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ÚvoD

Maohé nladé zájencé o raďot€chniku chceme íolEou lávodu
k stavbě příúo ]Aděného PřijiEače seznánit s€ zákládními pÉkti.-
Lý@i a částečně theoletickýbi znalosimi v obofu PřijiDačů. Auro!
sÓ snažilpodat látkú se zřetelem k možDostem domáciho placouÍka'
Lte.ý chc€ do6áhlout sklobnýbi prostředky úspěšíé stavby'
Z dlouholeté zlúš.losti !.íne' že vellá část budoucích radiotechniLů
fuzšiiúj€ 3vé znaIo6ti 8Píše !a 

'ákladě 
p!áktických 

'kušeností 
ncž

studiem theolie. Pro nnoLého j€ tato cesta Dboh€E schůdnější'
a proto 3e v réto b.ožďe rysvětluje lh€orie na 6taÝbě praktického
přijiBačr. Áuto! Ýěí' žÓ tíúto zPů6obem ŽpřístupÍí širokým r6t-
ván zájenců PozÍání Pmích zákIadů přijiEačové tecLniky.

Roleach dnečDlho Íadioeléktrického přénosu (EdiolobÚikace)'
se 

'akládá 
na úožíosti přenést elektromagnetickou energii na veliLé

vzdálelosti Pouocí eleLt.oDagDetického vlně!í v proston koleD
zeněkoule. Pro 1.ysilánl použíÝám€ elektriclé stŤíd'Yé eD€ťe' j€jíž
složky Lúit.jí s počteú knitů za l-teřinu od několika desítek tisíc
do Úloha tisíc nilionů' Jed€tr kbit 't vteřinu, nebo jinak cyl.l za
s€kuldu' 

'n.člm€ 
./si moLdy !a poče6t něD€ckého ÍyEiks H€rtze

Ó'Íačuj€ se Lmit !a l-t€iilu j ako jeden he!t'. ] ./s 3é tÓdy Ťouá ] _tÍ,
(značka pro hertz). Enelgie' v]'Blaná do Ýesúifu lntenou Ý}iláče
šíří se od enteny Ýšeúi směry rychloetí evěda' tedy 300 000 kn/zs
a.teiinu. Místo Lmitočtu se používalo a státé jéště často použíýá
ozDače!Í v délkách vlny' v netie.h. vztah úezi Lúitočteú a déllou
Ýlny je:

, 300 000
J: 1 bebot:

]t - kmiločet za t1eřfuu (ÉflrvfD@)'

.i : vloová délka v netrecL.

Kroně Loitočtu (nebo vhové délly) a pásna' !a kt€Ién }T.ilače
pracují' lozlišují šé od s.b€ vzhledem k přijimačij€ětě podle výkonu
svdá'l.Doslí. P-oďe lě.hlo vlaltDosti!) 6ilačů ř..frgif. }'tetá dojde
!' do Dfuta Přijmu. n.ĎiÍ ncbo vělši. a Piiji@ač Eusí být..hopeD
jednak vybrat khitočet uvol€ného xlsilače' jednak přijatou en€rgii

Zwkové v].ííi úfpř.Dášíme riimo' nýbtŽj. rř.DěDÍÚ. v.lel'tri.-
Lý proud s PaL j...Posadime" Da lTsolý [djločcl !.} si]ače. Ritánc
tonu nodulice. v piijibačiie psl lutDé zwk od q'lolého kEitočtu

300 000
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oddáir' čeeuž říkábe denodulace, a 
'€6íit ioj tal' abychon i€j

EoLli piiÝé6t do sluchátLa n€bo do &plodukton.
Při atavbě Přijiúače potřebujene }romě gtaveb!ího Eateliálu

a lejnutnější.h tfutrojů eleLtrické Pajedlo' cín a kalafuu. Kalafuy
používáoe L chemickénu očištěnI pomhu cídem dpojoveých vodi-
čů. cín a vodiče zahříváne měděDýB hloteE Pajed]a. Má-li hrot
přédat dost.tel t€PelDé eDelgie spájé!éBu místu' busí být či!tý.
RÓEěž lPojovmé součásti musí být čisté. spájoíí provádíu€ stručnš
takto: na spÁjeDé nísto laue6eue nejPďe kapku Lalafuy Iozpuště_
Dé Ý lihu. Na holký hÍot Pajedla přéÝe'nene kousék cídú á Přiblíží.
Ee ke spájéíéÚu místu' Ilrot PřidržíEe taL ďouho' dolud ee cíu
bezÝádně ue'oztekl a dokonale nespojil spájÓ!ó bísto. Pljeďo od_
dálíne a !Tčkámé, až cín Ýl.6tním chladlutíú ztuhle. Žádlou z.
spájetrých částí lesEíne po dobu chladlutí pohnout, Deboi bychom
poruši|i dokolalé spojení. Špatné spojéní ča6en uvnitř Loloduj€l
což oken neponáne' a prcj€ýuje e Ňz!ýe dnhen leP'svidehýcL
Ďclestů. objevé!í takového špatDě spáje!ého nísta (t. 

'v. ''.túde_Iréhol( spojé) tíá oblT}re 9elúi dlouho' zvlášťě pak u Bložitějšího
Přístmje než se kte.ým se na dalších stleách sezuáEíne. Népodce-
ňujne uikdy špslně spáj€né eísto' a proto věnujne vÓškéÍou Pozo.-
úost péaivému P.ovede!í sPojů. vyhDene s€ tíe PozdějĚíE D€Bná_

r.-i':, :- -.,
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PoPIs PŘIJIMAčE

seznábíoe se néjprve v hnbý.h rys€ch s činností piijiúačé Podte
rukč!ího zapojení lazýúébo blokové scheúa (obr. 1).

Eíc{i.' pfijatá anteDou' Pívede sé Da laděný obvod Z' kt.Ý
rTbelc ' celého frcLveíčííLo sPeltta jedhý Lbitočét' T€! jc Pak
detékovÁn v det€ktoru D, za nlÚž je již j€! nízloĚeLvenčni (,W}o-
yý) Lmitočet. T€Í zesílibe v !ízLo'rekÝenčnín zesilovači N'F'a pře-
Ý.dene do sluchátek neb do ftplodulton.

Eleltion}y přijinače se naPájejí Že stiídavé sítě' jejíž uPMvené
napětí usněňujene v eňmináton z. MÍ8to elimiuáto4 můž.De
Použít bateň í€bo ji!ého zPůsobu získání žhavi.í}o t anodovéLo
D!pětí.

Lfl----"n
ut,t.

ANTENA A UzEMNĚNl

Á!reí. !a.Ly.uj. q{í.né sigtály a P;ivedÓ je L Přijibači. velbi
doblou etenou je dostidlouhý' Přiblifuě vodoroÚě nápjátý úěděÍý
drát, Lt.rý visí ve voldétí prostoru' to znamená poLud uožno ryeoko
lad .Éechámi donů uebo nad strony. od Dl v.de k přijimači
iloloÝeý dtát' ozíičovúý jato 6vod. Ántená sane mrů'e být

' hoLho drátu' avřak i.olováně 
'áÝěče!ébo. 

NáhÍažkové sDt€ny'
j6to sPiiály' t. 2v. koštats a jiEé tvary' neú.jí Ýalíého účilku a jsou
k iomu jrčtě Podlttt!ě dražší. Yhod!á délke atrteny je 15 až 20 n
dJátu' j€hož j€dén Lonec vedeoe jalo 6vod L přijimači (obr. 2).
NeEíli do.t.tck místá pro natažeEÍ talové úreny. Ploved€úe ji bud
Poďe ob!. 3' lebo 4. Jcjí účinky Phě iThonjí.



