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Kovoslužba- vývojové pracoviště RTS

Týnská 21 - P r a h a 1.

TECHNICKÁ ZPRÁVA č. 8

TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČ                 Tesla    4106 U                        AMETYST  

Předkládáme prozatímní návod k údržbě televizoru Ametyst, výrobku Tesly Strašnice.
Tento televizor má mnoho technických novinek, které činí údržbu náročnější. 
Doporučujeme proto provádět vážnější zásahy, zejména nastavovaní či vyvažování 
laděných obvodů přesně podle tohoto návodu.
Návod je určen pouze zkušeným opravářům a proto se v něm nepopisuje činnost 
jednotlivých obvodů, obsahuje pouze základní údaje nutné k nastavení a údržbě. 
Později bude vydán definitivní návod k údržbě tiskem.

1. Technické údaje
2. Technické požadavky

3. Značení cívek vf dílu
4. Vyvažování kanálového voliče

5. Vyvažování zesilovače obrazové mezifrekvence
6. Nastavování zvukové části

7. Nastavování synchronisační a rozkladové části
8. Naměřené hodnoty a průběhy

9. Náhradní díly vyráběné výrobcem televizoru
10. Náhradní díly vyráběné jinými výrobci

11. Připomínky a změny
12. Elektrické schéma zapojení

URČENO POUZE PRO VNITROPODNIKOVOU POTŘEBU TELEVIZNÍCH OPRAVEN!
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1. Technické údaje.  

1.1. Televizní přijímač typu 4106U - Ametyst je určen pro příjem televizních 
pořadů podle československé televizní normy ČSN 36 7505.

1.2. Počet přijímaných kanálů.  
9 přepínaných speciálním kanálovým voličem.
Osazený kanál č. l a 2 prvního televizního pásma

č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 třetího televizního pásma,

   3 polohy reservní.

Čísla jednotlivých kanálů odpovídají následujícím kmitočtům:

Kanál Kmitočtový rozsah Nosný kmitočet
nové označení MHz obrazu zvuku

1 48,5 - 56,5 49,75 56,25
2 58 - 66 59,25 65,75

6 174 - 182 175,25 181,75

7 182 - 190 183,25 189,75

8 190 - 198 191,25 197,75

9 198 - 206 199,25 205,75

10 206 - 214 207,25 213,75
11 214 - 222 215,25 221,75

12 222 - 230 223,25 229,75

Čísla poloh kanálového voliče odpovídají značení kanálů.
Reservní polohy 3, 4 a 5 nejsou osazeny žádnými cívkami.

Dolaďování oscilátoru je kapacitní.

1.3. Laděné okruhy.  
3 - vf na přijímaném kmitočtu
1 - oscilátor
8 + 1 - mf pásmové filtry + vyjasňovač obrazu
4 - odlaďovač
3 - mf zvuku
1 - poměrový detektor
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1.4. Potlačení nosného kmitočtu zvuku proti nosnému kmitočtu obrazu.
26 dB. / - 6 dB /

1.5. Rozměr obrazu 270 x 350 mm

1.6. Osazení elektronkami
Viz obr. 1

El, E2 PCC84, PCF82 - vstupní vf díl

E3, 4, 5 3 x EF80 - mezifrekvence obrazu

D1 7NN41 - detektor

E6 PL83 - obrazový zesilovač

E11 1/2 ECH81 - oddělovač a porovnávací obvod řádkové 
synchronisace a oddělovač obrazové
synchronisace

E11 1/2 ECH81 - zesilovač obrazových synchronisačních pulsů

E16 PCL82 - rázový generátor a koncový stupeň svislého
rozkladu

E12 PCF82 - sinus oscilátor, tvarovací stupeň pro horizontální
rozklad a reaktanční elektronka

E13 PL36 - koncový stupeň horizontální

E14 PY83 - účinnostní dioda

E15 DY86 - vysokonapětový usměrňovač

E17 AW 43-80 - obrazovka

E7b 1/2 PCF82 - mezifrekvenční zesilovač zvuku

E7a 1/2 PCF82 - klíčované řízení zisku

E8 EF80 - omezovač zvukového MF signálu

E9b 1/2 PABC80 - poměrový detektor

E9c 1/2 PABC80 - nízkofrekvenční zesilovač

E10 PL82 - nízkofrekvenční koncový stupeň, selenový
usměrňovač různého provedení /podle dodavatele/
pro 250V a 400mA stejnosměrného proudu
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1.7. Napájení přijímače:  

Střídavá sít 220V. Dovolené výkyvy sítového napětí pro normální 
provoz přijímače ± 10% .

