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z N r PŘIJívAČ TESTA 4210 u-2

1.o TEcHNlcrÉ Úoa.lr

o PoUŽlTl

Televizní přijímoč TESLA 42'l0 U-2 ',KAMELIE" 
je určen

pro příjem televizních pořodů vysíloných podle normy

olRT v konóIech uvedených v tobulce.

o LADĚNÉ oBVoDY:
3 vysokoÍrekvenční v pósmu zvoleného konólu
1 osciloční pro zvolený konól
2 pósmové filtry v mezifrekvenčním zesilovoči
3 rozloženě loděné v mezifrekvenčním zesilovoči
5 odlod'ovočů v mezifrekvenčním zesilovoči

z toho:
2 pro potločení sousedních nosných kmitočtů
2 pro potločení vlostní nosné kmitočtu zvuku
1 pro potločení vlostní nosné kmitočtu obrozu

(regulótor brilonce)
3 pro mezinosný kmitočet zvuku
2 pro poměrový detektor zvuku

O CITTIVOST:
Průměrnó citlivost pro konóly l. TV pósmo je lepší než
35 pV
Průměrnó citlivost pro ll' o lll. TV pósmo je lepší neŽ

55 pV.
Noměřené hodnoty se vztohují ke středu křivky pro-
pustnosti pro nopětí óVef no kotodě obrozovky při

hloubce omplitudové moduloce 300/o

. šlŘE PŘENÁšENÉHo PÁSMA:
5 MHz při poklesu nopětí o 3 dB

a POTIAČENÍ NosNÉHo KM|ToČTU ZVUKU:
proti středu přenóšeného pósmo 3ó dB

o MEzlFREKvENčNl KMITOčET:
Obroz: 38 MHz
Zvuk: 31,5 MHz

o sELEKTlvlTA PRoTl RUŠIVÝM FREKVENCíMI
min. 40 dB

1

2

49,75

59,25

56,25

65,75

2

4

5

76-84
84--92
92-100

77,25
85,25
93,25

175,25
183,25
191,25
199,25
207,25
215,25
223,25

83.75
91,75
99,75

6

7

8

9
10

11

12

181,75

189,75
197,75

205,75
213,75
221,75
229,75

Do přijímoče je možno vestovět konvertor pro lV. o V'
televizní pósmo'

O RozMĚR oBMZU:
37A X 290'mm (obrozovko 43 cm)

o ANTÉNN| VSTUP:

Symetrický, impedonce 24o ož 300 ohm

,,KAMELIE"

obrozu I zvuku



o vYcHYtovACl ÚHEL:
1 100

o sTABlLlzAcE RozMĚRu oBRAZU:
stobilizocí vn

. VÝKON NF KoNcoVÉHo STUPNĚ:
2'5 W při 10% zkreslení

o FREKVENČNÍ CHARAKTER|STIKA NF:
80 - 10000 Hz

O REPRODUKTORY:
pro nízké o střední kmitočty eliptický no boku skříně
pro vysoké kmitoěty: vysokotónový, speciólní dynomický

. AUTOMATICKÁ REGULACE:
klíČovonó, udržovóní černé, outomotické řízení josu,
stobilizoce rozměru obrozu

c PočET ELEKTR'oNEK:
17 o obrozovko

a GERMANlovÉ DloDY
4

o USMĚRŇoVAČ NAPÁJECÍHo NAPĚTI:
křemíkový

o NAPAJEC| 5lŤ:,
220 Y + 'lgo/s

o JIŠTĚNI:

Přijímoč je jištěn tovnou pojistkou 2 A o tepelnou
pojistkou

o SPoTŘEBA:
1ó0 W

O CHASSISr
svislé vyklópěcí

O ZAPOJENI:
plošné spoje

O PROVEDENI:
stolr{

o ROZMĚRY:

49x44X3ócm
o VÁHA:

'18 kg (bez obolu)

O ELEKTRONKY:
El - vf zesilovoč . Pcc8s
E2 _ směšovoč o oscilótor PcFs2
E3' E4, E5 _ obrozový mÍ zesilovoč . 3XEF80
Eó - oddělovoč synchronizočních impulsů

o omezovoč
E7 - obrozový zesilovoč o elektronko

klíčovoné outomotiky
E8 - zvukový meziÍrekvenční zesilovoč
E9 - zvukový mezifrekvenční zesilovoč

o omezovoč EF8o

E10 - poměrový detektor o ní předzesi-
lovoč PABC8O

E1 t _ nÍ koncový stupeň . PL84
E12 * budící otcilótor o koncový stupeň

snÍmkového rozklodu PcL82
E13 _ budící oscllótor řódkového rozklo_

du o reoktonční elektronko PcF82
E14 - omezovoč zotemňovocích impulsů

ECH81

PCL84
EFsO

EAA9l
PL3ó

PY88
DY8ó
431QQ44

7NN41
7NN41

3NN4í

o rmp. usmernovoc
El5 _ koncový stupeň řódkového rozklodu
Eló _ účinnostní diodo
E17 _ vn usměrňovoč .

E18 _ obrozovó elektronko

o GERMANIoVÉ DloDY:
Dl - detektor zvuku

D2 - detektor obrozu
D3' D4 - outomotickó Íózovó synchro-

nizoce

847
DYsq

A
ír,.')
PY 88

g.P',P. @
PLB4

@
ECH81

obr. 2. Rozmístění elektronek



2.o srŘÍzrxi pŘl.líuaČr
Upozorněni:

Chossis televizního přijímoče je spojeno s jedním přívo-
dem sítě o proto při jokémkoliv zósohu uvnitř (je-li od-
ňoto zodní stěno nebo spodní kryt) nutno postupovot s
největší opotrností. Při oprovóch je bezpodmínečně nutno

ovlÁDAcít't l pRYKY

zopojit mezi televizní přijímoč o síť oddělovocí tronsfor-
mótor o chessis přístroje spojit přímo s uzemněním.

2.0t Umístěni ovlódocích prvků, určených pro nostovcní
spróvné funkce televizního přijímoče zókozníkem, Je potr_
né z obrozů 3' 4. Umožňují tyto reguloce;

FGHI
HLAslTosT KoNTRAST pŘepírulč oot-loĚlí

xltlÁlrJ

obr' 3' Rozmístění ovlódocích prvků no boku skříně

A _ VÝŠKY _ Tločítko ve stločené poloze zdůrozňuje
vysoké o střední tóny o uprovuje tok frekvenční
chorokteristiku vhodnou pro_ řeč'
Tločítko v nestločené poloze potločuje vyšší kmitoč-
ty (no kmitočtu 10000 Hz o ó dB).

B _ HLOUBKY _ Tločítko ve stločené poloze zdůrozňu-
je hluboké o střední kmitočty o uprovuje tok frek-
venční chorokteristíku vhodnou pro progrom rušený
poruchomi.
Tločítko v nestločené poloze potločuje nízké kmi-
točty (no kmitočtu 7o Hz o 8,7 dB)'

Tločítko A o B ve stločené poloze uprovují Írekvenční
chorokteristiku no rovný průběh'

c - lV _ V _ Toto tločítko je určeno pro zopínóní
konvertoru pro IV. o V. televizní pósmo. Tento kon_
vertor zotím není v přijímoči zomontovón.

D _ BRIIANCE - Tímto tločítkem se uprovuje vhodný
průběh frekvenční chorokteristiky obrozového zesilo-
voče pro docílení optimólního obrozu, je-li signól
méně kvo|itní (přenos s Íilmu opod.).

E _ slŤ - Tločítkem síť se zopínó o vypínó síť. Při
stisknutém tločítku je síť zopojeno. Kromě toho je
možno přístroj vypnout tločítkem no dólkovém ovló_
dóní.
(Iločítko no dólkovém ovlódóní o tločítko ,,SíŤ" no
přijímoči nesmí být součosně stločeno.)

F - Regulótor hlositosti.
G _ Regulótor kontrostu.
H _ Přepínoč 

"konólů.l - Dolodění oscilótoru (moxlmólní rozlišovocí schop_

ANTÉNA
PRo lV A v. tv písxo

pŘt po;rl í
DAL KOV E HO

ovr_ÁoÁruí

obr' 4. Rozmístění ovlódocích prvků umístěných
no zodní stěně

nost zkušebního obrozce mó být přibližně ve střed-
ní poloze regulótoru).

J - Regulótor josu obrozu.

2'02 Doplňky přijimoče
Pro spróvnou funkci přijímoče musí být uproven vstupní
signól tok' oby vyhovovol vstupnímu obvodu přijímoče.

ot Symetrizočni člónek
Vstup přijímoče je symetrický proti zemi o impedonci
300 ohm. Je-li nopóječ nesymetrický (no příklod koo_
xiólní kobel 70 ohm)' nutno provést no stroně vstupu
přijímoče symetrizoci. Provedeme ji buď půlvlnou smyč-
kou nebo odporwým symetrizočním člónkem TESLA
4PN05005 (70 ohm/ó dB), oznočený červenou borvou,
nebo TESLA 4PN05008 (70 ohm/30 dB)' oznočený
modrou borvou, 'nebo reoktočním symetrizočním člónkem
TESLA 3PNO5O_21.

bt Útlumovó člónky
Používó_li mojitel přijímočc kombinovoné televizní on-
tény v místě blízkého televizního vysíloče, dochózí pok
k přebuzení vstupních obvodů vlivem vysoké úrovně
signólu. Je proto nutné vstupní nopětí dodóvoné onté-
nou snížit. Pro snížení vstupního signólu používóme
útlumov,ých člónků, no příklod TESLA 4PN05003 (útlum
30 dB _ 3@ ohm symetrický), neb člónků uvedených
v odstovci 2.02o'
V přijímoči je možno nostovit zpoždění předpětí vstup_
ní elektronky PCC88 potenciometrem P 32 (levó poloho
pro příjem silných blízkých vysíločů, provó poloho pro
dólkový příjem, slobých vysíločů při mínimólním šumu).
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obr. 5. Blokové schémo přijímoče 4210 U'2

3.o poPls zApoJENí
3'0 Popis zopoiení

Schémo zopojení televizního přijímoče s oznočením jed-
notlivých dílů, užívoných v dolším popise, je v příloze ll.
Prostudovóním zopojení se nejlépe seznómíte s funkcí
jednotlivých čdstí o tok i s příčinomi nohodilých zóvod
i se způsobem jejich odstronění.

3.0l Kqnólový volič (vysokoÍrekvenční zesilovoč, směšovoč
o o5cilótor)

Anténní vstup přijímoče' uprovený pio symetrický nopoječ
300 ohm podle odstovce 2'02g, b, je zopojen přes ochron-
né kondenzótory no onténní symetrizoční tronsÍormótor.
ochronné kondenzótory C 101 o c 102, zopojené v pří-
vodech, jsou bezpečnostní kondenzótory s velkou izoloční
pevností, které oddělují golvonicky vývody přístupné doty-
ku od kostry přijímoče, kteró je spojeno přímo s nopó-
jecí sítí' Vstupní obvod vÍ zesilovoče, který tvoří elektron-
ko E1 PCC88, je osymetrický 300 ohm o onténní vstup
je symetrický 300 ohm. Je proto provedeno symetrizoce
tronsformótorem _ elevótorem, který je tvořen vÍ vedením
s potřebnou choroktgr'istickou impedoncí. Pro docítení po_

třebné indukěnosti je vf vedeňí, které tvoří vinutí L 101''
L 101 o L 1o2', L 102 novinuté no Íerritdvém jódře ve
formě toroidu.
Dostotečné potločení mezif rekvenčního kmitočtu je docí-
leno dvěmo odlod'ovoči, kter,ými se dosóhne rovnoměrněj_
ší potločení v celém meziÍrekvenčním pósmu' Porolelní
odlod'ovoč se sklódó z indukčnosti L 103 o kondenzótoru
c 1o3, loděný no kmitočet 35 MHz, sériouý odlod'ovoč
z indukčnosti L 104 o kondenzótoru c 104' loděný no
kmitočet 38 MHz. Vstupní signól se dostóvó přes vozební
kondenzótor C 105 no vstupní loděný obvod (v podobě n
čIónku), který je zopojen v mřížkovém obvodu vf zesilovo_
če s uzemněnou kotodou.
První triodový systém elektronky E1 (Pcc88) je zopojen
joko zesilovoč s uzemněnou kotodou o druhý triodový
systém joko zesilovoč s uzemněnou mřížkou' Toto zopo'
jení umožňuje dosožení velké citlivosti televizního přijí_

moče, to znomenó, velkého zisku při molém šumovém
nopětí' obo systémy jsou spolu vózóny kompenzoěnítlumiv_

kou L 10ó. Je to sériovó kompenzoce (podobně joko ve

videozesilovoči). Vpzbo mezi elektronkomi mó podobu "n"
člónku, tvořeného onodovou kopocitou vstupní triody, ko-
pocitou kotody druhé triodové čósti o indukčností L 10ó'

Kompenzoce způsobuje zdůroznění vyšších kmitočtů s
vrcholem osi no 200 MHz. Tím se kompenzuje nižší zisk
vf dílu no konólech s vyššími kmitočty lll. TV pósmo'
Kondenzótor C 106 o C 107 o kopocity elektronky Cgo
o Cgk tvoří vyvóžený můstek o tvoří mřížkovou neutro-
lizoci triodového vf zesilovoče'

obo triodové systému El jsou elektricky shodné o jsou

zopojeny do série o je tedy no koždé triodě poloviční
nopójecí nopětí. Mřížkový potenciól druhého systému je

nořízen no potenciól jeho kotody pomocí děliče z odporů
R 1o4, R 103, blokovoné kondenzótorem C 124. Potřeb-
né mřížkové předpětí se nostoví somočinně změnou poten'
ciólu kotody, spojené s onodou prvého triodového systé'
mu přes cívku L 10ó. V tomto uspořódóní způsobí koždó
změno mřížkového předpětí prvého systému i změnu před-
pětí systému druhého. Proto je předpětí k řízení citlivosti
přivóděno přes odpor R 10t no řídicí mřížku prvého trio-
dového systému. Vzhledem k velké strmosti elektronky
PCC88 jsou provozní podmínky stobilizovóny zóporným
mřížkovým předpětím, které se vytvóří no odporu R 102,.

blokovoný kondenzótorem c 109. Zesílení vf sjupně je

řízeno působením klíčovoné reguloce zisku (AVC) přijí_
moče' Předpětím pro reguloci zisku je řízen vÍ zesilovoč
v konólovém voliči o první stupeň obrozového mÍ zesi_
lovoče E3. Bude-li vstupní signól větší, bude i zóporné
předpětí prvé triody větší o zvětší se i nopětí onody prvé
triody, o součosně i kotody druhé triody. Protože pevné
předpětí druhé triody je z děliče proti zemi konstontní,
zvětší se somočinně i zóporné předpětí druhé triody. zvět-
šením zóporného předpětí mřížek triod zmenší se zesílení
vf stupně. Zesílené vysokofrekvenční nopětí se převódí z

onodového obvodu druhého systému elektronky El pós-
movým filtrem, tvořeným členy L 1o7, L 1o7', C 111 o
L 108, L 108' c 120, R 111 no řídicí mřížku směšovoče
osozeného elektronkou E2 (PcF82). Druhý systém elektron_
ky procuje joko oscilótor v Colpittově zopojení'

oBFAzovA ELE(ŤFoN(A'
.L0Tos ,E16 5rtO0z4
.KAMELIE E16 43lqa44

oBRAZoVY oETEÍT0R
I

---------- - -----J
oooĚrovló svncln' puLzů
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ZATEMNOVACICH IXPULZU

EE EAAgI



Směšovóní je odditivní o signól z oscilótoru se přivódí

no řídicí miížku směšovoče jednok induktivně vzójemnou

indukčností vinutí L 108, L 109, jednok kopocitně vzó_

i;;;"" kopocitou obou systémů' stínicí mřížko' je nopó-
jeno pře, odpor R 112 o je blokovóno kondenzótorem

c 121.

lndukčnost kotodového přívodu elektronky PCF82 snižuje

vstupní impedonci no nejvyšších kmitočtech lll'-TV pósmo

. 
-'Iil"i"'tok 

zisk vf díÍu, Cívko L 110 no těchto frek-

""*i.i' p;"astovuje zópornou sIožku vstupní impedonce'

kteró tento pokles zisku vyrovnóvó'

oscilótor kmitó pro všeihny konóly o kmitočet mezi-

f*k;;. obroru (38 MHz) výše, než mó přijímoný signól'

ó'.ir"t"i obvod tvoří teptoné vinutí L 109' .doloďovocí
.*it l- 1o9', R 115. ojpor R 109 zopojený. porolelně

k .íu.. L 1o9 (je jen u cívky pro 1' konól) zotlumuje os-

ciloční obvod o zomezuje iok působení tohoto obvodu

""- '""*a"i 
12. konóI' Kmitočet obvodu |ze v molém

|or^.rí měnit kondenzótorem C 117' Kondenzótor C 123

.alai";" stejnosměrné nopó jecí nopětí od mřížky osci-

lótoru.

Kondenzótory C 134 o C 135 uprovují vzójemný poměr

ko|ocit onojo-'". o mřížko (s0 _ zem..triodové čósti

elektronky PCF82 o snižují nóchylnost _oscilótoru 
no mi_

řrotonli á zlepšují teplotni stobilitu oscilótoru' No onodě

,';lo"ot. je již mezifrekvenční signól, ktený je přiveden

;;.;-pa;;ů Íiltr MF 1 o, b no první mřížku prvního

iá'ir""..in. mezifrekvenčního stupně' Filtr se sklódó ze

luou '".honických 
čóstí' Jedno čóst filtru MF 1o je

ve vf dílu o je iloženo z cívky L 111 o kopocitu obvcdu

iňri poro.itni kopocity spojů, součóstek. o' elektronky'

Druhó čóst filtru MF 1b je umístěno v krytu no mezl_

í"tu"ntni. dílu o sklódó se z cívky L 202' lodící ko'

p".i*" ,".ri porozitní kopocity spť _o 
el-ektrc''ky' Vozeb-

ni ttan"k tohoto Íiltru tvoří odloďovoče' kondenzótor

c zoá o kopocito kooxiólního kobelu spojující mf díl s
; l;il'. Fiítr tvořený kondenzótory c 127' C 133 o L

iiz ,o."ruj" pronikóní oscilótorového nopětí no mí ze-

'ri.""i. 
Kondenzótor C 12ó odděluje stejnosměrné nopětí

od mf zesilovoče,

Filtry v onodových přívodech zobroňují nežódoucím voz_

uóm. Čteny jsou tvořeny R 1o5, c 112 - R 117, c 125'

Ánodové nopeti j. přivóděno přes přepínoč c5' có' V

poloze přepinoče- Có, C7 spojeno, je onodové nopójení

vt dilu odpojeno. V této poloze (tločítko lV' - V' stlo_

čeno) je pii.ji.ot připroven pro příjem tele-vizních pořodů

ue lÝ.' o'V' teleui'ním pósmu, po vestovění příslušného

lodicího dílu.

