
PŘIJÍMAČ R5A

Obr. 2. Umístění ovládacích prvků na předním panelu přijímače R5A
1) anténní svorka, 2) zemnící svorka, 3) upevňovací šroub, 4) typový štítek, 5) držák, 6) stupnice, 
7) tlačítko osvětlení, 8) mechanické doladění stupnice, 9) tlačítko voltmetru rozsah 1,2 V, 10) tlačítko volt
metru rozsah 7,2 V, 11) laděnéní, 12) zdířky sluchátek a linkového výstupu, 13) přepínač rozsahů, 14) 
ukazatel stupnice, 15) přepínač provozů, 16) nf zesílení, 17) kontrolní voltmetr

odstínem. Rozměry: šířka 370 mm, výška 153 
mm a hloubka 320 mm. Hmotnost přijímače 
bez příslušenství je 13 kg. Teplotní odolnost 
je od -25°C do 40°C. Požadavky na kvalitu při
jímače (odolnost, otřesy, nárazy, pády apod.), 
byly stanoveny zvláštními a všeobecnými nor
mami.

Dodávané příslušenství bylo: antény dlouhá 
drátová a prutová (svazková), šroubovák 
a klíč, dvoje sluchátka o impedanci 4 kilo- 
ohmy, skříňka se zdrojí-akumulátory a dva 
přívodní kabely s „leteckými" šestipólovými 
zástrčkami, zajištěními proti samovolnému 
uvolnění. Krabice s náhradními a záložními 
díly obsahovala: sadu plynotesných niklkad- 
miových akumulátorů, PKJ 832 kHz, 7 elek
tronek, 9 tranizistorů, 6 žárovek, 3 doutnavky 
a 3 ovládací knoflíky.

Na levé horní straně přijímačové skříně 
je připevněn úhelník pro prutovou anténu. 
Na předním panelu nahoře odleva nachá
zíme: anténní svorku-zdířku na izolátoru 
z vf keramiky, zemnící svorku, záchytný 
držák-ucho (zde pozor - berme držák zespo
du, jinak se těžko dostaneme z jeho objetí!!!). 
Dále to jsou třemi pružným gumovým těs
nícím krytem - ne ale u jiných výrobních sérií 
-ochráněná tlačítka osvětlení stupnice a kon
trolního voltmetru pro rozsahy 1,25 V a 4,2 V. 
Uprostřed je stupnice se šroubem vpravo 
k jemnému mechanickému doladění stupnice 
přijímaného kmitočtu. V dolní části panelu 
je jemné a hrubé ladění stupnice v jednom 
knoflíku zapínané povytažení zdířky pro 
připojení sluchátek. Jiné provedení má zvláštní 
kulaté šestipólové přístrojové zásuvky 
s pérovaným víčkem (Sach.Nr.064.00 - 0001). 
Asi uprostřed je přepínač rozsahů otáčející 
karuselem, vpravo od něj přepínač provozů, 
dále knoflík nastavení hlasitosti (případně 
ruční vf zesíleni") s tahovým vypínačem a čtyř
hranný miniaturní kontrolní voltmetr, výrobek 
METRA Blansko, (22x22 mm, citlivost 500 
mA). Uzavřením víka se přijímač automaticky 
vypne - víko tlačí na knoflík hlasitosti.

Samostatná baterie B1 napájí žhavení elek
tronek 1,2 V/0,4 A. Druhá samostatná baterie 
B2 sérioparalelně zapojená 7,2 V/0,15 A 
napájí obvody osazené tranzistory, t.j. druhý 
MF zesilovač, nf zesilovač a napěťový měnič- 
transvertor, na jehož výstupu je kladné 
anodové napětí 60 V pro elektronky. Vf stupně 
jsou osazeny elektronkami, druhý směšovač, 
nf zesilovač a měnič mají 9 kusů Ce tranzis

Obr. 1. Přijímač R5A zepředu. Zásuvky pro připojení sluchátek nebyly určeny pro provoz v ČSSR.

Přijimač R5A byl vojenský, polní, přenosný, 
malý krátkovlnný komunikační přijímač, s 
bateriovým napájením. Může být používán 
ve stabilním - pevném i mobilním provozu. 
Pracovní rozsah má od 1,5 MHz do 22 MHz. 
První zpráva v dokumentaci o zahájení jeho 
vývoje je z roku 1959. Rok výroby 1962. 
Vývoj a výroba byla zahájena ve „VEB 
Entwicklungswerk-Funkmechanik Leipzig" 
(Vývojový závod - Rozhlasová technika 
Lipsko, býv. NDR). Do ČSSR byl dodáván 
s popisy v češtině, s našimi normalizovanými 
vojenskými samoupínacími zdířkami a s ně
kterými součástkami TESLA a METRA. V naší 
armádě sloužil řadu let. Před pár lety byl 
z armády převeden do radioklubů. Amatéři tak 
získali za výhodnou cenu (kolem 300 Kčs) při
jímač, který, byl-li v pořádku, překvapil svými 
parametry.