1.8. Příkon při příjmu televize   cca 150 W

1.9. Rozměry a váha:  

Šířka 480 mm

Výška 450 mm

Hloubka 400 mm

Váha / bez obalu / 28 kg

1.10. Průměrná citlivost pro kanály   I. i III. televizního pásma

lepší 100 μV.

1.11. Šíře přenášeného pásma   5 MHz / - 6 dB /

1.12. Vychylování;  

Vychylovací cívky jsou nízkoimpendanční, vychylování magnetické.

1.13. Vysoké anodové napětí obrazovky   14 kV - 16 kV.

1.14. Výstupní výkon zvukové části   1,5 W při 10% zkreslení pro 800 Hz.

1.15. Potlačení vysokých zvukových kmitočtů   50 μs.

1.16. Reproduktory:  1/ dynamický, se stálým AlNiCo magnetem, bezroz-
ptylový, průměr 160 mm - 2AN 633 41,
2/ elektrostatický pro vysoké tóny - 2AN 635 04.

1.17. Tónová clona plynule řiditelná .
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1.18. POPIS.

Stručná činnost.

Viz blokové schéma /obr. 2/.

Televizní signál zachycený anténou je vhodným svodem přiveden na vstup 

přijímače. Jelikož přístroj pracuje na principu superhetu, je po vstupním 

zesílení signál přeměněn na vhodnou mezifrekvenci, která po zesílení je 

demodulována. Zvuk je přijímán použitím mezinosného kmitočtu, který je 

odebírán ihned za obrazovým detektorem. Za obrazovým zesilovačem je 

signál převeden na:

a/ Obrazovou modulaci

b/ Synchronisační obvody

Vstupní zesilovač pracuje v kaskodovém zapojení. Po něm následuje stupeň 

směšovací a samostatný oscilátor. Za ním jest třístupňový zesilovač 

mezifrekvenční, končící demodulační germaniovou diodou. Řízení zisku je 

klíčované, pro VF díl zpožděné. Obrazový zesilovač je jednostupňový. 

Rozkladové generátory jsou: rázový generátor svislého rozkladu a sinus 

oscilátor, řízený porovnávacím obvodem horizontálu. Koncové stupně 

vychylovacích obvodů jsou k nízkoimpedančním vychylovacím cívkám 

přizpůsobeny transformátory. Z koncového stupně řádkového rozkladu 

odebíráme vysoké napětí, (získané ze špiček při zpětném chodu řádek) které 

se usměrňuje pro napájení urychlovací elektrody obrazovky.

Zvukový díl pracuje na mezinosném kmitočtu 6,5 MHz. Za zesilovačem a 

omezovacím stupněm následuje poměrový detektor a nízkofrekvenční část.

Anténní vstup je upraven pro napájení 300 ohmovou dvoulinkou.

Přijímač je vybaven t. zv. zjasňovačem kontur, umožňujícím korekce vlivu 
vysilače i antény na jakost obrazu. Přístroj je vybaven též přípojkou pro dálkové
ovládání a vestavěnou pomocnou anténou pro příjem silných signálů na 6. až 
12. kanálu /III pásmo/. Dále je možno připojit magnetofon pro nahrávání 
zvukového doprovodu na magnetofonový pásek. Vstup magnetofonu lze 
připojiti pouze přes specielní oddělovací transformátor. Jiný způsob připojení 
jest životu nebezpečný a proto se nedovoluje!!!
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Chassis přijímače je z jednoho kusu ve tvaru mělké vaničky, na kterou
jsou připevněny další díly. Obrazovka je uchycena zvláštním držákem,
který společně se chassis jest našroubován, na dřevěném rámu, který se
zasunuje do skříně. Vychylovací cívky jsou na krku obrazovky uchyceny
samonosně a se základním chassis propojeny vícežílovým kabelem.
Reproduktor je umístěn na levé straně skříně, zatím co hlavní ovládací
prvky jsou vyvedeny po pravé straně skříně, v isolační vaničce, jako dva
dvojité knoflíky. Na levé straně knoflík A - řízení hlasitosti zvuku a
vypínač sítě, knoflík B - řízení barvy zvuku. Na pravé straně pak knoflík C
- přepínač kanálů a knoflík D - doladění oscilátoru. Pod přední spodní
hranou skříně jsou další, méně užívané řídící prvky a to:
Knoflík E - kontrast, F - řízení řádkové synchronisace, G - řízení svislé
synchronisace, H - jas. Zezadu je na chassis vyvedena regulace svislé
amplitudy - J, linearity svisle - K, řízení ostrosti - L, řízení rozměru řádek 
N a vyjasňovač kontur obrazu - T.
Po odejmutí zadní stěny lze říditi hrubé nastavení řádkového kmitočtu - M,
vodorovnou linearitou -P a středění obrazu prvkem R, Středění obrazu je
magnetické. Uspořádání všech ovládacích a řídících prvků je vyznačeno na
obr. 3 a 4.

