
 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

 

ИНДЕКС 
 

ЗАХРАНВАНИЯ 

DC   ЗАХРАНВАНЕ          DL 2555ALG  
AC   ЗАХРАНВАНЕ          DL 2555ALA  
ЗАХРАНВАНЕ ЗА ЦИФРОВА ЕЛЕКТРОНИКА       DL 2203DB  
ЗАХРАНВАНЕ           DL 1004 
 

ДИСКРЕТНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЛИНЕЙНАТА ЕЛЕКТРОНИКА 

BJT УСИЛВАТЕЛИ НА НАПРЕЖЕНИЕ        DL 2155AT  

BJT УСИЛВАТЕЛИ НА МОЩНОСТ         DL 2155APT  

BJT УСИЛВАТЕЛИ С ОБРАТНА ВРЪЗКА        DL 2155ART  

FET-MOSFET           DL 2155FET  

ТРАНЗИСТОРНИ РЕГУЛАТОРИ НА НАПРЕЖЕНИЕ       DL 2155RTD  

 
ИНТЕГРАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЛИНЕЙНАТА ЕЛЕКТРОНИКА 

ТРАНЗИСТОРНИ МУЛТИВИБРАТОРИ        DL 2155MVB  

ТРИГЕР НА ШМИТ И NE555         DL 2155TRG  

ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ         DL 2155AOP  

АКТИВНИ ФИЛТРИ          DL 2155FIL  

ФУНКЦИОНАЛНИ ГЕНЕРАТОРИ         DL 2155GEF 

 ДИФЕРЕНЦИАТОРИ, ИНТЕГРАТОРИ, СХЕМИ СЛЕДЕНЕ-ЗАДЪРЖАНЕ      DL 2155DIS 

И ПИКОВИ ДЕТЕКТОРИ 

КОМПАРАТОРИ           DL 2155COM 

AC УСИЛВАТЕЛИ И  DC ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСИЛВАТЕЛИ      DL 2155AMP  

АНАЛОГОВИ КЛЮЧОВЕ И МУЛТИПЛЕКСОРИ       DL 2155SMA  

РЕГУЛАТОРИ НА НАПРЕЖЕНИЕ С ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ       DL 2155RTI  

ЦИФРОАНАЛОГОВИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ         DL 2155DAC  

АНАЛОГОЦИФРОВИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ         DL 2155ADC 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

ИМПУЛСНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАХРАНВАНЕ       DL 2155AC  

ТИРИСТОРИ, СИМИСТОРИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ      DL 2316 

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА        DL 2155RGT  

РЕГУЛИРАНЕ  НА СКОРОСТ ПРИ DC ДВИГАТЕЛ       DL 2155RGM  

РЕГУЛИРАНЕ НА СТЪПКОВ ДВИГАТЕЛ        DL 2208 

СИМУЛАТОР НА ПРОЦЕС С  PID УПРАВЛЕНИЕ       DL 2330 

ПЛАТКА СЪС СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА        DL 2317SR  

ПЛАТКА С ДВИГАТЕЛ          DL 2318SR 

 
ЦИФРОВА ЕЛЕКТРОНИКА 

КОМБИНАЦИОННА ЛОГИКА         DL 2203C  

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТНА ЛОГИКА        DL 2203S  

HCT – ECL – CMOS          DL 2203SFL  

РАЗШИРЕНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТНА ЛОГИКА       DL 2205INL  

ПРОГРАММИРУЕМА ЛОГИКА         DL 2205PRL  

ЦИФРОВА ПЛАТКА  

 



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

 

 ЗАХРАНВАНИЯ  

 
 

 
 

КОД 

 

 
 

ПЛАТКА 

 
D

L 
2

55
5A

LG
 

 
D

L 
2

55
5 

A
LA

 

D
L 

2
20

3 
D

B
 

М
р

еж
о

во
 

за
хр

ан
ва

н
е 

 

Дискретни компоненти в линейната електроника 
 DL 2155AT BJT услватели на напрежение X    
 DL 2155APT BJT усилватели на мощност X    
 DL 2155ART BJT усилватели с обратна връзка X    
 DL 2155FET FET-MOSFET X    
 DL 2155RTD Регулатори на напрежението X    
Вградени компоненти в линейната електроника 
 DL 2155MVB Транзисторни мултивибратори X    
 DL 2155TRG Тригер на Шмит и NE 555 X    
 DL 2155AOP Операционни усилватели X    
 DL 2155FIL Активни филтри X    
 DL 2155GEF Функционални генератори X    
 DL 2155DIS Диференциатори, интегратори X    
 DL 2155COM Компаратори X    
 DL 2155AMP AC и DC усилватели X    
 DL 2155SMA Аналогови превкл., мултиплексори X    
 DL 2155RTI Регулатори на напрежението X    
Приложения 
 DL 2155DAC Цифроаналогови преобразуватели X    
 DL 2155ADC Аналогоцифрови преобразуватели X    
 DL 2155AC Импулсни захранвания  X   
 DL 2316 Тиристори, симистори, … X X   
 DL 2155RGT Температерен контрол X X   
 DL 2155RGM DC двигател – контрол на скоростта X X   
 DL 2208 Контрол на стъпков двигател    X 
 DL 2330 Симулатор на процес с  PID X    
 DL 2317SR Платка силова електроника    X 
 DL 2318SR Платка с двигател    X 

Цифрова електроника 
 DL 2203C Комбинационна логика   X  
 DL 2203S Последователностна логика   X  
 DL 2203SFL HCT-ECL-CMOS   X  
 DL 2205INL Разширена последователностна логика   X  
 DL 2205PRL Програмируема логика   X  
 DL 2203SR Цифрова платка    X 
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ЗАХРАНВАНИЯ 

 
DC Захранване 

 

 
DL 2555ALG 

 
 
Модулът осигурява постояннотоково 
захранване, необходимо за работата на 
опитните платки  
Изходни напрежения: 
• ± 15 Vdc, 1 A 
• ±  5 Vdc, 1 A 
защита срещу къси съединения 
Захранващо напрежение:  еднофазно от мрежата 
 

AC Захранване 
 

 
DL 2555ALS 

 
 
Модулът осигурява променливотоково 
захранване, необходимо за работата на 
опитните платки . 

