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Abstrakt 

Té matém té to bakala ř ské  přa cé jé optimalizacé téřma lní ho disociac ní ho zdřojé 
atoma řní ho vodí ku. V řa mci tohoto té matu byl přovédén na vřh a konstřukcé nové  
éléktřonické  jédnotky k ovla da ní  téřma lní ho disociac ní ho zdřojé, néboť dosud bylo 
napa jéní  ř és éno uz ití m univéřsa lní ch labořatořní ch napa jécí ch zdřoju . 

V u vodní  c a sti přa cé jé střuc né  řozébřa na přoblématika intéřakcé gřafénu s atoma řní m 
vodí kém, přincip funkcé a konstřukc ní  přovédéní  téřma lní ho disociac ní ho zdřojé 
atoma řní ho vodí ku. Da lé jsou zdé vymézény poz adavky na konstřukci éléktřonické  
jédnotky. A jé zdé řovné z  přovédén podřobné js í  řozboř vařiant ř és éní  koncépc ní ho na vřhu 
té to napa jécí  jédnotky a vy bé ř optima lní ho ř és éní . 

V přaktické  c a sti jé přovédén podřobné js í  řozboř vařiant ř és éní  koncépc ní ho na vřhu té to 
éléktřonické  jédnotky a jé zdé popsa n vy bé ř optima lní ho ř és éní . Da lé jé détailné  
řozpřacova n přova dé cí  na vřh éléktřonické  jédnotky, na vřh jéjí  konstřukcé a zéjmé na 
zapojéní . 

 

Abstract 
Thé focus of this bachéloř's thésis is thé optimization of a théřmal dissociation 
monoatomic hydřogén souřcé. Thé přojéct éntailéd thé désign and constřuction of a néw 
contřol éléctřonics foř thé théřmal dissociation souřcé, bécausé thé souřcé has béén 
powéřéd using univéřsal labořatořy powéř suppliés until now. 

Thé thésis bégins with a břiéf intřoduction into thé intéřaction of gřaphéné with 
monoatomic hydřogén, thé opéřational přinciplé and constřuction of thé monoatomic 
hydřogén souřcé. Fuřthéřmořé, thé řéquiřéménts on thé désign of thé éléctřonics ařé 
spécifiéd. A mořé détailéd analysis of possiblé solutions, and thé séléction of thé optimal 
solution wéřé also conductéd. 

Thé přactical pařt discussés thé concéptual désigns in détail and déscřibés thé séléction 
of thé optimal solution. It follows by élabořating on thé impléméntation of thé contřol 
éléctřonics in détail, its désign and constřuction, and thé éléctřical ciřcuit in pařticulař. 
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Úvod  
Tématem této bakalářské práce je optimalizace termálního disociačního zdroje 

atomárního vodíku. Jedná se o laboratorní přístroj sloužící k výrobě atomárního vodíku 

s nízkou energií v rozmezí od 0,1 eV do 1 eV na principu termální disociace. Atomární 

vodík bude použit k modifikaci grafenové vrstvy, neboť materiál vzniklý interakcí 

grafenu a vodíku má velmi zajímavé vlastnosti, pro které se jeví jako velmi perspektivní 

materiál pro polovodičový průmysl.        

Dosud bylo řízení a napájení disociačního zdroje atomárního vodíku realizováno 

využitím několika univerzálních laboratorních zdrojů, což vedlo k mnohým obtížím při 

jeho užívání. Tato skutečnost tedy zavdala příčinu k návrhu a sestrojení nové 

elektronické jednotky sloužící k řízení a napájení termálního disociačního zdroje 

vyhovující veškerým potřebám bezchybného a spolehlivého provozu disociačního 

zdroje, stejně jako i potřebám jednoduché a bezproblémové obsluhy a manipulace. V 

rámci tématu bakalářské práce se tedy budeme soustředit právě na tuto jeho část.  

Jak po dobu tvorby koncepčního návrhu, tak i při tvorbě prováděcího návrhu byl kladen 

důraz zejména na důslednou implementaci nejnovějších poznatků současné vědy a 

moderních konstrukčně technologických postupů a metod, neboť právě důsledné 

zavádění moderních teoretických poznatků do praxe je pro nastolení dlouhodobého 

vědeckotechnického rozvoje zcela klíčové.    
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1 Teoretická část 
V teoretické části bakalářské práce stručně popíšeme princip disociace molekul vodíku, 
fyzikální princip termálního disociačního zdroje atomárního vodíku, základní vlastnosti 
grafenu a jeho modifikace atomnárním vodíkem. A následně provedeme rozbor 
požadovaných technických parametrů kladených na návrh elektronické jednotky, na 
kterou se v rámci této práce soustředíme. 

 

1.1 Disociace molekul vodíku 
 

Disociací molekuly plynu nazýváme proces rozštěpení molekuly plynu na jednotlivé 
atomy. Stejnorodé molekuly, mezi které patří i molekula vodíku, jsou k sobě vázány 
kovalentní vazbou. K disociaci (zániku takové vazby) je nezbytné dodat molekule tzv. 
disociační (nebo též aktivační) energii. U stejnorodých molekul je disociační energie 
řádově v jednotkách elektronvoltů, konkrétně u molekuly vodíku je 4,5 eV [5]. Disociační 
energii lze dodat molekule různými způsoby: teplem (srážkami molekul), plazmatem 
(srážkami s elektrony), laserem (pohlcením fotonů) a za pomoci katalyzátoru. V této práci 
se budeme zabývat výhradně termální disociací (pyrolýzou), neboť právě na tomto 
principu pracuje disociační zdroj atomárního vodíku, jehož konstrukci optimalizujeme.  

Termální disociace funguje na principu srážek částic plynu, jejichž střední kinetická 
energie roste úměrně s teplotou. Obecně mohou nastat při srážkách částic dva 
mechanismy, disociace molekul a rekombinace atomů, přičemž s rostoucí energií (tedy 
teplotou) roste pravděpodobnost, že srážka dvou částic povede k jejich disociaci. 
Abychom tedy dosáhli určitou koncentraci disociovaných molekul v plynu, je nezbytné 
zahřát plyn na určitou teplotu danou pro dosažení požadovaného stupně disociace 
(stupněm disociace rozumíme koncentraci disociovaných molekul, resp. poměr 
parciálních tlaků molekul disociovaných a celkového tlaku). U vodíku při 3000 K se 
pohybuje stupeň disociace plynu kolem 90 %), viz obr. 1. 

 

 
Obr. 1: Závislost stupně disociace molekul různých plynů na teplotě [5]. 
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1.2 Termální disociační zdroj atomárního vodíku 
 

Princip fungování termálního disociačního zdroje atomárního vodíku na Ústavu 
fyzikálního inženýrství je založen na zahřívání anody, která je zde zároveň píckou na plyn, 
dopadajícími elektrony ze žhavené katody. Hlavní částí zdroje je tedy žhavená anoda ve 
tvaru kapiláry, do které je zaváděn plyn, jež je odisolována od kostry zdroje keramickou 
průchodkou, neboť je na ní zaveden potenciál až +2 kV vůči kostře (zemi). Vzhledem k 
vysoké disociační energii molekul vodíku, a tedy nutnosti zahřívat plyn na vysokou 
teplotu (až 3000 K) je nezbytné, aby anoda byla vyrobena z materiálu, jenž takovým 
teplotám odolává. Dále nereaguje s použitým (disociovaným) plynem a je vhodný pro 
aplikace v ultravysokém vakuu (neuvolňují se z něj žádné kontaminace). Tyto podmínky 
splňuje jako jeden z mála materiálů wolfram, ze kterého je tedy anoda pro disociaci vodíku 
vyhotovena. Další důležitou součástí termálního disociačního zdroje je zdroj elektronů, 
které jsou následně elektrickým polem anody urychlovány. Jako zdroj elektronů je 
použita přímo žhavená katoda, na které je řádově nulový potenciál (je napájena proudem 
o symetrickém napětí vzhledem k zemi, nejvýše +2,5 V a -2,5 V). Vlákno (přímo žhavená 
katoda) je z obdobných důvodů jako anoda vyrobeno z wolframu. Celé zařízení je 
umístěno v měděném chladícím plášti zajišťujícím zamezení nežádoucího ohřevu 
vakuové aparatury, plášť je opatřeného termočlánkem typu K, jímž je měřena teplota 
aparatury. Celé zařízení musí být vyrobeno z materiálů vhodných pro aplikace 
v ultravysokém vakuu, viz obr. 2. 

 

Obr. 2: Schéma termálního disociačního zdroje atomárního vodíku, konstruovaného na Ústavu fyzikálního 
aaa        inženýrství [5]. 

 
 

 

1.3 Uhlík a grafen 
 

Uhlík je polokov patřící do 6A skupiny prvků s elektronovou konfigurací 1s2 2s2 2p2, má 
tedy šest elektronů, z čehož jsou dva elektrony z orbitalu 1s pevně vázány k jádru a 
nepodílí se tak na chemických reakcích. A čtyři elektrony z orbitalů 2s a 2p jsou valenční 
elektrony podílející se na chemických reakcích, uhlík je tedy čtyřvazný. Mezi jeho 
nejvýznamnější vlastnosti patří schopnost vytvářet sloučeniny s jinými prvky nebo sám 
se sebou vázané kovalentními vazbami. Uhlík se vyskytuje v několika modifikacích (grafit, 
grafen, fullereny, diamant), přičemž v přírodě se vyskytuje jen grafit a diamant. Ze všech 
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modifikací uhlíku se budeme nadále zabývat jen grafenem, kvůli jeho zajímavým 
fyzikálním vlastnostem. Grafen je dvojrozměrná nanostruktura, která byla teoreticky 
předpovězena ve čtyřicátých letech minulého století a poprvé připravena metodou 
mechanické exfoliace v roce 2004 [6]. Grafen je složen z atomů uhlíku, jež jsou uspořádány 
do atomové mřížky ve tvaru pravidelných šestiúhelníků a vázány k sobě kovalentní 
vazbou. Grafen vykazuje velmi zajímavé mechanické, a zejména elektrické vlastnosti, jež 
jsou důvodem jeho intenzivního studia. Mezi mechanické vlastnosti patří v prvé řadě 
pevnost a pružnost, které jsou způsobeny především přítomností kovalentní vazby (která 
je vůbec nejpevnější).  Zajímavé elektrické vlastnosti grafenu spočívají v jeho pásové 
struktuře. Valenční a vodivostní pásy se navzájem dotýkají (ale nepřekrývají) v tzv. 
Diracových bodech, grafen má tedy pás zakázaných energií nulové tloušťky, z tohoto 
důvodu lze grafen klasifikovat jako polovodič. Dále v okolí Diracových bodů vykazuje 
disperzní závislost lineární charakter, viz obr. 3, přičemž energie odpovídající bodu 
dotyku se nazývá Diracova energie a je rovna Fermiho energii (v ideálním případě).  

