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Claude Chappe
a jeho telegraf
Jistě to nebyla jen náhoda, že na
konci 18. století, přibližně v době francouzské revoluce, byl uveden do provozu jako prostředek k rychlému předávání zpráv první použitelný optický
telegraf.
Spolu se svými bratry Abrahamem
a Ignácem sestavil francouzský duchovní a - můžeme říci - především
technik Claude Chappe (narozen 25.
12. 1763 v Brulonu) zařízení, které sám
nazval „Tachygraph“. Toto zařízení
sestávalo z pět metrů vysokého dřevěného lešení. Na něm bylo možné pohybovat pomocí kladek a provazů třemi
rameny, která svou polohou umožňovala rozlišit 196 různých znaků.
Takováto zařízení - v dnešní terminologii bychom řekli telegrafní nebo
spíše signální stanice - byla umístěna
na věžích nebo na vysokých budovách tak, aby byla od jednoho ke druhému dobrá viditelnost. Dařilo se to
dokonce až na vzálenost 11 km. K výbavě každé takové signální stanice
patřila i dlouhá roura, pomocí které se
četly signály obou sousedních stanic.
Je až neuvěřitelné, že s těmito
(z dnešního pohledu) primitivními prostředky bylo možné přenést jednu
značku během jedné minuty až na
vzdálenost 135 km přes 16 stanic!
Funkčnost ovšem byla silně závislá na
počasí, ale i tak byly stanice v provozu
průměrně 6 hodin denně.
Chappe svůj vynález předvedl poprvé roku 1791 v Paříži. Zprvu však
bylo jeho zařízení posuzováno spíše z negativních stránek a např. z obavy, aby s jeho pomocí nebylo možné
přenášet zprávy do Bastily, kde byl
tehdy uvězněn král Ludvík XVI, byly již
zřízené stanice dvakrát zničeny.
Chappe, který tehdy hledal každou
příležitost, jak svůj objev uplatnit, měl
v úmyslu zřídit linku na francouzské
hranice, k přenosu vojenských povelů
k revoluční armádě. Francouzský konvent však tuto možnost nevyužil a
Chappe získal teprve v roce 1793
souhlas ke zřízení jedné trasy poblíž
Paříže k odzkoušení. Avšak ještě ve
stejném roce dostal zakázku od konventu na zřízení trasy z Paříže do Lile
v délce 240 km. Tam bylo potřebné
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Titulní ilustrace z příručky, jak ovládat
Chappovy semaforové telegrafy [1]
vybudovat celkem 22 stanic a je s podivem, že linka byla již v následujícím
roce v provozu!
V dalších letech se tento telegraf
velmi rozšířil, používal jej dokonce
i Napoleon Bonaparte při svých válečných výpravách. Pro rychlé vojenské
přesuny bylo používáno několik mobilních stanic (télégraphes ambulants),
které byly montovány na vozech!

„Abeceda“ pro Chappův telegraf.
Různá postavení ramen značila
různá písmena [1]
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Vynálezce tohoto systému optického telegrafu si představoval, že bude
uznáván tehdejšími mocnými Francie,
a že se dostane mezi nejvyšší společenské vrstvy. To se však nestalo a
nedošel uznání ani mezi prostými lidmi. Byl z toho zoufalý a 23. 1. 1805 si
vzal život.

Philipp Mathäus Hahn
Narodil se 25. 11. 1739 ve Scharnhausenu poblíž Esslingenu, jeho otec
tam byl farářem. Již od čtyř let dostával od otce lekce z latiny, řečtiny a
hebrejštiny. V roce 1756 se přestěhovali a to umožnilo mladému Hahnovi
jako stipendistovi další studium teologie a filosofie. Ovšem se stipendiem
to nebylo nijak valné a v letech 1757
až 1760 nesmírně strádal a hladověl.
Peníze, které získával jako stipendista, nestačily ani na polovinu nutných
výdajů. V té době se snažil si pomáhat
výrobou slunečních hodin.
Po vystudování získal místo pomocného faráře a teprve v roce 1764
nastoupil jako farář v Onsmettingenu
na místo po svém otci. Konečně si vylepšil své materiální postavení, zařídil
si dílnu pro jemnou mechaniku a zaměstnával v ní dokonce i dělníky. Později za pomoci svého syna vyráběl
malé přesné hodiny, velmi přesné hodiny astronomické a přesné váhy.
Jeho dílna byla předchůdcem dnešního rozvinutého průmyslu jemné mechaniky ve Wirtenberském regionu.
Pro výrobu hodin musel provádět
velmi zdlouhavé a složité výpočty a
proto se rozhodl, že na základě Leibnitzových (1646 - 1716) pokusů vyrobí
počítací stroj. Podle Leibnitzova teoretického návrhu zhotovil první vzorek
mechanického počítače již německý
mechanik Jacob Leupold (1674 1727). Hahn „znovuobjevil“ mechanický počítací stroj, jehož hlavním mediem byl stupňovitý buben a složitá soustava pák, pohybujících se po bubnu,
a je s podivem, že toto mechanické
monstrum, které bylo vlastně prvým
továrně vyrobeným výpočetním strojem, se v několika exemplářích dochovalo a je dodnes funkční.
O Hahnovu práci projevil zájem
tehdejší vládce panství, ve kterém žil,
a Hahn byl přeložen roku 1770 na
lépe placenou faru. O jeho pozdějších
aktivitách nemáme zprávy, zřejmě
skončil s výrobou, jakmile měl dostatek prostředků. 2. května 1790 umírá v Echlerdingu muž, který sestrojením mechanického výpočetního stroje
byl předchůdcem dnešních informačních systémů.

Luigi Galvani
Narodil se 9. září 1737 v Bologni
v zámožné rodině. Rodiče jej směrovali ke studiu na univerzitě v rodném
městě a studentem byl skutečně vynikajícím, takže byl roku 1766 jmenován
profesorem anatomie.
Výsledky vědeckých pokusů severoamerického fyzika a politika Benjamina Franklina (1706 - 1790) a také
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dalších vědců se tehdy poměrně rychle šířily do světa a Galvani se s nimi
také seznamoval. Zcela náhodně zpozoroval dne 6.11.1789 při nepohodě,
která byla venku, že čerstvě preparovaná žabí stehýnka, visící na kovových
háčcích, při každém atmosférickém
výboji sebou škubla. Tyto záškuby
bylo možno vyvolat také uměle, když
se uzavřel proudokruh mezi vlhkým
stehýnkem a dvěma různými kovy.
Jako anatom přisoudil Galvani tento jev doposud nepoznané „zvířecí
elektřině“. S tímto poznatkem, který
Galvani zveřejnil roku 1791, se seznámil Alessandro Volta, který vzápětí
zjistil, o co jde. Osobnosti Voltově odpovídá, že svůj objev nazval galvanismem. Luigi Galvani zemřel 4. 12.
1798 v Bologni.

Charles Augustin de Coulomb
Chování elektrických nábojů v moderních elektronických komunikačních
systémech je určeno přesnými zákonitostmi. O jejich prvé poznání se zasloužil francouzský fyzik Charles Augustin de Coulomb.
Coulomb pocházel ze šlechtické
rodiny, která žila na jihu Francie, narodil se 14. 6. 1736 v Angouléme. Studoval matematiku v Paříži, pak přírodní vědy a přijal místo u vojska jako
důstojník. V začátcích své kariéry byl
převelen na karibský ostrov Martinique s pověřením řídit stavby pevností.
Strávil tam dlouhých devět let. Zlořády, které panovaly mezi koloniálními
úředníky, jej však nenechávaly klidným, a tak tento potomek šlechtického
rodu inklinoval k názorům představitelů Francouzské revoluce.
Aby si zpříjemnil jednotvárnou vojenskou službu, zabýval se Coulomb
přírodovědnými pracemi z oblasti mechaniky a statiky. Nepříjemné klima na
Martiniku poznamenalo jeho zdraví, a
tak se roku 1776 vrací zpět do Francie.
Doma se Coulomb zabýval hlavně
vědou. Snažil se zdokonalit tehdejší
navigační přístroje a studoval magnetismus. Jeho zcela nová konstrukce
kompasu, jakož i další inženýrskotechnické studie vzbudily pozornost
Francouzské akademie, a ta jej přijala
za svého člena. Jeho otočné váhy
(zkonstruované roku 1785), jejichž
princip byl základem později po něm
pojmenované Coulombovy torzní
váhy, pracovaly již s využitím pružnosti drátu v krutu. Předtím velmi pomohl
jiným vědcům s objevy v oblasti meze
pevnosti u těles a s dalšími objevy,
souvisejícími s třením a s torzními
kmity. Své poznatky popsal v práci nazvané „Recherches théoretiques et
experimentales sur la force de torsion
et sur l’elasticité des fils de métal“.
Coulombovy váhy byly prvým prakticky použitelným přístrojem pro měření elektrostatických a magnetostatických množství. S tímto přístrojem se
mu podařilo poznat a formulovat zákony silových účinků mezi elektrickými
náboji nebo magnetickými póly, čímž
byl položen základ pro magnetostati-
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ku a elektrostatiku. Výsledky svých
pokusů s elektřinou a magnetismem
popsal celkem v sedmi pracích, které
vydal v letech 1785-1789. Jeho základní zákon, dnes známý jako Coulombův zákon, má matematické vyjádření:

F =

1 Q1 ⋅ Q 2
⋅
.
ε
r2

Slovní formulace Coulombova zákona zní: Síla (F), kterou na sebe působí dvě bodová elektrická množství
(Q 1 , Q 2 ), je přímo úměrná součinu
těchto množství a nepřímo úměrná
součinu dielektrické konstanty (ε) prostředí (pro vakuum je ε = 1) a čtverce
vzdálenosti (r) těchto množství. Stejnojmenná množství se vzájemně odpuzují, kdežto elektrická množství
s rozdílnými znaménky se přitahují.
Obdobný zákon platí i pro množství
magnetická, ta však nemohou existovat jednoho znaménka sama o sobě
a místo dielektrických konstant prostředí mluvíme o magnetické permeabilitě prostředí, kterou označujeme µ.
Coulomb byl ovšem aktivní i v jiných
oblastech. Zajímal se o školský systém
a pracoval na jeho zdokonalení, byl generálním inspektorem vodních zdrojů,
ale pro opoziční postoje vůči hospodaření krále Ludvíka XVI (1774 - 1792) se
musel vzdát veřejné činnosti.
Po výbuchu Francouzské revoluce
odejel na svůj statek blízko Blois, kde
se dále věnoval vědecké práci. Napoleon Bonaparte jej však po svém nástupu znovu jmenoval do všech dřívějších funkcí a v nich setrval až do
smrti. Zemřel v Paříži 23. 8. 1806. Na
jeho počest byla pojmenována jednotka elektrického množství Q jedním
Coulombem [C]. V mezinárodním systému jednotek MKSA je 1 C = 1 As.

Hans Christian Oersted
Oersted byl dánský fyzik, který se
narodil 18. 8. 1777 v Rudkobingu. Byl
profesorem na technické vysoké škole
v Kodani a v roce 1820 si při jednom z pokusů, když pouštěl proud do
elektrického obvodu, v jehož blízkosti
byla zmagnetizovaná jehla, všiml, že
se tato jehla vychýlila. To jej zaujalo
natolik, že se pak delší dobu věnoval
podobným pokusům, zkoumal, jaký
mají vliv na vychýlení jehly materiály,
které vkládal mezi vodiče a zmagnetizovanou jehlu atd.
Jakmile si byl jist tím, že objevil
něco dosud nepoznaného, napsal
o tomto objevu různým vědcům. Tím
umožnil, že zakrátko nato byl sestrojen elektromagnet, Ampér formuloval
pravidlo k určení magnetického pole
kolem vodiče protékaného proudem
atd. Oersted zemřel 9. 3. 1851.
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NF TECHNIKA
Ing. Zdeněk Zátopek

Úvod
Cílem tohoto èísla Konstrukèní elektroniky A Radia je nabídnout vem,
kteøí se zabývají elektronickou èinností, nìkolik zajímavých konstrukcí.
Konstrukce jsou navrhovány tak,
aby je dokázali postavit, osadit a oivit
radioamatéøi, kteøí jsou vybaveni alespoò minimálními znalostmi z elektroniky.
Bez základního poznání elektrotechnických a fyzikálních principù je
mnoho tzv. radioamatérù rozèarováno nezdaøenou konstrukcí, následnì
obviòují autora z nesérioznosti, pøíslunou redakci odborného èasopisu
z neschopnosti a bùhví co jetì. Pøitom staèí skuteènì jen velmi málo, tj.
obèas si pøeèíst nìjaký odborný èlánek, popisující podobnou problematiku, prostudovat vhodnou uèebnici,
prolistovat konstrukèní katalog nebo
aplikaèní zapojení, navtívit svého
známého kolegu, oplývajícího ji vìtími zkuenostmi, a nebo nakonec
navtívit nìjaký blízký radiotechnický
krouek nebo radioklub.
Na radioamatérské èinnosti je
nejkrásnìjí monost provádìt nejrùznìjí experimenty a laborování,
které pak v mnoha pøípadech vedou
k jetì lepím výsledkùm, ne jakých
dosáhl autor s navrhovanými souèástkami, který pøedkládá výsledky svých
experimentù a laborování k posouzení
právì této radioamatérské veøejnosti.
Kdy se vak stane radioamatérská cesta jen cestou komerèní, s touhou postavit si nìco, co je v obchodì
svými parametry velice podobné, ale
mnohonásobnì draí, pak se právì
zde setkáte s problémem jak dál, a
hledáte místo cesty poznání cestu obviòování, která je urèitì cestou snazí,
ale pro poznání radioamatéra je cestou zcela nevhodnou a slepou.
Je nutno se v této hektické a pokrokem pøevratné dobì na chvíli zastavit, setøást ze sebe nahromadìný
stres, relaxovat a naèerpat nových sil
do dalích budoucích dnù. Jednou
z cest k naplnìní tohoto nelehkého,
ale velice ulechtilého cíle mùe být
právì radioamatérská èinnost, která
dokázala pøeít nejrùznìjí doby. Tato
èinnost, díky výmìnì vzájemných
zkueností a poznání mezi radioamatéry, nespìje ke svému zániku a nadále se rozvíjí, i kdy ne takovým tempem, jak by se dalo oèekávat.
Dùvodù k tomuto menímu rùstu je
nìkolik, ale je zbyteèné na tìchto

stránkách je rozebírat. Snad by stála
za zmínku jen dùleitá skuteènost, e
je nutno neustále pøedevím mezi nìkterými distribuèními firmami elektronických souèástek podstatnì zvyovat
jejich úroveò dobøe kolenými prodavaèi a ostatním personálem, kteøí vìci
rozumìjí a elektronické souèástky
prodávají s láskou a ne s donucením
a jsou ochotni poradit a obslouit zákazníka, lepím zásobováním elektronickými souèástkami moderních typù
za pøimìøené prodejní ceny bez vidiny
rychlého zbohatnutí (co se nedá
v naí zemi v mnoha pøípadech vyvrátit a vidina rychlého zbohatnutí pøevládá), omezením prodeje a dovozu
technicky zastaralých a z hlediska výroby výbìhových typù z nejrùznìjích
nadnormativních zásob (pro obchodní
spoleènosti cenovì velice zajímavých), poskytováním technických informací o nabízených souèástkách,
aplikaèních zapojení doporuèovaných
výrobci, nabízením konstrukèních katalogù apod.
Pro obchodní spoleènosti je to cesta trnitá, ale jedinì správná, která se
rozhodnì zuitkuje v nárùstu poètu
nových konstrukcí a tím následného
zvìtení obchodního obratu spoleèností, které dokáí své sluby dobøe
nabídnout a dokáí uspokojit potøeby
radioamatérských zákazníkù. A právì
o upokojování potøeb a pøání zákazníka by nám mìlo pøedevím vem jít!
Vdy kadý z nás má svého potencionálního zákazníka, kterému nìjakým
zpùsobem slouí.
Konstrukce byly vybírány tak, aby
obsáhly nejèastìjí a nejoblíbenìjí
oblasti radioamatérské èinnosti, a aby
osazení a oivení neèinily pøi dodrení
veobecnì platných zásad kontroly
ploných spojù (pøeruení, bubliny a
mìdìné mùstky) a pasivních souèástek (promìøení jejich pøípadného pøeruení nebo velikosti svodového odporu) vìtí problémy s dosaením
poadovaného efektu a výsledku.
Souèástky byly voleny tak, aby jejich dostupnost na naem souèástkovém trhu v dobì psaní tìchto øádkù
byla zcela bezproblémová a pøi troce
povìstného amatérského snaení
nebo pøi objednání souèástek u zásilkových slueb byl jejich úspìný nákup zajitìn.
Pøístrojové vybavení, potøebné ke
stavbì a oivování, je skuteènì minimální. Je zapotøebí vhodná pájeèka,
trubièkový cín PbSn60 s kalafunou
o prùmìrem 1 mm, digitální multimetr,
odsávaèka cínu, típací kletì, pinze-
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ta, roubovák a miniaturní vrtaèka
s pøíslunými vrtáky na ploné spoje.
Mnoho radosti a potìení pøi proèítání dalích øádkù tohoto èísla konstruktérského èasopisu a pøi oivování
stavebnic Vám z celého srdce pøeje autor, který si vytyèil za cíl poskytnout irokému spektru ètenáøù - zákazníkù co
nejvíce informací, uspoøádaných do
blokù z nízkofrekvenèní techniky.
Vìøím, e se Vám bude toto pøedloené èíslo èasopisu líbit, tak jak se
vìtinou líbila i podobnì koncipovaná
èísla, publikovaná v minulosti. Za
pøípadné chybièky, které se do èlánkù
obèas nechtìnì vloudí, se ji pøedem
omlouvám a vìøím, e duch experimentování a laborování se i v tomto
pøípadì naplní a zvítìzí.
Mezi neoblíbenìjí konstrukce
mezi radioamatéry patøí bezesporu
stavby nízkofrekvenèních zesilovaèù s nejrùznìjím stupnìm sloitosti a
doplòkovým vybavením. Stavba souèasných zesilovaèù se díky moderním výkonovým integrovaným obvodùm natolik zjednoduila, e ji není
nutno nic pracnì nastavovat a reprodukovatelnost dané konstrukce je stoprocentní.
I zde si pøedstavíme nìkteré konstrukce nízkofrekvenèních zesilovaèù,
které jsou zapojením a funkcí velice
podobné zesilovaèùm, uvádìným
v minulosti, ale pøesto jsou jiné a doplòují iroké spektrum variability a
univerzálnosti. Nìkteré sloitìjí konstrukce jsou pro pøehlednost rozdìleny do blokù.

