
                         

 

Experimentální box 10113 

 

Obj. č. 19 24 44 
 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup experimentální sady.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!  

 

Sada zahrnuje následující komponenty:  
 
Základní deska (SYB-46) 
 
Obvody u všech experimentů jsou sestavovány bez pájení na 
speciální, experimentální desce. Deska má celkem 257 kontaktů 
(pinů) a zajišťuje bezpečné propojení všech použitých 
komponentů. Ve střední části desky je 230 kontaktů, z nichž  
je celkem každých 5 kontaktů v řadě navzájem vodivě spojeno.  
40 kontaktů na okrajích desky jsou vhodné pro připojení zdroje 
napájení (2 části po 20 kontaktech). 
 
Tranzistory (transfer rezistor) 
 
Základem všech experimentů je tato aktivní součástka, 
bez které se neobejde současná moderní elektronika. 
Tranzistor dokáže zesilovat vstupní signál a poskytuje 
tak silnější výstupní proud. Základní typy tranzistorů  
jsou bipolární transistory s přechody NPN a PNP.  
Další tranzistory používané v současné elektronice  
jsou tranzistory FET a například fototranzistory. 
Tranzistor má 3 elektrody označované B (báze),  
C (kolektor) a E (emitor).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Diody  
 
Dioda je polovodičová součástka, která umožňuje vést proud pouze jedním směrem.  
Sada obsahuje svítící diody (LED) a výkonové diody (Schottkyho).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solární článek  
 
Jedná se o polovodičový krystalový modul, jenž dokáže solární energii přeměňovat na elektrickou. 
Solární články jsou nedílnou součástí moderních FV elektráren, které dodávají elektřinu do distribuční 
sítě a domácností.  
 
Keramické a elektrolytické kondenzátory 
 
Komponent, který dokáže uchovávat elektrický 
náboj. Kondenzátory obsažené v sadě jsou 
určené pro stejnosměrné napětí a velmi 
vysoké frekvence. U elektrolytických 
kondenzátorů musí být vždy zachována 
správná polarita při zapojení ke zdroji. Stejně 
tak nesmí být překročeno maximální přípustné 
napětí kondenzátoru (je vyznačeno na 
pouzdře kondenzátoru, například 16 V). 
V opačném případě dojde k průrazu mezi 
deskami kondenzátoru a jeho nevratnému 
zničení. Po připojení kondenzátoru ke zdroji 
dochází k jeho cyklickému nabíjení a vybíjení. 
Svými vlastnostmi dodává kondenzátor do 
obvodu stabilizační prvek pro vyhlazení napětí 
(filtr).  
Cívka 
 
Cívky tvoří nedílnou součást rezonančního 
obvodu. Zároveň je součástí filtrů a RLC obvodů.  
 
Piezo reproduktor  
 
Prostřednictvím piezo reproduktoru je možné reprodukovat 
audio signál.  
 
Vodiče  
 
Slouží k propojení jednotlivých prvků v obvodu.  
 
Klip (svorka) baterie  
 
Tato svorka je určena pro připojení zdroje napětí – baterie 9 
V DC.  
 
Přihrádka pro baterie / akumulátory AA 1,5 V  
 
 
 



Rezistory  
 
Rezistor (odpor) je komponent, jehož účelem je omezení 
průchodu proudu v obvodu na požadovanou hodnotu.  
V sadě je hned několik rezistorů o různých hodnotách.  
 
Analogový (cívkový) m ěřicí p řístroj 
 
Před použitím měřicího přístroje se vždy ujistěte o správném 
nastavení měřícího rozsahu. Při měření napětí zapojujte hroty 
měřicího přístroje paralelně do měřeného obvodu. Pro měření 
proudu je nezbytné měřicí přístroj zapojit do obvodu vždy 
sériově. Žádný elektronický obvod se neobejde bez spínačů  
a tlačítek. V našich experimentech si pomůžeme vytvořením 
vlastních spínacích prvků, které vytvoříme pomocí vodičů, jež 
pak budou simulovat 2 různé polohy pro spínání.  
V následující části bude popsána celá řada elektronických 
experimentů (více než 200). Pro jejich realizaci přitom není 
nutná dokonalá znalost elektroniky. Je však zapotřebí vždy dodržovat zapojovací schéma a použití 
nepoškozených a plně funkčních součástek. Všechny experimenty vyžadují napájení zdrojem 
stejnosměrného napětí 9 V DC z baterie nebo síťového adaptéru. Dohled při experimentování by však 
měl vždy provádět někdo z dospělých.  
 

Experimenty 
 
1 Paralelní rezistory – jednoduché m ěření nap ětí  
 
Potřebné komponenty: 2 rezistory 10 kΩ, měřicí 
přístroj. Samozřejmostí jsou základní deska, baterie  
a svorka baterie, jež jsou nedílnou součásti každého 
experimentu. Použijte oba rezistory pro jejich paralelní 
zapojení. Následně vytvořte „klemu“ (spoj) propojující 
oba rezistory. Do obvodu připojte měřicí přístroj.  
Vždy nejprve připojte potřebné součástky do desky 
spojů a teprve potom připojte zdroj napětí  
(baterie 9 V DC).  
 
 
Experiment – Po připojení baterie (zdroje), měřicí 
přístroj spustí ihned měření napětí v obvodu. Jak daleko se ručka přístroje vychýlí?  
Ukázal přístroj napětí 9 V? V obvodu následně použijte například baterii 1,5 V.  
 
2 Zvětšení m ěřicího rozsahu 
 
Umístěte rezistor na desku a použijte měřicí přístroj.  
 
Potřebné komponenty: 1 rezistor 10 kΩ a měřicí přístroj. 
 
Experiment  – Po připojení zdroje dojde k měření napětí 
v obvodu. Jakou hodnotu má napětí? Ručka měřicího 
přístroje ukazuje zhruba do poloviny měřicího rozsahu. 
Rezistor pojme zhruba polovinu napětí baterie.  
U prvního experimentu byly oba rezistory zapojeny 
paralelně a proud se jimi poměrně rozdělil. Použitím 
dalšího rezistoru připojeného do série dochází 
k zvětšení měřicího rozsahu.  
 
 
 

3 Dioda – záv ěrný a propustný sm ěr 
 

Připojte do desky oba rezistory a diodu (Schotkyho dioda). Dodržte přitom správnou polohu diody. 
Všimněte si černého kroužku na diodě, který udává směr propustnosti. Připojte do obvodu měřicí 
přístroj.  
 
Potřebné komponenty: 2 rezistory 10 kΩ, 1 Schottkyho dioda BAT 85 a měřicí přístroj.  
 
Experiment  – Po připojení baterie dojde k měření 
napětí v obvodu. Dioda je do obvodu zapojena 
v propustném směru a obvodem propouští proud. 
Proud teče přes rezistor od kladného pólu baterie 
k zápornému. Dioda je v tomto případě zapojena  
tak, aby jí mohl obvodem protékat proud. Dioda je  
tak zapojena v propustném směru.   
Při opačném zapojení diody nebude obvodem proud 
protékat a dioda tak je zapojena v závěrném směru. 
V elektrotechnické praxi se těchto diod využívá 
k usměrnění střídavého napětí (AC). Schottkyho diody 
jsou v každém elektronickém spotřebiči. Jsou součástí 
zejména nabíječek a síťových adaptérů, které mění 
střídavé napětí (AC) ze sítě na stejnosměrné napětí 
(DC), které je nezbytné pro napájení elektronických 
obvodů. Většina moderních multimetrů disponuje 
funkcí měření propustného a závěrného směru diod.  
 
4 Měření proudu bez paralelních rezistor ů 
 
Připojte do desky oba rezistory a vytvořte klemu, kterou je paralelně 
spojíte. Připojte do obvodu měřicí přístroj.  
 
Potřebné komponenty: 2 rezistory 10 kΩ, měřicí přístroj.  
Po připojení zdroje (baterie) ukáže měřicí přístroj hodnotu napětí 
v obvodu. Jak vysoké je napětí v obvodu? Měřici přístroj měří napětí  
a ukazuje hodnotu 9 V. Vyzkoušejte do obvodu zapojit baterii 
s napětím například 1,5 V. Ukazuje měřicí přístroj správnou hodnotu 
napětí?  
 
5 Měření proudu s paralelním zapojením rezistor ů 
 

Potřebné komponenty: 2 rezistory 10 kΩ, 2 rezistory 220 kΩ, měřicí 

přístroj.  
Po připojení zdroje do obvodu ukáže měřicí 
přístroj hodnotu napětí. Jak velké je vychýlení 
ručky měřicího přístroje? V tomto případě 
došlo k rozdělení proudu v obvodu přibližně 
na 2/3. Sériově zapojené rezistory 220 kΩ  
jsou v paralelním zapojení vůči rezistorům  
10 kΩ, a zvětšují tak rozsah měřicího 
přístroje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Měření proudu s velkým odporem 
 
Použijte 3 rezistory, které propojte pomocí 2 klem. 
Poté do obvodu připojte měřicí přístroj.  
 
Potřebné komponenty: 2 rezistory 10 kΩ, 1 rezistor 
220 Ω a měřicí přístroj.  
 
Experiment  – Jaké napětí jste naměřili? Ručka 
přístroje se vychýlí zhruba do poloviny měřicí škály. 
Přístroj je v paralelním zapojení k rezistorům 220 Ω. 
Část proudu, zhruba polovina, protéká těmito 
rezistory a neteče přímo měřicím přístrojem.  
 
 
7 Použití bipolárních tranzistor ů  
 
Pro experiment použijte tranzistor a všechny rezistory. Všechny komponenty budou následně 
zapojeny do série. Do jedné části desky je přiveden záporný „–“ pól (používá se vodič tmavě modré 
barvy) a do opačné (například spodní řady) kladný „+“ pól (vodič červené barvy). Barvy vodičů však 
můžete použít libovolné. Po zapojení komponentů připojte obvod ke zdroji.  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 2N3906,  
1 rezistor 470 Ω, 2 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory 
10 10 kΩ a měřicí přístroj.  
 
Experiment  - Jako první připojte modrý vodič. 
Pomocí červeného vodiče následně vytvoříte 
2 klemy v obvodu. Následně různě obměňujte 
propojení vedoucí od tranzistoru k rezistorům. 
Přitom vždy naměříte různé hodnoty napětí. 
V tomto experimentu je praktická demonstrace 
funkce tranzistoru, který dokáže zesílit vstupní 
proud. Černý vodič připojte k elektrodě B 
(báze) u tranzistoru s PNP přechodem.  
Pro obdobné aplikace však lze použít pouze 
křemíkové nebo germaniové tranzistory.  
 
 
8 Obvod s tranzistorem NPN  
 
Pro experiment použijte tranzistor 
s přechodem NPN a všechny rezistory.  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 2N3904, 
1 rezistor 470 Ω, 2 rezistory 1 kΩ, 2 
rezistory 10 kΩ a měřicí přístroj.  
 
Experiment  – Jako první do obvodu připojte 
záporný pól (modrý vodič) a teprve poté 
připojujte kladný pól (vodič červené barvy) 
k vývodům tranzistoru. Vyzkoušejte 
přepojení červeného vodiče ke dvěma zbylým vývodům tranzistoru. Přitom sledujte změny 
v hodnotách napětí na měřicím přístroji. Aplikace je určena pro křemíkové a germaniové tranzistory. 
Báze tranzistoru je zpravidla označována pro připojení vodiče červené barvy.  
 

9 Zesílení proudu PNP tranzistorem 
 

Potřebné komponenty: 1 tranzistor 2N3906, 
1 rezistor 220 Ω, 1 rezistor 3,3 kΩ, 1 rezistor 
22 kΩ a měřicí přístroj.  
 
Experiment  – Při správném zapojení 
naměříte silnější proud. Proud teče bází 
skrze tranzistor, kde dochází k jeho zesílení. 
Dbejte na použití vhodného měřícího 
rozsahu přístroje.  
 
10 Měření proudu p ři použití tranzistoru 
NPN 
 

Při experimentu použijete uvedený tranzistor 
s NPN přechodem a všechny rezistory. 
Zapotřebí bude rovněž vytvořit potřebné  
klemy k propojení určitých míst obvodu.  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 2N3904,  
1 rezistor 220 Ω, 1 rezistor 3,3 kΩ, 1 rezistor 
22 kΩ a měřicí přístroj.  
 
Experiment  - Při správném zapojení naměříte 
zesílený proud. Faktor zesílení tranzistoru je 
označován jako B = 500. V takovém obvodu 
mohou být použity pouze křemíkové bipolární 
tranzistory, které jsou konstruovány na nižší 
hodnoty napětí.  
 
11 Diody 
 

Pro experiment bude zapotřebí křemíkové 
diody zapojené do série a rezistory.  
 
Potřebné komponenty: 1 křemíková dioda 
1N4148, 2 rezistory 1 kΩ a měřicí přístroj. 
 
Experiment  - Při správném zapojení ukáže 
ručka měřicího přístroje zhruba do poloviny 
škály. Každá dioda má tzv. prahové napětí. 
Jedná se o napětí, při kterém se dioda 
otevírá a propouští proud (pouze 
v propustném směru). V případě 
křemíkových diod je prahové napětí zhruba 
0,6 V. Při sestavování obvodů, proto vždy dbejte parametrů u použitých diod.  
 
12 Prahové nap ětí Schottyho diody 
 

V experimentu použijeme Schottkyho diodu 
a rezistory.  
 
Potřebné komponenty: 1 Schottkyho dioda 
BAT 85, 2 rezistory 1 kΩ a měřicí přístroj. 
 
Experiment  – Po připojení obvodu ke zdroji 
naměříte menší napětí. V tom případě je 
dioda zapojená v propustném směru. Při 
opačném zapojení diody nebude obvodem 
žádný procházet proud. V experimentu 
změřte napětí prahové napětí diody (přibližně 0,2 V). Do obvodu můžete vyzkoušet zapojení diod  
i jiných typů.  