Jeho rozsahy v MHz jsou:
1. 1.45 -2.4
2. 2 .2-3.75
3. 3 .6-5 .8
4. 5 .6-9 .2
5. 8.8-14.3
6. 13.8-22.5

Přijímač umožňuje příjem signálů A I, 
A2 a A3 (podle CCIR) pomocí složitého tříseg- 
mentového přepínače provozu. Je ur-čen pro 
nepřetržitý provoz s minimálním ohřevem 
součástí. Pro příjem A1 a A2 je použit ves
tavěný tónový filtr. Při příjmu AI je použito 
dvojí směšování. Dále má vestavěnou 
napěťovou ochranu, takže může pracovat 
v bezprostřední blízkosti vysílače, případně 
v prostředí s elektrostatickým polem. Vlastní 
napájecí zdroje - akumulátory, nejsou součástí 
přijímače, jsou umístěny mimo v pouzdře a s 
přijímačem jsou propojeny kabelem. Akumu
látory B1 a B2 vystačí svojí kapacitou 
na 24 hodinový nepřetržitý provoz. Pracuje-li 
jako stacionární přijímač, je napájen z cizího 
vedlejšího zdroje s větší kapacitou.

Precizní mechanický převod ladění ve spo
jení s dostatečně dlouhou (okénko 190 x 32 
mm) stupnicí, umožňuje velmi jemné a hrubé 
ladění a odečítání. Přesné doladění se děje 
mechanicky, zatlačením a manipulací za

puštěného šroubu vpravo vedle stupnice. 
Princip je podobný jako u přijímače R4.

U hrubého ladění je nepatrný mrtvý chod, 
u jemného ladění mrtvý chod není. Poměr 
převodů je u jemného ladění 720:1 (!)
a u hrubého ladění 11,1:1. U nižších přijí
maných kmitočtů je vzdálenost dílků stupnice 
10 kHz, u vyšších kmitočtů 20 kHz až 100 
kHz. Vlastní stupnice na pásku 10 mm 
širokém je nanešena na světlém matova-ném 
bílém podkladu, neleskne se a neodráží světlo, 
neoslňuje (a v případě potřeby) je osvětlena 
zmáčknutím tlačítka. Osvětlovací žárovka 
(„sufitka" 12 V/3 W) se pohybuje - je unášena
- nad stupnicí spolu s ukazatelem, takže při 
ladění vzniká zajímavé a důvěrné osvětlení.

Vstupní obvody, t.j. vf zasilovač, směšovač 
a pomocný oscilátor, jsou umístěny 
na otočném, zakrytém a stíněném bubnu-

karuselu. Dodrží-Ii se mazací předpis, pak jde 
mechanika „jako po másle". Pozoruhodný je 
„věčný" náhon stupnice z tenkého fosforbron- 
zového pásku, který současně unáší stupni
cový ukazatel s osvětlovací žárovkou. Ostatní 
díly přijímače se dají pohodlně vyjmout. Proti- 
dešťová konstrukce přijímače je vyrobena 
z lehkých slitin. Panel a skříň jsou stříkány 
kladívkovým lakem s olivově zeleným



Obr.3: Skupinové schéma přijímačů R5A, R5P a EKB 
1) vstupní filtr, ochranná žárovka La2, ochranná dout- 
navka GL1 a vf zesilovač s Ro1 DF669, 2) směšovací 
stupeň s Ro2 DF97, 3,4,5) první MF zesilovač 900 kHz, 
s RÔ4, RÔ5 a RÔ6, 3 x DF669, 6) AM demodulační stu
peň a zdroj napětí AVC Gr1, Gr2 - 2 x OA645, 7) cej- 
chovací generátor harmonických kmitočtů PKJ /Kr1 /  s 
Ro7 DF669 /a u přepínače provozu dioda Gr5 
OA645/, 8) laděný pomocný oscilátor s RÔ3 DF668, 
9,10) druhý směšovač s RÔ7 DF669 /PK) 932 kHz/ 
11,12) druhý MF zesilovač 32 kHz dioda Gr6 OA645, 
14) záznějový oscilátor 33 kHz, Trs5 OC811, 15) nf 
předzesilovač s tónovým filtrem a koncovým stupněm 
/4 x O C 811 nebo O C816/, 16) napěťový měnič - trans- 
vertor - 7,2 V/60 V - Trsl, Trs2 - 2 x OC821, Bal) 
žhavící akumulátor 1,2 V, Ba2) akumulátor 7,2 V pro 
napájení měniče, druhé MF a nf zesilovače

torů typu PNP a ještě šest diod.
Z elektronek byly použity - tehdy v býv. 

