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1. Zakres i cel ćwiczenia 
Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie dyskryminatora progowego z histerezą wykorzystując 

komparatora napięcia A710, a następnie zmontowanie i przebadanie funkcjonalne 

przedmiotu projektu. 

 

2. Wstęp teoretyczny 
Komparator napięcia służy do porównywania analogowego sygnału wejściowego UIN(t) z 

napięciem progowym (referencyjnym) UREF - w przypadku idealnym wyjście komparatora 

przyjmuje wtedy tylko dwie wartości napięcia; wysoką (High) lub niską (Low). Przejście od 

jednego stanu do drugiego zachodzi dla tzw. wejściowego punku przełączania  UIN(t) = UP w 

którym charakterystyka przejściowa wykazuje nieciągłość (rys. 1). Komparator napięcia jest 

zatem układem o wejściu analogowym i wyjściu cyfrowym, działa na styku elektroniki 

analogowej i cyfrowej, pełni rolę jednobitowego przetwornika analogowo-cyfrowego. Bywa 

nazywany komparatorem analogowym, dla odróżnienia od komparatora cyfrowego, 

porównującego dane cyfrowe podawane w postaci wielobitowych słów zerojedynkowych. 
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Dobrym przybliżeniem komparatora idealnego jest wzmacniacz operacyjny pracujący w 

zakresie nieliniowym, bez ujemnego sprzężenia zwrotnego. Na jedno z wejść wzmacniacza 

podaje się sygnał, do drugiego zaś przykłada napięcie progowe. Jeśli zaniedbać bardzo wąski 

przedział wokół wartości UREF, to wyjście przyjmuje jeden z dwóch poziomów nasycenia: 

Low (L) lub High (H) o wartościach zależnych od napięć zasilających. Pokazuje to rys. 2, dla 

konfiguracji odwracającej i nieodwracającej. W obu przypadkach przyjęto zerowe napięcie 

progowe (UREF=0), skończone ale stosunkowo duże wzmocnienie różnicowe wzmacniacza 

operacyjnego (typowo k=10
4
 ÷ 10

6
 V/V) oraz zerowe napięcie niezrównoważenia.  

W praktyce komparator jest realizowany w oparciu o układ z dodatnim sprzężeniem 

zwrotnym. Jeśli kβ - czyli wzmocnienie w pętli sprzężenia zwrotnego dla liniowej części 

charakterystyki - równa się jedności, to spełniony jest warunek generacji i sygnał wejściowy 

daje jedynie początek przejściu z jednego stanu do drugiego: realizuje się ono własnymi 

siłami układu z dodatnim sprzężeniem zwrotnym i teoretyczna charakterystyka ma przebieg 

jak na rys. 1. W praktyce nie jest możliwe dokładne dobranie warunku granicznego i 

utrzymanie go w całym przedziale zmienności napięć i warunków zewnętrznych, wprowadza 
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się zatem pewien margines bezpieczeństwa i stosuje kβ>1. Prowadzi to do charakterystyki z 

histerezą, jak to pokazano na przykładzie układu odwracającego na rys. 3. 
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Histereza jest nie tylko praktycznie nie do uniknięcia, ale często pożądana, choć ogranicza 

rozdzielczość komparacji napięć - stanowi ona bowiem zabezpieczenie przed pasożytniczymi 

przeskokami komparatora, spowodowanymi przez zakłócenia nakładające się na sygnał 

użyteczny. Szerokość pętli histerezy UHIST musi wtedy przewyższać fluktuacje sygnału, 

spowodowane zakłóceniami. Zależy ona od wartości rezystorów w obwodzie sprzężenia 

zwrotnego i napięć nasycenia wzmacniacza. Przeskok układu z jednego stanu do drugiego 

następuje wtedy, gdy UIN > UHL lub gdy UIN < ULH; wielkość ULH(HL) różni się od napięcia 

UREF o przyczynek od prądu płynącego w obwodzie: wyjście wzmacniacza - źródło napięcia 

referencyjnego (spadek napięcia na R2). Przyczynek ten w stanie H jest inny niż w stanie L, 

zatem, odpowiednio do dwóch stabilnych stanów wyjściowych, istnieją dwa napięcia 

progowe ULH i UHL, różniące się od siebie o wartość napięcia histerezy UHIST. W przypadku 

jak na rys. 3 przyczynki napięć wyjściowych mają różne znaki dla L i H, dlatego napięcie 

referencyjne UREF leży między rzeczywistymi napięciami progowymi. 
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Zwykle przy porównywaniu napięć żąda się odpowiedzi bardzo szybkiej i udzielonej w 

określonym standardzie sygnałów logicznych. Buduje się zatem specjalizowane układy 

scalone, oparte na nieco innych założeniach, niż wzmacniacze operacyjne: np. mniej zabiega 
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się o wysoką rezystancję wejściową i wysokie wzmocnienie, bardziej o szybkość odpowiedzi 

impulsowej oraz dopasowanie do warunków zasilania i sterowania obwodów cyfrowych. 

Popularnym komparatorem scalonym jest układ μA710 firmy Fairchild, szybki, dokładny, 

zgodny z układami logicznymi TTL, wymagający jednak specyficznego (niesymetrycznego) 

zasilania i cechujący się niewygodnymi ograniczeniami napięć na wejściu i prądów na 

wyjściu. Ten właśnie komparator będzie użyty w ćwiczeniu. Poniżej zebrane są najważniejsze 

jego parametry, a na rys. 4 pokazano rozkład wyprowadzeń oraz typowe podłączenie napięć 

zasilających UCC+ i UCC- (z uwzględnieniem pojemnościowych filtrów 

przeciwzakłóceniowych; kondensatory powinny być montowane blisko odpowiednich 

wyprowadzeń). 