13 – 15 Prahové nap ětí LED (červená, zelená, žlutá) 
 
K experimentu použijeme LED (svítící diody) 
a rezistory.  
 
Potřebné komponenty: 1 červená, zelená, 
žlutá LED, 2 rezistory 1 kΩ a měřicí přístroj.  
 
Experiment  – Při správném zapojení bude 
diodou protékat proud, který jí rozsvítí. 
K tomu dojde pouze, prochází-li proud 
diodou v propustném směru. Prahové napětí 
červené LED se pohybuje okolo 1,6 V  
(2,1 V u zelené a 2,2 V u žluté LED).  
Do obvodu můžete zkusit připojit i jiné typy 
diod s obdobnými parametry.  
 
16 Prahové nap ětí IR diody 
 
V tomto experimentu do obvodu použijeme 
infračervenou (IR – InfraRed) diodu.  
 
Potřebné komponenty: 1 infračervená (IR) 
dioda, 2 rezistory 1 kΩ a měřicí přístroj.  
 
Experiment  – Pokud diodou bude protékat 
proud, dioda se rozsvítí a znamená to, že  
je do obvodu zapojena v propustném směru. 
Prahové napětí této IR diody je přibližně  
1,35 V. Při experimentování vyzkoušejte  
i jiné typy IR diod.  
 
17 Střídavý (rychlý) blika č  
 
V obvodu budou použity oba tranzistory  
a LED. Zapotřebí bude v obvodu znovu 
vytvořit klemy. 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 červená LED, 1 zelená LED,  
2 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory 22 kΩ, 2 
rezistory 100 kΩ, 2 elektrolytické 
kondenzátory 10 µF a zdroj.  
 
Experiment  – Při správném zapojení bude frekvence rozsvěcování LED přibližně 2 Hz.  
Vyzkoušejte do obvodu připojit i kondenzátory s jinými hodnotami. V případě, že svítí  
jedna LED déle, než druhá, znamená to, že se mění frekvence v obvodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Pomalejší blika č  
 
V tomto experimentu bude 
sestaven obdobný obvod jako 
v předchozím případě.  
 
Potřebné komponenty:  
2 tranzistory 2N3904, 1 červená 
LED, 1 zelená LED, 2 rezistory  
1 kΩ, 2 rezistory 100 kΩ,  
2 rezistory 220 kΩ, 2 
elektrolytické kondenzátory 10 µF 
a baterie.  
 
Experiment  – Při správném 
zapojení má obvod frekvenci 
přibližně 0,5 Hz. Vyzkoušejte proto i jiné hodnoty rezistorů a kondenzátorů.  
 
19 Binární čítač (paměť) 
 
Pro tento pokus využijeme  
oba tranzistory, zelenou LED  
a 6 rezistorů. Na závěr pomocí 
vodičů vytvoříme 2 spínače typu  
1 - On / 0 - Off  (na obrázku jsou 
vyznačeny přerušovanou čarou).  
 
Potřebné komponenty:  
2 tranzistory 2N3904, 1 zelená 
LED, 3 rezistory 1 kΩ, 1 rezistor 
2,2 kΩ, 2 rezistory 100 kΩ.  
 
Experiment  - Po zapojení obvodu 
ke zdroji zůstávají oba spínače „rozepnuté“ (v poloze vypnuto Off). Vodiče spínačů tedy obvod 
nepropojují. Po krátkém stisknutí spínače (poloha zapnuto On) dojde k tomu, že se zelená LED trvale 
rozsvítí a to i poté co uvolníte „tlačítko“ spínače. Jedná se o klopný obvod „Flip-flop“. Ke zhasnutí LED 
dojde po dalším stisku tlačítka. V moderní elektronice jsou taková zapojení používané pro uchovávání 
informací (binární paměti) po neomezenou dobu. Obvod zaznamenává pouze 2 stabilní stavy a to ON 
a OFF. V digitální elektronice jsou to stavy HIGH a LOW anebo 1 a 0. Do těchto stavů je obvod možné 
přivést například i externím řídícím signálem. Obdobné zapojení využívá celá řada známých a běžně 
dostupných elektronických zařízení jako jsou například mobilní telefony, tablety a počítače.  
 
20 Domovní zvonek s interní pam ětí 
 

Zapojením tohoto obvodu si sami vyrobíte běžný domovní zvonek se zvukovou signalizací (Gong). 
Proto bude zapotřebí obou tranzistorů, 6 rezistorů a navíc vytvoření „zvonkového tlačítka“ v podobě 
jednoduchého spínače vytvořeného z vodičů. Při použití domovního zvonku v domácnosti však je 
nezbytné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy při instalaci a zapojení zvonku k elektrické síti  
(při použití síťového zdroje). V takovém případě raději instalaci přenechejte kvalifikovaným 
odborníkům!  
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 2N3904, 1 zelená LED, 3 rezistory 1 kΩ, rezistor 2,2 kΩ  
a 2 rezistory 100 kΩ a zdroj.  
Po zapojení obvodu zůstává „zvonkové tlačítko“ ve stavu Off (vypnuto). Krátce stiskněte tlačítko. 
Přitom zazní zvuková signalizace a zároveň se rozsvítí zelená LED, která bude svítit i po uvolnění 
tlačítka. I v tomto případě se jedná o klopný obvod s paměťovou funkcí. Trvale rozsvícená LED  
tak signalizuje stav, kdy někdo například ve vaší nepřítomnosti zvonil u domu. Pro vypnutí obvodu  
a uvedení do původního stavu krátce stiskněte tlačítko. Zelená LED přitom zhasne.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 Blikající koncové sv ětlo  
 
Obvod využívá 2 tranzistory, 
rezistory, elektrolytické 
kondenzátory a 2 červené LED. 
Obvod má své využití například 
jako součást cyklistické výbavy 
coby blikající koncové světlo 
červené barvy.  
 
Potřebné komponenty:  
2 tranzistory 2N3904, 2 červené 
LED, 2 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory 
22 kΩ, 2 elektrolytické 
kondenzátory 10 µF a baterie.  
Po připojení obvodu ke zdroji 
budou obě LED rychle blikat. 
Světlo je tak daleko více výrazné. Cyklistické světlo je pak možné alternativně napájet prostřednictvím 
cyklo dynama. Stejné obvody jsou rovněž použity v moderních elektronických zařízeních, jako jsou 
tablety, PC a mobilní telefony.  
 
22 Blikající p řední sv ětlomet  
 
Také tento obvod má své využití 
v cyklistické výbavě jako přední 
osvětlení jízdního kola.  
 
Potřebné komponenty:  
2 tranzistory 2N3904, 2 bílé LED 
(nejsou součástí sady), 2 rezistory 
100 Ω, 2 rezistory 22 kΩ, 2 
elektrolytické kondenzátory 10 µF 
a baterie.  
Po připojení zdroje budou obě 
LED blikat. Osvětlení se tak stává 
daleko výraznější. Jako zdroj napájení je možné použití cyklo dynama.  
 

23 Solární článek 
 
Potřebné komponenty: solární článek,  
1 červená LED, 1 Schottkyho dioda BAT 85,  
1 rezistor 220 Ω a baterie.  
 
Pakliže je solární článek zakrytý, LED dioda 
zůstane zhasnutá. Po umístění solárního 
článku na slunečné místo se LED rozsvítí. 
Obvod tak velmi jednoduše demonstruje 
využití solární energie.  
 
 
24 Solární článek s akumulátory 
 
Jedná se o obdobné zapojení jako 
v předchozím pokusu. Navíc bude zapotřebí 
připojení přihrádky pro akumulátory typu AA.  
 
Potřebné komponenty: solární článek,  
1 červená LED, 1 Schottkyho dioda BAT 85,  
1 rezistor 22 Ω.  
V tomto zapojení dochází k využití solární 
energie a navíc jejímu uchování pro pozdější 
využití. Energie se ukládá do připojených 
akumulátorů, které se během dne nabíjejí.  
Po nabití akumulátorů svítí LED nepřetržitě. 
V případě, že LED z obvodu odstraníte, 
získáte jednoduchou nabíječku pro 2 Ni-MH 
akumulátory AA.  
 
25 Automatické solární sv ětlo 
s akumulátory  
 
Tento obvod využívá tranzistor, 3 rezistory  
o obě diody.  
 
Potřebné komponenty:  
Solární článek, tranzistor 2N3906, 1 červená LED, 1 dioda BAT 85, 1 křemíková dioda 1N4148, 
rezistor 22 Ω a rezistor 1 kΩ a zdroj. 
 

Experiment  – Osvětlení bude během 
dne zhasnuté. Přitom však bude 
docházet k nabíjení připojených 
akumulátorů. Během denního světla 
tak bude LED zhasnutá a rozsvítí se 
až za šera. Obvod je obdobou 
předchozího experimentu.  
 
 
 
26 - 28 Off-Delay (prodleva 2 – 4 s) 
V tomto obvodu bude použit spínač 
(označený přerušovanou čarou).  
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 červená LED, 1 křemíková dioda 1N4148, 2 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory 100 kΩ,  
1 elektrolytický kondenzátor 10 µF a baterie.  



Experiment  – Po připojení zdroje 
zůstává LED zhasnutá. Krátce stiskněte 
spínač. LED se rozsvítí. Po uplynutí cca 
2 sekund LED znovu zhasne. Doba, po 
které LED zhasne, závisí na hodnotě 
kondenzátoru a rezistorů. Vyzkoušejte 
proto různé hodnoty těchto komponentů. 
Tím docílíte různé doby (prodlevy)  
po jejíž uplynutí LED zhasne.  
 
Prodleva 4 / 20 s:  
2 tranzistory 2N3904, 1 červená LED,  
1 křemíková dioda 1N4148, 2 rezistory  
1 kΩ, 1 (2) rezistor(y) 100 kΩ, 1 rezistor 
470 kΩ, 1 elektrolytický kondenzátor  
10 (100)  µF.  
 
29 Cyklistické sv ětlo 
 
V obvodu je použito tlačítko (vyznačené 
přerušovaně), jehož jeden konec je 
pevně připojen a druhý zůstává otevřený 
(rozepnutý).  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 žlutá LED, 1 křemíková dioda 
1N4148, 1 rezistor 470 Ω, 1 rezistor  
1 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ a 1 elektrolytický 
kondenzátor 100 µF a baterie.  
 
Experiment  – Po připojení zdroje do obvodu zůstává LED zhasnutá. Po sepnutí spínače se LED 
rozsvítí. Po dalším stisku tlačítka (rozepnutí) LED pozvolna zhasíná. Pozvolné zhasínání zajišťuje 
proud tranzistoru. Uvedené zapojení se používá v moderních obvodech z důvodů eliminace koroze  
a degradace komponentů během rozepínání elektrického oblouku, při kterém dochází vždy k určitému 
jiskření. Pro osvětlení jízdního kola pak doporučujeme použití kvalitních, super bílých LED napájených 
prostřednictvím cyklo dynama. Při použití osvětlení na jízdním kole však musí být dodržovány všechny 
platné bezpečnostní předpisy a normy.  
 
30 Cyklistické sv ětlo se solárním článkem  
 
Obvod je obdobou předchozího zapojení.  
Jako zdroj napájení je však použita solární 
energie a alternativně i baterie.  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 2N3904,  
1 žlutá LED, 1 křemíková dioda 1N4148, 
solární článek, 1 rezistor 470 Ω, 1 rezistor  
22 kΩ, 1 rezistor 47 kΩ, elektrolytický 
kondenzátor 100 µf a baterie.  
 
Experiment  – Žlutá LED je zhasnutá po celou 
dobu, kdy na solární článek dopadá denní 
světlo. Po setmění začne tranzistorem 
procházet proud a LED se rozsvítí. Aby 
nedocházelo ke zbytečnému spínání LED  
po krátkou dobu (při projíždění stínem) 
zajišťuje kondenzátor potřebné zpoždění 
(prodlevu) před dalším rozsvícením LED.  
Při použití osvětlení na jízdním kole musí být dodržovány všechny platné bezpečnostní předpisy  
a normy.  

31 Automatické cyklistické sv ětlo 
s fototranzistorem  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 fototranzistor PT331C,  
1 žlutá LED, 1 rezistor 470 Ω, 1 rezistor 
47 kΩ, 1 elektrolytický kondenzátor  
100 µF a zdroj.  
 
Experiment  – Po sestavení obvodu  
je LED zhasnutá. Pakliže dopadá  
na fototranzistor denní světlo, 
nepropouští proud a LED tak zůstává 
zhasnutá. Po setmění začne 
fototranzistor propouštět proud.  
Přitom se LED rozsvítí. Určitou prodlevu 
před zbytečným spínáním LED zajišťuje připojený kondenzátor.  
 
32 – 33 Peak-VU-Meter s LED  
(modul pro m ěření úrovn ě signálu) 
 
Vstup pro měření je u obvodu zajištěn 
prostřednictvím připojení LINE. Jedná  
se o konektor pro připojení reproduktorů 
audio zesilovače.  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 křemíková dioda 1N4148,  
1 červená LED, 2 rezistory 220 Ω,  
1 rezistor 100 kΩ, elektrolytický 
kondenzátor 10 µF a baterie.  
 
Experiment  – Po přivedení audio signálu do obvodu se rozsvítí LED a bliká v hudebním rytmu 
přehrávané skladby. Obvod je možné nastavit na přesně definovanou úroveň hlasitosti, která nemá 
být překročena. Pakliže je audio výstup příliš vysoký (příliš hlasitá hudba), rozsvítí se LED trvale.  
 
33 Peak-VU-Meter za použití m ěřicího 
přístroje  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 křemíková dioda 1N4148,  
1 červená LED, 1 rezistor 100 Ω,  
1 rezistor 220 Ω, 1 rezistor 100 kΩ, 
elektrolytický kondenzátor 10 µF,  
baterie a měřicí přístroj.   
 
