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Ovod,

PrvnÍ svazek naší Rodioíechnické škoty obsahoval poPis ó s|.vební návod na kryslalku'
To io lén neiiednod']šší rozhlasový příslroj, trpěliý a shovívavý ke vš€m chybám, ktéďch
to n. něm začálečník rnad doPullÍ. oviem n. křyst.lku zdchyíímé ien mÍslni nebo
velmi silnou vyríločkr.r. možná i dvě' isouJi vlnově dorti rozdilnó a doslaíečně rilné.
Známe všck cestu, jak dosáhnouli tak veliké cillivosli přiiimóče, ž6 n.ň zachylímo
ivelmi vzdálené 3lanice zahr.niční. Je to použiti eleklronky, dříve lidově zvané
radiolampc. Již přístroj s iedinou eleklronkou má 2načnou rchopnosl odlaďovací čili
seleklivitu, vysokou cillivosl . značný výkon. Tylo výborné vlortnorli elektronky vy-
kupujeme používáním napájecích balerií, kleré nulno vyměňovali. To proli kryrtolce
zn'mená zdř.žení přovozu . složilěiší obsluhu. Ale výhody, klerá nám použili etek_
lronky skýlá, převáží lyto komplikcce. orlalně moderní eleklronly Isou vélmi úsporná,
Íokže bclelie dlouho vydrží.
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zótl.d alínottl elckl'on€k.

Elekl'onk6 doslala své modérněiši imóno podle oleklronů, kleÉ v ni pů5obi'

Elélhonv isotl neimenši čásléčky hmoly. Každá hmolě .e lotiž sklédá z dřobných
:::ilář _;"Éi';1 ti. 'ňiti ii''t i áó;lov6 'm.lá hmold()' Molekuly isou zase slo_

i"i'i'Lsre Á"n:iit''u r ". o' Sloúo 'alomu ie česky lnedělilelný", Prolože v době'
iJy'u'íirto, sku'ečně nebylo možno alomy |iŽ dále dělit. Ale neni lo iméno nové -vzniklo před 200o lokyl
Alom ie maličká stuneční iouslav.| Kolem úllředniho iádro rychle krorrži lehoučká
.i.řr_.'jL"a"l"t- iako země kolem sluncb. Jádro má kladný elekhický náboi, elek-
řr;ili;.í"'ň;.á'Ňiiouhiusno náboje re přilóhu|i, ale odstřediv'á..si|o, vznikriicí'obi_
iieiii''láltiáŇ' ]e zase odpuzu;e, l;kže itom ie v rovnováze čili lv klidu<' i když
v něm oanuie šileně rvchlý pohyb.
Ř;il-;i;;; ň; ,]i"'"li i'"pári"e, Alomú vodiku, kle'é isou nejmenší, by sé vešlo
ío,0oo.oo0 vedle sebe nc délkrr I mm a čáslečky álomů, |áko eletlrony' 

'sou 
ovsém

i"iiá rn"or'"rn .noh€m monši. Z loho vidime, ie alomové rozm6ry jsou mimo něši

br.á'i"'r'"ii. 
'vltll"a alomů ie ovšem složilěiši néžli Popsóný alom vodikový'

V někteďch Dřtcich. zYláš'é v kovech, kleré ma|í alomy o mnoh! eleklronech' mohou
j,' '''JiiéňJIíiÉlilonv. ktere neiso,r'Iii lak lěs'ně Por;lány k iádíu, pohybovati volně
ň.iiii..v,'".i; uy uáltty je;ictr vti'ú; ali podobně, jako děli ve výlelni řéslaur'ci
lJ6!r']iá,i''áJiiJ.,'t'r"íi ií j",i'",r"rne, 

"le 
jiou slále pod vlivem rodičů. Prolo elek_

r'.ioi ' r.'""r' i" 'áditi"h 
vůboc) říkám6 volné elekhony' Můž€Íne ie doslal

dokonce z vodiče ven - lo i€ přávě základem eleklronek'
zahřiváme_li kov, eleklronům začng 'býl hotko(. Doslovně je pllí pů-d1 pod nohama'

A i;i-;;k;ň 'k;; o|,rsti a vý'k"ei'do okolního prortorrr.' To už i€ ovšem kov
lozžhaven..
žit'iiuinI' J"*t'n..e neipohodlněii eleklrickým proudem, na př' z balerie nebo oku-

-'iri"i'. 7leil" tavitéiného kovu vyrobime ilákno, které uzavřeme do vzdrrcho_

"'l'áia 
''rr."l"á 

santv' auv neshořeio. Tak irme vla.lně dostali ž á r o v k u' Však
j;i';;';i .i.ii-nrv Úýly |én up,au.ny.i žá;ovkami| Hodně svílily, ale iéiich účin-

nosl v 
'ódiolechnic€ 

byla malá.

Z lozžhcveného vlákna vylelují volné eleklrony různou rychloslí. Někleré se doslanou
J'i;Ě;J 'liina iine íe zaitavi, iakmile vlákno opusiily. Ale vlákno vYpoušlěníÍn
i."i'ia-i"úir]it' '.í.rir.no i" stává kladnc;;im, proiože 'převládá náboi alomový_ch

r"j.ii 
"rii"ň'í" "t.tiionv 'o'u 

zpět. Ty méni vzdálené podlehnou a vraci se "domů<'
'v-i:ir"íáiii'"1íii"Ji;]. ''l"t ' iosahl vlákna uniknorr. Prolo se kolem vlákna stále
il;;i;É-kí;".-;J'i'il.ii_i. n"'.aie', mciíce sleiný eleklrický nábo| a tvoří kolem
vúkna jakýsi .i.ttricky i.'"t' Ríkáme mu proslorový náboi

4

0DÍ' l' Dlodl.
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obklopíme-li žhavé vlátno olechovou desličkou nebo dutým válečkem, vyvedenýmz. běňky. ven, můžeme odvésí el.lrro"y, rieiď jol"žň",'.! '#t'Jii*'. v;r.*"(destičce) řikám6 odoorně a n o rl6 
. ti'poll, ir'""i-iji-i""*;"''.1 ij'l'áT. Ěiiii

'..."-r{li;ff:"l'':"-''",l""i:*i ii ''J",.- :"{:i:_ijl!ťt'::"'f"".',:-"',';il: ,jl;11.