Popsonó vysokofrekvenční čóst přijímoče _tvoří mechonic_

ký'celek. Ý této čósti přijímoče je důsledně použito lep_

táných plošných spojů, tokže je dosoženo minimólního

,oráitu 
"t.t 

t'íckých hódnot o nósledek toho je zjednodu_

šené lodéní o nostovovóní. Leptoné spoje jsou použity

;ot no .iukach-konólového voliče, tok no zóklodovédesce'

3'02 obrozový meziírekvenčni zesilovoč

Mezifrekvenční signól, u něhož bylo směšovjním změ_

něno relotivní poĚho obou postronních pósem proti nos-

ne ulně, je piiuóděn do třístupňového merifrekvenčního

zesilovoče, osozeného třemi pentodomi EF80' Vozbo mezi

stupni je provedeno celkem 4 obvody' o to: 1 pósmo-

vým Íilirem o 3 roztoženě loděnými obvody' Rozloženě

iáJcnj ouuoay jsou biÍilórně vinuty' Poněvodž obě vinutí

irou "'a;"."á tě.ně vózóno, působí joko jeden kmitový

i-u*a, i.r''.i porolelní kopocito je tvořeno vnitřními ko_

po"ito'í elektronek o kopocitou vlostního obvodu'

Vozbo směšovoče s mřížkou prvého stupně mf zesilovo-

če E3 je uskutečněno pósmovým filtrem MF_ 1o' b' kteď

pi""ali rovnoměrně pósmo kmitočtů 32-38 MHz' Vozební

llónek tolloto filtru tvoří porolelní spojení 3 sériových

odlod'ovočů, kopocit c w: C 133 o kopocity kooxiólní_

ho kobelu' Vozbu uprovuje kondenzótor c 2o3' Jednotli_

vé od|oďovoče: odioďováč sousední nosné vlny zvuku

39,5 MHz _ je to sériový odlod'ovoč s porolelní kopoci_

tou C 2o2, t- ios, c 201; odloďovoč sousední nosné vlny

obrozu 30 MHz - sériový odloďovoč C 205, L 201 o od-

loďovoč v obvodu reguloce - brilonce - sériový od-

Ioďovoč C 2o4, L 2o4; R 2o3 loděný v okolí 39 MHz'

V sériovém rezonončním obvodu L 204' c 2o4 je za'
poj"n oJpor. R 2o3, kteý při stloěeném.tločítku. "brilonce"
it ontotty' c6, C7 spojeny) změní činitel' jokosti sériového

odloďoulč" o tím dosóhneme dostotečně široké pósmo

pr.- p"tr.t""r omplitudové chorokteristiky v okolí nosné-
'ho 

ťmitočtu obroiu 38 MHz' Nízkó vozební impedonce

;;";ň;j; připojení lodicího dílu pro lV' o V' televizní

pósmo přímo pomocí tločítko'
Žesílení 

' prvníhl stupně je řízeno proměnným. předpětím'

táre ," odebíró z 
'obvodu 

klíčovoného řízení získu při-

jímoče přes dělič o filtr složený z členů R 321' R 202'

b zoo, n 2o4, c 2o7 o odpor R 201' Kotod' odpor: prvního

*t 
'tupne 

je fuořen odpory R 20ó o R 20_5' odpor R 205

blokováný tondenzótorem C 208 společně s odporem R

20ó slouÍí k získóvóní zóklodního předpětí pro E3' Před'

pětí je řiditelné jednok nostovením regulótoru kontrostu

I-- i.Jnor. outoňoticky působením obvodu klíčového

řízení zisku přijímoče'
Změno onodového proudu řízené elektronky vyvolonó změ_

nou předpětí způsobuje kolísóní vstupní kopocity elek-

tronky, které by'způsobilo nepřípustné rozlodění mezifrek_

uenční.h obvodů o tím i změnu tvoru celé meziÍrekvenč_

ni triury. lápornó zpětnó vozbo neblokovoným kotodovým

odporeÁ R 20ó kompenzuje kolísóní vstupní kopocity'

V onodovém obvodu elektronky, nopójeném přes filtr z

členů R 2o8, c 2o9 je zořozen bifilórně vinutý obvod (vi-

nutí L 205, L 206), kter'ý převódí signóly no řídící mřížku

J'uheno mf stupně E4' K dosožení potřebn.é šířky pósmo

Ě-.Ě".a tlumen odporem R 207' obvod (L 2o5' L 20ó)

j. 
""r"ae" 

no kmitočet 32,7 MHz o volně induktivně vó-

,ón ," socím obvodem z členů L 2o7' C 210' Socí obvod

;; ";i.Jt" no 31,5 MHz o snižuje zesílení nosného kmi_

iočtu zvuku. Stínicí mřížko elektronky je nopójeno spo_

i;ilě ; onodovým obvodem přes f iltr z členů R 208'

c 209.
Druhý stupeň obrozového mf zesilovoče je osozen elek-

tronkou rÉso (E4). V onodovém obvodu elektronky' nopó-

;";J; přes Íilir z tlenů R 215, c 216 je zoíazen biÍilór-

nl uinutý obvod MF 3 (L 2o8, L 2o9), n-oloděný no kmi_

tol"i sz,z MHz. stínicí mřížko je rovněž nopójeno přes

tento f iltr. K zotlumení obvodu pro požodovonou šířku

pJ'.o j" použito odporu R 214' Elektronko E4 mó outo-

l.1j"r.a'pt"apětí zís[oné úbytkem no kotodovém odporu

R 213 pieklenutém kondenzótorem c 215'

ri"ti 't"p"n 
mezifrekvenčního zesilovoče E5' osozený elek_

tronkou EF80 mó rovněž outomotické předpětí' získoné

Júvit.. no kotodovém odporu R 21ó' překlenutém.kon-

J.nrator.' C 218' Nopětí pro onodu o stínlcí mřížku je

'*áJa"" 
přes filtr R 217, C 21g' v onodovém obvodu

"i"Ři."tv 
E5 je biÍilórně vinutý obvod MF 4 (vinutí L

áló, t zil, který vóže onodový obvod posledního stup'

iě 
'*f 

,".ilovoče E5 s demoduloční diodou D2' Je no_

loděn no 35 MHz o je tlumen v sekundórním obvodu ob'

uoá"' obrorového detektoru' S posledním stupněm me_

ziÍrekvenčního zesilovoče je vózón kondenzótorem C 217

Jolší detektor, no kterém vznikó mezinosný kmitočet zvu'

kového doprovodu.
óluoJ tor'oto druhého detektoru L 212' c 220' R 218 je

ioloděn no nosný kmitočet zvuku 31'5 MHz' Pro signól

piiuaaenrr no obrozový detektor (D2). působí součosně

joko odlod'ouoč nosnéiro kmitočtu zvuku o zvětšuje po_

iloč"ní způsobené odlod'ovočem L 2o7' c 210'

3.03 obrozový detektot

Amplitudově modulovoný obrozový meziÍrekv.enční signó| re

demodulovón germoniouou diodou D2 7NN41' Usměrně-

ný ourorouý signól se, objevuje no procovním odporu R

zbo.- iopo"íty ř obvodu ditektu'u jsou kompenzovóny sé'

,iouou lo'penzocí. Kopocity jsou C 223 o C 224 no

stroně diody o vstupní kopocito Cg no stroně elektrolr'
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ky E7. Kompenzoční tlumivko je L 214 + L 216. Pro za-
mezení vyzořovóní hormonických mf kmitočtů je indukč-
nost ,,7" člónku rozděleno no dvě somostotné cívky z
důvodů zmenšení porozitní kopocity mezi oběmo vývody.
Vedle požodovoné nizkoÍrekvenč. složky vytvóří detektor jo-
ko nelineórní prvek řodu dolších kmitočtů' z nichž nejsilnější
jsou ndsobky mezifrekvenčního kmitočtu obrozu 38 MHz.
Vyzořovóní těchto kmitočtů je sníženo no přípustnou úro-
veň použitím Íiltročního obvodu L 213, c 223 o C 224.
Aby indukčnost L 213 mělo molou vlostní kopocitu' je vi-
nuto vólcově no Íerritovém jódru. Aby hormonické kmi-
točty, spodojící do rozsohu kmitočtů přijímoných konólo-
vým voličem' se nemohly vyzořovóním dostot no onténní
zdířky, je umístěn celý Íiltroční člónek spolu s detektorem
do stínícího krytu.

3.0| Videozesilovoč

Posledním stupněm, který zprocovóvó obrozouý signól, je
obrozový zesilovoč, jejž tvoří pentodovó čóst elektronky
E7 PcL84. Její triodovó čóst se využívó joko elektronky
pro k|íčovoné řízení kontrostu. Signól' který zesilovoč
zprocovóvó, se vytvóří detekcí no odporu R 220 o přivó-
dí mezi mřížku o kotodu zesilovoče přes kompenzoční
o Íiltroční tlumivky L 213, 214 o 21ó. Anodovou zótěž vi-
deozesilovoče tvoří drótový odpor R 328 o kompenzoční
tlumivko L 304. Tlumivko L 304 tvoří opět sériovou kom-
penzoci o je do onodového obvodu vloženo zo účelem
vykompenzovóní jeho kmitočtové chorokteristiky zesilovo-
če o ovlivňuje ji v oblosti nejvyšších přenóšených kmi-
točtech. stínicí mřížko elektronky je nopójeno přes od-
por R 327. Aby nevznikolo no této mřížce zópornó zpětnó
vozbo, je proto zoblokovóno elektrolytickým kondenzóto-
rcm C 317.
Do přívodu ke kotodě obrozovky je zořozen odloďovoč
mezinosného kmitočtu 6'5 MHz. Tento odloďovoč je tvořen
loditelnou cívkou L 305 o kondenzótorem C 320. odlod'o-
vočem se dosóhne podstotného zeslobení úrovně mezinos_
ného kmitočtu ó,5 MHz o tok zomezí nežódoucímu rušení
v obroze (jemnó síťko), které by mohlo event, vznikot
pronikóním tohoto kmitočtu no kotodu obrozovky. Zo ú_

čelem stobilizoce kotodového proudu obrozovky je dóle
do přívodu k její kotodě vložen ještě odpor R 332. Aby
nenostolo zeslobení vyšších kmitočtů, je odpor R 332 pře-
klenut kondenzótorem c 321.

Reguloce kontrostu

Do činnosti obrozového zesilovoče je zohrnuto toké regu-
loce omplitudy moduločního nopětí pro obrozovku, ne-
boli reguloce kontrostu přenóšeného obrozu. Toto regu-
loce se děje změnou proudu tekoucího obrozovým zesi-
lovočem o tím toké změnou procovních podmínek klíčo-
voné triody, neboť triodový o pentodový systém je vózón
společnou kotodou. ovlódóní proudu videozesilovoče se
děje regulocí předpětí řídicí mřížky pentodového systému
elektronky, o provódí se potenciometrem P 51 ,,Kontrost'',
ze kterého se potřebné řídicí nopětí přivódí no mřížku
přes dělič, vytvořený odpory R 331'' R 330 o R 320. Joko
zdroj tohoto řídícího nopětí slouží jedno z diod elektron-
ky E14, EAA91, kteró usměrňuje pulzní nopětí, přivedené
no její onodu ze zvlóštního vinutí L 50ó řódkového trons-
formótoru. Amplitudo tokto získoného stejnosměrného no_
pětí zóporné polority se no příslušnou hodnotu uproví
odporovým děličem R 431' P54 o P51. Proměnným odpo-
rem P54 nostovujeme minimólní kontrost.

3.05 Automotické řízeni zisku přijímoče

Dolší důležitý obvod, jehož činnost je úzce spjoto s ob_

rozovým zesilovočem, je outomotické řízení citlivosti (AVC).
Tuto Íunkci, jok bylo již dříve uvedeno, zostóvó triodový
systém elektronky E7, ktený procuje joko zesilovoč s uzem_

něnou *nřížkou. Anodové nopětí pro tuto elektronku se

odebíró přes kondenzótor C 430 ze zvlóštního vinutí L 50ó

řódkového tronsformótoru o sestóvó z klodných pulsů,
vytvořených zpětným řódkovým během. No kotodu, kteró

mó s obrozovým zesilovočem společný kotodový odpor

R 320, se průtokem proudu obrozového zesilovoče přivódí
obrozové moduloční nopětí. Amplitudo tohoto moduloč-
ního nopětí, zóvisló no velikosti úrovně signólu přivódě_
ného no vstupní svorky televizoru se elektronkou E7 vy_

hodnocuje joko stejnosměrné nopětí zóporné polority,
vzniko jící no její onodě. Tímto nopětím se potom řídí
zesílení elektronky E1 Pcc88 o elektronky E3 EF80. Pro-
tože toto řídicí nopětí mó no onodě elektronky ještě
pulsní průběh, je proto ještě Íiltrovóno RC člónkem'
vytvořeným odporem R 321 o kondenzótorem c 20ó. od-
porovým děličem R 204 o R 202 se nopěti dříve, než je
přivedeno no mřížku elektronky E3' vhodně podělí'
Tento způsob řízení citlivosti přijímoče je v literotuře uvó-
děn joko 

',klíčovoné řízení zisku", neboť nopětí, kterým
se řídí jeho zesílení, je zóvislé pouze no omplitudě syn-
chronizočních pulsů. Během obrozové moduloce je potom
elektronko uzovřeno. Vp funkci je jen tehdy, je-li no její
kotodu přiveden součosně synchronizoční puls o no onodu
klodný puls, vytvořený zpětným řódkovým během'
Protože je výhodné, oby první stupeň konólového voliče
procovol pokud možno s moximólním zesílením, je funkce
řídicího nopětí pro elektronku El omezeno zpožd'ovocí
diodou elektronky E10 PABC80. No onodu této elektronky
je přivóděno z odporového děliče R 315 P32 o R 314
přes odpor R 31ó klodné nopětí. Je-li toto klodné no-
pětí větší než je zóporné řídicí nopětí přivóděné no její
onodu přes odpor R 322, začlnó být diodo vodivó o ří-
dicí nopětí je jejím molým vnitřním odporem zkrotovóno
no kostru přijímoče'
V tomto přípodě je zesílení elektronky E1 dóno pouze
předpětím vytvořeným no odporu R 102. Stoupne-li úro_

veň signólu přivóděného no vstupní svorky televizoru,
zvýší se toké i uvožovoné zóporné řídicí nopětí. Je_li
všok toto nopětí větší než je klodné nopětí přivóděné ze
zmíněného děliče, přestone být diodo vodivó o zpožděné
řídicí nopětí se dostone z Íiltročního kondenzótoru C 311
přes odpor R 101 no mřížku elektronky El. Úroveň klod_
ného nopětí, přivóděného no onodu diody' je nostovi_
telné potenciometrem P32. v přístroji je nostoveno tok'
oby bylo zpoždění řídicího nopětí moximólní. V přípodě'
že bude přijímoč procovot v oblosti velmi silného TV

signólu, je možno potenciometrem P32 zpoždění řídicího
nopětí snížit o tím zomezit zkreslení obrozu, způsobe_
ném zohlcením směšovoče v konólovém voliči.

3.0ó Zvukový meziÍrekvenční zesilovoč

Přijímoč procuje no principu mezinosného kmitočtu. Joko
meziÍrekvenčního kmitočtu pro zvukový doprovod se po_

užívó zóznéje ó,5 MHz, který vznikó no zvukovém de_

tektoru Dl smíšením nosné Írekvence obrozu s nosnou
Írekvencí zvuku no netineórní chorokteristice demodu-
loční diody. Diodový směšovoč zostoupený 9ermoniovou
diodou 7NN41 je volně vózón s posledním mf stupněm
kondenzótorem C 217' Pro zvýšení potločení kmitočtu nos_

né zvuku 31,5 MHz no diodě D2 je v obvodu diodové_
ho směšovoče Dl zořozen socí obvod složený z porolel_
ního obvodu L 212 o C 220 noloděný no tento kmitočet.
Jeho úkolem je součosně poněkud kompenzovot potloče-
ní nosné zvuku no diodě D1 z předchozích mf stupňů.
Pottočení nosné zvuku no obrozové diodě proti potločení
nosné no zvukové diodě je osi 20 dB. odpor R 218 tlu_

mí obvod L 212, c 220. odpor R 333 tvoří procovní odpor
diodového směšovoče,
Zvukový mezinosný kmitočet ó.5 MHz se odebíró z ob-
vodu zvukového detektoru přes Íiltroční tlumivku L 217
o kondenzótor C 322 o vede se no vstupní porolelní
resononční obvod zvukové mez'ifrekvence ZMF 1 tvořený
indukčností L 30ó o porozitními kopocitomi elektronky o
obvodu. Vhodné tlumení pro docílení potřebné šíře pós_

mo působí součosně procovní odpor detektoru R 333.

Pro zomezení vlostních oscilocí zvukového mezifrekvenč_
ního stupně je zořozen v mřížkovém obvodu odpor R 340,

Elektronko E8 EF80 je zopojeno joko první meziÍrekvenční
zesilovocí stupeň. Pro lepší stobilitu je tento stupeň ne-
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utrolizovón v obvodu stínicí mřížky kondenzótorem C 32ó.

Elektronko je nopójeno přes odpor R 335' V onodovém
obvodu je zopojen pósmový Íillr'ZMF2. Z obvodu pósmo-
vého Íiltru je mezinosný kmitočet přiveden no mřížku o_

mezovoče, který při molých signólech zesiluje o teprve
při velkých nopětích signólu omezuje. Omezovocího účin-
ku je dosoženo sníženým nopětím no stínrcí mřížce, které
zkrocuje převodovou chorokteristiku elektronky. Nopětí
stínicí mřížky je přivóděno z děliče tvořeného odporem
R 343 o 342. Stobilitu obvodu zobezpečuje neutrolizoce
ve stínící mřížce kondenzótory C 334 o C 337. Pro omeze-
ní klodných půlvln vznikó předpětí elektronky průtokem

mřížkového proudu no RC členu, tvořeném odporem R

33ó o kondenzótorem C 328, kter'ý mó přibližně čosovou
konstontu 2,5 ps'
V onodovém obvodu elektronky omezovoče je zořozen
prímórní okruh poměrového detektoru PD z členů L 310

o C 335, přes který je přivóděno onodové nopětí'
V kotodovém obvodu elektronky je zopojen neblokovoný
odpor R 345, který čóstečně kompenzuje rozloďovóní se-

kundórního obvodu pósmového liltru 7MF2 při změně
předpětí, vznikojíci mřížkovým proudem.