 

 

Obr. 3: Schéma pásové struktury grafenu v reciprokém prostoru. [6] 

 

Vzhledem k velmi snadnému pohybu nábojových nosičů má grafen veliký potenciál ve 
využití v polovodičovém průmyslu. Pro využití grafenu v polovodičovém průmyslu je 
ovšem nutno vytvořit u grafenu pás zakázaných energií nenulové tloušťky, což lze zajistit 
např. dopováním. V našem případě modifikací grafenu vodíkem. V zásadě mohou nastat 
dva případy modifikace grafenu vodíkem, pouze teoreticky předpovězený vznik grafanu 
a tzv. hydrogenizovaný grafen. V případě grafanu se jedná o grafenovou vrstvu, jež je plně 
obsazena (saturována) vodíkem, tj. jednomu atomu uhlíku náleží právě jeden atom 
vodíku. Grafan je trojrozměrná struktura, jež může nabývat dvou konformací, konformace 
židličkové směřují-li atomy vodíku navázané na sousedících atomech uhlíku opačným 
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směrem a konformace lodičkové v opačném případě, tedy směřují-li atomy vodíku 
navázané na sousedících atomech uhlíku stejným směrem, viz obr. 4. V případě 
hydrogenizovaného grafenu je situace složitější než u grafanu, jedná se o složitou 
strukturu, na které mohou být oblasti grafanu různých konformací, oblasti grafenu a 
rovněž oblasti, kde je navázaný menší počet vodíkových atomů a je tedy odlišný od obou 
předchozích případů.   

 

 
 

 

 Obr. 4: Schéma židličkové a lodičkové konformace grafanu [7]. 

 

 

1.4 Požadavky na technické parametry elektronické 

jednotky 
 

Při tvorbě koncepčního návrhu bylo nutné vycházet z konstrukčních a zejména 
elektrických parametrů, jež jsou bezezbytku určeny principem a konstrukcí termálního 
disociačního zdroje. Konkrétně se jedná o stabilizované napájení žhavícího vlákna a o 
buzení elektrického pole mezi anodou a vláknem. 

Napájení vlákna se realizuje stejnosměrným proudem v rozmezí od 0 A do 3 A a napětím 
od 0 V do 5 V, anodové napětí se pohybuje v rozmezí od 0 kV do 2 kV (obvykle okolo 1 kV) 
a anodový proud odpovídající počtu urychlených elektronů za jednotku času je řádově 
několik miliampérů. 

Napájení termálního disociačního zdroje je dále nutno řídit s ohledem na jeho maximální 
provozní teplotu, která je snímána termočlánkem typu K. 

Z funkce termálního disociačního zdroje vyplývá, že všechny zmíněné fyzikální veličiny 
musí být měřeny s odpovídající přesností a přehledně zobrazovány na předním panelu 
napájecí jednotky (přesnosti měření jsou uvedeny v podkapitole 2.2.5, v tabulce 1). 
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Konstrukční požadavky zahrnují zejména důraz na odolné a kompaktní provedení 
elektronické jednotky s přihlédnutím k co možná nejdůslednější unifikaci použitých 
konstrukčních prvků usnadňující případné opravy a úpravy zařízení, jakožto i využití 
napájecí jednotky k napájení jiné aparatury podobného typu, popř. i výrobu variací tohoto 
zařízení nebo nových zařízení konstrukčně vycházejících ze stávajícího, což je bezesporu 
plně v souladu s cíli zefektivňování práce a optimalizace výrobních nákladů. Konkrétně se 
jedná zejména o použití devatenáctipalcového systému skříní, unifikaci různých 
kabelových propojek, konektorů, použití konstrukčních prvků popsaných platnými 
normami ČSN, aj.  

Při návrhu optimálního koncepčního řešení napájecí jednotky bylo nutno kromě 
technických parametrů zohlednit i provozně a výrobně ekonomické požadavky v souladu 
s v úvodu vytčenými cíli a v neposlední řadě bylo rovněž nezbytné přihlížet k nutnosti 
zdárně splnit úkol v plánovaném termínu. 
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2 Praktická část 
V praktické části nejprve popíšeme jednotlivá různá řešení koncepčního návrhu 
elektronické jednotky, na kterou se v rámci této práce soustředíme, a provedeme výběr 
optimálního řešení. Dále provedeme detailní rozbor prováděcího návrhu jednotlivých 
částí elektrické jednotky.  

 

 

2.1 Koncepční návrh elektronické jednotky 
 

V této kapitole provedeme rozbor různých možností koncepce elektronické jednotky a 

jednotlivých jejich částí. Konkrétně se jedná o celkovou koncepci, koncepci řízení, 

koncepci automatického řídicího systému a konečně shrnutí výsledné koncepce. 
 

2.1.1 Návrh celkového koncepčního řešení elektronické jednotky 
 

V úvahu přicházely v zásadě dvě možné varianty koncepčního návrhu elektronické 
jednotky. Konstrukce elektronické jednotky z elementárních součástek, nebo modulární 
konstrukce vycházející z užití na trhu běžně dostupných jednoúčelových modulů 
(anodový zdroj, vláknový zdroj, aj.). První varianta koncepčního návrhu nese s sebou 
jistou optimalizaci výrobních nákladů, nicméně návrh takové jednotky splňující veškeré 
požadované technické parametry zejména přesnost je značně obtížný (svou obtížností 
dalece přesahuje rozsah bakalářské práce) a jeho zdárné dokončení, zvláště s 
přihlédnutím ke splnění v plánovaném termínu je relativně nejisté. 

Naproti tomu modulární konstrukce s sebou nese mnohá pozitiva. Na zahraničním trhu 
již lze zakoupit kvalitní průmyslové zdroje s výbornými elektrickými vlastnostmi 
(teplotně stabilizovaný výstup, ochrana proti přehřátí, přetížení, malé zvlnění aj.). Jedná 
se o odzkoušená vysoce spolehlivá zařízení používaná například v lékařství nebo letectví, 
lze tedy předpokládat (na rozdíl od zdrojů vlastní konstrukce, které je nutno oživovat, 
následně řádně odzkoušet, popř. poupravit) jejich od začátku bezchybnou funkci a 
dlouhou životnost. 

Pro tuto variantu koncepčního řešení hovoří rovněž skutečnost, že jeden ze zdrojů 
(anodový zdroj) byl již v minulosti zakoupen a je tudíž k dispozici.  

Na základě popsaných argumentů a s přihlédnutím k v úvodu vytčených cílů a požadavků 
bylo zvoleno modulární koncepční řešení.  

 

 

2.1.2 Návrh koncepčního řešení řízení elektronické jednotky 
 

Dalším úkolem bylo navrhnout optimální systém řízení napájecí jednotky. V úvahu opět 
přicházely v zásadě dvě možnosti, a sice řídit jednotku digitálně s využitím vhodného 
výpočetního systému, nebo analogově, popř. vhodnou kombinací obojího. V rámci 
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digitálního řízení byl od počátku zvažován pouze jeden typ výpočetního systému, systém 
Arduino Mega, neboť s ostatními typy výpočetních systémů nebyl v rámci naší pracovní 
skupiny dostatek zkušeností. U vybraných zdrojů (anodového a vláknového) je ovšem 
řízení i měření veličin analogové, tedy u regulace i měření odpovídá 5 V, nebo 10 V (podle 
zdroje) na příslušné svorce maximální jmenovité hodnotě dané veličiny. Bylo by tedy 
nezbytné digitální signál z Arduina konvertovat digitálně analogovým převodníkem na 
analogový signál, neboť analogový výstup Arduina generuje pouze pulsně šířkově 
modulovaný signál, který je k řízení zdrojů nevhodný. Pokud bychom požadovali 
naměřené hodnoty zobrazovat na displeji, bylo by nutno použít analogové vstupy 
Arduina, poté výstupní digitální signál konvertovat převodníkem a konečně zavést do 
displeje. Nevýhodou využití analogového vstupu Arduina je skutečnost, že tento vstup 
rozlišuje reálně nejvýše 512 hodnot. To znamená v případě anodového napětí 2 kV 
přičtení nepřesnosti měření necelé 4 V, což je nežádoucí. Tento problém lze odstranit 
zařazením analogově digitálního převodníku. Dále je samozřejmě nutné vytvořit 
program, který obslouží daný výpočetní systém. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné 
době je po elektronické jednotce požadováno pouze manuální ovládání, je na základě 
předchozí argumentace zřejmé, že digitální systém řízení je neúměrně složitý a nepřináší 
žádnou významnou přidanou hodnotu. Navíc je náchylný k přítomnosti skrytých vad v 
programu, jež by bylo obtížné odstranit. Tento způsob koncepce digitálního řízení se 
vyznačuje rovněž obtížnější servisní údržbou v případě výskytu závad během provozu 
zařízení z důvodu jejich obtížné diagnostiky. Naproti tomu analogový způsob řízení je 
vhledem k analogové povaze zdrojů a nárokům na způsob regulace zcela optimální, a 
vzhledem ke své relativní jednoduchosti se zde dá předpokládat snadné a rychlé 
odstranění případných vzniklých závad během provozu zařízení. K měření zmíněných 
fyzikálních veličin zde budou použity univerzální digitální panelové měřicí přístroje, 
umožňující snadné odečítání naměřených hodnot fyzikálních veličin (na displeji s 
digitálním vstupem náležejícímu k Arduinu by tyto veličiny byly zobrazovány příliš 
malými číslicemi, což by znesnadňovalo jejich snadné odečítání).  

 

 

2.1.3  Návrh koncepčního řešení přípravy na osazení automatického 

řídicího systému 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že moderní výzkum zaznamenává dynamický rozvoj, lze 
předpokládat rovněž zvýšení nároků na systém řízení, a tedy vznik potřeby řízení 
elektronické jednotky pokročilejším, automatickým systémem řízení. Této skutečnosti 
vzhledem k cíli implementace moderních vědeckotechnických poznatků do praxe bude 
rovněž přizpůsoben koncepční návrh elektronické jednotky. V úvahu přicházejí opět dvě 
možnosti, a sice montáž výstupu (konektoru) pro externí řízení s možností budoucího 
připojení externího automatického řídicího systému, nebo příprava na osazení takového 
systému přímo do stávajícího zařízení. S ohledem na kompaktnost elektronické jednotky 
byla zvolena druhá možnost. Výhodou tohoto řešení je rovněž odbourání nutnosti 
propojit elektronickou jednotku s externím řídicím systémem mnohažilovou kabelovou 
propojkou, která by se mohla stát zdrojem závad. Požadavku na možnost osazení 
automatického řídicího systému je nezbytné přizpůsobit elektrické zapojení, konkrétně v 
podobě úpravy stávajícího řídicího systému elektronické jednotky a přidání konektoru 
pro dodatečné připojení automatického řídicího systému. Vzhledem ke skutečnosti, že 
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přítomnost jakýchkoliv železných pilin je v elektrickém zařízení této povahy zcela 
nežádoucí, je vyloučeno dodatečné provádění jakýchkoliv konstrukčních úprav spojených 
s třískovým obráběním. Tato skutečnost způsobuje, že je tedy nutno již nyní definitivně 
přizpůsobit konstrukci dodatečnému osazení automatického ovládacího systému (včetně 
navrtání upevňovacích děr atp.). Důsledkem tedy je, že případný návrh takového systému 
(rozměry způsob upevnění, aj.) bude muset ze stávajícího konstrukčního řešení vycházet.  

Konkrétně se jedná zejména o následující konstrukční úpravy: vyhrazení přiměřeného 
množství prostoru pro osazení automatického řídicího systému ve skříni elektronické 
jednotky a opatření předního i zadního panelu skříně vhodným otvorem sloužícím k 
dodatečnému osazení ovládacích prvků, popř. displeje na přední straně a osazení 
konektoru externího řízení tohoto řídicího systému na straně zadní. Tyto otvory budou 
opatřeny ochrannými plechovými kryty, které budou v případě dodatečného osazení 
automatickým ovládacím systémem podle potřeby odstraněny.  

