréhokoli tlaèítka je zesílení OZ1 v absolutní hodnotì mení ne 1. Napøíklad stiskneme-li tlaèítko s èíslem 5, bude zesílení stupnì
s OZ1 11/16. Na výstupu OZ2 pak bude napìtí zesíleno pomìrem 111/16 = 5/16.
Vhodným pomìrem odporù rezistorù je zajitìno, e napìtí na výstupu je

8 YêVW =

Q
8 YVW ,


kde n je èíslo tlaèítka. Pokud je potøeba, lze upravit celkové zesílení zmìnou odporu rezistoru ve zpìtné vazbì OZ2.

Obr. 4.15.
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Zesilovaè s nastavitelným zesílením od 0 do 1 po 1/16
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Zapojení zesilovaèe se zesílením pøepínatelným ve ètyøech stupních je na obr.
4.16 [8]. Zesílení se mìní tak, e analogový multiplexer pøepíná invertující vstup na
rùzné odboèky odporového dìlièe. Protoe je multiplexer zaøazen do pøímé vìtve
zpìtnovazební smyèky OZ, neuplatní se koneèný odpor sepnutého kanálu ani jeho
zmìny s teplotou a v èase. Zesílení k pro jednotlivé kanály bude
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pøièem samozøejmì k1 < k2 < k3 < k4.
Zvolíme-li napø. k 2 = 10, k 3 = 100, k 4 = 1000 a R1 = R2 = R3 = 10 kW, bude
R4 = R5 = 1,23 kW a R6 = 1,11 kW.

Obr. 4.16.

Zesilovaè s elektronicky pøepínaným zesílením

Na obr. 4.17 je obdobné zapojení zesilovaèe. V tomto pøípadì je pouita odporová sí typu R  2R. Zesílení je mono pøepínat v øadì 1  2  4  8  16  32  64 
128. Pøipojení multiplexeru do obvodu zpìtné vazby mùe zhorit stabilitu zesilovaèe a zvìtit ruení zpùsobené indukovaným napìtím. Proto je vhodné, aby pøívody k rezistorùm a k invertujícímu vstupu OZ byly co nejkratí.
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Obr. 4.17.

Zesilovaè s elektronicky pøepínaným zesílením
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 a 128

V nìkterých pøípadech se skokovou zmìnou zesílení operaèního zesilovaèe nevystaèíme a zisk je nutno øídit plynule. Typickým pøípadem jsou oscilátory RC,
kompandéry a expandéry, potlaèovaèe umu, èi automatické øízení úrovnì záznamu v magnetofonech. V tìchto pøípadech se nejèastìji vyuívá závislosti dynamického odporu polovodièového pøechodu na protékajícím proudu. Toto øeení ji
z principu zkresluje signál, nebo støídavé napìtí signálu, superponované na stejnosmìrné napìtí na pøechodu, mìní i dynamický odpor. Zkreslení je tím vìtí, èím
silnìjí signál je zpracováván. Zpracováváme-li nízkofrekvenèní signál, bývá støídavé napìtí na regulaèním prvku nejvýe 30 a 100 mV. Zkreslení lze ponìkud
zmenit zapojením dvou pøechodù tak, aby se zmìny alespoò èásteènì kompenzovaly. Zapojení zesilovaèe s øízeným zesílením je na obr. 4.18. Jako øízený prvek
jsou v zapojení pouity tranzistory n-p-n. Varianty tohoto zapojení jsou èasto pouívány v magnetofonech s automatickým øízením záznamové úrovnì.
Protoe se na regulaèním prvku mìní stejnosmìrné napìtí, musí být od signálové
cesty oddìlen kondenzátorem. Pouití tranzistoru T1 zmenuje potøebný øídicí proud,
tranzistor T2 je pouit kvùli symetrii a mohl by být nahrazen diodou.
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Obr. 4.18.

Zesilovaè s plynulým øízením zesílení

Ménì známá je monost øídit zesílení fotorezistorem, viz obr. 4.19. Zapojení má
velmi malé zkreslení i pøi velkých signálech. Urèitou nevýhodou je nutnost pouít
speciální optoèlen, který se obtínì shání (mueme si ho také vyrobit). Vìtina
bìných fotorezistorù je nejcitlivìjí na svìtlo èervené LED. V nìkterých pøípadech mùe být na závadu, e odpor fotorezistoru je závislý i na okolní teplotì.

Obr. 4.19.

Øízení zesílení fotorezistorem

K øízení zesílení se také pouívají tranzistory JFET a MOSFET.
Úpravou zapojení z obr. 4.5 získáme obvod, jeho zesílení je 1 nebo 1 (obr.
4.20). Je-li spínaè S sepnut, pracuje zapojení jako invertující zesilovaè. V opaèném
pøípadì (spínaè rozpojen) se zapojení chová jako sledovaè. Na místì spínaèe se
vìtinou pouívá tranzistor nebo spínaè MOS. Tento obvod se pouívá v generátorech tvarových kmitù, mìøicích pøístrojích a modulátorech.

Obr. 4.20.
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Obvod se zesílením 1 nebo 1
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