Изходни напрежения: 

 12 Vac, 2 A 
 24 Vac, 2 A 

Захранващо напрежение:  еднофазно от мрежата. 
  



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

Захранване за  
цифрова електроника 

 

 
DL 2203DB 

Захранва с мощност, необходима за работата на платките на 
цифровата електроника. 
Технически характеристики: 
• 3 стабилизирани и защитени DC изхода 
• + 12V / 500mA, + 5V / 2A, −5.2V / 500mA 
• 1 CLK1 квадратен вълнен генератор, 5V амплитуда, промен‐
лива честота от 1Hz до 1kHz 
• 1 импулсен генератор CLK2, амплитуда 5V, променлива често‐
та от 
1Hz до 1kHz, ръб на ръба синхронизиран с CLK1 
• 8 логически променливи генератора (вярно и невярно) 
• 9 LED за визуализация на логическите състояния 
Захранване: еднофазно от мрежата 

 
Източник на захранване 

 

 
DL 1004 

Конструирано за електронни лаборатории. Основната му цел е 
да реализира източник на захранване с висока безопасност и 
забележителни електрически характеристики. 
Изходни напрежения: 
• 2 независими стабилизирани захранвания: 0 ÷ 30V, 0 ÷ 2 A, в 
комплект с цифров волтмер и ампермер. Възможност за прос‐
ледяване. 
• Фиксирано двуполярно захранване: ± 5V / 1A 
• Фиксирано двуполярно захранване: ± 12V / 1A 
• Фиксирано двуполярно захранване: ± 24V / 1A 
• 2 променливотокови захранвания: 0 ÷ 250V / 1A и 0 ÷ 25V / 2A, 
галванически изолирани от мрежата 
• Група контакти: 220 V, 10 / 16A 
Изходните свързващи клеми са от безопасен тип. Изходите са 
защитени с помощта на общ магнитотермичен диференциален 
превключвател. 
Захранващо напрежение: еднофазно от мрежата 
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ДИСКРЕТНИ КОМПОНЕНТИ НА АНАЛОГОВАТА ЕЛЕКТРОНИКА 
 

BJT усилватели на напрежение 
 

 
DL 2155AT 

Опити 

 Отместване и линия на натоварване при CE, CC 
и CB конфигурации 

 Измерване на типични параметри в трите кон‐
фигурации 

 Усилвател на двоен товар с функция на обръ‐
щане на фазата 

 Емитерен повторител  и bootstrap ефект   

 Анализ и изследване на схема Дарлингтон 
 

  
 
Платката позволява запознаване с основите и тео‐
ретично‐практическото  изучаване на статичните и 
динамични характеристики  на биполярните тран‐
зистори (Base‐emitter Junction Transistor), използ‐
вани като усилвател на напрежение. 
Платката запознава с трите базови конфигурации 
на транзисторите: CE (с общ емитер), CC (с общ 
колектор) и CB (с обща база). 
Най‐напред се взимат предвид проблемите с от‐
местването и стабилизирането на работната точка.  
След това се анализират характеристиките на три‐
те конфигурации: входно съпротивление, изходно 
съпротивление, усилване по напрежение и по ток. 
Втората секция на платката се изучава bootstrap 
eфектът и свързването по схема Дарлингтон.  
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15 Vdc, 250 mA 
 

BJT Усилватели на мощност 
 

 
DL 2155APT 

Опити 

 Проверка на коефициента на преобразуване и 
показателя на качество при усилвател клас А с 
постоянен ток, протичащ през товара 

 Определяне на типичните параметри на усил‐
вателите клас А с изходящ трансформатор  

 Проверка на характеристиките на комплемен‐
тарен двутактов усилвател  

 Проверка на характеристиките на едностъпа‐
лен усилвател 

 
 
Платката е изключително полезен инструмент за 
изучаване усилватели на мощност от А и В клас.  
Тя предлага 4 от най‐разпространените конструк‐
ции от предусилватели (клас А) и крайни усилван‐
тели (клас В) с възможности за анализиране на 
мощните стъпала и/или драйвърите. 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15 Vdc, 1 A 
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BJT усилватели с обратна връзка 
 

 
DL 2155ART 

Опити 

 Aнализиране и изучаване на усилватели с пос‐
ледователна или паралена обратна връзка по 
напрежение и последователна или паралена 
обратна връзка по ток 

 Aнализиране и изучаване на многостъпални 
усилватели с директно свързване 

 Влияние на обратната връзка върху усилвате‐
ля: изучаване на свързана/ несвързана обрат‐
на връзка 

 
 
Платката предвижда разглеждането на проблеми‐
те, свързани с въвеждане на отрицателна обратна 
връзка в усилвателите и влиянието й върху раз‐
личните параметри: усилване, честотна лента, 
входно и изходно напрежения, шум. 
Различните конфигурации на обратни връзки са 
теоретично анализирани и експериментално про‐
верени: последователна по напрежение, паралел‐
на по напрежение, последователна по ток, пара‐
лелна по ток. 
Едностъпални и многостстъпални усилватели се 
използват при директно свързване. 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15 Vdc, 1 A 
 

FET-MOSFET 
 

 
DL 2155FET 

Опити 
• Отместване на FET и MOSFET в различни кон‐

фигурации 
• Измерване на типични параметри на конфигу‐

рациите 
• Bootstrap ефект при схеми с общ дрейн 

 
 
Платката осигурява поддържането на елементар‐
ните конфигурации усилватели. Тя изяснява проб‐
лемите,  свързани с използването на FET и MOSFET 
и при трите основни конфигурации: с общ сорс, 
гейт и дрейн. На първо място са застъпени проб‐
лемите на стабилизирането на отместването на 
работната точка. След това са анализирани типич‐
ните характеристики на конфигурациите: усилване 
по напрежение, входни и изходни съпротивления  
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: + 15 Vdc, 750 mA 
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Транзисторни регулатори на напрежение 
 

