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KAPITOLA 3
Rùzné druhy zajímavých souèástek,
jejich identifikace typu
a moná úskalí v této èinnosti.
Rychlé orientaèní testování
jednoduchých typù souèástek,
jejich dìlení na pouitelné a ostatní.
Stáøí souèástek, jejich urèování
a posuzování.
Jednoduché testovací pøípravky.
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Oblíbená metoda v naplòování poètu stran rùzných odborných publikací je
podrobné popisování základních elektronických souèástek a norem k nim se vztahujících. Je-li èlovìk protøelým odborníkem, zaèíná zpravidla u odporù. Mùe na
prvních nìkolika stranách tøeba i vysvìtlit Ohmùv zákon, aby si ètenáø nemyslel,
e ète publikaci nìjakého protekèního hlupáka, a na následujících zvolna pøejít
k jeho vyjádøení v diferenciálním tvaru. V knihkupectvích si pak mùeme prohlíet zájemce, kteøí knihu krátce po otevøení vracejí s vydìeným nebo otráveným
výrazem zpìt do police. Vypùjèíme-li si v knihovnì horu katalogù, mùeme se
stát v pøípadì chuti èi finanèní potøeby i velmi známým spisovatelem odborné
literatury ji tøeba od ukonèení støední koly a prakticky a do své klinické smrti.
Knihovny a obchody jsou zaplnìny takovými díly mnohdy a po strop, a èelisti
drticích strojù v papírnách, kde se recykluje papír se pak musí kvùli nim èastokrát
i pøedèasnì vymìòovat.
Pokud máme zájem o podrobnìjí informace co je to napøíklad odpor, není
snadnìjí, ne zajít do tìchto míst a pøeèíst si to tam. Nìkdy je vak literatura tak
obsaná a sytá, e nakonec èlovìk tak zblbne, e se po pøeètení nìkolika svazkù prostì pøestane problémem zabývat, protoe úplnì zapomene, co to vùbec
na zaèátku vlastnì chtìl.
Pokud se díváme poprvé na desku poèítaèe a sledujeme øady miniaturních souèástek, opravdu tìko bez praxe na první pohled rozeznáme, zda
pìtimilimetrový váleèek je zrovna odpor, kondenzátor, tlumivka, dioda, nebo
nìco jiného. V nìkterých pøípadech se mezi takovýmito souèástkami nacházejí napøíklad i miniaturní pájecí proudové pojistky, termistory a podobné
souèástky. V tom mraveniti se mùeme trochu zorientovat napøíklad podle popisu na masce. Jsou to ta bílá písmena na deskách s plonými spoji.
Na nìkterých deskách vak popis chybí nebo je jen èásteèný.

Odpory
Spoléhám na to, e ètenáø ji dávno ví, a nebo si to
alespoò myslí, co je to ohm, kiloohm a megaohm.
Moná e by stálo za zmínku, znaèka Gigaohm, co
jest tisíc megaohmù, a teraohm vydávaný obèas odborníky za Tetraohm, co je milion megaohmù. Jetì
daleko nepotøebnìjí jsou mení jednotky, jako tøeba
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miliohm, který se dá obèas pouít pøi konstrukci nìjakých výkonových zdrojù,
anebo mikroohm. Pikoohmem ji se neodváím provokovat ani laskavého nakladatele Bylo by teï správné, zkontrolovat v jiném prameni, jestli jsem se nesekl,
a nebo jestli se nesekl autor toho jiného pramenu.
Jako èlovìk velmi spoøivý a praktický se vak spíe zajímám, vyplatí-li se vypájet nìjaké odpory z desek, zjiovat jejich hodnoty, a hned je být schopen
pouívat ve svých konstrukcích, pøípadnì jak je tøídit a uschovávat pro pøípad
potøeby.
