
Kostka LM331 to znany i popularny od lat
przetwornik napięcie−częstotliwość (V/F –
Voltage to Frequency), przeznaczony do
wykorzystania w układach konwersji analo−
gowo−cyfrowej, dokładnych przetwornikach
napięcie−częstotliwość, integratorach cyfro−
wych (układach całkujących) o ogromnej
stałej czasowej, licznikach energii, genera−
torach sterowanych napięciem (VCO), ukła−
dach, gdzie trzeba przesłać informację na
dużą odległość, i wielu innych nietypowych
zastosowaniach. LM331 to według katalogu
przetwornik napięcie−częstotliwość, ale po
zmianie konfiguracji układowej kostka staje
się przetwornikiem częstotliwość−napięcie
(F/V – Frequency to Voltage).

W układzie scalonym znajduje się skom−
pensowane temperaturowo źródło napięcia
odniesienia o bardzo dobrej dokładności
w całym zakresie temperatur pracy. Precyzyj−
ny układ przerzutnika monostabilnego ma
małe prądy polaryzacyjne, a mimo to jest do−
statecznie szybki, by zapewnić konwersję
V/F sygnałów o częstotliwości 100kHz (ni−
skie prądy polaryzacji są często przyczyną
ograniczenia szybkości przełączania i zara−
zem pasma układu). Układ może być zasilany
pojedynczym napięciem w zakresie 5V...40V,
a wyjście typu otwarty kolektor jest zabezpie−
czone przed zwarciem do napięcia zasilania.
Jeśli układ LM331 wykorzystywany jest jako
przetwornik napięcie−częstotliwość, na wyj−
ściu uzyskuje się ciąg impulsów prostokąt−
nych o częstotliwości proporcjonalnej do na−
pięcia wejściowego. Tabela 1 zawiera pod−
stawowe parametry układu LM331.

Oprócz kostki LM produkowane są wersje
LM231 oraz LM131 o szerszym zakresie tem−
peratur pracy. Kilka firm produkuje podobne
układy o oznaczeniach zawierających liczbę
4151. Układ RC4151 i odpowiedniki

(XR4151, RC4151, RV4151, RM4151) pełnią
identyczne funkcje i mają taki sam układ wy−
prowadzeń jak LM331. Różnią się tylko nie−
którymi parametrami: zakres napięć zasilania
wynosi 8...22V, liniowość i stabilność napię−
cia odniesienia są nieco gorsze, a napięcie od−
niesienia na nóżce 3 wynosi nie 1,89V, tylko
2,05V. Jak widać, różnice są niewielkie, więc
układy ‘4151 w ogromnej większości przy−
padków mogą być stosowane jako zamienniki
kostki LM331. Jedynie gdy wymagana jest
wysoka precyzja i liniowość, należy stosować
LM331 albo jeszcze lepiej LM231 i LM131.

Przetwornik 
napięcie−częstotliwość
Rysunek 1 przedstawia wewnętrzny schemat
blokowy i podstawowy układ pracy w roli
przetwornika V/F. Przetwarzane (mierzone)
napięcie stałe jest podane na nóżkę 7.

Podczas pracy kondensator C2 jest na
przemian ładowany i rozładowywany. Rozła−
dowanie przez rezystor R2 następuje stale.
Natomiast ładowanie odbywa się okresowo.
Kondensator C2 jest ładowany prądem z pro−
gramowanego źródła prądowego (wypływa−
jącym z końcówki 1) tylko przez czas, gdy
przerzutnik monostabilny zostanie wyzwolo−
ny, a przełącznik K − zwarty. Przerzutnik mo−
nostabilny jest wyzwalany przez komparator. 

Prąd źródła prądowego jest wyznaczony
przez rezystancję włączoną między nóżką 2
a masą (Is=1,89V/Rs). Nóżka 2 może też peł−

nić rolę źródła na−
pięcia odniesienia,
ale dodatkowy prąd
z niej pobierany po−
winien być zniko−
my, co najwyżej
rzędu pojedynczych
mikroamperów.

Czas działania
przerzutnika mono−
stabilnego jest wy−
znaczony przez ele−
menty R3 C3, dołą−
czone do nóżki 5
(T=1,1*R3*C3).