 
DL 2155RTD 

Опити 

 Изучаване на регулатори на напрежение с 
фиксирано или регулируемо изходно напре‐
жение 

 Изучаване на различни регулатори с повиша‐
ващо действие  

 Измерване на типичните параметри на регу‐
латора: входни и изходни характеристики, из‐
ходно съпротивление, пулсации 

 
 
Платката анализира компонентите, които обикно‐
вено се използват в стъпалата за преобразуване и 
филтриране, за да реализират стабилизирани зах‐
ранващи блокове по биполярна технология. 
За всички конфигурации могат да се измерват 
входните и изходните характеристики. 
Платката е разделена на 4 модула, които позволя‐
ват изучаването на: 
• Ценеров регулатор на напрежение 
• Ценеров регулатор на напрежение с последова‐
телен и паралелен транзистор 
• Регулатор на напрежение с регулируем изход 
• Регулатор на напрежение със защита от късо 
съединение и транзистор Дарлингтон 
Платката се доставя в комплект с удобни свързва‐
щи кабели с подходяща дължина и цвят и ръко‐
водство за обучение. 
Захранване: + 15 Vdc, 750 mA 
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ИНТЕГРАЛНИ КОМПОНЕНТИ НА АНАЛОГОВАТА ЕЛЕКТРОНИКА 
 

Транзисторни мултивибратори 
 

 
DL 2155MVB 

Опити 
• Aнализ на бистабилен мултивибратор  
• Проверка на работата на управляващите изво‐

ди на тригер.        
• Анализ на астабилните мултивибратори 

 
 
Платката е създадена изучаване и опитна провер‐
ка на най‐известнитеконфигурации на транзистор‐
ни мултивибратори. 
Платката е разделена на три основни секции.  
Първата борави с бистабилни мултивибратори с 
различна конфигурация. Анализира се действието 
на различните начини за управление. 
Втората секция осигурява изучаването на монос‐
табилните мултивибратори и тяхното управление. 
Третата секция е посветена на астабилните мулти‐
вибратори. 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
 Захранване: ± 15 Vdc, 100 mA 

Тригер на Шмит и NE555 
 

 
DL 2155TRG 

Опити 
• Обяснява и изучава работата на тригера на 

Шмит 
• Използването на тригера на Шмит като прагов 

детектор и ограничител 
• Aнализиране на блок‐схемата на интегрална 

схема NE 555 
• • Използване на NE 555 като астабилен и мо‐

тостабилен мултивибратор. 

 
 
Платката изучава работата на тригера на Шмит и 
интегралната схема NE 555. 
Състои се от две секции. 
Първата секция се занимава с изучаване и опити с 
тригера на Шмит. Обясняват се и две типични 
приложения на тази схема: прагов детектор и ог‐
раничител. 
Втората секция е посветена на изучаването на 
интегралната схема 555. 
Това е широко разпространенаа и гъвкава интег‐
рална схема. Тя се използва за генериране на за‐
къснения, последователности от импулси и пра‐
воъгълни колебания с регулируем коефициент на 
запълване. 
Платката позволява да се анализира блок схемата 
и да се експериментират най‐разпространените 
приложения   
 Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: + 15 Vdc, 50 mA 
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Операционни усилватели 
 

 
DL 2155AOP 

Опити 
 
• Aнализ и експерименталноизследване на ди‐

ференциален режим на усилване на диферен‐
циален усилвател 

• Измерване на CMRR и на скоростта на нараст‐
ване 

• Aнализ и измерване на инвертиращи усилва‐
тели с фиксирано и регулируемо усилване 

• Aнализ и измерване на не инвертиращи усил‐
ватели с фиксирано и регулируемо усилване 

• Cъпоставяне и анализ на приложенията на раз‐
личните усилватели 

• Изучаване на приложни схеми с операционни 
усилватели 

 
 
Платката е създадена за първо запознаване с опе‐
рационните усилватели. Разделена на е на две 
секции. 
Първата включва диференциален усилвател на 
транзисторна основа и обхваща общо и пълно 
изследване като въвеждащ етап към монолитния 
операционен усилвател. Третират се понятията  за 
инвертиращи и неинвертиращи входове, общ ре‐
жим и диференциално усилване и обратна връзка.  
Втората секция показва три различни операцион‐
ни усилвателя и комплект активни и пасивни ком‐
поненти, позволяващи да се проверят и съпоста‐
вят показателите на трите усилвателя и изследва‐
нето на различни области на приложение. 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15 Vdc, 750 mA 

Активни филтри 
 

 
DL 2155FIL 

Опити 
• Ниско и високо честотни филтри от първи и 

втори порядък с приближение по бесел и Че‐
бишев  

• Различни лентови филтри с обратна връзка 
• Ниско‐ и високо ‐ честотни, лентови и заграж‐

дащи филтри от различни видове 
• Теснолентов заграждащ филтър по схема 

двойно Т  

 
 
Платката позволява изследването и проверка на 
работата на активни филтри, изградени с опера‐
ционен усилвател. Платката е разделена на пет 
секции и всяка има повече от един филтър от вид. 
С платката могат да се изучават: 
• нискочестотен филтър  VCVS от първи и втори 

порядък 
• високо честотен филтър  VCVS от първи и вто‐

ри порядък 
• лентов филтър с обратна връзка 
• универсален филтър с промяна на състоянието 
• филтър тип двойно Т 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15 Vdc, 750 mA 

 

 

 

  



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

Функционални генератори 
 

 
DL 2155GEF 

Опити 
• Aнализ на генератори на правоъгълни колеба‐

ния и импулси с променлив коефициент на за‐
пълване. 