 

2.2 Zapojení elektronické jednotky a její funkce 
 

V následující kapitole provedeme podrobný rozbor funkce a schématu zapojení 
jednotlivých část elektronické jednotky. 

Shrneme-li tedy teze o koncepčním návrhu elektronické jednotky rozpracované v 
předchozích odstavcích, lze říci, že bude použita koncepce modulární s analogovým 
řízením a přípravou na vestavěný automatický řídicí systém.  

Elektronická jednotka bude tedy po elektrotechnické stránce složena z následujících 
základních částí:  

• anodový zdroj 

• vláknový zdroj  

• napájecí část (zejm. hlavní napájecí zdroj a pomocný napájecí zdroj)  

• řídicí systém 

• systém ochrany proti přehřátí aparatury  

• měřicí část  

• podpůrné systémy (ventilátor, ovládací prvky, konektory, aj.) 

 

Na následujících obrázcích je znázorněno zapojené elektronické jednotky, viz obr. 5, 6. 
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Obr. 5: Blokové schéma zapojení napájecí jednotky, červeně jsou znázorněny výkonové napájecí rozvody 
aaaa    24 V, modře jsou znázorněny pomocné napájecí rozvody 12 V, žlutě jsou znázorněny měřicí a ovládací 
aaa      (slaboproudé) rozvody (na schématu není znázorněn ventilátor). 
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Obr. 6: Celkové schéma zapojení elektronické jednotky, tučnou zelenou čarou jsou znázorněny výkonové 
aaa aaanapájecí rozvody (ve schématu není zakreslen hlavní napájecí zdroj a ventilátor). 
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Pozn.:  

Z důvodu přehlednosti zde dále bude použita konvence běžně užívaná v elektrotechnice 
pro zápis hodnot součástek, např. odpor rezistoru 6,8 kΩ zapíšeme jako 6k8. 

 

2.2.1 Anodový zdroj 
 

Jako anodový zdroj bylo použito již zakoupené zařízení typu 2C24-P125-l5  od podniku 
Advanced Energy. Jedná se o vysoce spolehlivý průmyslový stabilizovaný analogově řízený 
zdroj elektrického proudu o vysokém napětí, generující elektrický proud o napětí 0 kV – 
2 kV a proudu 0 mA – 60 mA. Zdroj je napájený stejnosměrným proudem o jmenovitém 
napětí 24 V, viz obr. 7. 

Výstupní proud je vyveden na svorkách (ozn. HV+ , resp. HV- ), přičemž svorka HV- je 
uzemněna. Součástí zdroje je rovněž zdroj tzv. referenčního napětí (v tomto případě 5 V / 
10 mA). Jedná se o velmi slabý zdroj dobře stabilizovaného přesného napětí sloužící 
výhradně k regulaci a měření. Na příslušné svorce (ozn. URef) je tedy napětí (potenciál) +5 
V oproti zemnící svorce (ozn. GND), která je ztotožněna s napětím 0 V a ke které jsou 
vztažena všechna ostatní napětí.  

Regulace výstupního napětí, resp. proudu je prováděna prostřednictvím regulačních 
vstupů (ozn. UReg , resp. IReg), na které je přivedeno příslušné napětí (nepřevyšující 
referenční), přičemž velikost výsledného regulovaného napětí, resp. proudu je vůči 
maximální jmenovité hodnotě v poměru odpovídajícím poměru regulačního napětí a 
napětí referenčního (tak např. 1,2 kV na výstupu odpovídá +3 V na svorce UReg.).  

Měření výstupního napětí, resp. proudu je prováděna prostřednictvím měřicích výstupů 
(ozn. UMon , resp. IMon), na kterých se vyskytuje poměrná část referenčního napětí 
analogicky jako u regulace.  

Zapínání a vypínání výstupního proudu je prováděno zvláštním vstupem (ozn. ENABLE). 
Přivedením logické jedničky (napětí v rozmezí 2,4 V – 5 V) dojde k zapnutí, přivedením 
logické nuly (napětí v rozmezí 0 V – 0,8 V) dojde k vypnutí, v základním stavu (stavu, kdy 
není svorka ENABLE zapojena) je z továrního nastavení vypnutý.  

 

 

a)      b) 

                                  
 

Obr. 7: Anodový zdroj, typu 2C24-P125-l5; a) fotografie [9], b) značka ve schématu zapojení. 
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2.2.2 Vláknový zdroj 
 

Jako vláknový zdroj bylo použito zařízení typu 2C24-P125-l5 od podniku Advanced 
Energy. Jedná se o vysoce spolehlivý průmyslový stabilizovaný analogově řízený zdroj 
elektrického proudu, generující elektrický proud o napětí 0 – 5 V a proudu 0 – 3 A, viz a 
obr. 7.  

 

a)      b) 

                              

 

Obr. 8: Vláknový zdroj, typu 2C24-P125-l5; a) fotografie [9], b) značka ve schématu zapojení. 

 

Zdroj je napájený stejnosměrným proudem o jmenovitém napětí 24 V. Výstupní proud je 
vyveden na svorkách (ozn. FIL+ , resp. FIL- ), přičemž potenciál na těchto svorkách je 
rovnoměrně rozdělen kolem uzemněné středové svorky (ozn. TAP). Propojením této 
svorky s výstupem HV- zajistíme rovnoměrné rozdělení potenciálu kolem katodového 
potenciálu 0 V a tím i symetrické rozložení energií elektronů na žhaveném vlákně. Tato 
konstrukce zdroje ovšem vylučuje uzemnění jakéhokoliv konce vlákna.  

Systém regulace a měření je až na drobné odlišnosti totožný s anodovým zdrojem. 
Součástí zdroje je rovněž zdroj referenčního napětí (v tomto případě 10 V / 5 – 10 mA). 

Regulace, resp. měření výstupního napětí, resp. proudu je prováděna prostřednictvím 
regulačních vstupů (ozn. UReg , resp. IReg), resp. měřicích výstupů (ozn. UMon , resp. IMon), do 
kterých se zavádí, resp. na kterých se vyskytuje poměrná část referenčního napětí 
analogicky jako u anodového zdroje.  

Zapínání a vypínání výstupního proudu je prováděno zvláštním vstupem (ozn. ENABLE). 
Přivedením logické jedničky (napětí v rozmezí 2,4 – 10 V) dojde k zapnutí zdroje, 
přivedením logické nuly (napětí v rozmezí 0 – 0,8 V) dojde k vypnutí. V základním stavu 
(stavu, kdy není svorka ENABLE zapojena) je zdroj z továrního nastavení na rozdíl od 
anodového zdroje zapnutý a vyskytuje se na ni napětí 5V. Z tohoto důvodu budeme 
regulaci zapínání a vypínání provádět na obdobných napěťových úrovních jako u 
anodového zdroje (zavádění ovládacího napětí 10 V a tím nucené zvedání potenciálu na 
svorce ENABLE  by totiž z dlouhodobého hlediska mohlo působit negativně, i když to 
výrobce explicitně neuvádí). Vzhledem ke skutečnosti, že zdroj může pracovat ve dvou 
režimech, v režimu napěťové regulace a režimu proudové regulace, přičemž mezi režimy 
bude moci být voleno, bude využita další funkce zdroje, a sice indikace režimu omezování 
napětí, resp. proudu. Tato indikace je prováděna prostřednictvím příslušných výstupů 
(ozn. UConst , resp. IConst), v případě režimu omezení dojde k uzemnění příslušné svorky. 
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(Jedná se o zapojení s tzv. otevřeným kolektorem, jež označuje koncový tranzistor typu 
NPN s uzemněným emitorem, který tedy spíná kolektor na zem. S tímto typem výstupu se 
lze setkat u mnohých slaboproudých zařízení, jakožto i různých logických obvodů, aj., my 
se s ním ještě setkáme u návrhu regulace teploty, konkrétně u komparátoru.) Pro úplnost 
je nutno dodat, že anodový zdroj rovněž umožňuje jak regulaci proudem, tak napětím a 
může na něm rovněž být indikován režim omezování proudu i napětí. Z v úvodu vytčených 
požadavků na funkčně technické parametry elektronické jednotky vyplývá, že v úvahu 
připadá pouze regulace anodového napětí (nikoliv proudu, který bude nastaven na 
maximální), tedy ani indikace omezení nemá opodstatnění a nebude proto využita.  

 

2.2.3 Napájecí část 
 

Jak již v předchozích podkapitolách bylo uvedeno, anodový i vláknový zdroj pracuje na 
stejnosměrný napájecí proud o napětí 24 V, dále téměř všechny ostatní použité systémy 
(včetně případného automatického řídicího systému) pracují na stejnosměrný napájecí 
proud o napětí 12 V, je tedy nutné navrhnout a osadit vhodný výkonový napájecí zdroj na 
výrobu 24 V a pomocný napájecí zdroj na výrobu 12 V. Napájecí část kromě zmíněných 
zdrojů dále obsahuje: euro konektor na síťový napájecí kabel, hlavní vypínač a 
signalizační kontrolku přítomnosti napájecího napětí 24V . 

 

 

2.2.3.1 Výkonový napájecí zdroj 
 

Výkonový napájecí zdroj slouží k napájení celého zařízení, tedy anodového a vláknového 
zdroje, ventilátoru a pomocného napájecího zdroje ze síťového napětí, je tedy nutno jej s 
ohledem na tuto skutečnost optimálně navrhnout. Na základě výpočtu celkového proudu 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že použité spínané zdroje mají z důvodu přítomnosti 
velikých elektrolytických kondenzátorů vysoký náběhový proud (až 2,5 krát převyšující 
jmenovitý), a k optimálnímu režimu dlouhodobého zatížení spínaných zdrojů v průmyslu 
(pohybujícím se okolo 80 % maximálního zatížení), a k jiným technickým parametrům 
(např. stabilita) byl vybrán zdroj typu SP-320-24 od firmy Mean Well. Jedná se o vysoce 
spolehlivý průmyslový stabilizovaný zdroj elektrického proudu generující elektrický 
proud o jmenovitém napětí 24 V a maximálním proudu 13 A, viz obr. 9.  
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Obr. 9: Výkonový zdroj typu SP-320-24; fotografie [10]. 

 
 

2.2.3.2 Pomocný napájecí zdroj 
 

Pomocný napájecí zdroj slouží k napájení všech nevýkonových částí zařízení s celkovým 
odběrem do 1 A, proto je napájen z výkonového napájecího zdroje (toto koncepční řešení 
je pro malé výkony jednodušší a méně nákladné oproti napájení přímo ze sítě). Hlavní 
součástí pomocného napájecího zdroje je univerzální stabilizátor MA 7812 v 
unifikovaném TO 203 pouzdře opatřený odpovídajícím chladičem s vyzařovacím 
výkonem do 10 W. Stabilizátor je dále opatřen dvěma keramickými kondenzátory 100 nF 
bránícími rozkmitání stabilizátoru umístěnými na desce plošných spojů v jeho 
bezprostřední blízkosti a filtračními kondenzátory 100 uF / 40 V na vstupu  a  470 uF / 
25 V na výstupu stabilizátoru (viz schéma zapojení na obr. 10, stabilizátor S1 , 
kondenzátory C 3 – C 6). 

