
Invertující zesilovače budicího signálu 

Abstrakt: 

V experimentálním zařízení na měření aeropružnostních sil mezi lopatkami se každá lopatka 

budí dvěma vibrouzly. Pokud se oba vibrouzly napájejí proudy, které jsou ve fázi, lopatky 

kmitají rovnoběžně. Pokud je jeden z napájecích proudů v opačné fázi, je kmitání lopatky 

torzní. Vzhledem k tonu, že je třeba napájet všechny vibrouzly z jediného generátoru. je třeba 

v některých případech otáčet fázi signálu z generátoru o 180 °. 

V experimentálním zařízení jsou 4 lopatky buzené celkem 8 vibrouzly. Proto je třeba mít 

k dispozici celkem 8 invertujících zesilovačů. 

Podobné zesilovače se profesionálně nevyrábějí, a proto vylo třeba je vyvinout a vyrobit. 

Popisovaný funkční vzorek popisuje invertující zesilovače, které umožňují ze vstupního 

signálu z generátoru vytvořit celkem 8 samostatně regulovatelných signálů, u nichž lze 

samostatně přepínat fázi vzhledem ke vstupnímu signálu tak, že výstupní signál je buď ve fázi 

se vstupním signálem, nebo je v protifázi. 
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Popis funkčního vzorku: 

Funkční vzorek se skládá z následujících modulů: 

 Síťový zdroj (1 kus) 

 Invertující zesilovač 

 Regulovatelné zesilovače (8 kusů) 

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

nebezpečným napětím. 

Síťový zdroj 

Byl použit továrně vyráběný zdroj napětí ±15 V, který umožňuje dodávat do zátěže až 0,2 A. 

Výstupní napětí tohoto zdroje je izolované od sítě, což poskytuje dobrou ochranu proti úrazu 

elektrickým proudem. 

Invertující zesilovače. 

Invertující zesilovače jsou realizovány pomocí dvojitých operačních zesilovačů. IO1 slouží 

k oddělení vnějšího generátoru a jako invertor. Celkové zesílení těchto dvou zesilovačů je 1. 

Další operační zesilovače jsou zapojeny jako neinvertující zesilovače s proměnným zesílením 

v rozsahu 1 až 2. Vstupy těchto zesilovačů jsou napájeny přes přepínač, který umožňuje 

přivádět na vstup buď signál je fázi se vstupem, invertovaný signál, nebo je vstup odpojen. 

Následující obrázek ukazuje schéma a plošné spoje zesilovačů: 
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Pohled na invertující zesilovače 