Á!t.Du doplDíDe Páčl'oÝyD.Úlfn!ír pi.Dilačem. Lr.ríň ii
odPojUj.Dé při bouř.c od p;ijimat.. aby neĚ1ta přés et.M''civkí

UÝaitř bístlo6ti n€!!á být avod pří]iš dloulý' leboť by 
'b'teč!ě

l 
'tiIiň.a

Obt. 2, Ob..3,

zachycoval aíťové poncLy. Přijimač PostaÝíúe p.oto blízko L DíBtu,
Lde je ánteua GÝod) 'avedena 

zvenku do budorT.

^ 
spnjeni s. rmí řili Úzcmněli jé da)šíPodslainou čáslí ltijiDač..Dobll uzPmoě,i pobáhá |iijimáči léPe ptácovat á M iŽl lj. leňo .it]i-vGt vůči porucháú a bručení. N€jlepšín uŽeoDěDÍh j; běděná

uzeoňovací deeka' tfubka nebo vodoÝodbí potřubí. U;.fuňovocí
desku tebo tNbku !ut!o zakopat nebo zalazit do země tal hluboko,
aby dosallovatá Ýl.tif stáIe vlhk6 půdy. Použijeneli vodovodDího
polrubÍ. j. lřeba tnb[U v DÍstn příPojky zl,a vir ;xy.lac.. r'frá jF Dc-
voďvá. a lrubkv ošl.ábat áž na řistý [;!' Poté po;Žij.be dobi; pii_
léhajíci objím}) 6. NďLoU' spoj.!i riijiÚlie s uzfhnéDíb má iýt
co nejl'mlií. z drálu o průděru @poň l.5 mm. Zemni.í drál nů;ř'
a|e !Fousí býl iso|oÝáu. Trubky rozrodu pb nu ge za dobté uemoěli
oeltoJí' P.ávě táL jalo téhsa ú6lředDíbo lopfď. !'yhiívauá larou.
'.boť 

Dejso obvyll. Jolonale spoi"na s. z.mí.

vAzBA s ÁNTENoU
vuba slouží k pt.bP6eni vf .rel8ic. vzbuzftré 1 ant.!i €teltÍo.

BagnPlřtýE ÝlDénJm. do ladé!ího obvodu přijimače. v'dy sf sn!_
žim. přévÁl Co !řjv.lli Pnergii zá Íejvýhodnéj:řh tlo'lmínPl. Po-
žádA€t v{ak D.lr lak rFlá s!adno splďl' PozadUjfmĚli Pienos v.-
r&d enďde' zlráCíme ýlellivitu (oJl.divost. l. j. srbopooir obvodu
ro,lišit jednotlivé kmitočty) obvodu, poněvadž t}to vi&tnosti stojí

8

I

li,
Íl,
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p.oti .obě. Ptoto je třebs vout vhodÍý }oEProEi.. obwylr'lc rc pň"
Llo!íúe na 6tlaíú setektivity, nebol signál dovedcne z€8ílit jinýn
zpfuobem. chcene-li však přijímat Dí6tDí lTsiláč' není lTsoLá !e.
l€ktivita Dutná a dáme předuost vétké vebě' t. j. ta}ové' kt€rá
uÚožíí převod větší elelgie' abychom ušetŤili dllší zcsilovlcí stuPně.
vstuP p;ijimače řešíne proto tat, abychom Podle dsný.h okolno3tí
mo}li vAzbu mělit.

Poďváoe'li 6e Da zaPojcní plijiDače (obr' 1ó)' vidíme' ž€ antétru
bůž€ne PřiPojit cclkcE čtve.ým 

'působe@. 
vé !dířc. l je alteía

pípojena Da odbočLu cíÝky 
'' 

\'}Ýedrné blízko od uzénněného
kouc€. Je tÓ ýazba ilduktivÍí, zva!á autotrúEforÚáto.ová' v dohi
čásli civky se i-Fváří Yf Dapěti' kténé 6e v Poúěru počtu záÝitů
ttaEsforDUje Dabotu. t.L'. úa laděoém obvod; ÝzDiI!€ 11šÁl lÍ Da'
pětí. sel.Llivila je pii vhodně zvolpoé odboóce dobtá.

Druhá 
'dlřka 

(2) je spojená příBo 3 úřížkoýýn Loncem cívly' Po

Připojeuí aorely wliká lejvětšÍ přenos €nergie' avšsL 8elektivita je
nalá. vazbu nazývene přímou nebo-li galvanicLoú. Tohoto způsobu
Ýazby můžťm. Ý}ažíl PrÓ posl.ch ní"Lllho aTsilače. DdóÍ DeťhÓ'
dou iéto va'hy ié dosli zlačtré rozladéď lad}Óého obvodu připoje'

Podstatného 
'níměDí 

neťhod galvánické vszby l'e dosáhlout
vřáz€Ííb koudensátod o nalé kapacitě. Dostáýámó další dru}
auteuní vazby, t. zv. vazbu kapacitní. Její rýhodou je téúěř neroř
ladováni obÝodu, zýýšená selektivita' avšak náProti tonu .toií nenáÍ
přeno6 cnelgie. PŤived€ním aEtely do zdířky .J nebo 4 nůŽeE€ ía'
steút vhod[ý stupeň veby' kteý je Příno úněI!ý v€liLosti ko!_

Podl€ Příjnoťch Podnínek, v]astÍostí altely s další.h o|.olEo8ti'
volíme vazbu takoÝou, ktetá dává lejlePší Předpo|lady Pro íeruleDý
příjeB nll.děEé rTsí6.í sbDice.

LÁDĚi\_Ý oBvoD

N.id'ůl€žitějšl ěá6ť Pňjinače j. laděDý obvod. Je to plávě tato
ěÁ!t, ktétá iTbírá z .elé sEěsi Lnitočtů jeu jediDý á PřiPnví jej
L dášímu zpÍacová!í

Laděný obvod scstÁvá z cívLy 'L a koDdefiáton c (obr. 5| cívka
je Dosileleú vlástlosti zv..é ilduLčloBl a koDd.Nátol má kapacilu.
Judukčoost ÚňujeÚe i.dlolL'ou bfďy (zoač}'. F)' J.lit'ož tato j.d'
rorLa j" prc raďore.hoiku tříliš veliLá, PouživáDc |'ř.vá'né její'h

'loEků: 
jedoa tisíciu je i€deí úilihery (nH) a jedua niliontina je

t

+
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lcácn nilmhenry (pE| Jedcn mE s tolhá l0o0 /.H. KsP.citu iY.
jadřujeb. ve ía.ad€ch F). Rowěž 

'dc PoužíváEe jedloteL !!.čDě
neDších: icdns nilionrina f.Íádu je jedeD niktofltad (llF) a j€dn.
niliontina l.r je jed€a pikofatAd (PF)l).

Ildukčnost t k.p.citu mů'.me řAdit buď do s.ňe' D€bo pÚ.lehě

T*
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)
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Gronrj . obr. 16). Vlr6tuo.ti
jedíodiťch zPůsobů zápoje
Z s cisou jednak .polečné' jed.
nsk rczdína. společaou vlast,
noaií je .e30!ú@ n! tém'e
kEitočtu 'i Př.dpokladu téŽ.
cíÝky ! téhož koldeí.ÁroN. Ro-
souaocí laděoé[o obvodu tod-
níue kbitočct' kteřý obvodem
bezc zt!át buď prcjd.' Debo ió
z.dÉ€D' ''tíE co o.tttDl kmi-
iočty lePrqjdou' PříP.duě P!o-
jdou. Bozdílaou ÝI!.t!osú j.
PÍóvě uv.d.Da propoultěDí kmi.
iočtů. s€.ioť obvod (obr. 5r)

. Obt. 5.B)

rclolanč LEitočet' t' j. ten' E.Lt Ýje uáladěD' PEpouštl a Mtst!í
kmitočty !€propustí. PaŤalehí obvod Dáploti tot1u resonanč!í LDn
točet zadÉí . oststď ProputÍ. ztrázoťníne.li si t}to vl.sino.ti 8'._
ÍcLy' do.ttleEe Lřiv|.y poďe obr 6' 

'!á!oňujÍcl 
velilost a.pětí u.

obvodu. ch.iakterilticLé Echolly na.tÁvtjí PŤi lcso!účDlE LEito.
čtu' označ.!ém'..