Ei' il:'ífi {"JlJi:"5L"i' J,#"jll;ť,,uiÍ:Í"' L-J"!YH';I; r'{i iiJkdy.i určeno dohodou ívsiků. d.k"d-nebíý|a .'ia."-,iioii -.[li,J#i-". 
néšf.slnou

li|?9*. uvt zvolen'právě sÁěr opačný siute;nJá]r.-'-"-tleklncký Přoud Íněřime n6 amoáiy, značka A. Me;ší jednoíkou ie milirmpé'' mA.l A má 1000 mA.
Použilim anody-jsme doslali eleklronku o dvou eleklrodách čili dlodu'Abychom dosldli anodový o.oud .o n.jiitnejsi ae.;""]i]ái' riiiň iapatí, na př.
:n:1'ke,ie' 

jejlž zápo'ný pól ipo;i.. i 'iJi".ň1-ŘIř*i. iiliL_,IJ'Tii-o j'o v á, krátce
Napělí se měří na volly' znač|ra V. S.menšími zlomky vollu, ióko milivolly mV. sé
,:PlkiYám9. celkem.zřídka' Rovněž 1mV = r7rom V'"'Klědny náboi dnody piildhuie mohutně zópórné eleklrony podle pravidla o přilažli-vosli' neíejnoimenných pólů,'lěkže anodový proud r"il. j"r!l" ''iríii;i. 

li tur s. u;ak

,"..'::i.:.u'#*fi ť"Ti':)"i:'.'#;xjtr"*'.lniť1'''""'ň'dT'.':,.'"{
5:"''.'!'"'"J,""o:JI"r:#.'" j:lJŤ:'J.T:-Jl'":""**"".'"ru:i.l';'Jii:,;r jr jl'*h;
kdy na ónodu dospěie klódná'oůlvtni _ titi aioju,a!'-J-...řá"Ji,il.Ja 

"'.gr-n i l -podobně, jalo lryslalový iolekvy!živdlo, a ro' i při iroude'ch i"_;ji!fii:'i.:iů:ýP:,#i'jfi"ř."^, Ji:::i.'':i:"'ii?
[i''l'#;i Ťii''xff kci čili dem;dul.ci (p;edloi[i i;:;;;í ó Jlk'' i;"a"Ťi".' i"
Jenže.ni dioda nezásiluie a s ní hv.se..byla. radiotechnika claleko nedostala. Přev'll
i#'"! :'ií' i"" j ;ji.il5,i;$Ít [.J:_;l':$".''i.JíL:'","Ť:hťť'"ťtf jlilceslou n. ónodu procházel. Ríkjma i
mi el€klroddmi' cizím llovom ,rr" j,,_''''*o' Tak ismé dosl'|i ele'klronlu r'lřc-

-c+A - B +

0óÍ. 2. Trioda.

Pokud m_řížk!. nemó žádné n.pětí, eleklrony se chovóíí, irko by jí nebylo. Udělíms'livšak mřížce k|ědné nrpělí' na' oř.'z balerie, sp";"no. iálo^y.,p,it. l'iut n.ln, ' t.zv. balelie mřížkové 
- budou elekIrony i !rosloróvéhá n!bol;' ;řil.hovány !anodový přoud vzřo3le. Dámé-li

x':ň:líff 's.:;i:*il,ru'l'ťj.j':h'"#::|'..l"iTi'"'iTíit':'li:í!T;



t

n.oěli n. mřižce vyvolá velikou změnu .nodového Proudu, iako by.se anodové na_
'::í;';:"ii;'1-či'J loo^ ;lě. i; znaméná' že eleklronka s. miižkorr. vlóslně ze_
5i 

"i';'i'I 
r.í. 'r"r.i"e ' 

pňsp8ch.m uyuiiuá" v radiolechnice i jinde'

;^ií!:J ;j# ;;:il;;;iÉ iíed;inapěli, ie'žlo nechceme, aby ulměrňovrló iako diodc.
'áliitij#řcl"Jl;5ý_;";é,n;i:iLué P ř é d P ě l í'' Anodový pfoud se nyní

í.-ri] I"ť''"il''"r l;k i kle9al. přivádimeJi na miižku malé llřidavé napěli, a lo věrně

liTř.'ll'ái'ii'ii;a?. Ň;;;á;;ř.kl;;ký doslaneme pak úplně slejné zmény' ale

nnohokrál zvělšené.'ii:i'ilř; ;:;;ř'; 3 elektrodách (dnes iiž máme dtuhy ož s lo elektrodami) podle

ijii_'!'J] Iiíi]' ltÁ;. ,riiauua ";Péii í"l slyšitelných kmitočlů 
. 
nizkoírekvenčnich,

iJ'i'j í,,!r''iIL]ij ř.:ř"-aí 'ř.t.iiJr"ánlni, póu:iuul'e_u radiolechnice' Kromě loho

ie cillivým deleklorem a- dokáže iešlě mnoho iiných užil€čných v€cl'
ladnotlivé balérle _ nebo vubec 

"Jřeii'ljř 
iá'álí i;'t'"u lo'býl i.dynóm6' l'ansíof_

'""řr'"-*'i iiJ-'.-lr*níl_- '. n;tai'"''ň;uli ii'Á"ny v lomlá abecednim pořadi:

^ 

_ báielie' žhavici. B-anodka ó c-mřižkové předpéli.
i 

_ňi:il-' ";tii;;;r,_"_JJl"-e rii'i"i'i" " '"ikáuá" 
s několika odbornými vý-

L'i, i"lá-,r,.tt' zesilovóď činilel, J";''j',:.'ťu1;f;". mí) udává poměr změn n.-
Zesilovací éinilel' značený g nebo /_"i,ji' 

'll]i.rviii 
iá anodl't lo-eru i-ěn. pii".aéný.t' na.Íížku. Na př. změn. mřiŽ-

řJljl'il"i'''žiir' 
'""-liJJa'n'uir"na 

'.l"Já zív' Žesilovaci činitel ie ledy Pomětem

;ř;k..i 
--- - g = 25 | 1 : "'lt -_ 25'

