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Napěťový zesilovač PAB32-10V-4CH  

 
 
 
Základní popis: 
 

Precizní napěťový 4 kanálový zesilovač PAB32-10-4CH je 
elektronický modul v provedení jako deska plošných spojů 
s montážními otvory určený pro zesílení libovolného 
napěťového signálu. 
Modul obsahuje 4 napěťové zesilovače na stejném 
potenciálu a 9 V pomocný lineární zdroj se 4 výstupy pro 
napájení externí elektroniky. Výhodou je široký rozsah 
napájecího napětí, ochrana proti přepólování a přepětí a 
jištění klasickou trubičkovou pojistkou 5x20mm. Plně 
diferenční napěťové vstupy zesilovače s přesným, teplotně 
stabilním vstupním děličem a vysokou vstupní impredancí 
jsou určeny pro měření a zesílení signálů z různých senzorů 
a zdrojů napěťového signálu. Každý vstup je chráněn proti 
kontinuálnímu přepětí až do ±30 V. Uživatel si může zvolit 
mezi 4 různými možnostmi zesílení pomocí jednoduchého 
DIP přepínače umístěného na horní straně desky plošného 
spoje u každého konkrétního kanálu. Nízko-šumový výstup, 
výborná stejnosměrná přesnost a široké frekvenční 
přenosové pásmo činí ze zesilovače PAB32-10V-4CH 
ideálního kandidáta na předzesilovač vysokopřesných a 
rychlých AD převodníků všech konfigurací a všude tam kde 
je nutná úprava napěťového signálu zesílením. Uživatel si 
može zvoliť z dvoch konfigurácií výstupu: bipolární výstup 
proti společnému potenciálu, nebo plně diferenčního 
výstupu. Oba typy výstupů jsou dostupné na výstupním 
konektoru. 
 

 
 
Hlavní vlastnosti:                                                       
 

Mechanické provedení jako deska plošných spojů s 
montážními otvory 
Výborné jednosměrné parametry 
    Vysoká odolnost proti souhlasnému rušení 
Nízky teplotní drift 
    Velmi nízky offset 

Výborné dynamické parametry 
    Široké přechodové pásmo 
    Krátká doba ustálení 
     Vysoké dV/dt min. 20V/us 
     Nízky výstupní šum 

Nízka spotřeba 
Vytahovací a šroubovací svorky na konektorech 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Použití v aplikacích: 
 
Zesilovač signálu před analogově-digitálním převodníkem 
nebo převodníkovou kartou 
Zesilovač signálu z čidla fyzikálních veličin s napěťovým 
výstupem 
Zesilovač signálu z napěťového děliče nebo jiného 
napěťového zdroje 
Vynásobení úrovně libovolného napěťového signálu 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Obr. 3 

Obr. 2. Zjednodušené blokové schéma 

Obr. 1. Fotografie zařízení 
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Specifikace: 
Testovací podmínky: Vcc = +24 VDC ±10 %, TA = 25 °C,  není-li u parametru uvedeno jinak 

Tabulka 1. Elektrické parametry 

Parameter Podmínky Min                       Typ                      Max Jednotka 

Vstup    
   Vstupní impedance  40 ±0,05% kΩ 
   Vstupní rozsah Pro všechny hodnoty zosílení ±10 V 
   Maximální vstupní napětí Při zapnutém napájení ±30 V 
   Vstupní biasový proud  ±30 nA 
   Vstupní kapacita  20 pF 

Bipolární výstup    
   Výstupní DC offset    
      Zesílení 0,5 Zaťěžovací odpor 1kΩ  ±200 ±400 µV 
      Zesílení 1 Zaťěžovací odpor 1kΩ  ±300 ±800 µV 
      Zesílení 2 Zaťěžovací odpor 1kΩ  ±0,5 ±1,6 mV 
      Zesílení 4 Zaťěžovací odpor 1kΩ  ±0,95 ±3,2 mV 
   Výstupní proud  15 mA 
   Maximální zkratový proud Zkratovací odpor 1Ω 45 mA 
   Výstupní rozsah Uvstupní od -12V po +12V ±10,5 V 
   Výstupní šum Od 0,1Hz po 10Hz 3 µV 

Diferenční výstup    
   Výstupní DC offset    
      Zesílení 1 Zaťěžovací odpor 1kΩ  ±600 ±800 µV 
      Zesílení 2 Zaťěžovací odpor 1kΩ  ±750 ±1,6 µV 
      Zesílení 4 Zaťěžovací odpor 1kΩ  ±1,2 ±3,2 mV 
      Zesílení 8 Zaťěžovací odpor 1kΩ  ±2 ±6,4 mV 
   Výstupní proud  10 mA 
   Maximální zkratový proud  25 mA 
   Výstupní rozsah Uvstupní od -12V po +12V ±10,6 V 
   Výstupní šum Od 0,1Hz po 10Hz 200 nV 