NDR moderní' - závodem „Werk VEB Rohren- 
werk RWN Neuhaus" ohlášené v roce 1956 - 
celoskleněné subminiaturnf elektronky (oválný 
tvar (9,8 x 7,3 mm, délka 38 mm) bateriové 
pentody s pěti drátovými vývody, dlouhými 32 
mm. (Pro zajímavost: ekvivalentními elek
tronkami se v USA osazovaly přístroje od roku 
1941.) Pro řízené stupně to byla DF97 pro 
směšovač (s vyhovující směšovací strmostí 
a se souhlasným žhavícím napětím ostatních 
elektronek), u které je pro získání poměrně 
velkého záporného mřížkového předpětí, 
vyžadujícího max. směšovací strmost, od
vážně použit velký svodový mřížkový odpor 
R6 - 2M2. Tyto bateriové přímo žhavené elek
tronky měly sice malé žhavící napětí 1,25 V 
a žhavící proudy 0,05 A až 0,1 A, tím ale 
i malé dovolené toleranční pole žhavícího 
napětí. Proto vyžadovaly žhavící baterii - 
niklkadmiový akumulátor s vybíjecí charakte
ristikou mírně a liberálně klesající a s dostateč
nou kapacitou. Poklesne-li žhavící napětí, 
elektronka ztrácí svůj výkon, což se ihned 
pozná (proto má přijímač kontrolní voltmetr) - 
přežhavení „vylepší" parametry přijímače, ale 

zase se podstatně zkracuje životnost elek
tronky. To je důležitý poznatek pro mladé 
„polovodičové amatéry" vlastnicí R5A, kteří 
nemají zkušenosti s bateriovými elektronkami.

Z tranzistorů to jsou typy PNP OC811 nebo 
OC816, OC821 diody OA645 a OY102 (nebo 
GY102, nebo TESLA 43NP75).

Podívejme se na skupinové schéma přijí
mače podrobněji: z antény se nesymetrickým 
nízkoohmovým vstupem 70 ohmů přivádí při
jímaný signál (přes vícenásobný anténní filtr- 
odlad'ovač L1 až L3, C1 až C6 - jehož slado- 
vací kmitočty nejsou uvedeny na zdířku izolo
vaně umístěnou na subpanelu vedle Ro2, 
na vstupní anténní cívku karuselu. Proti 
poškození vstupních obvodů elektrostatickým 
nábojem (tak časté u přijímačů LAMBDA), 
je vstup chráněn miniaturní doutnavkou GL1 
typ BS42-00. Důležité upozornění: na origi
nálním schématu je chyba (!) v obvodu 
ochranné žárovky Lä2 (malá „sufitka" 40 V/10 
W) mezi anténním vinutím a anténním filtrem. 
Podle schématu se spoje mezi vývodem ozna
čeným „2" a výstupem anténního filtru se musí 
zrušit; žárovka je jím zkratována a vývod 
„2" pak spojit s kostrou. V testovaném přístro
ji, který byl k dispozici, je žárovka Lá2 zapoje
na obráceně: vývod „1" vstupní cívky karuselu 
je přímo připojen na anténní filtr, vývod 
„2" je veden na žárovku a druhý vývod 
žárovky je připojen na kostru.

Vstupní laděný vf zesilovač je osazen Rol 
DF669, směšovač s Rô2 DF97 a pomocný 
oscilátor s Rô3 DF668. jejich obvody jsou 
umístěny na karuselu, jsou snadno přístupné 
pro naladění okénky v krytu. Směšovač 
dostává dva signály: přijímaný jde na první 
mřížku DF97, druhý z pomocného oscilátoru 
RÔ3, který kmitá o MF kmitočet výš, na třetí 
mřížku DF97. Všechny vf obvody mají kromě 
vlastního kondenzátoru (triál 3 x 9 až 37 pF) 
ještě malý doladovací trimr 3-15 pF, v oscilá
toru „zkracovací" kondenzátory s tolerancí 
2% a pochopitelně cívky s feritovými jádry.
V anodovém obvodu směšovací elektronky 
je primární vinutí prvního MF transformátoru, 
naladěného na kmitočet 900 kHz. Následuje 
třístupňový MF zesilovač s elektronkami Ro4,
5 a 6 - 3 x DF69 a obvody vázané a impedan
ci přizpůsobující kapacitně induktivní vazbou
- tudíž se stálou šíří přenášeného pásma: při 
A2 a A3 4,5 kHz ± 500 Hz. Poslední AF trans
formátor s vinutím Sp28 a Sp29 má demodu
lační AM obvod s GE diodou Gr2 OA645 
a zdroj řídícího AVC napětí s další diodou Grl 
OA645. Nf signál je veden na regulátor hla

sitosti - potenciometr P2 50 l/log. Dále 
je signál přiveden přes složitý třísegmentový- 
třípatrový přepínač na vstup nf předzesilovače 
s tónovým filtrem (1kHz šíře pásma 200 Hz) 
a dále na zesilovač (2 x OC811 nebo OC816) 
a na symetrický koncový nf zesilovač (2 x 
OC811 nebo OC816) s pozoruhodným sub- 
miniaturním výstupním transformátorem s výs
tupem o impedanci 600 ohmů. Jeho kmitoč
tová charakteristika je rovná od 300 Hz do 3,5 
kHz, při zkreslení asi 0,5%.