Experiment  – Po přivedení audio 
signálu do obvodu ukáže ručkový  
měřicí přístroj výkon hlasitosti.  
Do obvodu je rovněž možné připojit  
i wattmetr. Kondenzátor v obvodu 
eliminuje efekt zpětné vazby.  
 
 
 
 
 
 
 
 



34 – 35 Anténní zesilova č (s dlouhou / krátkou anténou) 
 
Do vstupu u obvodu připojte 
dostatečně dlouhou FM / AM radiovou 
anténu. Při sestavování a používání 
tohoto obvodu respektujte všechny 
platné a bezpečnostní předpisy na 
úseku radiokomunikací.  
 
Potřebné komponenty (dlouhá 
anténa): 1 tranzistor 2N3904,  
1 rezistor 220 Ω, 1 rezistor 56 kΩ, 
2 keramické kondenzátory 100 nF  
a baterie.  
 
Potřebné komponenty (krátká 
anténa): 1 tranzistor 2N3904, 1 tranzistor FET 2N3819m 1 rezistor 220 Ω, 1 rezistor 6,8 kΩ, 1 rezistor 
1 MΩ,  
1 keramický kondenzátor 100 nF a baterie.  
 
Experiment  – Obvod zajišťuje zesílení příjmu antény do pásma FM / AM. Díky zesílení antény  
pak je možný kvalitní příjem lokálních rozhlasových a stejně tak i televizních stanic.  
 
36 Akustická kontrola pr ůchodnosti 
(vodivosti)  
 
Do obvodu bude použit reproduktor, 
díky jehož zvýšené citlivosti dojde  
ke generování zvuku.  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 2 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory  
10 kΩ, 2 keramické kondenzátory 100 
nF, 1 elektrolytický kondenzátor 10 µF, 
baterie a piezo reproduktor.  
 
Experiment  – Po spojení znázorněných 
částí místa v obvodu zaznamenáte 
akustickou kontrolu spojení.  
 
 
37 Test diod 
 
V tomto experimentu dojde k sestavení obvodu pro kontrolu funkce (neporušenosti) diod.  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 křemíková dioda 1N4148,  
2 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory 10 kΩ,  
2 keramické kondenzátory 100 nF,  
1 elektrolytický kondenzátor 10 µF, 
piezo reproduktor a baterie.  
 
Experiment  – Po připojení diody 
v propustném směru zazní zvuková 
signalizace a znamená to, že dioda  
je v pořádku a funkční. Pakliže při 
testování diody nezazní žádný tón, 
dioda je pravděpodobně poškozená  
a nefunkční. Obvod je možné použít  
pro testování germaniových, 

křemíkových, LED a Schottkyho diod.  
38 – 40 Filtr HF (nad 650 Hz, 2,5 kHz a 5,5 kHz) 
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 rezistor 2,2 kΩ, 1 rezistor  
22 kΩ, 1 rezistor 100 kΩ, 2 keramické 
kondenzátory 100 nF, 1 elektrolytický 
kondenzátor 10 µF, 1 reproduktor  
a baterie.  
 
Experiment  – Obvod je sestaven jako 
frekvenční filtr, který propouští pouze 
signál o určité frekvenci (v tomto 
případě 650 Hz – 5,5 kHz) a umožňuje 
tedy propouštění pouze vysokých tónů, 
nízké tóny budou odfiltrovány.  
Tato technologie umožňuje úpravu 
audio výstupu například u skladby 
s vysokými tóny, při kterých je velmi 
obtížné rozumět slovům v pěveckém 
textu.  
 
Potřebné komponenty (HF 2,5 / 5,5 kHz): 1 tranzistor 2N3904, 1 rezistor 2,2 kΩ, 1 rezistor 22 kΩ, ‚ 
1 rezistor 100 kΩ, 2 keramické kondenzátory 100 nF, 1 elektrolytický kondenzátor 10 µF, 1 
reproduktor a baterie.  
 
41 Elektronický potenciometr 
(ovládání s vysokým rozsahem)  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 tranzistor FET 2N3819,  
1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 2,2 kΩ,  
1 rezistor 10 kΩ, 1 rezistor 1 MΩ,  
1 keramický kondenzátor 100 nF,  
2 elektrolytické kondenzátory 10 µF, 
reproduktor a baterie.  
 
Experiment  – Pomocí elektronického 
potenciometru můžete ovládat velikost 
napětí a tím regulovat výstupní audio 
výkon. V tomto obvodu představuje 
hodnota 0 V faktor zesílení 10, hodnota 
7 V pak představuje faktor zesílení 
1000. Maximální hodnota zesílení je v krocích po 1 V. Zdroje řídícího napětí mohou být baterie 1,5 V, 
3 V, 4,5 V nebo regulovatelný síťový adaptér.  
 
42  - 43 Tester baterií (8,5 V a 7,8 V) 
 
Potřebné komponenty (tester 8,5 V):  
2 tranzistory 2N3904, 1 Schottkyho 
dioda BAT 85, 1 červená LED, 1 rezistor 
220 Ω, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 6,8 kΩ, 
1 rezistor 22 kΩ, 1 rezistor 47 kΩ,  
1 rezistor 100 kΩ, 1 rezistor 470 kΩ,  
2 elektrolytické kondenzátory 10 µF  
a baterie.  
 
 
 
 



 
Experiment  – Tento obvod je možné použít jako vlastní tester aktuálního stavu (kapacity) baterií.  
 
 
Napětí baterie     LED indikace 
8,5 – 9 V   trvale svítí  
7,0 – 8,5 V   bliká 
< 7,0 V    nesvítí  
 
Potřebné komponenty (tester 7,8 V): 2 tranzistory 2N3904, 1 Schottkyho dioda BAT 85, 1 červená 
LED, 2 rezistory 220 Ω, 2 rezistory 1 kΩ, 1 rezistor 6,8 kΩ, 1 rezistor 22 kΩ, 1 rezistor 47 kΩ, 1 rezistor 
100 kΩ, 1 rezistor 470 kΩ, 2 elektrolytické kondenzátory 10 µF a baterie.  
 
Napětí baterie     LED indikace 
7,8 – 9 V   trvale svítí  
6,3 –7,8 V   bliká 
< 6,3 V    nesvítí  
 
44 Dvoustup ňový LF zesilova č 
 
Potřebné komponenty (tester 8,5 V):  
2 tranzistory 2N3904, 1 rezistor 100 Ω,  
2 rezistory 1 kΩ, 1 rezistor 2,2 kΩ,  
1 rezistor 10 kΩ, 1 rezistor 22 kΩ,  
2 elektrolytické kondenzátory 100 µF, 
reproduktor a baterie.  
 
Experiment  – Obvod slouží jako 
předzesilovač vstupního audio signálu, 
například pro mikrofony a audio snímače.  
 
 
45 Tester Zenerovy diod  
(diody pro napětí 4,7 V a více)  
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 rezistor 100 Ω, 1 rezistor  
2,2 kΩ, 1 rezistor 4,7 kΩ, měřicí přístroj 
a baterie.  
 
Experiment  – Obvodem otestujete 
funkčnost této diody pro napětí 
v rozmezí 4,7 – 7 V. Pakliže dioda 
v obou směrech nepropouští žádný 
proud, jedná se patrně o zničenou 
diodu.  
 
 
46 Tester Zenerovy diod  
(diody pro napětí od 1,5 – 4,3 V)  
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 rezistor 220 Ω, 1 rezistor  
2,2 kΩ, 1 rezistor 4,7 kΩ, měřicí přístroj  
a baterie.  
 
Experiment  – Obvodem otestujete 
funkčnost diody pro napětí v rozmezí  
1,5 – 4,3 V. Pakliže dioda v obou 

směrech nepropouští žádný proud,  
jedná se patrně o zničenou diodu.  
47 – 50 Multitester Zenerových diod 
(pro napětí 2,2 – 4,4 V) 
 
Napětí na diodě je ovlivněno hodnotou předřadného rezistoru. Zenerova dioda slouží pro stabilizaci 
napětí v obvodu (stabilizátor napětí). 
 
Potřebné komponenty (napětí 2,2 V): 
1 tranzistor 2N3904, 1 tranzistor 
2N3906, 2 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory 
2,2 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ, 1 rezistor  
22 kΩ, měřicí přístroj a baterie.  
 
Experimenty  – Tento obvod dodává 
do místa připojení měřicího přístroje, 
konstantní napětí a to i v případě,  
že baterie již neposkytuje trvale stále 
napětí v rozmezí 5 – 9 V. V tomto 
zapojení je na výstupu napětí 
přibližně v hodnotě 2,2 V.  
Potřebné komponenty (napětí 2,9 V): 
1 tranzistor 2N3904, 1 tranzistor 
2N3906, 2 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory 
2,2 kΩ, 2 rezistor 10 kΩ, 1 rezistor 22 
kΩ, měřicí přístroj a baterie.  
Potřebné komponenty (napětí 2,9 V): 
1 tranzistor 2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 2 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory 2,2 kΩ, 2 rezistor 10 kΩ,  
1 rezistor 22 kΩ, měřicí přístroj a baterie.  
Potřebné komponenty (napětí 3,7 V): 
1 tranzistor 2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 2 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory 2,2 kΩ, 2 rezistor 10 kΩ,  
1 rezistor 22 kΩ, 2 rezistory 22 kΩ, měřicí přístroj a baterie.  
Potřebné komponenty (napětí 4,4 V): 
1 tranzistor 2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 2 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory 2,2 kΩ, 2 rezistor 10 kΩ,  
2 rezistory 22 kΩ, měřicí přístroj a baterie.  
 
51 Tikající „ Wellness“ hodiny 
 
Potřebné komponenty (napětí 4,4 V): 
1 tranzistor 2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 rezistor 22 Ω, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 220 kΩ,  
2 elektrolytické kondenzátory 10 µF, reproduktor a baterie.  
 
Experiment  – Obvod svým nastavením 
vydává rytmický takt podobný zvuku 
například kyvadlových hodin při frekvenci 
cca 1 x za sekundu. Rytmus obvodu může 
za ticha místnost vyplnit zvukem 
připomínajícím zvuk kyvadlových hodin  
a tím přispět k uklidňujícímu efektu 
organismu a stabilizaci srdečního pulzu  
a dechu. Nicméně úspěch tohoto efektu 
pochopitelně nelze plně každému zaručit.   
 
 
 
 
 
 
 



52 „Starožitné hodiny“  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 rezistor 22 Ω, 1 rezistor 1 kΩ,  
1 rezistor 100 kΩ, 2 elektrolytické kondenzátory 10 µF, piezo reproduktor a baterie.  
Experiment  – Zapojením tohoto obvodu dojde ke generování zvuku, který je velmi podobný  
zvuku starožitných, nástěnných hodin. Rytmus tikotu je za frekvence zhruba 2x za sekundu.  
Stejně tak i tento rytmický tikot může přinést příjemný a uklidňující účinek.  
 
53 Spínač citlivý na sv ětlo 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 zelená LED, 1 červená LED,  
1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 100 kΩ  
a baterie.  
 
Experiment  – Obvod pracuje s informací 
o okolních podmínkách (šero / světlo), 
kterou předává senzoru. Funkci senzoru 
plní zelená LED. Při vyšším osvětlení 
dochází ke zvýšení průchodu proudu. 
V té chvíli se rozsvítí červená LED. 
Zapojení se používá například 
v modulech, jako jsou světelné závory,  
v dálkových ovladačích, pohybových senzorech a podobně.  
 
54 Spínač citlivý na sv ětlo se solárním článkem 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 solární článek, 1 červená LED,  
1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ a baterie.  
 
Experiment  - Obvod znovu pracuje 
s informací o okolních podmínkách (šero / 
světlo), kterou předává senzoru. Funkci 
senzoru v obvodu však plní solární článek. 
Při dostatečném osvětlení zdroj poskytuje 
napětí o hodnotě 4 V. Rozsvícení červené 
LED pak zajišťuje tranzistor. Zapojení je 
možné využít například v modulech světelné 
závory, v dálkových ovladačích, pohybových 
senzorech a podobně. 
 
 
 
55 Spínač citlivý na sv ětlo s fototranzistorem  
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 fototranzistor PT331C,  
1 červená LED, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 
100 kΩ a baterie.  
 
Obvod pracuje na obdobném principu  
jako v předchozích experimentech.  
Funkci světelného senzoru zde však plní 
fototranzistor. Na stejném principu pracují 
například světelné závory, dálkové 
ovladače a pohybové senzory.  
 
 
 

56 Symetrický LF Limiter 
(audio omezovač)  
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 3 rezistory 10 kΩ, 1 rezistor 22 
kΩ, 1 rezistor 100 kΩ, 1 elektrolytický 
kondenzátor 1 µF, 2 elektrolytické 
kondenzátory 10 µF, piezo reproduktor  
a baterie.  
 
Experiment  – Obvod je určen pro omezení 
výstupního audio signálu. Během nahrávání 
například zvuků přírody, může dojít 
k nežádoucímu překrytí zvukem z pozadí. 
Omezovač pomáhá tyto zvuky potlačovat. 
Silnější audio signály jsou symetricky 
omezovány. V tomto obvodu pak dochází k jejich omezení na hodnotu 100 mV na vstupu a 500 mV 
na výstupu. Slabší audio signál pak bude naopak zesílen.  
 
57 Bou řkový detektor  
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor  
47 kΩ, 1 rezistor 47 kΩ, 1 rezistor  
100 kΩ, 1 elektrolytický kondenzátor  
1 µF, 1 elektrolytický kondenzátor  
10 µF, 1 elektrolytický kondenzátor  
100 µF, reproduktor a baterie.  
 
Experiment  – Zapojení tohoto obvodu 
zesiluje audio signál přibližně 2000x. 
Elektromagnetický pulz, který generuje 
blesk, se stává díky zapojení lépe 
slyšitelný i na velkou vzdálenost.  
Stejně tak během poslechu FM / AM 
rozhlasové stanice můžete zaznamenat 
blížící se bouřku, která se během příjmu projevuje patrným rušením signálu.  
Každý blesk při poslechu zaznamenáte dobře slyšitelným zapraskáním a šumem.  
 