Dynamické parametry    
   Přechodové pásmo Dáno vstupním filtrem 500 kHz 
   Čas ustálení ΔUVýstupní = 10V skok 700 ns 
   Rýchlosť přeběhu dV/dt  20 V/µs 

Zesílení 
   Rozsah zesílení 
 

 
Zesílení = 1, 2, 4, 8 

 
1                                                                 
8 

 
V/V 

   Chyba zesílení  0,05 % 

Pomocný 9V napájecí zdroj    
   Výstupní napětí  9,15                                                       V 
   Výstupní výkon  1,5 W 
   Max. výstupní proud Pro každý kanál,všechny spolu 25 mA 
   Max. výstupní proud Pro jeden samostatný kanál 100 mA 
   Maximální zkratový proud t = 10ms 1,5 A 
   Maximální zkratový proud Kontinuální  150 mA 
   Počet kanálů Na konektoru X2 (výst. + gnd) 4  

Napájení    
   Vstupní rozsah  18 36 VDC 

   Vlastní spotřeba Všechny výstupy odpojeny 1 W 
   Výkon napájecího zdoje  4 W 
   Napájecí proud UNapájacie = 18V 230 mA 
   Tavná pojistka  500 mA 

Teplotní rozsah  -40 +85 °C 
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Popis konektorov a signálov: 

 

 

Obr. 4 Konfigurácia signálov na doske plošných spojov 

 

Tabulka 2. Popis funkcie a rozloženie signálov 

Konektor a čislo pinu Signál Popis signálu 
X1   
   1 IN4- 4. kanál. Záporný vstupný terminál. Plne diferenčný vstup. 
   2 IN4+ 4. kanál. Kladný vstupný terminál. Plne diferenčný vstup. 
   3 IN3- 3. kanál. Záporný vstupný terminál. Plne diferenčný vstup. 
   4 IN3+ 3. kanál. Kladný vstupný terminál. Plne diferenčný vstup. 
   5 IN2- 2. kanál. Záporný vstupný terminál. Plne diferenčný vstup. 
   6 IN2+ 2. kanál. Kladný vstupný terminál. Plne diferenčný vstup. 
   7 IN1- 1. kanál. Záporný vstupný terminál. Plne diferenčný vstup. 
   8 IN1+ 1. kanál. Kladný vstupný terminál. Plne diferenčný vstup. 

X2   
   1 VCC Vstupné napájacie napätie. Nominál +24VDC. 
   2 GND Výkonový spoločný potenciál. 
   3 GND Výkonový spoločný potenciál. 
   4 9V_1 Výstup pomocného napájacieho zdoja +9VDC. 
   5 GND Výkonový spoločný potenciál. 
   6 9V_2 Výstup pomocného napájacieho zdoja +9VDC. 
   7 GND Výkonový spoločný potenciál. 
   8 9V_3 Výstup pomocného napájacieho zdoja +9VDC. 
   9 GND Výkonový spoločný potenciál. 
   10 9V_4 Výstup pomocného napájacieho zdoja +9VDC. 

X3   
   1 OUT1- 1. kanál. Záporný výtupný terminál. Plne diferenčný výstup. 
   2 OUT1+ 1. kanál. Kladný výtupný terminál. Plne diferenčný výstup. 
   3 OUT1S 1. kanál. Výtupný terminál. Bipolárny výstup. 
   4 GND Signálový spoločný potenciál. 
   5 OUT2- 2. kanál. Záporný výtupný terminál. Plne diferenčný výstup. 
   6 OUT2+ 2. kanál. Kladný výtupný terminál. Plne diferenčný výstup. 
   7 OUT2S 2. kanál. Výtupný terminál. Bipolárny výstup. 
   8 GND Signálový spoločný potenciál. 
   9 OUT3- 3. kanál. Záporný výtupný terminál. Plne diferenčný výstup. 
   10 OUT3+ 3. kanál. Kladný výtupný terminál. Plne diferenčný výstup. 
   11 OUT3S 3. kanál. Výtupný terminál. Bipolárny výstup. 
   12 GND Signálový spoločný potenciál. 
   13 OUT4- 4. kanál. Záporný výtupný terminál. Plne diferenčný výstup. 
   14 OUT4+ 4. kanál. Kladný výtupný terminál. Plne diferenčný výstup. 
   15 OUT4S 4. kanál. Výtupný terminál. Bipolárny výstup. 
   16 GND Signálový spoločný potenciál. 
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Logická tabulka a popis prepínačov zosílenia: 

 

Tabulka 3 Logická tabulka 

Zosílenie A1 A2 

   1 1 1 
   2 1 0 
   4 0 1 
   8 0 0 

 
Pre všetky štyri kanály zosilňovača platí rovnaká logická 
tabulka zosílenia. Stav logickej 1 sa nachádza v hornej polohe 
označenej bodkou pri každom prepínači. Prepínať zosílenie je 
možné počas behu modulu, bez nutnosti reštartovania 
napájacieho napetia. Pre zosílenie bipolárného výstupu platia 
polovičné hodnoty zosílenia a to 0,5; 1; 2; 4. 
 