Cena kvalitního ètvrtwattového kovového odporu je v souèasné dobì asi koruna. Desetiwattového nìkolik desítek korun. Vechny odpory pod jeden watt jsou
dnes znaèeny barevným kódem. Máme-li odpájet a zmìøit hodnoty napøíklad sta
odporù za hodinu, vydìláme si tak okolo stovky. Pro nìkoho je to výhodné, pro
jiného ne.
Zjiování hodnot odporù je otravná vìc. Dáme-li to za úkol svým dìtem a nìjak
podvodnì je zmanipulujeme, e se tomu zaènou se zájmem vìnovat, má to jedinou výhodu. Po nìjaké dobì, ne na ná podvod pøijdou, je nauèíme se v tom
dokonale a prakticky vyznat. Mìøit odpory nebo vìtí mnoství odporù bìným
multimetrem je pomìrnì velká zátì pro oèi a po delí chvíli i pro rozum. Multimetr toti ukazuje pøesné hodnoty, ale ukazuje je pomìrnì pomalu, zvlátì pak
vìtí hodnoty. Vzpomínám si pøi této pøíleitosti s jistou nostalgií na jeden výrobek kdysi monopolního podniku TESLA, jetì s digitrony. Byl to pomìrnì veliký
pøístroj s tøímístným displejem. Kdy ukazoval hodnoty, rudá èísla v digitronech
bìhala smìrem k pozorovateli a zase do hloubi pøístroje, co bylo vlastností
onìch zobrazovacích doutnavek. Citlivìjí èlovìk se po nìjaké dobì zaèal z tohoto dùvodu, jak musel neustále zaostøovat zrak, kývat na idli. Pøístroj jsem
získal v jednom bazaru, a kdy jsem smlouval o cenì, bazarník mi nakonec
dokonce zaplatil pøed rozesmátou frontou symbolickou korunu, jen kdy si ho u
koneènì odnesu.
Pøístroj mìl snad jedinou výhodu  automatickou volbu rozsahù. Po pøipojení
souèástky ukázal témìø okamitì její hodnotu.
Jednou mi vak kolega vytýkal, kdy jsem mu pøístroj ukazoval a vychvaloval
jeho kvality (avak nechtìl okamitì za korunu prodat), e to relátko, co cvakne
uvnitø po kadém pøevodu hodnoty mu po nìjaké dobì dìlá oèní tik, i kdy je
vypnut, protoe kdy se na nìj podívá, poøád èeká, kdy to ukne.
Noièky vypájených (pracujeme-li preciznì podle textu výe) a zmìøených
odporù není nutné rovnat, protoe v deskách jsou naformovány podle normalizovaného rastru. Je mono je ukládat do prùhledných plastových sáèkù nebo do
krabièek. Sváøeèku pomìrnì trvanlivých sáèkù je výhodné si vyrobit, pokud èlo-
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vìk nemá pøebytek financí, protoe jinak za ní dnes v obchodì zaplatí skoro
patnáct stovek. Informace naleznete na zaèátku kap. 8.
Odpory hodnot vyích ne asi dvacet megaohmù, které se v deskách poèítaèù prakticky nevyskytují, ji nelze mìøit normálním multimetrem. Proto si mùeme
na jejich zjiování udìlat jednoduchý pøípravek a podle kmitoètu impulzù spoèítat pøísluný odpor. Pøístroj je pak vyuitelný i jako mìøiè malých kondenzátorù
nebo obecných elektrických svodù prakticky èehokoli. Nejvyí odpor, který indikuje leí v hodnotách desítek teraohmù. Schéma naleznete na obr. 3.19.