 

 

 

 

Obr. 10: Schéma zapojení pomocného napájecího zdroje, výkonové části jsou znázorněny tučně. 
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2.2.3.3 Euro konektor na síťový napájecí kabel 
 

S přihlédnutím k požadovaným technickým parametrům a platným normám ČSN byl 
použit Euro konektor na síťový napájecí kabel typu FEH 51105, na 6 A s vestavěným RLC 
filtračním členem (jenž je předepsán státní normou pro zařízení obsahující spínané 
zdroje) a tavnou přístrojovou pojistku. Zde byla užita s přihlédnutím k vysokým 
náběhovým proudům pomalá přístrojová tavná pojistka 5 AT. Vodiče jsou z konektoru 
vyvedeny fastony, viz obr. 11. 

 
Obr. 11: Euro konektor typu FEH 51105 na síťový napájecí kabel; fotografie [8]. 

 

 

2.2.3.4 Hlavní vypínač 
 

S přihlédnutím k požadovaným technickým parametrům a platným normám ČSN byl 
použit dvojpólový kolébkový vypínač typu P-C1553AB01G od podniku a Arcolectric na 
250 V / 16 A (s přihlédnutím k vysokým náběhovým proudům) v zeleném provedení (v 
souladu s ČSN) a s doutnavkovým podsvícením signalizujícím přítomnost síťového 
napájení. Vodiče jsou z konektoru vyvedeny fastony, viz obr. 12. 

 

 

Obr. 12: Hlavní vypínač typu P-C1553AB01G; fotografie [8]. 
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2.2.3.5 Signalizace přítomnosti napájecího napětí 24 V 
 

Signalizace je provedena zelenou svítivou diodou LED1, která je zapojena v sérii se 
Zenerovou diodou Z1 (BZX83V018, kterou lze nahradit českým typem KZ260/18), 
zajišťující, že svítivá dioda nebude signalizovat podpětí pod 18V a rezistorem R1 (680R) 
omezujícím protékající proud, viz obr. 13. 

 

 

   

Obr. 13: Schéma zapojení signalizace přítomnosti napájecího napětí 24 V. 

 

Pozn.:  

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny svítivé diody jsou vyvedeny na přední panel, a na 
desce plošných spojů jsou tudíž pouze příslušné konektory, budou tyto konektory 
zakresleny i na schématu zapojení a budou zde označeny odpovídajícím popisem.  

 

2.2.4 Řídicí část 

Dříve než přistoupíme k rozboru schématu zapojení řídicí části, popíšeme nejprve její 
funkci.  

Systémy řízení 

Jak již v rozboru koncepce řízení bylo předesláno, bude zde použit analogový řídicí systém 
s přípravou na vestavěný systém automatické regulace. Elektronická jednotka tedy bude 
pracovat v jednom ze dvou režimů: v režimu manuálního řízení, nebo v režimu regulace 
systémem automatického řízení, do kterého budou zavedeny přes konektor na desce 
plošných spojů veškeré řídicí a monitorovací výstupy. Mezi těmito možnostmi bude 
přepínáno přepínačem (isostatem) P1. 

 

Řízení anodového zdroje 

Bylo již uvedeno, že anodový zdroj funguje pouze v režimu regulace napětí (proud je 
nastaven jako maximální), která je prováděna prostřednictvím desetiotáčkového 
potenciometru R20. Zapínání a vypínání zdroje je realizováno vypínačem V2 a stav 
zapnutého zdroje je signalizován kontrolkou LED3 . 
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Řízení vláknového zdroje 

Jak již dříve bylo uvedeno, anodový zdroj funguje v režimu regulace napětí, nebo v režimu 
regulace proudu. Mezi těmito režimy je přepínáno přepínačem P2, přičemž 
desetiotáčkovým potenciometrem R9 je nastavována veličina, která je zmíněným 
přepínačem zvolena jako regulovaná (ta druhá je automaticky nastavena jako maximální). 
Zapínání a vypínání zdroje je realizováno vypínačem V1 a stav zapnutého zdroje je 
signalizován kontrolkou LED2. Režim omezování napětí, resp. proudu je signalizován 
kontrolkami LED4 resp. LED5.  

 

Systém ochrany proti přehřátí aparatury 

Jak již dříve bylo zmíněno, elektronická jednotka obsahuje systém ochrany proti přehřátí 
aparatury. Teplota aparatury je snímána termočlánkem typu K. Desetiotáčkovým 
potenciometrem R8 je nastavována maximální teplota v rozsahu 100 °C – 500 °C. Při jejím 
překročení dochází k trvalému vypnutí anodového i filamentního zdroje (bez ohledu na 
další vývoj teploty) a k signalizaci překročení maximální teploty červenou kontrolkou 
LED6 . K opětovnému uvedení zdrojů do provozu slouží tlačítko Tl1. Systém ochrany proti 
přehřátí aparatury je možno vyřadit z provozu po sejmutí horního krytu (např. v případě 
závady, absence termočlánku, aj.) tzv. jumperem JP1 (jedná se o konektorový přepínač na 
desce s plošnými spoji). Tímto řešením je zabráněno nechtěnému vypnutí systému. 
 

V předchozím odstavci jsme vyložili funkci řídicího systému, nyní rozebereme jeho 
schéma zapojení.  

 

Systémy řízení 

Jak již bylo předesláno, k přepínání systémů regulace slouží přepínač P1. Bude zde použit 
isostat, čtyřpólový přepínač se dvěma spínacími kontakty (dva přepínací póly a jeden 
spínací kontakt isostatu slouží k ovládání anodového zdroje, zbylé dva přepínací póly a 
spínací kontakt slouží k ovládání zdroje vláknového). Přepínací kontakty isostatu jsou 
středovým výstupem připojeny na svorky zdrojů UReg resp. IReg  a slouží k řízení napětí, 
resp. proudu zdrojů. Jim odpovídající páry krajních výstupů jsou připojeny na výstupy 
manuálního systému regulace, resp. automatického řídicího systému. V případě 
automatického řídicího systému jsou příslušné výstupy pro řízení napětí, resp. proudu 
anodového zdroje a výstupy pro řízení napětí, resp. proudu vláknového zdroje vyvedeny 
na kontakty konektoru automatického řízení po řadě číslo 2, 6, 14, 18. Spínací kontakty 
isostatu slouží u obou zdrojů k jejich zapínání, přesněji k umožnění zapnutí zdrojů pouze 
v případě nastavení přepínače P1 do polohy manuálního řízení (v opačném případě nelze 
zdroje manuálně zapnout). První výstup spínacích kontaktů je připojen na referenční 
napětí 5 V u anodového zdroje a na napětí 12 V v případě zdroje vláknového (důvod 
ozřejmíme později). Druhý výstup je zaveden do zapínacích obvodů obou zdrojů. 

 

Řízení anodového zdroje 

Jak již dříve bylo popsáno, k řízení napětí a proudu slouží svorky zdroje UReg a IReg , na 
které se přivádí poměrná část referenčního napětí. U anodového zdroje je řízeno pouze 
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napětí, proud je zde tedy nastaven jako maximální. Na vstup IReg  je tudíž přes přepínač P1 
a rezistor R21 (10 k), jenž slouží k omezení proudu odebíraného z reference, zapojeno 
přímo referenční napětí, tím je na tomto vstupu 5 V, a anodový proud je tedy nastaven na 
60 mA. Řízení anodového napětí je prováděno desetiotáčkovým potenciometrem R20 
(10k), jehož jeden kraj je zapojen na referenci, druhý kraj je uzemněn a běžec je přes 
přepínač P1 zapojen na svorku anodového zdroje UReg . Potenciometr zapojený jako dělič 
napětí mezi referencí a zemí zavádí na svorku UReg libovolné napětí nepřevyšující 
referenční a tím nastavuje anodové napětí v rozmezí 0 kV – 2 kV, viz obr. 14. 

 

 

  

Obr. 15: Schéma zapojení řízení napětí a proudu anodového zdroje. 

 

K zapínání a vypínání zdroje slouží svorka zdroje ENABLE, na kterou se přivádějí logické 
úrovně (0 – 0,8 V zapnuto, 2,4 – 5 V vypnuto). Zapínání je prováděno dvěma způsoby, 
manuálním řídicím systémem a automatickým řídicím systémem, přičemž pokud není ani 
jeden systém v režimu zapnuto, pak je zdroj vypnutý. Dále v případě překročení 
maximální nastavené provozní teploty aparatury systém ochrany proti přehřátí zdroj 
rovněž vypne.  

Na svorce ENABLE jsou připojeny v sérii dva relativně veliké rezistory R37 (22k), R38 
(10k) sloužící mj. jako tzv. pulldown. (Pulldownem rozumíme relativně veliký rezistor na 
jednom konci uzemněný, sloužící k vymezení logické úrovně na svém druhém konci, je-li 
nezapojen.) V případě nepřipojní dostatečně silného zdroje napětí udržuje svorku 
ENABLE na logické nule, v opačném případě se na svorce ENABLE objeví logická jednička 
(napětí téměř 5V). V případě manuálního systému řízení se zavádění napětí na svorku 
ENABLE provádí z referenčního zdroje přes spínací kontakt přepínače P1, vypínač V2 
sloužící k manuálnímu zapínání zdroje, diodu D4 (1N4148, již lze nahradit českým typem, 
např. KA261) zabraňující zpětnému průtoku proudu a konečně rezistor R10 (3k3) 
zabraňující mj. proudovému přetížení reference (povšimněme si, že je výrazně menší než 
pulldown). V případě automatického systému řízení je princip obdobný, z konektoru 
externího řízení je zaváděno napětí přes diodu D3 (1N4148) a rezistor R12 (3k3) na 
svorku ENABLE (viz schéma zapojení, obr). Obojí má za následek zapnutí zdroje. 
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Vypínání nastane v případě, že není ani jednou cestou přiveden proud na svorku ENABLE, 
pulldown pak zajistí její uzemnění, vypínání dále nastane, jestliže dojde k překročení 
maximální nastavené provozní teploty. Systém ochrany proti přehřátí aparatury 
prostřednictvím komparátoru KM1 (LM339, který lze nahradit českým typem MAB311), 
jenž je jeho součástí, zapojeného s otevřeným kolektorem uzemní vstup ENABLE přes 
diodu D2, jež brání zpětnému průtoku proudu, a dojde tak k vypnutí zdroje bez ohledu na 
skutečnost, jestli je manuálně nebo automaticky zdroj zapnutý. Nutno ještě poznamenat, 
že komparátor je velmi náchylný na proudové přetížení, proto se proud sváděný 
komparátorem do země stejně jako proud odebíraný z reference snažíme minimalizovat, 
viz obr. 15.  

 

 

 

 

Obr. 15: Schéma zapínacího obvodu anodového zdroje a signalizace zapnutého stavu zdroje. 

