
Stabilizované zdroje proudu 

Abstrakt: 

V experimentálním zařízení na měření aeropružnostních sil se trubky budí pomocí vibrouzlů, 

jejichž součástí jsou stejnosměrné elektromagnety. Proud, kterým jsou magnety napájeny, má 

významný vliv na vlastní frekvence buzených trubek. Při příkonu elektromagnetu kolem 10W 

dochází ke značnému ohřevu vinutí a tím také ke změně jeho odporu. Aby bylo možné 

dosáhnout stabilních vlastností vibrouzlu po dobu měření, je nezbytné napájet vibrouzly 

stabilním proudem. 

Na trhu jsou běžně k dostání stabilizované zdroje napětí, a proto bylo nezbytné zdroje proudu 

vyrobit. Zařízení, které je předmětem tohoto popisu obsahuje 4 nezávislé zdroje proudu, které 

lze nastavovat v rozsahu od 0,4 do 0,8 A. Proud každého kanálu je měřen samostatným 

digitálním měřidlem. Tím je umožněno nastavit přesně proud každého elektromagnetu 

a snadno zkontrolovat jeho stabilitu. 
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Popis funkčního vzorku: 

Funkční vzorek se skládá z následujících modulů: 

 Síťový zdroj (1 kus) 

 Zdroj pro napájení panelových měřidel (1 kus) 

 Modul zdroje proudu (4 kusy) 

 Panelové měřidlo (4 kusy) 

Celé zařízení je zabudováno do krabice z umělé hmoty, která zajišťuje ochranu před 

nebezpečným napětím. 

Síťový zdroj 

Byl použit továrně vyráběný zdroj napětí s možností regulace od 12V do 22V, který 

umožňuje dodávat do zátěže až 3,5 A. Výstupní napětí tohoto zdroje je izolované od sítě, což 

poskytuje dobrou ochranu proti úrazu elektrickým proudem. 

Zdroj pro napájení panelových měřidel 

Panelová měřidla na měření proudů jednotlivých zdrojů vyžadují napájecí napětí izolované od 

ostatních obvodů. Napájecí napětí každého měřidla je 9V. Odběr je maximálně několik 

miliampér. Zdroje pro napájení panelových měřidel jsou realizovány jedním měničem, který 

ze vstupního napětí 22V vytváří 4 izolovaná napětí. Tato napětí jsou dále stabilizována 

integrovanými stabilizátory napětí. 

Zdroj je realizován na jednostranné desce plošných spojů s několika drátovými propojkami. 

Pro usnadnění montáže jsou napájení i výstupní napětí připojena pomocí šroubovacích 

svorek. 

Následující obrázek ukazuje schéma a plošné spoje zdrojů: 
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Modul zdroje proudu 

Modul zdroje proudu je tvořen stabilizátorem napětí, operačním zesilovačem, regulačním 

tranzistorem a měřicím odporem, kterým prochází stabilizovaný proud. Ze stabilizovaného 

napětí 2,5 V je odporovým děličem vytvořeno vhodné napětí, které se přes potenciometr vede 

na jeden vstup operačního zesilovače. Na druhý vstup je přivedeno napětí z měřicího odporu.  

Porovnáním těchto dvou napětí vznikne regulační odchylka, která reguluje proud regulačním 

tranzistorem. Vzhledem k tomu, že zesílení operačního zesilovače je v řádu desítek tisíc, je 

regulační odchylka prakticky nulová. Zelená dioda Led indikuje připojení zdrojů proudu 

k napájení. Červené diody indikují připojení zátěže ke zdroji a správnou funkci zdroje. 

V zařízení jsou celkem 4 zdroje proudu. 

Následující obrázek ukazuje schéma a plošné spoje zdrojů: 
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Panelové měřidlo 

Panelové měřidlo je tovární výrobek. Jeho citlivost je 0,2V. Rozsah měření je 3 ½ cifry. Na 

vstup měřidla se přivádí napětí z měřicího odporu z příslušného zdroje proudu. Panelová 

měřidla jsou napájena napětím 9V izolovaným od ostatních obvodů.  

V zařízení jsou celkem 4 panelová měřidla 
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Pohled na zdroje proudu 