1
T-e /l\J 3 = /l\L3 /l\rt

--------r------

ob.. ó.

l} v drívčjÁích dobÁch 
'e 

použlÝdo Dt.!o pa botlDoly v c@tiD.t&clt.
Můž.re .i P@tovat aájc@ý vztahl l Pl': 0'9 .b . r .D - l,r Pf.
Y bafué Pi8i Eů'.m. qv.žoÝ!! j.jich pfu.l.

10
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ProvedeneJi cÍvku nebo kondcusátot tal' abychon nohri jejicL
vl$tnost měíit' úůžeúe ngl.dit rů2!ý knitoěet. z Lo!6trukě!ícb
dltvodů ploÝáďEc poDej\'í@ PIoBěEý LoDde átor. I ny použij..

E€ v přijinači proněouého Londensátoru c 4. Minimální á baxiúábú
kapacila l'oDd.lsáloru jé L'o!ečoá. Pň |é'. clvc. lze Dáladit jeb
Úéiiý počet }ditočtů _ urči'ý rczsah. Abychoú Úobli Daladit kbi'

a, oDÝ.8. e,

toěět v t(tďéELoli to'l.LÚ. t. i. Ú ďou}ých' ÚtřdDích á !Íátlýcb
vldách' ncwstačlÚc s ďÝLou iediDoú' ale nuíEe jich nlt úcc. cívky
j€duotliťch lozgahů Eůžea€ 

'aPojoÝst 
bud do seňe' ncbo pualelně

a vhodnou 
'.PojoÝst 

př.PiD6č€E (ob.. 7). velni jedloduchÁ A Ý fuo'
héE lePší je zněla toz6ahú pobocí ťDěnných cívek. Tohoto způ'
lobu je ÝJužito u dále poPisovaíého PňjiEsč€.

t
l
l
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Na}rátkých vlúch j€ hděnl jedinýa Loldétrsátoren Příliš tnbé' .. ploto néPohoallné. Zařazujéne P.oto iéště jedé! [oDdénsátol
o'Ealé LlPacilě' kte.ý unožňuje ponal€ji 4ěnit Daladěný LBitočet.
U delóí.h vIí (oižč|cb kmiločtů) slači nalý o'orný Lood;D3átot za-
Pojit pealel!ó L hlawíÚu koodeosáiotu (obt' 8a)' U l'yšÁÍcb l'qito-
čtů. L'dé by i Eátá kápácila přÍdaného kobdensáto; lDtm.Dála
Lebé ladid. 4pojíme Lond.Ďsálo. Da odbočL'u.nL}, aby ladil jeq
iejI čá6t. v obou Případech trsta!'íme LlaEín ko.denoatoreu zrc'
Lsá pá9ro. ve ktPréE ladío. j€n!ě pobocDý@ LoDdensáloleb (n.
obř. 16 G).

MŘÍŽ(ovÁ DETEKcE
K@itoí.l. I'lerý Pďalebú obtod 

' 
cs ca t-ybtá] ze aP.kltá }milo_

čtů' je ve tfsilači bodulová!. ve sr.j!É@ tvsru přichází i do Daš.ho
P;ijiú.če a bůžene 6i jej zná'oúit (obr. 9). Hustá vlnovLa př€dsta-

Obt.9.

wje !G!ý rysoLofEkv.nční kDitočet' řídLá aízlofrekvenčrí. Ze

'!ázoměDí viďné' že rfsokofEkve!č!í kmitočet měll sÝoji aEPli_
tudu PodIe nízlofJelveDčDíbo Laitoňu a 

'e 
ie souběmý.

Kdybycboo rakowýto l'o;loóet přive.ui p;iúo do slu;bát.L lebo
do rptodUktoru. DBlyšíli by.hoe!i.. J. io PIáÝě tÍm' 

'eobrazjéloumé.oý. Modurovaoý kmjločet bÚime Ploio lejdiíve urěmii,
to zoaD.DÁ. zÍs!ď ýtrjehořd!u poloúlu. TÓmulo po.hodu iíkánf
detékce. v pňjinači Použijeme t. zv. nřížLoýé d€tel;e. Pňv.deb€-li
n_a @řižku del'trclk) Přes toDdetrsátor c8 vf oapétí. woiLlé nt
o}'ruhu Lc (obr. l0). ovládá lolo oapělÍ pro;n v .l.L'l ro.ce. Prú.ho-
dem P.oudu .e @ěni DápéaolŤ Íozdíl EÍzi ořížkÓU a katbodou ele}.
troDky a líE tALó její rlou'l. PoÁčvAdŽ 5lo!'oÍFkvfočoí }'eity
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měn' .voji lnplitudu v ř'tDu Ítodulacq měEí 6€ v jéjln r}'tnu
i anodoý proud. PŤacoÝDt podníDky .l€Ltronly se uaatawjí taL'
&by proud ovládaly i€D Llad!é Půlvlny. Proud elektlonkou ptotéká
zfuoveň odporen Ro (obl. 10)' nÁ kteřn Be sPádeB DsPětí \Ytváří

Ě
I

I
I

F
I

r

t---.- nt

uízkofreLveuč 
' 
čili nodtnač.í složL.. Tu m,ůžeac dál€ zesílit s pfi.

vést k. sluchátkůB. zbylek lTsokoÉelvenčDí složLy prcjde Londen-
.átoEn cdL '.ni a dále re neuplatní. K dalšínu zprácoÝá!í ,ůst6l6
tedy jen nízloEeLveuč .ložka půÝod!í noduloveé vby.

z P ĚTNÁ vAzBA

Do rnodového přívodu zaPojmo ďvku I'' ktétá bude v blízkosti
cívly laděného obÝodú (obl. rr). střídavá 6ložLa eodového proudu'
která cívkou -L' plotéLá' vzbuŽujé v ní Dagnetické pole' Lt.té pů.

L7

Obt. Il.

sobí nt cívku Z a ilduLui€ v DÍ střídávé napětí. Je'li napeticlé
Pole ve 6pláúa fá'i' Přičítá se laPčtí L DaPěrí Píváděnámu ' 

Út€Dy
a pů.obl spoteč!ě . !íE n. lnodoť Ptoud ele|.tsDl'y' Lteťý 6e v dú-

il

ll

uÍ' 10'

13



ir

'

a|.dLu tobo 
'Ýětší. 

větší .třídavý ánodový proud €lektloD}y vš.L
l-yvolá tělší na8Ieticl'é Pol. v clvc. l.. loto ts. větěí E'PěII
v .íve L. t ž. anodo\Ť rmud dál. atoutn.' Úai!.k budé přibližně
Ím většÍ' číú budou obě cívly bÍžó u .cbe (těsnějaÍ vebs) s číE
všršÍ bude eodovó !apětí.