Nf zesilovače
Mezi irokými vrstvami radioamatérské veøejnosti se vyskytují nadenci, kteøí si chtìjí postavit úplný zesilovaè, který by byl dostateènì výkonný,
souèástkovì nenároèný a splòoval by
parametry normy DIN - kategorie hifi.
V uplynulých letech, kdy na stránkách rùzných odborných èasopisù
byly otitìny nízkofrekvenèní zesilovaèe nejrùznìjích výkonù a konstrukcí
se ukázalo, e nejvíce je pouívána
støední tøída výkonu, tj. sinusový výkon asi 40 W na kanál. Tento výkon,
který není ve vìtinì pøípadù ani plnì
vyuíván (a to hlavnì v sídlitních bytech), poskytuje uivatelùm dostateènou výkonovou rezervu, která významnì zlepuje stabilitu zapojení,
zmenuje nároky na chlazení a pøispí-
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vá k velmi malému harmonickému a
intermodulaènímu zkreslení.
Zesilovaèe støedního výkonu, které
pøedcházely zesilovaèùm popsaným
v tomto èasopise, jsem zveøejnil napø.
v [1], [2] a [3].
V této Konstrukèní elektronice
pøedkládám (pro vìtí variabilnost a
monost výbìru mezi jednotlivými
typy) dalích pìt konstrukcí zesilovaèù kategorie 2x 40 a 50 W - zesilovaè A a zesilovaè E.
Zesilovaè A je osazen výkonovými
obvody LM3875 a korekèním obvodem LM1036N. Zesilovaè je doplnìn
obvodem se dvìma relé pro ochranu
reproduktorù pøed znièením stejnosmìrným proudem.
Zesilovaè B má stejné osazení, ale
má zjednoduenou ochranu reproduktorù (jedno relé).
Zesilovaè C obsahuje výkonové
obvody LM3875, korekèní obvod
KA2107 a ochranu reproduktorù se
dvìma relé.
Zesilovaè D je osazen výkonovým
obvodem STK4191II (2x 50 W) a korekèním obvodem TDA4292. Tento
zesilovaè není vybaven obvodem pro
ochranu reproduktorù.
Zesilovaè E je osazen výkonovým
obvodem STK4191II a korekèním obvodem KA2107. Ani tento zesilovaè
nemá ochranu reproduktorù.
Korekèní zesilovaè s IO LM1036N je
doplnìn funkcí WIDE (rozíøení stereofonní báze) a jedná se o skuteènì
kvalitní hifi obvod. Korekèní zesilovaè
s KA2107 je té velice zajímavý, i kdy
neposkytuje tolik komfortu jako varianty s LM1036N nebo s TDA4292.
Jako doplnìk k zesilovaèùm je popsán pøepínaè funkcí s ovládacími tlaèítky pro volbu vstupù a zapínání
funkcí WIDE a FYZIOLOGIE (fyziologické ovládání hlasitosti) a indikátor
vybuzení s LED.
Kadý ze zesilovaèù A a D je
zkonstruován na jedné desce s plonými spoji o rozmìrech 170 x 145 mm.
Mimo desku je umístìn napájecí síový
transformátor, pøepínaè funkcí a indikátor vybuzení.
Zapojení zesilovaèù A a D je
mono rozdìlit do ètyø funkèních blokù

- na pøepínaè vstupù, korekèní zesilovaè, výkonový zesilovaè a napájecí
zdroj. I kdy se zapojení zesilovaèù
lií pouze pouitím rùzných integrovaných obvodù v nìkterých blocích, jsou
schémata blokù uvedena u jednotlivých zesilovaèù opakovanì, protoe
se lií èíslováním souèástek.
V dalím textu odpovídá poøadí popisu blokù tomu, jak by mìla postupovat stavba a oivování zesilovaèù ke
zdárnému konci.

Zesilovač A (2x 40 W)
Technické údaje
Sinusový výkon:
min. 2x 40 W pøi 0,2 % harm. zkreslení.
Kmitočtová charakteristika:
30 Hz a 30 kHz/3 dB.
Zatěžovací impedance:
4 Ω.
Ochrana reproduktoru:
proti ss napìtí a zkratu na výstupu.
Přebuditelnost vstupů:
min. 16 dB.
Vstupní citlivost:
gramofonový vstup: 2,5 mV/47 kΩ,
lineární vstupy: 100 mV/100 kΩ.
Odstup signál/šum:
gramofon. vstup: min. 62 dB,
lineární vstupy: min. 65 dB.
Indikace výkonu:
páskový indikátor LED s log. stupnicí.

Napájecí zdroj
Zesilovaè je vhodné zaèít stavìt a
oivovat od napájecího zdroje. Schéma napájecího zdroje je na obr. 1.
Síové napìtí je pøivádìno pøes kolébkový síový spínaè s integrovanou
LED zelené barvy a pøes tavnou trubièkovou pojistkou PO1 (5 x 20 mm)
na primární vinutí transformátoru TR1.
Mezi vstupní svorky transformátoru je
zapojen odruovací kondenzátor
C100. Kapacita tohoto svitkového
kondenzátoru mùe být v rozmezí 10
a 47 nF. Nezbytnou podmínkou vak
je, e C100 musí být dimenzován na
minimální provozní napìtí 630 V.
Pro zmenení indukce ruivého
magnetického pole do vstupních ob-
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Obr. 1. Napájecí zdroj
pro zesilovače A, B a C
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vodù zesilovaèe je pouit toroidní
transformátor, který je celkovì malý a
relativnì lehký, ale na druhé stranì je
o nìco draí ne transformátor na
jádøe EI. Pokud se rozhodnete pro
transformátor sloený z plechù EI, doporuèuji stínit transformátor plechovým krytem z permaloye.
TR1 má dvì sekundární vinutí. Jedno vinutí je silové pro napájení výkonového zesilovaèe a indikátoru vybuzení,
druhé pomocné vinutí je urèeno pro napájení pøepínaèe vstupù, korekèního
zesilovaèe a pøepínaèe funkcí.
Silové napìtí 17 V/80 VA z TR1 je
pøivádìno na dvojcestný usmìròovaè,
sloený z diod D5 a D8 typu 1N5402.
Tyto diody jsou urèeny pro maximální
usmìrnìný proud 3 A. Pro zmenení
výkonového namáhání usmìròovacích diod mùeme pouít typ urèený
pro zatíení 5 A. Tím zmeníme namáhání diod, ale zároveò zvìtíme
poøizovací cenu souèástek.
Usmìrnìné tepavé napìtí o kmitoètu 100 Hz je v kladné vìtvi napájení
vyhlazeno elektrolytickými kondenzátory C2 a C3 a keramickým kondenzátorem C13; v záporné vìtvi napájení
je vyhlazeno elektrolytickými kondenzátory C10 a C11 a keramickým kondenzátorem C12. Kapacita elektrolytických kondenzátorù je dostateèná
pro potlaèení poklesu napájecího napìtí pøi proudových pièkách výkonového zesilovaèe, které se nejvíce
vyskytují v hudbì bohaté na basy a
údery bubnù.
Napìtí 15 V z pomocného vinutí je
té usmìrnìno køemíkovými diodami,
které jsou zapojeny jako Graetzùv
mùstkový usmìròovaè MD1. Ruivé
impulsy, vznikající pøi spínání usmìròovacích diod, jsou potlaèovány keramickými kondenzátory C31, C32, C34
a C39. Usmìrnìné napìtí je vyhlazováno elektrolytickým kondenzátorem
C16 a stabilizováno plastovým stabilizátorem IO1 na velikost +15 V. Na
stranì ploných spojù jsou k vývodùm
IO1 pøipájeny keramické kondenzátory C* o kapacitì 100 nF. Jejich kapacita není kritická a mùe se pohybovat
v rozmezí 10 a 220 nF. Kapacita 100
nF se vak ukázala pøi rùzných mìøeních jako optimální. Vyskytly se dokonce i takové plastové stabilizátory,
které tyto kondenzátory vùbec nevyadovaly. Stabilizované stejnosmìrné
napìtí +15 V je jetì filtrováno elektrolytickým kondenzátorem C17.
Po zbìné kontrole desky s plonými spoji mùeme postupnì osadit a
peèlivì zapájet první souèástky. K pøipojení transformátoru je mono pouít
svorkovnièku typu ARK 550/3 nebo
pájecí pièky. Také je moné pøipájet
vodièe pøímo k plokám ploných spojù. Je to jen otázkou vkusu a nárokù
konstruktéra.
Po zapájení spojù a pøipojení síového napìtí bychom mìli namìøit na
kondenzátoru C3 napìtí asi +25 V a
na kondenzátoru C11 napìtí asi -25 V.
Na kladném pólu elektrolytického

kondenzátoru C17 bychom mìli namìøit napìtí asi +15 V. Tolerance 5 %
není na závadu. Pokud mají mìøená
napìtí poadovanou velikost, odpojíme síové napìtí a vybijeme elektrolytické kondenzátory pomocí pinzety,
kterou zkratujeme vývody kondenzátorù C2 a C10. Pøi èastìjím zapínání a vypínání zdroje doporuèuji pøipájet
na stranì ploných spojù k vývodùm
tìchto kondenzátorù rezistory s odporem 560 a 1000 Ω. Rezistory rychle
a úèinnì vybijí vyhlazovací elektrolytické kondenzátory.
Seznam souèástek
napájecího zdroje
pro zesilovaèe A, B a C
Kondenzátory
C2, C3,
C10, C11
4700 µF/35 (25) V, SKR
C12, C13
220 nF/40 V, keram.
C16
470 µF/25 V, SKR
C17
100 µF/16 V, SKR
C31, C32,
C34, C39
2,2 nF/40 V, keram.
C100
33 nF/630 V, TC 208
C*
100 nF/40 V, keram.
Polovodiče
D5, D6,

D7, D8
MD1
IO1

1N5402
diodový mùstek DIP
LM7815

Ostatní součástky
TR1 transformátor toroidní,
230 V//2x 17 V/80 VA, 15 V/8 VA
PO1 trubièková pojistka 5 x 20 mm,
0,5 A/F

Výkonový zesilovaè
Dalím krokem po osazení a oivení napájecího zdroje je zapojení
výkonového zesilovaèe.
Schéma výkonového zesilovaèe je
na obr. 2. Nf signál je zesilován monolitickými výkonovými zesilovaèi IO6 a
IO7 typu LM3875. Popíeme si zde
zapojení napø. levého kanálu.
Vstupní nf signál je pøivádìn pøes
oddìlovací rezistor R9 na neinvertující
vstup IO6 - na vývod 7. Vstupní odpor
zesilovaèe je urèen odporem rezistoru
R10. Proti kmitání v nadakustickém
pásmu a pro zvìtení stability je na
vstupu kromì rezistoru R9 pøipojen
jetì keramický kondenzátor C5. Napìové zesílení zesilovaèe je nastaveno zpìtnovazebním dìlièem R11 a
R13 na velikost 30. Pro dalí zvìtení
stability výkonového zesilovaèe je do

obvodu zpìtné vazby zapojen èlen RC,
sloený z rezistoru R12 a keramického kondenzátoru C4. Napájecí napìtí
je filtrováno v blízkosti koncového
stupnì elektrolytickým kondenzátorem C14 a keramickými kondenzátory
C60 a C61. Na výstupu zesilovaèe je
zapojen obvyklý Boucherottùv èlen
RC (R14, C18) a èlánek RL (sloený
ze vzduchové cívky L1 a rezistoru
R15). Cívky L1 a L2 jsou samonosné
a jsou zhotoveny navinutím deseti závitù mìdìného drátu o prùmìru 1 mm
s lakovou izolací na prùmìr 8 mm. Do
cívek jsou vloeny a pøipájeny rezistory R15 a R37 (R41).
Symetricky napájené zesilovaèe
mají tu nevýhodu, e v pøípadì poruchy se mùe na reproduktor dostat
jedno z napájecích napìtí. Reproduktor v takovém pøípadì pracuje v podmínkách, pro které nebyl konstruován
a mùe být znièen. Také v okamiku
zapnutí a vypnutí zesilovaèe stejnosmìrná napìtí reproduktor velmi silnì
zatìují. Pro odstranìní tohoto nedostatku je pouita elektronická ochrana
reproduktoru.
Napájení ochranného obvodu je
odvozené z kladné vìtve napájení výkonového zesilovaèe. Pøi zapnutí na-

2

2

Obr. 2. Výkonový zesilovač (zesilovače A a C, označení součástek zesilovače C jsou v závorkách)
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pájení se elektrolytický kondenzátor
C6 zaène pomalu nabíjet pøes rezistor
R5. Dosáhne-li stejnosmìrné napìtí
na C6 velikosti asi 0,8 V, sepne tranzistor T1. T1 pøipojí pøes rezistor R7
ke kladnému napájecímu napìtí (stabilizovanému Zenerovou diodou
ZD1) bázi tranzistoru T2. Tranzistor
T2 sepne relé RE1, které se zpodìním pøipojí reproduktor na výstup zesilovaèe. Toto zpodìní je asi 3 s a je
urèeno pøedevím kapacitou elektrolytického kondenzátoru C6. Vìtí kapacita C6 znamená vìtí zpodìní a naopak. Proti napìovým pièkám pøi
spínání indukèní zátìe (cívky relé) je
tranzistor T2 chránìn diodou D4. Ke
zmenení napìového namáhání cívky relé je v obvodu zapojen jetì sráecí rezistor R8, na nìm se vytváøí
potøebný napìový úbytek.
Bìhem provozu pøichází napìtí
z výstupu zesilovaèe na ochranný obvod pøes rezistor R1. Støídavá sloka
výstupního napìtí nemá díky veliké
èasové konstantì filtru, sloeného
z rezistoru R1 a elektrolytických kondenzátorù C7 a C8 (C7 a C8 tvoøí tzv.
bipolární elektrolytický kondenzátor)
ádný vliv na funkci ochrany. Stejnosmìrné poruchové výstupní napìtí zesilovaèe vak filtrem projde a v závislosti na své polaritì vybudí pøes
oddìlovací diody D1 a D2 a rezistory R6 a R16 báze spínacích tranzistorù T3 a T4. Pro sepnutí T3 musí být
na výstupu zesilovaèe stejnosmìrné
napìtí vìtí ne +1,5 V, pro sepnutí
T4 musí být na výstupu zesilovaèe
stejnosmìrné napìtí mení ne -0,7 V.
Sepnutý tranzistor T3 nebo T4 spojí
bázi Darlingtonového tranzistoru T2
se zemí, relé odpadne a reproduktor

se odpojí od zesilovaèe. Teprve po
uplynutí doby, dané èasovou konstantou filru R1, C7, C8, se reproduktory
opìt pøipojí k výkonovému zesilovaèi.
Po zapájení souèástek výkonový
zesilovaè oivíme. Výkonové obvody
IO6 a IO7 pøipevníme pøes izolaèní slídové podloky, potøené silikonovou
vazelínou, k dostateènì dimenzovanému chladièi.
Po pøipojení napájecího napìtí bychom mìli namìøit v kadé vìtvi napájení klidový proud asi 100 mA a
výstupní stejnosmìrné napìtí na výstupních svorkách zesilovaèe by se
mìlo pohybovat v rozmezí 0 a 20
mV. Napìtí samozøejmì mùeme namìøit a po asi 3 s, kdy bychom mìli
slyet tlumené, ale pøesto postøehnutelné cvaknutí relé.
Pokud uvedené hodnoty nenamìøíte, je nutné okamitì zesilovaè vypnout a zaèít hledat pøíèinu problému.
Nejèastìjí závadou bývá nedostateènì pøipájený rezistor R10.
Pokud je ve v naprostém poøádku
a chladiè se nadmìrnì neohøívá, mùeme vyzkouet koncový stupeò dotekem prstu na rezistor R9 a R23. V reproduktorech bychom mìli slyet
brum. Zesilovaè je dostateènì stabilní
a nemìl by vykazovat ádné obtíe pøi
uvádìní do chodu.
Seznam souèástek
výkonového zesilovaèe
(zesilovaèe A a C)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R51
100 kΩ
R2, R52
1 MΩ
R3, R7, R53, R57
10 kΩ
R4, R54
470 Ω

R5, R55
R6, R16,
R24 (R66), R56
R8, R58
R9, R23
R10, R11, R12,
R34 (R38), R35
(R39), R36 (R40)
R13, R33 (R37)
R14, R32 (R36)
R15, R37 (R41)

220 kΩ
390 kΩ
220 Ω
4,7 kΩ
22 kΩ
680 Ω
3,9 Ω
10 Ω/2 W

Kondenzátory
C1, C40
10 µF/25 V, SKR
C4 (C71),
C9 (C91)
47 pF/100 V, keram.
C5, C42
330 pF/100 V, keram.
C6, C7,
C8, C14,
C15, C56,
C57, C58
47 µF/25 V, SKR
C18, C41
C60, C61
C80, C81
100 nF/40 V, keram.
Cívky
L1, L2

viz text

Polovodiče
D1, D2, D51, D52
D4, D54
ZD1, ZD2 (ZD51)
T1, T3, T51, T53
T4, T54
T2, T52
IO6, IO7

1N4148
1N4002
BZX85/12
BC547 (KC238)
BC557 (KC308)
BC517 (BC337-40)
LM3875

Ostatní součástky
RE1, RE2
(RE51)
RP421012 (RT424012,
Omron, Finder, Siemens), relé 12 V=
chladiè
ZH 610

Obr. 3. Korekční
zesilovač (zesilovač A)
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Korekèní zesilovaè
Tøetím krokem je osazení a oivení
korekèního zesilovaèe. Schéma zapojení je na obr. 3. Korekèní zesilovaè je
tvoøen velice dobrým a snad ji známým a populárním integrovaným obvodem LM1036N, který je svými parametry (odstup signál/um, zkreslení,
pøebuditelnost apod.) a funkcemi právem zaøazen do tøídy hifi. Pro zvìtení
komfortu obsluhy byla v korekèním
zesilovaèi doplnìna funkce WIDE, tj.
rozíøení stereofonní báze.
Obvod LM1036N je urèen k pouití
v jakostních nf zesilovaèích se vstupy
pro tuner, gramofon, pøehravaè CD,
magnetofon apod. Obvod má v jednom pouzdøe oba stereofonní kanály.
Relativní zesílení na nízkých a vysokých kmitoètech mùe být samoèinnì nastaveno tak, e posluchaè mùe
zmenovat zesílení (hlasitost reprodukce), ani by se pozorovatelnì mìnila barva zvuku - jedná se tedy o jakousi fyziologickou regulaci hlasitosti
(loudness).
Zmìnami hodnot souèástek, pøipojených zevnì k integrovanému obvodu, mùe uivatel upravovat kmitoètové charakteristiky korekcí podle svých
poadavkù a zvyklostí, a to ve znaèném irokém rozsahu. Tím se stává
korekèní zesilovaè velice univerzálním.
Pro zvìtení odstupu uiteèného
signálu od brumu je do napájecího
obvodu korekèního zesilovaèe a elektronického pøepínaèe vstupù vloen
filtr napájecího napìtí s tranzistorovým násobièem kapacity. Filtr je tvo-