štrmosl. značka S. je poměr změny anodového prorrdu v mA. ke změně napělí na

;;i;;''; ř. i;"iá íná',oz-ěr ,nl'Ý t-Á"Jň.np!'-n! volt)' Tak když změna mřížkového

;il:T ;;,;Ý';ň;ií r-;nu unoaouěi.' n^i_"a"' 9.t 'l' '"á 
t"io eleklronkó shmosl

5: 10'5:2mA/V'
Někdv udávaný průnik D ie pouze převralnoÚ hodnolou zesilovacího činilele 9' tedy

ij-jjr..-Ěr"liLál" o zesiloiacim činileli 20 má Průnik
D: lr20 =0'05'

oét setin' čili v obvyklejší míře 5'"
i.o ie ,iodoor eleklronky<? uaavaf vnitini odpoř, značený Ri (=- resislónce inléřni),

[ ;;l'č:;;t'í;j i;'iii"éi..o'ri eleítronky, pro slřidavé změny' Udává_se v ohmech

''. iJrli"ř;J.'ňi'- JápJry. (Věrši 1.dnoikou'áápo"' p kiloohm, lo. -l00oa ' iešlě
..:li?:^ __^^L_ MÓ - 1oíxlfin 

"r'IÍlt. 
ohÁ '. él. ó'.) Vňilřní odpoř eleklronky

l;:lJ; '.liřňi'; á;;;,".í-;L; jiko zlomek Ri - 1/sD' iedn' d-éleně součinem

iliiilii . 'iil"ri". t1rt""a oi"ir iro vztoh íéchlo veličin' žé _součin S'Ri 'D:l'
ilii-J l" z'.J.iJr' r'oJ""i .ui"" po piipada třeti vypočisli' s|'mos| vi'k musíme

iT;iii 
'_ 

iiV. 'pJill'jň",rI jsou iiz'piiúí ;dbořné' zňiínili j'mé !e o lom ien pro

úplnost.

trloda l.ko delektor.
l óři d;lekci s€ uD|ólnl s výhodou zesilov.ci schopnosl eleklronky' Proto |e. to lepši

dáektor_ neili nejcillivě|ši 
'kryslol. Zajimavým írikem,- zPělnou vazbou', zvyslme clrll-

;;:ř^;Ť:tň;ily ř;i3' -l'"h"'ia'"une,' t"kžó ve zvlášlnich připadech dosáhneme ze-

síleni ěž milionnásobného.

'"':l'*'-:'*ii;ť'*:"5:il'il','""ť!l[nt^:#J:J #ái".'íi' 3'JtJ:'"i ?ť;Já
ie úplně pollačen. ldkže iiž nEmůž9 vice klesal' To znamená, Že zápoÍne nabo|e (oo-

Li"i-J ňrI'r.. "'I-Jul.J.h 
n.b" lépe o signálech) se neuplalni zólo klódné Přemá-

ň.ii'iti".r oi"aoari'o anodový p.o,id zvy;'u1i. Ták'nó5lane usměínéní podobně' iako

'iI"a-''-ž-i"" !"áa"""t'o práuau jsou via( eleklronkou re3ile!y: Přésio ie 'nodováá.]iřá_ rnii. '"Irti'í p-i";. p'".uí. z6 nePřiznivých elekhických podmínek a laké
zoělné vazbv se lU nedá lak využíl. (obr.3).
éiíř'j!rí 

" 
i,Liá LiiňJi;r'É ááL1..' .iiikóua. Podslólným znakem je .malý konderr

;#;-JJ řoó 
"Í ';ii;i'"'é. piiuoau a odPor značné hodnoly, l-2 Ma mézi mřiž-

i.;;'"_j;"i;il,j t'rJi..-l. 
-iirri-y 

prorrd l- na př. z laděného vysokoírekvenčního

6

l,_



obl. 3. 
^nodoÝá 

detetca.

obvodu - p'ojd6 kondensálorem nó mřižku' Kladná půlvlno (klódný 5i9nál} přil.hu|.
eleklrony, tolže se kladný náboj ruší. Naproli lomu záporná Ě,:lutnir .Íi;tá* pro,ía
pollrčuie, lle záporný náboi na mřížce zů3l.ne' přolože nemůžo odléci pře! llděný
obvod'na vlákno, iežlo mu v lom brání kondensátor c| pro slejnosměrné napětl né
propu:tný' A tak_re záporný náboj mřižky odvádí ien 'zvoln.(' odpo?6m R,'zvaným
mřížkový 3vod' Hodnoly c d R isou vol6ny l.k, žé právě do přícliodu přišlí klaánó
Půlvlny jé miižk. |iž zase bez něPěli. Vidímo, žé i 

'de te usměinění děie sleině |akou diody. Ncvíc lu máme zesíleni eleklronky. Prolo si mřížkovou delekci' můžémo'do-
cela jednodule přediLvit j.ko diodu, je|íž anoda je přímo 3poiéna ! mřižkou náil6_
dující olok|ronky zesilovacÍ. odlud znočná cillivosi řížkové- dátekcé. (obř. 4).

obr. 4. Mřtžlova iletckcé.

odveďms část zesilEnó energio z anodového obvodu zpél řmřížku, n. pl. induk_
livní v.zbou (l. j. pomocí cÍvky) na laděný obvod. Rychlost olékliiny j6 největší, i.kouvůbec Žnámo.300.000km z. vleřinu, a len malý kousek cesly zPěl n. mřižku uběhne
lak rych|e-, že lom zaslihne j6ště Púvodní signái a značně jei pórílí. Tomu próvě řiká-
mo zPělná vazbc čili ř€.kce. Musímg mil možnosl ieji velikosl řidi|'.by ptávě
ién .Polřebná čásl zerílené energie byla převedena zpěi, ptolože kdyby jí'bylo
mnoho, nerg.gov.lr by eleklřonk. iiž n! signály s anleny|.lé soma by se sřla vy_
sil.čem, kleÍý lvým vylím ruší sousední posluchače i značně dcleko. Proio re :pělnóu
v.tbou mutímo zacházel opaltněl zpěl přiváděná eneřgio mU3í být ovlem sóuhlar-
ného smyslu jcko v mřížkoiéin l.děií o6vodu. Jinok by-míslo zo:ííení nastalo zesla_
benil (Obr. 5).
Zpělnou vazbou dosáhneme takové citlivosli elektronky iako delekÍoru, že zochylíme
celou řadu velmi vzdálených zahraničnÍch vysilačů, zvláště véčgř . v ziňě' Porleéh se
ovšém dějo izde na sluchálka.