Pto fuuLci !pět!ó vazby jé lho6tejDé' zds j. clÝks 
'áPoj€Ía 

v !no-
dovém nebo v kathodovéĎ přívodu| v'dy j€ v ce.tě úodového P!ou_
du' ZapojÍoe_li cívlu Zz do kaůody| Eůč.E. ji .Pojit . ďÝLou L
(obr. 12) tik' 

'e 
ktthodu PŤiPojíné D. odbočku ďvky l' vazb6 obou

cível i€ doststečně velilá' a P.oro budeE. řÍdit v.liko.t lPělná
vuby ýý!Í Úodového lapětÍ. Prc pl}tulé řízení poo'ij.nc Poteocio-
mftn. cÍm vyĚšÍ bude aÚodové ÚspěÚ. rí@ větší bude *síle!í eleL-
tronlry a tím větší tské vltba'

Dopoaud jsBe uvažovali ttPoiell ! biodou. Použijcme-li péltody'
púsobí jejÍ drÚbá břÍžka jako lnodr t'iody' a Proto EěDIE€ i.jí Llad.
Íé DaPětí (srowej obÍ. 16). Dnhá nřížka ovládá spolu . pnDÍ .Do-
doť ptoud P.trody á jÓLo ťk}Ýy 'Pů.oLí 

n! anodovéa odPo včtší
úb).tel DtPětí. tedy větší ltzLof.elveď!í .!Pětí. výbodou P.Etody
je lrpší st.bilits A větaí 

'€.íleDl 
přijÍDaDaho nodut.čDjLo nlPětí

,{ rl

oDPoBovÁ vÁzBÁ
stříd.vé !f n!Étí ' d.tek

tofu i€ třeba přivést ua EřížLu
Lolcov6 €lekrronly' Y Pňii.
mači .6 používá t. w. odPo-
tové vuby (obr. r3). sdíd.vé
nlPčtl' Lt ré w Lá !! aDodo-
vém odporu Ro' přtvádÍnó vá_

t4



,i .,/

Y

I

'.tr'nÍn 
LonaE!.Átoř.D cÚ Da odpot Rt a ná nlížku d.llí (v toEto Pří.

P.dě LoEcové) .l€Ltronly. stídavé Dspětl ovlídá uodoť proud
Lo!@vé eloktlolky' Lteý rTtvoří v alodovéE obvodu .ťídavé
E!Pěť' již vhodné k PřiÝedeDl do ďucLátek' PíPadnó do tePŤo.

NÍz(oFREKvENčNÍ zEsILovÁČ

DfuLá .lektlon!ó pňjinačc (obr' 16) praoje jato zkofrekve lÍ
'e.íovsč' 

zo6iluje Epěú ííŽLéLo (rónového) Lbitočtu. l}od!ě veli_
L'ýn záponýD PředpětíE řídiď EřížLy Po.lúcBe pracovnl bod do
ltř€du příDé čá.ti chargLt€rigtiky clcltrcnly (obt. r4). Přivedeue-li

- ''stíý la

[r DldřLu sdÍd.vé n.PěÍ' Dě!í .. v i€ho Í}teu aaodoý proud
a v}ryolává Da EodovéE odPom stňd.vé !!pěÚ réhoi tve' avšak
tttll aEPliludy - tedy tgÍleÁé. v obÍ. 14 j. to tÚá'ončlo glsacky.
Ú!pořÁdá!í Pi&oEIch podaíd€k tohoto dnlu uuýáE€ Pr8colŤl
t}ídou :í. Yáiměno .i' žc stá'lý .!odoť Plond .ic do.ti 

'!ačuý'a Lolén táto iodíoty .e v ř'thu ltňdavého laÉtí Eě!í. st'lý aro-
dotý pŤoud .. !s Eodě cleldtolly měnl Ý tePlo' v t. w. ModovoÚ

't'ítu' 
lYjailtoÝsnoÚ v. vlttech.

---1---

oúr' 11'
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NÁPÁJENÍ

o.Lttoaly Poiftbují Lc .vé čiMo.ti niPětí. ( r.'.'hiÝ. L!ůody
D! iPtáwou t pellou Lodlotu jc tř€ba D.Í'Lého žhlvicíLo napětl'
Poněvadž i.ou Laúody !€PříEo žh!ve 

' 
nůžcDe použít .tříd.Ýaho

!iPčd' Prc .Eody . .tíÍicí DřížLy Potř€bujeoe Ý!J. DaPětí siejno-
snč!!ó a dosti lT.oLé. střIdavéLo Dapětí nel'e Použít' PoÍěÝódž
bychoa v rcprodutroru slyš.li jén .ilné bnčcní.

Můj'.m. použit lrřldavé 3ítě. u6íEe .i prcto .ťídsvé !aPětí'

'týš.né ttán'ío@átot€E' u.Eěnit. Použij.De k tobu.l.Lt.on.
Ly' v j.ií' baň@ j.ou Lbbě žbaÝicllo vláLla (ksihody) dvě eod}'.
N. rnody PřivádíÍne střídavé ĎáPětí' dodávaaó truaÍomáto.
rcn' a z katLody eLlthDky odebhámc uBEěrDěDé napětí' Ltoté
lThl.ďme Gltreb . tluEiýLou . dvěea eleLtlolFicLýbi LoDde!.

PrilcDÚE uleěměDí ié vI&tDost el€ktto!.k, že proPouštějí P.oud
j.n tůdy' ic-li D. iejich .!odě tl.dné na!ěií. B.z. 'Eě!y to PlsÚ
i pm rtřídaý prcud tcldy' pfijde-li ne oodu Llad!á prúlvl!. střídr_
vého DtPětí ! i!ú.fofuáto . zápomá Půlvlna cleLtlolLotŤ prcjÍ'
n€Útů'c. zttÁÚníne-u si u.ÚěřňoÝaď čiEolt 8taÁc&y' dortuemc
obr 15. Talovénuto urněEěDí říLóEe dvou.8rré.

Jcdna gDod. ploPouští klad!é Púlvlny ozltče!é ''+" á dtúú
proPu.tí oPět j.n Ll!d!é' svšá} vůči Původ!íbu ltpětí jBou Ýla6tDě

'áPoEé. 
T}.!o púLlvby i.ou o'!sčéíy +. N! }Athodě .lelttoÍky do.

.távlDc PÚl.ující stcjnosrněné !aPětí' Lt€É Po Projití ffltlačďE
čláltcln 

'ů.tává.opstr!ě 'vběDo' 
t Eůžeb. j. PovežoÝ.t !A.téjno-

.EčEé . Ddou 
'b'.t!ovoú 

.tříd.vou .ložkou. TaloÝého naPětí D'1.
ž.no Pto !áPájéíI !íod eléLtloEel pounit.

El.Lttolty llťové ayžadují Přibli'Eě 200 tž 250 v úodováLo D.pa_
tí, clclttoD}y btt riové m rž l30 v. Žhavicí laPčtÍ !€ řídí d&LE

PoPIs zÁPoJENl
ÚPlDé'aPoj.m PřÍooladčoéto dvouelcltroolového pňjinače jo

tbázoEělo !a obt' 16.
Čtýi mi.nDr zúř|.y ttDožňují pouát !ů'!éto .tupně i 'l Lu

vizby PřijiDač' s !!t Dou. vc zdíř.. 
' 

j. va'bt ildulúi!Ťí _ auto.
ttaufoEáto'oÝá, vhodná !Ýláltě pto posl€ch Ds L!átkých vhách.
vc 3Ířcc 2 j. Ýazb. PříEá _ 8alvslická' vbod!í j.! pro poďech
.iha EíltDl tT.íÁď !teic.. vo tdíře 3 i. Ýa'b. lcpacit!í' vhod!Á
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P.o Poll.ch naně ntcna ry!ílaď !t!Íic.. Koncčlr v. 
'dířc. ' 

J. L..
pscitDÍ Ýg'b. zcsl&bclB LoDd.Eárorcn c 'l. Jc vlod!á Pro Poll.ch
při BilDlÉE ruš.Íí .ou.od!ÍBi r}ilači.

Pto 
'běnu vlnoťch toz6aLů j€ Pou'ito rýněnnýcl cívcL L

(ob!. 16) & dvěma odbočka'li. Ns odbočLu b|íže u.nněného Lobcc
je připoi.úa Larhods d€tekč!í €I.Ltro!].y s na dnlou odbočLu Lolt_
d.D.átor P'o jeE.é hdč!r.