• Aнализ на генератори на правоъгълни и триъ‐
гълни колебания с регулиране на честота, амп‐
литуда и отместване 

• Анализ на генератори на стъпални колебания 
• Анализ на генератори на трионообразни коле‐

бания 
 

 
 
Платката позволява проверка на работата на най‐
простия и разпространен функционален генератор 
на правоъгълни колебания, на триъгълни колеба‐
ния, импулси, трионообразни и стъпаловидни 
колебания. Всички генератори са направени с 
операционни усилватели. За някои от тях схемите 
са пригодени да допускат регулиране честотата на 
изходния сигнал , коефициента на запълване, нак‐
лона и отместването. 
Това дава възможност за задълбочено изследване 
на схемите на функционалните генератори с по‐
вишаващо се ниво на сложност. 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15 Vdc, 750 mA 

Диференциатори, интегратори, схеми следене-
задържане и пикови детектори    

 

 
DL 2155DIS 

Опити 

 Анализ на работата на схема на активен дифе‐
ренциатор 

 Анализ на работата на схема на активен интег‐
ратор  

 Реакция на интегратор и диференциатор на 
постояннотокови, правоъгълни и синусоидални 
сигнали 

 Анализ на работата на схема за следене‐
задържане  

 Анализ на работата на пиков детектор с отво‐
рен и затворен контурна ОВ на положителен и 
отрицателен пик 

 
 
 
Платката е предназначена да анализира важни 
схеми за обработка на аналогови сигнали, които 
са широко използвани в процесите на управление. 
По‐специално, възможно е да се анализират схе‐
ми за следене‐задържане или пикови детектори и 
схеми за обработка на сигнали като диференциа‐
тори и интегратори. 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15 Vdc, 750 mA 

  



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

Компаратори 
 

 
DL 2155COM 

Опити 
• Aнализ и проверка на на компаратори със си‐

метричен и несиметричнен хистерезисен ци‐
къл. 

• Aнализ и проверка на  детектор на пресичане 
на нулата и компаратор с прозорец   

• Анализ на схеми на амплитудни детектори  с 
логично кодиране на изхода  

• Анализ и проверка  на инвертиращи и неин‐
вертиращи компаратори на напрежение  
 

 
 
Платката е предназначена за изучаване на прин‐
ципите на работа на компараторите на напреже‐
ние и за опитна проверка на най‐известните и 
важни  схеми, реализирани с тези компоненти.  
Платката е разделена на четири секции, съответно 
• компаратор с хистерезис 
• детектор на пресичане на нулата  
• компаратор с прозорец 
• детектор на ниво 
Изходите на компаратора са снабдени със свето‐
диоди  за индикация на електрическото състояние 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15 Vdc, 750 mA 

Променливотокови и измервателни                     
постояннотокови усилватели 

 

 
DL 2155AMP 

Опити 

 Анализ и проверка на променлив инвертиращ 
усилвател с единично и двойно захранване 

 Анализ и проверка на диференциални усилва‐
тели с висок входен импеданс и балансирани 
мостови усилватели 

 Анализ и проверка на променливотоковите и 
диференциалните усилватели 

 Анализ и проверка на аудио усилватели и 
усилватели на мощност 

 

 
 
 
Платката е разделена на две отделни секции, поз‐
воляващи изучаването на постояннотокови из‐
мервателни усилватели и усилватели на промен‐
лив ток и мощност. 
Първият раздел включва три усилвателя, позволя‐
ващи реализирането на различни конфигурации 
на постояннотокови диференциални усилватели с 
висок входен импеданс. 
Същият раздел включва също няколко съпротив‐
ления и потенциометър за свързване към уитсто‐
нов мост за функционална проверка на баланси‐
рани входни усилватели. 
Вторият раздел включва активни и пасивни ком‐
поненти, които позволяват реализирането на раз‐
лични схеми на усилвателя на сигнала. 
Освен това платката включва усилвател на мощ‐
ност, реализиран с допълнителен симетричен 
транзистор с обратна фаза. 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15 Vdc, 750 mA 

 

 

  



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

Аналогови превключватели и мултиплексори 
 

 
DL 2155SMA 

Опити 

 Aнализиране на работата на аналогови превк‐
лючватели  

 Aнализиране на типични приложения на ана‐
логови превключватели като усилватели с ре‐
гулируемо повишение,  усилватели с инверти‐
раща/неинвертираща конфигурацияр, програ‐
мируеми усилватели и затихватели 

 Aнализ на мултиплексор с четири аналогови 
входа  

 Aнализ на демултиплексор с четири аналогови 
изхода 

 

 
 
Платката е предназнначена за изучаване на проб‐
лемите  свързани  с използването на  аналогови 
превключватели . Тези превключватели и мултип‐
лексорите имат широко приложение при системи‐
те за събиране на данни ,телефонните системи, 
управление на процесите и всички положения, 
при които сигнали с малка мощност трябва да     
бъдат превключвани с висока скорост.  
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15 Vdc, 750 mA 

Регулиране на напрежението  
с интегрирани схеми 

 

 
DL 2155RTI 

Опити 

 Анализ и проверка на работата на 3 изводен 
регулатор на положително/отрицателно нап‐
режение  

 Регулиране на изходното напрежение при 3‐
изводни регулатори 

 Анализ и проверка на работата на регулатор на 
двуполярно напрежение с отделно регулирани 
напрежения  

 Измерване на входни и изходни характеристи‐
ки на предишните регулатори 

 Aнализ и експлоатационни характеристики на 
интегрален регулатор с общо предназначение 

 
 
 
Платката е предназначена за изучаването на регу‐
латорите, по‐специално  на интегралните регула‐
тори на напрежение.  
Платката се състои от няколко модула, които  изу‐
чават триизводните  регулатори на положителни и 
отрицателни напрежения с фиксирано или регу‐
лируемо изходно напрежение  
Освен това се разглеждат регулатор на двуполяр‐
но напрежение и регулатор с общо предназначе‐
ние . 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15 Vdc, 750 mA 

  
 

  



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

Цифроаналогов преобразувател 
 

 
DL 2155DAC 

Опити 

 Анализиране на работата на преобразувател с 
претеглени съпротивления 

 Анализиране на работата на преобразувател с  
R‐2R схема 

 Анализиране на грешки в преобразувателите 

 Aнализиране  на работата и основните харак‐
теристики  на интегрален преобразувател. 