 

 

3. Dane katalogowe komparatora napięcia A710 
Poniżej zamieszczono podstawowe dane dyskryminatora A710 zaczerpnięte z noty 

katalogowej producenta: 

 

Typowe parametry (temperatura otoczenia +25
o
C, napięcia zasilania +12V i -6V): 

napięcie niezrównoważenia [mV]        0.6 

współczynnik temperaturowy napięcia niezrównoważenia [μV/oC]  3.5 

prąd niezrównoważenia [μA]        0.75 

wejściowy prąd polaryzacji [μA]       13 

czas odpowiedzi (dla przesterowania 5 mV) [ns]     40 

wzmocnienie napięciowe [V/V]        1700 

rezystancja wyjściowa [Ω]         200 

poziom wysoki na wyjściu (UOUT_H) [V]      3.2 

poziom niski na wyjściu (UOUT_L) [V]      -0.5 

pobór mocy [mW]         90 

obciążalność bramkami TTL        1 

 

Parametry graniczne 

dopuszczalne napięcie wejściowe różnicowe [V]      ±5 

dopuszczalne napięcie wejściowe względem masy [V]     ±5 
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dopuszczalne napięcia zasilania [V]        +14, -7 

maksymalny prąd wypływający z wyjścia [mA]     10 

maksymalny prąd wpływający do wyjścia [mA]     2.5 

 

 

4. Projekt dyskryminatora progowego z wykorzystaniem 

układu A710 
Na podstawie schematu z rysunku 3. należy wyznaczyć wartości elementów R1 i R2 przy 

uwzględnieniu następujących założeń projektowych: 

- napięcie wyjściowe w stanie High: UOUT_H, 

- napięcie wyjściowe w stanie Low: UOUT_L, 

- napięcie histerezy komparatora: UHIST, 

- napięcie referencyjne przełączania: UREF, 

- prąd płynący przez dzielnik R1-R2 należy tak dobrać by był on znacznie większy od 

wejściowego prądu polaryzacji komparatora, sugerowana wartość prądu to pojedyncze mili-

ampery. 

 

Przy tak określonych założeniach należy obliczyć wartości rezystancji R1 i R2 oraz dodatkowo 

wyznaczyć wartości progów przełączania: UHL i ULH. 

 

5. Program ćwiczenia 
Po zbudowaniu układu z rysunku 3 na uniwersalnej płytce montażowej i zapewnieniu 

zasilania zgodnie z rekomendacją z rysunku 4 należy przystąpić do pomiarów. W pierwszej 

kolejności sprawdzamy podstawową ideę działania układu. W tym celu należy dostarczyć 

stałego napięcia wejściowego o wartości znacznie mniejszej od napięcia referencyjnego UREF 

(napięcie to powinno być mniejsze od UREF przynajmniej o czynnik UHIST). Oczekiwana 

wartość wyjściowa układu powinna odpowiadać poziomowi wysokiemu (UOUT_H) Następnie 

należy zwiększyć napięcie wejściowe do wartości 2UREF (ale nie przekraczając wartości 

dopuszczalnej napięcia wejściowego względem masy +5V) i zaobserwować poziom sygnału 

wyjściowego. Po stwierdzeniu poprawności działania przystąpić należy do wykonywania 

poniższych punktów programu ćwiczenia. 

5.1 Pomiar charakterystyki przejściowej UOUT = f(UIN) dla zadanego UREF 

Dla zadanej wartości dodatniego napięcia referencyjnego UREF (przykładowo UREF=2.0V) 

dokonać pomiaru wartości napięć wyjściowych UOUT przy zmianie napięcia wejściowego UIN 

w zakresie od -5V do +5V z zagęszczeniem pomiaru w okolicy spodziewanego punktu 

przełączania UHL. Następnie powtórzyć pomiar tym razem przy zmianie napięcia 

wejściowego od +5V do -5V pamiętając w trakcie pomiaru o monotonicznej zmianie napięcia 

na wejściu UIN (pomiar z wejściowym napięciem wzrastającym a następnie malejącym). 

Punkty pomiarowe zagęścić przy spodziewanym punkcie przełączania ULH. 

Cały pomiar powtórzyć dla innej wartości napięcia referencyjnego UREF1 ≠ UREF. 

Na podstawie uzyskanej charakterystyki przejściowej wyznaczyć wartości punktów 

przełączania i porównać je z wartościami teoretycznymi. 

5.2 Obserwacja odpowiedzi dyskryminatora na wejściowy sygnał trójkątny 

W tej części ćwiczenia na wejście badanego układu należy dostarczyć sygnał trójkątny o 

częstotliwości 1kHz i skrajnych poziomach napięciowych między -5V i +5V. Zanotować 
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kształt odpowiedzi dyskryminatora oraz odczytać poziomy napięć wejściowych przy zmianie 

stanu wyjścia z High  Low i Low  High. Pomiar wykonać ponownie dla dwu różnych 

wartości napięcia referencyjnego. Wyniki porównać z oczekiwaniem teoretycznym. 

Powtórzyć obserwację oscyloskopową przy zastosowaniu potencjometru w miejscu rezystora 

R1. Dla kilku wartości rezystancji potencjometru zanotować punkty przełączania ULH i UHL. 

Wyciągnąć wnioski na podstawie obserwacji napięć histerezy, wyniki porównać z 

oczekiwaniem teoretycznym. 

 