3.07 Poměrový detektor

Poměrový detektor demoduluje o do jisté míry omezuje
přivóděný kmitočtově modutovoný signól, čímž vhodně do_

plňuje činnost předešlého stupně' Z primórního obvodu
(L 31o, c 335) noloděného no kmitočet ó,5 MHz, se in_

duktivně přenóší nopětí jednok přímo no symetrický obvod z

členů L 311o, L 311b, c 33ó, jednok pomocí těsně vózo-
né cívky L 312 no střed symetrického vinutí. Frekvenčně
modulovoný signól se detekuje diodomi elektronky E10

PABc8o, Procovní odpor R 347 je překlenutý poměrně

velkou kopocitou, tvořenou elektrolytickým kondenzóto-
rem C 340.
Není-li přivóděný signól modulovón, dostóvojí obě dio-
dy, zopojené do série, součtovó střídovó nopětí (nopětí
primórní * poloviční nopětí sekundóru)' kteró jsou stej-
ně velkó. Proud protékojící diodomi vyvolóvó no pro_

covním odporu R 347 úbytek, kteým se nobíjí konden-
zótor C 340, přesně no dvojnósobek nopětí nóboje kon'
denzótoru c 338, který je vlostně zopojen porolelně
k jedné z diod' Střed procovního odporu R 347, který je
zopojen ke kondenzótoru porolelně, mó nulový potenciól
proti odbočce cívky L 31 'l. Modulocí nosného signólu no-
stóvó Íózové posunutí obou přivóděných nopětí, tokže
součtovó nopětí no diodóch jsou různó. Tím se změní
i poměr nopětí nóboje kondenzótoru c 338 k nopětí nó_

boje kondenzótoru C 340 v zóvislosti no hloubce modu_
loce (kmitočtovém zdvihu). Čosovó konstonto c 340, R
347 je voleno tok, že velikost nopětí nóboje kondenzó'
toru, které je zóvis|é no průměrné intenzitě přivóděných
signólů, se podstotně nemění krótkými změnomi jeho
omplitudy. Změny nopětí no svorkóch kondenzótoru C
338 jsou proto zóvisté jen no změně kmitočtů přivódě'
ných signólů o nf nopětí se odebíró z tohoto kondenzó-
toru. Kondenzótor C 34'l svódí k zemi složku nopětí
s mezifrekvenčním kmitočtem. Potenciometr P34 slouží k
potločení nežódoucí omplitudové moduloce. Nostovení
minimo omplitudové moduloce je uvedeno ve stoti 5.0ó.

Tokto demodulovoný signól se odvódí z obvodu poměro-
vého detektoru z kondenzótoru C 338' který součosně
uzovíró obvod pro vysokou Írekvenci, no korekční člen
tvořený odporem R 34ó o kondenzótorem C 333. Korek-
ční člen (De-emphosis) potločuje zdůrozněné uýšky z vy-

síloče o uprovuje tok přenosovou chorokteristiku.

3'08 Nizkoírekvenčni zesilovoč

Nízkofrekvenční zesilovoč je osozen elektronkomi E10

PABc8o (přeczesilovoč) o ElÍ PL84 (koncový stupeň). Níz-
kofrekvenční signót je přiveden přes vozební kondenzó'
tor C 339 no obvod, který uprovuje frekvenční chorokte_
ristiku. Tločítko ,,VÝŠKY" v nestločené poloze potločuje
vyšší frekvence, protože ke kondenzótoru C 333 je po_

rolelně připojen kondenzótor C 504 (zeslobení no kmitoč_
tu 10000 Hz osi o ó dB). obsoh hlubokých tónů lze ří-
dit vřozením motého vozebního kondenzótoru C 503 do
série s C 339 tločítkem ,,HLoUBKY''. Tločítko v nestlo'
čené poloze potločuje nízké kmitočty no kmitočtu 7o Hz
osi o 8,7 dB. Po úprově frekvenční chorokteristiky je nÍ

signól přiveden z regulótoru hlositosti P52 přes oddělo_
vocí kondenzótor C 342 no nízkofrekvenční předzesilovoč,
kter'ý tvoří triodovó čóst elektronky El0 PABC80' Před_
pětí pro tuto elektronku _vznikó nóběhovým mřížkovým
proudem no odporu R 349, z předzesilovoče nopójeného
přes procovní odpor R 348 se zovó<'í zesílený nízkofrek_
venční signól přes vozební kondenzótor C 343 o odpor
R 351 (zobroňující přípodnému rozkmitóní výkonového
;tupně) no řídicí mřížku koncové elektronky E 11 PL84.
Po zesílení v koncovém stupni se dostdvó signól přes při-
způsobovocí tronsformótor TR 2 (vinutí L 501, 502)

no reproduktorovou kombinoci sklódo jící se z hloubko_
vého reproduktoru RH o výškového reproduktoru RV' kte-
rý je zopojen porolelně k hloubkovému reproduktoru
přes kondenzótor C 347' Poněvodž kondenzótor C 347
je elektrolytický o potřebuje pro spróvnou činnost ss po_

lorizoci, je místo no zem připojen no kotodu El1' no
niž je proti zemi nopětí osi *17 V. Z onody této elek_

tronky je zovedeno nopěťovó zópornó zpětnó vozbo přes

kondenzótor C 345 o R 350. Nopěťovou zpětnou vozbou
ie též zmenší vnitřní odpor zesilovoče. Mřížkové před-
pětí pro koncovou elektronku se vytvóří no kotodovém
odporu R 353, kteď je blokovón kondenzótorem c 34ó,

Mřížkový svod pro outomotické předpětí tvoří odpor R

352' Stínicí mřížko je nopójeno přes přediodný odpot
R 354 ze stejnosměrného zdroje přijímoče.

3.09 oddělovoč synchronizočnich impulsů

Úplný televizní signól z onodového obvodu elektronky
obrozového zesilovoče se přivódí přes odpor R 319, kon-
denzótor C 313 o porolelní kombinoci R 317, c 3'l2 no
řídicí mřížku heptodové čósti elektronky Eó ECH81, kteró
procuje joko oddělovoč synchronizočních impulsů. K od-
dělovóní impulsů se využívó zkrócené chorokteristiky elek-
tronky. Nopětí stínicí mřížky (92+94) je sníženo no hod-
notu několiko voltů děličem nopětí složený z odporů R
311 o R 313. Anodo oddělovoče mó rovněž nízké no_

pětí' určené děličem nopětí, sloŽený z odporů R 312

o R 308, pro docítení vhodného procovního režimu hep_

todového systému elektronky EcH81', oddělení o omeze_

ní synchronizočních impulsů je umožněno působením

obou systému elektronky. Mřížkové předpětí vznikó mříž_

kovým proudem tekoucím během impulsů, kteným se no'
bíjí mřížkový kondenzótor C 313. No řídicí mřížce heptody

se tok součosně obnovuje stejnosměrnó složko signólu'
Do onodového obvodu elektronky se přenesou jen syn-

chronizoční impulsy, pro které je elektronko otevřeno' Ve-
likost zóporného předpětí o tím i hronici uřezóvóní vr-

cholů synchronizočních impulsů je nostoveno poměrem

hodnot oddělovocího odporu R 3'l9, mřížkového odporu
R 318 o vnítřního odporu elektronky (mřížko g|' g3 -
kotodo). Čosovó konstonto členů mřížkového obvodu R

318, c 313 (volených pro optimólní funkci oddělovoče)
ji velkó o mohlo by dojít při větších špičkóch rušivého

nopětí k zoblokovóní elektronky velkým nopětím o tím

i k porušení synchronizoce obrozového rozklodu' Je proto

v miížkovém obvodu zořozen dolší RC člen (R 317, C
312) s molou čosovou konstontou, kteď rušivó špičkovó

nopětí s krotším čosovým trvóním, tlumí' Poruchový špič-

kový impuls větší omplitudy nobije kondenzótor C 312

o opět se velmi rychle vybije přes odpor R 317'

3.10 omezovoč synchronizočních impulzů o symetrizoční

stupeň

Amplitudové omezení pulsů v prvním oddělovocím stupni'

kte;ý zostóvó heptodovó čóst elektronky ECH81, nestočí

ke spolehlivé synchronizoci rozklodové čósti přijímoče

o proto je použit ještě dolší omezovocí stupeň, ktený zo-
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stóvó triodovó čóst elektronky EcH81. V prvním stupni
odělovoče se čóstečně omezí vrcholy synchronizočních
impulsů mřížkovým proudem o oddělí se obrozovó mo_
duloce nochózející se pod úrovní zóvěrového nopětí
elektronky.
Ve druhém stupni dochózí k omezení temen synchroni-
zočních impulsů, oby by| zmenšen vliv omptitudových
změn obrozového signólu o dóle k oříznutí pot mřížko_
vým proudem triodového systému elektronky ECH81, oby
nemohlo dojít při slobém signólu k norušení řódkové
synchronizoce vlivem zbytků obrozové moduloce.
Po dobu trvóní řóiku je triodo úplně otevřeno, protože
nopětí no řídicí mřížce je přibližně nulové. Anodovou
zótěž tvoří odpor R 310 o primórní vinutí (L 3o3) řód_
kového symetrizočního tronsformótoru' lmpedonce primór-
ního vinutí pro snímkový kmitočet je mnohem menší než
zótěž tvořenó odporem R 3í0, o proto tento odpor tvoří
onodovou zótěž pro snímkovou Írekvenci. Tok jsou oddě-
leny snímkové synchronizoční impulsy od řódkových syn_
chronizočních impulsů, pro které tvoří onodovou zdtěž
primórní vinutí tronsformótoru TR 1. odpor R 310 spolu
s vnitřním odporem triody součosně s kondenzótorem
C 309 tvoří první intengroční člen pro snímkové impulsy,
Dolší integroční člen je umístěn no desce s ptošnými
spoji rozklodové čósti přijímoče.
Zótěž složeno z índukčnosti vinutí tronsformótoru o po-
rolelního kondenzótoru c 3o7, které tvoří loděný ob_
vod noloděný no kmitočet řódkových synchronizočních
impulsů. Potřebné zotlumení loděných obvodů je doso-
ženo porolelním zopojením odporu R 3o9. Řódkové syn-
chronizoční impulsy převedené tronsformótorem TR 1se
dostóvojí přes kondenŽótory C 305 o C 30ó ve stejné
omplitudě, ovšok v protifózi do obvodu outomotické fó-
zové synchronizoce řódkového kmitočtu (AFS).

3.tt Automotickri Íózovó synchronizoce řódkového kmitočtu
(AFS!

Řódkový kmitočet není určovón koždým řódkovým syn_
chronizočním impulsem zvlóšť, nýbrž celou skupinou syn_
chronizočních pulsů. Tento druh synchronizoce je v po_
rovnóní s přímou synchronizocí nesrovnotetně odolnější
proti poruchóm. Zóklodní princip nepřímé synchronizo_
ce spočívó v tom, že řízení budícího stupně řódkového
rozklodu se děje stejnosměrným nopětím, vytvóřeným de-
tekcí synchronizočních impulsů fózovým diskri.minótorem
v zóvislosti no fózovém rozdílu mezi synchronizočními
impulsy o impulsy, jejichž frekvence odpovídó vlostnímu
kmitočtu řódkového budícího stupně.
V rytmu impulsů, které jsou přivóděny z omezovocího
stupně přes kondenzótor C 305 o C 30ó teče diodomi
proud, kterým se nobíjejí kondenzótory C.305 o C 30á o
vznikojí no nich nopětí opočné polority, jejichž rozdíl dó_
vó výsledné stejnosměrné řídicí nopětí pro reoktonční
elektronku. Zo předpoklodu, že vzorkové nopětí přivóděné
z řódkového tronsÍormótoru je odpojeno, jsou proudy
tekoucí diodomi D3, D4 co do obsotutní velíkosti úplně
stejné, ole různých znomének, bude se rozdíl nopětí no
kondenzótorech c 3o5 o C 30ó rovnot nule'
Přivedeme_li vzorkové nopětí z řódkového tronsÍormótoru
do porovnóvocího obvodu, které je derivovóno derivočním
členem c 304' R 30ó, R 3o7, může být fózový rozdíl me-
zi synchronizočními pulsy o vzorkovým pitovitým nopětím
rúzný. RozÍózovóní je způsobené jednok nestobilní frek-
vencí synchronizočních impulsů o nestobilitou vlostního
řódkového sinusového oscilótoru. Fózový diskriminótor vy-
tvóří ss výstupní nopětí úměrné vzó jemnému fózovému
rozdílů obou porovnóvoných impulsních nopětí o nq kon_
denzótoru C 303 vznikó klodný nebo zóporný nóboj. 59-
motné vzorkové nopětí nezpůsobí vznik nóboje no kon_
denzótoru c 3o3, teprve při porovnóní Íóze synchroni-
zočních impulsů s Íózí vzorkového nopětí, je_li různé,
vznikneo no kondenzótoru nóboj.
Je_li řódkový kmitočet vyšší než kmitočet syrichronizočních
impulsů, běží řódkový sinusový oscilótor rychleji. Lineórní

čóst vzorkového nopětí prochózí nulou dříve, to znome-
nó, že synchronizoční impulsy přijdou v době, kdy vzor-
kové nopětí přechózí do zóporné polority. Tím je poru-
šeno rovnovóho porovnóvocího obvodu o kondenzótor
C 303 se nobije zóporným impulsem no zóporný poten-
ciól. Amplitudo bude úměrnó fózovému rozdílu vzorko-
vého nopětí o synchronizočních impulsů. Vzniklé stej-
noměrné nopětí po vyÍiltrovóní Íiltročním členem skló-
dojící se z vnitřního odporu detektoru, kondenzótoru C
303 o z členů R 302' 301' c 302, 301 ovlivní kmitočet
řódkového generótoru, o to tok, že se kmitočet snižuje,
dokud není dosoženo synchronizoce.
obdobně procuje porovnóvocí obvod, je-li řódkový kmi-
točet nižší než kmitočet synchronizočních iryrpulsů' Lineór-
ní čóst průběhu vzorkového nopětí prochózí nulou pozdě-
ji, to znomenó, že synchronizoční impulsy přijdou v době,
kdy vzorkové nopětí je v klodné poloritě o výsledek vy-
hodnocení je klodný nóboj no kondenzótoru C 303. Po
vyfiltrovóní vytvoří se zóporné reguloční nopětí, které
zvýší kmitočet řódkového generótoru. Výše uvedený po-
pis funkce, plotí pro zosynchronizovoný přijímoč, tj. Íó-
zový diskriminótor vyrovnóvó jen Íózové odchylky mezi
přijímonými impulsy o kmitočtem oscitótoru. Je-li při-
jímoč rozsynchronizovón, pok v detektoru vlivem jeho
nelineórní chorokteristiky vznikó pilovité nopětí rozdítové
Írekvence, které působí rozmítóní kmitočtu řódkového
budiče prostřednictvím reoktonční elektronky.
Je_li rozdílovó frekvence dostotečně nízkó, to znomenó,
že ji propouští filtr zo detektorem s dostotečnou ompli_
tudou, vyskytne se tokový okomžik, kdy frekvence řód-
kového budiče souhlosí s frekvencí řódkových impulsů,
V tomto okomžiku se přijímoč zosynchronizuje. V nósle_
dujícich okomžicích je řódkový budič ovlódón jen stej_
nosměrným nopětím, jok bylo uvedeno výše'
7o Íózovým diskriminótorem nósleduje dolnofrekvenční
propust R 302 - c 301' c 302 - R 301, kteró vhodnou
volbou čosové konstonty způsobuje, že reguloční nopětí
je zóvislé no větším počtu synchronizočních impulsů o je
necitlivó no špičky rušivých nopětí o dóvó možnost získot
minimólní šířku šumového pósmo.
Reoktonční elektronko (triodovó čóst elektronky PCF82 _
E13) procuje čóstečně s mřížovým proudem -o proto no
filtročním členu vzni'kó zóporné předpětí. Aby mohl být
spróvně nostoven procovní režim reoktonční elektronky,
je toto zóporné předpětí kompenzovóno. Nostovení je
'lmožněno potenciometrem P31.

3.t2 Budicí generótor řódkového rozklodu

Pro spróvnou funkci koncového stupně řódkového roz_
klodu (elektronko PL3ó spolu s diodou PY 88) nutno do-
dot elektronce PL3ó vhodné budící nopětí. V přijímoči
je použito sinusového oscilótoru, kteď mó dobré vlost-
nosti pro požodovoný spolehlivý provoz oscilótoru, to je,
stobilitu kmitočtu nezóvislou no kolísóní síťového nopětí,
oteplení přijímoče' stórnutí elektronek' Zopojení budícího
generótoru řódkového rozklodu s reoktonční elektronkou
umožňuje rozlodění oscilótoru v širokých mezích o dóvó
velkou stotickou reguloční strmost.
Joko budící generótor řódkového kmitočtu procuje pento-
dovó čóst elektronky PcF82 El3. Řízení kmitočtu budicí_
ho ginusového oscilótoru umožňuje triodovó čóst elek_
tronky PCF82 E13, kteró procuje joko proměnnó reok-
tonce, kteró mó chorokter indukčnosti' Reoktonční elek_
tronkou nozývóme zopojení, u něhož no řídicí mřížku
elektronky přivódíme nopětí Íózově posunuté vzhledem
k nopětí no onodě o 9ď.
Anodo o mřížko reoktonční. elektronky je nopójeno ze
dvou různých bodů rezonončního obvodu L 404, 405, je_
jichž nopětí jsou v protifózi o vzójemně posunuto o 1800.
Reoktonce mó chorokter induktonce o činnó složko im-
pedonce je zópornó. Připojení reoktonční elektronky k
oscilótoru podporuje tedy kmitóní budícího stupně řód-
kového rozklodu' Změnou mřížkového předpětí reoktonční
elektronky přivóděným ss reguločním nopětím z porovnó_
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vocího obvodu - fózového diskriminótoru _ se měni
strmost reoktonční elektronky. Změnou strmosti se mění
i velikost reoktonce, kteró mó chorokter indukčnosti o
toto změno indukčnosti mó zo nósledek změnu kmitočtu
sinusového oscilótoru' Automotické řízení kmitočtu 5inu-
sového oscilótoru je tedy nepřímo pomocí reoktonční
elektronky provóděno proměnným stejnosměrným nopětím
dodóvoným fózovým diskrimínótorem' V/ostní budící osci-
lótor řódkového rozklodu zostóvó pentodovó čóst elek-
tronky PCF82 - El3, kde onodu sinusového oscilótoru
tvoří stínicí mřížko elektronky. Anodový obvod pentody
procuje joko vybíjecí elektronko. Tok se získóvó požodo_
voný průběh onodového proudu o tím budící nopětí pro
koncový stupeň řódkového rozklodu.
Osciloční obvod budícího generótoru tvoří indukčnost
L 404 o L 405 o kondenzótory C 4í8 o C 419, které
tvoří kopocitní dělič, ze kterého se odebíró budící no-
pětí pro sinusový oscilótor. Celý obvod je noloděn no
řódkový kmitočet o je odtlumen zóporným ohmickým od-
porem reoktonční elektronky, kteró je k loděnému obvodu
zopojeno porolelně. Kondenzótor C 420 tvoří vozební kon-
denzótor mřížkového obvodu. obvod je nopójen no vhod-
ně volené odbočce vinutí L 404 přes odpor R 4t9 do nu_
lového střídového potenciólu'
V onodovém obvodu budícího stupně je zopojen tvo-
rovocí obvod složený z odporu R 423 o kondenzótoru
C 422, který uprovuje budicí nopětí pro koncový.stupeň
řódkového rozklodu. Sériový člen R 423, c 422 ovlivňuje
tvor temene budicího nopětí. odporem R 421 zopojeným
mezi onodu o řídicí mřížku PCF82 bylo dosoženo požo-
dovoné strmosti zóvěrné hrony budícího nopětí o bez-
pečného nosozovóní kmitočtu zovedením klodného no-
pětí no mřížku. odpor R 420 s kondenzótorem C 417
zmenšují nopětí stínicí mřížky no hodnotu potřebnou pro
žódoný režim oscilótoru. Fózovocí člen C 41ó, R 418
v zopojení uprovuje reoktonci elektronky no indukční
chorokter, protože nopětí, ze kterého je nopójen Íózovoci
čIen, je v protifózi s nopětím no onodě reoktonční elek_
tronky o tudíž ve srovnóní s klosickým zopojením, kde
fózovocí člen je nopójen z onody reoktonční elektronky,
nemó kopocitní chorokter, ole induktivní, protože onodo-
vý proud předbíhó onodové nopětí o 900. Toto indukč-
nost je připojeno porolelně ke kondenzótoru C 419 re-
zonqnčního obvodu oscilótoru.
Budící nopětí z onodového obvodu E13 PcF82 se vede přes
kondenzótor C 424 d odpor R 503 no řídicí mřížku vý-
konové elektronky E15 PL3ó koncového stupně řódkového
rozklodu.
Kondenzótor C 425 zobroňuje vzniku porrzitních kmitů
oscilótoru. No odporu R 422 blokovoném kondenzótorem
C 421 vznikó outomotické předpětí pro Íeoktonční elek-
tronku,