Bateriová,jednolampoYkau'.

obÍ' 5. zpělná vazba'

'-T
1

Trolilulová [o3tÍa 3 ž€lézovýd
iádÍeú 

'Ío 
clvl!'

otočtrý ladlcl toídlosátoÍ 500 pF.

Je několik druhů zopoiení elektronky jako delekíoru
Liší 5e hldvně způsobem připojení anleny ó řízením
zpělné vazby. zvolili isme osvědčené zoPoiení 3 L
zv. induktivní vazbou, kde ónlén. r zem itou při_
pojeny k samoslalné neladěné cívce, umíslěné
blízko cívky laděného obvodu Lm-cL. coslo t.

0bÍ. 6. l(aDacltll vazDa a!te!t'

připoiuie lnlen. přímo k lódicímu obvodu přes ma-
lou kapacilu ca:10_t5pF, nebo n. odbočku
nó vinulí, i.ko u n.ší kÍystalky. signál t.nleny, pro_
šlý cívkou La do zemé, vzbudí (indukuje) ve vinull
Lm 5lřid.vé napělí síejného lmitočlu. L.dicÍ
kondensáíor CL je v zá|mu malých rozměrů
r pevným dielektÍikem, nejlépe t.olilulovým (bétbdr_
vým). Elekkonka je žhavena z b.lgri€ A (Podl6
schemalu o n.Pělí 3v' 2 články ě 't'5V)' detekce
mřížková, kondensálorém cl :100pF c odporem
Rl = 2 Mo. (Obr.7).

KC t.



Elektronku volimo co možno úspornou, s malým žha-
vicím.Ploudem, n. př. 2 V/o,oó A nebo l,4Ýlo,o5A. podobné, dby žhavici balerio vydřžel. co nejdéle.o lom 5i iešlě povíme.
V anodovém obvodu elektronky doslaneme neien
složku 5lyšilelných kmiločlů, ale'i zesilený půvoání
signál.vysokohekvenční. Tóňové kmiločly přivedeme
do rluchálek T a vl složku zpěi Ř ladicímu
obvodu induktivně cívkou Lr (zvanou reakčni)' Přr
spřávném připoi€ní konců lélo cívkv nám dosaž6ná
zpé'ná vózbě ne;en značně zesili poilech Ě zvýší cil-
livo3t Přiiimrče, ale zvedne i seleklivitu, l. j.'omezí
rozlohu míslní .lónic€ na užší čá.l slupnico. ]i lím ie
vš.k spojeno ochuzení o vysoké tóny' takže posleéh
t Příliš Dpiilaženou( zpělnou vazbou ie dulý, hluboko
zóbě'v€ný. časlo i na úimu srozumitelnosli řeči' Pro_
lo vš6ho 3 mírou - i zpělné vczby. K lomu máme
ovšem ještě jiný, již vzpom€nulý důvod _ rušení
okolních poslrrchačů piskánim a vylím. K řizeni zpěl-
né vazby používáme rovněž otočného kon-densáloru r dieleklrikem, zde ale poslačí mecha-
nicky pevnější perlinax (hnědé lisly).

vypinoč

Nánlavíl slucbátla

A

E

lo

+3V
-3V
- 45V
.45V

A

B

TIumivta.

0bÍ' 7' scleEa jedloelellÍoltovéto přiiin!če.
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B l . Balelltové loÚzdro, Íolměty:
ll0x80x50 úfu.

Bat€lllové pouzdÍo, rozměÍy:
135 x 95x55 mm.

BalélltoÝé pouzdÍo v íozoěÍcch:
180x100x90 En.

ElektÍolkoYý sDod€l Do'lčlový.

slpb - tooÍllt ladlcíto tonile!6átoÍÚ.

10

Aby nám ví složk. s rnody neulikala do sluchálok 6
anodky, dóváme ji do cesly t. zv. t l u m i v k u, v pod-
sl.tě civku o velkém počlu Žávilů. klerými vyloko.
ířekvénční kmily neprojdou - rrllr.rmí se' Někde na-
idem6 mí5lo llrrmivky zakreslený odpor, klerý lulo
úlohu taká zárlane, ale zl'áci se v něm čásl 6nodo-
vého nóPělí, což v nršem přípedě, kde chceÍne vy-
slrčiti a anodkou co možno mrlou. i6 nevílóné.
Kondensálor Cl : í 000 pF (čili l nanoíarod, l nF) má
odvést zbylky vl proudů, kleré snad llumivkou pÍo-
niknou, do země. Nebývá ani nulný, |e-li llumivk.
dobrá.
Přoložg žh6vící nrpělí €leklřonek |e různg mu'ím€
žhavicí zdroj volili podle lypu použilé eleklronky.
Nó pi' l luchý člónok pro elekhonku ierie D
o žhavícím napělí.l,4V, í akumulálorový článek
olověný pro serii K (2V) nebo í-2 články ocelo-
niklové (Niíe) přo seřii vo|enikých eleklÍonek (RV 2,4
a RL í ) a pod. Někdy ie léPe žhavil eleklronku z aku_
mUIálorU, iindy ze suchých článků. Počiláme-li s tím'
ž€ !lřední n.pělí jednoho sr.'rchého článku |e csi
t,35v (čerslvý má ovšem cž l'óV)' dva v ierii mó|í
ledy asi 2,7V. Použiieme_li eleklřonku se žh.v.
napětím 2 V, jako 4. př. Kc l' mu3imé žhrvici n.Pělí
slózil odporem v leřii 5 eleklronkou rařazéným.
Íenlo odpoř R' vyPočlemé pro iakýkoli příPód po_
dle známého ohmova zákona, ki€řý pro náš příklad

n.DěIi. Eodeo, ;ffičili |ak 3e lo piae odbořně R : | '

