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Εισαγωγή
Τα ποτενσιόμετρα είναι ηλεκτρικές συσκευές που έχοyν τη μορφή μίας μεταβλητής
αντίστασης. Το σχήμα
απεικονίζει την τυπική
μορφή ενός γραμμικού
ποτενσιόμετρου.
Αυτό αποτελείται από
μια ολισθαίνουσα (ή
αλλιώς κινητή ) επαφή
η οποία μπορεί να
κινείται κατά το μήκος
του
στοιχείου
που
εμφανίζει αντίσταση. Η
κινητή αυτή επαφή
συνδέεται
με
ένα
έμβολο, το οποίο ακουμπά στο αντικείμενο, του οποίου η μετατόπιση πρέπει να
μετρηθεί.

Περιγραφή λειτουργίας
Το βασικό στοιχείο ενός γραμμικού ποτενσιόμετρου είναι μια αντίσταση η οποία
μεταβάλλεται ανάλογα με τη θέση της μεσαίας λήψης του ποτενσιόμετρου. Τα
γραμμικά ποτενσιόμετρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο έχουν αντίσταση
κατασκευασμένη από σύρμα χρωμονικελίνης ή από σύρμα κωνσταντάνης, μέταλλα
τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη τιμή ειδικής αντίστασης.
Το γραμμικό ποτενσιόμετρο της συγκεκριμένης διάταξης, αποτελείται από
αντίσταση μήκους 8 εκατοστών και συνολικής ωμικής αντίστασης
110Ω

Κύκλωμα απεικόνισης μεταβολής γραμμικού ποτενσιομέτρου
Με ένα κύκλωμα το οποίο αποτελείται απο ένα buffer εναν τελεστικό ενισχυτή και
έναν αθροιστή μπορεί να γίνει η απεικόνιση της μεταβολής του ποτενσιομέτρου.
Για το συγκεκριμένο κύκλωμα χρησιμοποιούμε ολοκληρωμένο τελεστικό
ενισχυτή (operational amplifier) LM741.O οποίς με την κατάλληλη συνδεσμολογία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως buffer,τελεστικός ενισχυτής και αθροιστής.

Pin 1: pin το οποίο χρησιμοποιείται για την ισοστάθμιση
Pin 2: (invertng input): Aναστρέφουσα είσοδος,όλα τα σήματα εισόδου σε αυτό το
pin θα αναστραφούν στο pin 6 το οποίο είναι έξοδος.
Pin 3: (non-inverting input): Όλα τα σήματα εισόδου σε αυτό το pin θα
διεκπεραιώνονται κανονικά χωρίς αναστροφή.
Pin 4: pin το οποίο χρησιμοποιείται για την τοφοδοσία του ολοκληρωμένου,σε
συνδυασμο με το pin 7
Pin 6 (output) : Έξοδος opamp(operational amplifier) 741
Pin 7: pin το οποίο χρησιμοποιείται για την τοφοδοσία του ολοκληρωμένου,σε
συνδυασμο με το pin 4

Για την πραγματοποίηση του κυκλώματος χρειάζεται να πάρουμε μετρήσεις ανα
cm,ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε την χαρακτηριστική εξίσωση για την
υλοποίηση του κυκλώματος
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Βάση των μετρήσεων του πίνακα η εξίσωση που προκύπτει είναι:

X=1.85V0+0.092
Bασιζόμενη στην εξίσωση , υλοποιήσαμε το παρακάτω κύκλωμα
Βάζοντας το βολτόμετρο στην έξοδο του κυκλώματος και στην γείωση μετράμε την
μεταβολή του γραμμικού ποτενσιομέτρου.
Το σήμα(τάση) που λαμβάνουμε από το γραμμικό ποτενσιόμετρο το συνδέουμε με το
κόκκινο καλώδιο στήν είσοδο του κύκλώματος.Το κύκλωμα για την σωστή λειτυργία
τροφοδοτείτε με +5V DC τάση μέσω των καλωδίων κόκκινο-μαύρο(5V) και μαύρο
(γείωση), τα οποία με τη σειρά τους μέσω των πορτοκαλί καλωδίων τροφοδοτούν τα
ολοκληρωμένα και το ποτενσιόμετρο(διαιρέτη τάσης) όπως αντίστοιχα το μπλέ
καλώδιο για τη γείωση τους.

Εφόσον λάβουμε το σήμα(τάση) στο κόκκινο καλώδιο στο Pin3 του πρώτου
ολοκληρωμένου, ενώνουμε το Pin2 με το Pin6 (πράσινο καλλώδιο), έτσι το πρώτο
ολοκληρωμένο χρησιμοποιείται σαν buffer.

Aπό την έξοδο Pin6 μέσω μίας αντίστασης 4.4k Ω (δύο αντιστάσεις των 2.2k
Ω στη σειρά) ενώνεται το πρώτο ολοκληρωμένο με το Pin2 του δεύτερου
ολοκληρωμένου,ενώ το Pin3 είναι γειωμένο, και με ανάδραση ενώνουμε μέσω μιας
αντίστασης 8k Ω το Pin2 με το Pin6,έτσι ώστε το δεύτερο ολοκληρωμένο είναι
τελεστικός ενισχυτής με απολαβή(A

) . Tέλος το σήμα που πέρνουμε απο

το Pin6 του τελεστικού ενισχυτή και από το διαιρέτη τάσης (92mV), τα αθροίζουμε
στο τρίτο ολοκληρωμένο, το οποίο χρησιμοποιείται ως τελεστικός ενισχυτής
άθροισης.Για τον αθροιστή χρησιμοποιήσαμε τρείς αντιστάσεις των 8k Ω. Απο το
Pin6(πράσινο καλώδιο) πέρνουμε την έξοδο την οποία μετράμε με βολτόμετρο έτσι
ώστε να μας απεικονίσει την μετατόπιση του ποτενσιομέτρου σε cm.
Προβλήματα κατά την κατασκευή:
 Όλες οι αντιστάσεις που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι μικρότερες των
10k Ω.
 Ο διαιρέτης τάσης δεν λειτουργέι σωστά με τάση των 20V ή 12V(δεν βγάζει
στη έξοδο 92mV) γιαυτό επιλέγουμε σχετικά μία χαμηλή τάση όπως π.χ 5V.
 Τροφοδοτούμε τα ολοκληρωμένα όπως και τον διαιρέτη τάσης με κοινή
τροφοδοσία έτσι ώστε το κύκλωμα να είναι λιγότερο περίπλοκο και να μην
έχουμε πολλές πηγές τροφοδοσίας.
 Τα Pins των ολοκληρωμένων που γειώνονται θα πρέπει όντως να γειώνονται
για να έχουμε σωστή λειτουργία του ολοκληρωμένου και όχι να τα αφήνουμε
στον αέρα.