Na zadní stěně nalézají se rovněž zdířky pro přívod antény. Pojistka
je přístupná po odejmutí zadní stěny. Výměnu obrazovky lze provést po
vysunutí rámu ze skříně, výměnu elektronek po odejmutí zadní stěny.
Přístup k laděným prvkům: po odejmutí zadní a spodní stěny. Přístroj
nemá napájecí transformátor a je proveden se sériovým žhavením
elektronek. V důsledku toho je chassis a veškeré díly s ním spojené pod
sítovým napětím a proto je zvlášť pečlivě provedeno zajištění před
nahodilým dotykem.

1.20. Konstrukční provedení.

Celá koncepce přijímače je řešena s ohledem na maximální snadnost
údržby. Všechny části jsou lehce přístupné po vyjmutí přístroje ze skříně,
neboť pouze uvolněním tří šroubů lze bez pokládání přístroje na bok
vyjmout chassis i s obrazovkou včetně všech ovládacích prvků, které
nemusí být žádným způsobem odšroubovány. Přístup do kanálového
voliče je možný po odejmutí zadní stěny přístroje a krytu na kanálovém
voliči, bez vyjímání
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1.20. přístroje ze skříně. Jest použita obrazovka s vychylovacím úhlem 90°. Proto má 
skříň minimální rozměry. Využití přední plochy samotnou obrazovkou je 50%. 
Přední ochranné sklo je lehce vyjímatelné pouze po uvolnění dvou šroubů, aby 
mohlo být prováděno čistění stínítka obrazovky. Přední stěna je vyhrazena 
obrazovce a pod ní je umístěn malý elektrostatický reproduktor pro dokonalejší 
reprodukci vysokých tónů.

1.21. Pokyny pro obsluhu a údržbu.  

Pokyny pro obsluhu přijímače jsou uvedeny v návodě pro obsluhu, který je 
ke každému kusu přiložen.

1.22. Balení.  

Přístroje jsou baleny jednotlivě do krabic s vložkami, při čemž jsou chráněny 
textilním potahem. Jednotlivé krabice jsou přelepeny lepící páskou, jejíž 
konce jsou přelepeny etiketou "Tesla", takže místo otevření obalu je patrné. 
Na obalu je dále označení výrobce, znak křehkého zboží a dopravní polohy, 
jakož i typ a výrobní číslo přijímače.
Takto zabalené přístroje jsou, způsobilé k přepravě drahou nebo autem, v 
krytém prostoru.

1.23. Skladování.  
Odběratel je povinen skladovat přijímače během záruční doby tak, aby nebyla
ohrožena jejich jakost.
Podmínky  záruky  je  suchý  bezprašný  skladovací  prostor  s  maximální
relativní  vlhkostí  60  % při  20°  ± 5°  C,  se  stálou  teplotou  bez  prudkých
tepelných změn v rozmezí +5° C až +40°C, bez otřesů, vibrací a chemických
vlivů.  Po  zjištění,  že  skladovací  prostor  neodpovídá  těmto  požadavkům,
dodavatel ne- ručí ani v záruční době za jakost výrobků. Skladované přístroje
mohou býti umístěny na sobě nejvýše ve třech vrstvách s prokládáním a to
tak, aby nedocházelo k deformaci obalu spodní vrstvy přístrojů. Na srovnané
přístroje nesmí být ukládán žádný další materiál.