58 Aktivní DC-DC p řevodník 
(8 – 18 V) 
 

Potřebné komponenty: 2 tranzistory 2N3904, 1 křemíková dioda 1N4148, 1 červená LED, 1 rezistor  
1 kΩ, 1 rezistor 2,2 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ, 2 rezistory 22 kΩ, cívka 220 µH, 1 keramický kondenzátor  
1 nF, 1 elektrolytický kondenzátor 10 µF/160 V, měřicí přístroj a baterie.  
 
Experiment  - Důležité je použití 
kondenzátoru se jmenovitou hodnotou 
napětí 160 V. Zapojení obvodu 
vygeneruje z menšího napětí vyšší 
hodnotu DC napětí. Tranzistory do 
cívky poskytují silné proudové pulzy. 
Cívka následně transformačním 
procesem indukuje na výstupu vyšší 
napětí. Při tomto zapojení se hodnota 
výstupního napětí pohybuje na 
hodnotě 18 V. Napětí je indikováno 
rozsvícením červené LED. Měřicím 
přístrojem pak ověřte hodnotu 
skutečného napětí.  



59 – 60 Převodník DC-DC  
(9 – 35 V s měřením výstupního napětí)  
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 křemíková dioda 1N4148,  
1 červená LED, 1 rezistor 1 kΩ,  
1 tranzistor 2,2 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ, 
rezistor 47 kΩ, cívka 220 µH,  
1 keramický kondenzátor 1 nF,  
1 elektrolytický kondenzátor  
10 µF/160 V a baterie.  
 
Experiment  – Znovu je důležité použití 
kondenzátoru se jmenovitou hodnotou 
napětí 160 V. Zapojení obvodu 
vygeneruje z menšího napětí vyšší hodnotu DC napětí. Tranzistory do cívky poskytují silné proudové 
pulzy. Cívka následně transformačním procesem indukuje na výstupu mnohem vyšší napětí.  
Při tomto zapojení se hodnota výstupního napětí pohybuje okolo 35 V. Napětí je indikováno 
rozsvícením červené LED. Měřicím přístrojem ověřte hodnotu skutečného napětí.  
 
61 – 62 Převodník DC-DC 
(pro napětí 9 – 75 V i s LED) 
 
Při experimentu znovu dbejte použití správného typu elektrolytického kondenzátoru pro napětí 160 V.  
 
Potřebné komponenty (55 V): 2 
tranzistory 2N3904, 1 křemíková dioda 
1N4118, 1 červená LED, 1 rezistor 1 kΩ, 
1 rezistor 2,2 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ,  
1 rezistor 220 kΩ, cívka 220 µH, 
keramický kondenzátor 1 nF,  
1 elektrolytický kondenzátor 10 µF/160 
V a baterie.  
 
Experiment  - Zapojení obvodu generuje 
z menšího napětí vyšší hodnotu DC 
napětí. Tranzistory přitom do cívky 
poskytují silné proudové pulzy.  
Cívka následně transformačním procesem indukuje na výstupu vyšší napětí. Při tomto zapojení  
se hodnota výstupního napětí pohybuje na hodnotě 55 V! Napětí je indikováno rozsvícením  
červené LED, která je optimálně zatěžována vzhledem k vhodnému předřadnému rezistoru.  
Potřebné komponenty (75 V): 2 tranzistory 2N3904, 1 křemíková dioda 1N4118, 1 rezistor 1 kΩ,  
1 rezistor 2,2 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ, cívka 220 µH, keramický kondenzátor 1 nF, 1 elektrolytický 
kondenzátor 10 µF/160 V a baterie. 
 
63 – 65 Stabilizace nap ětí  
(1 V - 1,5 V – 2,4 V) 
Potřebné komponenty (stabilizace 
1,5 V): 2 tranzistory 2N3904,  
1 tranzistor 2N3906, 2 rezistory  
1 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ, 1 rezistor 
100 kΩ a baterie.  
 
Experiment  – V tomto zapojení 
lze stabilizovat velmi malé napětí. 
Jako zátěž bude sloužit rezistor  
1 kΩ. Pomocí multimetru ověřte 
skutečnou hodnotu napětí. Napětí 
by mělo mít hodnotu přibližně 1,5 V.  

Potřebné komponenty (stabilizace 2,4 V): 2 tranzistory 2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 2 rezistory 1 kΩ, 
1 rezistor 4,7 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ a baterie.  
Potřebné komponenty (stabilizace 1 V): 2 tranzistory 2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 rezistor 1 kΩ,  
1 rezistor 4,7 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ, 1 rezistor 22 kΩ a baterie.  
 
66 – 67 Obvod Schmitt-Trigger 
(Hysterze 2 V - 4 V)  
 

Potřebné komponenty (4 V): 2 tranzistory 
2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 červená 
LED, 1 rezistor 100 Ω, 3 rezistory 1 kΩ,  
2 rezistory 2,2 kΩ a baterie.  
 
Experiment  – Při tomto obvodu je 
aplikováno napětí treshold (prahové) 
s hysterzí. Obvod se nazývá Schmitt-
Trigger a patří mezi základní zapojení 
v analogové elektronice. Přítomnost 
požadovaného napětí (v tomto případě  
8 V) indikuje červená LED. Napětí na vstupu spíná Schmitt-Trigger obvod na pevně danou hodnotu. 
Rozdíl mezi vstupním a  vypínacím napětím se nazývá hysterze (v tomto případě přibližně 4 V).  
Při tomto experimentu použijte nejlépe vhodný síťový adaptér s regulovatelným napětím v rozmezí  
1 – 9 V. Díky tomu můžete velmi názorně sledovat a pochopit efekt hysterzního spínání.  
 
Potřebné komponenty (2 V): 2 tranzistory 2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 červená LED, 1 rezistor  
100 Ω, 1 rezistor 220 Ω, 2 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory 2,2 kΩ a baterie.  
 
68 - 69 LED blika č  
(frekvence 1 Hz, 3 Hz) 
 

Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 červená LED, 1 rezistor 220 Ω,  
2 rezistory 10 kΩ, 2 rezistory 22 kΩ,  
1 elektrolytický kondenzátor 10 µF,  
2 elektrolytické kondenzátory 100 µF  
a baterie.  
 
Experiment  – Po připojení zdroje  
do obvodu bude chvíli trvat, než dojde 
k samotné aplikaci. Zapojení generuje 
sinusový průběh o frekvenci přibližně 1 Hz. 
Světelný efekt je poté vytrvalý a nekonečný. Červená LED bude blikat v pravidelném intervalu. 
Výsledný vizuální efekt může být celkem příjemný.   
 
Potřebné komponenty (3 Hz): 2 tranzistory 2N3904, 1 červená LED, 1 rezistor 220 Ω, 1 rezistor  
2,2 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ, 2 rezistory 22 kΩ, 1 elektrolytický kondenzátor 10 µF, 2 elektrolytické 
kondenzátory 100 µF a baterie.  
 
70 RIAA ekvalizér 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 tranzistor 2N3906,  
1 rezistor 1 kΩ, 2 rezistory 22 kΩ,  
2 rezistory 100 kΩ, 2 rezistory 220 kΩ, 
2 keramické kondenzátory 10 nF,  
2 elektrolytické kondenzátory 100 µF, 
baterie a piezo reproduktor.  
Experiment  – Obvod slouží jako 
ekvalizér pro úpravu audio výstupu 
zejména při přehrávání vinylových 
desek.  



Výsledný efekt ekvalizéru je korekce frekvenční odezvy a zesílení slabších signálů na úrovni 
moderních audio zesilovačů. Na vstup je možné připojit magnetické audio snímače.  
Pro stereo výstup je zapotřebí 2 identických zapojení bez reproduktoru.  
 
71 Phono p ředzesilova č 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, rezistor 1 kΩ, 1 rezistor  
47 kΩ, 1 rezistor 100 kΩ,  
1 elektrolytický kondenzátor 10 µF  
a 1 elektrolytický kondenzátor 100 µF, 
reproduktor a baterie.  
 
Experiment  – Při přehrávání 
vinylových, gramofonových desek 
může dojít k nežádoucímu efektu 
během reprodukce zvuku.  
K těmto účelům se využívá špičkové 
technologie tzv. „Moving coil“.  
Její nevýhodou je však velmi nízké 
výstupní napětí. Ekvalizér RIAA slouží jako předzesilovač. V obvodu pak tvoří 2 paralelně zapojené 
tranzistory dělič pro „Noise amplifier“.  
 
72 – 74 RC / LC filtr Low Pass 
(frekvence 1,5 kHz / 3 kHz / 3,4 kHz) 
 
Tento obvod je nedílnou součástí sound 
systémů a mixážních pultů.  
 
Potřebné komponenty (1,5 kHz):  
1 rezistor 100 Ω, 1 elektrolytický 
kondenzátor 1µF, reproduktor a zdroj.  
 
Experiment  – Obvod slouží coby 
elektronický filtr pro potlačení 
signálových šumů. Jedná se o základní 
elektronický RC / LC obvod, který  
je složen z rezistoru a kondenzátoru, 
popřípadě cívky a kondenzátoru.  
V závislosti na zapojení pak obvod tvoří 
dolní nebo horní propust, tedy obvod, 
který filtruje (propouští) signál buď 
vyšších, nebo nižších frekvencí.  
V tomto experimentu jsou propouštěny 
signály o frekvenci přibližně 1,5 kHz.  
Po připojení například MP3 přehrávače 
zaznamenáte výrazné omezení audio 
výstupu v uvedeném pásmovém 
rozsahu.  
 
Potřebné komponenty (3 kHz):  
1 rezistor 47 Ω, 1 elektrolytický 
kondenzátor 1 µF a piezo reproduktor.  
 
Potřebné komponenty (LC filtr 3,4 kHz): 1 cívka 220 µH, 1 elektrolytický kondenzátor 10 µF  
a reproduktor.  
 
 
 

75 – 76 RC filtr High Pass 
(160 Hz / 1,6 kHz) 
 
Potřebné komponenty (160 Hz):  
1 rezistor 1 kΩ, 1 elektrolytický 
kondenzátor 1 µF a reproduktor.  
  
Experiment  – Obvod je určen  
pro potlačení šumového signálu pomocí 
elektronického filtru. V takovém zapojení 
se pro tento účel používá RC 
komponentů. Filtr zajišťuje propouštění 
signálu o frekvenci přibližně 160 Hz.  
Po připojení například MP3 přehrávače zaznamenáte eliminaci všech basových tónů.  
 
Potřebné komponenty (1,6 kHz): 1 rezistor 1 kΩ, 1 keramický kondenzátor 100 nF a reproduktor.  
 
77 LC filtr Low Pass 
(3,4 kHz) 
 
Potřebné komponenty: 1 cívka 220 µH, 
1 elektrolytický kondenzátor 10µF  
a reproduktor.  
 
Experiment  – Obvod je určen  
pro potlačení šumového signálu 
pomocí elektronického filtru. V tomto 
zapojení se pro tento účel používá 
komponentů LC. Filtr zajišťuje 
propouštění signálu o frekvenci 
přibližně 3,4 kHz. Po připojení 
například MP3 přehrávače uslyšíte 
výstupní zvuk v nízké, telefonní kvalitě.   
 
78 – 80 Kvízový timer 
(prodleva 3 / 8 / 30 sekund) 
 
Potřebné komponenty (3 s): 2 tranzistory 
2N3904, 1 červená LED, 2 rezistory 1 kΩ, 
1 rezistor 100 kΩ, 1 elektrolytický 
kondenzátor 10 µF a baterie.  
 
Experiment  – Obvod je založen  
na vypínání s určitou prodlevou 
(zpožděním). V základním zapojení  
je „tlačítko“ otevřené (kontakt rozepnutý). 
Při krátkém stisknutí tlačítka se rozsvítí 
LED. Po uvolnění tlačítka se spustí 
časovač v tomto případě přibližně  
3 sekundy. Do té doby musí hráč 
například zodpovědět kvízovou otázku 
popřípadě splnit úkol. 
  
Potřebné komponenty (8 s):2 tranzistory 2N3904, 1 červená LED, 1 rezistor 10 Ω, 2 rezistory 1 kΩ,  
1 rezistor 220 kΩ, 2 elektrolytické kondenzátory 10 µF a baterie.  
Potřebné komponenty (30 s):2 tranzistory 2N3904, 1 červená LED, 1 rezistor 10 Ω, 2 rezistory 1 kΩ,  
1 rezistor 220 kΩ a 1 elektrolytický kondenzátor 100 µF a baterie.  
 



81 – 82 Praktický tester diod 
(s ověřením měřicím přístrojem) 
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 2N3904, 
1 zelená LED, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor  
22 kΩ a baterie.  
 
Experiment  – Pomocí tohoto obvodu  
je možné otestovat diody všech typů.  
Měřicí proud je velmi nízký a proto při 
testování nemůže dojít k poškození diody. 
Pokud do obvodu vložíte diodu a rozsvítí  
se zelená LED, znamená to, že její zapojení 
je v propustném směru. V opačném případě 
je dioda zapojena v závěrném směru a zelená LED zůstane zhasnutá. Pokud však bude LED svítit  
i v obou případech, je testovaná dioda poškozená (proražená). Ověřte stav diody prostřednictvím 
měřicího přístroje.  
 
Potřebné komponenty (měření přístrojem): 1 tranzistor 2N3904, 1 rezistor 4,7 kΩ, 1 rezistor 22 kΩ, 
měřicí přístroj a baterie.  
 
83 Elektrolytický kondenzátor jako DC filtr 
 
Potřebné komponenty: 1 červená LED, 
elektrolytický kondenzátor 10 µF a baterie. 
 