3.t3 Koncový stupeň řódkového rozklodu

Výkonový stupeň řódkového rozklodu je zopojen běžným
způsobem' Elektronko E15 procuje joko spinoč, který přes
přizpůsobovocí tronsformótor TR 5 připojuje vychylovocí
cívky no zdroj proudu. Proud protékojící vychylovocími
cívkomi vychyluje elektronový poprsek obrozovky ož do
prové krojní polohy. Koncem činného běhu se elektron_
ko E15 nopětím z budiče E13 uzovře o odpojí zdroj prou-
du. Tím se mognetickó energie nohromoděnó v indukč-
nosti tronsformótoru o vychylovocích cívek přemění no
elektrickou energii, kteró nobije rozptylové kopocity. Tyto
rozptylové kopocity tvoří s indukčností obvodu osciloční
okruh. Kmitnutím osciločního okruhu se nóboj rozptylové
kopocity přemění opět no mognetickou energii, kteró vy-
voló ve vychylovocích cívkóch proud, ovšok opočného
smyslu než byl proud při vychylovóní elektronového po'
prsku do prové krojní polohy. Tím se elektronkový popr-
sek v obrozovce přesune do levé krojní polohy. Proud
vyvoloný mog.netickým polem tronsformótoru teče nyní
přes diodu Eíó PY88 o vinutí tronsformótoru do konden-
zótoru C 510, který se nobíjí o vyuŽívó se tokto čóstečně
energie nohromoděné v mognetickém poli. Přitom kon_

denzótor C 510 udržuje nopětí no tronsformótoru TR 5
přibližně konstontní, coŽ je podmínkou vzniku pilovítého
proudu ve vychylovocích cívkóch. Získoné zvýšené nopětí
no kondenzótoru C 510 se přičte k nopětí zdroje, které
se zvýší přibližně no trojnósobek (měřeno proti kostře).
Proud diodou klesó lineórně s čosem o elektronový po-
prsek se pohybuje z levé strony stínítko obrozovky do
středu (druhó čóst činného běhu). V tomto okomžiku
se elektronko E15 opět otevřc o celý procovní cyklus se
opokuje.

Aby se zvětšilo tlumení oscilocí vzniklých zpětným bě.
hem, je obvod nostoven tok, oby obě elektronky vedly
proud po delší dobu' než jok bylo dosud vysvětleno funk-
ce koncového stupně. Proto je elektronko El5 otevíróno
již no počótku činného běhu o podporujeutlumeníoscilocí'
Nopěťové špičky' které se objevují no onodě elektronky
E15 v době zpětného běhu, se ještě dóle tronsformují vi-
nutím L 514 no vyšší hodnotu o přivódějí no vysokonopě_
ťovou usměrňovocí elektronku El7 DY8ó. Usměrněné pul_
sující nopětí se vyhlodí Íiltrem v|ivem dostotečně velké ko-
pocity, kterou zostupuje urychlovocí oitodo obrozovky proti
vnějšímu vodivému groÍitovému povloku spojenému se
zemí. Žhovicí vlókno elektronky, které mó vysoký klodný
potenciól proti kostře, je proto nopójěno ze zvlóštního vi-
nutí L 515 tronsformótoru TR 5 tvořeného zóvite,m z vo_
diče s dvojí izolocí z polyethylenu. Protože jeden zóvit
vinutí vytvóří vyšší nopětí, než elektronko vyžoduje, je
vodič zhotoven z odporového drótu vhodné délky'
Tronsformótor TR 5 je kondenzótorem C 509 vyloděn no
třetí hormonickou kmitočtu zpětného běhu, oby byl zo-
jištěn ideólní chod tronsformótoru' odpor R 50ó s kon-
denzótorem C 508 tlumí porozitní zókmity primórní cívky
vznikojící při znočných proudových skocích při zpětném
běhu' Vhodný průběh vychylovocího proudu, vzhledem k
znočnému úhlu vychýlení elektronového poprsku, je zo-
ručen zořozením kondenzótoru C 511 do série s vychy_
lovocími cívkomi. No kondenzótoru vznikó korekční no_
pětí o uprovuje tok lineoritu řódkového rozklodového
stupně' Dolší formo nelineority způsobenó vlivem odporu
vychylovocích cívek o tronsformótoru, kteró se projevuje
joko stločení obrozu směrem k provému okroji je kori_
govóno sériovým loděným obvodem L 505 o C 507 no_
stoveným no řódkový kmitočet o buzený pulsním nopětím
zpětného běhu. Rezononční proud obvodu prochózí sou-
čosně zvyšovocím kondenzótorem c 510, který je sou-
čóstí tohoto rezonončního obvodu, o tím ovlivňuje tvor
nopětí no kondenzótoru c 510' Průběh nopětí no kon-
denzótoru C 510 ovlivňuje průběh proudu vychylovocích
cívek o tím lineoritu rozklodu'
Tlumivko L 504 zořozeno v onodovém přívodu účinnostní
diody zomezuje šíření proudových zókmitů po dokončení
zpětného běhu, lteré by mohlo proniknout do vysoko-
frekvenční čósti přijímoče o projevit se joko rušení při
levém okroji obrozu. Nopětí ze zvyšovocího kondenzótoru
C 510 nopójí stínicí ,mřížku obrozovky' Rovněž no toto
zvýšené nopětí je připojen dělič nopětí, složený z od-
poru R 432 o potenciometru P 47, ze kterého se nopójí
zoostřovocí elektrodo obrozovky' Zoostřovocí elektrodo je
opotřeno jiskřištěm pro jištění obvodů řódkového vychy-
lovóní při nóhodném přeskoku vysokého nopětí. Dóle se
ze zvýšeného nopětí nopójí vertikólní 9enerótor. Stínicí
mřížko elektronky E15 PL3ó je nopójeno ze zdroje přes
ochronný odpor R 505 blokovoný kondenzótorem C 505.

ot Stobilizoce řódkového vychylovóni

Kolísóní nopójecího nopětí, stórnutí elektronek mó no
rozkmit vychylovocího proudu o tedy i no rozměr obrozu
velký vliv. K vyloučení těchto nepříjemných vlivů je v kon-
covém stupni řódkového rozklodu zovedeno stobilizoce
rozměru obrozu' Zóklodní princip spočívó v outomotic_
kém řízení proudu koncové elektronky El5 v zóvislosti
no změně nopětí no tronsÍormótoru. Koncovó elektronko
řódkového rozklodu El5 PL3ó dostóvó mřížkové předpětí
ze zvlóštního stobilizočního obvodu. Zóklodní zdporné
předpětí' které určuje procovní bod elektronky, je nosto_
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vitelné potenciometrem P 46, Zmény nopětí no výstupu(no tronsformótoru TR 5) vlivem různého zotížení prou_-dem obrozovky (změno josu), kolísóní nopójecího nopětí
nebo stórnutí elektronky se projeví joko zm8no předpětí,
kteró posune procovní bod elektronky tok, že výstupní
nopětí se vyrovnó no původní hodnotu' Zm8nou předpětí
lze potom regulovot výstupní výkon.
Pro vytvóření stobilizočního nopětí je určen nopěťové zó_
vislý odpor NZo 1 Hervid 5 o,í9l3ooo_9, no kteý jsou při-
uóděny přes vozební kondenzótor C 501 nopěťové impulsy,
vyvoloné zpětnými běhy, odebíroné z odůočky 5 trons_
Íormótoru TR 5.
Působením nelineórního prvku NZo 1 vytvóří se stejno-
směrnó složko (viz obr. v textu) přivóděného pulsního
nopětí' kteró se využívó k řízení předpětí koncového stup_
ně. Usměrněné nopětí je mnohem vyšší než nopětí, kte_

1él: j: třebo pro reguloci řódkového koncového stupně.
5nížení nopětí no požodovonou hodnotu docílíme zove_
dením stejnosňěrného nopětí klodné polority z běžce
potenciometru P 4ó. Sečtením těchto dvou nopětí dosóh-
neme žódonou velikost předpětí pro koncový stupeň. Při
tom změny předpětí zůstóvoji co do velikosti stejné joko
změny usměrněného pulsního nopětí. Tím se dosóhne
lepšího stobilizočního Účinku, protože změny mřížkového
předpětí jsou co do velikosti stejné joko změny usměr_
něného pulsního n'opětí' Bližší vysvětiení je znózorněno
no obroze v textu.

-lm -8m -/m 4mm

Vznik stejnosměrné složky nopěťově zóvislého
odporu NZO 1

R519

NZo 1

Změny řídicího mřížkového předpětí E nr v zóvislosti
změnóch výstupního nopětí tronsÍormótoru TR 5

Porolelně k nopěťově zóvislému odporu NZo 1 je při-
pojen odpor R 518, který uprovuje chorokteristiku nopě_
ťově zóvislého odporu. Klodné nopětí pro Nzo 1 se
získóvó no odporovém děliči, složeném i odporu R 426o potenciometru P 46 ze zvýšepého nopětí. Pronikóní
impulsního nopětí do dolších obvodů ,omezuje konden_
zótor C 514. Předpětí pro stobilizoci obrozu je dóle filtro_
vóno RC členem R 5t9, c 502 o zovóděno přes oddělo_
vocí odpor R 520 no řídicí mřížku E15 PL3ó'
Stobilizoce řódkového koncového stupně procuje tok, že
změno výkonu elektronky E15, no příklod zvýšení' má zo
nó.sledek stoupnutí proudu vychylovocího systému. Při
zpětném chodu poprsku stoupne impulsní nopětí, od"bí-
roné z odbočky 5 tronsformótoru TR 5, které usměrněním
nooěťově zóvislým odporem vyvoló vyšší zóporné stobili_
zoční nopětí o omezí tok stoupnutí proudu elektronkou
E15 PL3ó' Noopok, pokles výkonu elektronky Eí5 sníží
impulsní nopětí, které po usměrnění vyvoló zóporné sto-
bilizoční nopětí o zvýší tok výkon koncového stupně řód-
kového rozklodu.
Zóporné nopětí pro řízení kontrostu je získóvóno no prvém
systému elektronky El4 EAA91, kde no onodu diody jsou
přivóděny přes oddělovocí kondenzótor C 427 o oJpor.
R 433 impulsy, vyvoloné zpětnými běhy, které se vytvóřejí
no zvlóštním vinutí L 50ó řódkového tronsformótoru.
obvod reguloce kontrostu, složený z odporu R 431, po-
tenciometru P 54 (minimólní kontrost) o potenciometru
| 51 (kontrost) je připojen no onodu diody. Z vinutí
L 50ó je oděbíróno impulsní nopětí pro porovnóvocí ob_
vod outomotické synchronizoce. Rovněž z tohoto obvoduje přivóděno přes oddělovocí kondenzótor C 430 impulsní
nopětí no onodu elektronky E7 pro klíčovoný stupeň outo_
motického vyrovnóvóní zisku přijímoče.
Prový diodový systém elektronky Eí4 procuje joko ořezó-
voč zotemňovocích impulsů. Nopětí no řódkovém trons-
Íormótoru není totiž ideólně hlodké v době činného
běhu o i molé zvlnění se může projevit joko zřetelné
pruhy no stínítku obrozovky. No diodu E14 se přivódějí
součosně zotemňovocí impulsy z řódkového i snímkového
rozklodu. Snímkové zotemňovocí impulsy se přivódějí přes
odpor R 435, zotím co řódkové přes odpor R 434' Pro-
tože přivóděné zotemňovocí nopětí mó zópornou po|oritu,
dochózí k omezení pot impulsú, o tím k odstronění ne_
žódoucího zvlnění.
Omezené zotemňovocí impulsy jsou kondenzótorem C 429
přivedeny přímo no řídící mřížku obrozové elektronky.

Zotemňovóní řódkových zpětných běhů je nezbytné,
protože obrozovky se í100 vychylovóním mojí jiný poměr
stron (4:5) než je vysíloný obroz (3:4) o řódkový zpětný
běh je prodloužen, tokže by dochózelo ke přeložkóm no
stronóch obrozu.
Změnou nopětí řídicí mřížky obrozovky řídíme jos stínítko.
Potřebné nopětí pro řízení josu získóvóme z potencio-
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metru P 53, který je součóstí dělíče nopětí tvořeného
odporem R 32ó o potenciometrem P 33 (jos hrubě).
Potenciometrem P 33 nostovujeme moximólní přípustnou
velikost josu.
Běžec potenciometru P 53 je připojen přes odpor R 427
no vývod dólkového ovlódóní josu D4 o dóle odporem
R 429 o R 430 no řídicí mřížku obrozovky. odpor R 430
odděluje obvod ořezóvóní zotemňovocích impulsů od ob_
vodu řízení josu o kondenzótor C 428 zabroňuje pro-
nikóní zotemňovocích impulsů do ostotních čóstí přijí-
moče.
Mezi odpory R 429 o R 430 přivódí se při Vypnutí při-
jímoče přes kontokty tločítko 82, 83' nopětí nopójecího
bodu D. Klodným nopětím přivedeným v okemžiku vy_
pnutí přijímoče se zvýší jos obrozovky, o tím se během
Velmi krótkého čosu stočí vybít nóboj no kopocitóch
obrozovky o tok je znemožněn vznik světelného bodu no
stínítku.

3.tlt Snímkový rozklod

Čóstečně integrovoné synchronizoční impulsy integročním
členem R 310 o C 309 v primórním obvodu srovnóvocího
stupně jsou zovóděny přes kondenzótor C 400 o dolší
integroční člen, složený z odporu R 404 o kondenzótoru
C 403 přes odpor R 402 do obvodu btokovocího osciló_
toru, Působením dvojitého integročního členu se přemě_
ňuje skupino synchronizočních impulsů v jediný impuls,
který mó klodnou poloritu o zovódí se pomocí zvlóštního
vinutí (L 403) do blokovocího tronsformótoru. Smysl vinutí
je volen tok, oby do onodového vinutí byl indukovón
zóporný synchronizoční impuls (o do mřížkového vinutí
klodný)' jok je pro synchronizovoný blokovocí oscilótor
třebo. Joko elektronko budícího generótoru procuje triodo
elektronky E12 PCL82.
Změnou hodnoty odporu potenciometrem P 4t, P 42 mění_
me vybíjecí dobu kondenzótoru, o tím i kmitočet oscilótoru.
Nopětí pilovitého průběhu, které budí koncový stupeň,
se vytvóří no kondenzótoru C 40ó. Elektronko blokovocího
oscilótoru procuje součosně joko vybíjecí elektronko. Je-
likož rozkmit budícího nopétí určuje omplitudu vertikólní-
ho vychylovóní, lze tedy měnit výšku obrozu potencio_
metrem P 43, kteným se mění velikost nóboje konden_
zótoru c 40ó' Nopójecí nopětí pro budící generótor
snímkového rozklodu je přivóděno ze zvýšeného nopětí,
které je stobilizovóno stobilizocí řódkového VychyloVóní
o zmenšuje tok vliv kolísóní nopójecích nopětí no om-
pIitudu snímkového rozklodu. Nopójecí zvýšené nopětí je
přivóděno přes odpor R 41ó no odporový dělič, složený
z odporů R 407, R 40ó' kde je ještě Íiltrovóno konden-
zótorem c 405. Kondenzótor C 40ó se nobíjí z tohoto
děliče přes odpory P 43 o R 405 v době činného běhu
o vybíjí se při zpětném běhu přes vinutí L 40l tronsfor_
mdtoru TR 3 o triodovou čóst elektronky PCL82, tvořící
stejnosměrný odpor onodo_kotodo'

Dolší zlepšení stobility rozměru obrozu ve svislém směru
dosohuje se stobilizočním obvodem, složeným z nopěťo-
vě zóvislého odporu Nzo 2 o kotodového odporu R 415
o kondenzótoru C 404.
Aby se dosóhlo stobilního budícího nopětí, je nutné
zojistit stólé nopětí no osciloční elektronce E12. Protože
vlivem změn nopójecích nopětí kolísó i onodové nopětí
této elektronky, je nutno zojistit stejné kolísóní nopětí
i no její kotodě, oby nopétí mezi kotodou o onodou bylo
konstontní. Toto nóm zojišťuje dělič nopětí' složený z no_
pěťově zóvislého odporu NZo 2 o kotodového odporu

4.0t Vyklópěci chossir
Pro urychlení Jprov tetevizního přijímoče je chossis kon-
strukčně řešeno tok, oby přístup k jednotlivým čóstem
přijímoče byl snodný' Menší oprovy, které nevyžodu.ií
složitější demontóž, můžeme provést přímo no chossis,