1.24. Pracovní podmínky.  
Vlastní přijímač pracuje v prostředí o teplotě mezi - 5° C až +35° C 
maximální relativní vlhkosti 60 %. Pro skříň však nutno respektovat teplotní a
vlhkostní podmínky jako pro nábytek.
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2. Všechny údaje vztahuji se na měření prováděná při síťovém napětí.

2.1. Vysokofrekvenční citlivost přijímače  .

Regulátor kontrastu nastaví se naplno. Na vstup přivede se vf signál o 

kmitočtu 52 MHz, 61,5 MHz, 177,5 MHz, 185,5 MHz, 193,5 MHz, 

201,5 MHz, 209,5 MHz, 217,5 MHz, 225,5 MHz amplitudově 

modulovaný kmitočtem 400 - Hz při 30% modulace. Výstupní, napětí 

měří se na katodě obrazovky. Vstupní napětí nastavené na takovou 

hodnotu, že výstupní napětí obnáší 6 V eff, udává vf citlivost přijímače.

Takto udaná citlivost u tohoto přístroje je lepší než 100 μV.

2.2. Vysokofrekvenční citlivost pro zvukový doprovod.  

Je definována vstupním napětím nosného kmitočtu zvuku, 

modulovaného kmitočtově se zdvihem ± 50 KHz, modulačním 

kmitočtem 1000 Hz, přiváděného na vstup přijímače současně s relativně

dvojnásobným vf napětím nosného kmitočtu obrazu. Výstupní napětí 

měří se na ekvivalentní ohmické zátěži na sekundářů transformátoru 

zvukového dílu. Vstupní napětí nosné vlny zvukového doprovodu 

nastavená na takovou hodnotu, že výstupní výkon obnáší 50 mW udává 

vf citlivost přijímače pro zvukový doprovod. Regulátor kontrastu a 

regulátor síly zvuku musí být nastaven naplno. Takto udaná citlivost 

zvukového doprovodu je lepší než 100 μV.

2.3. Průběh útlumové charakteristiky.  

Zaměří se pomocí vf generátoru se spolehlivým kmitočtovým cejcho-

váním a známým průběhem výstupního napětí. Měření se provádí po-

mocí miliampérmetru zapojeného do serie s pracovním odporem de- 

modulační diody. Vstupní napětí /jako-funkce kmitočtu/, potřebné k 

dosažení stálé výchylky miliampérmetru /nejlépe 0,3 mA/ udává průběh. 

Útlumová charakteristika má vykazovat následující průběh.
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2.3. 41 MHz - 40 dB

39,5 MHz - 6 dB

39 MHz - 2 dB

38 MHz - 0,5 dB

37 MHz 0 dB

36 MHz 0 dB

35 MHz 0,5 dB

34,5 MHz - 6 dB

33 MHz - 26 dB

31,5 MHz - 46 dB

Referenční kmitočet 37 MHz.

V lineární části přípustná odchylka ± 2 dB.
Na kmitočtu 33 MHz přípustná odchylka + 6 až - 3 dB.

2.4. Průběh obrazového zesilovače.  
Zesílení obrazového zesilovače v závislosti na kmitočtu měřené od
demodulátoru na katodu obrazovky má rovnoměrný průběh do 5 MHz při
poklesu na - 6 dB. Maximální odchylka v rovné části charakteristiky - 3 dB.

2.5. Útlumová charakteristika zvukového mezifrekvenčního zesilovače.  
Šířka pásma mf zesilovače zvukového doprovodu je při poklesu o 3 dB
nejméně 150 kHz.

2.6. Průběh křivky poměrového detektoru.  
Průběh křivky má být rovný v rozmezí ± 70 kHz při celkové nelinearitě
nepřesahující 10 %.

2.7. Citlivost mf části zvukového doprovodu.  
Citlivost je definována vstupním napětím o kmitočtu 6,5 MHz, který
vyvolává 90% nasyceného napětí na elektrolytickém kondensátoru v
poměrovém detektoru. Nasycené napětí má být 25 V, citlivost 10 mV nebo
lepší.
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2.8. Nízkofrekvenční charakteristika.