Cejchovací generátor - generátor - generátor 
značek - je osazen elektronkou Ro7 DF97 
(druhý směšovač) s kmitočtem stabilizovaným 
PKJ Krl 932 kHz (Typ QDS19), zapojeným 
mezi první a druhou mřížku DF 97. Signál 
je odebírán z „anodového" sekundárního 
vazebního vinutí cívky Sp30 v poloze 
provozního přepínače „Cejchování" na nulové 
zázněje (černý trojúhelník) a přiveden 
na diodu Gr5 (OA645). Přes malou kapacitu 
C3 10 pF je signál přiveden na vstupní anténní 
filtr. Díky zkreslení diodou vznikne kmitoč
tové spektrum - počet harmonickým násobků 
PKJ, jimiž je přijímač cejchován. Se zvyšující
mi se kmitočty rozsahů přijímače stoupá 
i počet cejchovacích bodů. Na prvním 
rozsahu je jeden bod, na posledním rozsahu 
pak 10 bodů. Protože jsou od sebe vzdáleny 
téměř jeden MHz (932 kHz), nemůžeme 
se mýlit. Stupnici doladíme mechanicky 
šroubem.

Příjem nemodulované telegrafie A1 ne
používá klasického BFO. MF kmitočet 
z posledního MF transformátoru 900 kHz 
se vede na vývod „M2" samokmitajícího 
směšovače s elektronkou Ró7 DF669, pomocí 
děliče kapacitního C105 a C106. Její oscilátor

je, jak víme, stabilizovaný RKJ 932 kHz. 
Rozdílový MF kmitočet 32 kHz - druhý 
MF v přijímači - je veden na dvoustupňový 
tranzistorový zesilovač v zapojení se 
společnými emitory s Tr3 a Tr4 (typy OC816). 
MF transformátory mají pevnou kapacitní 
vazbu. Trs5 je pomocný oscilátor kmitající 
na kmitočtu 33 kHz. Oba signály 32 kHz a 33 
kHz jsou vedeny na diodu Gr6 (OA645) - třetí 
směšování. Vzniklý kmitočtový rozdíl slyšitel
ného zázněje 1 kHz je veden přes provozní 
přepínač na C125 a dále na nf zesilovač. Aby 
se zabránilo vstupu 32 kHz do nf zesilovače, 
je do obvodu zařazen sací obvod - sériový 
odladovač, naladěný na 32 kHz (Sp36, 0  22).

Při příjmu A1 je AVC odpojeno a vf řízení 
(„hlasitosti") se děje druhým z tandémových 
potenciometrů R54/100 k) na společné ose s 
potenciometrem R52 (50 k log). Mění
se záporné mřížkové předpětí u elektronek Rol
4, 5 a 6. Jedná se o relativně širokopásmový 
vstup se šíří pásma 9 kHz, převedený na druhý 
směšovač a na druhý MF zesilovač 32 kHz 
se šíří pásma 1 kHz ± 200 kHz. Jak ukazuje 
praxe, tento způsob přeměny A1 se osvědčil.

Proudový zdroj - měnič - transvertor - je 
běžného zapojení: oscilátor s tranzistory Trsl 
a Trs2 (2 x OC821) se zdvojovačem napětí 
Gr3 a Gr4 (2 x DY112, bebo TESLA 43NP75). 
Podrobnosti o měniči budou popsány dále v 
popisu přijímače R5 při A1 asi 1 mV, při 
A2 a A3 asi 4 mV, nebo lepší. Vztaženo 
k odstupu šumu 10dB při hloubce modulace 
30% na úrovni OdB na zatěžovacím odporu 
600 ohmů. Kmitočtová stabilita přijímače při 
25°C až 40°C je 1,105 nebo menší. Selektivita 
při příjmu A1 - při 10 Mhz asi 50 dB při kmi
točtech nad 10 MHz asi 35 dB.

Obr. 4: Zadní část přijímače R5A, vyjmutého z krytu
1,2) napěťový měnič, T rs l, Trs2 - 2 x OC811, 3,4) MF zesilovač 32 kHz Trs3, Trs4 - 2 x O C 811, 5) oscilátor 
33 kHz Trs5 OC811, 6) poslední stupeň MF zesilovače 900 kHz - Ro4 DF669, 7,8) MF zesilovač 900 kHz - 
RÔ5, RÔ4 - 2 x DF669, 9) přístup k ladění vf obvodů, 10) stínící přepážka, 11,12) nf koncový stupeň Trs8, 
Trs9 - 2 x OC811 /nebo 2 x OC816/, 13,14) nf předzesilovač Trs7 - OC811 /OC816/, 15) druhý směšovač, 
oscilátor řízený PKJ /Krl/ 932 kHz - RÔ7 DF669, 16) kryt karuselu, 17) laděný vf předzesilovač RÔ1 - 
DF669, 18) první směšovač Ro2 DF97, 19) pomocný oscilátor RÔ3 DF668