 

 
 
Тази платка изучава принципите на работа и ос‐
новните характеристики на цифровите в аналого‐
ви преобразуватели. 
Състои се от три независими секции: 

 D/A преобразувател от  дискретни компоненти 
с претеглени съпротивления 

 D/A преобразувател от  дискретни компоненти 
в R‐2R схема 

 монолитен 11 битов D/A преобразувател 
Докато първите две секции се използват за под‐
чертаване на работните принципи на два различ‐
ни D/A преобразувателя, третия обяснява работ‐
ните режими и характеристиките на преобразува‐
телите, налични в търговската мрежа 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15 Vdc, 200 mA and + 5Vdc, 200mA 

Аналогоцифров преобразувател 
 

 
DL 2155ADC 

Опити 
• Анализ и работа на броячен преобразувател 
• Анализ и работа и основни характеристики на 

монолитен преобразувател  
• Анализ на грешките на преобразуването 

 

 
 
Тази платка изучава принципите на работа и ос‐
новните характеристики на аналогоцифровите 
преобразуватели  
Платката е разделена на две секции: в първата с 
дискретни компоненти е реализиран  аналого‐
цифров (A/D) броячен преобразувател, докато 
втората секция представя монолитен преобразу‐
вател. 
Първата секция се използва за подчертаване на 
работните принципи на аналогоцифровите преоб‐
разуватели, втората обяснява работните режими и 
характеристиките на преобразувателите, налични 
в търговската мрежа 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15 Vdc, 200 mA and + 5Vdc, 200mA 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

  



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Импулсни захранвания 

 

 
DL 2155AC 

Опити 
• Анализ на работата на обратноходово захран‐

ване 
• Анализ на работата a feed‐forward захранване 
• Регулиране на изходното напрежение като 

функция на товара или на входното напреже‐
ние  

• Ограничения на характеристиките 
• Определяне на типичните параметри на зах‐

ранващите устройства (напрежение на пилса‐
циите, ефективност и т.н.) 

 

 
 
През последните години технологията на импулс‐
ните захранвания е значително развита поради 
характеристиките им ‐ по‐малки размери и по‐
висока ефективност на тези захранвания в сравне‐
ние с традиционните. 
Тази платка се състои основно от две секции: 
• обратноходово захранване на базата на бипо‐

лярни транзистори с изходно напрежение с 
възможност за регулиране от 12 V до 18V с 
помощта на потенциометър и номинален ток 
0,5 A 

• MOSFET‐базирано feed‐forward захранване с 
изходно напрежение с възможност за регули‐
ране от 15V до 18V с помощта на потенциоме‐
тър и номинален ток 0,5A 

И двете захранвания са осигурени с верига, огра‐
ничаваща тока и с  устройство за изключване на 
напрежението от товара без деактивиране на кон‐
тролните вериги на захранването. Тази платка 
включва съпротивителни товари с различни вели‐
чини за  откриване на изходни характеристики. 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: 24Vac,1A,50/60Hz. 

  
  
 

 

  



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

Тиристори, симистори и тяхното приложение 
 
 

DL 2316 

Тази система е разработена като три платки, за да 
позволи както теоретичното, така и практическото 
изследване на тиристорите и симисторите за това, 
което се отнася до техниките за управление и тях‐
ното типично приложение в системите за управ‐
ление. 
 

Блок за захранване и управление 
 

 
DL 2316A 

Опити 
• Тиристорно управление с променливо напре‐

жение синхронно и във фаза с анодното нап‐
режение 

• Тиристорно управление с променливо напре‐
жение, синхронно и във фаза с анодното нап‐
режение, захранващо гейта, със и без защитен 
диод 

• Еднополупериодни изправители с омичен ‐ 
индуктивен товар със и без защитен диод 

• Частично управляем  еднофазен изправителен 
мост (B2HZ) 

• Частично управляем  еднофазен изправителен 
мост със (B2HKF) и без (B2HK) защитен диод 

• Напълно управляем  еднофазен изправителен 
мост 

• Управление на двуполупериодно изправяне с 
омичен товар и с омичен ‐ индуктивен товар 

• Еднополупериодни ac/ac преобразователи 
• Двуполупериодни ac/ac преобразователи 
• Управление на симистора в I квадрант  
• Контрол на симистора в III квадрант  
• Регулиране на мрежовото променливо напре‐

жение 
• Импулсно управление  
• Симисторно управляван изправител 

 
 
Той позволява автономното изследване на тирис‐
торите в конфигурацията на захранваща еднофаз‐
на мостова схема (с частично и пълно управление) 
и в преобразуватели ac/ac, както и изследването 
на симистор при контрола на променливото нап‐
режение и в управляемото токоизправяне. Секци‐
ята за захранване включва: 4 тиристора, 1 симис‐
тор, 4 диода, 1 защитен диод и 1 омично ‐ индук‐
тивен товар 
Контролният блок позволява извършването на: 
Пропорционален контрол,  контрол на включване‐
изключване или на фаза, както на положителната, 
така и на отрицателната полувълна. 
Освен това има потенциометър за ръчно управле‐
ние на активирането на устройствата. 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
захранване: 24Vac,1A,50/60Hz 

  
  

 

  



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

Реггулиране на светлина и температура 
 

 
DL 2316B 

Опити 
• Лампа за постоянен ток 
• Лампа за променлив ток 
• Двуполупериодно симисторно управление 
• Пропорционално управление 
 

 
 
Тази платка съдържа две независими системи ‐ за 
контрол на светлината и съответно на температу‐
рата, всяка от които е изпълнена с блок за зада‐
ние, усилвател на грешката, преобразувател и 
изпълнителен орган. 
Заедно с платката DL 2316A, която съдържа сило‐
вите вериги в комплект със съответно управление, 
е възможно да се реализира отворен и затворен 
контур за управление както на осветителната сис‐
тема (24V, 15W лампа и фоторезистор), така и на 
отоплителната система (47 Ω , 25W нагревателен 
елемент и сензор с интегрална схема). 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15Vdc, 100mA 
 