Přenášené nf pásmo měřené tónovým generátorem od výstupu poměr.

detektoru až na ekvivalentní zátěž na sekundáru výstupního transformátoru

je pro pokles o 3dB od úrovně při 800 Hz, 50 Hz až 15 kHz při nastavení

regul. hlasitosti naplno a regulátorem zvukového zabarvení ve střední

poloze. Regulátorem zvukového zabarvení je možno měnit zesílení

vysokých kmitočtů v rozmezí + 4 až - 10 dB na kmitočtu 10 kHz a nízkých

kmitočtů v rozmezí + 6 až 0 dB na kmitočtu 75 Hz.

2.9. Zkreslení nf zesilovače.

Výstupní výkon měřený na zátěži 5 ohm při 800 Hz při zkreslení 10 % je
nejméně 1,5W.

2.10. Úroveň brumu na výstupu nf zesilovače měřená na zátěži 5 ohmů

frekvenčně nezávislým milivoltmetrem je nejvýše 25 mV. Měří-li se

bručení způsobem podle ČSN ESČ 83 1950, odst. 3,15, je odstup úrovně

bručení větší než 50 dB, vzhledem ke jmenovitému výstupnímu výkonu.

2.11. Synchronisace.  
Kontroluje se vf signálem modulovaným zkušebním obrazem o vstupní
úrovni  /na  anténních  zdířkách/  rovné  citlivosti  přijímače.  Při  tomto

vstupním
napětí a regulátoru kontrastu naplno, musí se přijímaný obrázek nechat
bezpečně zasynchronovat a synchronisace se nesmí běžnými poruchami
porušiti. Obraz se musí horizontálně zasynchronizovat ze 3 tmavých pruhů,
které se objevují na stínítku v nezasynchronizovaném stavu a to směrem od
kmitočtů vyšších i nižších.

2.12. Zpětný chod.  

Zpětný chod číselně vyjádřený nesmí být u řádkového rozkladu delší než 16
%,

u  obrazového  delší  než  5  %.  Kontrolu  lze  provésti  pomocí  zkušebního
obrazce.

Podmínce je vyhověno, když při normálním nastavení regulátoru kmitočtu
obrazu i řádek není patrný počátek překrývání obrazu /záclonka/.
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3. Značení cívek vf dílu:

K
A

N
Á

L

KMITOČTOVÝ
ROZSAH
(MHz)

NOSNÝ
KMITOČET CÍVKA

VSTUPNÍ

CÍVKA 
PÁSM.
FILTRU A 
OSC.

BAREVNÉ
ZNAČENÍ

T
V

 P
Á

S
M

O

OBRAZ
(MHz)

ZVUK
(MHz)

1 48,5 56,5 49,75 56,25 3PK 606 14 3PK 606 01 červená
1

2 58 66 59,25 65,75 3PK 606 15 3PK 606 02 oranžová

3 76 84

4 84 92

5 92 100

6 174 182 175,25 181,75 3PK 606 16 3PK 606 03 žlutá

7 182 190 183,25 189,75 3PK 606 17 3PK 606 04 zelená

8 190 198 191,25 197,75 3PK 606 18 3PK 606 05 modrá

9 198 206 199,25 205,75 3PK 606 19 3PK 606 06 fialová 3

10 206 214 207,25 213,75 3PK 606 20 3PK 606 07 šedá

11 214 222 215,25 221,75 3PK 606 21 3PK 606 08 bílá

12 222 230 223,25 229,75 3PK 606 22 3PK 606 09 hnědá
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4. Vyvažování kanálového voliče.  
Upozornění! Cívková tělíska vf dílu jsou zajištěna ve své poloze záchytnými výštipy,

upravenými na čele karuselu. Při jejich vyjímání je nutno postupovat
opatrně, aby se častým ohýbáním výštip neodlomil. Odhýbání je nutno
prováděti plochými kleštěmi a to tak, aby se výštip nedeformoval, a aby
bylo možno cívkové tělísko vyjmout, při minimálním odlehnutí výštipu.

Potřebné měřící přístroje:
1. Rozmítač /vobler/ o kmitočtovém rozsahu laděných kanálů /30-235 MHz/ s 

frekvenčním zdvihem alespoň 15 MHz.
2. Osciloskop /s vyvedeným horizontálním zesilovačem/.
3. Stejnosměrný elektronkový voltmetr.