R 415' připojeného no nopójecí bod (Bo), Stoupne-li no-
pětí no děliči' zvětší se i proud protékojící děličem' Stoup-
nutí proudu mó zo nósledek zmenšení odporu Nzo 2
o tím i změnu dělícího poměru celého děliče v tom
smyslu, že no kotodě clektronky stoupne nopětí o větší
hodnotu než by odpovídolo ncproměnnému odporu NZo 2.
obdobně procuje obvod při snížení nopójecího nopětí.
Přes oddělovocí kondenzótor € 407 o ochronný lšdpor
R 41 1 přichózí pilovité nopětí no řídicí mřížku pent6ilřlvé
čósti elektronky E12 PCL82, kteró procuje joko zesilovoč
v třídě A.
Přizpůsobení vychylovocích cívek no vyšší výstupní impe
donci e|ektronky je umožněno výstupním tronsÍormóto.em
TR 4, Porolelně k primórnímu vinutí tronsformótoru ie
zopojen RC člónek c 517' R 521, který tlumí špičky no.
pětí při zpětném běhu o zomezuje bručení tronsformótoru.
Pro získóní lineórního průběhu proudu vychylovocími cív_
komi je budící nopětí tvorovóno negotivní zpětnou Vcz-
bou, zovódějící do mřížkového obvodu porobolickou
složku nopětí přes dělič o derivoční obvod, sklódojící
se z RC členů C 409, c 408, R 410, P 44, R 412 o P 45'
Potenciometrem P 45 lze měnit velikost porobolické slož-
ky, o tím nostovovot lineórnost obrozu v jeho dolní
o střední čósti. V horní čósti obrozu je pok ještě možnó
korekce potenciometrem P 44' Pro spróvné nostouení
procovního bodu elektronky je zořozen v kotodovém ob-
vodu odpor R 413 přemostěný kondenzótorem c 41o.
stínící mřížko je nopójeno přes odpor R 414, který je
blokovón kondenzótorem c 411'
Při zpětném běhu proudu vychylovocíéh cívck vznikoJí no
onodě koncové elektronky E12 velké klodné nopěíové
špičky, které se projevují no sekundórním vinutí trons-
formótoru TR 4 joko zóporné impulsy. Tyto impulsy jsou
zovóděny přes odpor R 435 o kondenzótor C 429 no
nrřížku obrozovky k potločení elektronového poprsku
v době vertikólního zpětného běhu. Kondenzátor C 512,
zopojený porolelně k vinutí L 519, potločuje řódkové
impulsy indukovoné do cívek vertikólního vychylovóní,
o tím zomezuje rušivému vlivu no vertikólní synchronizoci'

3.t5 Síťovó nopójecí čóst přijimoče

Televizní přijímoč je nopójen přímo ze střídové sítě o pro
usměrnění onodového nopětí je použito křemíkového
usměrňovoče' K omezení proudového nórozu při zopnutí
je do síťového přívodtr zoiazen odpor R 510' Konden-
zótory C 515, c 51ó o tlumivko TL 1 zobroňují vnikóní
poruch ze sítě do přijímoče o noopok zobroňují vyzo-
řovóní rozklodových frekvencí do sítě. Usměrněný proud
usn'ěrňovočem D 5 se vyhlozuje odporovou filtrocí, ' slo-
ženou zčlenů C518, 5'l9, 52o,521,522' 523,524 o R511,
512' 513' 514, 515, 51ó rozdělenou do pěti větví, oby
vzójemné ovlivňovóní jednotlivých stupňů přijímoče bylo
minimólní'
Vlókno elektronek jsou spojeno v sérii o pro zmenšení
nórozového proudu je v okruhu zopojen teplotně zóvislý
odpor Th 1 _ thermistor' Potřebné nopětí pro žhovicí okruh
je sníženo odporem R 517. Pro zomezení vzójemného
vlivu jsou zořozeny mezi žhovicí obvody někter,ých elek_
tronek tlumivky o blokovocí kondenzótory, oby byto zo_
bróněno rozkmitóní vlivem zpětné vozby po žhovicích pří-
vodech. Anodový obvod je jištěn tovnou pojistkou 2 A
o tepelnou pojistkou, tvořenou ocelovou pružinou zopo-
jenou v nopójecím obvodu no sdruženém odporu' Tepcl-
nó pojistko je zopójeno lehkotovitelnou pójkou mezí
odpory R 511, R 510 o R 513, R 512.

které je vyklópěcí. Uvolněním dvou motek v rozích skiíně
o vysunutím dvou příchytných per z dróžek skříně může_
me chossis vyklopit ze skříně' Příchytnó péro upevňují
mosku ovlódocího ponelu do skříně' Vyklópění chossis
je umožněno pomocí otočných klíčů, jejichž držóky jsou

4.o všEoBEcNÉ poKYNY K opRAvÁM TELEvlzNíHo PŘlJíuaČe
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přišroubovóny no zóklodní desce s obrozovkou. Vyklo_
pení je umožněno zo chodu přístroje bez jokékoli demcn-
tóže ovlódocích nebo spojovocích prvků' Tím je usnod_

něno orientoce v zopojení přijímoče. Pro snožší nolezcní
zóvody je v příloze nokresleno tronsporentní zobrození
jednotlivých stovebnicových čóstí. Pro složitější demontóž
je čosto výhodné vyjmout celé chossis ze skříně. Vykló_
pěď 'chossis, uložené otočně v držócích no zóklodní
des6g, umožňuje snodné vyjmutí ze skříně pouhým vy-

sunutím chossis z držóků bez jokékoli demontóže (od-

pojíme pouze přívody k obrozovce o reproduktorům)'

4'02 Plošné spoje

Celkové zopojení přístroje je rozděleno v rómu do šesti

zóklodních skupin:
1. vf díl
2. mf díl
3. obrozovó o zvukovó čóst
4. rozkIodový díl
5. vn čóst
ó. nopójecí čóst o ovlódóní

Kromě uvedených dílů je v rómu ponechón prostor pro

utožení odoptoru pro lV. pósmo včetně stupnice o ovló_

docího prvku'
Televizní přijímoče ',LoToS' o ,,KAMELlE'' se liší od přijí_

močů, dosud v ČSR vyróběných, novou technologií výroby'
V' přijímočích je ve velké míře použito zóklodních desek

s plošnými spoji jednotlivých obvodů přijímoče. Pro

snodné nolezení zóvody jsou desky s plošnými spoji uve-

deny v příloze, kde porovnóním jednotlivých součóstí, no_

kreslených no průsvitce s deskou s plošnými spoji, usnod_

ní oprovóři sledovóní signólové cesty. Čósti obvodů, joko

součóstky, elektronkové objímky, odpory, kondenzótory,
tronsformótory otd', které jsou umístěny no horní čósti

zóklodové desky s plošnými spoji jsou kresleny černě'
Borevně jsou zobrozeny jednotlivé plošné spoje' o to při

pohledu ze strony spojů u desky mf, video_zvuku o roz_

klodů. Ze strony součóstek je kresleno jen zóklodovó
desko vf dílu, kde je snozší přístup o zóvodu hledóme
při odejmutém horním krytu vf dílu.
Přes dobré porovnóvocí možnosti mezi zobrozenou trons-
porentní deskou v příloze o deskou s plošnými spoji
můžeme plochu plošných spojů, jokož i' součóstek, ještě

výrozněji zdůroznit prosvícením osvětlovocí žórovkou nebo
kopesní svítilnou buď ze strony spojů nebo ze strony
součóstek'
Při nutné výměně součóstí, umístěných no deskóch s lep-
tonými p|ošnými spoji, postupujeme s pó jením velice
opotrně, oby nedošlo k odlepení fólie od lominótů. Tě-

leso pójky mó mít teplotu cco 2400 C o teploto po dobu
pó jení (nejdéle 5 vteřin) nemó poklesnout. Tomuto po-

žodovku vyhovuje pójedlo s větší tepelnou kopocitou
(1 1o W). Tokto docílíme rychlého prohřótí pójeného
místo, oniž překročíme přípustné zohřótí fólie' K pójení
smí být použito jen lehkotovitelné pójky o pójecího pří-
provku, prostého kyselin. Pokud možno vyhýbejte se pó-
jení no fólii.
Mó-li vodnó součóstko (odpor, kondenzótor) dosti dlouhé
přívody, ustřihneme je těsně u vlostní součóstky tok, oby
z desky vyčnívoly krotší konce drótu' Tyto dobře očistíme
o pocínujeme, No koncích zkrócených přívodů nóhrodního
dílu udělóme očko o molém průměru, které novlékneme
o připójíme no vyčnívojící konec přívodu storé součóstky
viz obr. ó.

Molé odpory (o,1 w) o kondenzótory s krótkými slobými
přívody, pokud je musíme vyměnit, nohrodíme novými

opotrným odpójením Vodné součóstky zo mírného tohu
ze zóklodní desky' Přívod je v zóklodní desce ohnut.
Před nosunutím vývodů nové součóstky do oworů Íólie
doporučujeme udělot otvor do zbytků cínu no íólii tok,
oby vývod otvorem volně prošel bez tloku no okroje
Íólie.
Tom, kde dojde k odlepení fólie, čemuž se při oprovóch
někdy nevyhnete, je nutné ji znovu k lominótu přilepit
lepidlem, nopříklod EPoXY 1200.

4.03 oprovy no elektronkových objímkóch

Při vodném nebo nedokonoIe spolehlivém kontoktu pérových

objímek pení třebo vyměňovot celou objímku' Stočí vy-

měnit jen vodný pérový kontokt. Pomocí slobého šroubo-

vóku nebo vhodného nóstroje uvolníme roznýtovoný držók

ve střední čósti elektronkové objímky o mírným tohem

vysuneme horní lisovonou čóst. Nyní můžeme vodný pé_

rový kontokt přihnout, oprovit, popřípodě Vyměnit'

Po oprově opět horní čóst nosuneme no pérové kontokty

o mírně držók ve výřezu roznýtujeme' Není_li roznýtovóní

spolehlivé, vypomůžeme si zojištěním horní čósti nýtu cí_

novou pójkou v dróžce objímky.

4.04 Výměno tronsÍormótoru o mezif]ekvenčních cívek

Při výměně vodných mf cívek je výhodné vyměnit pouze

tělísko s vinutím bez odpójení kompletního mezifrekvenč'

ního obvodu ze zóklodní desky s plošnými spoji' Postu_

pujeme tok, že po odpójení krytu mezifrekvence odpójí_

,n. n.uo odstřihneme jednotlivé přívody vinutí od póje_

cích špiček. Cívku (tělísko s vinutím) vylomíme z perti-

no*ouého nosníku o otvory očistíme od zbytků cívkového

tělísko' Nové tělísko uprovíme tok, oby dosedolo plnou

plochou no pertinoxovou destičku o zolepíme vhodným

rychleschnoucím lepidlem. Vývody cívky opět připó jíme

k pójecím kolíkům, které zůstóvojí připójeny no zóklodní
desce s ptošnými spoji' Kryt mezifrekvence odpójíme tok'

že ohřejeme zopójený upevňovocí výstupek stínícího krytu'

o norovnóme do polohy kolmé k zóklodní desce, oby
prošel lehce otvorem. Vyhnutím krytu mezifrekvence zo
součosného ohřótí zopójeného místo vysuneme upevňovocí
výstupek krytu z otvoru zóklodní desky. Obdobným po'
stupem uvolníme druhou stronu krytu. Pro snodnou oriento_
ci je zopojení vinutí cívek přehledně zobrozeno no o-
brózcích 18 až 27' Kompletní výměnu celého pósmového

filtru nebo mÍ obvodu provedeme nósledovně:
Po odpójení krytu o všech přívodů, zopojených no pójecí
špičky přistoupíme k odpójení jednotlivých pójecích špi_

ček ze zóklodové desky s plošnými spoji. Pójecí špičky'
které prochózejí pertinoxovými nosníky o jsou zopójeny
do zóklodové desky s plošnými spoji, jednotlivě vysuneme
mírným tohem zo součosného ohřótí zopójeného místo no
desce, Tokto odstroníme postupně všechny pójecí špičky
s desky s plošnými spoji o pertinoxového nosníku mezi_

frekvenční cívky.
Po odpójení všech kolíků s desky s plošnými spoji vhod_

ným nóstrojem pročistíme otvory od zbytků cínové pójky,

obychom mohli lehce nosunout nóhrodní součóst do pří_

slušných otvorů. Při této úprově no deskóch musíme dbót
zvýšené opotrnosti, obychom přílišným tlokem no nóstroj

neodtrhli měděnou fólii od zóklodové desky'
Spróvnou polohu mezifrekvenčního obvodu no desce si

ověříme no zopojovocím výkrese, viz obr. 30 ož 33. Nyní
zopójíme všechny pójecí špičky o kryt. Po mechonické
oprově přistoupíme k nostovení nebo dolodění obvodu
podle odstovce 5.o. Při výměně tronsformótorů, uchyce'
ných no zóklodové desce s plošnými spoji, postupujeme

obdobně joko při výměně kompletních mezifrekvenčních
obvodů'
Pójení no zóklodové desce se pokud možno co nejvíce
uyhýbó.., obychom čostým pójením neporušilí zóklodovou
desku do té míry, že bychom museli celou desku vy_

měnit'

očxo pŘro zAPÁJENíM zAPÁJENo

\./\,/
' \ffi/tÚ

obr. ó.

Nóhrodo dílu s drótovými přívody
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4.05 Kontrolo technických porometrů diod
Kontrolo o měření diod je umožněno tím, že no zóklodní
desce s plošnými spoji jsou vyznočeny body' kde je

možno kontrolovot jejich směrné hodnoty. Pro měření
technických porometrů D 1 nutno odpojit L 217 nebo
měrný bod (35). Při měření D2 nutno odpojit L21ó nebo
R 220.

4.0ó Součóstky no deskóch s plošnými spoji

Novó technologie výroby přijímočů si vyžódolo některé
speciólní součósti použité no deskóch s plošnými spoji
o dolší součósti, joko odpory, minioturní potenciometry'
kondenzótory, blokovocí kondenzótory. Zejméno jsou nové

Při měření, seřizovóní o kontrole obvodů, pokud musí být
provóděny no přijímoči V provozu, je bezpodmínečně
nutno zořodit mezi síť o televizní přijímoč oddělovocí
tronsformótor (nebezpečí úrozu elektrickým proudem)!
K ochroně oprovóřů, kteří procují s přijímočem zo pro_

vozu, musí být vyboveni i předepsoným bezpečnostním
zořízením. Kontrolo o vyvožovóní televizních přijímočů
vyžoduje zkušené o technicky zdotné oprovóře, obeznó_
mené s obsluhou o měřením no přístrojích, které mó

oprovno k dispozici.

5.0t Televizni nosné kmitočty obrozu o zvuku podle normy

ploché kondenzótory bez vývodů, které jsou vklódóny pří-
mo do desek o zopójeny do obvodů plošných spojů.
Dolod'ovocí kondenzótory, použité ve vÍ dílu, jsou kon_

strukčně řešeny tok, že jejich stotor tvoří leptoný spoj
přímo no desce o keromický rotor se stříbrným polepem
tvoří proměnnou kopocitu' Ve vf dílu je důsledně oo_

užito leptoných spojů jok pro celkové zopojení, tok pro
konólové cívky'
Celkové uspořódóní součóstek no deskóch s plošnými

spoji bylo voleno s ohledem no teplotní poměry v celém
přijímoči, o proto vícewottové odpory jsou umístěny
s Větší volností prostoru, oby nezvyšovoly oteplení no

deskóch o v celém přijímoči.

Vysíloč Polorizoce

Proho, Ostrovo Horizontólní

] Horizontólní

VertikóIní

5.o KoNTR'o[A A vYvAŽovÁuí rrrrvlzNíHo pŘlJíuaČr
Není-li oprovno vyboveno potřebnými měřicími přístroji

pro oprovu, mó být přístroj postoupen k oprově lépe

vybovenému středisku, popřípodě výrobnímu zóvodu'

Pio nósledující měření o nostovovóní se předpoklódá, že

přijímoč je bez zodní stěny o zopojen no síť přes od_

děíovocí tronsformótor, osozen elektronkomi, se kterými

bude používón o dostotečně vyhřót'
Televizní přijímoč i ostotní měřicí přístroje musí být uzem-

něny, zvlóště jde-li o kontrolu v obvcdu demoduloční
diody.

OIRT

Pósmo Konól Obroz
MHz

Zvuk
MHz

České Budějovice
Brotislovo,

3 77,25 I AS,ZSt_

t 4 85,25 ', Ol,tS
ttt sle3,2slee,75 Poprod

175,25 181,75
Košice'
Hrodec Królové

183,25 189,75 Bóňskó Bystrico

197,75

205,75

213,75

229,75

5.02 Vyvožovóni jednotlivých obvodů přijímoče

Všechny loděné obvody přijímoče jsou ve výrobním zó_
vodě pečlivě nostoVeny o zo jištěny proti somovolnému
rozlodění.
Proto zósodně nehýbejte lodícími prvky, pokud jste pro-
kozotelně nezjistiti rozlodění. odchylky proti předepso-
ným průběhům mohou nostot po výměně důležitých čósti
přijímoče nebo mechonickým poškozením o neodborným
zósohem.

5.03 Vyvóžení vÍ dilu

Vyvožovóní vÍ dílu, vzhledem k molým rozptylovým kopo-
citóm o indukčnostem desek s leptonými spoji' je ome-
zeno no nostovení oscilótoru o při výměně vodných
elektronek Pcc88, PCF82 no vyvóžení porozitních kopo_

cit elektronqJ<.

ol Nostovení oscilóto]u

Pro kontrolu činnosti oscilótoru měříme nopěií no měřicím
bodě (1 1) elektronkovým voltmetrem. Při spróvné činnosti

Horizontólní

Vertikólní
Horizontó lní

Vertikólní
Vertikólní

Íosc. Konól fosc. Konól fosc.

87,75s-131,259--237,25
97,25 6 - 213,25 10 245,25

115,25 7 - 221,25 11 253,25

123,25 I - 229,25 12 261,25

Vertikólní
Horizontólní

Horizontólní

Liberec Vertikólní

HorizontólníBrno

Konól
1-
2-
3.-
4-

] plzeň

/rlrno,
Jihlovo

Ústí nod Lobem
Velkó Jovorino

oscilótoru musíme noměřit -2 ož -4 V no všech ko-

nólech'
Vlnoměr volně novóžeme smyčkou k dolod'ovocímu kon'

denzótoru C 117' Měříme kmitočet oscilótoru přijímoče

otóčením knoflíku z jedné krojní polohy do druhé o ode-

čítóme údoje vlnoměru' oscilótor přijímoče mó obsóhnout

minimólní kmitočtový rozsoh 4 MHz pro konóly ó ož 12

d 2 MHz pro konóly 1 až 5' Střední kmitočet osciló-

toru je noloděn no kmitočet vyšší o mezifrekvenční kmi-

točet, než mó přijímoný signól.

Středni kmitočty oscilótoru jednotlivých konólů:

Spróvnó hodnoto kmitočtu oscilótoru musí být olespoň

1 MHz resp. o,5 MHz od zjištěných krojních f rekvencí

dolod'ovocího rozsohu.
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O5 MHz Pro
í MH' pm

rotlodrlalnorl orctldloru

min. 2 MHz pro kanály l lž 5
nin.4 MHz p:o kanály ó až l2

ldfií lmlní
fo'3oh'doloďo'dnl

horní knrinl
rozroh deloďovónl

Obr. 7o
Toleronční pole kmitočtu oscilótoru

Není-li kmitočet oscilótoru no některém konólu nostoven
V předepsoných mezích, dostovíme kmitočet nostovovocím
kondenzótorem c 118.
Kontrolu nostovení provedeme pok no všech konólech.

bt Kontrolo nostovení oscilótoÍu při výměně konólové
desky

Při nutné výměně konólové cívky kontrolujeme rozloditel-
nost oscilótoru no tomto konóle o musí obsóhnout mi_

nimólní kmitočtový rozsoh 4 MHz v lll. TV pósmu o 2

MHz v l. o ll. TV pósmu.
Neodpovídó_li f rekvence oscilótoru dovoleným krojním
f rekvencím, dolodíme oscilótor nostovovocím kondenzó-
torem C 'l 18. Změnou kopocity C 118 všok změníme
střední kmitočet no všech konólech, o proto překontro_
lujeme kmitočty oscilótoru podle odstovce 5'03 o, Frek_
vence oscilótoru musí '6ýt v mezích udoných minimólní
o moximólní hodnotou.

c) NostoYeni pósmového Íiltru

Pro spróvné nostovení je nutno dostovit rozptyly kopocit
elektronek, oby nostovení vyhovovolo no všech konólech.
Rozmítoč připojíme přes symetrizoční člen no vstup vf

dílu, Konóloyý volič přepneme no nostovovoný konól
o rozmítoč no odpovídojící frekvenci konólu. Nopětí roz-
mítoče uprovíme tok, oby nebyly přebuzeny vstupní ob_
vody přijímoče.