øen elektrolytickým kondenzátorem
C35, keramickým kondenzátorem
C36, rezistory R27 a R28 a tranzistorem T5. Poadované výstupní napìtí
filtru (+12 V) nastavíme odporem rezistoru R28.
Dostateèný vstupní odpor a poadované napìové zesílení korekèního
zesilovaèe je dosaeno pouitím oddìlovacích zesilovaèù napìtí s IO5A a
IO5B. IO5 je dvojice známých operaèních zesilovaèù øady NE5532A. Tyto
zesilovaèe se vyznaèují velmi malým
umem a jsou výrobcem pøedurèené
pro nízkofrekvenèní aplikace.
Ke galvanickému oddìlení vstupního signálu od neinvertujících vstupù
IO5A a IO5B jsou pouity elektrolytické kondenzátory C23 a C24. Pøedpìtí
pro neinvertující vstupy je získáno
z odporového dìlièe napìtí s rezistory
R136 a R133. Pøedpìtí je filtrováno
elektrolytickým kondenzátorem C21.
Napájecí napìtí pro operaèní zesilovaèe je vysokofrekvenènì blokováno
keramickým kondenzátorem C20.
Napìové zesílení oddìlovacích
zesilovaèù je nastaveno odpory rezistorù R134, R135 a R140, R141 na velikost 10. Zesilovaèe jsou kmitoètovì
kompenzovány keramickými kondenzátory C120 a C125. Pokud bychom
poadovali jiné napìové zesílení, lze
zesílení upravit bez vìtích obtíí zmìnou odporu rezistorù R135 a R141.
Zmenením odporu se zesílení zvìtí,
zvìtením odporu se naopak zmení.
Zesílení vak volte uválivì, protoe
korekèní zesilovaè LM1036N je pøi
velkém zesílení oddìlovacího zesilovaèe znaènì vybuzen a nemá ádnou

rezervu k pøípadnému pøebuzení signálem.
Protoe obvod LM1036N nemá funkci WIDE (rozíøení stereofonní báze),
byla tato funkce zajitìna propojením
vhodných bodù oddìlovacích zesilovaèù levého a pravého kanálu rezistorem R17 pøes spínací tranzistor T6
(PMOS). Hradlo tranzistoru T6 se
ovládá signálem na vývodu W.
Stereofonní signál z oddìlovacích
zesilovaèù se pøivádí na vývody 2 a 19
IO2 pøes oddìlovací svitkové kondenzátory C123 a C131. Výstupní signály
jsou na vývodech 8 a 13 a jsou galvanicky oddìleny elektrolytickými kondenzátory C127 a C134. Kapacita
tìchto kondenzátorù závisí na vstupním odporu následujícího stupnì a
obvykle se volí v jednotkách mikrofaradù. Ke správné polarizaci výstupních elektrolytického kondenzátorù
jsou v obvodu zapojeny rezistory R26
a R25.
Souèástí integrovaného obvodu
LM1036N je i Zenerova dioda, která
udruje na vývodu 17 stabilní stejnosmìrné napìtí Uref o velikosti 5,2 a
5,4 V. Z vývodu 17 lze odebírat proud
a 5 mA. Vnitøní referenèní napìtí se
pouívá k øízení hlasitosti, hloubek,
výek a stereováhy.
Dovolené provozní napájecí napìtí
obvodu LM1036N je 9 a 16 V, spotøeba proudu je typicky 35 mA pøi napájecím napìtí 12 V. Napájecí napìtí
obvodu IO2 je filtrováno keramickým
kondenzátorem C30 a rezistorem
R22. Vstupní uiteèný signál IO2 je
maximálnì 1,6 V, vstupní impedance
IO2 je 30 kΩ. Maximální efektivní vý-

Obr. 4. Přepínač vstupů (zesilovač A)

Konstrukční elektronika A Radio - 3/99

7

stupní napìtí na vývodech 8 a 13 (pøi
kmitoètu 1 kHz a pøi napájecím napìtí
12 V) je 1,5 V. Výstupní odpor IO2 na
vývodech 8 a 13 je pøi kmitoètu 1 kHz
maximálnì 20 Ω, take spoj k výkonovému zesilovaèi mùe být prakticky libovolnì dlouhý. Celkové harmonické
zkreslení obvodu LM1036N je typicky
0,06 % pøi napájecím napìtí 12 V, pøi
kmitoètu 1 kHz, pøi efektivním vstupním napìtí 1,0 V a pøi maximálním zesílení. Odstup signál/um je typicky
80 dB v pásmu 100 Hz a 20 kHz pøi
maximálním zisku a 64 dB pøi zmenení maximálního zisku o 20 dB. Kmitoètová charakteristika obvodu pøi nastavení potenciometrù do støedu
odporové dráhy je rovná (±1 dB)
do kmitoètu 250 kHz. Oddìlení kanálù
je -80 dB na kmitoètu 1 kHz. Ovládací
proudy na vývodech 4, 7, 9, 12 a 14
jsou typicky 1 µA, take v ovládacích
obvodech mohou být pouity souèástky s velkým odporem.
Zisk LM1036N je 0 dB (tj. zesílení je
rovno jedné), jsou-li spojeny vývody
12 a 17. Rozdíl v zisku kanálù není
vìtí ne 1 dB. Rozsah regulace zisku

je 75 dB. Rozsah regulace hloubek a
výek je na kmitoètech 40 Hz a 16
kHz ±15 dB. Spojením vývodù 7 a 12
IO2 zapojíme fyziologickou regulaci
hlasitosti. Vyváení obou kanálù stereováhy je dosaeno pøi napìtí o velikosti Uref /2. Kmitoètové charakteristiky regulátorù barvy zvuku (hloubek
a výek) jsou závislé na kapacitách
pouitých kondenzátorù (C124 a
C132 pro výky a C126 a C133 pro
hloubky).
V obvodu øízení stejnosmìrného
napìtí jsou pro potlaèení ruivých sloek øídícího napìtí zapojeny na vývodech bìcù regulaèních potenciometrù èlánky RC, tj. rezistory R131, R138,
R142 a R143 a kondenzátory C128,
C129 , C135 a C136. Pro filtraci napìtí uvnitø obvodu jsou pouity elektrolytické kondenzátory C121, C122 a
C130. Pro lepí a jemnìjí vyuití odporové dráhy potenciometru hlasitosti
P1 byla stejnosmìrná úroveò napìtí
posunuta køemíkovou diodou D4. Tím
se také zmení rozsah regulace hlasitosti na ménì ne 80 dB, ale to není
vùbec na závadu.

Po osazení souèástek korekèního zesilovaèe na desku s plonými
spoji a po zapnutí napájecího napìtí
bychom mìli namìøit klidový proud
v rozmezí 40 a 50 mA. V reproduktorových soustavách bychom pøi nastavení regulátoru výek a hlasitosti na
maximum mìli uslyet výraznìjí nárùst umu. Po doteku prstu na vývody
3 a 5 integrovaného obvodu IO2 bychom v reproduktorech mìli slyet
podstatnì silnìjí brum. Na vstupy korekèního zesilovaèe mùeme pøivést
uiteèný signál a vyzkouet funkci korekèního a výkonového zesilovaèe
v obou kanálech.
Seznam souèástek
korekèního zesilovaèe
(zesilovaè A)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R9, R23
R17, R135, R141
R18
R19
R21, R22

Obr. 5. Obrazec plošných spojů zesilovače A
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4,7 kΩ
1 kΩ
100 kΩ
1 MΩ
47 Ω

R25, R26
R131, R138,
R142, R143
R132, R139
R133, R134,
R136, R140

22 kΩ
47 kΩ
68 kΩ
10 kΩ

Kondenzátory
C20, C30,
C128, C129,
C135, C136
C21, C22,
C26, C122,
C130
C23, C24
C120, C125
C121
C123, C131
C124, C132
C126, C133
C127, C134

220 nF/40 V, keram.
10 µF/35 V, SKR
2,2 µF/50 V, SKR
22 pF/100 V, keram.
47 µF/25 V, SKR
470 nF, fóliový
10 nF, fóliový (výky)
390 nF, fóliový (basy)
4,7 µF/50 V, SKR

Polovodiče
D4
T6
T7
IO2
IO5

1N4148
BS208
BC557C
LM1036N (LM1035N)
NE5532A

Ostatní součástky
P1, P2,
P3, P4
50 kΩ/N-32b, TP 160A

Pøepínaè vstupù
Posledním krokem v osazování a
oivování zesilovaèe je pøepínaè vstupù s korekèním pøedzesilovaèem pro
magnetodynamickou pøenosku. Schéma pøepínaèe vstupù je na obr. 4.
Pøepínaè vstupù je elektronický a
vyuívá obvod TDA1029 (IO4), který
umoòuje pøepínání ètyø vstupù a
u nìho je jeden vstup pøedvolen. Jednotlivé vstupy se pøepínají pøipojováním vývodù 11, 12 a 13 IO1 na zem
(GND). Pokud není ádný z uvedených vývodù spojen se zemí, je nastaven pøedvolený vstup. Jako pøedvolbu, tj. jako vstup, který se automaticky
pøepne po zapnutí zesilovaèe, jsme si
urèili vstup TAPE pro signál z magnetofonu. Ke správné funkci pøepínaèe
jsou nezbytné rezistory R29A a
R29H, které jsou integrovány v odporové síti. Dále potøebujeme nezbytnì
nutné vstupní oddìlovací svitkové (fóliové) kondenzátory a filtraèní elektrolytický kondenzátor C105, který filtruje

ruivé sloky vnitøního referenèního
napìtí obvodu IO4. Výstupní signál
z pøepínaèe vstupù je veden do korekèního zesilovaèe, èást signálu je
pøes oddìlovací svitkové kondenzátory C109 a C118 a oddìlovací rezistory
R122 a R106 vedena na konektor DIN
k dalímu vyuití.
Korekèní zesilovaè pro magnetodynamickou pøenosku je osazen,
stejnì jako oddìlovací zesilovaè v korekèním zesilovaèi, dvojitým operaèním zesilovaèem s malým umem
NE5532AN (IO3). Tento typ operaèního zesilovaèe významnì zmenuje
neádoucí ruivé signály a zvìtuje
odstup signál/um, co u vstupu pro
magnetodynamickou pøenosku je
nanejvý ádoucí. Dále bude popsána cesta signálu z pøenosky v levém kanálu.
Vstupní signál z magnetodynamické pøenosky je veden pøes elektrolytický kondenzátor C101 na neinvertující
vstup IO3B. Rezistor R101 zatìuje
pøenosku pøedepsaným odporem.
Rezistor R116 spolu se vstupní kapacitou zesilovaèe tvoøí dolní propust,
která zabraòuje pronikání signálu
støedovlnných vysílaèù do zesilovaèe.

Obr. 6. Rozmístění součástek zesilovače A na desce s plošnými spoji
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Pøedpìtí je na neinvertující vstup
IO3B zavedeno oddìlovacím rezistorem R115 z dìlièe napìtí, sloeného
z rezistorù R102 a R114 a z filtraèního
kondenzátoru C37.
Potøebné èasové konstanty podle
køivky RIAA zajiují pøesné rezistory
R104 a R105 (s tolerancí 1 %) a svitkové kondenzátory C102 a C103
(s tolerancí 5 %). Napìové zesílení
je nastaveno rezistorem R103 a je
moné ho v urèitých mezích mìnit.
Galvanicky je napìová zpìtná vazba
oddìlena elektrolytickým kondenzátorem C33.
Napájecí napìtí zesilovaèe je dobøe filtrováno tranzistorovým násobièem kapacity s tranzistorem T8. Násobiè dále obsahuje elektrolytický
kondenzátor C52, keramický kondenzátor C38 a rezistory R107 a
R109. Výstupní napìtí násobièe kapacity na emitoru T8 se nastaví rezistorem R109.
Za vstupy, urèené pro tuner (TUN),
magnetofon (TAPE) a pøehravaè CD
(CD), jsou zaøazeny odporové dìlièe
napìtí, které bez velkých obtíí umoòují nastavit citlivosti jednotlivých
vstupù zesilovaèe tak, abychom pøi
pøepínání zdrojù signálu nemuseli neustále mìnit polohu potenciometru
pro ovládání hlasitosti z dùvodu nestejné velikosti vstupních signálù.
Prakticky je nutno pøizpùsobit citlivosti vstupù TAPE, TUN a CD citlivosti korekèního zesilovaèe pro
magnetodynamickou pøenosku, protoe citlivost vstupu pro pøenosku
nelze mìnit.
Po osazení souèástek pøepínaèe
vstupù na desku s plonými spoji
zkontrolujeme osciloskopem prùchod
signálu.
Seznam souèástek
pøepínaèe vstupù
(zesilovaè A)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R20
22 Ω
R21
47 Ω
R27, R102, R106,
R107, R114, R122 10 kΩ
R28, R109
1,8 kΩ
R29
8x 470 kΩ,
rezistorová sí
R30, R31
1,2 kΩ
R101, R128
47 kΩ
R104, R120
150 kΩ
R105, R121
15 kΩ
R106, R119
270 Ω
R108, R115
82 kΩ
R110, R112, R117,
R124, R126, R129 100 kΩ
R111, R113, R123,
R125, R127, R130 2,2 a 22 kΩ
R116, R118
4,7 kΩ
Kondenzátory
C20, C37
220 nF/40 V, keram.
C25, C35,
C52, C105 100 µF/16 V, SKR
C27, C28
330 pF/100 V, keram.
C33, C53
10 µF/35 V, SKR
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Obr. 7. Přepínač funkcí (zesilovače A, B a D)
C36, C38,
C108
C101, C111
C102, C113
C103, C114
C104, C106,
C107, C109,
C110, C115,

100 nF/40 V, keram.
2,2 µF/50 V, SKR
22 nF, fóliový
4,7 nF, fóliový

C116, C117,
C118, C119 220 nF, fóliový
Polovodiče
T5
T8
IO3
IO4

BC337-40
BC547B
NE5532AN(AP)
TDA1029

Obr. 8. Obrazec plošných spojů přepínače funkcí (zesilovače A, B a D)

Obr. 9. Rozmístění součástek přepínače funkcí na desce s plošnými spoji
(zesilovače A, B a D)
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Konstrukce zesilovaèe
Obrazec ploných spojù hifi zesilovaèe A je na obr. 5, rozmístìní souèástek na desce s plonými spoji je na
obr. 6.
Deska obsahuje napájecí zdroj
(bez síového transformátoru), výkonový a korekèní zesilovaè a pøepínaè
vstupù.
Desku pøed a po zapájení souèástek peèlivì zkontrolujeme. Souèástky
osazujeme v poøadí podle pøedchozího popisu a funkèní bloky prùbìnì
oivujeme.
Po zapájení vech souèástek mùeme promìøit stejnosmìrná napìtí
na výstupech jednotlivých integrovaných obvodù vùèi spoleènému vodièi
napájení (zemi). Tato stejnosmìrná napìtí by se mìla pohybovat v rozmezí
5,9 a 6,1 V, na výstupech integrovaných obvodù výkonového zesilovaèe
musí být stejnosmìrné napìtí nulové!
Pokud ve souhlasí, mùeme vyzkouet, jak zesilovaè hraje (bez monosti pøepínání vstupù).
Pokud budeme s výsledkem práce
spokojeni, mùeme pokraèovat v osazování desky pøepínaèe funkcí a indikátoru vybuzení. Tyto desky budeme
potøebovat pro sestavení úplného zesilovaèe.

Pøepínaè funkcí
Schéma elektronického pøepínaèe
funkcí a zdrojù vstupních signálù je na

obr. 7. Elektronické pøepínání vstupù
je realizováno integrovaným obvodem
CD4028 (IO1), který je v podstatì dekadický dekóder BCD kódu. Rezistory
R1 a R4 jsou nezbytné pracovní rezistory tohoto obvodu. Pøi stisknutí
jednoho z tlaèítek TL1 a TL4 se pøivádí na pøísluný vstup dekodéru vysoká úroveò (log. 1).
Kondenzátor C1 zajiuje pøedvolbu vstupu TUNER pøi zapnutí zesilovaèe. Pøi zapnutí napájení vznikne na kondenzátoru C1 napìová
pièka, která aktivuje vstup A obvodu IO1. Výstupní signál z IO1 sepne pøes rezistor R5 tranzistor T1 a
rozsvítí se LED D7. Velikost protékajícího proudu touto LED urèuje
rezistor R6.
Dioda D1 zabezpeèuje zpìtnou
vazbu z výstupu 14 IO1 na vstup A,
která pøidrí vstup A v úrovni log. 1
do doby, ne pøijde impuls z nìkterého tlaèítka na vstupy B a D IO1. Impulsem se sepne pøísluný z tranzistorù T2 a T4. Diody D2 a D4 pøidrí
tento tranzistor trvale sepnutý a do
okamiku, kdy se stiskne dalí tlaèítko
atd. Tento dìj se mùe neustále opakovat.
K zapínání funkce WIDE a FYZIOLOGIE slouí tlaèítka TL5 a TL6, které
jsou zapojené k obvodu typu CMOS
4011 (IO2). Obvod 4011 obsahuje
ètveøici hradel, která jsou zapojená
jako klopné obvody. Èlánky R14, C3
a R16, C5 eliminují zákmity kontaktù tlaèítek.