4.1. Seřízení oscilátoru:
Kmitočty oscilátoru pro jednotlivé kanály jsou:

Kanál Kmitočtový rozsah Nosný kmitočet MHz Kmitočet Pásmo

č. MHz obrazu zvuku oscilátor MHz

1. 48,5 - 56,5 49,75 56,25 89,25
I

2. 58 - 66 59,25 65,75 98,75

3.

4.

5.

6. 174 - 182 175,25 181,75 214,75

7. 182 - 190 183,25 189,75 222,75

8. 190 - 198 191,25 197,75 230,75

9. 198 - 206 199,25 205,75 238,75 III

10. 206 - 214 207,25 213,75 246,75

11. 214 - 222 215,25 221,75 254,75

12. 222 - 230 223,25 229,75 262,75
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Předběžné nastavení cívky oscilátoru L8 lze provést pomocí záznějového 
vlnoměru nebo podle značky při snímání křivky rozmítačem. Nastavení cívek 
pásmového filtru L6, L7 provádí se pomocí rozmítače tak, aby křivka na 
osciloskopu odpovídala tvarem křivce na příslušném obrázku.
Na obr. 5 je vyznačena normální kmitočtová charakteristika naladěného 
kanálu.

4.2. Postup při vyvažování pásmového filtru.  

Schéma propojení měřících přístrojů při snímání kmitočtové charakteristiky vf
dílu rozmítačem je zakresleno na obr. 6. Aby zobrazený průběh odpovídal 
skutečnosti, je třeba splnit tyto podmínky:

1. Výstup rozmítače musí být dokonale přizpůsoben na 300 ohmový vstup 
přijímače.

2. Osciloskop je nutno připojit přes odpor 50 kohmů.
Přívod k osciloskopu za tímto odporem je nutno blokovat proti kostře 
slídovým nebo keramickým kondensátorem asi 300 pF.
Výstup z rozmítače zapojíme na špičku 6 elektronky PCC84 přes 
kondensátor 1000 pF /slídový/. Na měrný bod MB t.j. na kondensátor C13
připojíme vstup osciloskopu stíněným přívodem dle obr. 6.
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Rozšíření kmitočtové charakteristiky pásmového filtru dosáhneme zvýšením vazby 
obou okruhů filtru, t.j. jejich vzájemným přiblížením. Zúžení křivky dosáhneme 
analogicky oddálením obou okruhů filtru. Vyvážení obvodů provedeme odhýbáním 
či posouváním závitů příslušné části filtru. Zásady takového vyvážení jsou uvedeny 
v Technické zprávě č. 2.

Po dosažení žádoucí kmitočtové charakteristiky pásmového filtru kontrolujeme 
hodnotu napětí, indukovaného oscilátorem do obvodu řídící mřížky směšovače. 
Napětí, které měříme stejnosměrným elektronkovým voltmetrem na měrném bodu 
MB má být na všech kanálech v rozmezí -3 až -6 V. Při měření je nutno použít 
elektronkového voltmetru a kladným pólem spojeným s kostrou a se stíněným 
přívodem, jinak jsou naměřené hodnoty vlivem cizích napětí nesprávné. Velikost 
indukovaného napětí lze měnit přiblížením vinutí L8 k L7.
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4.3. Po vyvážení pásmového filtru a nastavení oscilátoru vložíme vstupní cívku
příslušného kanálu do voliče. Výstup rozmítače připojíme přes symetrisační
člen na vstupní svorky přijímače. Laděním cívky L4 - odhýbáním, či
přihýbáním závitů - nastavíme celkovou křivku propustnosti tak, aby značky
vyznačující nosné vlny obrazu a zvuku byly ve stejné výši na vrcholech
výsledné křivky. Přitom dbáme na to, abychom odhýbali závity symetricky na
obou stranách L4. V opačném případě porušíme symetrii vstupu. Dolaďovací
kondensátory C8, C10, C12 jsou určeny k vyvážení kapacit elektronek a spojů
při výrobě. Při dodatečném nastavování lze si jimi vypomoci jen při
vyvažování nejvyššího kanálu. Veškeré ostatní kanály ladíme jen změnou
indukčnosti cívek.