Bloková schéma modulu a zjednodušený popis činnosti: 
 
 

 

Obr. 6 Bloková schéma 

 

Zosilovač PAB32-10V-4CH je precízny zosilňovač 
napetového signálu s nastavitelným zosílením 
pomocou DIP prepínača. Vyberatelné šróbovacie 
svorky na vstupnom konektore sú ideálne pre použtie 
v priemysle. Za signálovým vstupom je diferenčný 
odporový delič s dolnopriepustným kapacitným filtrom 

na odstránenie vysokofrekvenčného rušenia. Delič má 
ďalej funkciu ochrany proti súhlasnému signálu. Za 
deličom je ochrana proti prepetiu na signálových 
vstupoch až do 30 VDC. Precízny prístrojový zosilovač 
s nízkým bázovým prúdom na vstupoch a digitálným 
rozhraním pre volbu hodnoty zosílenia zaistuje  

Obr. 5 Prepínač zosílenia 
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zosílenie napeťového signálu bez ďalšieho vnášania 
chyby do meraného signálu. Vlastnosti zosilňovača rail  
 
to rail vstup-výstup umožnuje pracovať zosilovaču 
v celom vstupnom a výstupnom rozsahu bez  
skreslenia meraného signálu. Pridaný výstupný 
diferenčný zosilovač umožnuje priame pripojenie 
presných AD prevodníkov priamo na výstup modulu, 
bez nutnosti pridávania dalších prvkov. Bipolárny aj 
diferenčný výstup nepresiahnu na výstupe v prípade 
prepetia na vstupe 10,5V a tým chránia pripojenú 
elektroniku pred poškodením vysokým napetím. Každý  

 
zosilovač je napájaný stabilným a nízkošumovým LDO 
pre zaistenie nízkošumovej prevádzky zosilovačou.  
Výkonový napájací vstup je istený štandardnými 
metódami proti prepólovaniu, prepetiu a nadprúdu. 
Spínaný zdroj zaistujúci kladnú a zápornú vetvu 
napájania je dizajnovaný s ohladom na nízke 
elektromagnetické rušenie. Pre napájanie čidiel a inej 
citlivej meracej elektroniky je pripravený 9V výstup 
z lineárného stabilizátora. Je možné napájať 
z konektoru X2 4 rozne komponenty súčastne. 

 

Aplikačné informácie: 
 
Vo svete meracej techniky je vo vela prípadoch nutné 
zosíliť napeťový signál z akčného členu, alebo z čidla 
fyzikálnej veličiny, najčastejsie koli plnému využitiu 
vstupného rozsahu vstupu analógovo digitáleného 
prevodíku. Často býva akčný člen, alebo čidlo fyzikálnej 
veličiny napájaný baterkou, alebo je merací systém 
galvanicky oddelený a preto je  vhodné koli zachovaniu 
parametrov a odolnosti voči rušeniu meraný signál 
spracovať diferenčne. Pre túto úlohu výborne poslúži 4 
kanálový zosilňovač PAB32-10-4CH. Príklad využitia 
a zapojenia zosilňovača signálu s meraním prúdu  

rogwského cievkou a integrátorom s diferenčným 
výstupom je uvedený na obrázku 7. Modul zosilňovača 
poskytuje napájacie napetie 9V pre integrátor. 
Výstupný signál je spracovaný diferenčným vstupom 
zosilňovača, zosílený a výkonovo posílený podľa 
potreby AD prevodníku. AD prevodníkom je meraný 
analógový signál prevedený na digitálný formát, cez 
izolovaný prevodník prevedný do galvanicky 
oddeleného systému a následne spracovaný 
počítacom, alebo mikroprocesorom.  

 

 

Obr. 7 Typické diferenčné zapojenie zosilňovača signálu PAB32-10V-4CH 
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Obr. 8 Typické jednopólové zapojenie zosilňovača signálu PAB32-10V-4CH 

 

Na obrázku 8 je zapojenie zosilňovača signálu 
s meraním prúdu rogwského cievkou a integrátorom 
s diferenčným výstupom. Výstup zo zosilňovača je 
pripojený k AD prevodníku jednopólovo so spoločnou 
zemou. Digitálny signál nie je medzi počítačom a AD 
prevodníkom galvanicky oddelený. Toto je príklad 
zapojenia systému so spoločným potenciálom. 

 