Experiment  -  Po připojení obvodu ke zdroji 
bude LED svítit trvale. V tomto zapojení 
působí elektrolytický kondenzátor jako 
„bočník“. Mínus pól vedoucí od zdroje je 
připojen k „+“ vývodu kondenzátoru. DC 
proud potom může protékat prostřednictvím 
kondenzátoru. Konstrukčně však k těmto 
účelům kondenzátor není navržen a mohl  
by se dlouhodobým používáním v takovém 
zapojení zničit. Krátký test však kondenzátor v žádném případě nepoškodí. Neprovádějte proto tento 
experiment déle než 5 s.   
 
84 Elektrolytický kondenzátor pro blokování DC prou du 
 
Potřebné komponenty: 1 červená LED, 1 elektrolytický kondenzátor 10 µF a baterie.  
 
Experiment  – Po připojení zdroje 
k obvodu se LED rozsvítí jen krátce.  
Jedná se o dobu, při které došlo k nabití 
kondenzátoru. Přivedené napětí však musí 
být vždy menší, než je napětí pro 
dielektrickou pevnost kondenzátoru. 
V opačném případě dojde k průrazu  
a zničení kondenzátoru.  
Pakliže kondenzátor propouští DC  
proud v obou zapojeních, došlo k jeho 
poškození.  
 
 
 
 
 
 
 

85 Siréna do mlhy 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 rezistor 1 kΩ, 2 rezistory  
2,2 kΩ, 2 rezistory 47 kΩ, 2 keramické 
kondenzátory 100 nF, 1 elektrolytický 
kondenzátor 1 µF a 1000 µF, piezo 
reproduktor a baterie.  
 
Experiment  – Po připojení zdroje  
do obvodu uslyšíte pomalu narůstající tón, 
který je typický pro zvukovou signalizaci 
do mlhy. Po odpojení baterie bude zvuk 
pozvolna klesat až do úplného ticha.  
 
86 Odpuzova č hmyzu  
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 2 rezistory 1 kΩ, 2 x 100 kΩ,  
1 rezistor 220 kΩ, 2 keramické 
kondenzátory 220 pF, 1 keramický 
kondenzátor 10 nF a piezo reproduktor.  
 
Experiment  – Při správném zapojení 
obvodu neuslyšíte po připojení zdroje 
žádný zvuk. Zvuk, který obvod generuje 
je za prahem lidského vnímání 
(ultrazvuk). Pro hmyz je však tento  
zvuk velmi nepříjemný a odpuzuje jej.  
Po umístění obvodu do ložnice nebo 
blízkosti otevřeného okna bude hmyz 
velmi efektivně odpuzován.   
    
87 Metronom (akustický taktom ěr) 
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 tranzistor 2N3906, rezistor  
1 kΩ, 2 rezistory 2,2 kΩ, 1 rezistor  
220 kΩ, libovolný 1 rezistor 
z experimentální sady, 1 elektrolytický 
kondenzátor 1 µF,  
1 elektrolytický kondenzátor 10 µF  
a reproduktor.  
 
Experiment  – Po zapojení zdroje  
do obvodu nebude slyšet žádný zvuk. 
Proto bude nezbytné vždy vyzkoušet 
odstranit některý z rezistorů.  
 
Rezistor   Takt  
47 kΩ   50 / s  
22 kΩ    80 / s 
10 kΩ   180 / s 
 
Při použití potenciometru namísto některého z rezistorů, můžete postupnou regulací dosáhnout 
pravidelného taktu. Při tomto zapojení fungují oba rezistory jako jedno-přechodové (uni-junction).  
 
 



88 Konstantní zdroj proudu pro LED 
(s FET tranzistorem) 
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor FET 
2N3819, 1 LED (různé hodnoty) a baterie.  
 
Experiment  – Po připojení zdroje nebude 
k ničemu v obvodu docházet. Experiment  
je určený pro případy, kdy neznáte přesnou 
hodnotu použité LED. V obvodu však 
můžete použít libovolnou diodu (červenou, 
žlutou nebo zelenou). Tranzistorový proud 
je vždy dostatečně silný pro jasné 
rozsvícení diody a to i v případě,  
kdy už je kapacita baterie nízká.  
 
89 – 91 Konstantní proud  
(s bipolárním a FET tranzistorem) 
 
Potřebné komponenty (FET): 1 tranzistor 
FET 2N3819, 1 křemíková dioda 1N4148, 
1 LED (různé hodnoty) a baterie.  
 
Experiment  – Použijte libovolnou diodu,  
u které neznáte přesně její hodnotu. 
Proud v obvodu bude díky rezistoru vždy 
dostatečný proto, aby rozsvítil každou 
diodu a to i v případě, že baterie bude  
mít o něco nižší kapacitu.  
 
Potřebné komponenty (bipolární tranzistor): 1 tranzistor 2N3904, 1 FET tranzistor, 1 křemíková dioda 
1N4118, 1 LED (různé hodnoty) a baterie.  
 
92 LED Ohňostroj  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 červená LED, 1 zelená LED,  
1 žlutá LED, 2 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory 
100 kΩ, 1 elektrolytický kondenzátor 1 µF 
a baterie.  
 
Experiment  – Po zapojení obvodu  
ke zdroji bude efekt „ohňostroje“ ihned 
patrný. LED budou střídavě svítit ve velmi 
rychlém sledu.  
 
93 Pomalu blikající LED 
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 červená 
LED, 1 rezistor 100 Ω, 1 rezistor 100 kΩ,  
1 rezistor 220 kΩ, 1 elektrolytický 
kondenzátor 1 µF, 1 elektrolytický 
kondenzátor 10 µF a baterie.  
Experiment  – Po připojení zdroje  
do obvodu bude LED blikat frekvencí 
přibližně 1x za s. Frekvence blikání  
vždy závisí na hodnotě použitého 
kondenzátoru. V praxi se obdobné 
zapojení používá ve stroboskopech.  

94 Rychle blikající LED  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 2N3904, 
1 tranzistor 2N3906, 1 červená LED,  
1 rezistor 100 Ω, 1 rezistor 100 kΩ,  
1 rezistor 220 kΩ, 1 elektrolytický 
kondenzátor 1 µF, 2 elektrolytické 
kondenzátory 10 µF a baterie. 
  
Experiment  – Po připojení zdroje  
do obvodu bude LED rychle za sebou 
problikávat s prodlevou přibližně 3 s. 
Frekvence blikání vždy závisí na hodnotě 
použitého kondenzátoru. V praxi se 
obdobné zapojení používá například  
ve stroboskopech.   
 
95 Hlasitá siréna do mlhy 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904. 1 tranzistor 2N3906, 1 rezistor  
1 kΩ, 2 rezistory 2,2 kΩ, 1 rezistory 220 kΩ, 
2 keramické kondenzátory 10 nF,  
2 elektrolytické kondenzátory 10 µF  
a reproduktor.  
 
Experiment  – Po připojení zdroje  
do obvodu dojde ke generaci intenzivního 
zvuku, obdobnému jako je u sirény do mlhy.  
 
96 – 97 „Panna nebo orel?“  
(+ měřením stavu v obvodu) 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 2N3904, 1 červená LED, 1 zelená LED, 2 rezistory 1 kΩ,  
4 rezistory 100 Ω, 2 keramické kondenzátory 10 nF a baterie.  
 
Experiment  – Po připojení zdroje do obvodu krátce stiskněte spouštěcí „tlačítko“. V té chvíli se 
rozsvítí obě LED. Po uvolnění tlačítka dojde k oscilaci v obvodu a ustálení do jednoho trvalého stavu. 
Svítit tak zůstane pouze jedna LED. Obvod pracuje na obdobném principu jako známa losovací hra.  
 
Potřebné komponenty  
(s měřením stavu 
v obvodu): 2 tranzistory 
2N3904, měřicí přístroj,  
1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 
4.7 kΩ, 4 rezistory 100 kΩ 
a 2 keramické 
kondenzátory 10 nF  
a baterie.  
 
Měřicím přístrojem 
v závěru experimentu 
můžete naměřit ustálený 
stav a to buď nulové 
napětí, nebo určitou 
hodnotu napětí.  
 
 
 
 



98 – 99 LED obvody  
(konstantní napětí pro LED) 
 
Potřebné komponenty:  1 tranzistor 
2N3904, 2 křemíkové diody 1N4148,  
1 LED (různé hodnoty), 1 rezistor 100 Ω,  
1 rezistor 10 kΩ a baterie.  
 
Experiment  – Po vložení LED různé 
hodnoty do obvodu dojde k jejímu 
rozsvícení a to bez ohledu na aktuální 
kapacitu baterie.  
 
Potřebné komponenty:  1 tranzistor 
2N3904, 2 křemíkové diody 1N4148, 1 LED (různé hodnoty), 1 rezistor 220 Ω, 1 rezistor 10 kΩ  
a baterie.  
 
100 Elektronický potenciometr 
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 tranzistor FET 2N3819,  
1 křemíková dioda 1N4148, 1 rezistor  
2,2 kΩ, 2 rezistory 22 kΩ, 1 rezistor 1 MΩ, 
2 elektrolytické kondenzátory 10 µF, 
reproduktor (piezo) a baterie.  
 
Experiment  – Elektronický potenciometr 
umožňuje regulaci audio signálu 
prostřednictvím řídicího napětí. Hodnota  
0 V představuje faktor zesílení 10, napětí 
5 V faktor 100. Jako zdroj (negativního) ovládacího napětí můžete použít baterie (1,5 V / 3 V, 4,5 V), 
ale také vhodný síťový adaptér.  
 
101 – 102 Nabíječka akumulátor ů  
(40 mA / 20 mA) 
 
Potřebné komponenty (40 mA):  
1 tranzistor 2N3904, 2 křemíkové diody 
1N4148, 1 Schottkyho dioda BAT 85,  
1 rezistor 10 Ω, 1 rezistor 4,7 kΩ a 
baterie 9 V a přihrádka pro akumulátory.  
 
Experiment  – Tento obvod poskytuje 
konstantní napětí, které je vhodné  
pro nabíjení Ni-MH akumulátorů AA 
z baterie 9 V. Jako zdroj nabíjení  
je však možné použít i vhodný síťový 
adaptér. Obvod generuje konstantní 
proud o hodnotě přibližně 40 mA.  
Přesto však nelze uvedené zapojení 
používat nepřetržitě, vzhledem k tomu, že by mohlo dojít k přehřátí tranzistoru a jeho poškození.  
  
Potřebné komponenty (20 mA): 1 tranzistor 2N3904, 2 křemíkové diody 1N4148, 1 Schottkyho dioda 
BAT 85, 1 rezistor 22 Ω, 1 rezistor 4,7 kΩ a baterie 9 V a přihrádka pro akumulátory.  
 

103 – 104 Vybíjení akumulátor ů  
(Aku Discharge 40 mA / 20 mA) 
 
Potřebné komponenty (40 mA):  
1 tranzistor 2N3904, 2 křemíkové diody 
1N4148, 1 rezistor 10 Ω, 1 rezistor 4,7 kΩ, 
baterie a přihrádka pro akumulátory.  
 
Experiment  – Tímto zapojením dojde 
k vybíjecímu procesu, který je vhodný 
zejména pro zajištění dlouhodobé 
životnosti Ni-MH akumulátorů, před  
jejich dalším nabíjením. Konstantní proud, 
který obvod generuje je přibližně 40 mA.  
 
Potřebné komponenty (20 mA):  
1 tranzistor 2N3904, 2 křemíkové diody 
1N4148, 1 rezistor 22 Ω, 1 rezistor 4,7 kΩ, baterie a přihrádka pro akumulátory.  
 
105 – 106 Jaulboje 
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 rezistor 
10 Ω, 2 rezistory 10 kΩ, 1 rezistor  
47 kΩ, 1 rezistor 100 kΩ, 1 keramický 
kondenzátor 10 nF, reproduktor  
a baterie.  
 
Experiment  – Obvod, kterým dojde  
ke generování varovného signálu  
a to pouze v případě, že dojde 
k naplnění druhé podmínky  
pro spuštění. Stiskněte tlačítko. V tu chvíli se spustí zvuková signalizace. Znovu uvolněte  
spínač vytažením vodiče na jedné straně. Následně bude zvuková signalizace postupně zeslabovat.  
 
Potřebné komponenty (nižší frekvence): 1 tranzistor 2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 rezistor 10 Ω,  
2 rezistory 10 kΩ, 1 rezistor 47 kΩ, 1 rezistor 100 kΩ, 1 keramický kondenzátor 100 nF, elektrolytický 
kondenzátor 10 µF, reproduktor a baterie.  
 
107 – 109 Konstantní proud 
(1,2 mA / 2 mA / 5,7 mA)  
 
Potřebné komponenty (1,2 mA):  
1 tranzistor 2N3904, rezistor 47 Ω,  
1 rezistor 2,2 kΩ, 2 rezistory 10 kΩ,  
1 rezistor 47 kΩ, 1 rezistor  
(jiné hodnoty) a baterie.  
 
Experiment  – Zdroj konstantního 
proudu je zapotřebí měřit pomocí 
digitálního multimetru.  
Variabilní rezistor můžete v obvodu 
použít s hodnotami v rozmezí 100 Ω - 1 kΩ. Proud v obvodu pak bude přibližně 1,2 mA.  
Díky rezistorům dochází k rozdělení napětí a možnosti měření proudu multimetrem.  
 
Potřebné komponenty (2 mA): 1 tranzistor 2N3904, rezistor 47 Ω, 2 rezistory 10 kΩ, 1 rezistor 47 kΩ, 
1 rezistor (jiné hodnoty) a baterie.  
Potřebné komponenty (5,7 mA): 2 tranzistory 2N3904, 1 rezistor 47 Ω, 1 rezistor 10 kΩ, 1 rezistor  
47 kΩ, 1 rezistor (jiné hodnoty) a baterie.  



110 Hawajská kytara 
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904. 1 tranzistor 2N3906, 1 rezistor 
1 kΩ, 2 rezistory 22 kΩ, 1 externí 
rezistor (jiná hodnota), 1 keramický 
kondenzátor 10 nF, 1 elektrolytický 
kondenzátor 10 µF, reproduktor  
a baterie.  
 