Něpělím E rozumíme zde nópěli zlracené, ledy
řozdíl m6zi napělim balerie. žhávicim n.pělim elek-
honky. Pro uvedenou Kc 1 budé

2.7-2 0.7
fu _ opó :_o^oó : íl ohmů (přibližně)'

Nedoslóneme-li takový odpor holový, novineme pří-
slušný kousek odporového drátu no sirku a vloiime
do silněiší isolačni lrubičky (špagely), aby konce ne-
přišly do slyku r ónodovým napělím. Hodnota odporu
mu!í býli dosl přesná, neboí jde o lo, aby snad
elektronka nebyla zbytečně přeihav€n. a lím niče-
na. Nemůžeme.li ji Žiiilil rami, pomůž6 nám kdň.-
řád 3 ohmmelGm nebo odpoř určíme právě z ohmo-
vr zákonó změienim proudu, přolék.iícího odPo-
rem| zópojeným n. známé a stálé n.pětí (na př. 2 V
okumulálor). Pal musí býl proud, /v ampérách) mě_
řený dobrým ěmpéřmelrem podílem z napělí o od-
Pořu

E
t=_

R

čili plo náš přípdd s 2'v akumu|áíorem.
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Podobně bychom Po3lupovali Při použilí iiného
zdroie nóPěli'
Poslači. máme-li odpol přo zóiížení á3io,25 w (waltů)'
iiÚ-] i"dn"tka eieklrického výkonu' součin napěli
ia V a'oroudrr v A. N. př. leče-li odPořem ploucl
o'í A pii ndpělí 3V' ie odpor zalěžován výkonem
3 X 0,1 = O,3 W.)

Kdvbvchom ořívody ke žhavicí a anodové bolerii
na'lzijem piehoditl,' dosloIo by vlákno, určené'.pro
2v. náhle naoělí 45V, a ly ovšem nevydrzl. Znlcenl
uláin" n"rnur'i n.slal ien záměnou přívodů' Může
vzniknoul 3lvk (zklat) některó součáslky, vedouci
anoáovó nao'ělí i obvodem žhávicím - 6 kalaskolo
i"'l". r tal; s'e vlákno přimo nepřepálí, může býl
i''. okamžiti přežhaveno . lím .e odpóří nebo od-
louDne vlsljičk. účinných sloučenin baryó, klere
.i.á"-i "t"ttron." 

píópůičuii značnou výlonnosl

"ii_,i'".'"ern 
provoiu. 'Eléktionka lím, i'k iíkáme'

!r'r'.r'i" r.rr"ti' emisi). Tomu zabráníme lvěčnou
" "li' r l ii",, v - pólu anodové baleÍie - ochřan_
Iv"i "a'.i.. {ak Jelikým, Že ani napěli anodové

:::ť',"j'' j:o'#,'*"ťi'.il*'';i;liil"-;tll'it3
.'""J"ii or" z;ližení o'5 w (kdyby |ím hvale Proíé-
kai oroud'z ónodové ból6rie, bylo by lo ovšem mólo'

.r" í"l" p.li'rl" ie to dosíalečňá reserva). Na odporu

n&
ň
Páělový vypitrač.

ffiffi
znlÍta.

DÝol.dlil. bikťlilovÁ' uP.Yně'ú n.' Ú.Irant J.Í'é...

obÍ. 8. Montá'ol Dlánel.
Mřl'loYý odpor na + pól žha;;;í ilá b'li 2Mo' ocbraníý od'or R! íenl talresl€!')

o Arcda +5t i

11



xrystalové sluciátto-

0b.. 9. Us'ořá.lání součáste& Úvnltř klablčty.

se nám zlr.li .si ien 2 V .nodového n.pělí. což áninepo3lř6hnéme. ale eleklronka i. p;"J'Ji.vň- ňjsxozenlm uchláněnó. ovšem kdybychom omvíem.'.-
Porlll .nod_ku míslo žh.vicí baterie, ochrann? odoornlc nePomÚŽ6; lU nás chráni jen opahnosl. íV olin_(u| na obL E není odpoř RJ omylem zókrell;n.'P.lřl
m-ezl spoalni teleíonni zdířku ě + pól .nod. bal6ria45 v).

Kcntlrulcé ptltl]o|é'
Pro. |ednoduchosl a mclé rozměry zomonlovali irmanásl 

'€dnolampovku 
do k.rbičly rozměrů 8Xti

:T:1.':_C.i vtsoké, klerá i€ dvěma kusy dvouptamen-no.lnury lPojen6 s bóleriemi. Popíšeme Dřís|řoi s nó_z|ckovou elGkkonkou Kc 
', 

.čkoii lze snadno áá,r;itil rlnych elekllonek' dbámé_li n6 sprévné žhcvlcí na-
PětL Podle- loho volime laké odpor R,, Do oříDadě
,e| l vyne-cháme.(při dvouvollové elekhonce' a 

'žh+.
vonl olovéným .kumulálorem o nópěli 2 v).

xulalá lapesni DaleÍi€.

Ploctá lap€snl baleÍie. lo těctlo báteÍiÍlYoÍl anodlu

72

obÍ' l0. zapojeo' elEtkonty.



Navrch skřínk'. je Přimonlován el€ktronkový (lomPo-
yý) iPode.k. nožičkový (isou ještě jiie'druhy:
lómeJový' oklálový a p.) (viz obrázek na tiiulní slraně
obálky), Pod nim je šipkr lodicího kondán-sál.olu s |ednodrrchou sfupnicí, ěbychom měli pře-
hled o poloze různých výsilačů. Na horní užší slianějé vývod lluchálek, 2 isolačni zdlřky s m.ličkami. Polevé slróně |e páčkový vypinač žhaviciho ob-vodu . reókční kondensálor ! pevným dielekllikem.
Konéčně pravá poslránni slěně nese 2 (nebo 3)
zdířky pro anlenu (ě zkrácenou anlenu)'o zem;jókož i vývod Přo bdlerie' 2 kusy dvoupramenné
šňůry asi 50cm dlouhé. Konce zřllelně 'označíme
papirovými šlitky (''přapolky()' aby nedošlo t zámě-
ně. zablání lomu nápisy uanoda* a lžhavení,,, jakožj ozncčeni pólů * a -.

