
ELEKTRONIK

Skautskou odborku ELEKTRONIK jsem splnil:

v kategorii mladší skauti a skautky dne: Podpis vůdce oddílu

v kategorii starší skauti a skautky dne: Podpis vůdce oddílu

v kategorii roveři a rangers dne: Podpis vůdce oddílu

MŮJ PATRON 

MOJE JMÉNO 

CÍL: Kdo by chtěl získat tuto odborku, by měl mít základní znalosti z oblasti elektro-
niky, t. j. znát Ohmův zákon, základní schematické značky, mít přehled o základních 
součástkách a vědět, kde tyto součástky sehnat. Plněním odborky si uchazeč rozšíří 
znalosti z různých oblastí elektroniky pomocí zajímavých zapojení a dále své řeme-
slné dovednosti při tvorbě krabiček, ve kterých budou zařízení provozována.

Zapiš si do kolečka pořadové číslo/písmeno plněné aktivity. 
Po splnění aktivity si kolečko vybarvi barvou podle toho, jak ti plnění šlo.

 Zelená – „Tato aktivita pro mě byla celkem jednoduchá, její plnění mě moc neposunulo.“
 Oranžová – „Tato aktivita byla přiměřeně obtížná, její plnění bylo pro mě výzvou.“
  Červená – „Tato aktivita byla velmi náročná, její splnění bylo na hranici toho, co umím a znám. Hodně jsem se při jejím plnění natrápil.“

Pokud již máš aktivitu splněnou (vybarvenou) z předchozí věkové kategorie, přepiš si ji do řádku tvé aktuální věkové kategorie.

POPIS AKTIVITY PODPISY

12 Nabíječka akumulátorů. Sestrojím nabíječku článků NiMH. Zvolím vhodný nabíjecí 
proud, aby životnost článků byla pokud možno co nejvyšší. Pokud napájení tvoří 

zabudovaný transformátor (nikoliv adaptér), splním nejprve bod „0“.

Já

Patron

13 Převodník na USB port. Postavím převodník na port USB z obvodu FTDI nebo 
podobného, příp. z procesoru. Napíšu pro počítač program, kterým ovládám LED 

za převodníkem a naopak v počítači detekuji stisk tlačítka.
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14 Detektor emoční aktivity (též detektor lži). Sestavím jednoduchý detektor lži. Toto 
zařízení budu používat pouze se svolením vedoucího a se svolením osoby připojené 

na detektor. Sondy budou přikládány pouze na ruku a impedance mezi póly sond bude 
nejméně 50 kΩ. Napájení bude bateriové s napětím max. 9 V.
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15 Výkonový zesilovač ve třídě D. Postavím výkonový zesilovač ve třídě D z diskrétních 
součástek. Protože napájení tvoří transformátor, splním nejprve bod „0“.
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16 Jsem patronem této odborky.
(Pouze když plním R&R stupeň.)
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17 Vlastní aktivita.
(V případě, že ti v odborce nějaká aktivita chybí, můžeš si po dohodě s patronem 

 vytvořit jednu vlastní aktivitu do doplňujících podmínek „Zkus to“.) Já
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Zakrytovaný transformátor (podmínka není započítána do součtu nutných podmínek 
k získání odborky)

Tato pomůcka je nutná u mnoha bodů v rubrice „Zkus to“. V případě, že součástí zapojení je 
transformátor napájený z 230V sítě (a nemám laboratorní zdroj potřebných parametrů), pak po-
stavím zakrytovanou pevnou bednu, do které po dobu pokusů na svém zapojení umístím trafo. 
Provedení bedny i připevnění trafa mi před prvním zapnutím schválí patron.

•  Transformátor v bedně řádně připevním.
•  Vodiče a komponenty na primární straně umístím na jednu stranu bedny a komponenty 

pro sekundární stranu trafa umístím na protilehlé straně. Tím zamezím náhodnému 
dotyku.