Experiment  – Po připojení obvodu  
ke zdroji uslyšíte melodický zvuk,  
jehož výška závisí na hodnotě 
rezistoru. Hodnota 0 Ω představuje 
frekvenci přibližně 5 kHz, 500 kΩ frekvenci 100 Hz. Externím rezistorem ovlivníte celkový audio 
výstup. Vytvořením přepínače mezi externím rezistorem a původním obvodem vytvoříte zajímavé 
melodie.   
 
111 – 112 Detektor rozbití skla  
 
Potřebné komponenty:  2 tranzistory 
2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 červená 
LED, 1 rezistor 1 kΩ, 2 rezistory 10 kΩ, 
1 rezistor 47 kΩ, 2 rezistory 470 kΩ,  
1 elektrolytický kondenzátor 1 µF,  
2 elektrolytické kondenzátory 10 µF, 
reproduktor a baterie.  
 
Experiment  – V tomto obvodu funguje 
reproduktor zároveň jako mikrofon 
s vysokým zesílením a vysokou 
citlivostí. Hluk, například z rozbitého 
skla, působí na mikrofon, který následně reaguje a dochází k další signalizaci (LED). V praxi se takové 
technologie používá pro zabezpečovací účely při monitorování celistvosti skleněných ploch.  
 
Potřebné komponenty (II): 2 tranzistory 2N3904,  
1 tranzistor 2N3906, 1 červená LED, 1 rezistor 1 kΩ,  
2 rezistory 10 kΩ, 1 rezistor 47 kΩ, 2 rezistory 470 kΩ,  
1 elektrolytický kondenzátor 1 µF, 2 elektrolytické 
kondenzátory 10 µF, sound systém nebo piezo 
reproduktor a baterie.  
 
113 Generátor zvuku  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 rezistor 220 Ω, 1 rezistor  
1 kΩ, 2 rezistory 10 kΩ, 2 rezistor  
100 kΩ, 3 keramické kondenzátory  
10 nF, 3 elektrolytické kondenzátory 
10 µF, baterie a reproduktor.  
 
Experiment  – V základním  
zapojení zůstává spínač rozepnutý 
(poloha vypnuto). Při krátkém stisknutí 
a uvolnění spínače (START) bude 
obvod generovat decentní zvuk.  
 
 
 
 

114 Zesilova č pro piezo 
reproduktor  
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 tranzistor 2N3906,  
2 křemíkové diody 1N4148, 1 rezistor 
100 Ω, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor  
100 kΩ, 1 rezistor 220 kΩ,  
2 keramické kondenzátory 1 nF,  
2 elektrolytické kondenzátory 10 µF, 
baterie a reproduktor.  
 
Experiment  – Připojením MP3 
přehrávače do obvodu dojde 
k výraznému zesílení výstupního zvuku.  
 
115 Blikající sv ětlo  
 
Potřebné komponenty:  1 tranzistor 
2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 červená 
LED, 3 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory  
10 kΩ, 1 rezistor 220 kΩ,  
1 elektrolytický kondenzátor 10 µF  
a baterie.  
 
Experiment  – Obvod je LF zesilovač 
s vestavěnou LED. Dotknete-li se 
prstem vstupu do obvodu, LED krátce 
problikne.  
 
116 Dotykové tla čítko 
 
Potřebné komponenty:  1 tranzistor 
2N3904, 1 FET tranzistor 2N3919,  
1 červená LED, 2 rezistory 1 kΩ,  
1 rezistor 2,2 kΩ, 2 rezistory 10 kΩ,  
1 rezistor 1 MΩ a baterie.  
 
Experiment  – Jedná se o obvod velmi 
citlivým zesilovačem DC a vysokou 
impedancí na vstupu. Jako dotykové 
tlačítko v tomto případě fungují 
vodiče, které po spojení prstem 
sepnou červenou LED. Stejný obvod 
je součástí automatického spínání 
osvětlení nebo audio systému.  
 
117 Vypína č se senzorem  
 
Potřebné komponenty:  2 tranzistory 
2N3904, 1 FET tranzistor 2N3819,  
1 červená LED, 2 rezistory 1 kΩ,  
1 rezistor 2,2 kΩ, 2 rezistory 10 kΩ,  
1 rezistor 100 kΩ, 2 rezistory 220 kΩ,  
1 rezistor 1 MΩ a baterie.  
 
Experiment  – Po připojení obvodu  
ke zdroji bude LED svítit. Obvod je 
sestaven jako velmi citlivý zesilovač DC 
napětí s vysokou impedancí na vstupu. 



Jako senzorové tlačítko jsou zde použity odizolované konce vodičů. Dotknete-li se prstem vodičů  
LED zhasne. V tomto případě se také jedná o často používanou reléovou automatiku pro spínání 
například světelných obvodů nebo při ovládání moderních audio systémů.  
 
 
118 – 119 HF obvod s LED 
 
Potřebné komponenty:  1 tranzistor 
2N3904, 1 tranzistor 2N3906,  
1 Schottkyho dioda BAT 85,  
1 červená LED, 4 rezistory 1 kΩ,  
1 rezistor 2,2 kΩ, 1 rezistor 4,7 kΩ, 
2 rezistory 10 kΩ, 1 keramický 
kondenzátor 10 nF, 2 keramické 
kondenzátory 100 nF a baterie.  
 
Experiment  – Obvod využívá 
elektromagnetické vlny. Funkce 
obvodu pak je možná pouze při frekvenci v rozmezí 100 kHz 1 GHz. 
Zaznamená-li obvod radiové vlny, rozsvítí se LED. V opačném případě 
zůstane LED trvale zhasnutá. V praxi se tato technologie využívá 
například při měření elektromagnetického pole. V další části 
experimentu připojte do obvodu měřicí přístroj. Při příjmu radiových  
vln se vychýlí ručka přístroje, který zaznamenal magnetické pole.  
 
120 Elektronický potenciometr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potřebné komponenty: 1 FET tranzistor 2N3819, 1 rezistor 10 kΩ, 1 rezistor 100 kΩ, 1 rezistor  
220 kΩ, 2 elektrolytické kondenzátory 10 µF.  
 
Experiment  – Tento elektronický potenciometr umožňuje ovládat velikost napětí a tím i výstupní  
audio signál. V tomto případě je faktor zesílení 100 při hodnotě 0 V a faktor 2 při hodnotě 5 V.  
Jako zdroj napájení obvodu můžete použít baterie 1,5 V / 3 V / 4,5 V nebo vhodný síťový adaptér.  
 
121 – 122 Dotykový p řepínač s LED 
 
Potřebné komponenty:  2 tranzistory 
2N3904, 1 tranzistor 2N3906,  
1 červená LED, 1 rezistor 1 kΩ,  
1 rezistor 10 kΩ, 1 rezistor 47 kΩ,  
1 rezistor 100 kΩ, 2 rezistory 220 kΩ  
a baterie.  
 
Experiment  – V základním zapojení 
jsou oba „přepínače“ ve vypnutém 
stavu. Spojte oba vodiče - tlačítko ON. 
Rozsvítí se LED a bude dál trvale svítit 
a to i po opětovném stisku tlačítka ON. 

Obvod je velmi citlivě nastaven, a proto můžete tlačítko sepnout  
i dotykem prstu. Po spojení tlačítka OFF prstem LED zhasne.  
Tato technologie je v současné elektronice využívána v moderních systémech 
ovládání. Jedná se o bistabilní obvod (Flip-flop), který uchovává informace  
o stavu po neomezeně dlouhou dobu. Obvod zná pouze dva stavy ON  
a OFF (v digitální elektronice jsou to stavy HIGH a LOW nebo 1 a 0).  
V dalším experimentu připojte do obvodu měřicí přístroj a sledujte vychýlení 
ručky přístroje za různých stavů v obvodu.  
 
123  - 124 Pasivní násobi č  
 
Potřebné komponenty: 2 diody 1N4148, 1 rezistor 22 kΩ, 2 elektrolytické kondenzátory 10 µF.  
 
Experiment – Do obvodu připojte 
malé střídavé napětí (AC) 4,5 V. 
Použijte proto například zvonkový 
transformátor. Ručka připojeného 
měřicího přístroje se v té chvíli 
okamžitě vychýlí. Při použití 
digitálního multimetru se předtím 
ujistěte o nastavení správného 
měřicího rozsahu a typu napětí. 
Měřením zjistíte, že hodnota napětí  
se pohybuje okolo 8 V. Obvod tak 
zvětšuje (násobí) vstupní napětí 
v tomto případě 2x.  
 
Potřebné komponenty (4 násobné 
zvýšení napětí):  2 tranzistory 2N3904, 2 křemíkové diody 1N4148, 1 rezistor 22 kΩ a 4 elektrolytické 
kondenzátory 10 µF.  
 
125 – 126 Solární nabíje čka 1 nebo 2 aku   
 
Potřebné komponenty: solární článek,  
1 Schottkyho dioda BAT 85 a přihrádka  
pro akumulátory.  
 
Experiment  – Tímto obvodem můžete 
nabíjet Ni-MH akumulátory AA.  
Při dostatečném osvětlení a dopadu 
slunečních paprsků poskytuje solární článek 
proud přibližně 15 mA.  
 
Pro nabíjení 2 ks akumulátorů jednoduše 
použijte přihrádku pro 2 akumulátory.  
 
127 Elektronický buben  
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 rezistor 
220 Ω, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ,  
1 rezistor 22 kΩ, 1 rezistor 47 kΩ,  
2 rezistory 100 kΩ, 3 rezistory 220 kΩ,  
1 rezistor 1 MΩ, 3 keramické kondenzátory 
10 nF, 1 keramický kondenzátor 100 nF,  
2 elektrolytické kondenzátory 10 µF, piezo 
reproduktor a baterie. 
 
 
 



Experiment  – Po spojení označeného místa v obvodu zazní krátký, slabší tón.  
Pro zesílení zvuku je pak zapotřebí změnit frekvenci obvodu a zesílit tím audio výstup.  
128 – 131 Delay 0,5 / 2 / 4 / 15 s 
 
Potřebné komponenty (delay 0,5 s): 2 tranzistory 2N3904, 1 Schottkyho dioda BAT 85,  
1 červená LED, 1 rezistor 1 kΩ, 2 rezistory 220 kΩ, 1 elektrolytický kondenzátor 10 µF a baterie.  
 
Experiment  – Po stisknutí tlačítka 
START se LED rozsvítí 
s viditelným zpožděním  
(cca 0,5 s). Po uvolnění tlačítka 
LED znovu zhasne.  
Obvod poskytuje analogické 
zpoždění (delay).  
 
Potřebné komponenty (2 s):  
2 tranzistory 2N3904,  
1 Schottkyho dioda BAT 85,  
1 červená LED, 1 rezistor 1 kΩ,  
1 rezistor 220 kΩ, 1 rezistor  
1 MΩ, 1 elektrolytický kondenzátor 
10 µF a baterie.  
 
Potřebné komponenty (4 s): 2 tranzistory 2N3904, 1 Schottkyho dioda BAT 85, 1 červená LED,  
1 rezistor 1 kΩ, 2 rezistory 20 kΩ, 1 elektrolytický kondenzátor 100 µF a baterie.  
 
Potřebné komponenty (15 s): 2 tranzistor 2N3904, 1 Schottkyho dioda BAT 85, 1 rezistor 1 kΩ,  
1 rezistor 220 kΩ, 1 rezistor 1 MΩ, 1 elektrolytický kondenzátor 100 µF a baterie.  
 
132 High-impedance input amplifier  
(zesilovač s vysokou vstupní impedancí)  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3906, 1 FET tranzistor 2N3819, 
3 rezistory 1 kΩ, 1 rezistor 2,2 kΩ, 
1 rezistor 10 kΩ, 1 rezistor 1 MΩ,  
1 keramický kondenzátor 100 nF,  
1 elektrolytický kondenzátor 10 µF, 
reproduktor a baterie.  
 
Experiment  – Po připojení 
například MP3 přehrávače,  
bude reprodukována hlasitá hudba 
prostřednictvím reproduktoru a to  
i přesto, že snížíte hlasitost audio 
výstupu. Dotknete-li se na vstupu 
do obvodu prstem, uslyšíte pak 
rušený audio signál. To je způsobeno tím, že vstup do zesilovače má velmi vysokou impedanci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133 – 134 Gate NOR s LED 
(hradlo NOR + měření na výstupu) 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 2 křemíkové diody 1N4148,  
1 červená LED, 1 rezistor 1 kΩ,  
1 rezistor 10 kΩ a baterie.  
 
Experiment  – V základním zapojení jsou 
oba spínače rozepnuté (poloha vypnuto) 
a LED je zhasnutá. Potenciál na vstupu 
je HIGH. V následující tabulce jsou 
popsány všechny možné stavy,  
které mohou v obvodu nastat – tzv. 
pravdivostní tabulka:  
 

IN 1 IN 2 OUT LED / Měření přístrojem  
LOW LOW HIGH Nesvítí / Napětí 0 V 
HIGH LOW LOW Svítí / Napětí  
LOW  HIGH LOW Svítí / Napětí  
HIGH HIGH LOW Svítí / Napětí  

 
Stejnou technologii výstupu používají například všechny počítače. Uvnitř každého moderního počítače 
je několik tisíc takových hradel (gate). Hodnotu na výstupu můžete ověřit pomocí měřicího přístroje.  
 
135 – 136 Gate NAND s LED 
(hradlo NAND + měření na výstupu) 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 2 křemíkové diody 1N4148,  
1 Schottkyho dioda BAT 85, 1 červená 
LED, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ, 
2 rezistory 22 kΩ a baterie.  
 
Experiment  – V základním zapojení 
je spínač v poloze LOW. Potenciál  
na výstupu je HIGH a LED svítí. 
V dalším experimentu pak můžete 
hodnotu na výstupu ověřit pomocí 
měřicího přístroje.  
 