Obr. 7b
Kmitočtovó chorokteristiko vf čósti přijímoče

Obr, 8
Konólový volič (vyvožovocí prvky)

Běheň celého nostovovóní udržujeme osciloskop no vhod_

né cittivosti o regulótor výstupního nopětí no rozmítoči
nostovíme tok, oby bylo omptitudo propouštěcí křivky

dobře potrno. No měrný bod (1 1) připojíme osciloskop
přes oddělovocí odpor 100 kohm.

Tvor křivky pósmového Íiltru uprovíme pomocí otočných
kondenzótorů C 1'l 1 o C 12O, o to tok, oby odpovídolo
no všech konólech křivce no obrózku.
Cívku L 1t0, kteró kompenzuje pokles zisku no nejvyšších
konólech, způsobených indukčností kotodových přívodů
elektronky PCF82, nostovíme oddolovóním nebo přibližo'
vóním zóvitů cívky tok, oby velikost omplitudy frekvenční
chorokteristiky pósmového filtru by|o no 12. konólu při-
bližně stejnó joko no ó. konólu.

dl Nostovení pósmového Íiltru při výměně konólové desky

Při výměně konólové desky kontrolujemc nostovení osci-
lótoru podle odstovce 5.03b o tvor křivky pósmového
filtru podle odstovce 5.03c.

et Nostovení odloďovočů
Pro zlepšení potločení mezifrekvenčního kmitočtu je no
vstupu konólového voliče zopojen mezifrekvenční odlod'o-
voč, který při výměně některé jeho čósti nostovíme nej_

spolehlivěji tok, že připojíme no vstup konólového voliče
přes symetrizoční člen generótor o meziÍrekvenčním kmi-
točtu 35 MHz o 38 MHz omplitudově modulovoný o no-
stovíme minimólní výchylku nf milivoltmetru, kteď připo_
jíme no měřicí body (23) a Q4'
No kmitočtu 35 MHz nostovíme minimólní výchylku nÍ

milivoltmetru oddolovóním nebo přibližovóním zóvitů cív_

ky L 103.
No kmitočtu 38 MHz nostovíme minimólní výchylku ní
mitivoltmetru oddolovóním nebo přibližovóním zóvitů cívky
L 104.
Po nostovení zojistíme zóvity cívek vhodným lepidlem.
Po nostovení kontrolujte tvor celkové frekvenční chorokte_
ristiky vf dílu, kteró mó odpovídot křivce nokreslené no

obrózku.
Nelze_li nostovit požodovoný tvor křivky při spróvných
stotických hodnotóch, nutno překontrolovot neporušenost
k: romických kondenzótorů, fólie leptoných spojů' spo-
lehlivost kontoktu přepóžky no střední kotouč, Keromické

dolod'ovocí kondenzótory musí dosedot spolehlivě no vy_

čištěnou plochu zók|odní desky s leptonými spoji'

5.04 Nostoveni obrozové meziÍrekvencc

ot Nostovení pomoci zkušebniho'vysíloče

+ Lodicí díl přepneme no 12. konól.
+ Automotické vyrovnóvóní citlivosti přijímoče AV€

' vyřodíme z činnosti zkrotovóním měřícího bodu
(21) no chossis přijímoče.

+ Kotodu videozesilovoče (měřicí bod 2a) spojíme
se chossis přijímoče.

* No měřicí body (23) o Q$ připojíme stejno-
směrný elektronkový volimetr pomocí měřicí sondy
o osciloskoP,

'E'rťPiA,fussV.LTMETRBooy A--A-
, MĚŘtcí soHol

Obr. 9
Připojení měřicí sondy

+ No vstup mÍ dílu no měřicí bod (11) připojíme
přes oddělovocí kondenzótor 2,2 nF (bezindukční'
keromický) kobel zkušebního vysíloče! zokončený
odporem 70 Ohm.
Elektronkový voltmetr přepneme no 1 V o Vý_

stupní nopětí zkušebního vysíloče nostovíme dě_

ličem tok, oby ukozovol dobře odečítotelnou vý-

chyl ku,
Kmitočet zkušebního vysíloče pok měníme o vy_

vožujeme jednotlivé cívky no největší nebo nej_

menší výchylku výstupního voltmetru podle po-
stupu, uvedeného v nósledující tobulce, o to tok,
oby výchylko výstupního voltmetru nepřekročilo
původní nostovenou výchylku. 5nižujeme nebo zvy-

šujeme tedy součosně s loděním joder výstupni
nopětí zkušebního vysíloče'
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Umístění
iódro cívky

(MF1b)
L 203

(MF1b)
L 201

(MF4)
L 212

(MF2)
L 205
L 206

L 1'l 1 l

Šířko pósmo
n ižších mf

Sklon horní čósti
choro kteristiky

Prosedlóní horní čósti
cho ro kteristiky

Velikost poklesu
nosné obrozu o
prosedló ní

Pořod
lodění Vyvožovoný obvod

obvod L 204 lodíme při stločeném tločítku regulótoru
brilonce. Kmitočet tohoto obvodu je možné nostovit podle
individuólních požodovků no kresbu obrozu.

Obr. 10

Desko s plošnými spoji obrozového mezifrekvenčního
zesilovoče.

bt Kontrolo o řizení obrozové meziÍÍekvence pomocí

]ozmítočé

Rozmítoč připojíme souosým kobelem zokončeným odpo-
rem rovným jeho chorokteristické impedonci (70 ohm) přes

oddětovocí kondenzótor 2,2 nF (keromický) no měrný bod
(1 1) umístěný no vf díle.
Snímóní kmitočtové chorokteristiky provedeme tok' že ciě_

tičem výstupního nopětí rozmítoče nostovíme nopětí 0,7

V no elektronkovém voltmetru, připojeném no měřicí bod
(23).
Elektronkový voltmetr o osciloskop připojíme přes oddělo'
vocí odpor 10'000 ohm o svorky voltmetru překleneme

bezindukčním kondenzótorem 300 pF'
Měřicí bod (21) spojíme se chossispřijímoče(AVCvyřozeno
z činnosti). Rovněž měřicí bod (2a) spojíme s kostrou při-
jímoče. Tvor křivky mó odpovídot průběhu nokreslenému
no obrózku.

Tvor mf křivky

ručírxo
,, BRILANCE "

srračEltc

-28
-30

-34
-36

-42

_L8
29 30 31 ,'-,1gůir3u 31 38 39 40 (t

Obr. 11

Kmitočtovó chorokteristiko obrozové mezifrekvence.

Výchylko
el, voltrn.

Borevné
oznočení

2
0

-2

-6

-12

dB

{ .,,
I

I

'21

Pokud tvor křivky neodpovídó křivce nokreslené no obroze

11, nutno obvody mezifrekvenčního zesilovoče dostovit
pomocí joder cívek t ttr, t 2o2 o L 21o, L 211 popří-
podě pomocí dolších lodicích obvodů.
Při stločení tločítko regulótoru brilonce nostovujeme tvor

křivky tok, oby odpovídolo přibližně tvoru nokreslenému
no obroze 1 1 (přerušovonó křivko). Znočku nosné obrozu
pok nostovujeme pomocí jódro cívky L 204 (MF1, shoro)'

c| KontrÓlo odlod'ovoče L 2o7 _ L 212 _ 31,5 MHz

Zopojení přistrojů je stejné joko v odstovci 5'04o' Zku_

šebni vysíloč nolodíme no kmitočet 35 MHz o děIičem

nostovíme nopětí no 25O 7N' odečteme výchylku no elek-

tronkovém voltmetru. Potom přelodíme zkušební vysiloč

no kmitočet odlod'ovoče nosné zvuku 31'5 MHz o dělič

t9



nostovíme do tokové polohy, ož výchylko elektronkového
voltmetru dosóhlo původní odečtené výchylky no kmitoč-
tu 35 MHz. Nopětí generótoru se musí pohybovot v me-
zích 6,25 ož 12,5 mV.

5'05 Celkovó kmitočtovó choroktcristiko

Zopojení přístrojů je obdobné se zopojením pro nostovení
kmitočtové chórokteristiky obrozové mezifrckvenca s tím
rozdílem, že rozmítoč připojíme no symetrický onténní
vstup přes symetrizoční člen. Automotické vyrovnóvóní
citlivosti vyřodíme z činnosti spojením měřicího bodu (21)
o (24) s kostrou přijímoče.
Vstupní nopětí rozmítoče nostovíme tok, oby výchylko vý-
stupního voltmetru bylo 0,7 V. Vf díl přepneme postupně
no všechny konóly o kmitočet rozmítoče nostovíme podle
próvě zořozeného konólu. Znočko pro nosný kmitočet
zvuku pro všechny konóly mó ležet v sedle křivky. Dolo_
děním kondenzótoru c 117 ' nostovíme minimum po-
klesu křivky no tuto znočku. Není_li možno toho dosóh-
nout doloděním kondenzótoru C 117, je nutno oprovit
kmitočet oscilótoru ještě jemným doloděním kopocitou
C 118, jok bylo uvedeno ve stgti 5.03o. Znočko nosného
kmitočtu obrozu mó být při tom no boku křivky s cd_
stupem 6 + 2 dB od vrcholu' Tvor křivky musí odpovídot
křivce nokreslené no obrózku.

@
Hlstlvení

AVC

losxÁ lgsxioBRÁZU IVUKU

0aB

6aB

.l2 aB

39 dB

Obr. 12
Celkovó kmitočtovó chorokteristiko vÍ o mf čósti

přijímoče snímonó pomocí rozmítoče

5.06 Nostoveni zvukové meziírekvence, poměÍového

POHLED ZE
srnlly součÁsrrx

Obr. 13
Desko s plošnými spoji zvukové čósti přijímoče'

delektoru o potločeni omplitudové moduloce

(ss1No
6,5

No měrný bod (3ó)
siqnól ó,5 MHz
nemodulovoný
výstup nop.10 mV

měrný bod
MHz

No měrný bod (35)
přes oddělovocí
odpor 0,'l M ohm
ó,5 MHz

No měrný bod (38)

No měrný bod (3ó)
přes oddělovocí odpor
0,1 Mohm

No měrný bod (3ó)
přes odělovocí odpor

Jódrem cívky L 31o PD
(shoro)

Součosně jódrem cívky
L 307 (shoro) o L 308
(shoro) ZMF2

Jódrem cívky L 30ó
shoro (ZMFI)

Jódrem cívky L 311
(shoro) PD

neivětší

ne.iVětší

Nulovó (střed ,,S" křivkv)

stejnó, opočné polority.
Neodpovídó_li podmínce
nutno opokovot celý po_
stup vyvóžení PD.

Potenciometrem P 34
nostovíme minimólní vý_
chylku nf el. voltmetru.
Toto je osi ó mV.
Pozor no cizí nopětí!

lj1:a
No měrný bod (35)
ó,5 MHz

Vysíloč rozlodit o +100
kHz od ó,5 MHz

Generótor ó,5 MHz s
AM modulocí 300/o 1000
Hz no měřicí bod (35)

No střed sy'metrizočního
{lenu o měrný bod (37)

P]es oddělovocí odpor
0,1 Mohm el. nf. volt-
metr no měřicí bod (37)
No měrný bod (38)
ss. el. voltmetr.
Generótorem 6,5 MH-/''
nostovíme uýchylku 5 V'

Vyvož. odvod přijímoče
o lodění
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Výchylky el' voltmetru nostovujeme v horní poloze jódro
cívek. Po nostovení minimo omplitudové moduloce, zno-
vu kontrolujeme kmitočtovou chorokteristiku detektoru po_
mocí rozmítoče.

Kontrolo Írekvenčních křivek ZMF o PD

Rozmítoč ó'5 MHz se znočkomi no ó'5 MHz o -r 100
kHz připojíme přes oddělovocí odpor 100 kohm no měr-
ný bod (35). osciloskop připojíme no měrný bod (3ó)

přes oddělovocí odpor 100 kohm. Tvor frekvenční cho-
rokteristiky mó odpovídot křivce nokreslené no obrózku.
Tvor křivky lze dolodit pomocí cívek L 30ó, L 307 o
L 308.

Obr. 14
Frekvenční chorokteristiko zvukové meziÍrekvence

Rozmítoč zůstóvó připojen no měrný bod (35). No měrný
bod (37) připojíme přes oddělovocí odpor 0,1 Mohm osci-
loskop. Tvor křivky ,,S" mó odpovídot křivce nokreslené no
obrózku. Tvor křivky lze uprovit loděním cívek L 310 o
L 311.

Obr, 15
Frekvenční chorokteristiko poměrového detektoru

(,,S" křivko)

5.07 Kontrolo Íunkce A V C

Měříme .no 2. konólu, kmitočet generótoru nostovíme no
střed pósmo (osi 3 MHz výše než nosnó obrozu) o po_
tenciometr P32 do prové krojní polohy'
No onténní zdířky přivedeme z generótoru omplitudově
modulovoný vf signól (modulovoný kmitočet 1.000 Hz,
hloubko moduloce 30%) o úrovni 200 pV' No nÍ volt_
metru, který připojíme no kotodu obrozovky, nostovime
potenciometrem ,,kontrost" 15 V eÍf' Výstupní nopětí z 9e_
nerótoru nyní zvýšíme desetkrót. Nopětí no nÍ milivolt_
metru se nesmí zvětšit více než no 18 V eÍf,

5.08 Konlrolo o nostovení synchronizoční o rozklodové
čósti

o) Nostdvení procovniho režimu reoktonční elektlonky
E 13 - PCF 82 o symetÍie řódkové synchronizoce

Při zosynchronizovoném obrozu otóčíme jódrem cívky řód_
kového oscilótoru L 404, 405 (no rozklodové desce), ož
se obroz iozsynchronizuje. otóčíme_|i nyní jódrem cívky
zpět, zrnenšuje se frekvenční rozdíl mezi synchronizočním
kmitočtem o vlostním kmitočtem řódkového oscilótoru o
tím i počet černých šikmých pruhů no stínítku obrozov-
ky. Při spróvné ftrnkci synchronizoce je těchto pruhů

těsně před zosynchronizovóním nejméně 5 ož ó. obroz
musí jít zosynchronizovot z obou stron při stejném počtu
pruhů' Je-li synchronizoce nesymetrickó, je nutné symetrii
dostovit potenciometrem P 31 - 22 kohn, který nosto-
víme tok, ož lze obroz zosynchronizovot z obou stron ze
stejného počtu pruhů.

MĚŘ soo pno Nlsrlvtni
pnlc' nEžtvu nelxt

l ŘÁoxovÝ
/xurročtr
I

I stlíuxovÝ
]_xutročr t
l (HRuBĚ)

VÝšKA sHíuKgvÝ 1;x61p111
mnla X[i]ji!i venrtxlLnĚt

il

PRACOVNi AOO

I 
EL E 15- PL36

I

BUoící NAP
PRO E 15

LINEARITA VERIIK
( HoRNí)

obr. 1ó
Desko s plošnými spoji rozklodové čósti přijímoče

bl Nostoveni předpětí koncového stupně řódkového roz'
kloduEt5-PL3ó

obvod předpětí součosně slouží ke stobilizoci nopětí no
vn tronsformótoru o tím se zmenšuje vliv kolísóní no_

pójecích nopětí no rozměr obrozu, vysokého nopětí otd'
Potenciometrem P 4ó nostovíme procovní bod koncového
stupně E 15 _ PL3ó tok, že nostovíme její proud při

moximólním josu o kontrostu no 135 mA'
Udržovóní rozměru zojišťu je stobilizoční účinek obvodu
pro vytvóření předpětí koncového stupně o potenciometr
P 4ó slouží jen k nostovení procovního bodu koncového
stupně.

c) Nostoveni přípustného proudu obrozovky

Proud obrozovky nostovujeme při zosynchronizovoném zku_

šebním obrozci, potenciometrem P 33 ,,jos hrubě". (ovló_

docí prvky,'kontrost" o,,jos" no moximu') Proud obro-
zovky nostovíme no 150 pA ss,

d) Kontrolo vysokého nopěti obÍozovky

Vysoké nopětí obrozovky kontrolujeme při zosynchronizo_

voném obrozci o proudu obrozovky lu :150 pA ss.

Hodnoto noměřeného nopětí musí být minimólně 13 kV!

e} Nostoveni zoostření rostru

Potencigmetrem P 47 nostovíme zoostření rostru tok, oby
bylo zoostřeno co největší čóst plochy stínítko. obroz
musí být zoostřen ve středu stínítko' nejméně všok pó
7o0/o celé plochy'

Ít Nostovení lineority (vodorovně|

Lineoritu ve vodorovném směru nostovíme jódrem lineo_
rizoční tlumivky L 505.

g| Nostoveni snimkové synchÍonizoce

Nostovení snímkové synahronizoce provedeme tok, že po-
tenciometr P 4t (pro jemné nostovení sychronizoce) vyto-
číme do levé krojní polohy o potenciometrem P 42 (hru-
bě) nostovíme mírný pohyb obrozu směrem dolů. Potom
mírným otočením P 41 doprovo se obroz zosynchronizuje.
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h) Nostovení lineolity vertikólně o výšky obrozu
Nostcvení lineority provedeme potenciometrem P 45 (li-
neoÍito v dolní o střední čósti obrozu) a P 44 (lineorito
v horní čósti obrozu). Při nostovovóní lineority se může
porušit snímkovó synchronizoce o nutno ji dostovit pocle
odstovce 9). Svislý rozměr obrozu korigu jeme potencio_
metrem P 43.

k| Středění o korekce lineority obrozu
Seřízení obrozu do rómečku obrozovky nostovíme pomocí
dvou středících kroužků, které jsou umÍstěny no vychy_
lovocí jednotce.
otóčením mognetů no obvodu vychylovocí jednotky rrpro-
víme lineoritu no pokroji obrozu.

i} Nostovení minimólniho kontrostu
Potenciometr ,,kontrost" P 51 nostovíme do levé krojní po-

o) střídovó nopětí ve žhovicím okruhu jsou uvldeno v iró-
sledující tobulce o měří se mezi měřeným bodem o
chossis.
Celkový žhovicí proud je 300 mA, * 3o7q'

b) Stejnosměrnó nopětí jsou měřeno elektronkovým volt_
metrem při síťové,m nopětí 220 V * 20/o,

lohy o potenciometrem P54 (minimólní kontrost) nostoví_
me sotvo potrný obroz, který ještě udrží synchronizoci při_
jímoče.