LadlcÍ Dalelitotý ttroÍltl !Íoíéalčíl loíde!Šátor

r

MonláŽ uvnilř Přískoje (viz plánek) ie iednoduchá.

#'im'::ri';!:í:'':j:"""l"Í:tr'uu,,ff 

ffi
kreslí. (obr. l0). (Viz též znákv orá I
Cívku zhotovíme - podobně ioko u
4-komůřkové kosliičce se želézÓvÝm
nulí lódici Lm použijeme vysokollek
o jehož odisolování jsme mluvili v l

slclku (t. svazek Radioamlérské školv'
akční vinutí ie lépe zholovil z plnéÉi
2X hedvábím opředeného' piůmeru 0,l5-{,žmm.
Muií.s6 loliž obojí vejil do |edné komůrky, -kdežlo ootadorat TESL^ t zestabeoÍ Íuštcltoladicí vinulí rozdělime do 3 kómůrek po 23'iávilech. šitittitó'-vistůŤii'i, ?o;;bí,2iŇ,G;:
Anlenní vinulí La má 18-20 závilů,'reakční asi 26
zlivilů' Důležilé i€, aby isolace m€zi oběmr vinulími
v iédné komůřc€ nebyla polušena, což zjislíme zkou-
šeakou nebo ohmmehem, prolože kdybý anodové a
onlenní vinulí mělo zkral, riybila by sé anodka, nebo
dokonce je ohroženo vlákno elekironky. a 6
Spoie' klerých ie ollalně málo. orovjdíme drálem lll Lql

fuiii'fitíj,'!}"#"i:x'i'l:*::ř'řill*"r;'!'Í o€
AoodoYé 2á3kčty DÍo!'oÝé' 9éÍújÍcl
3 ocleE pro přÍYod' a oz!ače!Í' 

't!a
a omus.

Mola'ná lpojka 9loctýci b.teÍlt. Polocl
těcnlo 

'pojet 
lze !.'t!rltl

aíodl! 9Ío přlJl'tač.

+-+
otÍ' 1l. Přlp;i.!t !ÍY!|alového slÚcbátla.
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má zvlášlni zdiřku, spoiénou Pies kap'cilu ca: 10o

"ř ","'i"vi."I ůlérrívitv. Éři Píovádění spoiů si
["al'. 'e"í".i, žo lo už ;ení kryslalka, kde'jsme si

mohli skoro všechno dovolil. Zde Pracuieme llz s oosll
vvsokým nópělim, když ne člověku' ledy -eleklronce
rista nebezpečným. Drál, který se při spáleni prllls
idlouhavém lproklube" isolačnim Povldkem' muze

^!'ů-" '"J."tii n"ulahý zkrat. Prolo'sPoje rozložime
iJ''.s,]. ""a".. ie to možno Přimým směrem á

dobře oiipáiime,.by se neuvolnily. Delekčni konden-
ie'l"'-i !-i"i.'ě''t''acovací Cr m;ií býl jókostni' sli_

dové nebo keramické.
ir-ňri'-"ň"i?i použíli sl uchálek krysla lo-
vých mislo ma9nelických, vyslóči u eIeklronky
. i.i.l" i"á..á"iiím výslripní'nr liltlem, nežli 

-byli.J"'iĚ,řsr!-l-i'r až 1:5, pbužitý u kryíalky' Zde
toliž slači odoo! Rl : 3G-50 k p, kleřý se do skiinky

^.hódlně veide. od nebezpečného ěnodového na_

5ěiI-Jjá!r"ié-it.t'llko ko;densálor Cr = 20 nF čili
5ňooo "i. Ý"ai ien lo' že v tak velikém odporu.se
nám ziralí převážná čásl anodového naPěli' tatze
.hceme-li záchoval výkon, neposl.čí anodka 45 Y'

;ýi; ;;'í,"; pou;iti 'n"páti cipoň óo V, ledy 12 óž

l4 plochých bóterií.
it ii'nku n'"kon." zespodu r'rzavřeme desličkou z lesklé
lepenky nebo Perlinaxu.

N.Pá|egl tdíoie. obtluh. . llděnl.

]ako žhavicí zdřoi čili A-balerii použiieme buď 2-voltového akumulálorr'r' máme_li iei
i:";J;;;;;#';'";. o Jp" a'n ' 

_3JřJ'-i" 
uot'i)'.n'uo 2 suché žhavici články

' lir's"íh" Ť"5"]"ilj""t"u ..,ii. (N",upo]''iio-ui "yj"'r '3try 
při .přovozul) Články m'li

ooroslřed nahoře šroubovou '"lk" 
'ř'k;';;;í'; i-r"'u'iy'a'ei. uyu"déni po slroná

iji;;;ji:'i;i'ó.ř;,:':ill;:tl"ťi"ř;v: n';'"l,r'.:'l"'r:l!:'t,',;":i:"'ťuhého' Tím dosláneme bóleřll o naPĚ'' J 
;; 'Jř""á;';řň;i'l' a lo.+ pái na čepičku

:ťili'":':l"?:''?'iili jj:.Tji]]';; ;.Ěi" "i'*"ií 'ia 
Laie,ie malou dievěnorr'bed-

ničkrr'a ie-li lo možné vývody p'" iň"řJí 't'j""ii 
ze zdířek iiného průměru (4mm)

lii!.ii ','ylřó'-"iJáii-tj iiiÍ'"ál" ip"iJi"" -'l'""g"bnou záslrčkou' aby záměna

nebyla možná.

svédčíme se,'že vyPinač žhaveni ie-.v

jednoduššiho přísttoie s

l'l.e setkávémé na kdždém kroku' Z nouze

zástrčla.2v' banánel.

již musíme měřil _ a s r.néř:niT :e y

]..lJJ?,['"]lxi,', seslavime nejjednodušeli z 1o plochých kapesních. b-alerii (při pou-