Klopné obvody jsou zapojeny tak,
e pøi zapnutí zesilovaèe se automaticky navolí funkce FYZIOLOGIE a
WIDE. Pokud bychom chtìli pøi zapnutí zesilovaèe navolit jiné funkce,
lze upravit zapojení obvodu pøepojením rezistorù R13 a R19 na vývody 3
a 10 IO2. Po praktických zkuenostech jsem zvolil pøedvolbu funkcí, která je zde navrená.
Obrazec ploných spojù pøepínaèe
funkcí je na obr. 8, rozmístìní souèástek na desce s plonými spoji je na
obr. 9. Osazení a oivení desky nemùe èinit prùmìrnì zdatným konstruktérùm nejmení problémy. Je
nutno mít jen na pamìti, e pracujete
s obvody typu CMOS.
Seznam souèástek
pøepínaèe funkcí
(pro zesilovaèe A, B a D)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R2, R3, R4,
R5, R7, R9, R11,
R13, R19
47 kΩ
R6, R8, R10, R12,
R17, R18
680 Ω
R14, R15, R1 6
680 kΩ
R21
100 kΩ
Kondenzátory
C1, C3, C5 100 nF/40 V, keram.
C6
2,2 µF/50 V, SKR
Polovodiče
D1, D2, D3, D4

KA222

Obr. 10. Indikátor vybuzení (zesilovače A, B, C, D a E)
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Obr. 11. Obrazec plošných spojů indikátoru vybuzení (zesilovače A, B, C, D a E)

Obr. 12. Rozmístění součástek indikátoru vybuzení na desce s plošnými spoji
(zesilovače A, B, C, D a E)
D7, D8, D9,
D10, D11, D12
T1, T2, T3,
T4, T5, T6
IO1
IO2

KC238B (C)
CMOS 4028
CMOS 4011

Ostatní součástky
TL1 a TL6

mikrotlaèítka

LED èerv., 5 mm

Indikátor vybuzení
Posledním dílem této stavebnice je
indikátor vybuzení reproduktorových
soustav. Indikátor je osazen moderním integrovaným obvodem LM3915,
který se vyznaèuje logaritmickým
prùbìhem stupnice.
Na stránkách odborných èasopisù
bylo popsáno ji mnoho tìchto indikátorù, které byly zapojeny jako pùlvlnné, tj. indikovaly pouze napìtí kladných pièek signálu a zápornou
pùlvlnu ignorovaly. Abychom objektivnì a s dostateènou pøesností indikovali signál v obou pùlvlnách uiteèného signálu, je nutno pouít
indikátor s dvoucestným usmìrnìním. Schéma indikátoru vybuzení je
na obr. 10. Oba kanály indikátoru pracují shodnì, dále bude popsána funkce levého kanálu.
Signál z výstupních svorek koncového zesilovaèe je pøivádìn pøes
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rezistor R1 na vývod 6 IO1B. Operaèní zesilovaè IO1B (typu MA1458) je
zapojen jako invertující zesilovaè a
jeho zesílení lze podle potøeby upravit
zmìnou odporu rezistoru R1.
Napájení operaèních zesilovaèù
IO1 i IO2 je odvozeno z napájení výkonového zesilovaèe a je stabilizováno Zenerovými diodami ZD1 a ZD2.
Pracovní proud diod ZD1 a ZD2 (asi
28 mA bez zátìe) je nastaven rezistory R4 a R10 podle skuteèné velikosti
stejnosmìrného napájecího napìtí výkonového zesilovaèe.
Za napìovým zesilovaèem IO1B
následuje celovlnný usmìròovaè s diodami D1 a D3. Usmìrnìné pùlvlny
signálu z diod sèítá souètový zesilovaè IO1A. Na výstupu 1 IO1A je ji
dvoucestnì usmìrnìný signál.
Z výstupu IO1A je signál zaveden
do pièkového detektoru, tvoøeného
diodou D2, rezistorem R5 a elektrolytickým kondenzátorem C1. Èasová
konstanta èlánku R5, C1 zabezpeèuje
zpodìné zhasínání indikaèních LED
po odeznìní pièky signálu. Zvìtením
kapacity elektrolytického kondenzátoru C1 lze toto zpodìní prodlouit.
Napìtí ze pièkového detektoru je
indikováno dnes ji klasickým desetibodovým indikátorem s logaritmickou
stupnicí s obvodem LM3915 (IO2).
Referenèní napìtí IO2 je odvozené
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z napájecího napìtí +25 V a je filtrováno rezistorem R3 a elektrolytickým
kondenzátorem C4.
Udaj indikátoru vybuzení se zobrazuje na dvou páskových zobrazovaèích U1 a U2. Kadý zobrazovaè je
sestaven z jedenácti jednotlivých LED
- z devíti zelených (ze), jedné luté (zl)
a jedné èervené (ru). Diody by mìly
být difuzní s dobrou úèinností, jejich
tvar je libovolný podle vkusu.
Pro zmenení výkonového namáhání obvodu IO2 pøi funkci zobrazovaèe v páskovém reimu je pro napájení
indikaèních LED pouit samostatný
plastový stabilizátor IO3 typu 7806
s filtraèním elektrolytickým kondenzátorem C125.
S uvedenými odpory rezistorù je
indikátor nastaven do výkonu 50 W
(pøi výkonu 50 W do impedance 4 Ω
svítí vechny LED kromì èervené).
Citlivost indikátoru je moné zmìnit
volbou jiné velikosti odporu rezistorù
R1 nebo R35.
Odporem rezistoru R20 je nastaven pracovní proud indikaèních
LED v zobrazovaèích U1 a U2 na asi
15 mA. Pøi tomto proudu je svit LED
dostateèný a vyhovující.
Obrazec ploných spojù indikátoru
vybuzení je na obr. 11, rozmístìní
souèástek na desce s plonými spoji
je na obr. 12.
Po osazení souèástek na desku
s plonými spoji pøipojíme napájecí
napìtí a zmìøíme klidový napájecí
proud, který by mìl být v kladné vìtvi
asi 50 mA a v záporné vìtvi 10 mA.
Svítit by mìly jen první LED zelené
barvy v obou kanálech indikátoru.
Seznam souèástek
indikátoru vybuzení
(pro zesilovaèe A, B, C, D a E)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R2, R6, R7,
R8, R9, R21,
R22, R26, R27,
R28, R29
10 kΩ
R3
47 Ω
R4, R10
470 Ω
R5, R25
47 kΩ
R11
39 Ω/2 W
R20, R40
1 kΩ
R35, R55
6,8 kΩ
R36
120 Ω
Kondenzátory
C1, C21
2,2 µF/50 V, SKR
C2, C3
220 nF/40 V, keram.
C4
47 (100) µF/25 V, SKR
C5, C6
100 nF/40 V, keram.
C7
100 µF/16 V, SKR
Polovodiče
D1, D2, D3,
D21, D22, D23
U1, U2
ZD1, ZD2
IO1, IO21
IO2, IO22
IO3

1N4148
páskové zobrazovaèe LED
BZX85/12
MA1458
LM3915
7806

silovaèe B je na obr. 16, rozmístìní
souèástek na desce s plonými spoji
je na obr. 17.
Postup stavby a oivování zesilovaèe B je stejné jako u zesilovaèe A.
Pro sestavení úplného zesilovaèe
budeme potøebovat jetì desky pøepínaèe funkcí a indikátoru vybuzení,
které jsou popsány na str. 11 a 12.

Závìr
Po oivení vech obvodù desky vzájemnì propojíme a mùeme kompletnì vyzkouet, jak zesilovaè vlastnì
hraje a funguje v celé výkonové íøí.
Takté vyzkouíme vechny doplòkové funkce, jako jsou elektronické
pøepínání vstupù, WIDE a FYZIOLOGIE a indikátor vybuzení.

Výkonový zesilovaè

Zesilovaè B (2x 40 W)

Schéma výkonového zesilovaèe je
na obr. 13.
Nf signál je zesilován monolitickými výkonovými zesilovaèi IO6 a IO7
typu LM3875 zcela stejnì, jako v zesilovaèi A.
Cívky L1 a L2 jsou samonosné a
jsou zhotoveny navinutím deseti závitù mìdìného drátu o prùmìru 1 mm
s lakovou izolací na prùmìr 8 mm.
Do cívek jsou vloeny a pøipájeny rezistory R15 a R37.
Obvod ochrany reproduktorù je zapojen shodnì jako v zesilovaèi A a
rovnì funkce obvodu je shodná. Na
rozdíl od zesilovaèe A, v jeho výkonovém zesilovaèi jsou pouity dva
shodné obvody ochrany pro kadý kanál zvlá, je v zesilovaèi B pouit
pouze jediný obvod ochrany, spoleèný
pro oba kanály.
Na vstup obvodu ochrany se pøivádìjí souèasnì výstupní napìtí z obou
kanálù pøes souètové rezistory R1 a
R23 a pøi porue jsou reproduktory
odpojovány oddìlenými kontakty jediného relé.

Pro ponìkud ménì movité radioamatéry si dovolím nabídnout zesilovaè B, který se od pøedcházejícího
zesilovaèe A lií pouze tím, e obvod ochrany reproduktorù ve výkonovém zesilovaèi je pro oba kanály spoleèný a obsahuje jen jedno relé.
Zesilovaè B má zcela shodné
vlastnosti jako zesilovaè A a platí pro
nìj technické údaje na str. 4.
Napájecí zdroj zesilovaèe B je
shodný s napájecím zdrojem zesilovaèe A a platí pro nìj schéma na obr. 1,
popis funkce na str. 4 a seznam souèástek napájecího zdroje na str. 5.
Korekèní a vstupní zesilovaè jsou
zapojeny stejnì jako u pøedchozího
zesilovaèe A, protoe vak mají jinak
oèíslované souèástky, jsou zde uvedena odpovídající schémata a seznamy souèástek.
Napájecí zdroj (bez síového
transformátoru), výkonový a korekèní
zesilovaè a pøepínaè vstupù jsou
uspoøádány na jediné desce s plonými spoji. Obrazec ploných spojù ze-

Seznam souèástek
výkonového zesilovaèe
(zesilovaèe B)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R23
100 kΩ
R2
1 MΩ
R3, R7
10 kΩ
R4
390 Ω
R5
220 KΩ
R6, R16,
390 kΩ
R8
150 Ω
R10, R11, R12,
R34, R35, R36
22 kΩ
R13, R33
680 Ω
R14, R32
3,9 Ω
R15, R37
10 Ω/2 W
R54, R58
4,7 kΩ
Kondenzátory
C1, C40
10 µF/25 V, SKR
C4, C9
2,2 µF/50 V, SKR
C5, C42
330 pF/100 V, keram.
C6
100 µF/16 V, SKR
C7, C8,
C14, C15
47 µF/25 V, SKR
C18, C41
C60, C61
C80, C81
100 nF/40 V, keram.
C19, C71
47 pF/100 V, keram.
Cívky
L1, L2

viz text

Polovodiče
D1, D2
D4
ZD1
T1, T3
T4

1N4148
1N4002
BZX85/12
BC547
BC557

4

C18

BC337-40

Obr. 13. Výkonový zesilovač (zesilovač B)
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Obr. 14. Korekční zesilovač
(zesilovač B)

T2
IO6, IO7

BC337-40
LM3875

Ostatní součástky
RE1 RP421012 (RT424012, Omron,
Finder, Siemens), relé 12 V=
chladiè
ZH 610

Korekèní zesilovaè
Schéma korekèního zesilovaèe je
na obr. 14.
Korekèní zesilovaè je osazen obvodem LM1036N a jeho zapojení a
funkce je stejná jako v zesilovaèi A.

Obr. 15. Přepínač vstupů (zesilovač B)
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Seznam souèástek
korekèního zesilovaèe
(zesilovaè B)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R17, R74, R79
1 kΩ
R18
100 kΩ

R19
R21, R22
R24, R70,
R25, R26
R27, R56
R71, R77
R72, R73,
R75, R78
R76, R80

1 MΩ
47 Ω
22 kΩ
4,7 kΩ
68 kΩ
10 kΩ
47 kΩ

Kondenzátory
C20, C30,
C73, C74,
C82, C83
220 nF/40 V, keram.
C21, C22,
C26, C75,
C86
10 µF/35 V, SKR
C23, C24
2,2 µF/50 V, SKR
C64, C69
22 pF/100 V, keram.
C65
47 µF/25 V, SKR
C67, C76
470 nF, fóliový
C68, C77
10 nF, fóliový
C70, C78
390 nF, fóliový
C72, C79
4,7 µF/50 V, SKR
Polovodiče
D3
T6

1N4148
BS208

T7
IO2
IO5

BC557C
LM1036N (LM1035N)
NE5532A

Ostatní součástky
P1, P2,
P3, P4
50 kΩ/N-32b, TP 160A

Pøepínaè vstupù
Schéma pøepínaèe vstupù je na
obr. 15.
Pøepínaè vstupù je osazen obvodem TDA1029 a jeho zapojení a funkce je stejná jako v zesilovaèi A.
Seznam souèástek
pøepínaèe vstupù
(zesilovaè A)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R20
22 Ω
R21
47 Ω
R27, R39, R43,
R44, R51, R61
10 kΩ
R28, R46
1,8 kΩ
R29
8x 470 kΩ,
rezistorová sí

R30, R31
R38, R56
R40, R57
R41, R59
R42, R60
R45, R52
R47, R49, R55,
R63, R65, R68
R48, R50, R62,
R64, R66, R69
R53, R67

1,2 kΩ
47 kΩ
270 Ω
150 kΩ
15 kΩ
82 kΩ
100 kΩ
2,2 a 22 kΩ
4,7 kΩ

Kondenzátory
C20, C37
220 nF/40 V, keram.
C25, C35,
C46, C54
100 µF/16 V, SKR
C27, C28
330 pF/100 V, keram.
C29, C55
22 nF, fóliový
C33, C53
10 µF/35 V, SKR
C36, C38,
C49
100 nF/40 V, keram.
C43, C52
2,2 µF/50 V, SKR
C44, C56
4,7 nF, fóliový
C45, C47,
C48, C50,
C51, C52,
C57, C58,
C59, C63
220 nF, fóliový

Obr. 16. Obrazec plošných spojů zesilovače B
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Polovodiče
T5
T8
IO3
IO4

BC337-40
BC547B
NE5532AN
TDA1029

Zesilovaè C (2x 40 W)
Jako dalí ukázku si pøedstavíme
úplný stereofonní zesilovaè, jeho parametry jsou díky pouitému korekènímu zesilovaèi zaøazeny do støední tøídy.
Zesilovaè C má a na ponìkud
horí odstup signál/um a absenci
funkce FYZIOLOGIE (fyziologické
regulace hlasitosti) stejné vlastnosti
jako zesilovaè A a platí pro nìj technické údaje na str. 4.
V korekèním zesilovaèi je pouit integrovaný obvod typu KA2107. Tento
IO má ponìkud vìtí um ne LM1036
(um obvodu KA2107 je pøiblinì na
úrovni umu obvodu TDA1524) a neumoòuje funkce rozíøení stereofonní
báze (WIDE) a fyziologické regulace
hlasitosti (FYZIOLOGIE).
Funkci WIDE je mono v korekèním zesilovaèi doplnit propojením

vhodných bodù oddìlovacích zesilovaèù levého a pravého kanálu rezistorem a spínacím tranzistorem. Fyziologickou regulaci hlasitosti signálu
doplnit nelze, to vak v mnoha pøípadech nemusí být na závadu, protoe
kmitoètovou charakteristiku pøi zmìnì
hlasitosti mùeme korigovat potenciometry pro ovládání basù a výek.
Napájecí zdroj zesilovaèe C je
shodný s napájecím zdrojem zesilovaèe A a platí pro nìj schéma na obr. 1,
popis funkce na str. 4 a seznam souèástek napájecího zdroje na str. 5.
Výkonový zesilovaè zesilovaèe C
je shodný s výkonovým zesilovaèem
zesilovaèe A a platí pro nìj schéma
na obr. 2, popis funkce na str. 5 a seznam souèástek výkonového zesilovaèe na str. 5. Na schématu platí pro
zesilovaè C oznaèení souèástek v závorkách.
Korekèní zesilovaè je novì zapojen a je zde uvedeno jeho schéma a
seznam souèástek.
Vstupní zesilovaè má stejné zapojení jako u zesilovaèe A, protoe vak
má jinak oèíslované souèástky, je zde
uvedeno odpovídající schéma a seznam souèástek.

Napájecí zdroj (bez síového
transformátoru), výkonový a korekèní
zesilovaè a pøepínaè vstupù jsou
uspoøádány na jediné desce s plonými spoji. Obrazec ploných spojù zesilovaèe C je na obr. 20, rozmístìní
souèástek na desce s plonými spoji
je na obr. 21.
Postup stavby a oivování zesilovaèe C je stejné jako u zesilovaèe A.
Pro sestavení úplného zesilovaèe
budeme potøebovat jetì desky pøepínaèe funkcí a indikátoru vybuzení,
které jsou popsány na str. 11 a 12.
Pokud nevyuijeme funkci WIDE,
postaèí k doplnìní zesilovaèe C zjednoduený pøepínaè funkcí, který je popsán dále.

Korekèní zesilovaè
Schéma korekèního zesilovaèe je
na obr. 18.
Korekèní zesilovaè je osazen integrovaným obvodem KA2107 (IO2).
Tento obvod potøebuje ke své funkci
jen minimum vnìjích souèástek,
které jsou pøevánì pouity jako
odruovací èleny pro zvìtení stability zapojení.

Obr. 17. Rozmístění součástek zesilovače B na desce s plošnými spoji
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Pøed IO2 je pøedøazen oddìlovací
zesilovaè s IO3 typu NE5532, který poskytuje potøebné zesílení signálu. V oddìlovacím zesilovaèi je také zapojen
obvod pro zajitìní funkce WIDE, která
se zapíná tranzistorem T6. Hradlo tranzistoru T6 se ovládá pøes vývod W signálem z desky pøepínaèe funkcí.

Seznam souèástek
korekèního zesilovaèe
(zesilovaè C)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R17, R135, R141
1 kΩ
R18, R661
5,6 kΩ
R19, R24
4,7 kΩ

R21
R25, R26
R131, R138,
R142, R143
R132, R139
R133,
R134,
R136, R140

47 Ω
22 kΩ
150 Ω
68 kΩ
10 kΩ

4k7

Obr. 18. Korekční zesilovač (zesilovač C)

Obr. 19. Přepínač vstupů (zesilovač C)
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Kondenzátory
C20,
C654,
C690
220 nF/40 V, keram.
C21, C22,
C26
10 µF/35 V, SKR
C23, C24
2,2 µF/50 V, SKR
C30, C660,
C676
100 nF, keram.
C120, C125 22 pF/100 V, keram.
C123, C131 470 nF, fóliový
C127, C134 4,7 µF/50 V, SKR
C656
10 nF, keram.

Pøepínaè vstupù je osazen obvodem TDA1029 a jeho zapojení a funkce je stejná jako v zesilovaèi A.

Polovodiče
T6
IO2
IO5

R30, R35
R31, R102, R106,
R107, R114, R122
R32, R109
R101, R118
R103, R119
R104, R120
R105, R121
R108, R115
R110, R112, R117,
R124, R126, R129
R111, R113, R123,
R125, R127, R130

Seznam souèástek
pøepínaèe vstupù
(zesilovaè C)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R20
R21
R29

BS208
KA2107
NE5532

Ostatní součástky
P1, P2,
P3, P4
10 kΩ/N-32b, TP 160A

Pøepínaè vstupù
Schéma pøepínaèe vstupù je na
obr. 15.

22 Ω
47 Ω
8x 470 kΩ,
rezistorová sí
1,2 kΩ
10 kΩ
1,8 kΩ
47 kΩ
270 Ω
150 kΩ
15 kΩ
82 kΩ
100 kΩ
2,2 a 22 kΩ

R116, R128

Kondenzátory
C20, C37
220 nF/40 V, keram.
C25,
C35,
C105, C112 100 µF/16 V, SKR
C27, C28
330 pF/100 V, keram.
C102, C113 22 nF, fóliový
C33, C53
10 µF/35 V, SKR
C36,
C38,
C108
100 nF/40 V, keram.
C101, C111 2,2 µF/50 V, SKR
C103, C114 4,7 nF, fóliový
C104, C106,
C107, C109,
C110, C115,
C116, C117,
C118, C119 220 nF, fóliový
Polovodiče
T5
T8
IO3
IO4

Obr. 20. Obrazec plošných spojů zesilovače C
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4,7 kΩ

BC337-40
BC547B
NE5532
TDA1029

Zjednoduený
pøepínaè funkcí
Schéma zjednodueného elektronického pøepínaèe funkcí je na
obr. 22.
Zapojení vychází ze schématu pøepínaèe funkcí na obr. 7, od kterého se
lií pouze tím, e byla vyputìna tlaèítka a obvody pro ovládání funkcí
WIDE a FYZIOLOGIE.
Ve zjednodueném pøepínaèi funkcí byla ponechána tlaèítka a obvody
pro ovládání pøepínaèe vstupù. Jako
pamì zvoleného vstupu slouí dekadický dekodér BCD CMOS 4028
(IO1), který s diodami D1 a D4 pracuje jako ètyøstavový klopný obvod.
Stejnì jako u pøepínaèe funkcí na
obr. 7 se pøi zapnutí zesilovaèe automaticky pøedvolí vstup TUNER.
Obrazec ploných spojù zjednodueného pøepínaèe funkcí je na
obr. 23, rozmístìní souèástek na desce s plonými spoji je na obr. 24.
Osazení a oivení desky nemùe
èinit prùmìrnì zdatným konstruktérùm nejmení problémy. Je nutno mít
jen na pamìti, e pracujete s obvody
typu CMOS.