 

Signalizace zapnutého stavu anodového zdroje 

Signalizace bude prováděna zelenou svítivou diodou LED3. Vzhledem ke skutečnosti, že 
proud potřebný k jejímu rozsvícení je přibližně 10 mA, což je proud, který nelze odebírat 
z reference a tím spíše ne ze svorky ENABLE. Je tedy nezbytné ji rozsvěcovat vhodným 
polovodičovým spínacím prvkem. K tomu slouží tranzistor T5. Jedná se universální 
tranzistor typu NPN BC547A (který lze nahradit např. BC337A nebo českým typem 
KC508, popř. průmyslovým typem KFY34). Báze je zapojena do uzlu mezi 
(pulldownovými) rezistory R37 a R38, emitor je uzemněn a kolektor je zapojen přes 
svítivou diodu a ochranný rezistor R39 (1k), jež omezuje protékající proud diodou (na cca 
9 mA) na výstup +12 V pomocného zdroje. V případě, že se na svorce ENABLE objeví 
dostatečné napětí, začne protékat proud (cca 0,4 mA) přes rezistor R37 a bázi tranzistoru 
T5 a tím dojde k jeho otevření, a tedy prakticky k uzemnění kolektoru a tím k průchodu 
proudu svítivou diodou a ochranným rezistorem R39, viz obr. 16. 
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Obr. 16: Schéma zapojení signalizace zapnutého stavu anodového zdroje 

 

Řízení filamentního zdroje 

Jak již dříve bylo uvedeno, k řízení napětí a proudu slouží zcela obdobně jako u anodového 
zdroje svorky zdroje UReg a IReg, na které se přivádí poměrná část referenčního napětí. U 
filamentního zdroje je na rozdíl od anodového zdroje řízeno buď napětí, nebo proud, 
přičemž si řízenou veličinu můžeme zvolit. Řízení je zde analogické jako u anodového 
zdroje, opět je zde prováděno desetiotáčkovým potenciometrem R9 (10k), jehož jeden 
kraj je zapojen na referenci, druhý kraj je uzemněn a rezistorem R16 (10k) s jedním 
koncem připojeným k referenci. Běžec potenciometru je zapojen na odpovídající svorku 
veličiny, která má být řízená ( UReg , nebo IReg ), a druhý konec rezistoru je připojen na 
svorku zbylou (veličiny, která má být nastavena jako maximální). Nyní je tedy už zřejmé, 
že navíc oproti anodovému zdroji zde je pouze (křížový) přepínač P2 přepínající 
spárování dvojice „výstup“ z potenciometru a „výstup“ z rezistoru s dvojicí svorek UReg a 
IReg , čímž umožní zvolení řízené veličiny (ta druhá bude nastavena jako maximální), viz 
obr 17. 

 

 

 
 

Obr. 17: Schéma zapojení řízení napětí a proudu vláknového zdroje 
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K zapínání a vypínání zdroje slouží svorka zdroje ENABLE, na kterou se přivádějí logické 
úrovně (0 – 0,8 V vypnuto, 2,4 – 5 V zapnuto). Systém je analogický jako u vláknového 
zdroje s jedinou odlišností. V základním stavu (stavu, kdy není svorka zapojena) je na 
svorce +5 V a zdroj je zapnutý. K vypnutí zdroje je třeba svorku uzemnit. Nutno ještě 
poznamenat, že v případě uzemnění svorky z ní do země protéká relativně veliký proud 
(kolem 10 mA), na což je třeba brát zřetel při návrhu zapojení. Zapínání je i zde prováděno 
dvěma způsoby, manuálním řídicím systémem a automatickým řídicím systémem, 
přičemž pokud není ani jeden systém v režimu zapnuto, pak je zdroj vypnutý. Dále v 
případě překročení maximální nastavené provozní teploty aparatury systém ochrany 
proti přehřátí zdroj rovněž vypne, viz obr. 18.  

 

 

 
 

Obr. 18: Schéma zapojení zapínacího obvodu a signalizace zapnutého stavu vláknového zdroje. 

 

Jak jsme již předeslali, v zapojení zapínacího obvodu zdroje musí být provedeno oproti 
anodovému zdroji několik změn. Kdybychom zapojili na svorku ENABLE pulldown 
(rezistor na zem), kterým bychom tam udržovali logickou nulu, musel by být relativně 
malý a rezistor, přes který by se zdroj zapínal, by musel být ještě výrazně menší než 
pulldown. Takový obvod by nebylo možno napájet z reference a tím spíše by nebylo možno 
svorku ENABLE uzemňovat komparátorem náchylným proti proudovému přetížení, proto 
musí být tato svorka uzemňována NPN tranzistorem T2, abychom zdroj vypnuli. Báze 
tohoto tranzistoru je přes diodu D3 (jejíž funkci vyložíme později) udržována tzv. 
pullupem R9 (10k), na potenciálu cca 0,6 V což zaručuje otevření tranzistoru T2 proudem 
asi 1mA. (Pullupem rozumíme relativně veliký rezistor připojený na kladný potenciál, zde 
+12 V, tedy o „kladnou“ analogii pulldownu).  Otevření tranzistoru T2 způsobí uzemnění 
svorky ENABLE, a tím vypnutí zdroje. (Pozn.: mezi bází a emitorem je u křemíkových 
tranzistorů potenciál cca 0,6 V, jehož překonání je nutné k průtoku proudu bází a tím k 
otevření tranzistoru.) V případě zapínání je nutno tranzistor T2 zavřít, což provedeme 
uzemněním jeho báze. K tomu poslouží NPN tranzistor T4 s kolektorem připojeným do 
uzlu mezi diodu D8 a pullup R17. Další funkce tranzistoru T4 je proudem z pullupu R17 
otevírat tranzistor T3 (kterého funkci vyložíme později), jehož kolektor je uzemněn a na 
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jehož bázi je připojen emitor tranzistoru T4 a pulldown R36 (22 k) sloužící ke svedení 
ofsetového (driftového) proudu. Po otevření tranzistoru T4 tedy dojde k poklesu napětí 
na uzlu D8 – R17 na cca 0,6 V. Toto zbytkové napětí je způsobeno skutečností, že emitor 
tranzistoru T4 není uzemněn přímo, ale přes tranzistor T3, na jehož PN přechodu je právě 
tento potenciál. Aby tímto potenciálem nedošlo k otevření tranzistoru T2, je jeho báze 
připojena právě přes diodu D8, jež má potenciál PN přechodu rovněž cca 0,6 V. K otevření 
tranzistoru T2 je tedy na uzlu D8 – R17 nutné napětí proti zemi nejméně cca 1,2 V, což v 
případě otevřeného tranzistoru T4 nemůže nastat, viz obr. 19.  

Všechny zmíněné tranzistory jsou univerzální tranzistory typu NPN BC547A (které lze 
nahradit např. BC337A nebo českým typem KC508, popř. průmyslovým typem KFY34). 

 

 
 

Obr. 19: Schéma zapojení části zapínacího obvodu a signalizace zapnutého stavu vláknového zdroje 

 

Od tranzistoru T4 je zapojení zapínacího obvodu zcela totožné jako u anodového zdroje, 
neboť báze tranzistoru T4 se chová až na jednu pro zapojení nepodstatnou odlišnost 
obdobně jako svorka ENABLE u anodového zdroje. Odlišnost spočívá v napěťovém 
vymezení logických úrovní. Logické jedničce (zapnutému zdroji) odpovídá napětí 0 V – 
cca 1,2 V, logické nule (vypnutému zdroji) odpovídá napětí cca 1,2 V – 5 V, přičemž v okolí 
napětí 1,2 V mohou nastat oba případy. Na bázi tranzistoru T4 je zapojen pulldown R15 
(22k) udržující nulový potenciál v případě nepřivedení dostatečně silného napětí. V 
případě manuálního systému řízení se zavádění napětí na bázi tranzistoru T4 provádí z 
pomocného zdroje (12 V) přes spínací kontakt přepínače P1, vypínač V1 sloužící k 
manuálnímu zapínání zdroje, diodu D6 (1N4148) zabraňující zpětnému průtoku proudu 
a konečně rezistor R13 (3k3) zabraňujícího mj. proudovému přetížení reference 
(povšimněme si, že je výrazně menší než pulldown). V případě automatického systému 
řízení je princip obdobný, z konektoru externí regulace je zaváděno napětí přes diodu D5 
(1N4148) a rezistor R11 (3k3) na bázi tranzistoru T4, viz obr. 18. Obojí má za následek 
zapnutí zdroje.  
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Vypínání nastane v případě, že není ani jednou cestou přiveden proud na svorku ENABLE, 
pulldown pak zajistí její uzemnění, vypínání dále nastane, jestliže dojde k překročení 
maximální nastavené provozní teploty. Systém ochrany proti přehřátí aparatury 
prostřednictvím komparátoru KM1, jenž je jeho součástí, zapojeného s otevřeným 
kolektorem uzemní bázi tranzistoru T4 přes diodu D1, jež brání zpětnému průtoku 
proudu a dojde tak k vypnutí zdroje bez ohledu na skutečnost, jestli je manuálně nebo 
automaticky zdroj zapnutý. 

 

Signalizace zapnutého stavu vláknového zdroje 

Signalizace bude prováděna zelenou svítivou diodou LED2. Vzhledem ke skutečnosti, že 
proud potřebný k jejímu rozsvícení je přibližně 10 mA, což je proud, který nelze odebírat 
z reference, je nezbytné ji rozsvěcovat vhodným polovodičovým spínacím prvkem. K tomu 
slouží tranzistor T3 (BC547A), jehož báze je zapojena na emitor tranzistoru T4. Emitor je 
uzemněn, což má za následek, že tranzistory T4 a T3 se společně otvírají a zavírají (jak 
jsem rozebral v předchozí podkapitole). Anoda svítivé diody je připojena přes rezistor 
R18 (1k), jenž omezuje protékající proud diodou na pomocný zdroj (na +12 V), a katoda 
je připojena na emitor tranzistoru T3, jímž je uzemňována, a tedy rozsvěcována (jedná se 
o zapojení typu otevřeného kolektoru).  

 

 

Signalizace režimu omezování proudu, nebo napětí 

Jak jsme již dříve předeslali, na signalizaci stavu omezování proudu, resp. napětí jsou na 
vláknovém zdroji speciální výstupy (ozn. UConst , resp. IConst), jež jsou zapojeny jako 
otevřený kolektor. Anody svítivých diod (LED4, LED5) jsou (analogicky jako u signalizace 
zapnutého stavu vláknového nebo anodového zdroje) zapojeny přes rezistory R14, resp. 
R19 (oba 1k) na pomocný zdroj (na +12 V), katody jsou zapojeny na svorky UConst , resp. 
IConst , jež katody diod uzemňují a tím je rozsvěcují, viz obr 20. 

 

 
 

Obr. 20: Schéma zapojení signalizace stavu omezení napětí, resp. proudu vláknového zdroje. 
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Systém ochrany proti přehřátí aparatury 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, úkolem ochrany proti přehřátí aparatury 
je snímat její teplotu a v případě překročení nastavené provozní teploty oba zdroje 
vypnout, udržovat je ve vypnutém stavu bez ohledu na další vývoj teploty aparatury a 
konečně signalizovat tento stav červenou svítivou diodou. Teplota aparatury je snímána 
termočlánkem typu K. Jelikož napětí na termočlánku je velmi malé, navíc v celém rozsahu 
ne zcela lineární, je nezbytné toto napětí zesílit a linearizovat. Kromě toho je nutno 
odfiltrovat případné střídavé složky indukující se na (relativně dlouhých) vodičích 
spojující termočlánek a napájecí jednotku. Navíc je nezbytné porovnat signál z 
termočlánku s nějakým referenčním, neboť termočlánek měří ze své fyzikální podstaty 
rozdíly teplot, v tomto případě rozdíl mezi teplotou na pracovišti a teplotou aparatury. K 
tomuto účelu bude využit termočlánkový zesilovač obsahující integrovaný obvod AD8495 
s vestavěným referenčním teploměrem, viz obr 21. Zesilovač navíc obsahuje filtrační RC 
člen odfiltrovávající právě ony zmíněné střídavé složky signálu (návrh takového RC filtru 
by byl příliš složitý, neboť je zde nutno brát zřetel rovněž na prostorové rozmístění 
součástek).  