Obr. 5: Zapojení druhého směšovače při příjmu A1
Vysvětlivky: E7 /v orig. Ro7/, T3 /Trs3/, T4 /Trs4/, T5 /Trs5/, TL8 /Dr8/ Pájecí body: "Maů vstup z první MF 900 kHz
1) žhavení elektronek, stabilizace pracovního bodu tranzistorů, 2) kostra přístroje, 3) výstup cejchovacího kmitočtu 932 kHz ze sek. obvodu L30 /Sp30/, 
4) výstup nf signálu na přepínač, 5) C125 je přepínačem připojen k C126, kmitočet L37 /Sp3/ se zmenší na 32 kHz a v poloze "cejchování" /Eichen/ se 
může ladit na nulové zázněje, 6) kladné anodové napětí 60 V pro elektronku E7 /Ro7/, 8) napětí 7,2 V pro napájení tranzistorů

Vyjmutí nepotřebných dílů v případě přes
tavby (měnič, nf zesilovač nečiní obtíží. 
Jednotlivé díly jsou snadno přístupné, jen PKJ 
Krl je „utopen" pod elektronkou Ró7 - pozor 
na poškození čerpací trubičky elektronky, 
během demontáže. Další nebezpečí je v ten
kém skle baněk elektronek, které vyžadují 
jemné a pozorné zacházení. S metr může být 
dodatečně a působivě umístěn ve zvláštním 
pouzdru mimo přijímač. Je zapojený v obvodu 
vf zesilovč Rol, před odporem R5. Vyhoví 
běžný ručkový měřící přístroj s citlivoustí 500 
mA až 1 mA. Z katalogových údajů snadno 
zjistíme, že se původní Ge tranzistory dají 
oživit výměnou za starší Ce tranzistory TESLA 
NU, CC apod.

Další pojednání, připomínky a zkušenosti 
s přijímačem R5A - které jsou společné i pro 
přijímač EUB - jsou uvedeny na konci článku. 
R5P je provedení přenosného přijímače s 
řemeny, závěsným rámem a zajištěním. EKB 
bylo označení přijímače v býv. lidové armádě 
NDR.

EUB
je vojenský, polní, malý a přenosný komu

nikační přijímač s bateriovým napájením, 
pracující v rozsahu VKV. Je určen pro příjem 
AM a FM v kmitočtových pásmech od 20 
MHz do 65 MHz, rozdělených do šesti dílčích 
pásem - rozsahů. Navazuje tedy na přijímač 
R5. Rok výroby 1962. Vývoj, filozofie a výrob
ní závod - vše stejné s přijímačem R5. Svými 
rozměry, hmotností, vzhledem, konstrukcí 
a ovládacími prvky je naprosto stejný. Takže, 
co bylo napsáno o R5, platí až na malé 
vyjímky (rozsahy, směšování a příjem FM), 
také pro přijímač EUB. Lze jím - podle norem 
CCIR - poslouchat druhy provozu F2, 
F3 a A3 a navíc cejchovat stupnici generá
torem řízeným PKJ. Může být použit jak 
přenosný, tak i pro stacionární provoz. Pře
devším je určen pro příjem FM signálů. A jak 
je výslovně uvedeno, při AM příjmu 
je přenášeno široké pásmo 15 kHz. Musí se 
tedy počítat se zvýšenou úrovní šumu a rušení. 
Kapacita baterií BI a B2 umožňuje nepřetržitý 
provoz v délce max 18 hodin. Ve stacio
nárním provozu může být napájen z vedle
jšího cizího zdroje, aniž by se musely vlastní 
baterie vyjímat. Tyto baterie jsou uloženy 
ve zvláštní skříňce a jsou sestaveny z 18 kusů 
plynotěsných niklkadmiových akumulátorů, 
každý o napětí 1,2 V a kapacitě 2 Ah. Cizí 
staniční baterie B1 má odběr proudu 0,6 A při 
napětí 1,2 V Druhá baterie B2 má odběr

proudu 0,2 A při napětí 7,2 V, s minimální 
kapacitou 4 Ah. K provozu přijímače EUB i R5 
jsou tedy nutné dvě baterie: B1 pro žhavení 
elektronek a druhá B2 pro napájení tranzis
torového měniče-transvertoru (7,2 V/70 V) 
a dále pro napájení nf tranzistorového zesilo
vače. Zapojení baterií je na obr.7.

K přijímači je dodáváno příslušenství: 
svazková pérová anténa, dlouhá drátová anté
na, šroubovák, matkový klíč, dvoje sluchátka, 
skříň s bateriemi, propojovací kabel a nosný 
rám. Hmotnost 1 3 kg, pracuje v rozmezí teplot 
od -25° C do 40°C.