Działanie ukła−
du wbrew pozorom
wcale nie jest
s k o m p l i k o w a n e
i opiera się na łado−

waniu i rozładowaniu kondensatora C2.
W czasie każdego cyklu, w ustalonych wa−
runkach pracy, ładunek dostarczony przez
prąd ładujący, wypływający z końcówki 1,
musi być równy ładunkowi odpływającemu
przez rezystor rozładowujący R2. Znaczy to,
że średni prąd rozładowania musi być równy
średniemu prądowi ładowania. Nie trzeba
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Parametr Warunki Min. Typ. Max.
Napięcie zasilania 5 40V
Prąd zasilania zasilanie 5V 1.5mA 3mA 6mA

zasilanie 40V  2mA 4mA 8mA

Temperatura otoczenia 0°C +70°C
Napięcie odniesienia n. 2 1.7V 1.89V 2.08V
Stabilność napięcia odniesienia n. 2 ±60ppm/K

Prąd wyjściowy (n.1)
R n.2 (Rs)=14kΩ
U n.1= 0V

116µA 136µA 156µA

Zakres prądu n. 1 (n.2) 10µA 500µA
Zakres napięć wejściowych 
komparatora

−0,2V Vcc−2V

Napięcie nie zrównoważenia 
komparatora

±3mV 10mV

Prąd polaryzacji wejść 
komparatora

−80nA −0,3µA

Częstotliwość wyjściowa
Uwe=10V
(w zalecanym 
układzie pracy)

10kHz

Wpływ zmian nap. zasilania na 
wzmocnienie

zasilanie 4.5...10V 0.01%/V 0.1%/V

zasilanie 10...40V 0.006%/V 0.06%/V

Tabela 1. Parametry układu LM331



wgłębiać się w szczegóły, wystarczy zrozu−
mieć ogólną zasadę pracy.

Po wyzwoleniu przerzutnika monostabil−
nego kondensator C2 jest ładowany prądem
Is=1,89V/Rs, ale tylko przez czas
T=1,1*R3*C3. Pomimo że część tego prądu
odpływa od razu przez rezystor R2, napięcie
na kondensatorze C2 rośnie. Po zakończe−
niu impulsu przerzutnika monostabilnego
napięcie na kondensatorze C2 i wejściu
komparatora (nóżce 6) zaczyna się zmniej−
szać. Gdy zmniejszy się ono poniżej napię−
cia wejściowego, podanego na drugie wej−
ście komparatora (nóżka 7), przerzutnik mo−
nostabilny zostanie ponownie wyzwolony
na czas wyznaczony przez elementy R3, C3.
Jak z tego wynika, zarówno czas, jak i prąd
ładowania kondensatora C2 są stałe, nato−
miast czas rozładowania jest zależny od na−
pięcia wejściowego (na nóżce 7). Czym
mniejsze napięcie wejściowe, tym dłużej
rozładowuje się kondensator C2, a tym sa−
mym mniejsza jest częstotliwość wyjścio−
wa. Nietrudno się domyślić, że częstotli−
wość powtarzania impulsów jest proporcjo−
nalna do napięcia wejściowego – przecież
jest to przetwornik V/F. Częstotliwość wyj−
ściowa jest zależna nie tylko od napięcia
Uwe, ale od kilku innych czynników, co po−
kazuje poniższy wzór:

Fwy = (Uwe*Rs) / (2,09V*R2*R3*C3)

Aby przetwornik był dokładny, elementy
Rs, R2, R3, C3 oraz wewnętrzne napięcie od−
niesienia kostki (napięcie na nóżce 2) powin−
ny być stabilne. Rezystory winny być metali−
zowane, kondensatory stabilne ceramiczne
NP0, styrofleksowe, ewentualnie foliowe po−
liwęglanowe (MKC) lub poliestrowe (MKT).

Dla polepszenia parametrów dodano też
rezystor wejściowy R1, włączony szeregowo
w obwód wejściowy (nóżka 7), co zapewnia
kompensację prądów polaryzujących wypły−
wających z wejść 6 i 7 (typowo 80nA). 

Kondensator C1 o wartości 10nF...1µF peł−
ni rolę filtru – dobrze jest, gdy jego wartość
jest równa pojemności kondensatora C2. Jeśli

stałe czasowe sieci RC podłączonych do wy−
prowadzeń 6 i 7 są równe, zmiana napięcia
wejściowego powoduje natychmiastową
zmianę częstotliwości wyjściowej. Jeśli war−
tość C1 jest znacznie niższa od wartości C2,
skokowa zmiana sygnału na wejściu może
spowodować chwilowy zanik sygnału wyj−
ściowego.

Przetwornik 
częstotliwość−napięcie
Jeszcze prostszy jest układ pracy kostki
LM331 w roli przetwornika częstotliwość−
napięcie (F/V). Typowy schemat aplikacyjny
przedstawia rysunek 2. 