Qbr. 17
středění o korekce lineority obrozu
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7.o zApoJENí cívrr MEzlFREKvENČttÍcH ogvooŮ

Při výměně cívek mezifrekvenčních obvodů o tronsÍormó_
torů musíme dbót no spróvné zopojení vodičů no pójecí
špičky. Pro usnodnění orientoce jsou vodiče oznočeny
borvou o přehledně zokresleny no obrozcích 18 ož 29'

obr' 21 Cívko mezifrekvenčního
loděné trojice MF 3

L210,211

L212

obr. 22 Cívko meziÍrekvenčního
loděné trojice MF 4o

oznočení borvou
(zelend)

L208/ 209

tronsformótoru rozloženě

tronsformótoru rozloženě

T
r----'---O2

../ilp
l|i_ L'íí1
ilP

L----o1

obr. 18 Cívko pósmového Íiltru MF 1o

MF1b MFlď

Obr. 19 Cívky pósmového filtru MF lb o odlod'ovočů

. TLUTA
\!--

obr. 20 Cívko meziírekvenčního
loděné trojice MF 2

Zopojení Íiltrů hormonických kmitočtů obrozo_
vých mezifrekvenčních kmitočtů MF 4b

c
L

(červ e n 11)

1204 1201 L202
l-ro
jro lu

rb e
| lcoIP

l-oa

il_l

ZTUTA

s !310 !!pF//
tr I L/ tzot
l| L_-_ó5

tronsformótoru rozloženě
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Obr. 27 odloďovoč ó.5 MHz

ot Borevné oznočení vývodů

Vývod; 1 - modný
3 - rudý
4 - hnědý

5 - žlutý
ó -- hnědý

Vývod : 1-3 33,4Q
4*5 19,54
5-6 22 I

Obr.24 Cívko zvukové mezifrekvence ZMF 1

b) ohmický odpor mezi vývody (tol. * 100/o)

1308
I

3o
[-]rrI oilt
l <ríll

.A a---46
\FJ

c327
.t5 obr. 28 Srovnóvocí tronsformótor TR 1

o) Borevné oznočení vývodů

Vývod: 1 - ž|uÍý
2 _ hnědý
3 _ bílý

b) ohmický odpor mezi vývody

Vývod:

4 - modď
5 - rudý
ó -- černý

(tol. * loo/o)

2-s 270Q
4-6 250Q
1-3 245Q

obr' 25 Cívky zvukové mezifrekvence ZMF 2

L31'lo,b 1312

1

L 310

t8
J-"-lEIb+

t-l
7

ll
il
lr
il

c335
't5

31ffi1
obr. 26 Cívky poměrového detektoru PD

25

obr' 29 Blokovocí tronsformótor TR 3



8.0t Mechonické dily

8.o sEzNAM ttÁHRADNÍcH oítÚ

Nózev obj. číslo

3óo
36o
3óo
3óo
3óo

3óo
3óo
3óo
3óo
3óo
3óo
3óo
3óo
3ób
3óo
3óo
3óo
3óo
3óo

36o
3óo
3óo
3óo
3óo
3óo
3óo
3óo
3óo

3ób
3óo

35
35
35
35
35
35
35
35

1

2
3
1
5
6
7
I
9

1o
't1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
3ó
37
38
39
40
41
42
43

14
45
16
47
48
49
50
51
52
53
54
55
5ó
57
58
59
ó0
61
62
63
61
65
66

'67
ó8
69
70

3óo
35
35
35
35
3óo
3óo
3óo
3óo
3óo
3óo
3óo' b

1"

skříň
mosko 43 cm
mřížko s tkoninou
ochronné sklo
spodní desko
mosko reproduktoru výškového
rómeček (ovlódocích prvků)
desko (ovlódocích prvků)
vychyl. jednotko
zósuvko (dólk' ovlód.)
síťovó šňůro
knoÍlík (zvuk, kontrost, jos)
knoflík velký (konól, přepínoče)
knoÍlík (oscilótor)
vn řódkový tronsÍormótor
Tr1-srovnóvocí troÍ'o
TR 2 - zvukový výstup. tronsfor.
TR 3 - blokovocí tronsformótor
TR 4 - snímk. výst. tronsformótor
obiímko obrozovky (sestovenó)
vf díl sest. (včetně elektronek)
pružino
dotekové pero (vÍ díl)
poměrový detektor kompl.
cívko poměr. detektoru (L 311o, b)

cívko poměr. detektoru (L 310, 312)
cívko vn tronsf. - primór
řízení kmitočtu (L aoa, 405)

jódro sest.
ZMF 1 (kompletní)
cívko ZMF 1

zMF 2 (kompletní)
cívko ZMF 2o, b (L 307' 308)

kompensoční tlu'mivko (L 304)
tlumivko (L 214, 2'16)
odrušovocí tlumivko (TL 1)

lineorisoční tlumivko (L 505)
odlod'ovoč ó'5 MHz
cívko odlod'ovoče ó,5 MHz
MF 1o kompletní
MF 1b kompletní
cívko pósmového Íiltru MF 1b'
(L 2O2, 203)
cívko MF 1b (L 201' 204)
MF 2 kompletní
cívko MF 2 (L 2o5, 206)
MF 3 kompletní
cívko MF 3 (L 208, 209)
MF 4o kompletní
cívko MF 4o (L 21o, 211, 212)

MF 4b kompl.
cívko filtru MF 4b (L 213)
cívko vn tronsformótoru řódk. sek,
pero (vychyl. systém.)
kontokt (konólové cívky)
pero (pro knoflík' kon. voliče)
cívko - konól 1

cívko _ konól 2
cívko - konól 3
cívko _ konól 4
cívko -- konól 5
cívko - konól ó
cívko - konól 7
cívko - konól 8
cívko - konól 9
cívko - konól 10
cívko - konól 11

cívko .- konól 12
odpor drótový speciólní
doiod'ovocí oso horizontól'
synchronizoce

4PF 121 08
4PF 14708
4PF 800 32
4PA 398 07
4PF 121 09
4PA 251 23
/tPA 127 19
4PA 557 20
4PN 050 18
4PK 180 00
4PF ó15 00
4PA 243 11

4PA 246 04
4PA 243 10
PSK 227 97
4PN óóó 03
9wN ó7ó 08
4PN óóó 02
9WN ó7ó 10
4PF 497 03
4PN 380 ó4
APA 786 02
4PA 800 04
4PK ó00 25

4PK ó00 1ó
4PK .ó00 15
4PK ó3ó 09
4PK 598 04

4PF
4PK
4PK
4PK
4PK
4PN
4PN
4PN
4PN
4PK
4PK
4PK
4PK

4PK
4PK
4PK
4PK
4PK
4PK
4PK
4PK
4PN
4PN
4PK
4PA
4PA
4PA
4PF
4PF
4PF
4PF
4PF
4PF
4PF
4PF
4PF
4PF
4PF
4PF
WF
4PA

Poznómko

nebo óAF 497 02

4PN 050 37

436 07
600 22
ó00 11

600 23
óoo 12

652 12
652 11
650 02
ó50 0ó
600 24
ó00 14
ó00 57
ó00 48

ó00 53
ó00 52
600 49
ó00 54
ó00 19
ó00 08
ó0o 50

ó00 5ó
050 22
ó82 08
60a 26
783 09
4ó8 00
783 14
ó05 01
ó05 02
ó05 03
ó05 04
ó05 05
ó05 0ó
ó05 07
ó05 08
ó05 09
ó05 10
ó05 11

605 12
764 254
726 09

'26

wF 764 2s



Nózev

3óo
35

3óo
3óo
3óo
3óo

3ób
3ób

3ób
3ób
3óo
3óo
35
3óo
3óo
3óo

71
72

73
74
75
76

77
78

79
80
81
82
83
84
85
8ó
87

dolod'ovocí oso
klíč (šosi) levý
klíč prový
zómek (šosi)
objímko vn usměrňovočky
póiecí pósek l

pójecí pósek ll
oósek lll
áesko oMF včetně elektronek
desko video - zvuk včetně
elektronek
desko rozkl. včetně elektr'
souproVo tločítek
objímko NOVAL
objímko HEPTAL
zodní stěno
kryt iednoduchý
kryt dvojitý
elektromoqnet
větrocí mřížko

Nózev

spodní díl zóstrčky
horní díl zóstrčky

pouzdro
víčko
tločítko překlópěcí
ootenciometr vrstvový (ios) 1M a
Lotenc. vrstvový (kontrost) 2,5MO
ootenc. vrst. (hlositost) 0,25 M O
Iobel dólkového ovlódóní

4PA
4PA
4PA
4PA
4PK
4PF
4PF
4PF
4PN

4PN
4PN
óAK
óAK
óAK
4PF
4PA
4PA
óAF
4PA

72ó 01o
668 26
668 34
617 02
497 12
504 ó0
504 59
504 53
0s0 34

050 33
050 35
s99 00
497 10
497, 17
132 23
687 06
687 07
749 00
739 02

101
102
103
104
105
10ó
107
108
109

4PA 2s1 20
APA 251 19
4PK 573 00
TP 2191M
TP 2192td5
IP 219lÝ1250
4PF 641 28
4PF 80ó 07
4PA 459 03

Dólkové ovlódóní:

8.02 ElektÍické díly

Cívky obi. číslo Poznómko

vstupní symetrizoční tronsformótor

mf odlod'ovoč
mf odlod'ovoč
vstupní cívko konólu
vozební cívko
primór pósmového obvodu
dolod'. smyčko
sekundór pósmového obvodu
dolod'. smyčko
cívko oscilótoru
dolod'. smyčko
neutrolisoční cívko
MF 1o
tlumivko
žhovicí tlumivko
žhovicí tlumivko

MF 1b

MF2

MF3

4PF 607 01L 101,101'
JOz,102',

L 103
L 104
L 105
L 10ó
L 107
L 107'
L 108
L 108'
L 109
L 109'
L 110
L 111
L 112
L 114
L 115

4PA ó07 01
4PF 607 02
4?F 605 01-12

4PF 605 01-12
4PA 892 05
4PF ó05 01_12
4PA 892 05
4?F ó05 01_12
4PA 892 05
4PA ó07 00
4PK ó00 57
4PN ó50 09
4PN ó50 05
4PN ó50 05

4PK ó00 48

4PK ó00 49

4PK ó00 19

vyleptonó no desce

L 201
L 202
L 203
L 204

L 205
L 206
L 297

L 208
L 209

27



obj. číslo I Poznómko
Cívky

L 210)
L 2111
L 2121

MF4

tlumivko
tlumivko
tlumivko
tlumivko
žhovicí tlumivko
žhovicí tlumivkq
žhovicí tlumivko
žhovicí tlumivko

TR1

kompensoční tlumivko
odlod'ovoč ó,5 MHz 

-

i-'.'i.ukouý mÍ tronsformótor

Il. zvukový mf tronsformótor

poměrový detektor

žhovicí tlumivko
žhovicí tlumivko
žhovicí tlumivko

4PK ó00 50

4PN ó82 08
4PN ó52 11

4PN ó52 1ó
4PN ó82 08
4PN ó50 04
4PN ó50 04
4PN ó50 04
4PN ó50 04

4PN óóó 03

L 213
L 214
L 21ó
L 217
L 218
L 219
L 220
L 22'I

L 301
L 302
L 303 4PN ó52 12

4PK 600 24
4PK 600 22

L 304
L 305
L 30ó

L 307\
L 3o8í

4PK 600 23

4PK ó00 25L 310
L 311o, b
L 312

L 313
L 314
L 315
L 31ó

4PN ó50 04
4PN ó50 04
4PN ó50 04

L 4o2l
L 4O3J

L 4o4l
L 4o5í

L s01i
L 5o2l
L so3l

TR 3 blokovocí tronsÍormótor

cívko řódkového sinusového oscilótoru

TR 2 zvukový výstupní tronsf'

tlumivko
lineorisoční tlumivko

4PK 598 04

4PK s98 02

9wN ó7ó 08

L 5041
L 5o5í

L 50ó)
L soTl
L 5o8l
L 5o9r
L slol
L 511 i
L 5121
L s13l
L s14l
L 515 J

4PN
4PN

652 15
ó50 0ó

vn řódkový tronsÍormótor 4PN 350 02

L 51ó\
L 517,

L 518\
L 5191

L 5251
L 5261

L 527\
L 5281

D1
D2
D3
D4
D5

Thl

RH
,RV

Pol

NZ 01

NZ 02

TL 1 odrušovocí tlumivko

TR 4 snímkový výstup' tronsf'

horizontólní vychyl' cívkv

vertikólní vychyl. cívky

7NN41
7NN41
3NN41
3NN41
usměrňovoč

thermistor

reoroduktor hloubkový
rebroduktor výškový

pojistko trubičkovó

vo ristor

vo ri stor

4PN ó50 02

9WN ó7ó 10

4PK óo7 37'38

4PK ó07 40

4PK 050 39

TR 002 750

obj. č' dodovotele
KA 220105)

2AN ó32 58
2AN ó35 12

2A
201ó Silitor

520 Silitor

Herwid S 0,19/3000- 9

Herwid S 0,19/400 -13
Herwid S 0,19/500 -13



O d p o r y:

R 213
R 214
R 215
R 21ó
R 217
R 218
R 220

R 101
R 102
R 103
R 'r04
R 105
R 10ó
R 107
R 108
R 109
R 110
R 111
R 112
R 113
R 114
R 115
R 11ó
R 117
R 201
R 202
R 203
R 204
R 20s
R 20ó
R 207
R 208

R 301
R 302
R 303
R 304
R 305
R 30ó
R 307
R 308
R 309
R 310
R 31 1

R 312
R 313
R 314
R 315
R 31ó
R 317
R 318
R 319
R 320
R 321
R 322

R 32ó
R 327
R 328
R 329
R 330
R 33_1
p a?t
R 333
R 334
R 33s
R 33ó

R 340
R 341
R 342
R 343
R344'
R 345
R 34ó
R 347
R 348

Číselnýznok j Druh

10ko
100 0
0,5ó M í)
0,5ó M o
1ko
7k -:- 1 0k
7k: 1 0k
7k -:- 1 0k
15k-30k
0,22M Q
ó'8ko
33ko
22k A
7k-10k
18kí]
100
1ko
2,7k O
o,22M Q
22Q
o,27 M Q
150 0
17Q
ó,8k o
1ko

4,7kQ
22k O
0'ó8 M o
0,1 MO
0,1 MO
ó'8kQ
B2O Q
0,1 MO
22k Q
33kO
0,1 MO
O,22M Q
15kO
0,18 M O
0,33 M O
5'óMo
0,33 M O
1,8MO
8,2k A
270 Q
o,22M A
0,47 M O

39kO
3,9 k Í2

3,9ko
20ko
0,33 M O
4,7MO
0,18 M O
22kQ
120 Q
3,3kO
47 kO

47Q
1ko
0,18 M O
o,22M A
1ko
47Q
22k Q
!0kí)
0,33 M O

TR 112 10k
TR 113 100/A
TR 112 M5ó/A
TR 112 M5ó/A
TR 114 1k
4 PA ó8100
4 PA ó81 00
4 PA ó8100
4 PA ó8101
ÍR 112 M22
TR 112 ók8
TR 115 33k
TR 1'.t2 22k
4 PA ó8100
TR 11ó 18k/A
TR 112 10
TR 114 lk
ÍR 1"l2 2k7lA
TR 112 M22
TB 112 22
TR 112 M27IA
TR 113 150/A
IR 112 47
TR 1 12 ók8/A
TR 115 lk
TR 113 220
TR 112 ók8/A
TR 115 lk
TR 113 220
TR 115 lk
TR 112 8k2
TR 113 3k3

TR 114 4k7lA
TR 114 22k
TR 114 Mó8
TR 113 M1/A
TR 113 MI/A
TR 114 ók8
TR 114 820/A
TR 114 M1
TR 114 22k
TR 104 33k
TR 115 M1
TR 114 M22
TR 114 15 kiA
TR 112 MI8/A
TR 113 M33/A
TR 115 sMó/B
TR 114 M33
TR 114 1M8/A
TR 114 8k2lA
TR 50ó 270/A
TR 114 M22
TR 113 M47lA

TR 1'r4 39k/A
TR 115 3k9iA
APK ó69 013k9/B
TR'115 2oklB
TR 113 M33/A
TR 115 4M7lB
TR 114 M18/A
IR 112 22k
TR 112 12014
TR 11ó 3k3
TR 112 47k

TR 112 47
TR 112 1k
TR 112 M18/A
TR 114 M22
TR 114 lk
ÍR 112 47
TR 113 22k
TR 113 10k
TR 115 M33

minioturní
minioturní
minioturní
minioturní
vrstvový
vlóknový
vlóknový
vlóknový
vló knový
mlnioturní
minioturní
vrstvový
minioturní
vlóknový
vrstvový
minioturní
vrstvový
minio!urn í

minioturní
minioturní
miniotu rní
minioturní
minioturní
minioturní
vrstvový

minioturní
minioturní
vrstvový
minioturní
vrstvový
minioturní
minioturňí

vrstvový
vrstvový
vrstvový
minioturní
minioturní
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
minioturní
minioturní
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvovÝ
drótový tmel'
vrstvóvý
minioturní

vrstvový
vrstvový
drót' tmelený
vrstvový
minioturní
vrstvový
vrstvový
minioturní
minioturní
vrstvový
minioturní

minioturní
minioturní
minioturní
vrstvový
vrstvový
minioturní
minioturní
minioturní
vrstvový

IR 112 2k2

TR 11s 270lA

TR 115 10k

10
10
10

0,05
0r1
0,05
0,05
0,25

0,05
0,05
0,5
0,05

1

0,05
o,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,05
0,05
0,5

0,1
0,05
0,5
0,1
0,5
0,05
0,1

10

10

220 Q
ó'8kQ
1kQ
220 Q
1ka
8k2 Q
3'3 k í2

10

10
10

10

10
10

10

0,25
o,25
o,25
0,1
0,1
o,25
o,25
0,25
0,25
2
0,5
o,25
o,25
0,05
0,1
0,5
o,25
o,25
0,25
2
0,05
0,1

10
10
10
5

10
10
10

10

10
10
5
5

10
5

10

10

0,25
0,s
4
0,5
0,1
0,5
0,25
0,05
0,05
1

0,05

0,05
0,05
0,05

o,25
0,05
0,1
0,1
0,5



R 349
R 350
R 351
R 352
R 353
R 354

R 401
R 402
R 404
R 405
R 40ó
R 407
R 409
R 410
R 411
R 412
R 413
R 414
R 415
R 41ó

10MO
0,82 M O
2,2k Q
1MO
270 I
4,7k O

0,47 M O
15ko
27 kQ
0,27 M Q
0,33 M O
0,22M Q
1MO
0,18 M O
1ko
0,1 MO
270 Q
15ko
33k-22k
0,12 M

22k Q
2,7 k0
22k Q
0,82 M A
5ó0 o
0,15 M O
33kO
1MO
82krl
0,39 M O
0,1 MO
2,2M O
0,82 M O
4,7kA
10ko
8,2k a