4.4. Při výměně elektronek El a E2 přepněme volič na nejvyšší kanál /t.j. na 12
kanál/ a doladíme dolaďovací kondensátory na správný tvar. Liší-li se i pak
některé kanály od předepsaného průběhu doladíme jeho obvody výše
popsaným způsobem, t.j. změnou indukčnosti. Při výměně elektronek E2 –
PCF82 zkontrolujeme též frekvenci oscilátoru a velikost injekovaného napětí.

4.5. Některá kontrolní měření:  

Ua
V

Ia
mA

Ug2
V

Ig2 
mA

Ug1
V

Uk
V

Ut
V

E1 PCC 84
a/ vf zesil. 89 1,1

7,2
b/ vf zesil. 173 86 89

E2 PCF 82
a/ směšovač 180 118

9,5
b/ oscilátor 128X

Měřeno elektronkovým voltmetrem, bez signálu, kontrast naplno.

x elektronkový voltmetr připojen přes 50 kohm, zařazen 2 kanál.

5. Vyvažování zesilovače obrazové mezifrekvence

5.0. Potřebné měřící přístroje:
1. Rozmítač o rozsahu 30 - 45 MHz o kmitočtovém zdvihu aspoň 15 MHz.

Výstupní kabel k osciloskopu zakončený odporem a oddělovacím
kondensátorem.
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2. Osciloskop.
3. Stejnosměrný elektronkový voltmetr.
4. Generátor o rozsahu 30 - 45 MHz.
5. Nf milivoltmetr.

5.1. Postup vyvažování.  

5.1.1. Přijímač zapneme do sítového obvodu. Před nastavením musí být
přístroj zahřát, t.zn. alespoň 20 min. v chodu. Osciloskop připojíme
přes RC člen /50 k ohm, 100 pF/ na anodu elektronky E6 /PL83/ /bod
L83 - L85/. Regulátor kontrastu nastavíme do maximální polohy
/pravý doraz/. Mřížku E6 /PL83/ zablokujeme kondensátorem 500pF
na zem.

5.1.2. Výstupní signál z rozmítače přivedeme na řídící mřížku elektronky E5
/EF80/. Postupným otáčením obou jader cívky OMF4 /L32, L34/
shora, nastavíme křivku na osciloskopu tak, aby její vrcholy ležely
souměrně vzhledem ke značce na frekvenci 37 MHz /viz obr. 7.
(Anodovou cívku OMF3 /L29/ zkratujeme.)

5.1.3. Rozmítač připojíme na řídící mřížku elektronky E4 /EF80/ současným 
otáčením obou jader cívky OMF3 / L29, L31/ zdola, nastavíme křivku 
tak, aby měla maximální hodnotu a byla symetrická podle střední 
frekvence /viz obr. 8/. (37 MHz).

5.1. 4. Kanálový volič přepneme do neutrální polohy a na MB připojíme
generátor amplitudově modulovaný kmitočtem 1 kHz na 50 % /kabel
zakončen odporem a oddělovacím kondensátorem/. Na mřížku
elektronky E6 /PL83/ připojíme nf milivoltmetr
a/ Nastavíme frekvenci 31,5 MHz a jádrem cívky OMF2, cívka A/L26/
shora ladíme na minimální výchylku voltmetru.
b/ Na generátoru nastavíme frekvenci 41 MHz. Jádrem cívky 0MF2, 
cívka B /L28/ shora ladíme na minimální výchylku voltmetru.
c/ Generátor nastavíme na frekvenci 33 MHz a jádrem cívky OMF1b 
cívka A /L23/ shora ladíme na minimální výchylku voltmetru.

5.1. 5. Rozmítač připojíme na řídící mřížku E3 /EF80/. Současným otáčením

jader cívky OMF2 /L25, L27/ zdola nastavíme křivku souměrně podle

střední frekvence 37 MHz tak, aby souhlasila s obr. 9 Nelze-li již více

snížiti výstup rozmítače a křivka na osciloskopu ukazuje, že přijímač

začíná limitovat, upravíme správnou amplitudu regulátorem kontrastu.
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5.1.6. Na MB kanálového voliče připojíme rozmítač. Potenciometr

vyjasňovače nastavíme do krajní polohy, v níž je zařazen do obvodu

celý odpor P3. Jádry cívek OMF1b a OMF1a /L9/, cívka B /L22/

shora vyrovnáme křivku tak, aby nosná obrazu 39,5 MHz byla v

polovině až třetině boku křivky. Na druhém bodu křivky musí být

frekvence 34,5 MHz v polovině až dvou třetinách křivky, /viz obr. 10/.