•  Na primární i sekundární stranu umístím pojistková pouzdra s pojistkami odpovídající-
mi očekávaným proudům. Na primární straně bude ještě hlavní vypínač.

•  Na vstupní straně bude buď přívodní kabel v průchodce (čímž zabráním narušení izola-
ce kabelu a kabel dostatečně v krabici zafixuji proti náhodnému vytržení). Nebo lepší 
varianta je, že na krabici připevním konektor na napájecí kabel k PC.

•  Je-li krabice kovová, spojím vodivě zelenožlutým vodičem kovové části a připojím 
pospojené části na zelenožlutou žílu kabelu (nebo zemnící kolík konektoru). 

•  Pokud jsem napětí přivedl kabelem přes průchodku, nechám zelenožlutou žílu o 2–3 cm 
delší než žíly napájecí, aby při nepravděpodobném vytržení kabelu se tato žíla vytrhla 
jako poslední.

•  Sekundární stranu vyvedu z krabice přes banánky.
•  Po uzavření krabice (nejlépe na šrouby) nesmí být možné se dotknout transformátoru, 

ani jiných prvků uvnitř v krabici. Pouze takto uzavřený transformátor mohu připojit 
k síti.

Je-li mé zapojení plně funkční, vymontuji trafo z bedny a zabuduji ho do zařízení při do-
držení výše popsaných bezpečnostních podmínek.
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Skautská odborka

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY 
(aktivity si vybírám sám po poradě s patronem)

DOKAŽ TO 
(hlavní podmínky)

ZKUS TO 
(doplňující podmínky)

Mladší skautky a skauti     

Starší skautky a skauti          

Roveři a rangers                
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Skautská odborka ELEKTRONIK KUTILSKÉ



ZADÁNÍ AKTIVITY CO PLNĚNÍM AKTIVITY  PROKÁŽU, 
ŽE ZNÁM / UMÍM / DOKÁŽU VYUŽÍT? PODPISY

A Tranzistor ve spínacím režimu. Navrhnu 
astabilní obvod se dvěma tranzistory s jednou 

LED, napájené 3V knoflíkovou baterií tak, aby po pro-
dlevě cca 10 s následoval krátký záblesk. Obvod 
odzkouším na nepájivém kontaktním poli a poté 
sletuji na univerzálním plošném spoji. Zhotovím 2 ks, 
jeden s tranzistory NPN, druhý s PNP. Zařízení použiji 
při noční hře v lese. K zařízení vytvořím zprávu obsa-
hující schéma, popíšu, jak obvod pracuje, a vytvořím 
stručný návod k uvedení do činnosti pro osobu, která 
bude zařízení v lese instalovat.

•  Znám princip astabilního klopného obvodu 
s tranzistory.

•  Umím zapojit NPN i PNP bipolární tranzistor 
i  elektrolytický kondenzátor.

•  Vím, co je třeba k letování.
•  Znám schematické značky.
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B Obvod NE555. Zapojím obvod NE555 jako osci-
látor s kaskádním násobičem napětí na výstupu. 

Násobič navrhnu tak, aby napětí na výstupu náso-
biče bylo okolo 20 V. Na výstup připojím lavinový 
generátor z tranzistoru s LED. Zapojení bude napá-
jeno třemi nebo čtyřmi (mikro)tužkovými bateriemi 
a může být sestaveno na nepájivém poli. K zapojení 
vytvořím zprávu obsahující schéma, výpočty a popis, 
jak obvod 555 a kaskádní násobič pracuje.

•  Znám princip obvodu NE555 a umím ho 
vhodně použít.

•  Vím, jak pracuje kaskádní násobič.
•  Viděl jsem lavinový jev na tranzistoru.
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C Operační zesilovač a komparátor. Na nepáji-
vém kontaktním poli zapojím detektor vybuzení 

s LED. Jako vstup bude signál z elektretového mik-
rofonu, který přiměřeně zesílím operačním zesilova-
čem (např. NE5534). Signál přivedu na komparátory 
(např. LM339), které mi budou rozsvěcet LED diody 
v závislosti na síle signálu. Pokud mi zapojení chodí, 
zkusím na vstup připojit místo mikrofonu MP3 
přehrávač. K zapojení vytvořím zprávu obsahující 
schéma a popis, jak obvod pracuje.