Na nóżkę 7 podawane
jest napięcie stałe,
większe niż połowa na−
pięcia zasilania. Pro−
stokątny sygnał wej−
ściowy (Fwe) jest róż−
niczkowany przez
układ RA, CA, a po−
wstałe ujemne szpilki
są podawane na wy−
prowadzenie 6 układu
i powodują zmianę sta−
nu komparatora wy−
zwalanie, sterującego
przerzutnikiem mono−

stabilnym. Podobnie jak w przypadku prze−
twornika napięcie−częstotliwość, średni prąd
wypływający z wyprowadzenia 1 wynosi:

Iśr=Is*(1.1*R3*C3)*F,
gdzie Is jest prądem wyprowadze−
nia 2, a F − częstotliwością sygnału
wejściowego. Prąd Is ma wartość:

Is = Vref/Rs,
gdzie Vref jest napięciem od−

niesienia występującym na wypro−
wadzeniu 2 (typowo 1,89V), a Rs −
rezystancją włączoną między masę
a wyprowadzenie 2.

Podobnie jak poprzednio, kon−
densator C2 jest ładowany “porcja−
mi ładunku” i rozładowywany stale
przez R2, a średnie napięcie na nim

jest, jak się łatwo domyślić, wprost proporcjo−
nalne do częstotliwości wejściowej Fwe.
Oczywiście napięcie to nie jest idealnie “gład−
kie” – występują w nim tętnienia. Wartość
szczytowa napięcia tętnień nie przekracza jed−
nak 10mV. Niestety, ze względu na koniecz−
ność uśredniania napięcia na C2, układ pracu−
jący w roli przetwornika F/V cechuje powolna
odpowiedź − stała czasowa wynosi 0,1s, a czas
ustalania odpowiedzi (do 0,1% stanu ustalone−
go) jest równy 0,7s. W przypadku pracy w ro−
li przetwornika V/F takiej zwłoki nie ma –
częstotliwość wyjściowa niejako nadąża za
zmianami napięcia wejściowego.

Układy 
praktyczne
W praktyce podstawowy
układ aplikacyjny przetworni−
ka V/F wygląda jak na rysun−
ku 3. Połączony szeregowo
z C2 rezystor  o niewielkiej
wartości (47Ω) powoduje po−
wstanie niewielkiej histerezy
i poprawia liniowość układu.

Rezystancja podłączona
do wyprowadzenia 2 (Rs),
wyznaczająca prąd ładowa−
nia, składa się z rezystora sta−
łego 12kΩ i potencjometru
5kΩ. Umożliwia to skompen−

sowanie błędów wzmocnienia układu i tole−
rancji użytych elementów, by współczynnik
przetwarzania miał potrzebną wartość – zwy−
kle 1,000kHz/V. Za pomocą PR1 należy ska−
librować układ dla dużego napięcia wejścio−
wego, na przykład 10V. Zazwyczaj współ−
czynnik przetwarzania będzie wynosił
1kHz/V, a więc przy napięciu wejściowym
10V, za pomocą PR1 należy ustawić częstotli−
wość wyjściową równą dokładnie 10,00kHz.

Potencjometr PR2 oraz rezystor Rx prze−
widziane są do ewentualnej korekcji wejścio−
wego napięcia niezrównoważenia komparato−
ra, które może wynosić ±10mV. Napięcie nie−
zrównoważenia ogranicza od dołu użyteczny
zakres napięć mierzonych. Aby uzyskać opty−
malny zakres napięć pracy, należy za pomocą
PR2 skalibrować układ dla małego napięcia
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Rys. 1 Zasada działania przetwornika V/F

Rys. 3 Praktyczny układ przetwornika V/F

Rys. 2 Przetwornik F/V



wejściowego, na przykład równego 10mV,
uzyskując częstotliwość wyjściową 10Hz (dla
współczynnika przetwarzania 1kHz/V). Po
takiej dwupunktowej kalibracji w zakresie
częstotliwości wyjściowych 1Hz...10kHz
(1mV...10V) nieliniowość przetwornika nie
powinna być gorsza niż 0,01% pełnej skali.

Warto podkreślić, że do takiej precyzyj−
nej kalibracji układ zasilany pojedynczym
napięciem może wymagać dodatkowego na−
pięcia ujemnego, wykorzystywanego tylko
do kalibracji.