 
 

IN 1 IN 2 OUT LED / Měření přístrojem  
LOW LOW HIGH Nesvítí / Napětí 0 V 
HIGH LOW HIGH Nesvítí / Napětí 0 V 
LOW  HIGH HIGH Nesvítí / Napětí 0 V 
HIGH HIGH LOW Svítí / Napětí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 – 137 Mixážní pult 
Potřebné komponenty: 1 FET tranzistor 2N3819, 1 rezistor 2,2 kΩ, 1 rezistor 4,7 kΩ,  
1 rezistor 1 MΩ  
a baterie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiment  – Na vstup obvodu připojte například MP3 přehrávač. Přitom dojde k hudební reprodukci. 
Na výstup takového obvodu můžete připojit 2 – 5 audio systémů. Každý systém pak na výstupu 
vyžaduje vlastní potenciometr. Zapojení je shodné jako u většiny LF mixážních pultů.  
 
Potřebné komponenty (II): 2 tranzistory 2N3904, 1 rezistor 220 Ω, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 47 kΩ,  
1 rezistor 220 kΩ, 1 rezistor 1 MΩ, 1 elektrolytický kondenzátor 1 µF, 1 elektrolytický kondenzátor  
10 µF, reproduktor a baterie.  
 
139 – 140 Elektrom ěr  
(s LED + měření na výstupu) 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 2N3904 
(Darlingtonovo zapojení), 1 červená LED, 2 
rezistory 1 kΩ, 1 keramický kondenzátor 10 nF  
a baterie.  
 
Experiment  – Stiskněte spínač do pozice „Odběr“. 
Přitom se rozsvítí zelená LED. Během chvíle se 
nabije kondenzátor. Nabití trvá jen takovou dobu, 
než kondenzátor pojme maximální množství 
elektronů. V tomto případě uchová kondenzátor 
přibližně 6 miliard elektronů. Proudění určitého 
množství elektronů je pak možné zaznamenat. 
Elektroměry fungují na principu měření toku 
elektronů (elektrické práce). Během proudění 
elektronů v obvodu přitom problikává LED.  
 
Potřebné komponenty (měření přístrojem): 2 tranzistory 2N3904,  
1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 4,7 kΩ, 1 keramický kondenzátor 10 nF, 
měřicí přístroj a baterie. Po připojení měřicího přístroje bude během 
odběru docházet k nepřetržitému vychylování ručky.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141 FM / AM rádio 
 
Potřebné komponenty:  
2 tranzistory 2N3904, 1 tranzistor 
2N3906, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 
2,2 kΩ, 1 rezistor 1 MΩ, cívka  
220 µH, 2 keramické kondenzátory 
100 nF, 1 keramický kondenzátor 
(určité hodnoty), 1 elektrolytický 
kondenzátor 1 µF, 1 elektrolytický 
kondenzátor 10 µF, reproduktor  
a baterie.  
 
Experiment  – Sestavený obvod  
je velmi jednoduchým radiovým 
AM / FM přijímačem. Jako 
kondenzátor C1 použijte některý 
z kondenzátorů v sadě (například 
keramický kondenzátor 200 pF). 
Změnou hodnoty kondenzátoru 
pak dojde ke změně frekvenčního 
rozsahu příjmu a tedy i příjmu 
jiných rozhlasových stanic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142 – 143 Záplavový detektor  
s LED 
(Flood Senzor + měření) 
 
Potřebné komponenty:  
2 tranzistory 2N3904, 1 červená 
LED, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor  
10 kΩ, 2 rezistory 220 kΩ  
a baterie.  
 
Experiment  – Obvod je nastaven 
tak, že pokud dojde ke spojení 
obou vodičů (ponořením do vody), 
rozsvítí se červená LED. Tato 
technologie společně s akustickou 
signalizací je používána například 
pro zahradní techniku během plnění nádob s vodou.  
 
Potřebné komponenty (měření přístrojem): 2 tranzistory 2N3904,  
1 rezistor 4,7 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ, 2 rezistory 220 kΩ, baterie  
a měřicí přístroj.  
 
 
 
 
 
 



144 Signalizace telefonního 
hovoru  
(pro analogové ústředny) 
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 2 křemíkové diody 1N4148, 
2 červené LED, 1 rezistor 1 kΩ,  
3 rezistory 10 kΩ, 2 rezistory 22 kΩ, 
2 elektrolytické kondenzátory 10 µF  
a baterie.  
 
Experiment  – Tento obvod slouží 
pro signalizaci probíhajícího hovoru. 
LED svítí v případě, že je linka 
obsazena.  
 
145 – 146 Signal Tracker 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 rezistor 4,7 kΩ, 1 rezistor 
10 kΩ, 1 rezistor 220 kΩ, 1 rezistor  
1 MΩ, 1 elektrolytický kondenzátor  
1 µF, 2 elektrolytické kondenzátory 
10 µ, reproduktor a baterie.  
 
Při tomto experimentování dbejte 
všech platných předpisů a norem  
na úseku radiokomunikací!  
 
Experiment  – Zapojením můžete 
přijímat různé radiové signály, které 
jsou dostupné ve vašem okolí. Obvod může sloužit například jako detektor 
kvality signálu jiného audio zařízení. Při použití měřicího přístroje pak 
naměříte hodnotu napětí v řádu několika mV nebo V.  
 
 
 
147 Signal Injector  
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 2 rezistory 2,2 kΩ,  
2 rezistory 220 kΩ, 2 elektrolytické 
kondenzátory 10 nF, 1 keramický 
kondenzátor 100 nF a baterie.  
 
Experiment  – Zapojení tohoto 
obvodu slouží jako signal tracker 
pro měření LF obvodů. Přitom,  
když se dotknete, jednotlivých míst 
v obvodu uslyšíte v reproduktoru 
testovací signál, který představuje 
určitou citlivost daného místa. Tato technologie lze využít při detekci audiosignálu různých zařízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 

148 RS323C Monitor 
 
Potřebné komponenty: 1 červená LED,  
1 zelená LED, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 
2,2 kΩ.  
 
Experiment  – Tímto obvodem můžete 
vytvořit připojení pro sériový řídící port 
RS-232C počítače. Piny RxD (příjem dat) 
a TxD (odesílání dat) jsou zároveň 
propojeny s červenou LED (signalizace 
kladného pulzu) logická 1 a zelenou  
LED (negativní pulzy) jako logickou 0.  
 
149 Osazení rozhraní RS-232C 
 
Úroveň kladného napětí = +3 V až +15 V (logická 0)  
Úroveň záporného napětí = -3 V až -15 V (logická 1) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

150 – 152 RC Wave Generator 
(audio generátor 1 kHz / 100 Hz / 
10 kHz) 
 
Potřebné komponenty (1 kHz):  
1 tranzistor 2N3904, 1 rezistor  
47 Ω, 1 rezistor 2,2 kΩ, 2 rezistory 
4,7 kΩ, 1 rezistor 220 kΩ, 3 
keramické kondenzátory 10 nF,  
1 elektrolytický kondenzátor 10 µF, 
reproduktor a baterie.  
 
Experiment  – Po připojení zdroje 
k obvodu dojde ke generování 
výrazného sinusového tónu. Jedná se o velmi čistý zvuk, na rozdíl od hudebních tónů, který se skládá 
z několika jednotlivých tónů. Frekvence v tomto zapojení je přibližně 1 kHz. Tento zvuk se používá 
jako testovací, tónový signál.  
Potřebné komponenty (100 Hz): 1 tranzistor 2N3904, 1 rezistor 47 Ω, 1 rezistor 2,2 kΩ, 2 rezistory  
4,7 kΩ, 1 rezistor 220 kΩ, 3 keramické kondenzátory 100 nF, 1 elektrolytický kondenzátor 10 µF, 
reproduktor a baterie.  
 
Potřebné komponenty (10 kHz): 1 tranzistor 2N3904, 1 rezistor 47 Ω, 1 rezistor 2,2 kΩ, 2 rezistory 
 4,7 kΩ, 1 rezistor 220 kΩ, 3 keramické kondenzátory 1 nF, 1 elektrolytický kondenzátor 10 µF, 
reproduktor a baterie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 Tester rezonan čního obvodu / 
Quartztester 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 křemíková dioda 1N4148, 
1 červená LED, 2 rezistory 1 kΩ,  
1 rezistor 10 kΩ, 1 rezistor 100 kΩ, 
cívka 220 µH, 1 keramický 
kondenzátor 100 pF, 220 pF, 1 nF, 
10 nF a 100 nF, elektrolytický 
kondenzátor 1 µF a baterie.  
 
Experiment  – Po připojení zdroje 
svítí LED, která indikuje vibrace 
vysoko frekvenčního – rezonančního 
obvodu.  
 
154 – 156 LF fázový posun  
(10° / 90° / 180°) 
 
Potřebné komponenty (10°): 1 tranzistor 
2N3904, 1 rezistor 10 Ω, 2 rezistory 2,2 kΩ, 
1 rezistor 22 kΩ, 2 rezistory 100 kΩ,  
1 elektrolytický kondenzátor 1µF,  
2 elektrolytické kondenzátory 10 µF  
a baterie.  
Potřebné komponenty (90°): 1 tranzistor 
2N3904, 1 rezistor 100 Ω, 2 rezistory  
2,2 kΩ, 1 rezistor 22 kΩ, 2 rezistory 100 kΩ, 
1 elektrolytický kondenzátor 1µF,  
2 elektrolytické kondenzátory 10 µF  
a baterie. 
Potřebné komponenty (180°): 1 tranzistor 
2N3904, 3 rezistory 2,2 kΩ, 1 rezistor  
22 kΩ, 2 rezistory 100 kΩ, 1 elektrolytický kondenzátor 1µF, 2 elektrolytické kondenzátory 10 µF  
a baterie. 
 
Experiment  – Obvod je sestaven pro zpoždění průchodu LF signálů. V tomto zapojení dochází 
k fázovému posunu přibližně o 10° / 90° / 180° (v závislosti na zapojení obvodu). Tím dochází ke 
smíšení původního signálu a vzniku fázového 
efektu.  
 
157 Sluchátkový zesilova č s reproduktorem 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 2N3904,  
1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 2,2 kΩ, 1 rezistor  
10 kΩ, 1 rezistor 22 kΩ, 2 rezistory 100 kΩ,  
1 elektrolytický kondenzátor 1 µF, 2 elektrolytické 
kondenzátory 10 µF, 1 elektrolytický kondenzátor 
100 µF a reproduktor.  
 
Experiment  – Do vstupu (IN) obvodu připojte 
například MP3 přehrávač. Tím dojde k další reprodukci hudby prostřednictvím reproduktoru.  
Jedná se o jednoduché „kutilské“ zapojení elektronického obvodu.  
 
 

158 – 163 Generátor pulz ů  
(60 / 150 / 500 Hz / 2 / 4 / 5 kHz) 
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 tranzistor 2N3906, rezistor 
10 Ω, 1 rezistor 220 kΩ, 1 keramický 
kondenzátor 100 nF, baterie  
a reproduktor.  
 
Experiment  – Po zapojení obvodu  
ke zdroji uslyšíte rytmický zvuk 
s frekvencí přibližně 60 / 150 / 500 Hz  
/ 2 / 4 a 5 kHz v závislosti na použitých 
komponentech).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Frekvence 150 Hz: 1 tranzistor 2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 rezistor 10 Ω, 1 rezistor 100 kΩ,  
1 keramický kondenzátor 100 nF, repro a baterie.  
Frekvence 500 Hz: 1 tranzistor 2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 rezistor 10 Ω, 1 rezistor 220 kΩ,  
1 keramický kondenzátor 10 nF, repro a baterie. 
Frekvence 2 kHz: 1 tranzistor 2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 rezistor 10 Ω, 1 rezistor 220 kΩ,  
1 keramický kondenzátor 10 nF, repro a baterie. 
Frekvence 4 kHz: 1 tranzistor 2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 rezistor 10 Ω, 1 rezistor 100 kΩ,  
1 keramický kondenzátor 10 nF, repro a baterie. 
Frekvence 5 kHz: 1 tranzistor 2N3904, 1 tranzistor 2N3906, 1 rezistor 10 Ω, 1 rezistor 100 kΩ,  
2 keramické kondenzátory 10 nF, repro a baterie. 
 
164 Sound generátor  
„Jimi Hendrix“ 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2N3904, 1 zelená LED, 1 rezistor 1 kΩ, 
4 rezistory 22 kΩ, 2 elektrolytické 
kondenzátory 10 µF, 1 elektrolytický 
kondenzátor 100 µF, reproduktor  
a baterie.  
 
Experiment  – Obvod je vlastně LF 
zesilovač, který generuje určité 
zpoždění signálu a tím i jeho zkreslení. 
Zvuk pak připomíná kytarové riffy 
z dílny legendárního kytaristy J. Hendrixe.  
 
 



165 Kytarový efekt - Stompbox 
(Guittar Distortion) 
 
Potřebné komponenty: 2 tranzistory 
2M3904, 1 zelená LED, 1 rezistor 
10 kΩ, 4 rezistory 22 kΩ, 2 
elektrolytické kondenzátory 10 µF,  
1 elektrolytický kondenzátor 100 µF, 
repro a baterie.  
 
Experiment  – Obvod je LF 
zesilovač. U moderních kytarových 
efektorů díky tomu pak dochází 
k výrazné změně původního zvuku 
kytary.  
 
166 - 169 Detektor lži (s LED) 
(+ měření v obvodu) 
 

Potřebné komponenty:  1 FET tranzistor 2N3819, 
1 červená LED, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 22 kΩ,  
1 rezistor 1 MΩ a baterie.  
 
Experiment  – Obvod je nastaven tak, aby  
se spínal po spojení dotykem prstu (kůže),  
který má však různé vlastnosti. Jedná se  
o dobře známý detektor lži, který funguje na 
principu aktuálního stavu povrchu kůže v závislosti 
na psychickém rozpoložení. V případě, že hráč  
na kladenou otázku neodpovídá pravdivě, má jeho 
kůže o něco vyšší vlhkost a tedy i vodivost.  
Potom dojde ke spojení obvodu a rozsvícení LED. Stav v obvodu navíc můžete měřit, zapojíte-li měřicí 
přístroj namísto LED.  
 