Obr. 22. Zjednodušený přepínač funkcí (zesilovače C a E)
Seznam souèástek
zjednodueného pøepínaèe funkcí
(pro zesilovaèe C a E)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R2, R3, R4,
R5, R7, R9, R11
100 kΩ

R6, R8, R10, R12

680 Ω

Kondenzátory
C1
100 nF/40 V, keram.
Polovodiče
D1, D2, D3, D4

KA222

Obr. 21. Rozmístění součástek zesilovače C na desce s plošnými spoji
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Obr. 23. Obrazec
plošných spojů
zjednodušeného
přepínače funkcí
(zesilovače C a E)

D7, D8, D9, D10
T1, T2, T3, T4
IO1

LED èerv., 5 mm
KC238B
CMOS 4028

Ostatní součástky
TL1 a TL4

mikrotlaèítka

Zesilovaè D (2x 50 W)

Obr. 24. Rozmístění
součástek
zjednodušeného
přepínače funkcí na
desce s plošnými spoji
(zesilovače C a E)

Obr. 25. Napájecí zdroj pro zesilovače D a E (označení součástek zesilovače E
jsou v závorkách)

Zesilovaè D je osazen výkonovým
integrovaným obvodem STK4191II a
má sinusový výkon 2x 50 W. Korekèní
zesilovaè je osazen obvodem typu
TDA4292.
Opìt i tento zesilovaè právem patøí
do tøídy hifi a jeho jedinou nevýhodou
je to, e není chránìn proti zkratu na
výstupech. Pro dosaení velké dynamiky pøednesu a malého intermodulaèního zkreslení tyto ochrany nejsou
na køemíkovém substrátu obvodu STK
implementovány. Aby se zmenila
monost znièit výkonový zesilovaè
zkratem, jsou na výstupní svorky pøipojeny èleny LR, které významnou
mìrou zvìtují stabilitu zapojení.
Výhodou pouití obvodu STK4191II
je jednoduí konstrukce zesilovaèe,
protoe výkonové zesilovaèe obou kanálù jsou v jednom pouzdøe a pouzdro
nemusí být izolováno od chladièe.
Subjektivní poslechové zkouky
prokázaly, e zvuk zesilovaèe je prùzraèný, zní mìkce a pøi pøebuzení se
neobjevují ádné pøíznaky zákmitù.
Napájecí zdroj zesilovaèe D má
stejné zapojení jako zdroj pro zesilovaèe A a C, ale je silnìjí a proto
je dále uvedeno jeho schéma a seznam souèástek. Výkonový a korekèní zesilovaè se lií od výkonových korekèních zesilovaèù v zesilovaèích A
a C a proto budou popsány podrobnìji. Vstupní zesilovaè je zapojen stejnì jako u zesilovaèe A, protoe vak
má jinak oèíslované souèástky, je zde

Obr. 26. Výkonový zesilovač (zesilovače D a E, označení součástek zesilovače E jsou v závorkách)
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uvedeno odpovídající schéma a seznam souèástek.
Napájecí zdroj (bez síového
transformátoru), výkonový a korekèní
zesilovaè a pøepínaè vstupù jsou
uspoøádány na jediné desce s plonými spoji.
Obrazec ploných spojù zesilovaèe D je na obr. 29, rozmístìní souèástek na desce s plonými spoji je na
obr. 30.
Postup stavby a oivování zesilovaèe D je stejný jako u zesilovaèe A.
Pro sestavení úplného zesilovaèe
budeme potøebovat jetì desky pøepínaèe funkcí a indikátoru vybuzení,
které jsou popsány na str. 11 a 12.

Napájecí zdroj
Schéma napájecího zdroje pro zesilovaèe D a E je na obr. 25.
A na pouití výkonnìjího síového transformátoru a pøeèíslování
souèástek je zdroj zapojen stejnì
jako zdroje pro zesilovaèe A a C a
proto pro nìj platí popis funkce na
str. 4.
Seznam souèástek
napájecího zdroje
pro zesilovaèe D a E
Kondenzátory
C2, C3,
C10, C11
4700 µF/35 (25) V, SKR
C12, C13
220 nF/40 V, keram.
C16
470 µF/25 V, SKR
C17
100 µF/16 V, SKR

C18, C19,
C30 (C34),
C31
C100
C*

2,2 nF/40 V, keram.
33 nF/630 V, TC 208
100 nF/40 V, keram.

Polovodiče
D2 (D1),
D3 (D2),
D4 (D3),
D5 (D4)
MD1
IO1

1N5402
diodový mùstek DIP
LM7815

Ostatní součástky
TR1 transformátor toroidní,
230 V//2x 17 V/100 VA, 15 V/8 VA
PO1 trubièková pojistka 5 x 20 mm,
0,5 A/F

Výkonový zesilovaè
Schéma výkonového zesilovaèe je
na obr. 26. Nf signál obou kanálù je
zesilován monolitickým výkonovým
zesilovaèem IO3 typu STK4191II. Popíeme si zde zapojení levého kanálu.
Nízkofrekvenèní signál pøichází
pøes ochranný rezistor R13 a oddìlovací elektrolytický kondenzátor C1 na
neinvertující vstup výkonového integrovaného obvodu IO3B. Napìové
zesílení levého kanálu je nastaveno
pomìrem odporù rezistorù R11 a R10
na velikost pøiblinì 30. Zpìtnovazební obvod je galvanicky oddìlen elektrolytickým kondenzátorem C9. Dalí
rezistory a elektrolytické kondenzátory
jsou pouity pro nastavení pracovních

bodù napìového a proudového zesilovaèe s obvody MUTE.
Na výstupní svorku zesilovaèe je
zaøazen Boucherottùv èlen RC a èlánek RL pro zvìtení stability zesilovaèe v nadakustickém kmitoètovém pásmu. Cívky L1 a L2 jsou samonosné a
jsou zhotoveny navinutím deseti závitù mìdìného drátu o prùmìru 1 mm s
lakovou izolací na prùmìr 8 mm. Do
cívek jsou vloeny a pøipájeny rezistory R1 a R26.
Napájecí napìtí v obou vìtvích
jsou blokována elektrolytickými kondenzátory C14 a C15 a keramickými
kondenzátory C40 a C41.
Pravý kanál je øeen obdobným
zpùsobem.
Seznam souèástek
výkonového zesilovaèe
(zesilovaèe D a E)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R26
10 Ω/2 W
R2, R52
4,7 Ω
R9, R59
47 kΩ
R10, R60
680 Ω
R11, R61
22 kΩ
R13, R23
1,2 kΩ
R14, R15,
R62, R64
2,2 kΩ
R24 (R1), R63
1 kΩ
R58, R65
100 Ω
Kondenzátory
C1, C51
4,7 µF/50 V, SKR
C4, C14,
C15, C54
47 µF/25 V, SKR

Obr. 27. Korekční zesilovač (zesilovač D)
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C5, C55
C6
C9, C57,
C59
C40, C41

100 nF/40 V, keram.
100 µF/16 V, SKR
10 µF/35 V, SKR
220 nF/40 V, keram.

Cívky
L1, L2

viz text

Polovodiče
IO3

STK4191II

Ostatní součástky
chladiè

ZH 610

Korekèní zesilovaè
Korekèní zesilovaè je osazen
integrovaným obvodem TDA4292 výroby SIEMENS, který je svými parametry a funkcemi velice podobný
obvodu LM1040 od firmy National
Semiconductor. Urèitou nevýhodou
obvodu je to, e je na naem trhu troièku obtínìji k sehnání.
Výhoda obvodu spoèívá v tom, e
má v sobì vnitønì vestavìné funkce
fyziologické regulace hlasitosti (FYZIOLOGIE) a rozíøení stereofonní báze
(WIDE). Tyto funkce je mono velice
snadno elektronicky ovládat.
Schéma korekèního zesilovaèe je
na obr. 27.
K zapínání funkcí WIDE a fyziologické regulace hlasitosti jsou pouity
tranzistory pnp (T3 a T4). Pokud byste
chtìli troku experimentovat s funkcí
WIDE, lze si to vyzkouet zmìnou odporù rezistorù R51 a R56 a kapacit
svitkových kondenzátorù C73 a C80.

Regulaèní rozsah hloubek je mono v urèitých mezích mìnit velikostí
kapacit svitkových kondenzátorù C69
a C77, regulaèní rozsah výek je mono ovlivnit kapacitou svitkových kondenzátorù C71 a C78. Kmitoètový prùbìh pøi fyziologické regulaci hlasitosti
je v levém kanálu nastaven odpory rezistorù R53, R54 a R72 a kapacitami
svitkových kondenzátorù C62 a C63,
v pravém kanálu odpory rezistorù
R57, R66 a R55 a kapacitami svitkových kondenzátorù C64 a C65. Zmìnou hodnot uvedených souèástek lze
v urèitých mezích výsledný vjem mìnit.
Výstupní nízkofrekvenèní signál je
galvanicky oddìlen elektrolytickými
kondenzátory C72 a C79. Správné polarizování tìchto kondenzátorù je zajitìno rezistory R25 a R30.
Pro zlepení prùbìhu regulace hlasitosti je do obvodu potenciometru P1
zapojena køemíková dioda D1. Na diodì je úbytek napìtí 0,7 V a tím je posunuta úroveò regulace. Neádoucí
ruivá napìtí na regulaèních vstupech
korekèního obvodu IO2 jsou potlaèena filtry RC, sloenými z rezistorù
R73, R79, R78, R74 a keramických
kondenzátorù a C74, C75, C81 a C29.
Pøed korekèní zesilovaè je zaøazen
oddìlovací zesilovaè nízkofrekvenèního signálu, jeho zesílení lze podle
poadavku konstruktéra pohodlnì nastavit velikostí odporù zpìtnovazebních rezistorù R70 a R77. Zpìtná vazba je kmitoètovì kompenzována
keramickými kondenzátory C67 a
C70. Pøi napìovém zesílení v rozmezí 6 a 15 nebylo nutné tyto konden-

Obr. 28. Přepínač vstupů (zesilovač D)
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zátory vùbec pouít. Významnou roli
té hraje pouitý materiál desky s plonými spoji.
Pracovní bod oddìlovacích zesilovaèù je nastaven kladným pøedpìtím
o velikosti poloviny napájecího napìtí.
Pøedpìtí je zavedeno oddìlovacími
rezistory R67 a R75 z odporového dìlièe R71 a R68. Pøedpìtí je filtrováno
elektrolytickým kondenzátorem C21.
Vstupy a výstupy oddìlovacího zesilovaèe jsou vázány støídavì oddìlovacími elektrolytickými kondenzátory C23
a C24 a svitkovými kondenzátory C68
a C76. Zpìtnovazební dìlièe oddìlovacích zesilovaèù jsou galvanicky oddìleny od zemì elektrolytickými kondenzátory C22 a C26.
Seznam souèástek
korekèního zesilovaèe
(zesilovaè D)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R21
47 Ω
R25, R30, R73,
R74, R78, R79
27 kΩ
R51, R56
15 kΩ
R53, R57
820 Ω
R54, R66,
R70, R77
1 kΩ
R55, R72
22 kΩ
R67, R75
68 kΩ
R68, R69,
R71, R78
10 kΩ
Kondenzátory
C21, C22,
C26
10 µF/35 V, SKR
C23, C24
2,2 µF/50 V, SKR

C29, C74,
C75, C81
C62, C64
C63, C65,
C71, C78
C66
C67, C70
C68, C76
C69, C77
C72, C79
C73, C80
Polovodiče
D1
T3, T4
IO2
IO6

ce je stejná jako v zesilovaèi A. V tomto pøepínaèi vstupù (v zesilovaèi
D) bylo pouze nepatrnì upraveno
zapojení vstupù pro magnetodynamickou pøenosku, kde byly rezistory
R29 a R48 pro potlaèení signálu ze
støedovlnných vysílaèù pøemístìny
pøímo ke vstupním svorkám.

220 nF/40 V, keram.
220 nF, fóliový
2,2 nF, fóliový
22 µF/25 V, SKR
22 pF/100 V, keram.
470 nF, fóliový
68 nF, fóliový
4,7 µF/50 V, SKR
22 nF, fóliový

Seznam souèástek
pøepínaèe vstupù
(zesilovaè D)

1N4148
BC557
TDA4292
NE5532AN(AP)

Ostatní součástky
P1, P2,
P3, P4
50 kΩ/N-32b, TP 160A

Pøepínaè vstupù
Schéma pøepínaèe vstupù je na
obr. 28.
Pøepínaè vstupù je osazen obvodem TDA1029 a jeho zapojení a funk-

Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R3, R39
270 Ω
R4, R17
82 kΩ
R5, R38
47 kΩ
R6, R12, R16,
R31, R36, R42
10 kΩ
R7, R40
150 kΩ
R8, R41
15 kΩ
R18, R32
1,8 kΩ
R19, R27, R37,
R44, R48, R49
100 kΩ
R20
22 Ω
R21
47 Ω
R22, R28, R43,

R45, R47, R50
R29, R48
R33
R34, R35

2,2 a 22 kΩ
4,7 kΩ
8x 470 kΩ,
rezistorová sí
1,2 kΩ

Kondenzátory
C7, C47
2,2 µF/50 V, SKR
C8, C49
22 nF, fóliový
C20, C37
220 nF/40 V, keram.
C25, C35,
C39, C48
100 µF/16 V, SKR
C27, C28
330 pF/100 V, keram.
C32, C50
4,7 nF, fóliový
C33, C53
10 µF/35 V, SKR
C36, C38,
C44
100 nF/40 V, keram.
C34, C42,
C43, C45,
C46, C52,
C56, C58,
C60, C61
220 nF, fóliový
Polovodiče
T2
T1
IO4
IO5

BC337-40
BC547B
NE5532AN(AP)
TDA1029

Obr. 29. Obrazec plošných spojů zesilovače D
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Zesilovaè E (2x 50 W)
Pro pøípadné zájemce, kteøí si
chtìjí vyzkouet zapojení s korekèním
zesilovaèem KA2107 a hybridním výkonovým stupnìm øady STK, a kteøí
zároveò poadují, aby stavebnice nízkofrekvenèního zesilovaèe byla co
nejlacinìjí a pøitom parametry celkového zesilovaèe byly zaøazeny alespoò do støední tøídy, pøedkládám konstrukci zesilovaèe E.
V zesilovaèi E je zkombinován napájecí zdroj a výkonový zesilovaè
2x 50 W s obvodem STK4191II ze zesilovaèe D a korekèní zesilovaè s obvodem KA2107 a pøepínaè vstupù ze
zesilovaèe C.
Jednoduchost zesilovaèe E je vykoupená minimální ochranou vùèi
tepelnému, napìovému a zkratovému namáhání výkonového zesilovaèe
a nemoností vyuít funkce rozíøení
stereofonní báze (WIDE) a fyziologické regulace hlasitosti (FYZIOLOGIE).
Pøesto vak doufám, e mezi pøíznivci
nízkofrekvenèní techniky najde své
obdivovatele a nadence.

Stavba zesilovaèe nemá ádná
úskalí a pøi peèlivém osazování souèástek a následném pájení Vás zesilovaè pøíjemnì pøekvapí svým pøednesem. Doporuèuji opìt nepøekraèovat
napájecí napìtí ±25 V (bez zatíení)
na elektrolytických kondenzátorech
C2 a C10.
Napájecí zdroj zesilovaèe E je
shodný s napájecím zdrojem zesilovaèe D a platí pro nìj schéma na obr. 25,
popis funkce na str. 21 a seznam souèástek napájecího zdroje na str. 21.
Na schématu platí pro zesilovaè E
oznaèení souèástek v závorkách.
Výkonový zesilovaè zesilovaèe E
je shodný s výkonovým zesilovaèem
zesilovaèe D a platí pro nìj schéma
na obr. 26, popis funkce na str. 21 a
seznam souèástek výkonového zesilovaèe na str. 21. Na schématu platí
pro zesilovaè E oznaèení souèástek
v závorkách.
Korekèní zesilovaè má stejné zapojení jako u zesilovaèe C, protoe
vak má jinak oèíslované souèástky,
je zde uvedeno odpovídající schéma
a seznam souèástek.
Vstupní zesilovaè má stejné zapojení jako u zesilovaèe C, protoe vak

má jinak oèíslované souèástky, je zde
uvedeno odpovídající schéma a seznam souèástek.
Napájecí zdroj (bez síového
transformátoru), výkonový a korekèní
zesilovaè a pøepínaè vstupù jsou
uspoøádány na jediné desce s plonými spoji.
Obrazec ploných spojù zesilovaèe E je na obr. 33, rozmístìní souèástek na desce s plonými spoji je na
obr. 34.
Postup stavby a oivování zesilovaèe E je stejné jako u zesilovaèe A.
Pro sestavení úplného zesilovaèe
budeme potøebovat jetì desky zjednodueného pøepínaèe funkcí a indikátoru vybuzení, které jsou popsány
na str. 19 a na str. 12.

Korekèní zesilovaè
Schéma korekèního zesilovaèe je
na obr. 31.
Korekèní zesilovaè je osazen integrovaným obvodem KA2107 nebo
jeho ekvivalentem AN5836 (IO2) a
jeho zapojení a funkce je stejná jako
v zesilovaèi C.

Obr. 30. Rozmístění součástek zesilovače D na desce s plošnými spoji
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Obr. 31. Korekční zesilovač (zesilovač E)
Seznam souèástek
korekèního zesilovaèe
(zesilovaè E)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R18, R30
5,6 kΩ
R19, R24
4,7 kΩ
R21
47 Ω
R25, R26
22 kΩ

R33, R38,
R40, R45
R41, R44,
R46, R47
R42, R48
R43, R49

1 kΩ
10 kΩ
68 kΩ
150 Ω

Kondenzátory
C20, C69,

C72
C21, C22,
C26
C23, C24
C30, C68,
C70
C48, C50
C49, C56
C52, C58

220 nF/40 V, keram.
10 µF/35 V, SKR
2,2 µF/50 V, SKR
100 nF, keram.
22 pF/100 V, keram.
470 nF, fóliový
4,7 µF/50 V, SKR

Obr. 32. Přepínač vstupů (zesilovač E)
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C71

10 nF, keram.

Polovodiče
IO2
IO5

KA2107 (AN5836)
NE5532

R16, R67
R17, R36
R20
R21
R27, R32
R28, R51, R54,
R56, R70, R72
R29

Ostatní součástky
P1, P2,
P3, P4
10 kΩ/N-32b, TP 160A

Pøepínaè vstupù
Schéma pøepínaèe vstupù je na
obr. 32.
Pøepínaè vstupù je osazen obvodem TDA1029 a jeho zapojení a funkce je stejná jako v zesilovaèi C.
Seznam souèástek
pøepínaèe vstupù
(zesilovaè E)
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R3, R7
270 Ω
R4, R22, R31,
R37, R57, R73
10 kΩ
R5, R8
150 kΩ
R6, R12
15 kΩ

R34, R35
R50, R53, R55,
R66, R69, R71
R68, R74

4,7 kΩ
47 kΩ
22 Ω
47 Ω
1,8 kΩ
2,2 a 22 kΩ
8x 470 kΩ,
rezistorová sí
1,2 kΩ

C42, C45
100 µF/16 V, SKR
C103, C114 4,7 nF, fóliový
Polovodiče
T1
T2
IO3
IO4

Zesilovač 80 W
pro subwoofer A

100 kΩ
82 kΩ

Kondenzátory
C7, C44
2,2 µF/50 V, SKR
C8, C64
22 nF, fóliový
C20, C37
220 nF/40 V, keram.
C25, C35,
C27, C28
330 pF/100 V, keram.
C29, C39,
C43, C46,
C47, C60,
C62, C63,
C66, C67
220 nF, fóliový
C33, C53
10 µF/35 V, SKR
C36, C38,
C61
100 nF/40 V, keram.