 

a) 

 

     b) 

 

 

Obr. 21: Termočlánkový zesilovač; a) fotografie [16], b) značka ve schématu zapojení (s termočlánkem). 
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Termočlánkový zesilovač bylo ovšem nutno upravit, neboť byl navržen pro digitální 
aplikace, což mělo za následek, že k jeho výstupnímu signálu byla přičtena základní 
úroveň +1,25 V. Tato skutečnost byla pro naši analogovou aplikaci nežádoucí. Úprava 
spočívala v odstranění zdroje základního napětí a uzemnění příslušného výstupu 
integrovaného obvodu AD8495, na který byl výstup tohoto zdroje zapojen. Tímto jsme 
získali termočlánkový zesilovač s lineární výstupní závislostí napětí na teplotě s počátkem 
v nule a koeficientem 50 mV °C-1. Další částí zapojení je nastavitelný napěťový dělič 
generující referenční napětí v rozmezí 0,5 - 3,0 V (což odpovídá rozmezí teplot 100 - 600 
°C) pro komparátor (jehož funkci vyložíme později). Dělič se sestává z rezistorů R5 (2k4), 
R6 (5k6), desetiotáčkového potenciometru R8 (10k) a rezistoru R7 (2k0), zapojených v 
sérii (v tomto pořadí). Jeden konec děliče (rezistor R7) je uzemněn, druhý konec děliče 
(rezistor R5) je zapojen na referenční napětí anodového zdroje (5 V), což zaručuje 
vysokou stabilitu napětí teplotní reference pro komparátor odebíraného z běžce 
potenciometru R8. Komparátor je logický prvek sloužící k porovnávání napětí. V případě, 
že na invertujícím vstupu (ozn. -) je vyšší napětí než na neinvertujícím vstupu (ozn. +), 
dojde k otevření komparátoru, tj. k uzemnění výstupu komparátoru, jenž je zapojen jako 
otevřený kolektor. V našem případě komparátor porovnává napětí na termočlánkovém 
zesilovači zapojeném přes jumper (jehož funkci vyložíme později) na invertující vstup s 
napětím teplotní reference zapojeným na neivertující vstup. V případě, že napětí na 
termočlánkovém zesilovači překročí teplotní referenci, dojde k otevření komparátoru. V 
bezprostřední blízkosti komparátoru jsou dále na jeho vstupy zapojeny keramické 
kondenzátory C1, C2 (oba 100 nF) s uzemněným druhým koncem bránící rozkmitání 
komparátoru. Na invertují vstup komparátoru je ještě zařazen tzv. jumper JP1 (jedná se o 
konektorový vypínač / přepínač na desce plošného obvodu, užívaný zejm. v případech 
diagnostiky či nastavení nebo v případech, kdy nechceme vyvést ovládací prvek na panel 
přístroje a chceme tak předejít nechtěné manipulaci), který slouží k vyřazení systému 
ochrany proti přehřátí aparatury z funkce. Konkrétně je to provedeno přepínáním 
invertujícího vstupu komparátoru mezi výstupem z termočlánkového zesilovače a zemí 
(v případě uzemnění inverujícího vstupu je na něm vždy nižší napětí než na 
neinvertujícím vstupu a komparátor je tedy vždy zavřen a systém je tak mimo provoz), 
viz obr. 22.  
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Obr. 22: Schéma zapojení systému ochrany proti přehřátí aparatury. 

 

K zamezení opětovného uzavření komparátoru (v případě překročení maximální 
provozní teploty aparatury a jejího následného poklesu) slouží zpětná vazba, jež má za 
úkol v případě uzemnění výstupu z komparátoru uzemnit jeho neinvertující vstup, čímž 
je na něm vždy nižší napětí než na invertujícím vstupu a komparátor tedy zůstává otevřen. 
Zpětnou vazbu je možno realizovat germaniovou diodou, jež má ovšem potenciál PN 
přechodu okolo 0,6 V, což činí rozdíl teplot cca 120 °C. Druhá možnost (kterou použijeme) 
je realizovat zpětnou vazbou relativně jednoduchým analogovým obvodem se dvěma 
tranzistory. Eliminujeme tak potenciál diody. Navíc je toto řešení zpětné vazby vhodnější 
pro signalizaci stavu překročení maximální provozní teploty (otevřeného komparátoru) 
svítivou diodou. 

Součástí zpětné vazby je napěťový dělič R1, R2 (oba 10k) zapojený jedním koncem na 
pomocný zdroj (na +12 V) a druhým koncem na výstup z komparátoru KM1 (což je vstup 
zpětné vazby). Do středu děliče (uzel R1 – R2) je zapojena báze PNP tranzistoru T6 
(BC557A, který lze nahradit BC347A, nebo českým typem KF517 popř. průmyslovým 
KFY18). Emitor je zapojen na pomocný zdroj (na +12 V) a kolektor je zapojen na napěťový 
dělič, tj. rezistory R3 (1k) a R4 (2k2) na zem (v tomto pořadí). Druhý tranzistor T1 
(BC547A) typu NPN je bází zapojen přes červenou svítivou diodu do středu děliče (uzel 
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R3 – R4) a emitorem zapojen na zem. Kolektor tranzistoru T1 je zapojený na neinvertující 
vstup komparátoru KM1 a je tedy výstupem ze zpětné vazby. Paralelně k rezistoru R10 
(mezi bází tranzistoru T1 a zemí) je dále zapojeno resetovací tlačítko Tl 1 sloužící k 
přerušení zpětné vazby (není zakresleno ve schématu). Nyní stručně shrneme funkci 
zpětné vazby. Uzemněním vstupu zpětné vazby (komparátorem KM1) způsobíme pokles 
napětí na uzlu R1 – R2 na cca 11,4 V, tento pokles způsobí průtok proudu z báze 
tranzistoru T6 a tím jeho otevření. Otevření tranzistoru T6 způsobí vzestup napětí na bázi 
tranzistoru T1 na cca 0,6 V, tento vzestup zapříčiní průtok proudu do báze tohoto 
tranzistoru a tedy jeho otevření a zároveň rozsvícení svítivé diody signalizující překročení 
maximální provozní teploty. Vzhledem ke skutečnosti, že emitor tranzistoru T1 je 
uzemněn a kolektor zapojen na neinvertující vstup komparátoru KM1 dojde po otevření 
tranzistoru k uzemnění tohoto vstupu. Přerušení funkce lze provést resetovacím 
tlačítkem Tl1, které uzemní bázi tranzistoru T1 a dojde tak k jeho zavření, viz obr. 23. 

 

                          

Obr. 23: Schéma zapojení zpětné vazby systému ochrany proti přehřátí aparatury. 

 

 

2.2.5 Měření elektrických veličin a teploty 
 

Jak jsme již v úvodu předeslali, jedním ze základních požadavků na konstrukci 
laboratorního přístroje je, že všechny zmíněné fyzikální veličiny, konkrétně se jedná o 
napětí a proud anodového i vláknového zdroje a teplotu, musí být měřeny s odpovídající 
přesností a přehledně zobrazovány na předním panelu napájecí jednotky. U obou zdrojů 
jsou k měření elektrických veličin (výstupního napětí resp. proudu) k dispozici k tomu 
určené výstupy, na kterých se vyskytuje poměrná část referenčního napětí vzhledem ke 
jmenovitým hodnotám zmíněných veličin (výstupy jsou na schématu zapojení označeny 
jako UMon , resp. IMon ). K měření budou využity digitální pětičíslicové měřicí přístroje s 
rozsahem 33 V a napájením stejnosměrným proudem o napětí 12 V. Nyní provedeme 
rozbor rozsahů a přesnosti měřených veličin. U rozsahů měřených veličin uvádíme pro 
přehlednost jako horní mez rozsahu vždy maximální jmenovitou hodnotu veličiny daného 
zdroje (např. u anodového zdroje uvádíme napětí 2 kV, nikoliv 33 kV, které by mohl měřicí 
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přístroj teoreticky zobrazit). Jako přesnost měření uvádíme nejmenší zobrazenou 
jednotku (což přibližně odpovídá) kromě měření teploty, kde je přesnost výrazně nižší. 

 

Měření elektrických veličin vláknového zdroje 

Napětí i proud měříme vždy v jednom rozsahu. Napětí měříme v rozsahu 5 V a s přesností 

1 mV, proud měříme v rozsahu 3 A s přesností 1 mA. 

 

Měření elektrických veličin anodového zdroje 

Napětí měříme v jednom rozsahu 2 kV s přesností 1V , proud měříme ve dvou rozsazích, 
v rozsahu 60 mA s přesností 10uA , nebo v rozsahu 33 mA s přesností 1uA . Mezi 
jednotlivými rozsahy lze přepínat přepínačem P3 . 

 

Měření teploty 

Přístroj je schopen zobrazit dvě teploty, reálnou teplotu aparatury a nastavenou 
maximální teplotu aparatury, přičemž mezi oběma teplotami lze přepínat přepínačem P4. 
Obě teploty se měří v jednom rozsahu 600 °C a přesnosti 5 °C (měřicí přístroj zobrazuje 
sice s předností 0,1 °C, měření ovšem ukázalo, že tato hodnota není směrodatná)  

 

Zapojení měřicích přístrojů 

Nyní provedeme rozbor zapojení měřicích přístrojů. Panelové měřicí přístroje obsahují 
vestavěný napěťový dělič (v provedení SMD), složený z rezistorů RI (330k) a RII (20k), 
přičemž uzel RI – RII je výstup z děliče do elektroniky měřicího přístroje, zbývající konec 
rezistoru RI je vstupem do měřicího přístroje (tedy vstupem do děliče) a konečně 
zbývající konec rezistoru RII je uzemněn. Dělič je ovšem kalibrován na 33 V, což je pro 
naši aplikaci nevhodné, neboť zde pracujeme s nižšími napětími, je tedy nezbytné jej 
upravit. Úpravu provedeme nahrazením rezistoru RI v sérii zapojeným rezistorem a 
kalibračním cermetovým trimrem (s jedním koncem spojeným s běžcem, čímž zabráníme 
přerušení kontaktu). Vzhledem ke skutečnosti, že součástky se vyrábějí v 
normalizovaných řadách, navíc s přesností 5 %, vynecháme na desce plošných spojů místo 
na případnou montáž kalibračního rezistoru v sérii s kalibračním trimrem (v případě 
nevyužití této možnosti bude místo pro kalibrační rezistor propojeno můstkem). 
Nahrazený rezistor RI bude napájen nazpět do měřicího přístroje na místo původního, 
kalibrační trimr a případný kalibrační rezistor budou napájeny na základní desku 
plošných spojů. 

Přepínání rozsahů měřicích přístrojů je realizováno přepínáním děličů (každý rozsah 
musí mít svůj dělič) - přepínačem P5. Přepínání mezi měřenými teplotami (teplotou 
aparatury reálnou a maximální nastavenou) je realizováno přepínáním vstupu měřicího 
přístroje (zde chápeme včetně kompenzačního trimru a kompenzačního rezistoru) mezi 
výstupem z termočlánkového zesilovače a teplotní referencí - přepínačem P4, viz obr. 24. 

V následující tabulce jsou uvedeny rozsahy a přesnosti měřicích přístrojů, dále hodnoty 
rezistoru RI, kalibračního trimru a kalibračního rezistoru. 
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Obr. 24: Schéma zapojení měřicích přístrojů. 