Potřebné komponenty (citlivější nastavení obvodu):  2 tranzistory 2N3904, 1 rezistor 1 kΩ,  
1 rezistor 22 kΩ, 1 rezistor 1 MΩ a baterie.  
 
170 Impedan ční konvertor  
pro magnetickou anténu 
 

 
 
Potřebné komponenty: 1 FET tranzistor 2N3819, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 220 kΩ, 2 keramické 
kondenzátory 10 nF a baterie.  
 
Experiment  – Obvod je skutečně velmi jednoduchý impedanční převodník s vysoko impedančním 
vstupem a nízko impedančním výstupem. Použít jej můžete pro zesílení signálu magnetické 
(smyčkové) antény po připojení do běžného anténního vstupu.  
 
 

171 Impedan ční konvertor pro kondenzátorový mikrofon  
 
Potřebné komponenty:  1 FET tranzistor 
2N3819, 1 rezistor 2,2 kΩ, 1 rezistor  
1 MΩ, 1 elektrolytický kondenzátor 1 µF 
a baterie.  
 
Experiment  – Jednoduchý impedanční 
převodník k zesílení signálu pro 
kondenzátorové mikrofony.  
 
 
 
 
 
 
 
 
172 HF generátor  
(bez indukčnosti)  
 
Potřebné komponenty:  2 tranzistory 2N3904,  
2 rezistory 10 kΩ, 2 rezistory 22 kΩ, 1 keramický 
kondenzátor 10 pF, 1 keramický kondenzátor 100 pF  
a baterie.  
 
Experiment  – HF (vysokofrekvenční) vibrační obvod 
bez indukčnosti. Obvod je využíván například v běžných 
radiových přijímačích.  
 
173 Elektronický LF spína č 

 
Potřebné komponenty:  1 FET tranzistor 
2N3819, 1 křemíková dioda 1N4148,  
1 rezistor 10 kΩ, 2 rezistory 22 kΩ, 1 rezistor 
1 MΩ, 2 elektrolytické kondenzátory 10 µF  
a baterie.  
 
Experiment  – Obvod umožňuje spínání  
LF nízko frekvenčního signálu. Je-li spínač 
rozepnutý (poloha OFF) prochází obvodem 
LF signál. Útlum signálu je v řádu přibližně 
80 dB. Výstupní signál je pak skutečně velmi 
nepatrný a prakticky jej není možné slyšet.  
 
 

 
 
174 – 178 Stabilizátor nap ětí  
(1,7 V / 2,5 V / 3,1 V / 3,6 V / 4 V)  
 
Potřebné komponenty (1,7): 1 tranzistor 2N3904, 4 rezistory 1 kΩ, 1 elektrolytický kondenzátor  
100 µF a baterie.  
 
Experiment  – Obvod slouží pro stabilizaci výstupního napětí. Jako zátěž zde slouží rezistor 1 kΩ  
na emitorovém výstupu tranzistoru. Ověřte hodnotu výstupního napětí pomocí multimetru.  



Potřebné komponenty (2,5 V): 1 tranzistor 
2N3904, 3 rezistory 1 kΩ, 1 elektrolytický 
kondenzátor 100 µF a baterie.  
Potřebné komponenty (3,1 V): 1 tranzistor 
2N3904, 2 rezistory 1 kΩ, 1 rezistor 2,2 kΩ, 
elektrolytický kondenzátor 100 µF a baterie.  
Potřebné komponenty (3,6 V): 1 tranzistor 
2N3904, 2 rezistory 1 kΩ, 2 rezistory 10 kΩ, 
elektrolytický kondenzátor 100 µF a baterie.  
Potřebné komponenty (4 V): 1 tranzistor 
2N3904, 2 rezistory 1 kΩ, 1 rezistor 22 kΩ, 
elektrolytický kondenzátor 100 µF a baterie.  
 
 
179 -180 HF generátor 
(150 / 420 kHz) 
 
Potřebné komponenty (frekvence 150 kHz):  
1 tranzistor 2N3904, 2 rezistory 10 kΩ,  
2 rezistory 22 kΩ, 1 keramický kondenzátor 
1 nF, 2 keramické kondenzátory 10 nF,  
1 keramický kondenzátor 100 nF, cívka  
220 µH a baterie.  
 
Potřebné komponenty (frekvence 420 kHz):   
1 tranzistor 2N3904, 2 rezistory 10 kΩ,  
2 rezistory 22 kΩ, 3 keramické kondenzátory 
1 nF, 1 keramický kondenzátor 100 nF, 
cívka 220 µH a baterie.  
 
Experiment  – Obvod generuje HF vlny s frekvencí 150 / 420 kHz (v závislosti na použitých 
komponentech). Jedná se o základní a jednoduchý elektronický obvod tzv. Colpittsův oscilátor.  
 
181 – 182 Monitoring baterie  
(7,5 / 8,2 V)  
 
Potřebné komponenty (7,5 V):  
2 tranzistory 2N3904, 1 červená LED,  
1 rezistor 2,2 kΩ, 2 rezistory 10 kΩ,  
1 rezistor 22 kΩ a baterie.  
 
Potřebné komponenty (8,2 V):  
2 tranzistory 2N3904, 1 červená LED,  
2 rezistory 2,2 kΩ, 2 rezistory 10 kΩ,  
1 rezistor 22 kΩ a baterie.  
 
Experiment  – Tento obvod umožňuje 
sledování napětí baterie. V případě,  
že poklesne napětí baterie pod uvedenou 
hodnotu, rozsvítí se červená LED.  
Po připojení nabíječky k baterii LED zhasne.  
 
 
183 Audio Fade-in / Fade out 
 
Potřebné komponenty:  1 FET tranzistor 2N3819, 1 křemíková dioda 1N4148, 2 rezistory 22 kΩ,  
2 rezistory 220 kΩ, 1 rezistor 1 MΩ, 1 elektrolytický kondenzátor 1 µF, 2 elektrolytické kondenzátory 
10 µF, 1 elektrolytický kondenzátor 100 µF, reproduktor a zdroj.  
 

Experiment  – Obvod slouží jako automatický 
efektor Fade-In / Fade-Out při zpracování 
audio signálu v počítači. Připojte k obvodu 
například MP3 přehrávač. Tím dojde k audio 
výstupu do reproduktoru.  
Po sepnutí tlačítka (Fade IN / Fade OUT) 
dojde ke změně zesílení na úroveň 0. Při 
dalším stisknutí tlačítka se úroveň audio 
výstupu znovu přepne na maximální úroveň.  
 
 
 
184 – 185 Indikace špi ček s LED 
(Audio Peak + měření multimetrem)  
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 
2N3904, 1 Schottkyho dioda BAt 85,  
1 červená LED, 1 rezistor 1 kΩ, 1 rezistor 
10 kΩ a baterie.  
 
Experiment  – Obvod je nastaven tak,  
aby indikoval vyšší LF signály. Červená 
LED problikne v případě, že vstupní 
napětí překročí maximální hodnotu 1,5 V. 
Stejné zapojení se používá v moderních 
audio systémech a zesilovačích  
pro indikaci objemu audio výstupu. 
Měřením pomocí multimetru lze pak  
ověřit napěťové špičky (peak) v obvodu.  
 
186 Akustický test pr ůchodnosti (vodivosti)  
 
Potřebné komponenty:  2 tranzistory 2N3904,  
2 rezistory 2,2 kΩ, 2 rezistory 220 kΩ, 2 keramické 
kondenzátory 1 nF, 1 elektrolytický kondenzátor  
1 µF a reproduktor.  
 
Experiment  – Po připojení testovaného objektu  
do obvodu zazní zvuková signalizace v případě,  
že součástka je vodivá a tudíž nepoškozená.  
 
 
 
187 – 188 Aktivní TTL-CMOS senzor 
(+ měření obvodu multimetrem) 
 
Potřebné komponenty:  2 tranzistory 
2N3904, 2 křemíkové diody 1N4148,  
1 zelená LED, 1 červená LED,  
3 rezistory 1 kΩ, 1 rezistor 10 kΩ  
a baterie.  
 
Experiment  – Při hodnotě 0 až V bude 
svítit červená LED, u hodnoty 4 – 5 V  
se rozsvítí zelená LED. Hodnoty napětí 
můžete v obvodu ověřit i pomocí 
multimetru.  
 
 
 



189 – 192 Aktivní senzor s reproduktorem 
 
Potřebné komponenty:  1 FET tranzistor 2N3819, 1 rezistor 2,2 kΩ, 1 rezistor 4,7 kΩ, 1 rezistor 1 MΩ, 
1 keramický kondenzátor 10 nF, 2 elektrolytické kondenzátory 10 µF a reproduktor.  

 
Experiment  – Obvod funguje ve frekvenčním rozsahu 100 Hz – 1 MHz. Při použití v LF rozsahu bude 
generován audio signál. Frekvenci obvodu můžete ověřit za pomocí multimetru.  
 
Potřebné komponenty: 1 FET tranzistor 2N3819, 1 Schottkyho dioda BAT 85, 3 rezistory 2,2 kΩ,  
1 rezistor 4,7 kΩ, 1 rezistor 1 MΩ. 1 keramický kondenzátor 10 nF, 1 elektrolytický kondenzátor  
10 µF a baterie.  
 
193 – 194 Jednoduchý IR vysíla č / přijíma č  
 
Potřebné komponenty (vysílač): 1 IR 
(infračervená) dioda, 1 rezistor 4,7 kΩ,  
1 elektrolytický kondenzátor 10 µF  
a zdroj.  
 
Potřebné komponenty (přijímač):  
1 foto-tranzistor PT331C, 1 rezistor  
10 kΩ, 1 elektrolytický kondenzátor  
10µF a reproduktor.  
 
Experiment  (vysílač) – Do vstupu (IN) 
obvodu můžete připojit například MP3 
přehrávač nebo výstup reproduktoru 
malého rozhlasového přijímače. Tím 
vytvoříte vysílač / přijímač LF signálů.  
 
Experiment  (přijímač) – Do vstupu (IN) obvodu 
můžete připojit například MP3 přehrávač nebo 
výstup reproduktoru malého rádia. IR dioda  
a foto-tranzistor však musí být ve vzájemné 
viditelnosti (ve vzdálenosti alespoň několik 
centimetrů). Prostřednictvím reproduktoru potom 
můžete přehrávat hudbu. V případě umístění 
překážky mezi IR diodu a foto-tranzistor dojde 
k okamžitému přerušení přenosu.  
 
 
 
 
 
 
 

195 – 196 Zdroj konstantního nap ětí 
(+ měření obvodu) 
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 2N3904, 1 červená LED, 1 rezistor 2,2 kΩ, 1 rezistor  
(určité hodnoty) a baterie.  
 
Experiment  – Obvod na svém výstupu zajišťuje zdroj konstantního napětí a to díky odporové zátěži  
a tím i změně výsledného proudu. Výstupní napětí je  
1,2 V při použití rezistoru 100 Ω – 10 kΩ. 
197 Výkonový zesilova č třídy A 
 
Potřebné komponenty: 1 tranzistor 2N3904, 1 rezistor  
220 Ω, 2 rezistory 22 kΩ, 1 rezistor 47 kΩ, 2 elektrolytické 
kondenzátory 10 µF a reproduktor.  
 
Experiment  – Po připojení MP3 přehrávače na vstup 
obvodu, dojde k reprodukci hudby prostřednictvím piezo 
reproduktoru. Jedná se o jednoduchý obvod pro audio 
výstup.  
 
 
 
 
198 - 199 IR vysíla č / IR přijíma č 
 
Potřebné komponenty (vysílač): 1 IR dioda,  
1 rezistor 1 kΩ a zdroj.  
 
Potřebné komponenty (přijímač): 1 foto-
tranzistor PT331C, 1 červená LED, 1 rezistor  
1 kΩ a baterie.  
 
Experiment  – Po připojení obvodu ke zdroji 
vysílá IR dioda silné světlo v infračerveném 
rozsahu. Pro lidské vnímání je však toto světlo 
většinou neviditelné. IR paprsek však slouží  
pro přenos informací do IR přijímače.  
V případě, že jsou IR vysílač a přijímač 
v přímém (viditelném) dosahu, dochází 
k vzájemnému přenosu signálu. Během přenosu 
se rozsvítí červená LED. Při použití například 
relé, připojeného k LED, pak obvody slouží jako dálkové ovladače pro audio zesilovače.  
 
200 Dotykový zesilova č (Push-Pull amplifier) 
 
Potřebné komponenty:  2 tranzistory 2N3904,  
1 tranzistor 2N3906, 2 křemíkové diody 
1N4148, 1 rezistor 100 Ω, 1 rezistor 220 Ω,  
1 rezistor 100 kΩ, 2 elektrolytické kondenzátory 
10 µF a reproduktor.  
 
Experiment  – Tato technologie se používá 
v moderní analogové audio technice.  
Po připojení například MP3 přehrávače  
na vstup obvodu, dojde k zesílení audio 
výstupu reprodukované hudby.  
 
 
 
 



201 Varovná siréna 
 
Potřebné komponenty:  1 tranzistor 2N3904,  
1 tranzistor 2N3906, 1 rezistor 100 Ω,  
2 rezistory 10 kΩ, 1 rezistor 22 kΩ, 2 rezistory 
100 kΩ, 2 keramické kondenzátory 100 nF,  
1 elektrolytický kondenzátor 10 µF  
a reproduktor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vysvětlivky k označení kondenzátorů ve schématech:  
100 = 10 pF 
101 = 100 pF 
221 = 220 pF 
102 = 1 nF 
103 = 10 nF 
104 = 100 nF 
 

 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 

Recyklace 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

                  Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 

 

 

 

 

 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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