;ilí ánóáÓvého odootrr pro r,v.ruro"-á'''růt'Jr[". "1i1'1 'z 
l2)'' Každá T: '?'--:i,;lli";:"d".;."#1.řJJ";"'i'ů;i;i;-,á'';růt'Jr[" "'i'on .i rz1'' r";as má 2 vý-

JL'Jlťj;:'; j:i#i'í.:iŤíi':t'#'lťt'$i!y:*fi -'iii':..:'ů#""ti*ťi
9Ji"Ť i:Í:i :'ffJ'i1fl]'i;liJ"iliřlii:iř-i<'JĚi'lJ"ě-anádky mali hubičkové zdířky

3 mn1 á potarila ie na nich označena.
obsluha lak iednoduchého Piislroie nemůže býl složitá' z::i]_:L'^ l'^":l:'[":,J'f_L'btluna IaK leallouu!|.9llu ".'..."'' ;;i;;; uívpnuton a Připojíme konce balelio_
svědčime se, že vyPinač žhaveni ie-'
vÝch šňúÍ na spÍávné vývody napu1ecich zdroiů' To učinÍme dřive' nežli zósunEme

eieklronku. Můžeme pak snáze z;istit,'id-a ť'"'ij. 'uygd. "':|'':lLY-i"i"^,L::"':1i':
ýých snuÍ na spÍóvne vyYouy '*"'=;;; ir'"'i'"r 'w"a elekllonky'nemá neš{asínou
.íeklronku. Můžeme pak snáze ziislit'
;!i:iiJ";";i',i1,ř$;"";!i.ť:!ř:x"':l':"í:u:,#'J:T,J;i!Ť"i,*i:i]"'li]lilJ';"T.T s?jjJé:ll'TÉl"lli!Íř3"'lř''ijrJ-ii"r' r" _ilisilme. neilepe volt_

melrem' lřeba iednoduchým, s lozsáh;; á;; n"ú" lv 
" 

9o-14V''U každého' i ne!-

:-,'l^^'];,..ih^ Ď;íŠlřÓié s eleklronka'i 
'iii i]"'I'" rnaiir _ a s méřením se y'r1djo]ec!;é.inodusslno prl5lr9|e j ElE^llvli^9"" 
i"'" 

""'i"eI.. 
sice se zkoušečkou, žářovkou na

nice retkávémé na každém kroku' Z n'

]::'v'ň'ffij;A; '; "i"l i" l"" 
r''"ul_ ']i:iá"ii nikoli měienÍ' Slav balerií musíme

t4



laká konlroloval během času, abychom slabó články včas vyměnili, . správný obroz
získáme iedině měřením napětí. Náměřím6-li v nožkich spodku po z.Pojeni vyPináčé
csi 3 V (irážecí odpor R' toiiž bez odběru žhavíciho ploudu névykonává svo|i úlohu)'
nebo svití-li ŽárovŘa zkoušečky normálně, můžemé bez obav zasunoul eleklronku. Při
měření !e rovněi přesvědčime o správné činnosli vypinače, aby lnad žh.vicí obvod
nezůsl.l zěooien i když příslřoie nepoužíváme.
Laděni ie iědiodrrchc. oiátíme''volňa ladicí šiplorr n6 přední iírrně o joučlsně levou
rukou '''příláhnemen kondensálor zpělné v.zby na bokrr skřinky. PřežénemeJi lolo
ořilaženi. ozve sé oiskánl nebo 

"vii. 
i.hož tón se mění při oláčení ladicího konden-

látotu. tck múžo z;čálečnik vyhlád.l'slcbé ó vzdálenó vy'ilrče - rr silných lo nenl
lřeba - ate nenechme zpělnou vazbu pískál déle, než ie nezbylně- nulno t vyladění.
Ruši to loliž okolni při|imeče vé zn.čně velikém okruhr.r' Po krótkém seznámeni le
s obrluhorr obejde se omalér beŽ piskáni vůb€c.
cillivorl ořiiiměčo ie znóčná. Kromě míslních slanic uslyšime - podle polohy amalé_

'"". uvátiiie. druhu a účinnosli ieho anleny - i ve dne několik silně|šich slanic
iinÝch- Večer iich bude v naši "kouzelné skřínceu překvapivě velký počel. Až se no-
''iíňf 

"Ě"-t'i"ttit" správně ovládat. ziislíme. co viechno nám poskylne lak jedno-
J'.t'J iiiii."e. s'vvÉodou ho ooužiieme vj slanu při láboření, na letním pobytu
i iináe" káe krvrlal(a nevvslačí" cle'kde nemůžeme použit výkonněišiho přiiim.čé
siíového. oonějadž tam síí neni po ruce' Anlenou může býli v takovém Příp.dě ku3

rozvinutéhb dřálu, přehozeného Přes vělev síromu a uzemnění zarlcne kovová lyčko
zaoichnulá do remá (v nouzi i nůž} nebo holý drál ponořený do potokr nébo sllouhy'
Ý Lli.korti velmi siln'é vysilačky, ňa příklad'kolem Ceského Brodu, Brn., nr Mělníc6
ó iindo neDosloči seleklivito přisiroie's iedinou eleklronkorr, aby lulo slanici odladila'
stý;i.E ii bak po velké části slupňice.'v lakovém připadě |e neilepší pomocí dobrý

" 
á t e a'o i a t.' v oodslalě ladě;ý obvod cívka _'kondensálor. Výborný ie odloďo_

vač lerle lóíj, kt;rý se zórlrčí ná;kou dó anlenní zdíiky a anlénni přivod zósunémo
do iedné ze 3 zdířel na klabičce odlaďovače. Pomalým otáčením šroubové hlěvy !e

'j;Jzem uorosrřed měníme kapacilr.r kondensáloru odlaďovače lak dlouho, až rrršivá

slónice ie'co neislabší. Nejúčinněiší |e zdířka í, v poloze o odlaďovač nepracrJje

Ň!sb"'i"anotu-oo"t u ie v záimu iednoduchosli slóvěná ien pro i.dán "lno"j
'"'.'.t'. . to'na slře'dni 'lnv. 