Rozsahy v MHz jsou:
1. 19.0-25.0
2. 23.5-31.0
3. 28.5 - 37.0
4. 34.5 -45.0
5. 43.0- 54.6
6. 51.0-67.6

Principiálně se jedná o VKV superhet s dvo
jím směšováním, se zvláštním cejchovacím 
PKJ generátorem, ze stále se šířícího 
přenášeného pásma, bez AVC, BFO a bez 
ručního vf řízení. Vf stupně jsou osazeny sub- 
miniaturními bateriovými elektronkami, nf díl 
a transvertor jsou osazeny Ge tranzistory typu 
PNP. Jedná se tedy o hybridní osazení. 
Anténní vstup je nasymetrický a vstupní impe- 
denci 70 ohmů. Z elektronek to jsou pentody: 
3 x DF668 a 6 x DF669. Z polovodičů to jsou 
Ge tranzistory 4 x OC811, 2 x OC821 
a vf diody 2 x OAA646 (Ge) a dvě výkonnější 
Ge diody OY102). Dále to jsou dva krystaly 
Krl 7,6 MHz Kr 23,1 MHz a stupnicová žárov
ka „sufitka" 12 V/3 W. Přímo na spodní části 
přijímače jsou v pérových držácích náhradní 
elektronky 2 x DF668 a 2 x DF669.

Anténa je přivedena přes kondenzátor 
Cl 1140 pF a keramickou izolovanou zdířku 
na vstupní odledovač-filtr Spi, Sp2 a Sp3 
(jejichž kmitočty naladění nejsou uvedeny). 
Není zde použita ochrana proti statickému 
náboji s doutnavkou a dále s ochrannou

žárovkou - jako u přijímače R5.
Vstupní elektronka, laděný vf zesilovač s Rol 

DF669 zesiluje signál pro další stupeň - 
směšovač s Ró2 DF669 (nikoliv pro DF97 

jako u R5), jejíž poměrně velké záporné před- 
pětí řídící mřížky je odebíráno do děliče 
napětí (R5F6 a C139) připojeného na napájecí 
napětí - 7,2 V. V tříbodovém pomocném 
oscilátoru je elektronka Rô3 DF668, zapojená 
jako trioda (g2 a anoda spojeny). Ladění přijí
mače je triálem 3 x 25 pF. Injekce z oscilá
toru je přivedena přes kondenzátor C53 6pF 
na řídící mřížku směšovací elektronky, spolu 
se zesíleným přijímaným signálem elektron
kou Rol. Smíšením vznikne první MF kmitočet 
10,7 MHz, dále zesílený jednostupňovým 
zesilovačem s elektronkou Rô4 DF669. 
Vysoký MF kmitočet zaručuje dobrý odstup 
zrcadlových kmitočtů. Jako druhý směšovač 
pracuje RÔ5 DF668 - samokmitající směšovač. 
PKJ Krl 7,6 MHz je zapojen mezi gl a g2 této 
elektronky. V jejím anodovém obvodu je 
zapojen MF transformátor, naladěný na kmi
točet 3,1 MHz. Následuje třístupňový 
MF zesilovač s elektronkami Rô6, Ro7 a Ro8, 
všechny s DF669, s pevnou induktivně-kaoac- 
itní vazbou (C81, C90, C97, C104 a C l 13), 
takže šíře přenášeného pásma je stálá. Při příj
mu A3 je anodové napětí posledního 
MF zesilovače s RÔ8DF669 odpojeno -pomocí 
přepínače provozu Schl - a gl zastává funkci 
anody diody AM detektoru. Z MF obvodu 
Sp31 se odebírá demodulovaný signál AM pro 
nf tranzistorový zesilovač bez tónového filtru. 
Má tranzistory: 2 x OC811 v předzesilovači 
a 2 x OC811 ve dvojčinném koncovém stupni 
s miniaturním výstupním transformátorem se 
sekun- dární impedancí 600 ohmů. Při 
poslechu na F2 a F3 dostává elektronka Ro8 
plná napětí (g2 a anoda) přepnutím přepínače 
Schl a pracuje jako poslední MF stupeň a 
amplitudový omezovač, složený z dvojitéo 
MF transformátoru. Na druhém vinutí Sp33 
je zapojen diskriminátor s diodami Grl a Gr2 - 
OAA646. Nf signál je přiveden opět přes Schl 
na jednoduchý potenciometr R30-100 k log 
s tahovým vypínačem a dále na nf zesilovač. 
Protože zde není ruční vf řízení, je poten
ciometr R30 jednoduchý. Nf zesilovač a trans
vertor jsou schodné s přijímačem R5, jenom 
se udává vyšší výstupní napětí měniče na 70 
V. Přijímač nemá AVC; pracovní záporné 
předpětí elektronek je získáno průchodem 
mřížkového proudu na svodových odporech.

