
Synchronizátor 

Abstrakt: 

Při měření proudění na točivém stroji metodou PIV je třeba synchronizovat snímání obrázků 

s pohybem rotujících částí stroje. Proto byl vyvinut synchronizátor, který promocí 

fototranzistoru a diody LED sleduje polohu rotujících částí stroje. Impulzy z fototranzistoru 

vznikající přerušováním světelného paprsku jsou zesíleny a vytvarovány tak, aby bylo možné je 

zavést do časovací jednotky, která je součástí zařízení na měření proudění metodou PIV. 

Synchronizátor může obracet fázi výstupního signálu o 180°. To umožňuje snímat obrázky 

proudícího media buď nástupnou, nebo sestupnou hranou impulzu z fototranzistoru. Posun fáze 

signálu o jiný úhel než 180° není třeba, protože to umožňuje software pro snímání obrázků. 

Synchronizátor pracuje v širokém spektru frekvencí od nuly do stovek kHz. 

Popis funkčního vzorku: 

Funkční vzorek se skládá z následujících modulů: 

 Síťový zdroj 

 Vysílač světelného signálu 

 Přijímač světelného signálu 

 Tvarovač signálu 

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

nebezpečným napětím. 

Síťový zdroj 

Zdroj se skládá z transformátoru, usměrňovače, filtru a stabilizátoru. Poskytuje napětí 5 V při 

proudu 300 mA. Transformátor je zalitý v epoxidu a poskytuje spolehlivé oddělení zařízení od 

síťového napětí. Na obrázku je zapojení a plošný spoj zdroje: 
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Vysílač světelného signálu 

Vysílač světelného signálu tvoří bílá dioda LED s velkou svítivostí a malým úhlem vyzařování. 

Dioda je navíc zasunuta do hliníkového krytu, který omezuje rozptyl světla vycházejícího 

z diody. 

Následující obrázek ukazuje schéma a plošné spoje vysílače světelného signálu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijímač světelného signálu 

Přijímač světelného signálu je vytvořen fototranzistorem a jednoduchým tranzistorovým 

zesilovačem Pomocí trimru je nastaven vhodný pracovní bod zesilovače tak, aby bylo dosaženo 

dobré citlivosti přijímače na světelný signál. Fototranzistor je vložen do hliníkového krytu, ab se 

zabránilo príjmuz nevhodného směru. 

Následující obrázek ukazuje schéma a plošné spoje prijímače světelného signálu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvarovač signálu 

Tvarovač signálu upravuje signál z přijímače světelného signálu na pravoúhlý průběh. K tomuto 

účelu slouží komparátor a logické obvody typu NOR. Tyto obvody umožňují také otočení fáze 

výstupního signálu. 

Následující obrázek ukazuje schéma a plošné tvarovače signálu: 
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Pohled na zdroje proudu 

 