Przetwornik LM331 (‘4151) w każdym
układzie pracy pozwala w bardzo prosty spo−
sób zrealizować izolację galwaniczną za po−
mocą jednego transoptora. Przykłady poka−
zane są na rysunku 4. Sygnał cyfrowy może
też być transmitowany przez radio, światło−
wód, itp. Kilka przykładów zawartych jest
w kartach kaltalogowych układów LM331
i XR4151.

Dla dociekliwych 
i zaawansowanych
Podane trzy schematy doskonale nadają się
do większości zastosowań i mają bardzo do−
bre parametry. Jeśli jednak ktoś chciałby zbu−
dować przetworniki o jeszcze lepszych wła−
ściwościach, zwłaszcza liniowości, może
wykorzystać układy aplikacyjne pokazane na
rysunkach 5 i 6.

Rysunek 5 przedstawia schemat precy−
zyjnego przetwornika V/F. Poprawę parame−
trów uzyskuje się dzięki zastosowaniu dodat−
kowego wzmacniacza operacyjnego, o ma−
łym napięciu niezrównoważenia i małych
prądach polaryzujących. Napięcia niezrów−
noważenia wewnętrznego komparatora nie są
już istotne. Dodatkowa poprawa liniowości
wynika z faktu, że nóżka 1 (wyjście kluczo−
wanego źródła prądowego) stale pozostaje na
tym samym potencjale (masa wirtualna).

Pewną wadą jest konieczność zasilania na−
pięciem symetrycznym. Ponadto sygnały wej−
ściowe muszą być ujemne w stosunku do masy.

Zasada działania pozostaje taka sama jak
wcześniej – prąd wejściowy Iwe musi być ta−
ki sam jak średni prąd wypływający z koń−
cówki 1. Ważną rolę pełni też kondensator
w gałęzi sprzężenia wzmacniacza operacyj−
nego. Wewnętrzny komparator przetwornika
wyzwala przerzutnik monostabilny, gdy na−
pięcie na nóżce 7 przekracza napięcie panu−
jące na nóżce 6.

Rysunek 6 przedstawia
schemat precyzyjnego
przetwornika F/V o linio−
wości nie gorszej niż
±0,01%, wyposażonego
w wyjściowy filtr uśre−
dniający drugiego rzędu.

Z kolei rysunek 7 po−
kazuje ultraprecyzyjny
przetwornik V/F. Dzięki
starannemu doborowi ele−
mentów zewnętrznych
oraz dodatkowych obwo−
dów korekcyjnych udaje
się uzyskać błąd mniejszy niż 0,02% i nieli−
niowość lepszą niż 0,003% w zakresie tem−
peratur 0...+40oC. Dokładność pozwalają
osiągnąć następujące czyn−
niki:

Napięcie niezrównowa−
żenia wzmacniacza opera−
cyjnego jest kompensowa−
ne z wykorzystaniem do−
brze stabilizowanego na−
pięcia odniesienia z nóżki
2. Rozbudowany obwód
ochronny zapobiega poja−
wieniu się jakiegokolwiek
napięcia ujemnego na koń−
cówce 7. Rezystor R4 po−
daje część napięcia wej−
ściowego na obwód rezy−
stancji Rs, co poprawia
nieliniowość z 0,004% do
0,002%. Rezystory R2, R3
mają tę samą wartość i po−
chodzą z tej samej partii

precyzyjnych rezystorów (±25ppm/K), co
zapewnia niemal idealną współbieżność
zmian cieplnych i redukuje błąd związany ze
zmianami temperatury. Napięcie zależne od
temperatury z diod CR1...CR3 podane jest
przez dobierany indywidualnie rezystor Rx
i kompensuje zmiany cieplne wszystkich po−
zostałych elementów, przy czym CT musi
być kondensatorem z dielektrykiem teflono−
wym lub polistyrenowym wysokiej jakości.

Wiele innych interesujących informacji
o możliwościach i sposobach wykorzystania
kostek LM331 i odpowiedników ‘4151 
można znaleźć w kartach katalogowych oraz
notach aplikacyjnych. Można je znaleźć na
stronach internetowych firm National 
Semiconductor i Exar (www.national.com oraz
www.exar.com). Można je także ściagnąć ze
strony internetowej EdW (www.edw.com.pl).

W szczególności wskazówki na temat do−
bierania wartości elementów do nietypowych
zastosowań można znaleźć w karcie katalo−
gowej XR4151 (firmy Exar) na stronie 9.

Piotr Górecki
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Rys. 6 Ulepszony układ przetwornika V/F

Rys. 7 Ultraprecyzyjny przetwornik V/F
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Rys. 5 Ulepszony układ przetwornika V/F