Podaøí-li se nám sehnat takto velké odpory, vìtinou zatavené ve sklenìných
trubièkách (nacházející se napøíklad v mìøièích ionizujícího záøení), mùeme si
udìlat nìkolik nesmírnì zajímavých pokusù, kterými napøíklad zjiujeme: vodivost rùzných vìcí èi materiálù, zabýváme se zjiováním jak odpor kolísá a jak je
vlastnì obtíné, udìlat nìjaký odpor velmi vysoké hodnoty, aby byl alespoò trochu
stabilní. Pokud tyto odpory odnìkud odpájíme a jenom se jich dotkneme rukou,
udìláme takový svod, e budou mít hodnotu, nìkdy i øádovì mení. Vìtinou je
nutno omýt tyto souèástky odmaovaèem, napø. éterem nebo technickým benzinem a pak ji je brát do rukou jen minimálnì, a tøeba jen do filtraèního papíru. Tyto
pokusy pak velmi tìsnì souvisejí s problémem antistatické ochrany, co naleznete
v kap. 7.
Obr. 3.1
Ukázka rùzných odporù
vysokých hodnot
z produkce bývalého
podniku TESLA.
A.
Typ WK 650 05
ve dvou hodnotách
470 MW a 47 MW.
B.
Sklenìné odpory
3,3 MW (vìtí)
a 100 MW (mení).

Jedna ze znaènì zajímavých vlastností vech odporù je jejich odolnost proti
vysokému napìtí. Je to nutné zvlátì napøíklad v zdrojích vysokého napìtí pro
obrazové elektronky, napøíklad v monitoru.
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Vezmeme-li napøíklad odpor hodnoty nìkolik stovek
megaohmù normálního provedení, napøíklad na porcelánovém tìlísku, a pøipojíme ho ke zdroji vysokého
napìtí, napøíklad na 15 kilovoltù, uvidíme malý oblouèek, který po krátké chvíli vylehne na odporové dráze,
a pøeklene nìkteré závity odporové dráhy. Kdy budeme jetì nìkolik vteøin pokraèovat a zdroj bude
dostateènì tvrdý, podaøí se nám buï pøeruit odpor,
a nebo zkratem znièit výstupní obvody zdroje. Budeme-li provádìt tento pokus, je nutno dodret vechny
bezpeènostní zásady pro práci s vysokým napìtím. Jsou
jich v knihovnách popsány stohy knih. Doporuèoval pro
zaèátek bych pouze jednu základní z nich. Pokud dìláme jakýkoli vysokonapìový pokus, umístìme vechno
do izolovaného dráku a pak teprve, kdy je vechno
hotovo a fixováno, zapnìme zdáli pøívodní napìtí.
Obr. 3.2
Nebezpeèí pøipojení
vysokoohmového odporu
na zdroj vysokého napìtí.

Pokud se dìje nìco neádoucího, napøíklad vlivem
naí patné úvahy nìco chytne plamenem, bouchne,
zaène sret a podobnì, vypnìme napøed pøívod napìtí, ne se k pokusnému monstru zase pøiblííme.
Pokud se k nìmu pak pøiblííme, nièeho se nedotýkejme a sname se zjistit, co se vlastnì stalo.
Náboje na rùzných kondenzátorech vysokého
napìtí zdrojù mohou v nejlepím pøípadì nepøíjemnì udeøit i po nìkolika dnech.
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Po tìchto pesimistických úvahách bych se zase rád vrátil k problémùm s vysokým napìtím u odporù. Pokud se nám podaøí pøipojit nìjaké pøíli vysoké napìtí
na vysokoohmový odpor ve sklenìné trubièce, zaène pravdìpodobnì plyn v trubièce nejdøíve svìtélkovat modrým nebo zelenavým svìtlem. Je to zajímavý jev,
ale budeme-li ho sledovat déle ne vteøinu, odpor zcela zmìní hodnotu a bude
k nepotøebì.
Obr. 3.3
Svìtélkující sklenìný
vysokoohmový odpor
pøipojený na zdroj
vysokého napìtí.

Pokud tedy konstruujeme nìco i napøíklad na
síové napìtí 230 V a vyí, a paralelnì ke zdroji je
z nìjakých dùvodù pøipojen nìjaký napøíklad miniaturní odpor, zapojme zásadnì radìji dva a nebo
více odporù do série tak, aby daly poadovanou
hodnotu.
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