 

 

 

Tabulka 1: Rozsahy a přesnosti měřících přístrojů, hodnoty rezistoru RI, hodnoty a označení kalibračního trimru 

aaa             a rezistoru.  

 

2.2.6 Chlazení 
 

Elektronická jednotka je aktivně chlazena ventilátorem, jenž je připojen na výkonový 

rozvod 24 V. Návrh ventilátoru je proveden především s ohledem na výkon, který musí 

být uchlazen. Pro tyto účely je předpokládána účinnost spínaných zdrojů 85 % (v 

technické dokumentaci jsou uvedeny různé hodnoty v rozmezí 87 – 90 %), tomu odpovídá 

celkový příkon v sérii zapojených spínaných zdrojů 138 % výkonu. Uchlazeno tedy musí 

být 53 W. S rezervou na další drobnější odběry lze tedy navrhnout ventilátor na výkon 68 
W.  

Na základě vypočteného výkonu, optimální pracovní teploty a povahy zařízení byl na 

základě tabelovaných hodnot průtoku vzduchu navržen ventilátor typu ME80252V1 od 

podniku SUNON. Jedná se o universální ventilátor uložený v magnetických ložiscích, 

s průtokem vzduchu 70 m3 h-1 s napájením 24 V / 73 mA.   

 

2.3 Konstrukce napájecí jednotky 
  

Veličina Rozsah Přesnost Rezistor RI Kalibrační trimr Kalibrační 
rezistor 

Vláknové napětí 5 V 1 mV 560k R27 / 270k R34 / Můstek 

Vláknový proud 3 A 1 mA 910k R26 / 470k R33 / Můstek 

Anodové napětí 2 kV 1 V 680k R25 / 330k R32 / Můstek 

Anodový proud 

(2 rozsahy) 

60 mA 

33 mA 

10 uA 

1 uA 

8k2 

8k2 

R24 / 120k 

R23 / 3k3 

R31 / 220k 

R30 / Můstek 

Teplota 600 °C 5 °C 120k R22 / 68k R29 / Můstek 
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V této kapitole popíšeme konstrukci napájecí jednotky, zejména návrh skříně napájecí 

jednotky, prostorové uspořádání a rovněž podrobně popíšeme upevnění jednotlivých 

jejich částí ve skříni, provedení desky plošných spojů aj.  

Jak jsme již dříve zmínili, celé zařízení je umístěno v plechové skříni, viz obr. 25. Jedná se 

o unifikovanou devatenáctipalcovou rackovou skříň o výšce 3 U (133 mm) a hloubce 350 

mm, vyhotovenou z lisovaných plechů tloušťky 1,5 – 2,5 mm opatřenou ochranným 

nátěrem. Přední stěna skříně slouží jako ovládací panel. Jsou zde tedy umístěny všechny 

ovládací prvky, kontrolky, měřicí přístroje a příprava na ovládací část automatického 

ovládacího systému. Na zadní stěně jsou umístěny všechny konektory, zdířky a ventilátor. 

Spodní kryt je neodnímatelný a jsou na něm upevněny všechny části napájecí jednotky 

nacházející se uvnitř skříně. Boční stěny jsou neodnímatelné a význam mají pouze 

pevnostní. Vrchní kryt je odnímatelný, přičemž jeho význam je i pevnostní (stejně jako u 

spodního krytu).  

 

Obr. 25: Skříň elektronické jednotky, 3 U (133 mm) x 19´´(483 mm) x 350 mm; fotografie [8]. 

 

2.3.1 Přední panel skříně napájecí jednotky 
 

Jak již bylo uvedeno, na přední straně skříně napájecí jednotky budou umístěny všechny 

ovládací prvky, kontrolky, měřicí přístroje, a příprava na ovládací část automatického 

ovládacího systému. Nyní zde popíši všechny tyto součásti, včetně zakreslení na obrázek 

předního panelu (obr. 26, tabulka 2). Seznam těchto součástí (včetně zanesení ve 

výkresové dokumentaci), stejně jako úplná výkresová dokumentace předního panelu je 

k dispozici v příloze. 
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Obr. 26: Nákres předního panelu elektronické jednotky. 

 

 

Pozice Prvek Označení Doplňková informace 

1 Příprava na automatický ovládací systém   

2 Měřicí přístroj vláknového napětí  Panelový měřicí přístroj 

3 Měřicí přístroj vláknového proudu  Panelový měřicí přístroj 

4 Měřicí přístroj anodového napětí  Panelový měřicí přístroj 

5 Měřicí přístroj anodového proudu  Panelový měřicí přístroj 

6 Měřicí přístroj teploty  Panelový měřicí přístroj 

7 Signalizace omezování vláknového napětí LED4 Svítivá dioda, žlutá 

8 Vypínač vláknového zdroje V1 Páčkový přepínač, svisle 

9 Přepínač řízení vláknového napětí / proudu P2 Páčkový přepínač, vodorovně 

10 Nastavení vláknového napětí / proudu R9 Potenciometr 

11 Signalizace provozu vláknového zdroje LED2 Svítivá dioda, zelená 

12 Signalizace omezování vláknového proudu LED5 Svítivá dioda, žlutá 

13 Vypínač anodového zdroje V2 Páčkový přepínač, svisle 

14 Nastavení anodového napětí R20 Potenciometr 

15 Signalizace provozu anodového zdroje LED3 Svítivá dioda, zelená 

16 Přepínač měření nastavené / reálné teploty P4 Páčkový přepínač, vodorovně 

17 Tlačítko opětovného uvedení do provozu Tl1 Tlačítko 

18 Nastavení max. provozní teploty R8 Potenciometr 

19 Signalizace překročení max. provozní teploty LED6 Svítivá dioda, červená 

20 Přepínač manuálního / automatického řízení P1 Isostat 

21 Signalizace provozu elektronické jednotky LED1 Svítivá dioda, zelená 

22 Přepínač rozsahů měření anodového proudu P3 Páčkový přepínač, vodorovně 

23 Hlavní vypínač  Kolébkový vypínač 

Tabulka 2: Rozpis pozic na předním panelu. 
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Upevnění hlavního vypínače 

 

V odstavci 2.1.3.4 je uvedeno, že jako hlavní vypínač je použit dvojpólový kolébkový 
vypínač.  Vypínač je navržen na upevnění (zasunutí) do obdélníkového otvoru v panelu, 
přičemž proti uvolnění je jištěn čtyřmi plastovými rozpěrkami, viz obr. 12, (pozice 23). 

 
 

Upevnění páčkového přepínače 

 
Kromě hlavního vypínače (který je proudově exponován) a isostatu (kde jsou zase 

potřeba 4 póly přepínací a 2 póly spínací) jsou všude použity universální páčkové 

vypínače typu 3336-62890 od podniku ABB Elektropraga, na 250 V / 4 A. Jedná se o 

kvalitní a spolehlivé přepínače původně vyvinuté a vyráběné v bývalém podniku Elektro-

Praga Hlinsko n. p. Do panelu jsou upevněny vnějším průchozím závitem M12 x 1, utaženy 

přes papírovou podložku maticí (vně), jež je zakryta krycí maticí z umělé hmoty. U 

jednopólových aplikací je možno pro zvýšení spolehlivosti přemostit si navzájem 

odpovídající páry kontaktů, viz obr. 27, (přepínač P2, P3, P4, vypínač V1, V2; pozice 8, 9, 

13, 16, 22).   

 

 

Obr. 27: Universální dvojpólový páčkový přepínač; fotografie [12]. 

 

Upevnění isostatu 

 
Jak již bylo uvedeno, pro spínání, popř. přepínání velkého počtu pólů (zde jsou potřeba 4 

póly přepínací a 2 póly spínací) je třeba použít isostat. Zde je použit standardní isostat na 

250 V / 2 A se dvěma upevňovacími dírami na šrouby M3. K upevnění jsou použity 

průchozí šrouby M3 x 8 ČSN 02 1146 (s půlkulatou hlavou) a speciální podložka, viz 

výkresová dokumentace, viz obr. 28, (přepínač P1; pozice 20). 
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Obr. 28: Isostat; fotografie [13]. 

 

Upevnění tlačítka  
 

Zde bude použito universální tlačítko typu PBS-12B-W na 250 V / 1 A. Do panelu je 

upevněno vnějším průchozím závitem M12 x 1, utaženo přes pružnou podložku maticí 

(uvnitř), viz obr. 29, (tlačítko Tl1; pozice 17). 

 

Obr. 29: Tlačítko typu PBS-12B-W; fotografie [8]. 

 

Upevnění hlavního potenciometru 
 

Jak už bylo uvedeno, budou zde použity desetiotáčkové potenciometry 10k s upevněním 

do panelu vnějším průchozím závitem M10 x 1, s maticí vně. Potenciometr (s hřídelkou  ø 

6,3) je opatřen hmatníkem z umělé hmoty s radiálním pojistným šroubkem, viz obr. 30, 

(potenciometr R8, R9, R20; pozice 10, 14, 18). 
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a)                                                              b) 

 

Obr. 30: a) destiotáčkový potenciometr, b) hmatník na potenciometr; fotografie [8]. 

 

Upevnění kontrolek 

 
Indikace je zde prováděna svítivými diodami (ø 5), jež jsou upevněny v pouzdře pro 

panelovou montáž s vnějším průchozím závitem M6 x 1 s maticí uvnitř, viz obr. 31, 

(potenciometr LED1 - LED6; pozice 7, 11, 12, 15, 19, 22). 

 

 

a)        b)  

                                   

 

Obr. 31: a) pouzdro na svítivou diodu, b) svítivá dioda; fotografie [8]. 
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Upevnění panelového měřicího přístroje 
 

Panelové měřicí přístroje jsou popsány podrobně v odstavci 2.1.5. Zde ovšem jen zbývá 

uvést, že způsob upevnění je obdobný, jako u hlavního vypínače, tj. suvné upevnění do 

obdélníkové ho otvoru v panelu, přičemž (proti uvolnění) je jištěn čtyřmi plastovými 

rozpěrkami, viz obr. 32, (pozice 2 - 6). 

 

 

Obr. 32: Panelový měřicí přístroj; fotografie [14]. 

 

Příprava na osazení automatického ovládacího systému 

 

Jak bylo uvedeno v podkapitole 1.4.4, byla zvolena koncepce vestavěného automatického 

ovládacího systému, čemuž byla přizpůsobena konstrukce napájecí jednotky včetně 

ovládacího panelu. Konkrétně se jedná o čtvercový otvor v přední stěně o rozměrech (70 

x 70) mm a čtyři díry ø 3,2 mm o vzdálenosti (82 x 82) mm souměrně rozmístěnými kolem 

čtvercového otvoru. (pozice 1). Otvor je překryt plechovým krytem (viz příloha), jenž je 

k ovládacímu aa panelu    upevněn  ss čtyřmi   průchozími   šrouby   M3 x 8 ČSN 02 1146 

(s půlkulatou hlavou).  

 

2.3.2 Zadní panel skříně napájecí jednotky 
 

Jak už bylo zmíněno, na zadní straně skříně napájecí jednotky budou umístěny všechny 

konektory, zdířky a ventilátor. Nyní zde popíšeme všechny tyto součásti včetně zakreslení 

na obrázek zadního panelu (obr. 33, tabulka 3). Seznam těchto součástí (včetně zanesení 

ve výkresové dokumentaci), stejně jako úplná výkresová dokumentace předního panelu 

je k dispozici v příloze. 
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Obr. 33: Nákres zadního panelu elektronické jednotky. 

