
Śl. TZN Pracownia elektryczna
Robert
Gabor

 
Sprawozdanie numer 2
 Temat: Źródła prądowe

Klasa IV B
Numer 9
Grupa 2
Rok szkolny 
2001/2002

Data wykonania 
 8.10.2001

Data oddania sprawozdania
15.10.2001

OCENA

 
 
Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zbadanie podstawowych właściwości standardowych 
źródeł prądowych, w oparciu o proste układy wyposażone w tranzystory unipolarny i 
bipolarny oraz w oparciu o wzmacniacz operacyjny.

Wstęp

Źródła energii są to substancje lub procesy wykorzystywane przez człowieka 
do wyprodukowania energii  elektrycznej,  cieplnej lub mechanicznej. Źródła energii 
dzieli się na odnawialne (promieniowanie słoneczne, siła wiatru, biogaz, czyli gaz z 
fermentacji  odpadków  organicznych)  i  nieodnawialne  (węgiel  kamienny,  węgiel 
brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, izotopy radioaktywne).

Źródła elektryczne dzielą się głównie na napięciowe i prądowe. Te pierwsze 
posiadają  wysoką  rezystancje  wewnętrzną.  W  idealnym  przypadku  jest  to 
nieskończoność.  Żródła  prądowe  natomiast  maja  jak  najmniejszą  oporność 
wewnętrzną.  W  idealnym  przypadku.  Z  tego  wynika,  że  źródło  napięciowe,  przy 
zmianie  oporności  obciażenia,  będzie  zmniejszało  prąd  w  obwodzie,  a  napięcie 
będzie stałe do pewnego momentu, a źródło prądowe będzie zmieniało napięcie w 
obwodzie,  a prąd w obwodzie do pewnego momentu będzie stały.



Schematy połączeń:

A) prądowe źródło energii z tranzystorem bipolarnym

B) prądowe źródło energii z tranzystorem unipolarnym 

C) źródło prądowe w oparciu o wzmacniacz operacyjny μA 741



Przyrządy pomiarowe i inne

Miernik cyfrowy METEX M-3900 T/D x2
Praca dyplomowa do badania źródeł prądowych
Rezystor dekadowy MP III 690
Elementy układów:

I. Tranzystor – BC 237 (npn)
R1=7,5k
R2=10k
R3=5,1k
DZ Uz=6,2 V

II. Tranzystor – 2N4393
R1=7,5k
R2=10k
R3=5,1k
DZ Uz=6,2 V

III. Wzmacniacz operacyjny mA 741
R1=7,5k
R2=10k
R3=3,3k
DZ Uz=6,2 V

Wnioski:

Układ ten działa w odróżnieniu od źródła napięciowego w odniesieniu do prądu. Prąd 
takiego układu powinien być stały dla każdej wartości rezystancji obciażenia. 
Rezystancja źródła prądowego idealnego powinna więc wynosić 0. Źródło prądowe 
bez problemu może działać przy zwarciu. Przy wzroście rezystancji prawo Ohma 
zostaje zachowane. I=U/R. Gdy będziemy zwiększać rezystancje obciążenia układu 
to charakterystyka takiego elementu z początku jest liniowa, następnie się załamuje 
się, gdy napięcie na rezystorze zbliża się do napięcia zasilania układu. Nigdy, przy 
sprawnym układzie, napięcie na wyjściu, nie będzie równe 15 V.

Im wyższy zadamy prąd w układzie tym, ze wzrostem rezystancji,  kąt zawarcia 
miedzy osią X a wykresem funkcji będzie większy. Szybciej natomiast zacznie 
opadać napięcie. 

Im większy damy opornik, tym wyższe będzie napięcie na zaciskach ( z prawa Ohma 
– rezystancja jest wprost proporcjonalna do napięcia)
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