
Schéma stereofonního zesilovače s TDA2005 v návrhovém systému Eagle 7.7 
 

 

V návrhovém systému Eagle 7.7 nakresli Schéma stereofonního zesilovače s TDA2005 podle předlohy, 
zapojení z katalogového listu výrobce TDA2005.  
 
 

 
Obrázek 1 - předloha schématu 

 
 
Všechny součástky ve schématu (pouzdra) budou z knihoven vývodových (THT) součástek, tzn. žádná 
ze součástek nebude SMD. Pouzdro IO TDA2005 najdeš v knihovně Linear. Použité rezistory budou pro 
výkonovou ztrátu 600 mW. V Eagle 7.7 je to knihovna 0207/10. Kondenzátory 
elektrolytické budou mít pouzdra pro napětí 16 V, fóliové nebo keramické budou 
mít pouzdra pro napětí od 25 V do 50 V. Použité schématické značky 
kondenzátorů musí odpovídat předloze také tím, zda se jedná o kondenzátory 
polarizované (elektrolytické) nebo nepolarizované (fóliové a keramické). Proto 
si pozorně všímej, zda je v předloze vyznačena polarita kondenzátoru, a pokud 
ano, použij schématickou značku pro elektrolytický kondenzátor. Fóliové 
a keramické kondenzátory mají ve schématu tutéž schématickou značku. 
Při vkládání TDA2005 do schématu nezapomeň vložit oba kanály tohoto 
stereofonního zesilovače, jak ukazuje obrázek. Pozornost věnuj správnému 
zapojení invertujících (-) a neinvertujících (+) vstupů a vůbec všech očíslovaných 
vývodů IO. Všimni si, která svorka (uzel) IO je společná pro vstupy, výstupy 
a napájení obou kanálů.   

Obrázek 2 - Vložení 
TDA2005 do schématu 



Výsledkem Tvé práce budou následující tři soubory:  
 

1/ Finální schéma v Eagle 7.7, t.j. soubor "prijmeni-jmeno-tda2005.sch", bez háčků, bez čárek, vše 
malými písmeny. V průběhu kreslení dodržuj zásady verzování a přibližně každých 20 minut si aktuální 
schéma v Eagle 7.7 jednak ulož na disk a za druhé jej postupně přejmenovávej (ulož jako), 
např. prijmeni-jmeno-tda2005-01.docx, prijmeni-jmeno-tda2005-02.docx, prijmeni-jmeno-tda2005-
03.docx, atd., abys ani při výpadku napájení PC nepřišel o více, než posledních cca 20 minut své práce. 
Finální soubor již index verze ve svém jménu obsahovat nebude, tj. bude se jmenovat „prijmeni-jmeno-
tda2005.sch“.   
Dodržuj pravidla pro kreslení schémat a označování součástek jménem (číslem) a hodnotou 
ve schématu, jak byly sděleny při výuce Praxí a máš je uvedeny v sešitu nebo jsou na webu pro výuku 
Praxí. Snaž se o co největší podobnost s předlohou, ale jelikož přednost má dodržení návrhových 
pravidel v Eagle, číslování součástek, vzájemné vzdálenosti součástek a linií, a označení hodnot 
součástek bude jiné, tj. Tvoje. 
 
2/ Soubor (dokument) v MS Wordu pojmenovaný „prijmeni-jmeno-tda2005.docx“, který bude jako 
nadpis obsahovat text "prijmeni-jmeno-tda2005" a za ním, oddělený čárkou, datum vytvoření (např. 
12. 12. 2012). Tento dokument bude obsahovat zkopírované a čitelné obrazovky Tvého počítače 
z průběhu kreslení schématu v Eagle, od nejstarší obrazovky (na první straně, nahoře) po nejnovější 
(na poslední straně, dole), a to vždy, když nejpozději každých cca 20 minut doplníš schéma a zvětšíš 
číslo (index) verze souboru schématu o 1, a tak, aby v kopii obrazovky byl patrný i systémový čas Tvého 
počítače. Jednoduše řečeno, v souboru MS Wordu bude zachycena historie tvorby Tvého schématu, 
počínaje založením prázdného schématu. Počet obrazovek schématu a tím i počet verzí schématu bude 
nejméně 3 a nejvíce 18. Zajisti si sám a na vlastní zodpovědnost a ve vlastním zájmu, aby soubor MS 
Wordu autenticky dokumentoval průběh Tvé práce a byl nakreslen v jeden den, t.j. začni v takovou 
dobu a den, aby jsi soubor v jeden a tentýž den dokončil.  
 

3/ Soubor pdf (pouze jedna stránka), 
pojmenovaný prijmeni-jmeno-TDA2005.pdf který 
vznikne  tiskem finálního schématu na virtuální pdf 
tiskárně (ta je součástí Eagle 7.7). Bude obsahovat 
černobílý obrázek schématu, formát stránky A4, 
na šířku, centrovaně. Parametr Scale factor bude 
zvolen tak, aby schéma bylo na stránce úplné (celé) 
a optimálně využívalo plochu stránky (tomu 
pomáhá náhled). Zatržen při tisku bude i parametr 
Caption, aby se v dolní části pdf dokumentu 
objevila i cesta ke Tvému souboru a tím získal na 
autenticitě . Příklad je na obrázku.  
 
 
Výsledek odevzdej nahráním v MS Teams pod 
svým přihlášením do MS Teams a nezapomeň si 
po sobě zkontrolovat, zda jsi výsledek své práce 
skutečně odevzdal a je úplný. Akceptován je 
pouze jeden soubor od každého ze tří uvedených 
typů (sch, docx, pdf), a to poslední odevzdaný před závěrečným termínem. 
 
Námitky a pokusy o omluvu typu, „soubor mně nešlo nahrát“, „nefungovalo mně internetové 
připojení“, „nevím co s tím“, atd., podané v poslední možný den odevzdání, nebudou akceptovány. 
Na vypracování tohoto úkolu distanční výuky je dostatek času, abys zvládnul řešit nebo oznámit 

Obrázek 3 - Nastavení parametrů pro tisk do pdf souboru v 
Eagle 7.7 



případné technické problémy včas, s rezervou, např. 4 dny před termínem odevzdání, a to např. 
použitím jiného internetového připojení, technickou pomocí, apod.  
 
Hlavními kritérii pro hodnocení jsou: Dodržení termínu odevzdání, původnost (t.j. pouze Tvoje práce), 
dodržení návrhových pravidel pro kreslení schémat v Eagle 7.7, vzhled a úprava včetně kompaktnosti, 
shoda s originálem co do funkčnosti zapojení, dodržení zadání. Váha známky je 7. Případné opisování 
i jen dílčích částí schématu bude hodnoceno nedostatečnou stejně jako pozdní odevzdání.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro znalost souvislostí mohou být v Souborech MS Teams i na webu pro distanční výuku vloženy i další 

soubory. Mohou pomoci při práci na úloze distančního vzdělávání. Iniciativa žáka je proto žádoucí 

a v jeho prospěch.  

 

Instalační soubor Eagle 7.7, ve verzi Express, t.j. volně použitelné pro studijní účely, lze spolehlivě 

stáhnout ze stránek https://www.tahacky.cz/praxe/eagle/eagle.html . Tam nalezneš i případné další 

výukové materiály. 

Inspiraci, jakých chyb se při kreslení schématu vyvarovat, nalezneš např. na 

webu https://www.tahacky.cz/distancne/distancne.html . 
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