cívky .€ vinou Da nosnÁ tělela (foú.řy)' Ltérá E&jí čqř!ofič|.o_
vou pttici '. staré elekt.onky. Krátlovloué cÍvLy re únou ze rilného
drátu' LteÝ L tčlesu špátnč přiléhá . Dohl by Po naviltutí 

'Děnitavou polohu. To by bělo É D&led€k zněíu ildukčao.ri c'vky ! li'
dční by re pozměnilo. Před vinutín 'ůřejcbc p'oto dút asi ns
50'_60'c. Pň téio teplotě jej ješrě b€z nebe'pcčí PopráIcll udtžíEe
v m.e. Eotlýo drátcb cívku DsvineDe ajejí koDc. dobře zajistín.
pr@t.čeDím otÝory Ýe Íorncn. zchládDutíE zktátí drát svou déllu
{ Íotner dokonsle ob€Pne. TíE jsE€ cívku 

'ábe,pcčili P.oti !áhod!é

'něíě indulčnosti. odbočtu pro k'thodu t}Ý€d.Ee Připáj.!íE
dsb!ího dtátku pŤávě tak' jako odboěLu Pto Lond€D!Áiot icEného
ladění. U cíveL PN dlouhé' atř€dd ! Lrót]é Ýlny od l00 do 20o E
muďEc odločky Ptovélt hned při Dal'íj€uÍ cíÝLy.

Počty záútú cÍveL j.ou uvedcny v t.bulcc cÍvel( (.t'. 25) sPolu
s tlouĚťlrcu dtátu a PniDěreE fo.een. PoužijeBe.li Pto cívLy jilaho
p!úÚěru folncr než bylo ryzkoušelo' PaEttujeE.' ž. Pň BenaíD
PrůměÍu búde větší počet závitú . b.oPek. odbočky pak awllno
tTvé8t 

'Lu!Do. 
Kathodová odbočLa uuaí bfi v bodě' Ldy zpětuÁ

Ý&b. .Polthlivě n.s.'Újé po c.lém rc'.thu. odbočk! Pfu Londeb-
.áto! jcmého ladění ie leE' }d. do3áhíob€ u.Polojujícího &Ú!ého
laděíí.

cívku l.díb. hlahín l.dicím kondeMítoEb c 
'' 

krerý j. L c.lé
cívcc zspoi€! PÚalelDě. JIn ladíoe na ďou!ýcL a sťedních vbicl
Po celén tozsáhu a m L'átkých Ýlnách do Páina' v€ LtetéE potoD
hdíne Lobdensátolem c 3 Pohodrběji. Pou'ij.n 'li ]oDd.!.Átorrr
c 4 o eeu!í LaPacitě' zltítí se tozsá! u delĚích vb (!ižšícl Leitočtlj'
B PIo přrkrytí všech rc'sahů budebe Potř€bovat t'í@ cÍv.t.

Nápětl obvodem 
'c3aí 

lTlsděného Lnitočru i€ Pňvedelo to!-
deÍsátoteE c 5 ns mlí'Lu dctcLční eleluonln zapojeDé jlko Eríž.
Loť détfl'|oř. zpčlDáv.zbAj. 

'.poj.b. 
v Letbodě odbočLou b' cív-

cc 
'. 

fudí e veliko.ť napětí.tÍEicl giÍ'ky. slouží t romu potcacio.
Detr R 2. PoDřvád' D..líďcÍ dří'k'u bůžo bí Přiv.dfDo v robto

'.Poi.Dl i.! 
tli !.jyýto l20 v' i. Potclciotrr.t.u n 2 předř.ren odPoř

n 3' Lt !ý t !!o požadlv.k .plňui.. Á!i Pň Pbéo }"}'toč.Dí Pot'uďo. '
Ecrru .něŤen k odPolu n 3 nePŤo.touPí nápětí dovolcnou horla'tu.
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Kdybyclon odpor x 3 ncr.Poiili' byle by .rhi.í Elí'La Př.tlžeDi
a.elcltroula by tlPěla. Á}y laslzovfuí 

'Pět!é 
vr'by bylo 3!a'ší

. rovDoněmějaí. jé poleD.ioEelÍ x 2liDfómí.
KoDdcD.átor có Íváď tf.olofElv.Íč!í LEitočct L 

'.ni. 
Zbytcr'

Ltc!ý by zů.t.l '! Lold€n.Átoreb c ó' od.lt.ňuje ví rluEivl. lpolu
r Londcneátorcn r 9'

N. odPoru R 4 vznikó průclodern uodového proudu rrňdevó
ní'LofreLvdtčDÍ mPětí' kteř ie LoldrD.átor.n C 8 přcvcdeno
L Eřížc. druhé eleLtlonky. odpot x 5 uzavírá oLru} ne'i nřížkou
. LatLodou. odpor n ó je tlunicíE odPoEE a '!Ee'uj. 

vl..tDIEu
l@itáď (o!cil'cíE) DízlofreLvěnčnl.leltronky. Mlížkové Př.dPěú
elektro*y so 

'ískává 
(Průtoken auodového proudu) na Lattodovéa

odPoru R 7' PřéLl€uutéD 'LovoltoÝň 
el.ktrclytic!ýE Loúdoftá.

to..m clr. stíDicl břlžLa e !aP3jí Př€3 odPor R 9' kt€rý Pto ni
uFswje !sPětí. PŤoti 

'enijc 
blokovóuaLondensátor€E c]2. v !!o-

dovéD příÝodu ie ápoj6 odpor&.l0' na ktcrén vailó !tříd.vé n..
Pětí, .ouhL.né . naPětíD nodultč E. Toto alPčú jc pfivcdcuo kon-
denrátoreo C 14 do ducLÁt.}. Patalélně L odpon R 'l0 j. Připoi€d
}'oDdcMátot c.l3' oEc'uiící !Tšší Lniročty . tíE i n.příjeD!ý šuD
. 6yč..í. KoDden6átor c ]4 boď být ýyrcbcú Prc ýylolé o!pčtí' PoDě.
vadž pfi jeto Poruš. (p.obití) bychon dostali Př dotylu chA6.i.
(Losila pií.troj€) ráDu ele|.tlickýD PtoudeE.

v raPáj.cÍE přívodu pro toÍ@ť .tuP.ň ie tď.zaÍ t1"iD!č'
kt !ýn l'. l.y?ojit ko!.oť ltuP€ň vc ch!'ílí.h' kdy !épolloÚcuím.
a chceEe' .by etékt'o*a !ůstál! Dsžhtvela a tedy ihn.d lchoPu.
dllšího PEvo'u. Nipětí p.o nlpÁieD' det kční €l.ltoD}y jc jcěti
qhltzoÝáno odPot n R 8 ó Londen.áto.en c ]0. Toto uodové ú.-
Pětí .. !ovyPÍ!á' Po!ěvadž deté|.tot jé citlilý ná t€pehó !bě!y.
Pá rypnutí .lékttoú! čáltéčně tachlÍdÍ. . po !'PDutí bycboE
lePňjíEďi PŘdríb nsl.děný signál' ále nueli },ycloE dolsdit'

v._ verLovén PřÍstrcji 6e Používá n! kon.ovéE stuPni louěž
racolroGclocnčDl P.Drody' Po!ěvád' ÍG PředPoHídÁÍ Po.l.ch í!
eluchátla. Zájenci' Lteň chtějí podoucLat raké Da reproduktot'
mohou použít ýýLoD!6 koícové olelironly' na Příklad ELll. zspo-
i.n' ! hodÍoty e poton D.Pltmě 