Díky neustálému pokroku ve zdokonalování vìrnosti pøenosu zvuku se
v poslední dobì jakoby roztrhl pytel
s domácími studii a reproduktorovými
soustavami, které jsou sloeny ze
subwooferu a satelitních reproduktorových soustav.
Subwoofer díky svému velikému
vnitønímu objemu vyzaøuje s nejvìtí
úèinností a akustickým výkonem hluboké tóny, satelitní reproduktorové
soustavy pak vyzaøují støední a vysoké kmitoèty. Tímto uspoøádáním je do-

Obr. 33. Obrazec plošných spojů zesilovače E

26

Konstrukční elektronika A Radio - 3/99

BC547B
BC337-40
NE5532
TDA1029

saena vìtí vìrnost v prostorovém
pøenosu zvuku.
Pro zmenení rùzných ruivých
sloek signálu se výkonový zesilovaè
pro subwoofer nejèastìji umisuje pøímo do reproduktorové skøínì subwooferu. Jetì lepí je do reproduktorové
skøínì vestavìt i napájecí zdroj k tomuto zesilovaèi.
Pro zájemce o tyto konstrukce
pøedkládám výkonový zesilovaè, který
je osazen výkonovým integrovaným
obvodem LM3875 firmy National Semiconductor. Tento výkonový operaèní zesilovaè je právem zaøazen do kategorie Overture a svým trvalým
sinusovým výkonem 40 W dostateènì
vybudí kvalitní výkonové reproduktorové soustavy.
Pøedností obvodu LM3875 oproti
jeho stejnì výkonnému kolegovi
LM3876 je jeho konstrukèní jednoduchost, protoe neobsahuje obvody
MUTE, co zjednoduuje návrh desky
s plonými spoji.
Je jen ke cti nìkterých distribuèních firem, e tento vynikající obvod
zaèali na ná trh ji dováet.
Obvod LM3875 má trvalý výstupní
výkon minimálnì 40 W, typicky 55 W.

Pøi výkonu 40 W a íøce pásma 20 kHz
je harmonické zkreslení obvodu
0,06 %. umové napìtí, pøepoètené
na vstup je 2 µV pøi odporu zdroje signálu 600 Ω. íøka pásma (- 3 dB) je
100 kHz. Odstup signál/um pøi výkonu 40 W je 114 dB. Klidový proud obvodu je 30 a 70 mA.
V popisovaném zesilovaèi pro subwoofer A jsou pouity dva obvody
LM3875 v mùstkovém zapojení.

Technické údaje
Trvalý sinusový výkon:
min. 80 W pøi 0,2 % harm. zkreslení.
Zatěžovací impedance:
8 Ω.
Kmitočtová charakteristika:
20 Hz a 30 kHz/3 dB.
Vstupní citlivost:
1,00 V.
Odstup signál/šum:
min. 90 dB pøi výkonu 40 W.

Popis zapojení a
konstrukce
Schéma zapojení mùstkového
zesilovaèe pro subwoofer A je na
obr. 35.

Nízkofrekvenèní signál je pøivádìn
pøes oddìlovací elektrolytický kondenzátor C1 a odruovací rezistor R1 na
neinvertující vstup výkonového integrovaného obvodu IO1 typu LM3875.
Odpor rezistoru R6 urèuje vstupní odpor zesilovaèe. Pro zvìtení stability
zesilovaèe v oblasti nadakustických
kmitoètù byl mezi vstupy IO1 zapojen
keramický kondenzátor C5, který spolu s rezistorem R1 tvoøí dolní propust.
Napìové zesílení je nastaveno zpìtnovazebním odporovým dìlièem s rezistory R2 a R3, dìliè je galvanicky
oddìlen elektrolytickým kondenzátorem C4. Napájení obvodu je blokováno keramickými kondenzátory C7 a
C8.
K výstupu IO1 je pøipojen jeden pól
reproduktoru REP1. Pokud bychom
spojili druhý pól reproduktoru se zemí
(GND), mohl by dodávat obvod IO1 do
zátìe 4 Ω výkon 40 W. Pro dosaení
poadovaného výkonu 80 W pouijeme pøi stejné velikosti napájecího napìtí mùstkové zapojení s dalím výkonovým integrovaným obvodem IO2.
Kdybychom dodreli impedanci zátìe 4 Ω, dosáhli bychom teoretického výkonu 160 W, ale výkonové inte-

Obr. 34. Rozmístění součástek zesilovače E na desce s plošnými spoji
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Obr. 35. Zesilovač 80 W s 2x LM3875 pro subwoofer A
grované obvody by byly neúmìrnì
proudovì a tepelnì namáhány a urèitì by zaèaly intenzívnì fungovat
vnitøní elektronické pojistky. To by
v koneèném dùsledku vedlo k silnì
zkreslené reprodukci zvuku a zvyování teploty pouzder obvodù nad povolenou mez.
Proto zatííme zesilovaè impedancí 8 Ω, do které dodají mùstkovì zapojené obvody právì poadovaný výkon 80 W pøi dostateèné bezpeènosti
a stabilitì celého zapojení.

Pro získání protitaktního signálu
na výstupu IO2 je signál z výstupu IO1
pøivádìn pøes rezistor R7 do invertujícího vstupu IO2. IO2 je zapojen témìø
stejnì jako IO1, jediný rozdíl spoèívá v uzemnìní neinvertujícího vstupu IO2.
Reproduktor je zapojen do úhlopøíèky mùstku mezi výstupy IO1 a IO2.
Protoe tyto výstupy mají témìø nulové stejnosmìrné napìtí, nehrozí
v provozu znièení kmitací cívky reproduktoru vinou stejnosmìrného proudu.

Kmitání v nadakustickém pásmu je
potlaèeno známým Boucherottovým
èlenem, sloeným z rezistoru R8 a keramického kondenzátoru C9. Boucherottùv èlen je pøipojen paralelnì k výstupním svorkám pro reproduktor.
Napájecí zdroj je øeen klasickým zpùsobem. Støídavé napìtí z toroidního transformátoru, který je pouit pro své malé rozmìry a velice malé
rozptylové pole, je usmìrnìno ètyømi
výkonovými diodami zapojenými do
Graetzova mùstku. Pouitím odboèky

Obr. 36. Obrazec plošných spojů zesilovače 80 W s 2x LM3875 pro subwoofer A

Obr. 37. Rozmístění součástek zesilovače 80 W s 2x LM3875 pro subwoofer A na desce s plošnými spoji
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na sekundárním vinutí transformátoru
je bez velkých obtíí zajitìno poadované napájecí napìtí obou polarit.
Usmìrnìné napìtí je v kladné i záporné napájecí vìtvi vyhlazeno elektrolytickými kondenzátory C2, C3, C10 a
C11.
Vechny souèástky zesilovaèe
jsou (s výjimkou síového transformátoru) umístìny na desce s jednostrannými plonými spoji. Obrazec ploných spojù je na obr. 36, rozmístìní
souèástek na desce je na obr. 37.
Osazení desky a oivení zesilovaèe by nemìlo èinit nejmení obtíe.
Nejdøíve zkontrolujte, zda nejsou spoje na desce pøerueny, a neobsahuje-li deska vlasové trhliny, bubliny a
mìdìné mùstky. Pak zkontrolujte digitálním multimetrem prùchodnost a pøípadnì svodový odpor pasivních souèástek. Tím si uetøíte spoustu èasu
pøi hledání chyb, kdy zesilovaè nevydá po zapnutí ani hlásku. Pro pøipojení reproduktoru je k desce pøipájena
tøípólová roubovací svorkovnice U1
typu ARK s odstranìnou støední svorkou.
Je nutno mít na pamìti, e pouzdro výkonového IO je spojeno se záporným pólem napájení. Pokud chceme
spojit chladiè IO s kostrou zesilovaèe
(tj. se zemí - GND), musíme pouzdro
IO od chladièe izolovat. K izolaci je
nejvhodnìjí slídová podloka, kterou
pro zvìtení pøenosu tepla lehce potøeme z obou stran silikonovou vazelínou.
Také se nepokouejte zkouet zesilovaè bez namontovaného chladièe.
Integrovaný obvod se klidovým proudem zahøívá natolik, e po chvíli hrozí
nevratná destrukce IO.
Aby se zabránilo výkonovému pøetíení IO, nesmí napájecí napìtí zesilovaèe pøekroèit velikost ±25 V.
Stejnosmìrné napìtí mezi výstupními svorkami by nemìlo pøekroèit
20 mV. Promìøováním nìkolika funkèních vzorkù bylo zjitìna veliká stabilita zapojení i bez pouití doporuèených výstupních tlumivek s paralelním
rezistory. Dosahovaný sinusový výkon
zesilovaèe se pohyboval okolo 98 W

pøi intermodulaèním zkreslení 0,2%
v pásmu kmitoètù 20 Hz a 30 kHz
(pøi poklesu kmitoètové charakteristiky
o 3 dB).
Zesílení napìtí lze v urèitých mezích upravit zmìnou odporù rezistorù
R3 a R5 (v obou polovinách mùstku
souèasnì), doporuèuji vak navrené
zesílení ponechat.

Ostatní součástky
PO1 trubièková pojistka 5 x 20 mm,
0,5 A/F
TR1 transformátor toroidní,
230 V//2x 17 V/100 VA
U1
svorka ARK 550/3
Deska s plonými spoji, distanèní
sloupky, slídové podloky, silikonová
vazelína, chladiè ZH610

Seznam součástek
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1
4,7 kΩ
R2, R4
20 kΩ
R3, R5
1 kΩ
R6
22 kΩ
R7
24 kΩ
R8
4,7 Ω
Kondenzátory
C1
4,7 µF/25 V, SKR
C2, C3,
C10, C11
4700 µF/35 V, SKR
C4, C6
10 µF/25 V, SKR
C5
330 pF, keram.
C7, C8,
C12, C13
100 nF/40 V, keram.
C9
220 nF/40 V, keram.
C100
10 nF/630 V, TC 208
Polovodiče
D1, D2, D3, D4
IO1, IO2

1N5402
LM3875

Zesilovač 80 W
pro subwoofer B
Pro konstruktéry uvádím jetì jednu variantu mùstkového zesilovaèe
pro subwoofer o výkonu 80 W, který je
osazen párem velice spolehlivých a
známých výkonových monolitických
zesilovaèù TDA1514A.
Konstrukce zesilovaèe je opìt velice jednoduchá a obsahuje ve potøebné na jedné desce s plonými spoji,
jak je pro tyto konstrukce obvyklé.
Schéma zapojení tohoto zesilovaèe pro subwoofer B je na obr. 38.
Napájecí zdroj je øeen klasickým
zpùsobem. Støídavé napìtí z toroidního transformátoru je usmìrnìno
Graetzovým mùstkem se ètyømi výkonovými diodami D5 a D8. Usmìrnìná napájecí napìtí v kladné i záporné

Obr. 38. Zesilovač 80 W s 2x TDA1514A
pro subwoofer B
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vìtvi jsou vyhlazena elektrolytickými
kondenzátory C2, C3, C10, C11 a keramickými kondenzátory C12 a C13.
Mùstkový výkonový zesilovaè je tvoøen obvody IO1 a IO2 typu TDA1514A,
mezi jejich výstupy je zapojen reproduktor o impedanci 8 Ω. Pøi napájecím napìtí ±25 V dodá zesilovaè do
reproduktoru trvalý sinusový výkon
nejménì 80 W.
Nízkofrekvenèní signál je pøivádìn
ze vstupní svorky U1 pøes oddìlovací
elektrolytický kondenzátor C18 a dolní
propust, sloenou z rezistoru R26 a
kondenzátoru C9, na neinvertující
vstup IO1 (vývod 1). Dolní propust je
pouita pro zvìtení stability zesilovaèe. Odpor rezistoru R9 urèuje vstupní
odpor zesilovaèe.
Napìové zesílení IO1 je nastaveno dìlicím pomìrem odporového dìlièe, tvoøeného rezistory R12 a R11.
Signálem z výstupu IO1 je pøes R1
buzen druhý výkonový obvod IO2.
Aby byl výstupní signál na výstupu
IO2 v protifázi vùèi signálu na výstupu
IO1 (jak je potøebné pro funkci mùstku), je IO2 buzen do invertujícího
vstupu (vývod 9).
Kmitání zesilovaèe v nadakustickém pásmu je potlaèováno známými
Boucherottovými èleny, které jsou pøipojeny mezi výstupy IO1 a IO2 a zem.

Boucherottovy èleny jsou sloeny
z rezistorù R15 a R65 a keramických
kondenzátorù C5 a 55.
Pro zvìtení rozkmitu výstupního
napìtí mají IO1 a IO2 podle doporuèení výrobce zapojenou kladnou zpìtnou vazbu typu bootstrap. U IO2 je
tato vazba zavedena rezistory R13,
R14 a elektrolytickým kondenzátorem
C4, u IO1 je zavedena rezistory R63,
R64 a elektrolytickým kondenzátorem
C54.
Èleny RC, sloené z R10 a C1
u IO2 a z R60 a C51 u IO1 zajiují
opodìné pøipojení reproduktorù
(s prodlevou asi 2 s). Toto zpodìní
zamezuje rázùm v reproduktorech pøi
zapnutí napájení. Rázy by byly zpùsobeny nabíjením vyhlazovacích elektrolytických kondenzátorù v napájecím
zdroji.
Napájení IO1 a IO2 je filtrováno
elektrolytickými kondenzátory C14 a
C15.
Vechny souèástky zesilovaèe
(a na síový transformátor) jsou pøipájeny na desce s jednostrannými
plonými spoji. Obrazec ploných
spojù je na obr. 39, rozmístìní souèástek na desce je na obr. 40.
Osazení a oivení tohoto zesilovaèe bude trvat asi 3 hodiny a nemìlo
by èinit nejmení obtíe. Pro osazová-

ní a oivování platí stejné zásady a
postup jako u zesilovaèe pro subwoofer A.
Pøed oivováním musí být obvody
IO1 a IO2 pøimontovány k chladièi,
protoe u samotný klidový proud obvody znaènì zahøívá.
Obvody TDA1514A mají pouzdro
spojené se záporným pólem napájení,
take pokud chceme mít chladiè spojený s kostrou (zemí) zesilovaèe, musíme pouzdra obvodù od chladièe izolovat. K izolaci je nejvhodnìjí slídová
podloka, která je pro lepí pøestup
tepla z obou stran lehce potøena silikonovou vazelínou.
Napájecí napìtí bez zatíení by
nemìlo být vìtí ne ±25 V, stejnosmìrné napìtí mezi výstupními svorkami pro reproduktor by nemìlo pøekroèit 20 mV.
Zesilovaè je velmi stabilní a dosahovaný sinusový výkon je, podobnì
jako u pøedchzího zesilovaèe pro subwoofer A, asi 98 W pøi zkreslení 0,2 %
v akustickém pásmu 20 Hz a 30 kHz
(-3 dB).
V malých mezích mùeme mìnit
zesílení souèasnou zmìnou odporù
rezistorù R11 a R61, doporuèuji vak
ponechat navrené optimální zesílení.
Navrená citlivost zesilovaèe je dostateèná pro nejrùznìjí zdroje signá-

Obr. 39. Obrazec plošných spojů zesilovače 80 W s 2x TDA1514A pro subwoofer B

Obr. 40. Rozmístění součástek zesilovače 80 W s 2x TDA1514A pro subwoofer B na desce s plošnými spoji
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lu. Jedním ze zdrojù mùe být napø.
korekèní zesilovaè.
Seznam souèástek
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1
24 kΩ
R9
22 kΩ
R10, R60
47 kΩ
R11, R61
1 kΩ
R12, R62
20 kΩ
R13, R63
82 Ω
R14, R64
150 Ω
R15, R65
3,9 Ω
R26
1,2 kΩ
Kondenzátory
C1, C18,
C51
4,7 µF/25 V, SKR
C2, C3,
C10, C11
4700 µF/35 V, SKR
C4, C54
220 µF/35 V, SKR
C5, C55
100 nF/40 V, keram.
C9
330 pF/100 V, keram.
C12, C13
220 nF/40 V, keram.
C14, C15
100 µF/63 V, SKR
C100
10 nF/630 V, TC 208
Polovodiče
D5, D6, D7, D8
IO1, IO2

1N5402
TDA1514A

Ostatní součástky
PO1 trubièková pojistka 5 x 20 mm,
0,5 A/F
TR1 transformátor toroidní,
230 V//2x 17 V/85 VA
U1
svorka ARK 550/2
Deska s plonými spoji, distanèní
sloupky, slídové podloky, silikonová
vazelína, chladiè ZH610

Signál pro buzení subwooferu se
vytváøí sèítáním signálù levého a pravého kanálu odporovým souètovým
èlenem (R5, R15) a následnou filtrací
souètového signálu aktivní dolní propustí s operaèními zesilovaèi IO2 a
IO3.
Signály pro buzení satelitù jsou
získávány ze signálù levého a pravého kanálu odfiltrováním nízkých kmitoètù aktivními horními propustmi s operaèními zesilovaèi IO1B a IO4B.
Výstupní signály výhybky musí být
pøed zavedením do reproduktorù výkonovì zesíleny - napø. zesilovaèi, popsanými v pøedchozích kapitolách.
Ve výhybce jsou pouity operaèní
zesilovaèe NE5532 a NE5534 s malým umem, které lze pøípadnì nahradit (za cenu malého zhorení parametrù) operaèními zesilovaèi øady TL07x.
Dìlicí kmitoèet výhybky je volen
150 Hz, strmost kmitoètových charakteristik filtrù je 12 dB/okt. Ve filtrech
jsou pouity rezistory s tolerancí odporu 1 % a kondenzátory s tolerancí kapacity 5 %. Pokud byste chtìli pouít
jiný dìlicí kmitoèet, je moné hodnoty
souèástek filtrù pøepoèítat.
Blokovací keramické kondenzátory o kapacitì 220 nF, zapojené v obou
napájecích vìtvích, zvìtují stabilitu
operaèních zesilovaèù a odstraòují ruivé sloky napájecího napìtí. Tyto
kondenzátory je nutno umístit co nejblíe k napájecím vývodùm jednotlivých integrovaných obvodù. Rezistory
R4, R10 a R13 zabraòují kmitání operaèních zesilovaèù v nadakustickém
pásmu pøi kapacitním zatíení výstupù
výhybky dlouhými stínìnými kabely.