Cejchovací generátor - generátor značek - 
je osazen elektronkou Ro9 DF668. Je řízen PKJ



Obr* 7: Zapojení zástrček zdrojů přijímačů R5A, R5P, EKB a EUB
Ba1 - 6 ks paralelně zapojených plynotěsných niklkadmiových akumulátorů po 1,2 V/2 Ah, odběr proudu 
0,4 A
Ba2 - 12 ks stejných akumulátorů, min. 4 Ah, v sírioparalelním zapojení, odběr proudu 0,15 A 
Polarita a barva vodičů v zásuvce HÚ7, číslování kontaktů:
1) -1,2 V/modrá 4 +7,2 V/červená 5 +1,2 V/žlutá 6 -7,5 V/černá. Je důležité dbát, aby baterie B1 a B2 byly 
od sebe, mimo přijímač, galvanicky odděleny. Podrobnosti jsou uvedeny v textu.

Kr2 o kmitočtu 3,1 MHz, který je zapojen 
mezi první a druhou mřížku, takže je zatížen 
minimálně. Anoda pracuje jako oddělovací 
stupeň. Generátor se uvede v činnost přep
nutím přepínače Schl a to zapnutím žhavení. 
Žhavící obvod elektronky RÔ9 má těsně u 
elektronky odrušovací obvod L/C (Dr10 
a C l 20). Výstup generátoru je veden přes malý 
kondenzátor C l 19 (IpF) na vstupní obvod 
karuselu na jinak nazapojený dotek "2„. 
Cejchovací značky jsou na stupnici označeny 
malým černým trojúhelníkem a jsou od sebe 
vzdáleny 3,1 MHz, v počtu dvou značek 
na prvním rozsahu a čtyřech na posledním - 
šestém rozsahu. Stupnice má téměř lineární 
dělení, je dobře čitelná a osvětlená (zmáčk
nutím tlačítka). Vzdálenost dílků stupnice je 
od 50 kHz na prvním rozsahu a 100 kHz 
na poslední rozsahu. Provozní přepínač má tři 
polohy: cejchování, A3 a F3.

Pro oba přijímače je zdůrazněno nebezpečí 
propojení obou napěťových zdrojů Bal a Ba2 
(1,2 V a 7,2 V). Důvod je nasnadě: snaha
o omezení rušení generátoru měniče na sne
sitelnou míru. Je nutno říct, že měnič není 
absolutně odrušen, rušení je zvláště citelné při 
příjmu slabých signálů. Generované napětí 
měniče s kmitočtem asi 500 Hz, který je 
umístěn v uzavřeném odstíněném prostoru, 
má průběh příliš vzdálený od sinusového 
průběhu, takže má dobré podmínky pro vznik 
nesinusových harmonických kmitočtů. Emitory 
tranzistorů měniče Trs5 a Trs6 (OC821) jsou 
připojeny přímo na kladné napětí baterie 
B 27,2 V a teprve odtud nejkratším spojem na 
kryt měniče a tím i na kostru přijímače. Takže 
rušící signál nemá možnost vzniku na delším 
vodiči (jako je přívodní kabel od baterie) prů
chodem proudu měniče a jeho další zesílení. 
Tato okolnost je při stavbě usměrňovačů 
poněkud přehlížena. Samozřejmě, že přívody 
napětí BI i B2 na jednotlivé stupně obvodů 
mají své filtrační obvody L/C. Na výstupu 
měniče je usměrnění provedeno pomocí zdvo
jovače napětí a řádně filtrováno. Elektrické 
vlastnosti jsou velmi blízké přijímači R5A 
(citlivost apod.).

Sběratelé a běžní posluchači nechali po
pisované přijímače v původním stavu, i přes 
nemalé potíže s bateriemi. Odvážlivci labo
rovali s usměrňovačem. Protože se měnič stále 
tvrdošíjně ozýval, zvláště v tichém prostředí 
a při slabých přijímaných signálech, byl 
jednoduše nahrazen usměrňovačem napá
jeným ze sítě. Pro daný případ nejlépe vyho
voval - ze šuplíku - starší síťový transformátor 
z přijímače TESLA MINOR, případně TESLA 
REKREANT (2PN-98002). Jeho sekundární 
napětí 65 V je normálně usměrněno, filtrováno

a upraveno predradným odporem na velikost 
60 V. Druhé sekundární napětí 2 x 1,4 V 
vyžaduje dvoucestné usměrnění s bohatým 
kapacitním filtrem. Drátovým reostatem zapo
jeným místo filtračního odporu ve filtru 
usměrňovače, nastavíme - dynamicky - žhaví
c í napětí podle vestavěného odporu na 
požadovanou hodnotu 1,2 V, na značku stup
nice. Napětí pro nf a MF zesilovač (u R5) 
se získá ze zvi. transformátoru (zvonkového 
nebo podobného) s napětím do 9 V, 
usměrněním a s dobrou filtrací.