'EěDJ' i.} jc uv.dcno na obt. l7.
Y llodovén Pňvodu j. 'aPojen ť.topď trfuíomátor . PribárDí
inpcd.ícÍ ?000 p (pro eteltronlu ELrr a jí podobÍé). Lt.rý při!pů.
robujc dpanický rcprcdu}ro!. l'ožno6t PřiPoj€Dl ltuchátel ''Lrávt
'scLov'Í!. Kmit.cí dvku EPlodultoru přiPojínc př.. rTPin!ě'
abycbon j.j Dohli při Posl.cLť na .lu.hátL6 odPojil. zdroj Prcudu
(.liDi!átor) buí všal větlí Loícové elelt ole odPovíd.t' t. j.
úuí být.cloP.n dodat větčí Prcld.
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Přiiiaač ryžaaujc zdÉj Íapěrí' Lt€rý dáÝÁ Přibli'íě 220 !č
2s0 v .t€jno@ěných pro Dapájetú lmd a 6'3 v střídaťch plo
žhavení elektmnrk, L Dě4už je též připojen! žá.ovl€ pio osvětle!í
rtupnicc. Pro Přijináč .e dvěDa eleLtron}sni EFtz lTžadujó

'drojé 
250 v/ro EÁ a 0'7 Á pň 6'3 v. PňjiEač s EFl2 a ELll ry'

žaduj€ Ždroje 250 v/45 bA a l'5 Á při ó'3 Y.

I.

c 15 _ viz obř. ló
c ló - 50 pFl r5 Y .lo|(tro_

R ll - 1000.o

R 12 - r50 O/r',V
R13-100!?
Rl{-0,8Mí)
E lt - EL3, ELll,

EBL2I, AL4 D.bo

ObL 17

MEcHANIcKÁ sTÁvBÁ

PřijiEač Post!úné !a Lo.tr (chaBsi.) 2e žélé'uého Pl€cLu tloušť-
ky l dn. otvořy vyřcžcnc Poďe Pouátých 8oučfutl. Po ohlutí
bočoých střaí Lostiy budou jej í rozněry přibliž!ě 230 x l20 X 40 D4'
Kondensáto! c 4 uElstíEe doptoBťed cLesi6. Kondénsátot c 3 ÝFa.
vo od běj a pot.lcionet! R 2 nalevo. C3a R 2 budou 6oum&íě Poď.
€tř€du. cív}u -L spolú s pFuí .l€Ltloúkoú EFt2 umístíEe poblíž
obou ladicích LondenaátoÍů. o6tst drobDé součá8ti j8oú upéhěly
uúitŤ kostry. velké součásti uPeúíme k€ kostře přích}'tlaEi B pm
dmbné goučásti vhodíě ro'bístíne !ěLolik ÚoatážÍlch bů6ttů.
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Smřímc rc o pcwou moÍtáč' Íby ott .y vDillý Pohyb .oučí!t L
netozlarloval laděnÝ obvod-

KondeBátot c 4'Ýyb.víÚo Prosvětlelou ltuPDicí t Přtvodcú' lby
lBdětrí |,ylo j€E!ější. Kondea!átoŤ c 3 může b'?t bez př4odu i do_
ltačí velký knoflik s.Poňocnou stupnicí. J€ PochoPit.lné' že převod
u tohoto koídensátoN umož!í Pohodlnějši laděúí zÝIáště na batJích
vlnách (na rfčších knitočt ch).

Ná kostro příatÍÓjc uPevníÍoc púel s olénken Pro BtuPnici kou.
densátoru d 4. ProstředoictvíE PÚ€lu mů'emé přípldÍě .elý píji-
mač v6távět do vhodně úpráv€ré skříD}y. Nes4íE. ově.m zsPoEe.
noút na tot že cÍvky jaou ť!rěnné' Je prcto vhoduá Plecloví.křínLa
. otevíracim úk m. Plcchová skříň naÝí. odstňuje celý Přijiň.č'
takže PřijíEá s}'ut€č!ě je4 to' co Přivódíur do !nt€n!í 

'dířky.Zdroj DaPětí (clibi!átor) tr.stávím. m.polečíoú kost . přijibs-
č.ň. Jedn&L prcto' gbychoú bohli pňjinsč nlpáj€t z jaldho&oli jn
Dého zdro.ie (v lřípedě Přeruš€!Í dodávky elektrického Ploudu D. Př'
z skumulÁton pomocí vibÍačního bě!jče)' jedÍa} 

' důvodů el€Lttic-
Lých. J€-li totiž síťový tr@6ÍotEótot Příoo !6 ch...is' způsobui.
jeho Ea8letické pole bfuč€DI det.kčnl .lektronky. zírcvéň působl
lcpŤÍ'nivě .hvěĎí třan3folmátolu' jeLo 

'úáčEé 
ttPlo ! bl.wě tePlo

urněrňovací elckttouly.

zÁPoJovÁNÍ
ňftí .e, ž. dob.á r.da j€ !!d 'lito' TěÚ, Lteří doPosud PňjiDiě

D.staÝěli' chce auto! Po.kytnout učkolit rad' .by 6. }Tstříhsli
Pndích .hyb' nebo je one'ili Al6poň ns nejloenší eí!u'

Než zaPoč!€Úe se 
'tpoiováaín' 

oblreslcue gi zaPoje!í Př'ísttoj.
na nláětíí papí.' To proro' ůychon si ncau'eu děht 

'n.čky 
tl!

tiště!éD ttPojeDí této btožury (obr. 16|
PňpBÝbé .i rcztoL kataíuoy v lihu (.tičí denstltovaDý Íh)

a očiBtěúe dobře hrÓt €leLtlického Pajedl..
všechny Ýětěí součálti uPewěme nechsEicky !i ch6!i. t ostatll

dtob!ó .i poloŽlm. n. dos.L ruly' nejléPc tBL' aby jejich bodnota
byla ihned viditehá.

Pre úPlré 
'tčát€č!íky 

je Dt obt' l8 uvedeno moDtížDl 
'aPojcní'které vyzÉčuje vedenÍ 6Pojů a Ťozlože!í .oučástí.

Ke spojování používáné isoloÝeéLo nčděného vodič. o Pťůnčn
.te6poň 0'5 úr. Iíísto ilolov.ného voďč€ EůžcÚe použít holého ně.
dčného &átu' na Lteý navléLáDe ilol!čDl tnbičLu (buží'tu).

NéjPB. ztPojíoé žhtÝení el€ktto!€k ! osvětloÝlcÍ žítovly. oba



vodič. 
'lřoutíÍr6 osto.ítovou aňútu)' gby .o i.ji.L b!8!cťc}é Pole

v'tj.b!ě ruši}o. Pota 
'tpojíDe 

vlechDy u@Eňovlcí lPoj€ Pcvně
nallontovsných součástí' Jaon lo c 3, c 4. c7, c ]], c12, R 2, úhL-
veDl s cÍvkt 

'' 
EsP' obj íEka prc ni. všechny apoje' ktc.é jsnc prÁvě

Prcvcďi r.}zí.čiň€ barenoú tÚžLou (obtáhnutín) v PooocnéE s.
poieDí' Lt€rá jBmc si naLreslili (podle obl. 16). z.Pojujcne oknh
koncovó elektro y. Poč!.ne anodoýoi Přívody' PsL siínicíni
mřížLsEi' lglhodaúi s řídicÍni nřížkaúi. Yš. si ryzDačíne do Pří-
mčníbo zaPoje!í Pň v-fznačování dÓbře 3tud jcúe' co jsúe vlÚtoě
zsPojili a Hlhě odkud kam' ůycltoD Da nějský 3poj lezaPonněli.
Mů',m€ PŤitrcčit k zápoiováDí det€kčDí .l.ltro!ky. Počnené oPět
.nodoťni Přlvody 6.Lo!číEe EřížLoYýni. vf tlunivku pňpójÍme
až ÚLolec' .by.hon ji pň dalěí Ptáci Dáhodou DcpošLodili. cíÝLy
ngvincne' !ř .i bud€n. jisti lpŤál,'rou činfultÍ oboll elcktroíck.

