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Klopné obvody

vyzna ují se tím že ve v tšin p ípad mají dva ustálené stavy výstup (sepnuto a rozepnuto). Obvykle
obsahují dva spínací prvky zapojené tak, aby byl vždy jeden z nich sepnutý. Ze stejnosm rného nap tí jsou
schopny vyrobit impulsy r zné délky a frekvence.

astabilní (multivibrátor) – (nestabilní) samovoln se rozkmitá po p iložení napájecího nap tí.

•

-

•
Po p ipojení napájecího nap tí UCC se jeden
z tranzistor uvede do vodivého stav. (nap . T1)
- Nap tí UCE1 je tém nulové, kladný pól
kondenzátoru C2 se p ipojí k zemi a na bázi T2 se
objeví záporný náboj z kondenzátoru C2.
- ECE2 se zv tší na hodnotu blízkou UCC. V tuto chvíli
je T1 otev en, T2 uzav en s UCE.
- C2 se za ne vybíjet p es RB2 a nap tí UBE2 se
zmenšuje.
Jakmile se UBE2 dostane na kladnou hodnotu, za ne se UCE2 zmenšovat až klesne tém na nulu, C1 je tím
zapojen mezi bázi T1 a zem a svým nábojem, který je v i nap tí báze záporný, uzav e tranzistor T1.
Nap tí na kolektoru T1 se zv tší na velikost blízkou UCC. Multivibrátor se p eklopil do druhého stavu, kdy je
T2 otev en a T1 uzav en a UCE2 je tém nulové
Doba, po kterou je multivibrátor v jenom i druhém stavu závisí na velikost C1 a RB1 a C2 a RB2.

Využívá se k získání obdélníkových impuls , volbou jednotlivých sou ástek v obvodu lze nastavit kmito et
impuls a jejich délku.

monostabilní (MKO) – vn jším impulsem se KO krátkodob p eklopí do druhého stavu, jinak v klidu
setrvává ve stavu prvním.
Po p ipojení napájecího nap tí je báze tranzistoru T2
napájena ze zdroje nap tí p es rezistor R, tranzistor T2 je
otev en a na výstupu je nulové nap tí.
- Pomocné nap tí Up je záporné a d li z rezistor je R1
a R2 je nastaven tak, aby nap tí na bázi T1 bylo záporné a
tranzistor T1 je uzav ený.
- Na kondenzátoru C nam íme takovou polaritu jaká
je vyzna ena ve schématu.
•
P es vazební kondenzátor CV p ivedeme na bázi
tranzistoru T1 krátký kladný impuls s dostate nou
amplitudou a otev e se tranzistor T1.
- Kondenzátor C se svým kladn nabitým polepem
p ipojí p es sepnutý p echod C-E k zemi, jeho záporný náboj se objeví na bázi tranzistoru T2 a ten se
uzav e.
Na kolektoru tranzistoru T2 se objeví kladné nap tí, jehož velikost je dána d li em z rezistor RC, R1 a R2.
V tomto stavu z stává MKO i po odezn ní impulsu, protože nap tí báze z stává ješt kladné, nap tí na
výstupu se totiž zvýšilo tak, že p i nezm n ném pomocném záporném nap tí Up je na uzlu d li e R1, R2
(báze T1) kladné nap tí.
Kondenzátor C se nabijí p es odpor R na opa nou polaritu. Jakmile nap tí na bázi T2 p ejde do kladných
hodnot, tento tranzistor se otev e a na výstupu je nulové nap tí. Nap tí na bázi T1 nabude záporné
hodnoty a dostává se tak do výchozího stavu.
•

-

-

MKO se využívá se k získání obdélníkových impuls , volbou jednotlivých sou ástek lze nastavit kmito et a
délku impuls .
Lze použít jako d li kmito tu nebo asový spína .
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bistabilní (BKO) – má dva stavy a v každém z nich setrvává do p íchodu dalšího vstupního impulsu, který
zp sobí p eklopení do druhého stabilního stavu.

•

-

•
P i p ipojení napájecího nap tí je jeden z tranzistor
v sepnutém stavu a druhý v rozepnutém, který tranzistor
to bude je náhodné.
- Tranzistor T1 je nasycen a protéká jím proud IC1 a na
kolektoru je nap tí UCE1=0
- Tranzistor T2 je uzav en, báze T2 je p es rezistor RB2
p ipojena na kolektor tranzistoru T1, nap tí je nulové a
proud IB2 bází neprochází, proud IC2 je prakticky nulový.
- Na kolektoru tranzistoru T2 je nap tí UCE2, které se
blíží Un a p es rezistor RB1 je p ipojena báze tranzistoru T1,
kterou protéká proud IB1.
Když za tohoto stavu p ivedeme na bázi tranzistoru T1 krátký záporný impuls, p estane téci proud IB1 a
tranzistor T1 se uzav e.
Na kolektoru tranzistoru T1 je nap tí UCE1, které se blíží Un a p es rezistor RB2 je p ipojena báze tranzistoru
T2., za ne protékat proud IB2.
Tím se tranzistor T2 otev e a v tomto stavu z stává i když záporný impuls odezn l.
P eklopení zp sobí kladný impuls na bázi uzav eného tranzistoru nebo záporný impuls na bázi
otev eného tranzistoru. Pokud impulsy m ní svoji polaritu, pak mohou být p ivád ny do jednoho bodu a
s každým impulsem bude obvod m nit sv j stav.

Kondenzátory v zapojení nejsou nutné, pouze urychlují p eklopení a výstupní signál má strm jší pr b h.
V praxi se BKO používá jako d li dv ma v íta i.

Schmitt v klopný obvod – v p eklopeném stavu vydrží jen po dobu trvání vstupního impulsu. U tohoto KO
se využívá hystereze, která zajiš uje že k návratu do výchozího
stavu dojde p i výrazn nižší úrovni vstupního signálu, než jaká
je zapot ebí k jeho p eklopení.
Používá se jako tvarova pro p em nu r zných pr b h
signál na obdélníkové impulsy, k indikaci p ekro ení
nap ových úrovní atd.
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