 

 

Pozice Prvek 

1 Euro konektor na síťový napájecí kabel 

2 Konektor pro žhavící vlákno a termočlánek 

3 Konektor pro anodu 

4 Příprava pro osazení zdířky na termočlánek 

5 Příprava pro osazení zdířky na termočlánek 

6 Příprava pro osazení zdířky na žhavící vlákno (+) 

7 Příprava pro osazení zdířky na žhavící vlákno (-) 

8 Příprava pro osazení zdířky na anodu (+) 

9 Příprava pro osazení zdířky na anodu (- , zem) 

10 Ventilátor 

11 Příprava na osazení automatického řídicího systému 

 

Tabulka 3: Rozpis pozic na zadním panelu. 

 

 

Upevnění euro konektoru pro síťový kabel 

Euro  konektor  pro  síťový   kabel   je   připevněn  dvěma  průchozími  šrouby      aaaaa  

M3 x 12 ČSN 02 151 (s kuželovou zapuštěnou hlavou).  

 

Upevnění konektoru pro termočlánek a žhavící vlákno 

 
Zde je použit konektor typu SR20B4G4U2 (zásuvka), SR20KPN4S4U2 (zástrčka) od 

podniku TENEO. Jedná se o universální vysoce odolný a spolehlivý průmyslový konektor 

(často používaný např. v železniční dopravě, nebo různých vojenských aplikacích) se 

závitem proti nechtěnému vysunutí protikusu. Konektor je na 250 V / 10 A. Upevnění 
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konektoru je provedeno čtyřmi průchozími šrouby M3 x 12 ČSN 02 1146, (s půlkulatou 

hlavou), viz obr. 34, (pozice 2). 

a) 

 

b)  

 

Obr. 34: Konektor pro termočlánek a žhavící vlákno a) zásuvka typu SR20B4G4U2, b) zástrčka typu aaaaaaaa 
SR20KPN4S4U2; fotografie [11]. 

 

Upevnění konektoru pro anodu (SHV) 

 
Zde je použit SHV konektor typu 514241-2 od podniku TE CONECTIVITY. Jedná se o 

universální vysokonapěťový koaxiální konektor s bajonetovým zámkem proti 

nechtěnému vysunutí protikusu. Konektor je na 5 kV / 2 A. Upevnění konektoru je 

provedeno čtyřmi průchozími šrouby M2,5 x 12 ČSN 02 1146 (s půlkulatou hlavou), viz 

obr. 35, (pozice 3). 
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Obr. 35: Konektor typu 514241-2 pro anodu (SHV); fotografie [15]. 

 

Příprava na osazení zdířek pro anodu, termočlánek a žhavenou katodu 

 

Zadní panel napájecí jednotky je opatřen 6 dírami ø 12,5 mm určených k případnému 

dodatečnému osazení zdířek (jako alternativy ke konektorům uvedeným v předchozích 

dvou odstavcích). Zdířky jsou na 2 kV / 6 A s upevněním vnějším závitem M12 x 1 a maticí 

uvnitř. (pozice 4 - 9) 

 

Upevnění ventilátoru 

 
Ventilátor je upevněn čtyřmi průchozími šrouby M4 x 35 ČSN 02 1146 (s půlkulatou 

hlavou) symetricky rozmístěnými kolem otvoru (ø 72 mm). Ventilátor je zakryt 

ochrannou mřížkou upevněnou na tytéž šrouby, jako ventilátor, viz obr. 36, (pozice 10). 

a)      b) 

   

Obr. 36: a) Ventilátor typu ME80252V1, b) ochranná mřížka; fotografie [8]. 
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Příprava na osazení automatického řídicího systému 

 

Podobně jako přední stěna, i zadní stěna bude přizpůsobena případnému osazení 

automatického řídicího systému. Konkrétně se jedná o obdélníkový otvor v přední stěně 

o rozměrech (70 x 164) mm a dvěma čtveřicemi děr ø 3,2 mm o vzdálenosti (82 x 82) mm, 

rozmístěnými kolem obdélníkového otvoru (pozice 1). Otvor je překryt dvěma 

plechovými kryty obdobnými jako u přední stěny (viz příloha), jež jsou k zadní stěně 

upevněny vždy čtyřmi průchozími šrouby M3 x 8 ČSN 02 1146 (s půlkulatou hlavou). 

(pozice 11) 

 

2.3.3 Ostatní části skříně napájecí jednotky  

Na následujícím schématu (obr. 37) je znázorněno schéma rozmístění základních součástí 

elektronické jednotky. 

 
Obr. 37: Schéma rozmístění základních součástí elektrické jednotky (pohled shora). 

 

Na pravé straně je umístěn výkonový napájecí zdroj, jenž těsně přiléhá na pravou boční 
stranu, ve které je vyhotoven kruhový větrací otvor pro ventilátor, jenž je součástí 
jmenovaného zdroje. Zdroj je upevněn do základové (spodní) desky skříně přes pružné 
podložky 4,1 ČSN 02 1740.00 čtyřmi šrouby M4 x 8 ČSN 02 1146 (s válcovou hlavou), 
které jsou zašroubovány do závitů ve zdroji. 
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Anodový zdroj je umístěn nastojato (z důvodu úspory místa ve skříni) a je připevněn 
konzolkou vyhotovenou z hliníkového L-profilu. Zdroj je připevněn ke konzolce přes 
pružné podložky 4,1 ČSN 02 1740.00 dvěma šrouby se závitem W 3/16´´, jež jsou 
zašroubovány do závitů ve zdroji. Konzolka je upevněna do základové desky skříně přes 
pružné podložky 4,1 ČSN 02 1740.00 dvěma průchozími šrouby M4 x 8 ČSN 02 1131 (s 
válcovou hlavou). 

Vláknový zdroj je umístěn naležato a je připevněn konzolkou vyhotovenou z hliníkového 
plochého profilu, zdroj je připevněn ke konzolce přes pružné podložky 3,6 ČSN 02 
1740.00 dvěma šrouby se závity W 1/8´´, jež jsou zašroubovány do závitů ve zdroji. 
Konzolka je upevněna do základové desky skříně přes pružné podložky 4,1 ČSN 02 
1740.00 dvěma průchozími šrouby M4 x 8 ČSN 02 1131 (s válcovou hlavou). 

(výkresy konzolek stejně jako celé skříně jsou k dispozici v příloze) 

Deska plošných spojů je připevněna k základní desce zdroje čtyřmi průchozími  šrouby 
M3 x 25 ČSN 02 1146 (s válcovou hlavou) přes distanční sloupky výšky 10 mm. 

Skříň elektronické jednotky je zespodu opatřena čtyřmi pryžovými nožkami (tvaru 
komolého kužele) upevněnými k základní desce průchozími šrouby M5 x 35 ČSN 02 1146 
(s válcovou hlavou).   

 

2.3.4 Deska plošných spojů a příslušenství 
 

Deska plošných spojů je vyhotovena z cuprextitu s jednostrannou měděnou folií tloušťky 
35 µm. Součástky jsou osazeny vývodovým pájením standardní elektrotechnickou pájkou 
pro průmyslové účely (60% Sn, 40% Pb). 

Konektor automatického řízení je typu PSL20 jedná se typizovaný konektor dutinkového 
typu se zámkem. 

Všechny slaboproudé drátové propojky (výkonové výstupy se na desce plošných spojů 
nevyskytují) jsou s  deskou plošných spojů propojeny unifikovanými kolíkovými 
konektory se zámkem (na desce plošných spojů jsou připájeny kolíkové lišty). 

Termočlánkový zesilovač je na desku plošných spojů připájen kolíkovou lištou. 

Drátové propojky pro síťové napětí jsou vyhotoveny z izolovaného měděného vodiče o 
průřezu 1,5 mm2 s izolací a barevným označením dle platných norem ČSN a opatřeny 
ochrannou bužírkou z PVC. 

Propojky pro výkonové rozvody 24 V jsou až na barevné označení vyhotoveny obdobně. 

Slaboproudé drátové propojky jsou vyhotoveny z jednotlivých drátů a svazkovány, nebo 
z plochých vícežilových vodičů.  

Vysokonapěťová drátová propojka je vyhotovena z izolovaného měděného vodiče o 
průřezu 1 mm2 s izolační pevností 10 kV dle platných norem ČSN. 

Všechny vodiče jsou upevněny ke skříni elektronické jednotky umělohmotnými 
příchytkami. 

Skříň elektronické jednotky je v souladu s platnými normami ČSN uzemněna měděným 
vodičem o průřezu 1,5 mm2 s PVC izolací zelenožluté barvy. Vodič je ke skříni připevněn 

prostřednictvím očka přes vějířovou podložku s vnějším ozubením 5,3 ČSN 02 1745.02 
průchozím šroubem M5 x 10 ČSN 02 1131 (s válcovou hlavou). 
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Závěr   

 
Cílem této bakalářské práce bylo v rámci tématu optimalizace termálního disociačního 

zdroje atomárního vodíku navrhnout a zkonstruovat elektronickou jednotku sloužící k 

napájení a řízení zdroje. Na návrh elektronické jednotky byly kladeny náročné požadavky, 

jež splnit nebyl jednoduchý úkol. Kromě požadavků technických, které jsou plně 

determinovány konstrukcí termálního disociačního zdroje, zde byly kladeny rovněž 

požadavky na konstrukční provedení zdroje, za splnění všech v úvodu vytčených cílů. 

Jednalo se zejména o kompaktní unifikovanou konstrukci umožňující snadnou manipulaci 

a bezchybný dlouhodobý provoz dané aparatury, jakožto i snadnou údržbu v souladu s 

cíli racionalizace a zefektivňováním práce na výzkumných pracovištích Ústavu fyzikálního 

inženýrství a v neposlední řadě v souladu s cíli optimalizace výrobních nákladů, jež úzce 

souvisí s unifikací použitých součástí.  

V úvodní teoretické části této práce bylo pojednáno o širší problematice grafenu 

modifikovaného atomárním vodíkem a aparatuře k tomu sloužící (termální disociační 

zdroj atomárního vodíku). Rovněž zde byly zmíněny zajímavé vlastnosti tohoto materiálu, 

jež činí tento materiál potenciálně vhodný k využití v širokých oblastech polovodičového 

průmyslu, což by mělo značný přínos v klíčových odvětvích výpočetní techniky, která v 

dnešní době zaznamenává dynamický rozvoj.    

V praktické části byla provedena rozvaha koncepčních řešení návrhu elektronické 

jednotky a byl proveden výběr optimálního koncepčního řešení. Dále zde byl proveden a 

detailně rozpracován prováděcí návrh jak elektrického zapojení, tak konstrukce 

elektronické jednotky.   

Na základě požadavků vycházející z funkce termálního disociačního zdroje byla v 

plánovaném termínu navržena elektronická jednotka pro jeho ovládání.   

Zbývá tedy vyjádřit neskromné přání, aby elektronická jednotka svými vlastnostmi 

naplnila všechny v úvodu vytčené cíle a podílela se tím alespoň malou částí na zdárném 

plnění výzkumných úkolů, které před naší pracovní skupinou stojí, a přispěla tak k 

efektivnímu vědeckotechnickému rozvoji a tím k celospolečenskému pokroku.    
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