Zapojení výhybky je velice jednoduché, funkènì stabilní a nenároèné
na oivení.
Výhybka mùe být umístìna v øídicím zesilovaèi nebo v mixaním pultu
apod. Výhybku mùete napájet buï
napájecím napìtím øídicího zesilovaèe nebo napájecím napìtím následujícího výkonového zesilovaèe. Pokud
nejsou tato napájecí napìtí stabilizována, je vhodné napájecí napìtí pro
výhybku stabilizovat alespoò jednoduchým stabilizátorem se Zenerovými
diodami.
Problematika výhybek je natolik
obtíná, e pro bìné radioamatéry
bez patøièných teoretických znalostí
nemá smysl do návrhu zapojení pøíli
zasahovat a je lepí se radìji pøidret
pøedloených návodù.
Popsaná aktivní výhybka má nesporné výhody oproti pasivní výhybce
v tom, e rozdìluje kmitoètové pásmo
pøi malé úrovni signálù, take ve filtrech nevznikají výkonové ztráty a neuplatòuje se intermodulaèní a harmonické zkreslení. Urèitou nevýhodou
aktivní výhybky jsou její vìtí poøizovací náklady.
Seznam souèástek
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R14
10 kΩ
R2, R12
7,5 kΩ
R3, R6, R7, R11
15 kΩ
R4, R10, R13
390 Ω
R5, R8, R9, R15
4,7 kΩ
Kondenzátory
C1, C2,

Výhybka pro
subwoofer
Sebedokonalejí jediná reproduktorová soustava nemùe vytvoøit
dojem bezprostøedního poslechu, protoe bude scházet informace o rozmístìní jednotlivých zdrojù akustického signálu v prostoru.
Prostorovou orientaci zajistíme
napø. stereofonní reprodukcí zvuku.
Módním hitem se staly reproduktorové kombinace se spoleènou hlubokotónovou jednotkou, zvanou subwoofer. V tomto akustickém øetìzci se
nízké kmitoèty (do 200 Hz), které nemají vliv na lokalizaci zdroje zvuku, reprodukují monofonnì subwooferem
o velkém vnitøním objemu a støední a
vysoké kmitoèty, které jsou dùleité
pro dosaení stereofonního smìrového efektu, se vyzaøují dvìma meními,
tzv. satelitními reproduktorovými soustavami.
Schéma zapojení výhybky pro subwoofer je na obr. 41. Vstupní signály
levého (IN/L) a pravého (IN/R) kanálu
jsou jsou do výhybky zavedeny pøes
oddìlovací zesilovaèe s IO1A a IO4A.
Vstupní odpor oddìlovacích zesilovaèù urèují rezistory R1 a R14.

Obr. 41. Výhybka pro subwoofer
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C3, C4, C5
C6, C7,
C8, C9,
C10, C11
C14
C12, C13
Polovodiče
IO1, IO2,
IO4
IO3

100 nF/5 %, TC 351
220 nF/40 V, keram.
47 nF/5 %, TC 351
100 nF/40 V, keram.

NE5532A (NE5532,
TL072, B072)
NE5534A (NE5534,
TL071)

Svìtelné a
zvukové
efekty
Velice populárním námìtem pro
bastlení radioamatérù jsou tzv. barevné hudby. Ji mnoho jich bylo na
stránkách odborných èasopisù otitìno. Pro jejich velkou popularitu si uvedeme jedno zapojení, které je svou
konstrukcí velice jednoduché.
Popisovaná barevná hudba má
pouze tøi kmitoètová pásma a nepouívá ádnou inverzní árovku. Tento
typ hudby je vhodný na diskotéky
nebo do místností, kde není úplná
tma.
Pro výbìr kmitoètových propustných pásem se pouívají pasivní filtry,
které mají strmost 6 a12 dB/okt. Tato
strmost bohatì pro barevné hudby vyhovuje. Vìtí strmost filtrù sice není
na závadu, ale sloitìjí filtry stavbu
prodraují.
Schéma zapojení barevné hudby
je na obr. 42.
Nízkofrekvenèní signál je pøivádìn pøes sluèovací rezistory R2 a R42
(tyto rezistory nejsou umístìny na
desce s plonými spoji) a oddìlovací
elektrolytický kondenzátor C1 do neinvertujícího vstupu IO1A. Rezistor R1
vhodnì upravuje vstupní napìovou
citlivost. Napìové zesílení pøedzesilovaèe s IO1A je nastaveno zpìtnovazebním dìlièem s rezistory R8 a R7.
Zpìtnovazební dìliè je galvanicky oddìlen elektrolytickým kondenzátorem
C3. Proti zákmitùm v nadakustickém
pásmu je pøedzesilovaè oetøen keramickým kondenzátorem C4. Zesílený
nízkofrekvenèní signál je pøes oddìlovací elektrolytický kondenzátor C6 veden na regulaèní potenciometr P1 pro
ovládání citlivosti. Signál z bìce P1
je veden pøes dalí elektrolytický kondenzátor C7 na oddìlovací zesilovaè
s IO1B. Pøedpìtí pro neinvertující
vstup je vytváøeno odporovým dìlièem napìtí s rezistory R9 a R10. Invertující vstup je spojen s výstupem,
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Barevná hudba

Obr. 42. Barevná hudba
take zesilovaè má napìové zesílení
rovno 1. Výstup oddìlovacího zesilovaèe je galvanicky oddìlen elektroly-
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tickým kondenzátorem C8. Nízkofrekvenèní signál z výstupu IO1B je
usmìròován diodou D1. Usmìrnìné

napìtí pøes rezistor R3 spíná tranzistor T1, který má v obvodu emitoru zapojenou anodu LED optoelektrického
vazebního èlenu IO2. Pracovní proud
LED je nastaven rezistorem R11. Optoèlen pøenáí nízkofrekvenèní signál do pasivních výhybek jednotlivých filtrù. Fototranzistor optoèlenu je

navázán k výhybkám støídavì pøes
oddìlovací elektrolytický kondenzátor C17.
Na vstupu basového kanálu je dvojitá dolní propust se strmostí 12 dB/okt.
Propust se sloená z rezistorù R2 a
R13 a kondenzátorù C5 a C10. Pro
vyrovnání útlumu nízkofrekvenèního

signálu je za touto propustí zapojen
zesilovaè s tranzistorem T2, jeho napìové zesílení je nastaveno rezistory
R17 a R14 na velikost asi 30. Pracovní bod T2 je nastaven rezistory R16 a
R15. Za zesilovaè je zaøazen oddìlovací emitorový sledovaè s tranzistorem T3. Trimrem P2 se nastavuje po-

Obr. 43. Obrazec plošných spojů barevné hudby

J3

J2
C

C

J1

C

Obr. 44. Rozmístění součástek barevné hudby na desce s plošnými spoji
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adovaná citlivost spínaèe árovky
rudé barvy pro basový kanál.
Støední kmitoèty jsou oddìleny
pásmovou propustí, sloenou z kondenzátorù C12 a C13 a rezistorù R21
a R37. Citlivost spínaèe luté árovky
2 se nastavuje trimrem P3.
Signál pro kanál výek je oddìlìn
horní propustí, tvoøenou èlánkem R29,
C19. Citlivost spínaèe árovky 3 zelené barvy se nastavuje trimrem P4.
árovky se spínají triaky TC1 a
TC3. Triaky mají citlivost øídící elektrody 5 a 10 mA a propustný proud 4 A.
Vstupní zesilovaè a filtry se spínaèi
jsou napájeny ze dvou samostatných,
galvanicky oddìlených zdrojù.
Popisovaná barevná hudba je od
podobných zaøízení konstrukènì odliná v tom, e je pouit pouze jeden
optoèlen, který je zapojen mezi vstupní zesilovaè a filtry.
Vechny souèástky barevné hudby
jsou pøipájeny na desce s jednostrannými plonými spoji. Obrazec spojù je
na obr. 43, rozmístìní souèástek na
desce je na obr. 44.
Osazení a oivení barevné hudby
je velice jednoduché a bezproblémové. Pøístroj pracuje na první zapojení
a jeho urèitou výhodou je pouze jeden regulaèní prvek (potenciometr P1)
pro nastavení celkové citlivosti. Pomìr
vzájemných citlivostí jednotlivých kanálù nastavíme trimry P2, P3 a P4 pomocí nízkofrekvenèního generátoru
nebo hudby, bohaté na basy a výky.
Seznam souèástek
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R3, R12,
R17, R25, R33
4,7 kΩ
R3, R42
47 kΩ
R4
18 kΩ
R5
68 kΩ
R6, R8, R9, R10
100 kΩ
R38
10 Ω
R11
4,7 kΩ pro PC 815,
1,5 kΩ pro PC 817
R2, R13, R15,
R21, R37, R23,
R29, R31
10 kΩ
R18, R19, R26,
R27, R34, R35
1 kΩ
R20, R28, R36
120 Ω
R14, R22, R30
150 Ω
Potenciometry
P1
10 kΩ/N, TP 160A
(5 kΩ a 50 kΩ/N)
P2, P3,
P4
2,5 kΩ, trimr PT6H
Kondenzátory
C1, C6,
C7, C8,
C9, C15,
C17, C19
4,7 (2,2) µF/25 V, SKR
C3, C11,
C16, C20,
C52
10 (22) µF/25 V, SKR
C55, C58
470 µF/25 V, SKR
C4
47 (22 a 47) pF/40 V,
keram.
C2
220 (100) nF/40 V, keram.
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C5, C10,
C12
C13
C14
C18
Polovodiče
IO1
IO2
IO3, IO4
T1, T2,
T3, T4,
T5, T6, T7
TY1, TY2,
TY3
D2, D3

100 nF, TC351
10 (12) nF, TC351
33 (10 a 33) nF/630 V,
TC208
22 (12 a 22) nF, TC351
MA1458
(TL082, NE5532)
PC815 (PC817)
78L12
KC238B (BC547B)
T410/600,
triak 4 A/600 V
1N4002,
dioda 0,7 A/200 V

Ostatní součástky
S1
svorka ARK 550/2
TR1
transformátor do p. s.,
230 V//2x 12 V/2 VA
K1
konektor DIN, 5 pólù
Z1, Z2, Z3
barevná árovka (èervená, lutá, zelená),
230 V/40 (25 a 500) W

Blikače
Popisované blikaèe vyadují ke
své èinnosti minimální mnoství souèástek, protoe pracují s u nás stále
èastìji se objevujícím integrovaným
obvodem LM3909. Tento IO je navren speciálnì pro pouití v blikaèích
s LED a je vhodný zejména pro bateriové napájení. Lze jej vak pouít i pro
generování akustických signálù.
Rychlost blikání se nastavuje velikostí kapacity vnìjího kondenzátoru,
který spolu s vnitøním rezistorem tvoøí
èasovací èlánek RC generátoru.
Na obr. 45 je nejjednoduí blikaè,
pracující na kmitoètu 1,5 Hz, který
je napájen baterií o napìtí 3 V. Baterie je pøipojena pøes svorkovnici U1

(ARK 550/2), kladný pól baterie je
spojen s vývodem 5 IO1, záporný pól
s vývodem 4 IO1. Blikaè potøebuje
ke své èinnosti pouze elektrolytický
kondenzátor C1. LED pouijeme s malým pøíkonem o prùmìru 5 mm.
Souèástky blikaèe jsou pøipájeny
na malé destièce s plonými spoji.
Obrazec spojù a rozmístìní souèástek
na desce jsou na obr. 46.
Blikaè se ètyømi LED na obr. 47 vyaduje ke své èinnosti pouze elektrolytický kondenzátor s velkou kapacitou
a dva rezistory. Kmitoèet blikání je asi
1,5 Hz. Blikaè je napájen baterií o napìtí 3 V, která je pøipojena pøes svorkovnici U1 (ARK 550/2).
Souèástky blikaèe jsou pøipájeny
na desce s plonými spoji. Obrazec
spojù a rozmístìní souèástek na desce je na obr. 48.
Seznam souèástek blikaèe se
ètyømi LED
R1 a R4
39 Ω, RR
R5
220 Ω
R6
680 Ω
C1
220 µF/6,3 V, SKR
D1 a D4
LED
IO1
LM3909
U1
ARK 550/2, svorkovnice

Obr. 47. Blikač se čtyřmi LED

Obr. 45. Nejjednodušší blikač

Obr. 46. Obrazec plošných spojů
nejjednoduššího blikače a rozmístění
součástek na desce
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Obr. 48. Obrazec plošných spojů
blikače se čtyřmi LED a rozmístění
součástek na desce

Zdroje a
nabíjeèky

nebo lze k výstupním svorkám pøipojit
bìný voltmetr.
A nyní ji k funkci. Støídavé napìtí
ze silového sekundárního vinutí síového transformátoru TR1 je usmìròováno diodovým mùstkem MD1 a filtrováno elektrolytickým kondenzátorem
C1. Øídicí integrovaný obvod IO3 je
napájen samostatným pomocným napìtím. Pomocné napìtí je získáváno
z pomocného vinutí síového transformátoru. Støídavé napìtí z pomocného
vinutí je usmìròováno diodou D1, filtrováno elektrolytickým kondenzátorem C2, stabilizováno tøísvorkovým
stabilizátorem IO1 a blokováno keramickým kondenzátorem C3. Referenèní napìtí je odvozeno z pomocného napìtí dalím stabilizátorem IO2.
Trimrem P1 se nastavuje na výstupních svorkách nulové napìtí a trimrem
P2 maximální napìtí 30 V. Mezi výstupní svorky je pøipojen blokovací
kondenzátor C4 a ochranná dioda D3.
Na primární stranì síového transformátoru je zapojen odruovací svitkový
kondenzátor C10 a pojistka PO1. Výkonový regulaèní tranzistor T1 je øízen
pøes oddìlovací Zenerovou diodu D2
a ochranný rezistor R5. Proudová

Laboratorní zdroj
Obr. 49. Blikač s nastavitelným
kmitočtem
Jako poslední zapojení s výborným integrovaným obvodem LM3909
si ukáeme blikaè s nastavitelným
kmitoètem, který mùeme trimrem P1
mìnit v rozmezí od 0 a do 20 Hz.
Schéma zapojení tohoto blikaèe je
na obr. 49. Blikaè se napájí napìtím
3 V, kladný pól napájení je pøipojen
na vývod 5 IO1, záporný pól na vývod 4 IO1.
Zapojení blikaèù jsou tak jednoduchá, e by jejich stavbu mìl zvládnout
i úplný zaèáteèník, který má alespoò
základní zkuenosti s osazováním a
pájením souèástek do desky s plonými spoji.

Zdroj poskytuje regulovatelné stejnosmìrné napìtí 0 a 30 V/1,3 A.
Schéma zdroje je na obr. 51. Deska s plonými spoji je navrena tak,
aby na ni bylo mono umístit souèástky dvou stejných zdrojù a tak získat
zdroj dvojnásobný. Pokud nám postaèí zdroj jednoduchý, osadíme souèástkami pouze jednu polovinu desky
a druhou polovinu odstøihneme.
Zdroj je velice vhodný k experimentování pøi stavbì nejrùznìjích
pøístrojù. Je odolný proti zkratu na výstupních svorkách a jeho èinitel zvlnìní, vzhledem k velice dobré filtraci a
stabilizaci referenèního napìtí, je takté velice dobrý. Zdroj se hodí i pro
dobíjení malých akumulátorù. Výstupní napìtí lze pohodlnì ocejchovat na
regulaèním knoflíku potenciometru P3

Lodní siréna
Zapojení sirény je na obr. 50. Tónový signál o kmitoètu asi 300 Hz je
generován multivibrátorem s tranzistory T2 a T3. Kmitoèet signálu lze mìnit zmìnou kapacit kondenzátorù C1
a C2 (max. 1 µF) a odporù rezistorù
R1 a R4 (max. 12 kΩ).
Signál je proudovì zesilován tranzistorem T1 a je zaveden do malého
reproduktoru SP1 o impedanci 8 Ω.
Proud tranzistorem T1 omezuje rezistor R5, který vak také zmenuje hlasitost vydávaného zvuku.
Pokud pouijeme výkonnìjí typ
tranzistoru T1 (nejlépe Darlington,
napø. BD679), tranzistor T1 opatøíme
chladièem, rezistor R5 nahradíme drátovou propojkou a pouijete vìtí reproduktor se zatiitelností alespoò
2 W, pak vydávaný zvuk je velice silný, co mùe odradit tøeba i nezvané
zlodìje.
Napájecí napìtí sirény je 6 a 12 V.

Obr. 50. Lodní siréna
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Obr. 51. Laboratorní zdroj

Obr. 52. Obrazec plošných spojů dvojitého laboratorního zdroje
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strukce, které postrádají jakoukoliv logickou úvahu. Ale, jak se øíká, proti
gustu ádný diputát, take jestlie to
baterii nabíjí, tak proè ne.
O tom, zda pouít nabíjeèky typu
U (s konstantním napìtím) nebo typu I
(s konstantním proudem) se napsalo
ji mnoho polemik a názorù. Kadý
typ nabíjeèky má své nesporné výhody, ale té urèité nevýhody. Vìtinou
se pro nabíjení akumulátorových baterií v automobilech pouívají nabíjeèky
typu I a tìchto nabíjeèek bylo na
stránkách odborných èasopisù popsáno ji mnoho. Proto si dovolím iroké
konstruktérské veøejnosti nabídnout
nabíjeèku typu U s konstantním napìtím. V zapojení je pouit jako výkonový øídící prvek moderní tranzistor
MOSFET.
Schéma zapojení nabíjeèky je na
obr. 54. Síové napìtí je pøivádìno
pøes trubièkovou pojistku PO1 na primární vinutí bezpeènostního transformátoru. Pro výhodné rozmìry doporuèuji pouít toroidní transformátor.
Sekundární napìtí je usmìrnìno diodovým mùstkem. Tepavé stejnosmìrné napìtí je vyhlazeno elektrolytickými kondenzátory C1 a C2. Vyhlazené
napìtí je pøes regulaèní tranzistor T1
vyvedeno na výstup nabíjeèky (na
svorkovnici S1).
Operaèní zesilovaè IO2 porovnává
výstupní napìtí nabíjeèky (zmenené
odporovým dìlièem R1, P1 a R3)
s referenèním napìtím a ovládá regulaèní tranzistor T1 tak, aby výstupní
napìtí bylo konstantní. Referenèní napìtí je získáno z vyhlazeného napìtí
na C1 a C2 stabilizací tøísvorkovým
stabilizátorem IO1 a Zenerovou diodou D2. Pøímo z výstupu stabilizátoru
IO1 je napájen operaèní zesilovaè
IO2. Zesílení operaèního zesilovaèe je
nastaveno rezistorem R5 a kmitoètovì
kompenzováno keramickým kondenzátorem C6.
Výstupní proud nabíjeèky je omezen na velikost 4,5 A obvodem s rezistorem R15 a tranzistorem T2. Pøi
nabíjení akumulátoru vzniká prùchodem nabíjecího proudu na rezistoru
R15 úbytek napìtí. Kdy pøi proudu
4,5 A tento úbytek pøekroèí velikost
0,675 V, otevøe se tranzistor T2, který

Obr. 53. Rozmístění součástek dvojitého laboratorního zdroje
na desce s plošnými spoji
ochrana je zajitìná rezistorem R6,
na kterém vzniká prùchodem výstupního proudu zdroje úbytek napìtí.
Kdy toto napìtí dosáhne velikosti asi
0,65 V, otevøe se tranzistor T2, který
zaène zavírat regulaèní tranzistor T1.
Øídicí obvod IO3 neustále porovnává
referenèní napìtí s napìtím na odporovém dìlièi, sloeném z R3, P1, R4,
P2 a P3 a svým výstupem neustále
dotahuje výstupní napìtí zdroje na
poadovanou velikost, nastavenou regulaèním potenciometrem P3.
Souèástky laboratorního zdroje
jsou pøipájeny na desce s jednostrannými plonými spoji. Obrazec spojù je
na obr. 52, rozmístìní souèástek na
desce je na obr. 53. Souèástky prvního zdroje jsou oèíslovány souhlasnì
se schématem (obr. 51), souèástky
druhého zdroje mají èísla o dvacet
vìtí. Síový transformátor v rozpisce
je urèen pro dvojitý zdroj. Pro jednoduchý zdroj postaèí transformátor polovièní.
Výkonový tranzistor T1 musí být
izolován od chladièe slídovou podlokou, jemnì potøenou z obou stran silikonovou vazelínou.
Seznam souèástek
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R2, R3, R4
3,3 kΩ
R5
47 Ω
R6
0,47 Ω/2 W

IO2
T1
T2
D1, D3
D2

LM 78L05
TIP 142, npn Darlington
BC 547B, npn
1N4003 (1N4002)
BZX83/6V2 (5V6, 6V8)

Ostatní součástky
PO1 trubièková pojistka 5 x 20 mm,
0,4 A/F
TR1 transformátor toroidní,
230 V//30 V/40 VA; 12 V/4 VA;
30 V/40 VA; 12 V/4 VA
S1
svorka ARK 550/2
Deska s plonými spoji, distanèní
sloupky, slídové podloky, silikonová
vazelína, chladiè ZH610

Nabíječka A
s konstantním
napětím
Velice oblíbenou oblastí radioamatérského kutìní jsou nejrùznìjí nabíjeèky a dobíjeèky. Je a s podivem, jaké
èeský radioamatér vymyslí konstrukce, jen aby svou témìø znièenou autobaterii nabil a obnovil její kapacitu na
témìø plných 100 %. Jsou to konstrukce nìkdy velice dobré a dokonale propracované, ale jsou to nìkdy i kon-

Potenciometry
P1, P2
470 Ω, PT6V, trimr
P3
10 kΩ/lin, potenciometr
Kondenzátory
C1
2200 µF/50 V, SKR
C2
220 µF/25 V, SKR
C3
100 nF/40 V, keram.
C4
22 µF/35 V, SKR
C10
22 nF/630 V, TC 208
Polovodiče
MD1
IO3
IO1
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KBU 8M (KBU 4M)
TL081 (CA3140, LM741)
LM 78L12

3

I

Obr. 54.
Nabíječka A
s konstantním
napětím
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Obr. 55. Obrazec spojů nabíječky A s konstantním napětím a rozmístění součástek na desce s plošnými spoji
zmení buzení regulaèního tranzistoru
T1 a nedovolí dalí zvìtení nabíjecího proudu.
Souèástky nabíjeèky jsou pøipájeny na desce s jednostrannými plonými spoji. Obrazec spojù a rozmístìní
souèástek na desce s plonými spoji
je na obr. 55.
Výkonový tranzistor T1 je izolován
od chladièe slídovou podlokou,
jemnì potøenou z obou stran silikonovou vazelínou.
Po oivení nastavíme trimrem P1
výstupní napìtí nabíjeèky na 15 V, tj.
na plné napìtí nabité akumulátorové
baterie 12 V ( 2,5 V na èlánek).