UVEDENI DO CITODU

Př.d pŤElE zaPoj.ďE Pmudu *oDtroluj€me ještě j.dnou' Alo
oP!.vdu důL|gdDě' všechny .poje' zd. souhlá.í .. 

'tpojeoío 
(obr 16|

Koltelu PrcvádčjE€ t{dy poďc rcLematiclróbo zapojení' D. Podl.
noítÁrního pláuLu (obl' l8' 6tr. 28). Naučín€ se talr snadoo a rychle
nepouávat ooltÁžlího pláolu a budeme li v budouclu moci pD-
pojit Poďé .cheEďickébo 

'aPojcaÍ 
i přístrcj. .ložitější.

Do piíBýo)e be' ď.Irr'oBk zápojífu. lejdříÝe jen žtsvicí laPětí
oevědovaď žárovLa nul norDálně lvítit. PřiPojíme anodoÝé napětí
(250 v| Jé.li ól.!Poň žhtvicí oktuh lPráraě 

'apojeÍ' 'ůstano 
žáÍoÝLa

Domólně .vítit. Do6távÁ-u se ill(ouLoli c.'tou (chyb!é 'aPoj.úvad!Á .oučáBt stP.) snodoÝé Dapčtí do žhavicího ok'uhu' žárovka
!hoří. Pochopit€hě jé přii.téInějlÍ .Pálit le!Ťou ž,írcvlu než drahé
€l.LtrcDLy. sr'ítí-u žá'otL. 6PráEě' Přeloltldlujcne .téjno.oěF
nýo voltE.rt q 

'aPoje!}.D 
nt ro8sL do 300 v. zda je Lladoé na-

pětí oPtlvdu reD tam' Lde há bí' t. j. ng anodách a .tíuicích mříž.
Lá.L .l.LEon L (Děříň. D. objiELách pro el.ktronky). PŤiton vy_

'lou!í@.' 'd. Pot !ďoD.r! R 2 spláwě púlobl. Pň otáče!í ve !Eě-
nr hodiloÝch tučič€L tná n.Pětí ltouPat od doly áž a.i do l20 v.
Nryěú n€.EJ bÍ !a P*'ní Eříž@ druhé EFl2' i. i. na Londe!.Átořu
c9 lcbo ie odporu n5. 

'. 
Loúd€n.átoreE c lr'' i i. !t výaodu Pro

.lucLÁt}.' PřitoE s. Přc!vačíD.' zd. !.}Tirgč eaodového lapětt
prc koucovou clclnoaLu .pÍÁÚě ryTí!á a zaPíDá. Můžeb€-li Děňt
jéště .rejnÓaněÚý PŤoud' zsPojíEc Eili.bPérbet! do pŤÍvodu mezi
.liEiÍáto. a pňjiEsč. Při Ýyjolrtých .lcltrob}ácb . PotEcio@tru

't

I



n 2 ýytočcnáB ke kladnéúu !.pětí !r..bí téci Ýětší Ptoud než sBi
3 nA' nax.4 nA. Tcče-u Prcud větší' euíne ná.,Ít vad!ý |.onde!.
sátor' }'t€ý P!oPou}!í. Ploud koítÍolujémc až ali za p'ůl hodiny po
zaPlutí !aPětÍ, lby elektrol}.lický koldolsátot c ]0 Eěl možlost sé

tllazují.li dolavadní zloušLy ú .PtáEé 
'apojeDí' 

záltdíE€ Dei
PBc koncoÝou .lektrc'kú E2 . připojíEe sluchátka' případně rePlo.
dulto!. voltEet.ou (rozsah 300 v) 

'LontrolujcÚ. 
zloýu naPětl n!

alodó o M Blííicl mřižce. Bude ny!í PodststEě Dižší' Po!ěvadž od-

PoÍy n 9 a n I0 tečc proud el.ktrcÍky t BniLá nt íich úbytek na-

Pěď. Měli bychoE naEěřit laPětí uvedeué v tabulce napětí nlže.
volta€tÍ Př€pÍeee u. ro'6áh do 6 v a zběříDe bÁpčtÍ Da ksthodě
clektloÍky. Mí opět odpovídat údaji v tabulce u!Pě!í. Pfi dotyku
P tu ds Dřížkú ele|.tronky e nusí ve sluchátkách o,v.t slabó bru-
č.DJ. To DíE říLá' že el.Lfolká p!ávděpodob!ě dobře placuje. Zs"
.sďúe dctekčĎl el.ktronku El. Po vadž dogud o€DáBe cívly' bu-
síne Latlodu elekttonky p.o'etíbně sPojit s kostrou. Provedeue to
.!td!o .Poje!íE aolenní zď;Ly I .. 'dířkou u'e@ňovact Př.|.o!.
troluieEc LlcdÍí nrpě!í Dr &odě ó ltíDicí Etížc. €leLtrolLy El.
Při dotyku Ptstu !a Pteí DřížLu úusí 6e 'c .lúchátoL o'vat .iI!é
bručcnl' LteŤé m,ůžemo co do.íly ovlivňovat pot€lcionetro ft 2.

Po těchto 
'toulLích 

navileo. cívk''

NApětí n. ].oldéBátoru c l0 ná být 2l0 v (Při vf peDtodě jáLo
E2). Měleuo písttojeE 300 J2lr v.

Eodnory v tábúl€ platí pto síťoť provoz g pň Dtpájecím laPčtí
přibliřď 240 .ž 250 v. Dovoleíé odchylly + l0% nej8ou ŽáÝ.žné'
Při DěřeDí Přístrcjcú DeÝatué jskosti DaEěiíne hodoory Pleváž!ě
r!ent'' .!i' to bude lnít vliv Da .p!áÝnou ěilno.t pňjibtě..

Tabulka napětí a proudú

Er ó5Yll0Y1 - |- |- ]!ě!něPř.dt)!!.e

25oY | 6v 13ó -Ál4 oA I Při Pouád L@cG



;j",c,r

4,.

cÍvxY

- 
o lo-,-j.k buáu-" 

"í"}y 
vilout ! Da jůé tostry, byla jin řfč.

Z uwdené tabul&y at dowíD., kolil závit'i jsLého d'6tu iud;u j€d_
bot liÝé cívky Bít ! Lde budou odbočky PŤo L'aiLodu e prc londeuátor
jé@ého lsděDl a jrl' budou zapojeaý i, prtiď od eleitroa}'y.

t) Plwl hiÝ. 70 
'{Ýiiů, 

dmhí 60 ldí'rvě:

') Přv!í t.iva 50 
'óÝitů' 

dEh6 12 E''oÝět

) holý.

),

Tabolls ďv.k

.ž.J

l.

2.

0,2r)

0,2!)