R 418
R 419
R 420
R 421
R 422
R 423
R 424
R 42ó
R 427
R 429
R 430
R 431
R 432
R 433
R 434
R 435

R 501
R 503
R 504
R 505
R 50ó

100
't ko
1,8MO
2,2k A
3,3kO

R 510
R 511
R 512
R 513
R 514
R s15
R 51ó
R 517
R 518
R 519
R s20
R 521

15Q
ó80 o
270 Q
120 Q
120 A
150 0
ó80 o
100 0
2,2M Q
0,47 M O
0'39 M í2
33kO

22k Q
0,47 M O
0,47 M O
470 a
0,1 MO
0,22M A
0,ó8 M o
0,1 M 12

0,sMO
1MO
3,3MO

P31
P32
P33
P34
P41
P42
P43
P44
P45
P46
'P 47

P51
P52
P53
P54

lMO
o,25MAlG
0,25 M O
4,7MO

Druh I Poznómko

't0
0,5
0,05
0,05
0,05
2
2

o,25
o,25
0,25
o,25
0,5
0,5
o,25
0,5
0,25
0,5
,|

1

1

0,5

0,25
0,5
0,5
0,5
o,25
o,25
0,5
'l

o,25
0,1
0,25
0,25
0,5
o,25
0,25
o,25

0,05
0,05
0,5
4
0.25

10
3
6
4
4
2
1

12
1

1

0,25
1

TR 115 10M
TR 112 M82/A
TR 112 2k2
TR 112 1M
TR 50ó 270lA
TR 11ó 4k7

TR 114 M47
TR 114 15k
rR 114 27klA
ÍR 114 M27lA
TR 115 M33
TR 11s M22
TR 114 1M
TR 115 M18/A
TR 114 lk
TR 115 M1
TR 505 270lA
.TR 1]ó 15k
TR 11ó 33k-22k
TR 1ls M12

vrstvový
minioturní
minioturn í
minioturní
drót. tmel.
vrstvový

vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
drót, tmel.
vrstvový
vrstvový
vrstvový

vrstvový
vrstvo,rý
vrstvový
vrstvorný
vrstvový
vrstvový
vrstvový
minioturn í
vrstvový
minioturní
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový

minioturní
vrstvový
vrstvový
drót. tmel.
vrstvouí

ÍR 116 270l 
^

TR 11ó ó80/A

10
10

10

10

10
10

10
10

10
l0

10
10
10
10
10
10

TR 114 22k
TR 115 2k7lA
TR 115 22k
TR 115 M82/A
TR 114 5ó0/A
TR 114 M15
TR 115 33k
WK ó50 221 M
TR 114 82klA
TR 113 M39/A
TR 114 M1
TR 114 2tÝ12lA
TR 115 M82/A
TR 1'14 4k7
TR 114 10k
TR 114 8k2lA

TR 112 10
TR 110 lk
TR 115 1M8/A
TR ó07 2k2
TR 114 3k3

wF 674 25iA

TR 505 ó80/A
TR ó17 100
wK ó50 222M2
WK ó50 22 lÝ147

TR 114 M39
TR 11ó 33k

procovní bod.reokt. elektronky
zpoždění AVC
jos hrubě
dostovení PD

synhronizoce vert. jemně
synchronizoce vert, hrubě
rozměr vert.
lineorito vert. (horní)
lineorito vert' (střední)
nostovení v. n'
ostření

kontrost
hlositost
ios
kontrost (minimólní)

drótoyý spec'

drótový tmel.
drótový tmel.
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový

TP 280 3OA MI/N
wN 790 29 u22
wN 790 29 M68
wN 790 29 Ml
TP 280 3OA M5/N
wN 790 29 1M
wN 790 29 3M3

TP 280 3OD lM/N
TP 280 30D M25/G
TP 280 30D M25/N
wN 790 2s 4M7

obj. číslo I Po.nómko

\MN 790 29 22k
wN 790 29 M47
wN 790 29 M47
wN 790 29 470

30



c 113

c 118
c 119
c 120
c 121

c 123
c 124
c 125
c 126
c 127
c 128
c 129
c 130
c 131
c 132
c 133
c r34
c 135

-3 pF

c 215
c 216
c 217
c 218
c 219
c 220
c 221
c 222
c 223
c 224
c 225
c 232
c 233
c 234
c 235

1-3,5 pF
t8 pF
t -3,5 pF
3,3 nF

oa pF
18 pF
ó8 nF
t5 pF
33 nF
0,47 uF
3,3 nF
3,3 nF
3,3 nF
47 nF

27 nF
O,47 pF
4,7 nF
470 pF
1,5 nF
1,5 nF
lnF
o,1 ,F
10 nF
39 pF
O,1 pF
220 pF
10 nF
10 nF
1O uF
O,47 uF
3,3 nF
100 pF
0,47 uF
4-7 pF

c 201
c 202
c 203
c 204
c 205
c 206
C 207
c 208
c 209
c 210

c 301
c 302
c 303
c 304
c 305
c 30ó
c 307
c 308
c 309
c 3r0
c 311
c 312
c 313
c 314

8,2 pF
3,3 nF
3,3 nF
3,3 nF
10 pF
3,3 nF
3,3 nF
3,3 nF
3,3 nF
3,3 nF
10 pF
8,2 pF
3,3 pF

3,3 nF
3,3 nF
1,5 pF
3,3 nF
3,3 nF
47 nF
3,3 nF
10 pF
3,3 pF
2,2 pF
3,3 nF
3,3 nF
3,3 nF
3,3 nF
3,3 nF

c 317
c 318
c 319
c 320
c 321
c 322

10

+80 -0
+80 -0+80 -0+80 -0t0
+80 -0+80 -.0
+80 -0+80 .-0
+E0 -0

10
20
20

1o
10
í0
10
10

+80 -20+80 -0+80 -0+80 -0
10

+80 -0+80 -020
+80 -0+80 *0

10
+80 -020

20
20

+80 -0+80 -0+80 -0+80 -0+80 -0
10

+30 -2020
20
10
10
20

+30 -2020
20

+30 -2020
20

+30 -20
+100 -10+30 -20+80 -0

5
+30 -2010

2s0
250
750
250
250
1ó0
250
250
500
750
250
250
250
250
250

250
1ó0
250
s00
100 |

100
500
250
400
250
tó0
1ó0
400
1óo

3s0/385
1ó0
250
1ó0
1ó0
1ó0

250
250
250
250

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
500
500

1ó0
250
1ó0
250
1ó0
1ó0
250
250
250
1ó0

KondcngitoÍ'

c Hodnoto
Toleronce

* o/o

Nopěti
V Číselný znok Druh Poznómko

c 101
c 102
c 103
c 104
c 105
c 10ó
c 107
c 108
c 109
c 110
c r11
c 112

390 pF
390 pF
4't pF
10 pF

18 pF
5,ó pF
2,2 pF
3,3 nF
3,3 nF
3,3 nF
t-3,5 pF
3,3 nF

20
20
10
10
10
10
20

+80 -0+80 -0+80 -0
+80 -_0

250
250
1ó0
250
250
400
750
250
250
250
250
250

swK 950 10/390
swK 950 10/390
TR 411 47lA
TR 413 10/A
TK 413 18/A
rK 21e 5j6l{
IK 2O4 2i2
TK s83 3k3 +80-0%
sv,tA 237 02
sV,lA 237 02
swA 923 01
5ulA 237 02
4 PK 700 00

kerom. bezpeč.
kerom. bezpeč'
kerom' stéblový
kerom. stéblový
kerom. stéblový
kerom. diskový
kerom. perlový
kerom. průchod.
kerom. plochý
kerom. plochý
doloďovocí
kerom. plochý
drótový

5wA 923 01
TK 413 18/A
5wA 923 01
swA 237 02

doloďovocí
kerom. stéblový
doloďovocí
kerom' plochý

kerom. stéblový
kerom' plochý
průchod kerom.
kerom' plochý
kerom. stéblový
kero'm. průchod,
kerom. plochý
kerom. plochý
kerom. průchod.
kerom. plochý
kerom. stéblový
kerom. trubkový
kerom. stéblový

kerom. stéblový
kerom' stéblový
kerom. stéblový
kerom. perlový
kerom' stéblový
MP zostřiknutý
kerom. plochý
kerom. plochý
kerom. plochý
kerom. perlový

kerom, plochý
kg16Ín. plochÝ
kerom' perlový
kerom. plochý
kerom. plochý
kerom. stéblový
kerom' plochý
kerom. stéblový' kerom. perlový
kerom' perlový
kerom. plochý
kerom. plochý
kerom' plochý
kerom. plochý
kerom. plochý

svit. zostř'
MP zostř.
svit. zostř.
slíd. zolis.
polystyrenový
polystyrenový
slíd. zolis.
MP zostřiknutý
svitk. zostř.
kerom. stéblový
MP zostřiknutý
kerom. stébl.
svitk. zostř'
MP zostřiknutý

min. elektrolYt
MP zostř.
kerom' plochý
kerom. stébl'
MP zostř.
kerom, stébl.

TK 334 8j2
5WA 237 01
TK s83 3k3 +80-0%
sulA 237 02
TK 413 10/A
TK 583 3k3 *80 -00loSV/A 237 02
5wA 237 02
TK s83 3k3 +80 -0%svlA 237 02
TK 413 10/A
TK 334 8j2
TK 210 3j3

TK 411 ó8lA
TK 413 18/A
TK 411 ó8/A
TK 413 15/A
TK 408 33/A
Tc 1ó1 M47
SulA 237 02
5wA 237 02
swA 237 02
TK 408 47lA

5wA 237 02
swA 237 02
TK 204 ljs
5wA 237 02
sv,lA 237 02
TK 408 47lA
5wA 237 02
TK 409 10
TK 210 3i3
TK 2O4 2i2
5\NA 237 02
sutA 237 02
sV,lA 237 02
5wA 237 02
SvlA 237 02

TC 172 27klA
Tc 1ó1 M47
Íc 172 4k7
rc 230 470
TC 281 1k5/A
TC 281 1k5/A
TC 231 lk
Tc 1ó2 M1
TK 173 10k
TK 413 39
Tc 1ót Ml
TC 408 220
TC 173 10k
TC 181 10k

TC 909 toM
TC 161 M47
sulÁ' 237 02
TK 411 100/8
Tc 1ó'l M47
TK 4't1 47lA

3í



lnF
1,5 nF
15 pF
82 pF
4,7 nF
2,2 nF
4l nF
1O pF
ó,8 nF
22 nF
22 nF

22 nF
18 pF
1,5 nF
15 pF
47 pF

27 pF
100 pF
10 pF
3,3 nF
3,3 nF
3,3 nF

c 324
c 325
c 326
c 327
c 328

c 333
c 334
c 335
c 33ó
c 337
c 338
c 339
c 340
c 341
c 342
c 343

c 345
c 34ó
c 347
c 351
c 352
c 353

c 400
c 401
c 403
c 404
c 405
c 40ó
c 407
c 408
c 409
c 410
c 411

c 416
c 417
c 418
c 419
c 420
c 421
c 422
c 424
c 425
c 427
c 428
c 429
c 430

c s01
c s02
c 503
c 504
c 505
c 507
c 508
c 509
c s10
c 51 1

c s12

47 nF
o'1 rtF
2,2 nF
20 ri
1pF
O,1 uF
O,22 pF
10 nF
22 nF
100 sF
10 uF

ó8 pF
6,8 p,F

8,2 nF
3,9 nF
820 pF
0,1 uF
5ó pF
'10 nF
27 pF
4,7 nF
0,1 uF
O,1 uF
270 pF

1,5 nF
0,15
1nF
1Ú nF
3,3 nF
0,1 pF
47 pF
100 pF
0,1 pF
0,33 pF
0,22 uF

22 nF
o,1 pF
0,1 uF
22 nF
2O0 uF

c 514
c 515
c 51ó
c 517
c 518
c 520
c 523
c 521
c 519
c 522
Q 524

100+100 rlF

200 pi
100+100 pF

+30 -20
10
10
10
10

+50 -2010
10
1o
20

+50 -2020
+100 -10+80 -2020

20

20.
+100 -10+100 -10+80 -0+80-0
+80-0

20
*20

20
+ 100 -10+100 -10+30 -20+30 -2020

20
+100 -10+100 -10

5
10
10
10
20
20
10
20
20
20

+30 -20+80 -2020

+30 --20
20
20
20

+50 -10
+50 -10

Toler.
* o/o

+50 -10
+50 -10

+100 -10

20
20
20

-20+80 -2020
10
10
20
20
20

10 p,F

32

Nopětí
V Číselný znok

250
250
400
254
1ó0

250
30/35
30/35
250
250
250

400
250
400
160

3s0/385
400
250
ó00
ó00

12115
350/385

250
400
250
1ó0
400
400
250

30/3s
1ó0
250
400

250
250
400
400
500
1ó0
250
400
250
400
250
250
500

TC 162 22k
TK 413 18/A
TC 173 1k5l{
TK 413 15/A
ÍK 411 47lA

TK 429 1k
TC 173 1k5/A
TK 409 15/A
TK 411 82lA
TC 173 4k7
TC 183 2k2
TC 172 47k
TC 904 10M
TK 43ó ók8
TC 172 22k
TC 173 22k

TK 413 27
TC 904 G1
TC 904 10M
sutp. 237 02
swA 237 02
sutp' 237 02

rc 173 47k
TC 162 M1 nZOo/o

TC 173 2k2
TC 907 20 M
TC 909 1M
Tc 1ó3 M1
TC 162 M22
TC 174 10k
TC 174 22k
TC 903 G1
TC 909 10M

TK 413 ó8lB
TC 172 6k8l{
TC 173 8k2lÁ.
Íc 173 3k9lA
TC 231 820
TC 171 Ml
TK 413 5ólA
TC 173 10k
TK 413 27
TC 173 4k7
Tc 1ó2 M1
Tc 1ó2 Ml
TC 230 270

MP zostř,
kerom. stébl'
svitk' zostř.
kerom. stébl.
kerom. stébl'

kerom. stébl.
svitk. zostř.
kerom. stébl.
kerom. stébl'
svitk. zostř,
MP zostř.
svitk. zostř.
min, elektrolyt
kerom. stébl.
svitk. zostř'
svitk. zostř.

kerom. stébl.
min, elektrolyt
min. elektrolyt
kerom. plochý
kerom' plochý
kerom. plochý

2000 š
160
400
1ó0
250
1000
3000 šš
3000 šš
1 000
1ó0
250

ó30
250 -
250 -
ó00

350/385

350/385

350/38s

350/38s

3s0/385

TK 920 1ks
TC 181 M15
TC 173 1k
TC 181 10k
TC 184 3k3
TC 175 M1
ÍK 911 47lA
TK 911 100/A
TC 175 Ml
Tc 1ó1 M33
TC 162 M22

IC 184 22k
wK 719 40 M1
wK 719 40 M1 .

IC 174 22k
wK 705 88 G2

wK 705 88 G1/Gl
wK 70s 88 G2

wK 705 88 GllG1
TC 909 10M

svitk. zostř.
MP zostříknutý
svitk. zostř'
elektrolyt
min. elektrolyt
MP zostřiknutý
MP zostřiknutý
svitk' zostř.
svitk. zostř.
min. elektrolyt
min. elektrolyt

kerom. stéblový
zostř. svitk.
zostř. svitk.
zostř. svitk.
slíd. zolis.
svitk' zostř.
kerom. stéblový
svitk. zostř.
kerom. stébl.
svitk. zostř.
MP zostříknutý
MP zostříknutý
slíd. zolisovoný

keromický trubkový
MP zostřiknutý
svitk. zostř.
MP zostř'
MP zostř'
svitk. zostř'
v. n. kerom. tr.
v. n. kerom. tr.
svitk. zostř.
MP zostříknutý
MP zostříknutý

MP zostřiknutý
witk. zostř.
svitk. zostř.
svitk. zostř.
elektrolyt

elektrolyt

elektrolyt

elektrolyt

elektrolyt
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c 203

c 20,

c 20E

R 203

R 201
R 206
R 204
R 205
R 202

R 207

R 214

R 2t6

R 2,t7

R2TE

R 220

c 209
c 232
c 206

c 235c2ts s

c 225
c 222

R 208
R 213

n 215c 2t5
c 233
c 221
c 216

Obr. 31
Desko s plošnými spoji obrozového mezifrekvenčního

zesilovoče
(Při pohledu ze stÍony součóstek)
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c 405
c 40Í

c 400

c 406

c 1a7

c 103

c 110

c 408

c 411

c409

c 101

c 127

c 128

c 116

c 130

c 429

c 122
c 11 9
c 118

c 120
c 12í
c 11ř
c 125
c 124

N.I\.
:s

N.i\.s

Cr\Oi
{1q,

R 105
R 409
R 116
R 407
R 106
R 102

R 401
R 101
R 113
R 1,1
R 1'0
R1r2
R 415

R 1r1

R 12'

R 132

n 129
R 131
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o
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rt.I\
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R 433
R 13'

Obr. 32
Desko s plošnými spoji rozklodové čósti přijímoče

(Při pohledu ze strony součóstek)
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B 353
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c352
c306
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c 305
c 311

c 310

c3t1

c 337

c 307
c 309

c 334
c 310
c 308
c 321
c 312

c 313
c 320
c 328

c 303
c 313

R 341
R 3tt

R 3r3
R 309
R 313
R 31'
R 312

R 317
R 315
R 308
R 332
R 312

R336
R 319
R 3í8
R 325
R 32E
R335
R329
R 327
R 330

R 320

R 334
R 333
R 340
R 321
R 331
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c 353
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c 318
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c 3t7
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Obr' 33

Desko s plošnými spoji obrozového zesilovoče

o zvukového konólu
(Při pohledu ze strony součóstek)
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Demontóž přijímoče
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9.o zuĚtrY v zApoJruÍ gĚHru vÝnoBY
Během výroby došlo k několiko změnóm v zopojení při_jímoče, které zlepšují"funkci o kvolitu obrozu.

1, Keromické ploché kondenzótory c 109, 110, 112:,\12.l,
124, 126, 129, 130, 132, 207, 208, 2og, zts, zlo, ha,
?1-?, 221 o 225 o průchodkové kondenzóto," č íóa,
125: 'l28' a C 131 jsou nohrozeny konderízótory z pů-
voďní hodnoty 2,2 nF no 3,3 nF.

2' V zemním přívodu loděného obvodu L 212, C 22O je
dodotečně zopojen minioturní o{por R 218-8,2 kohm.

3. odpor R 40t-o,39 Mohm se mění no 0,47 Mohm.

Použije_li se obrozovko se žhovením 12 V (no1
1705) nutno zopojit porolelně k odporu R !
Ohm odpor 470 Ohm 2 W.

odpor R 201-2,7 kohm se mění no 2,2 koh
objed-nočí číslo TR 112 2k2'

Porolelně k tlumivce L 21ó přistupuje odpor R
3'3 kohm' objednocí číslo TR 114 3k3.

Odpor R 329 - 20 koh; se mění no 10 k(
objednocí číslo TR 115 1ok/A'

ó'

7.

J 01 - 2221l - N 14 2ló99

40
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