Ostatní součástky
PO1 trubièková pojistka 5 x20 mm,
0,5 A/F
TR1 transformátor toroidní,
230 V//16 V/100 VA
S1
svorka ARK 550/2
Deska s plonými spoji, slídová podloka, silikonová vazelína, chladiè
ZH610

Seznam souèástek

Jako dalí ukázku velice jednoduché a spolehlivé nabíjeèky si pøedstavíme tranzistorovou nabíjeèku typu U
(s konstantním napìtím a omezeným
proudem), která je doplnìna chladicím
ventilátorem a ochranou výstupních
svorek proti zkratu a proti pokození
opaènì pøipojenou baterií.
Aby bylo moné vestavìt tuto nabíjeèku do stejné skøíòky jako døíve popsanou nabíjeèku [4] typu I, byly zachovány rozmìry desky s plonými
spoji. Pokud byste vak chtìli tuto
desku vestavìt do jiné skøíòky, lze
jednodue nadbyteènou èást desky
odstøihnout.
Schéma zapojení nabíjeèky je na
obr. 56. Sekundární napìtí ze síového transformátoru TR1 se pøivádí
na usmìròovací diodový mùstek,
sloený ze ètyø výkonových diod pro
proudové zatíení 6 A. Usmìrnìné
tepavé napìtí o kmitoètu 100 Hz je
vyhlazeno elektrolytickými kondenzátory C2 a C3. Pro napájení øídicích
obvodù je toto vyhlazené napìtí stabilizováno tøísvorkovými stabilizátory
IO1 a IO2. Mezi C3 a stabilizátory

Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R3
10 kΩ
R2
100 (82 a 150) Ω
R4
680 Ω
R5
150 kΩ
R6
1,8 kΩ
R15
0,15 Ω/5 W
Potenciometry
P1
5 kΩ, PT6V, trimr
Kondenzátory
C1, C2
2200 µF/50 V
C3
100 µF/35 V
C*, C5
100 nF/40 V, keram.
C4
10 nF/40 V, keram.
C6
1 nF/40 V, keram.
C10
22 nF/630 V, TC 208
Polovodiče
MD1
D1
IO1
IO2
D2
T1
T2

KBU 8M
1N4002
78L15 (78L12)
CA 3140
BZX 83/5V1 (4V7, 5V6)
IRF 540
BC547B (KC238B)

Nabíječka B
s konstantním
napětím
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je zapojená oddìlovací dioda D1.
Z výstupu stabilizátoru IO1 je napájen
regulaèní obvod ventilátoru a z výstupu stabilizátoru IO2 se odebírá referenèní napìtí pro øídicí obvod nabíjeèky a pro regulátor ventilátoru.
Stabilizátory jsou zablokovány elektrolytickými kondenzátory C4, C6 a C7.
Velikost referenèního napìtí, pøivádìného na invertující vstup operaèního
zesilovaèe IO3, je regulována potenciometrem P2 (P2 slouí pro ovládání
výstupního napìtí nabíjeèky). Operaèní zesilovaè IO3 porovnává výstupní
napìtí nabíjeèky (zmenené odporovým dìlièem s R12, P1, R4) s referenèním napìtím a pøes ochranný rezistor R5 ovládá výkonový regulaèní
tranzistor T2 tak, aby výstupní napìtí
nabíjeèky bylo konstantní.
Maximální výstupní proud nabíjeèky je omezen obvodem proudové
ochrany. Výstupní proud protéká rezistorem R3, na kterém vytváøí úbytek
napìtí. Tímto napìtím se pøes ochranný rezistor R2 otevírá tranzistor T1,
který zmenuje proud báze výkonového tranzistoru T2 tak, e nejvìtí výstupní proud nabíjeèky je asi 4,3 A.
Maximální velikost výstupního napìtí nabíjeèky se nastavuje trimrem
P1 pøi vytoèení regulaèního potenciometru P2 úplnì doprava. Protoe potenciometr P2 má lineární prùbìh odporové dráhy, je výstupní napìtí
úmìrné úhlu natoèení høídele P2.
Proti pokození opaènì pøipojeným
akumulátorem je nabíjeèka chránìna
diodou D15 a pojistkou PO2. Pøi opaèném pólování akumulátoru protéká
diodou D15 proud a pojistka se pøeruí.
Mezi výstupní svorky nabíjeèky je
mono pøipojit napø. ruèkový mìøicí
pøístroj (M1) pro mìøení výstupního
napìtí. Citlivost mìøicího pøístroje se
nastaví rezistorem R13 a trimrem P4.
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Obr. 56. Nabíječka B s konstantním napětím
Nabíjeèka je doplnìna ventilátorem pro nucené chlazení. Regulátor
ventilátoru s plynulým zvìtováním
poètu otáèek pøi stoupající teplotì byl
ji nìkolikrát podrobnì popsán na
stránkách odborných èasopisù (napø.
v [5]) a proto ho zde nebudeme blíe
rozebírat. Pro zmenení ztrátového
výkonu regulaèního tranzistoru T3,
který byl oproti pùvodnímu zapojení
zmìnìn na výkonový Darlingtonùv

tranzistor, je do obvodu pøidán sráecí rezistor R10. Otáèky ventilátoru
té závisí na velikosti napájecího napìtí na kondenzátorech C2 a C3, ale
to není na závadu.
Jestlie pouijeme v nabíjeèi dostateènì dimenzován chladiè tranzistoru T2, je moné, pøedevím pøi meních nabíjecích proudech do asi 2 A,
ventilátorovou jednotku vùbec neosazovat a tím dále zmenit poøizovací

náklady. Doporuèuji vak tuto jednotku pouívat, protoe nabíjeèky obvykle pracují ve velice drsných klimatických podmínkách a vhodné chlazení
je namístì.
Jako èidlo teploty je pouít tranzistor BC547B (KC238B), zapojený jako
dioda (D2). Báze tranzistoru, spojená s kolektorem, slouí jako anoda
diody, emitor je pouit jako katoda.
Tranzistor pøilepíme vteøinovým le-

Obr. 57. Obrazec plošných spojů nabíječky B s konstantním napětím
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Obr. 58. Rozmístění součástek nabíječky B s konstantním napětím na desce s plošnými spoji
pidlem k chladièi tranzistoru T2 nebo
na nìkterou z diod D16 a D19. Tranzistor pro snímání teploty té mùeme
zapájet pøímo do desky s plonými
spoji, pak se bude snímat teplota
uvnitø skøíòky.
Trimrem P3 se nastaví minimální
otáèky ventilátoru pøi pokojové teplotì
bez zátìe. Otáèky ventilátoru nelze
v daném zapojení nastavit na nulu, to
je vak vlastnì výhodné kvùli nutné
cirkulaci vzduchu ve skøíòce. Pøi minimálních otáèkách není ventilátor vùbec slyet.
Napájecí vývody operaèních zesilovaèù jsou zablokovány keramickými
kondenzátory C5 a C8. Na primární
stranì síového transformátoru je zapojen obvyklý odruovací svitkový
kondenzátor C1.
Vìtina souèástek nabíjeèky B je
pøipájena na desce s jednostrannými
plonými spoji. Obrazec spojù je na
obr. 57, rozmístìní souèástek na desce je na obr. 58.
Výkonový tranzistor T2 je izolován
od chladièe slídovou podlokou,
jemnì potøenou z obou stran silikonovou vazelínou.
Nastavení nabíjeèky je velice jednoduché. Pokud zkontrolujeme desku
s plonými spoji, promìøíme souèástky a peèlivì pájíme, pracuje nabíjeèka
ihned na první zapojení.
Tuto nabíjeèku lze vyuít pro nabíjení vech nejbìnìjích automobilových akumulátorových baterií.
Seznam souèástek
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R4,
R7, R8
10 kΩ
R2
1 kΩ

R3
R5
R6
R9
R10
R11
R12
R13

2x 0,33 Ω/5 W,
(paralelnì spojené)
100 Ω
1,2 kΩ
390 kΩ
39 Ω/2 W
120 Ω
4,7 kΩ
odpor podle pouitého
mìøidla

Potenciometry
P1
22 kΩ, TP 011
P2
10 kΩ/N, TP 160A
(5 kΩ a 50 kΩ/N)
P3
470 Ω, TP 011
P4
10 kΩ, TP 011
Kondenzátory
C1
10 nF/630 V, TC 208
C2, C3
4700 µF/35 V, SKR
C4, C7
100 µF/35 V, SKR
C6
4,7 µF/50 V, SKR
C5, C8
100 nF/50 V, keram.
Polovodiče
D1
D2
D3
D15
D16, D17,
D18, D19
T1
T2
T3
IO3, IO4
IO1
IO2

1N4002
BC547B (KC238B)
1N4148 (KA222, KA206)
1N5402
P600D
BC 547B
BDW83C
BD679 (BD675, BD677)
LM741 (TL081)
LM 78L12
LM 78L05

Ostatní součástky
VE1 ventilátor 80 x 80 mm,
12 V/1,9 W
PO1 trubièková pojistka 5 x 20 mm,
0,5 A/F
PO2 trubièková pojistka 5 x 20 mm,
5 A/F
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U1,
U2
TR1

ARK 500/2
transformátor toroidní,
230 V//16 V/100 VA
Deska s plonými spoji, chladiè
ZH610, spojovací materiál, distanèní
sloupky, slídová podloka, silikonová
vazelína

Měřič průrazného
napětí polovodičů
Pøístroj mìøí prùrazné napìtí tranzistorù, diod, Zenerových diod apod.
Oblast napìového prùrazu je to místo
na voltampérové charakteristice polovodièových souèástek, v nìm se zanedbatelný závìrný proud zaène pøi
dalím mírném zvìtování napìtí
prudce zvìtovat (tzv. koleno).
Mìøiè je zapojen jako zdroj malého
konstantního proudu, který je schopen
vytvoøit na svých svorkách napìtí a
asi 240 V.
Schéma zapojení mìøièe je na
obr. 59. Transformátor TR1 je bezpeènostní typ a jeho sekundární napìtí je
170 V. Sekundární napìtí lze zvìtit
a na 230 V. Tím se zvìtí horní rozsah mìøeného prùrazného napìtí, ale
pøístroj bude po drobných úpravách
(zvìtení odporù rezistorù R3, R4)
fungovat spolehlivì dále. Na primární stranì TR1 je zapojen odruovací
svitkový kondenzátor C1 a trubièková
pojistka. Po usmìrnìní sekundárního
napìtí diodovým mùstkem je na elektrolytickém kondenzátoru C2 stejnosmìrné napìtí 240 V. C2 je z dùvodù ekonomických a rozmìrových sloen ze
ètyø paralelnì zapojených meních
kondenzátorù.

39

Pøi stisknutí tlaèítka S1 protéká rezistorem R3 a Zenerovou diodou D2
proud asi 12 mA a na katodì D2 je referenèní napìtí 10 V pro zdroj proudu
s tranzistorem T1. Potenciometrem
P1 lze mìnit velikost proudu tranzistorem T1 v rozmezí asi 0,9 a 42 mA.
Rezistor R1 vybíjí kondenzátor C2.
Velikost proudu a prùrazné napìtí
mìøíme digitálním multimetrem, který
pøipojíme paralelnì k výstupním svorkám mìøièe (svorkovnice S2).
Na zaèátku mìøení prùrazného napìtí pøepneme pøipojený digitální multimetr na proudový rozsah, stiskneme
tlaèítko S1 a potenciometrem P1 nastavíme poadovaný mìøicí proud.
Pak tlaèítko S1 uvolníme, pøipojíme
do výstupních svorek (nebo do kulaté
objímky pro IO, kterou vyuijeme velice dobøe na mìøení tranzistorù) mìøenou souèástku a multimetr pøepneme
na nejvyí napìový rozsah. Po
stisknutí tlaèítka S1 zobrazí multimetr
mìøené prùrazné napìtí.
Souèástky mìøièe jsou pøipájeny
na desce s plonými spoji. Obrazec
spojù je na obr. 60, rozmístìní souèástek na desce je na obr. 61.
Tranzistor T1 je nutno opatøit
dostateènì dimenzovaným chladièem, protoe pøi proudu 40 mA a napìtí 250 V je na tranzistoru rozptylován výkon 10 W. Tranzistor T1 musí
být od chladièe izolován. Transformátor TR1 postaèí pro výkon 10 VA, protoe pracovní proud 40 mA budeme
vyuívat výjimeènì. Nejèastí volíme
pracovní (prùrazný) proud tranzistorù v rozmezí 1 a 10 mA.
Seznam souèástek
R1
220 kΩ/0,6 W
R2
220 Ω/0,6 W
R3
22 (27) kΩ/6 W
R4
820 (1500) Ω/1 W
R5
330 Ω/0,6 W
P1
10 kΩ/N, TP 160
(TP 160A) s plast. høídelí
C1
10 nF/630 V, fóliový
C2
4x 10 µF/400 V, SKR
D1
1N4148 (KA222, KA206)
D2
BZX85/10 V
DM1
4x 1N4007 (1N4008)
T1
BU508A, npn, 600 V, 2 A
PO1
pojistka 0,1 A/F
TR1
transformátor,
230 V//170 V/10 A
S1
tlaèítko Isostat, pøípadnì síový pøepínaè
S2
svorka ARK 500/2
Chladiè ZH 610, slídová podloka, silikonová vazelína, spojovací materiál,
deska s plonými spoji

Obr. 60. Obrazec plošných spojů
měřiče průrazného napětí

Obr. 61. Rozmístění součástek
měřiče průrazného napětí na desce

Závěr

[3] Zátopek, Z.: Nf výkonové zesilovaèe. Praktická elektronika, è. 12/1998.
[4] Zátopek, Z.: Nabíjeèka AKU s automatikou. Konstrukèní elektronika,
è. 5/1997.
[5] Zátopek, Z.: Doplòky a rady autora
k nabíjeèce AKU s automatikou. Konstrukèní elektronika, è. 4/1998.
[6] National Semiconductor: Aplikaèní
zapojení IC master.
[7] Philips: Aplikaèní zapojení Power
master.
[8] Motorola: Aplikaèní zapojení CMOS.
[9] Katalogy GM electronic, Hadex,
Phobos Ostrava: polovodièe a pasivní
souèástky.
[10] Amatérské radio, øada A, roèníky
1996, 1997, 1998.
[11] Praktická elektronika, roèníky
1996, 1997, 1998.

Ke stavbì popsaných pøístrojù postaèí minimální vybavení, kromì digitálního 3,5místného multimetru a mikropájeèky (napø. ERS50) je vhodný
generátor sinusového napìtí o kmitoètu 1 kHz a osciloskop s kmitoètovým
rozsahem alespoò 1 MHz.
Znovu upozoròuji na dùleitost prvotní kontroly desek s plonými spoji
proti svìtlu s ohledem na pøeruení,
trhliny a mìdìné mùstky. Právì podcenìním této kontroly vznikají nepøedvídatelné potíe pøi oivování. Snate se
dodret pøedepsaná napájecí napìtí a
zbyteènì nepøetìujte výkonové operaèní zesilovaèe. Konstrukce nezkouejte bez pøipojených chladièù!
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Obr. 59. Měřič průrazného napětí
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Ceník stavebnic (součástky umístěné na desce s plošnými spoji):
Zesilovač A (LM3875/LM1036N) bez
chladiče a transf. ................2700,- Kč,
Zesilovač C (LM3875/KA2107) bez
chladiče a transf. ................2600,- Kč,
Zesilovač D (STK4191A/TDA4292)
bez chladiče a transf...........2900,- Kč,
Zesilovač E (STK4191A/KA2107) bez
chladiče a transf. ................2750,- Kč,
Zesilovač pro subwoofer A (LM3875)
bez chladiče a transf. ..........1400,- Kč,
Zesilovač pro subwoofer B (TDA 1514)
bez chladiče a transf. .........1250,- Kč,
Toroidní transf. pro subwoofer..720,- Kč,
Toroidní transf. pro zesilovače 650,- Kč,
Chladič pro zesilovače........200,- Kč,
Barevná hudba....................800,- Kč,
Labor. zdroj 2x 30 V/1 A bez chladiče a transf. ............................600,- Kč.
K cenám se připočítává poštovné a balné.
Písemné objednávky zasílejte na
adresu: Zátopková Marie, Pionýrů
828/2, 708 00 Ostrava-Poruba. Stavebnice se zasílají na dobírku, dodací lhůta je 3 až 4 týdny! Na Slovensko se stavebnice v současném
období nedodávají. Telefonické dotazy od 17 do 21 hodin na tel./fax:
069/6628184.