•  Vím, jak OZ a komparátor zapojit a jaké zapojení 
jsem použil (invertující × neinvertující).

•  Vím, co je zpětná vazba, a vím, jakou vazbu jsem 
v zapojení použil (kladná × záporná).
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D Simulační program. Z internetu si stáhnu pro-
gram na simulaci obvodů (např. ze stránek 

www.ti.com program Tina-TI). Minimálně u třech 
úloh ze sekce DOKAŽ TO prezentuji časové průběhy 
napětí či proudů v klíčových bodech (např. napětí 
na bázi a kolektoru tranzistoru atd.).

•  Umím použít soft ware na simulaci obvodů, což 
mi při návrhu zapojení pomáhá pochopit činnost 
obvodu a eliminovat hrubé chyby.
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E Plošný spoj. Zvolím si schéma dle své vlastní 
vůle. Pro toto schéma si na papír navrhnu plošný 

spoj, který pak lihovým fixem překreslím na Cuprexit. 
Po vyleptání desku opracuji, ošetřím přípravkem 
pro snažší pájení a vyvrtám otvory. Desku osadím 
součástkami a obvod oživím.

•  Znám postup výroby plošného spoje a umím si 
ho vyrobit.

•  Vím, jaké chemikálie a jaké nářadí budu k tomu 
potřebovat.
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F Tranzistor v analogovém režimu. Zapojím 
jednotranzistorový zesilovač třídy A. Na vstup 

zapojím elektretový mikrofon a výstup připojím 
na aktivní reprobedny k PC. Vstup i výstup oddělím 
kapacitní vazbou. Tranzistoru nastavím pracovní bod 
se zesílením 47. Zesilovač napájím napětím 9 V. K za-
pojení vytvořím zprávu obsahující schéma, výpočty 
a popis, jak obvod pracuje. 

•  Umím nastavit pracovní bod tranzistoru v analogo-
vém režimu.

•  Vím, jak se nastaví definované zesílení tranzistoru, 
a umím ho spočíst. Vím, jaké maximální zesílení je 
možné na konkrétním tranzistoru.

•  Vím, jak zapojit a co nesmím udělat u elektretového 
mikrofonu.

•  Mám přehled o základních třídách zesilovačů.
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G Stabilizovaný zdroj. Postavím malý napájecí 
zdroj se stabilizátorem LM317T. U stabilizátoru 

spočtu výkonovou ztrátu a navrhnu vhodný chladič, 
který bude stabilizátor chladit. Výstupní napětí bude 
regulovatelné od 1,3 do 12 V. Pro napájení použiji 
adaptér s vhodným výstupním střídavým napětím. 
Z velikosti vstupního napětí a požadovaného výstup-
ního proudu spočtu minimální parametry vstupních 
kondenzátorů. K zařízení vytvořím zprávu obsahující 
schéma, výpočty a popíšu, jak obvod pracuje.

•  Umím nastavit napětí na stabilizárotu s proměn-
ným napětím.

•  Umím spočíst výkonovou ztrátu jednodušších 
součástek (stabilizátory, tranzistory, …).

•  Umím navrhnout vhodný chladič.
•  Umím dimenzovat kondenzátory stabilizovaných 

zdrojů.
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POPIS AKTIVITY PODPISY