Реггулиране на скоростта и положението 
 

 
DL 2316C 

Опити 
• Тиристорен двупосочен преобразовател 
• Работа с отворен контур 
• Частично управляван мост със затворен контур 
• Напълно управляван мост със затворен контур 

 

 
 
Тази платка съдържа  две независими системи ‐ 
съответно за управление на положението и ско‐
ростта, всяка от които е изпълнена с блок за зада‐
ние, усилвател на грешката, преобразувател и 
изпълнителен орган. 
Заедно с платката DL 2316A, която съдържа 
силовите вериги в комплект със съответно управ‐
ление, е възможно да се извърши управление с 
отворен и затворен контур както на системата за 
положение (двигател, свързан с потенциометър), 
така и на системата за скорост (постоянен двига‐
тел с променлив товар с оптичен преобразувател, 
свързан с преобразувател честота/скорост). 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15Vdc, 100mA 

  
 

 

  



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

Регулиране на температура 
 

DL 2155RGT 

 
Тази система е проектирана за изследване на мо‐
дел на индустриален регилатор на температура; тя 
е съставена от две платки 

Контролна платка 
 

 
DL 2155RGT1 

Опити 
• Характеристики V = f (t °) на термодвойка, с 

подходяща линеаризация, на термистор и на 
термосъпротивление 

• Анализ на работата на двупозиционно регули‐
ране 

• Анализ на работата на пропорционално регу‐
лиране 

 
 
Тази платка включва малка пещ с нагревателен 
елемент и три сензора за температура (термод‐
войка, термистор и термосъпротивление) със съ‐
ответните интерфейсни вериги. 
В комплект с усилвател на грешката, който може 
да бъде конфигуриран за двупозиционно или 
пропорционално регулиране и с управляваща 
верига на мощно стъпало със симистор. 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: 
24Vac, 1A, 50 / 60Hz и ± 15Vdc, 100mA 

Температурен контрол 
 

 
DL 2155RGT2 

Опити 
• Анализ на работата на пропорционално, про‐

порционално‐диференциално и пропорцио‐
нално‐интегрално управление 

• PID управляващи вериги 
• Калибриране на PID контролери 

 

 
 
Тази платка включва два генератора на опорни 
сигнали, възел за сравнение и комплект от три 
извода (пропорционален, интегрален и диферен‐
циален). 
В комплект с цифров индикатор за температура 
100mV / ° C. 
Тази платка е опция към платка DL 2155RGT1, тъй 
като използва нейната пещ, нагревателния еле‐
мент и температурните датчици. 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: ± 15Vdc, 100mA и + 5Vdc, 150mA 

  
 

 

  



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

Контрол на скоростта на постояннотоков двигател  
 

 
DL 2155RGM 

Опити 
• Изучаване на системи за контрол на скоростта 

с отворен и затворен контур 
• Анализ на статичната и динамична работа на 

контролер с отворен контур 
• Анализ на статичната и динамична работа на 

контролер със затворен контур 
• Измерване на скоростта чрез оптичен преоб‐

разувател, свързан към преобразувател F / V 
или чрез тахогенератор 
 

 
 
Тази платка е проектирана да очертае техниките 
за контрол на скоростта на двигател за постоянен 
ток. 
Платката е организирана в два раздела: първият 
позволява изучаването на контрола на скоростта 
със система с отворен контур, докато вторият се 
занимава с действително управление на скоростта 
при затворения контур на системата. 
На платката разположена тестваната група, състо‐
яща се от двигател, динамометър и оптичен пре‐
образувателна скоростта. 
Платката се доставя заедно с комплект кабели, с 
подходящи за свързване куплунзи по дължина и 
цветове, както и ръководство за упражнения. 
Захранване: 12Vac, 2A, 50 / 60Hz и 15Vdc, 300mA 

Управление на стъпков двигател 
 

 
DL 2208 

Опити 
• Анализ на работата на стъпков двигател 
• Анализ на критериите за управление и на мо‐

дулите за захранване 
• Пълна стъпка или половин стъпка 
• Управление на променлива скорост на въртене 
• Обръщане посоката на въртена 
• Изучаване на инкрементален енкодер на по‐

ложението 
 

 
 
Тази платка е проектирана, за да осигури реална 
поддръжка за изучаване на работата и критериите 
за приложение на тези важни електромеханични 
компоненти. 
Тя позволява на студентите, които извършват про‐
учване и експерименти, свързани с задвижването 
на стъпков двигател, еднополярен или биполярен. 
Въртенето може да се извърши с нарастване от 
една стъпка или непрекъснато, с променлива ско‐
рост. 
Положението и посоката се показват с диск. 
LCD дисплеят позволява да се показва броя на 
стъпките, броя завъртания, обороти, посока на 
въртене и избрани параметри на контролера. 
Технически параметри 
• Ъгъл на стъпка: 1,8 ° 
• Брой фази: 4 
• Макс. мощност: 16 W 
• Посока на въртене: обратима 
• Максимален ток / фаза: 1,5 A 
• Променлива честота от 20 Hz до 500 Hz чрез 

потенциометър  
Захранване: 90/260 Vac, 50/60 Hz 
 

 

 

  



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

Симулатор на процес с  PID регулиране 
 

DL 2330 

 
Тази система е създадена с цел да предостави на 
студента прост, макар и ефективен инструмент за 
симулиране и контрол на физическите системи 
чрез идентифициране на математическия модел, 
определяне на параметрите и калибриране на 
управляващата схема. 
  Системата се състои от две платки 
 

Симулатор на процес 

 
DL 2330А 

Тази платка е разработена в две секции: 
• линейна симулация на процес  с два сумиращи 

усилвателя , три блока с пропорционална, ин‐
тегрална, диференциална предавателни функ‐
ции, генератори на отместване и дрейф  