0,3s)

0,89

3y,

50{t-

+'z Mc/e] la 
|0,3ú) | '%l - ]3ó

Íll, "*] 
o'ir,:.l | 1] a izl

3 | 1,s., y2lt 121



Pn'nI prací po ngvinutí clvcL i€ l'}zlouš.Dí .P'íEého n!.!ŽoÝÁní

'PětEé 
vazby. ZLoušíEe bez přiPojené ant.ny. zaarzujeEe PostuPnč

j€dnu.íÝku 
'á 

dfuhou g otáčením PotclciometE n2 zjiřťujeb.'zda
tpčrní vazbt uósaluj. Po celén ladicÍn ro'sahu. Nasazení zPětné
vazby se pojevújc vé 8luchátlách 6l.býe klaPDutím. Yazbt nu.l
!.sadit měLce' to znameDá bezjBkýchkol jiných Žjcvů. v nístě Lde
na.Ádilt' busí také vy.ádit. Nell.li romu t.L' íutlo hl€dát obtflle
chybu v cív@ -L nebo vyzloušet nejvhodnějšl velikost kotrdeD.Átoru
c5 nÓbo C ó' příPadně odporu Ri. vsda bůŽ. b}í i jinde (Ú Př.
v eleLtfuŇ.). Tyj.ou však velni řídké & lzcje těžko PoPs.t.

Totéž lT'koušíb€ . ant€nou Připoj.oou do vě.cL čtÉ zdlř.k (po.
.tuPDě od ] do 4l vždy musí vlzba 3Polehlivě ná.adii. Při laladěíI
!t Ýysítcí steici ozve e Po n!3azení vazby pí!}or. T.n uDožňui.
PoBlech DeEodulov!.ých iele$lfnícb 8igÍólů. Posl€clr a 3eleltivits
i. .€jvětší' j.'li Pot.lciob.tt R 2 těuě É€d bod.b Dasleď 

'Pět!é

cEJcIIovÁNÍ

Po!ěvadž chcche vždy nsjít hlcdanoú ltÉíici.Íadno a lychlc' i.
tř.ba oPatřit kolden!átoř c4lluPlicí Ds tteté bude buď iedi!á
stuPnice dílLová' nebo iÓlik 6tÚpnic' kolik náňe cívck. Tyto stup.
Dic. o.načíbe Přímo v tnitočtu (v Lc/s Pto středDí vlny B Mc/. P.o
ltátka vlny). Použijen.-ti 8tupni@ j.diné' busÍnó Bi k ní 

'hotovitcejchovní L'ivLy' s to P'o k&ždý Ez6ů xlíšť. Na Llátlých vlnách
náne 

'apo'ie! 
též kobden.áto! c 3 Pto usnadněné laděDí Můž€Ec

j€j rfbavit 
'ončž 

6tuPdc' Debo alé.poň Luofitch s několika dilly.
Áby.hom nohli doltdovat Da obě stliln o@jchuj€E€ stupDici Lon-
de!6átoN c 4 při otevře!í Londeb6óloru c J ía poloviDo.

Přésné c.jcbovábíncl'e Lcz Pomocného rysiltč. Ptové6t. Přůližné
c€jchovánJ Endemc P'oró.t pomocl jiíélto Pňjin!če .e 

'Pět.ouvs,bou'který bá 6tuplici. NejléP€ se L tomu hodí továmí rýobek'
Ú DěLož 6tupíic. vždy irochu souHasí. U ponoc!ého PňjiDač. D.-
sadíme vazbu' čÍmž z něho vzÍikne mslý v''silsč. Ptovi6Ófuí a'Fílací
inteíou budé PřibližĎě l m ďoubý d.át' tasvnutý do et.DDí'dířlry
poEocnéLo Přijinače a vol!ě Polo'.íý na stolc. Podle stupnicc na-
ládiúe !čj Lý lmiločet a 

'ach}'tíně iej na .ařen PřijiE.či. Nfu.-
dÍÚé !a Děm roaněž vaŽbu a lYladÍn€ do nlloÝých 

'átnějů. 
To

tnanená tam, kde hvizd 'nizí' IÍ!i'd ie nejplle vyloký' .tÁI. kl..
.á' až Ý j.dnon mÍ.tě zc.lá zmizíi PaL oPět od DejnižšlcL LEiťd
(hlubolý t6n) ltouPá L rylolýn. Na stupni.i 6i v}ŽlsčÍBc @u-
hlalDý kmiločet se stuPDicl poEoc!óho Přiiiň!čé. Na Lr'dén roz.

26
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6sLu vyňačíúe !ěLolil bod'l, lbychoE Děli ale.poň Lrubou olietr-
ttci. PoužijeEe'li @jchouích Liivek' rYznačíEe DálAděÍý Lmito.
čet v sou}tasu s dílLee stupnice.

Pň cojchování ponocnýn q'silačen přiýedeDe sigDál Da zdířLu 4'
kdy ie va'ba s Ponocným vysiláč€n uejvohějšÍ á obvod Přijinečé
néní ovlivňován kapácitou PřívodtÍho kabeiu . ťstupbí kapácitou
Po4ocDého vy6ilače. cejchoÝání prÓvedeBe lejlépe s \TPlutou
bodullcl a PiijiEsč vylaďujene do úrnoťch ,áŽtrějů.

zÁvĚ R

Nq ukonč.ní je dobné Poukátat Da to' k č€Eu Důžéne přijinsče
Použír. KIoúě lolnálního poslecbu lozhlsoťch stmic lze Pňjíbat
stslice, placujÍcí nemodulovauou tele8rafií. Toho dosáhnen. po na.
.ú.n1 ,pětné va,by, kdy signály pí6lají a jsou dobře alyšitebé.
výšLu tónu můžem€ nďídit oepatEýb Ťozladě!ín PřijiEaóe na tu

ŠpojíneJi aotenní zdířku , s uz€DňovscÍ 
'dřkou 

bez použití cí
veL' bůŽ.bé pŤijimače Použít jako íízkof.elv€něího z*ilovače.
stnál z 8la4ofolu nebo jiného zd@je přived€ne !a nříŽku rl€k.
ttonly E] (núžeúe 6i ji Ý]ryést na samÓ6tarnou 

'díř}'u). 
Hlssitost

řidíbé potelciom€ttem R 2. Tato úPlava je Ýhodíá Le lLouěení gŤa-
noíolových přénosel. ocejchovaDého přijiDače Le dobřé použít
jlLo Eěřiče Lnitočtu' Pro počátcční p.áce s dostatcčnou Přesností.

Násádíne-]i zpětnou vazbu a do zdíiky 3 n€bo 4 zlsuD€Ee áai
l !i 2 m drátu' hůžeÚe přijinač€ PoužítiaLo ldroje vysolofrekv€trč-
Dlho Lmitočtu (jako ponooéLo rTsilače) a vyvážovlt Podte !ěho sú-
P€.hety' ktété bájí €leLhoDkový Debo jiDý ildikáto! laděnÍ. suPer
h€t bé' ildiLáton ladění !él'e tíDto způsobeb nryažovst' po!ěÝadž
!áš .'pomocný iT6ilač" dodává j€n íébodulovaDý Lmitočet a ' re-
Ptodukton qŤažovaDého přijimače Dic DeslyšiÚe.

Je-li stuPlice superhetu Lotova' pak ó d musí souhlasit předevšíB
v3tuP!í oknhy 3uPelhetu' Z lornáhíLo ponocného q'silače přivt-
deDe ná eteDní zdířku superhetu vbodně 6ilný 6jgná] a anodú 6ně-
šovsře (oýiláto' je ÝýszeD z čiÚosri) piiPojiDf př.6 l'ordeDsátor
l0000 pF oa EřížLu élel|ŤotrL'y El laůebo přijinaře' zapoj€Ďébo
jako DízloÍrekvéíčDí z€silovač' Pňjiútč PaL pr.cuie jalo aP€lio-
dický ,é6ilovač (si8nál z poúocného rysilače nu6í být pňtom iano-
ď€jně Dodulovaný).

Až si postávíme větší Přijibáč, nůže potisovaDý piiji@ač slou'it
j.ko tkušebď jed!ot].a' Pro lrterou nalezneme vždy !éja!é pou'itÍ.

I
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KNlŽ N ICE RADIOTECH N IKY

Jiř'Miut.Ec
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