1 Úprava svítilny – Starou svítilnu se žárovkou předělám na svítilnu s LED diodami. Sílu 
svitu diod budu moci regulovat. Regulátor bude fungovat na principu pulzně šířkové 

modulace (PWM).
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2 Postavím teploměr. Teplotu mi ukáže ručkový měřicí přístroj, jehož rozsah nakalibruji 
v rozmezí cca −20 °C až +40 °C. Teploměr umístím na táboře na vhodné místo a vedle 

pro kontrolu umístím klasický teploměr. Pokud cítím, že potřebuji větší výzvu, postavím teplo-
měr tak, aby po dobu minimálně 14 dní při měření 24 h denně vystačil s jedinou baterií 9 V.
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3 Zesilovač ve třídě A nebo B. Sestrojím výkonový zesilovač s výkonem alespoň 5 W 
ve třídě A nebo B. Rozhodnu se, zda bude výkonový stupeň tvořit monolitický integrova-

ný zesilovač (snažší varianta), nebo zda postavím zesilovač z diskrétních součástek. Protože 
napájení tvoří transformátor, splním nejprve bod „0“. 
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4 Digitální hodiny. Pokud mám vybavení na tvorbu programu pro procesor, postavím digi-
tální hodiny řízené procesorem a seřizované signálem DCF. Přijímač DCF nemusím stavět, 

mohu ho koupit. Hodiny ukazují hodnotu hodin, minut a sekund, po stisknutí tlačítka pak 
den, měsíc a poslední dvojčíslí roku (6 segmentů displeje). Pokud napájení tvoří zabudovaný 
transformátor (nikoliv adaptér), splním nejprve bod „0“. 
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5 Laboratorní zdroj napětí. Postavím laboratorní zdroj napětí minimálně 2 × 15 V DC, 1 A. 
Zdroj bude obsahovat dva shodné výstupy, které v případě potřeby bude možné spojit 

do série. Každý výstup bude mít plynulou regulaci napětí od 0 V. Dále bude mít nastavitelné 
proudové omezeni začínající na cca 50–80 mA do 1 A. Při aktivaci této nadproudové ochrany se 
rozsvítí kontrolka. Samozřejmostí jsou měřidla pro měření proudů pro každý výstup. Protože 
napájení tvoří transformátor, splním nejprve bod „0“.
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6 Elektronická házecí kostka. Za pomoci hradel a čítače vytvořím elektronickou házecí 
kostku. Výsledek může být zobrazen pomocí 7 (či více) LED diod nebo číselným displejem. 

Kostku mohu vybavit přepínačem pro režim šestistěnná nebo desetistěnná (a vícestěnná) 
kostka. Napájení bude provedeno akumulátory NiMH.
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7 FM rádiový přijímač. Zakoupím si stavebnici FM přijímače s integrovaným obvodem. 
Tuto stavebnici sletuji a oživím. Pokud jsem fanda vysokofrekvenční techniky, postavím 

přijímač pouze dle návodu.
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8 Rozbočovač pro sluchátka. Sestrojím aktivní rozbočovač pro sluchátka. Jako vstupní 
signál bude např. výstup z MP3 přehrávače (Jack 3,5 mm). Rozbočovač bude mít alespoň 

2 stereo výstupy a každý výstup bude mít vlastní ovládání hlasitosti.

Já

9 Blikač k mobilu. Sestavím blikač k mobilu, který se rozbliká při vysílání přístroje. 
Blikač zabuduji do vlastnoručně vyrobeného stojánku na mobil. Napájení tvoří baterie 

9 V a u  obvodu je kladen důraz na spotřebu energie v klidovém stavu.
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10 Časovač. Vyrobím časovač. Po přivedení napájecího napětí do obvodu sepne výstupní 
relé časovače. Relé odpadne v rozmezí 3–30 minut. Doba bude nastavitelná. Tento 

jednoduchý obvod mi později poslouží např. jako základ osvitové komory pro tvorbu plošných 
spojů fotocestou.
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11 Měřič indukčností a jakosti cívek. Pokud se zajímám např. o spínané zdroje, filtry 
či jiné laděné obvody, postavím si nástroj – měřič indukčností a jakosti cívek tak, aby 

nejlépe vyhovoval mým požadavkům.
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ZKUS TO (doplňující podmínky)DOKAŽ TO (hlavní podmínky) 

Skautská odborka ELEKTRONIK Skautská odborka ELEKTRONIK