• нелинейна симулация на хистерезис, зона на 
нечувствителност и праг 

Включва цифров волтметър. 
платкатасе доставя в комплект с подреждащи се, 
свързващи кабели с подходяща дължина и цвят и 
ръководство за обучение. 
Захранване: ± 15Vdc, 300mA 
 

Опити 
• Анализ и симулация на линейни процеси 
• Управление с отворен и затворен контур на 

линейни системи 
• Поведение на системата за управление при 

стационарни или временни смущения 
• Грешка в установено състояние 
• Система с две времеконстанти 
• Калибриране на система за управление и кри‐

терии за оптимална настройка на PID пара‐
метрите 

• Предавателна функция на PID регулаторите 
• Метод на постоянно колебание 
• Метод на затихващите трептения 
• Експериментално изследване на PI регулатор 
• Експериментално изследване на PD регулатор 
• Експериментално изследване на PID регулатор 
• Анализ и проучване на типични нелинейни 

елементи (насищане, праг, хистерезис) 

PID регулатор 

 
DL 2330В 

Тази платка е  структурирана в два раздела: 
• честотен генератор на референтен сигнал с 

правоъгълна и триъгълна вълна 
• триизводен регулатор с променливи параметри 

и два сумиращи усилвателя 
Включва цифров волтметър. 
Платката се доставя в комплект с набор за подреж‐
дане, кабели с подходящи дължини и цветове и с 
ръководство за обучение. 
Захранване: ± 15Vdc, 300mA 



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

Платка силова електроника 

 
DL 2317SR 

Тази платка позволява изучаването на няколко 
схеми от силовата електроника, подробно описани 
тук по‐долу. 
Технически характеристики 
Следните компоненти са достъпни на платката: 
• Диоди за схеми M1U, M2U, M3U, M6U 
• Тиристори за схеми M1C, M2C, M3C, M6C 
• H мост с MOSFET 
• Импулсен генератор за тиристорно управление 
• Генератор за управление на H мост (ШИМ) 
• Функционален генератор 
• Трифазен генератор (12 Vpp) 
• Еднофазен източник (12 Vpp) 
   Вградено захранване 

 
 
Опити - DL 2317SR 
• Еднофазен неуправляем изправител M1U и 

B2U 
• Еднофазен управляем изправител M1C и B2C 
• Трифазен едновълнов неуправляем изправи‐

тел B3U 
• Трифазен, едновълнов, управляем токоизпра‐

вител B3C 
• Трифазен, пълно вълнов, неуправляем изпра‐

вител B6U 
• Трифазен, пълно вълнов, управляем токоизп‐

равител B6C 
• верига за импулсно широчинна модулация 

(PWM) за управление на постоянен ток 
• ШИМ за управление на мотор с Н мост 
• ШИМ на мост H, за да се разбере принципът 

на инвертор 
Опити с постояннотоково захранване 
• Основни схеми с ШИМ  
• ШИМ с H‐верига, постоянен изход 
• ШИМ с H‐верига, синусоидален изход 
Опити с  GTO(GATE-TURN-OFF) 
• Пулсиращо импулсно кондициониране за GTO 
• GTO като задвижване на постоянен ток Платка с двигател 

 
DL 2318SR 

Универсална система за  контрол на скоростта 
• С вграден 4‐квадранта дисплей 
• С променлива центробежна маса 
• Двуканален енкодер 
• Вграден 4‐квадрантен усилвател 
Технически характеристики 
• Линеен Н мост за пълен контрол  на двигателя 
• Двоен оптичен сензор за скорост и посока 
• Основен двигател/генератор12 V, 3000 об / 

мин, 1.2 A, 3.2 NcmNcm2  
• Товар за свързване към вторичния двигател 

/генератор 
• Шунт за ограничаване и измерване на тока 



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

ЦИФРОВА ЕЛЕКТРОНИКА 
Комбинационна логика 

 

 
DL 2203C 

 

 
Тази платка позволява изучаването на следните     
комбинационни схеми: 
суматори, изваждащи схеми, умножители, преоб‐
разуватели на кодове, мултиплексори и демул‐
типлексори. Платката се състои от: 
• 4 AND (2‐входов) 
• 3 AND (3‐ входов) 
• 12 NAND (2‐вход) 
• 4 NAND (4 входов) 
• 2 NAND TRIGGER (4 входа) 
• 4 ИЛИ (2‐ входов) 
• 2 ИЛИ (3‐ входов) 
• 1 ИЛИ (4‐ входов) 
• 4 NOR (2‐ входов) 
• 2 NOR (4 входов) 
• • 4 EXOR (2‐ входов) 
• 6 инвертора 
• 2 AOI (2 и 3 входов) 
• 12 силициеви диода 
• 8 съпротивления 
• 1 16‐пинов DIL цокъл 
Захранване: 5Vdc, 3W 

Последователностна логика 
 

 
DL 2203S 

 

 
Тази платка позволява изучаването на следните 
схеми: 
MSI схеми в TTL изпълнение, синхронни и асинх‐
ронни броячи, преместващи регистри, мултивиб‐
ратори, 7‐сегментни индикатори. Платката се със‐
тои от: 
• 4 JK/MS тригера 
• 2 D тригера 
• BCD синхронен брояч 
• двоичен 4‐bit синхронен брояч 
• BCD асинхронен брояч 
• двоичен 4‐bit асинхронен брояч 
• 2 моностабилни мултивибратора 
• преместващ регистър, 8‐bit FIFO 
• 2 BCD 7‐ сегментни дешифратора 
• 2 7‐ сегментни индикатора 
• 2 BCD кодиращи превключвателя 
• 8 кондензатора 
• 2 линейни потенциометъра  
Захранване: 5Vdc, 3W 

 

  



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

HCT – ECL – CMOS 
 

 
DL 2203SFL 

 

 
 
Тази платка позволява изучаването на следните 
теми: 
• електрически характеристики на интегралните 

схеми от различните логически фамилии: ECL, 
CMOS, HCT 

• закони и принципи за реализиране на интер‐
фейсни схеми между ИС ит различни типове  