Je velmi výhodné nahradit stávající nf zesilo
vač s IO TESLA MBA10DAS (s destičkou 
z KONDORA) který svojí spotřebou, výkonem 
a rozměry (50 x 32 mm) se pohodlně umístí 
do prostoru po původním zesilovači a dále 
umožní poslech na reproduktor. Může být 
napájen napětím od 7,2 V do 9 V asi 100 mA.

Přijímač EUB má více prostoru, má jed- 
nosegmentový přepínač, jednoduchý poten- 
ciometr, takže transformátory případného 
síťového zdroje tam mohou být pohodlně 
umístěny. Je třeba si uvědomit, že se musí 
dodržet bezpečnostní předpisy o ochraně před 
nebezpečným dotykem a nulováním.

Podle ústních a nepodložených zpráv, byly 
elektronky nahrazeny tranzistory řízenými 
polem (jmenovitě plastikovými SM, SMY, 
kromě oscilátorů). Údajně bez změny 
součástí.

Oba přijímače, vzniklé více než před třiceti

lety, jsou běžné a dříve rozšířené koncepce. 
Výjimku tvoří přijímač R5, kde byl příjem 
AI řešen tehdy neobvyklým způsobem. Jsou-li 
oba přijímače v pořádku, pak nás i dnes 
uspokojí svými parametry, rozměry a vahou.

Pravidelná údržba se prováděla odborníky- 
techniky - v časových, nejčastěji v měsíčních 
lhůtách ve spojovacích dílnách útvaru. Patří 
sem čištění kontaktů, svorek, zdířek, zásuvek, 
přepínačů apod. Nesmí se používat 
agresivních prostředků, jako jsou např. benzin, 
benzol, trichlor, tetrachlor, perchlor, 
rozpouštějící plastické hmoty. Znečištěná 
místa se čistí pouze athylalkoholem. Ložiska 
a převody se lehce mamažou silikonovým ole
jem.

Z našeho hlediska je pozoruhodný závazný 
předpis: po 300 hodinovém provozu se muse
ly vyměnit všechny elektronky, aniž by se při
hlíželo k dosavadnímu bezchybnému pro
vozu. Při výměně se musí postupovat velmi 
opatrně, baňky elektronek jsou ze slabého 
skla. Vodítkem při výměně je červená tečka 
na budku oválné elektronky u vyvedeného 
stínění. Totéž platí i o polovodičích. O prove
dených změnách se vedou zápisy. V doku
mentacích jsou podrobně popsány závady 
a jejich odstranění.

Péče o akumulátory obsahuje podrobné 
pokyny, lišící se od údržby jiných akumulá
torů. Plynotěsné akumulátory se nabíjí při uza
vřených ventilech článků. Jejich otevření 
a uvolnění matic články poškozuje. Nabíjí 
se při teplotě 20°C. Akumulátory, mající 
za sebou 150 vybíjecích a nabíjecích 
pochodů-cyklů, je nutno vyměnit. Další

podrobné pokyny obsahují nabíjecí proudy 
a časy, údržbu akumulátorů apod.
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Obr. 8a), 8b) Skupinové schéma přijímače EUB
1) vstupní filtr bez ochranné žárovky a doutnavky, 2) laděný vstupní zesilovač s Rô1 DF669, 3) první 
směšovač s RÔ2 DF669, 4) jednostupňový MF zesilovač 10,7 MHz s RÔ4 DF669, 5) druhý směšovač s RÔ5 
DF669, druhý oscilátor řízený PKJ /Krl/ 7,6 MHz, 6) třístupňový MF zesilovač 3,1 MHz s RÔ6, RÔ7 a RÔ8 - 
3 x  DF669, 7) pomocný laděný oscilátor s RÔ3 DF668, 8) cejchovací generátor PKJ /Krl/ 3,1 MHz, 9) dvijitý 
MF transformátor kapacitně vázaný u elektronky RÔ8, 10) AM FM detektor - při AM je anodové napětí RÔ8 
odpojeno, mřížka pracuje jako anoda diody. Pro FM je anodové napětí připojeno, Ro8 pracuje jako omezo
vač. Sekundární vinutí druhého MF transformátoru pracuje jako FM detektor s diodami Gr1 a Gr2 - 2 x 
OAA 846, 11,12) tranzistorový nf předzesiiovač bez tónového filtru, a s koncový symetrický zesilovač s 
výstupním transformátorem, Trs1 až Trs4 - 4 x  OC811, 13) napěťový měnič - transvertor 7,2 V/70 V Trs5 a 
Trs6 2 x OC821, Ba1) akumulátor 1,2 V pro žhavení elektronek, Ba2) akumulátor 7,2 V pro napájení 
měniče, a nf zesilovače. Pozn.:Na originálním schématu je omylem nakreslen spoj mezi bloky 5 a 8.