zhrirba 2o0-ó{o m' Použilí více rozsohů vyžadu|e loliž
ntl"rii" .iu"i o iloiitý, ,o.mérný vlnový přep:náč, což by se do malé skřínky ien lak
n.u.;to. rvro vymožeÁosli si poÁechámá do'vělšiho příslroio, poPsrného v něklarém
příšlím !vózkU Rcdioamalérské školy.
Baleria oouživáním slábnou. žhavici neidřive. Anodkc vydrží déle a piečká několik

"J-gi b"l".ii žhavicích_ Pří anodce lkiádané z plochých brlerií 3lači č!3to výmán!
iJn těch neislabšícn. Ploché bolerie vyměnlme' iakmile nópělí |edné poklesne na 3 V
'nebo méně. případně svíli-li zkoušečká iiŽ slabě nebo nesvíli-li vůbec. zhóvicí brleřié
prozradi svíi'šialný slav rychle slábnoucím Poslechem; obvykle ii vyměnimg při Po_
klesu něpěli ze 3 v rsi nó 2'4 v'
Po skondeném oo:lechu wpneme žhavicí obvod c dbáme, aby někdo nepovoloný
n.bo n;háda nézpúsobila 'spálení elektronky nebo vybilí bóterií. Prolo io dobře po
dobu delší nečinnosli ba|erie vúbec od přiiimače odepnouli.
Přírlroi 3 iednou elektronkou nrpáiený balerieÍňi ie svou iednoduchoslí vhodným dal-
iim kráke' do laiů radiolechnilv i pioto' mladí kon3liukléři, odvážně, cle přilom řoz-

"e:na." "uitt. 
áo slavbyl lkdvbv;lé lřeba nesehnali eleklronku KCí, r jinou bale_

ii"""' L'"lidá lake. lei dbeiie'' aby žh.vicí proud nebyl příliš vysoký, lak kolem
oós Á -'iiá"r balerie žhoviií brzv'"dokoná,i. Z iiných eleklronek možno použíti
RE074 nebá REo84. A4lo, A 4o9 (verměi člyřvollovél) nebo po zóPoiení iako lriod'
i DvoiénskÝch( druhů RV2'4P70o. Ty mrii žhav. něpělí 2,4v. mřížku n. čopičcg
srtáň8na É"nrv. Všechny o3lólní vývody na palici _ křomě žhavícich ovšem - spo_

iime doh'omadv, 
"nodou. 

El.khoniy RV maií zvláštní lpodék Ě přolo i iinou obiímku'
Hodně zdaru v.ší prácil
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sG'natt! touěatll
l po'lavcnl í-elclílonkového ptiiim.čc, ktéló obd'žilé Ý n.šich p.odeiná(h:

. -J,

PI HA ll, lindřiš'ká íl
bokelilová skřínka
elekl'onkový spodek nožičkový
slupnička se šipkou

í páčkový vyPindč
5 zdířek
1knoíliček
l m dvoupramenné šňůry
4 banánkové záslrčky
í cívkové lělísko se železovým iádřem
3 m vl lanla
4 m drálu podle popisu
2 suché články Baíeřid l,5v
í m spoiovacího drálu

Pn HA ll, váGl.Ytké nám.2'.

t ví llumivka
i eleklronka KCí neb podobná

Kondéntátory:
2 re.kěni 5o0pF s dieleklrikem
2 slídové (kerdmické) í00 PF
1 hubičkový 1000 pF

odporyl

' 
srážecí dřálový 11 í] pro Kcl

1 hmolový 1 kp 0,5 w
í ,' 2 Mp 0'25_0'5 w

t0 plochých kópesnich balerii
9 mosazných spojek pro b.lerie

O B S A Hl

Úvod. , 3

Základ činnos(i él€khonek 1

Írioda jako delekÍor 6

Bateriová 'i€dnollnPovk.( 8

Schemalické zaPojení 9

Kon.lřukca pří3lřoie

Napá|ecí zdroje. Ladění

12

la



I
,a

3

Sl.vcbnl naycdy, prop.9.ad . la.bnl pc oGly.

KRYsTALovÝ PŘulMAč
o prlnclPll try .loYaho plllln.č.'

JEDNoELEKTRoNKoVÝ PŘutMAč
BATERlovÝ Záll.dy.tnno.tl.l.ltroí.l.

DuoDYN dvouelektronkový přiiimač
sítový x.pál.nÍ t. .Ít.. vÍ..mřÍttov. .l.ll.onty.

4 mĚŘelÍ a něřicí přístroie

B

l0

SONORETA RV12
l'p.tllčí ro'h!..ový p'Ulm.č Plo l'álla. .l'.dIÍ vtn' 

' 
2 .l.liloll.mI tv t2P 20-

soNoRETA E2í
Irp.tllčÍ rothl..orý prulm.č pío l.atla . .lt.dlll vlIY . .l.ttrcnlou Ecl 2't
n.bo UCI 2t.

suPER !-oí
M.lý tl.Idl'dní !+t .l.ltlorlový t!p.rn.i. zall.dy člÍnoltl tUP.ú.tÚ.

DIVERSON
tíod.rnÍ .!P.ú.l . poulllÍm n.|ra allí.n .l.ltron.l . m.alclým ot.ttl.

NÁI{RADNÍ ELEKTRoNKY
PooYnav.Ct l.bdly .atn'ci Y'roblo. IoYa|al .vlop.la .l.tt.ot|ty. tlčň..la
vo|.tl.ta . .ň.rlcla .l.ttEnlY. llaňr.d. .L{Gn dÍuňo . Íd.|| rnčn Y l.po-
|.ní. ňcdnotaci.

t o osctlÁToR
L' slgllalnÍ !.n.lólo' p'o .l.ďovanl Ptuln.ao . vytoloÍ.rv.nčnl mčl.nl.

loll.h 20-2000 fi. llodullc. nl. lmlločl.Íl.

obiednávky vyřizuieme pouzé proli předem
zaslanému obnosu.

národní podnik - zóvod l_0í
prodain. r.dlotachnlclóho . .l.ll ct..híl.kaho tboIt
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