• логически елементи 
• мултиплексирани броячи 
• програмируеми преместваюи регистри  
• двупосочни интерфейсни схеми 
• съгласуване на нивата  
Платката е съставена от три секции: 
• секцията HCT 
• секцията ECL 
• секцията CMOS 
Във всяка секция са разположени различни видо‐
ве интегрални схеми от трите различни логически 
фамилии.  
Захранване: + 5Vdc, + 12Vdc, −5.2Vdc 
 

Разширена последователностна логика 
 

 
DL 2205INL 

 
 
Тази платка позволява изучаването на следните 
схеми: броячи, честотни делители, циклични 
програмируеми таймери, пренос на данни между 
два преместващи регистъра. Освен това платката 
включва интерфейсни схеми и съединители, за да 
се даде възможност за директно и лесно взаимо‐
действие със системи, устройства и схеми, подгот‐
вени от студентите.  
Платката се състои от: 
• 4‐битови компаратори (2 off) 
• 4‐битови BCD броячи (2 off) 
• 4‐битови регистри за смяна (2 off) 
• 8‐към‐1 мултиплексор 
• Демултиплексор от 1 към 8  
• инвертор с отворен колектор на изхода (4 off) 
• Оптоизолатори (4 off) 
• 22‐полюсен съединител, стъпка 3,96 мм 
Захранване: 5Vdc 

  
  



 ЕЛЕКТРОНИКА 
 

 

Програмируема логика 
 

 
 

DL 2205PRL 
 

 
 
Тази платка позволява изучаването на RAM памет 
и вериги, използвайки RAM памет за съхранение 
на логическа   информация и за трансфер на данни 
към BUS. 
Платката се състои от: 
• 4 + 4 буфера с изход от три състояния 
• 8‐битов регистър на ключалката (тип D) 
• 4‐до 10‐линов декодер 
• RAM 1024 x 4 
• шестнадесетична клавиатура 
• кодер за шестнадесетична клавиатура 
• 8‐битов цифроаналогов преобразувател 
• 8‐битов аналоговоцифров преобразувател 
• многожилен потенциометър за генериране на 
напрежения между 0 и 10V 
Захранване: 5Vdc 

Цифрова платка 
 

 
DL 2203SR 

 
Опити 
• Основни логически схеми 
• Шмит тригери 
• Бистабилни мултивибратори 
• Моностабилни мултивибратори 
• Кодови конвертори, кодери 
• Аритметични вериги 
• Броячни схеми 
• Регистърни вериги 
• Аритметично логическо устройство в мултиплек‐
сен режим 
• Схеми за памет 
• Аналогово‐цифрови преобразуватели 
• Цифрово‐аналогови преобразуватели  

 
 
Тази платка позволява изучаването на няколко 
цифрови вериги. 
 Технически характеристики: 
• 4‐битов компаратор 
• 4 JK‐тригери, могат да се използват и като RS 
тригери 
• 4 D‐ тригери 
• 2 суматора (4‐битови), с вход и изход 
• Мултиплексор, 4 канала 
• Демултиплексър, 4 канала 
• Преместващ регистър (4‐битов), възможна е па‐
ралелна и серийна работа, двупосочна 
• ALU, за провеждане на 16 аритметични и 16 ло‐
гически изчислителни операции с 4‐битови двоич‐
ни числа 
• Двоичен брояч (4‐битов), брояч нагоре / надолу 
• 2 инвертора 
• 2 тригера на Шмит, инвертиращи 
• Допълваща схема за изваждане на 4‐битово                
двоично число 
• Цифрови компаратори 
• EEPROM 
• Аналогово‐цифрови преобразуватели 
• Цифрово‐аналогови преобразуватели 
• Допълнителни секции върху платката: 
‐ 8 ключа със светодиоди за генериране на логи‐
чески нива 
‐ 8 логически сонди със светодиоди за високо и 
ниско ниво 
‐ 2 7‐сегментни индикатора с BCD дешифратори 
Вграден източник на захранване 
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ТАБЛИЦА НА СРЕТСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ 

 

 ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРИБОРИ 
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Дискретни компоненти в линейната електроника 
 DL 2155AT BJT услватели на напрежение X X X  
 DL 2155APT BJT усилватели на мощност X X X  
 DL 2155ART BJT усилватели с обратна връзка X X X x 2 
 DL 2155FET FET-MOSFET x 2 X   
 DL 2155RTD Регулатори на напрежението x 2    

Вградени компоненти в линейната електроника 
 DL 2155MVB Транзисторни мултивибратори X X X  
 DL 2155TRG Тригер на Шмит и NE 555 X X x  
 DL 2155AOP Операционни усилватели X X X  
 DL 2155FIL Активни филтри  X X  
 DL 2155GEF Функционални генератори  X   
 DL 2155DIS Диференциатори, интегратори X X X  
 DL 2155COM Компаратори X X X  
 DL 2155AMP AC и DC усилватели X X X  
 DL 2155SMA Аналогови превкл., мултиплексори  X X  
 DL 2155RTI Регулатори на напрежението x 2    

Приложения 
 DL 2155DAC Цифроаналогови преобразуватели X X   
 DL 2155ADC Аналогоцифрови преобразуватели X X   
 DL 2155AC Импулсни захранвания X X   
 DL 2316 Тиристори, симистори, … X X   
 DL 2155RGT Температерен контрол X X   
 DL 2155RGM DC двигател – контрол на скоростта X X   
 DL 2208 Контрол на стъпков двигател X X   
 DL 2330 Симулатор на процес с  PID X X X  
 DL 2317SR Платка силова електроника X X   
 DL 2318SR Платка с двигател X    

Цифрова електроника 
 DL 2203C Комбинационна логика  X   
 DL 2203S Последователностна логика  X   
 DL 2203SFL HCT-ECL-CMOS  X   
 DL 2205INL Разширена последователностна логика  X   
 DL 2205PRL Програмируема логика  X   
 DL 2203SR Цифрова платка X    

 