5.1.7. Místo rozmítače připojíme na MB kanálového voliče generátor s

modulací jako v bodě 4. Nastavíme frekvenci 39,5 MHz, potenciometr

vyjasňovače ponecháme v téže poloze jako v bodě 6. Výstupní napětí

generátoru nastavíme tak, aby na nf voltmetru byla výchylka asi 5 V.

Potom potenciometr vyjasňovače nastavíme do druhé krajní polohy

/odporová dráha P3 ve zkratu/ a jádrem, cívky OMF1b, cívka A /L24/

zdola ladíme tak, až výchylka voltmetru klesne na dvě pětiny původní

výchylky.

5.1.8. Po ukončení ladění zajistíme všechna jádra zajišťovacím voskem.

5.2. Kontrola klíčované automatiky.  

a/ Regulátorem kontrastu nastavíme předpětí pro vysokofrekvenční díl 

na 4 V a měříme předpětí pro mezifrekvenci. Správná hodnota je -4,5

až -5,5 V. Napětí se měří stejnosměrným elektronkovým voltmetrem.

b/ Na anténní zdířky přivedeme signál z generátoru, modulovaný 

kmitočtem 1 kHz na 30 % o hodnotě 50 mV. Na anodu elektronky

E6, PL83 /bod L83, L85/ připojíme nf milivoltmetr. Regulátor

kontrastu nastavíme do maximální polohy /pravý doraz/. Odečteme

výstupní napětí na nf milivoltmetru a snižujeme výstupní napětí

generátoru, až výchylka na voltmetru poklesne na 90 % původní

výchylky. Výstupní napětí generátoru musí být menší než 100 μV.

5.1. Stejnosměrné proudy a napětí OMF a obrazového zesilovače:

Ua Ug2 Uk Ik Pozn.

E3 EF80 160 V 170 V 2,0 V 10 mA při max. kontr.

E4 EF80 170 V - 2,0 V 10 mA - „ -

E5 EF80 170 V - 2,0 V 10 mA - „ -

E6 PL83 150 V 120 V 8,0 V 30 mA - „ -

Klíč. automatika: /Měřeno Avometem, bez signálu /

Ug1 OMF bod R32/C34
Ug1 OMF (pro Ug1 tuneru = -1 V)      - „ -
Ug1 tuneru bod PABC 80/6

-10 V při min. kontr.
14 ± 5 V
až - 30 - „ -
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6. Nastavení zvukové části:  

6.0 Potřebné měřící přístroje:
Zkušební vysilač s rozsahem okolo 6,5 MHz
Elektronkový voltmetr s rozsahem 10 a 30 V
Elektronkový voltmetr s nulou uprostřed
Místo dvou voltmetrů použít jednoho s přepínáním /na př.: „O R I V O H

M“

6.1. Postup vyvažování.

Před vyvažováním musí být přijímač v provozu aspoň 20 minut, aby se

rovnoměrně prohřál.

6.1.1. Na řídící mřížku elektronky E8 přivedeme ze zkušebního vysilače

nemodulovaný

signál o kmitočtu 6,5 MHz /vstupní napětí asi 300mV/.

6.1.2. Elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V připojíme přes oddělovací odpor
1 Mohm paralelně ke kondensátoru C65, kladným polem na chassis přijímače.

6.1.3. Jádrem cívky L54 /přístupné zespodu PD/ naladíme největší výchylku / má být
asi 8-10 V/.

6.1.4. Bez změny kmitočtu odpojíme zkušební vysilač od řídící mřížky elektronky E8
a zapojíme na řídící mřížku elektronky. E7b. /výstupní napětí asi 100 mV/

6.1.5. Elektronkový voltmetr odpojíme z kondensátoru C65 a zapojíme souběžně k
odporu R55 /kladný pól zůstane na chassis/.

6.1.6. Současným laděním jader cívek L52, L53 nařídíme opět největší výchylku
elektronkového voltmetru.

6.1.7. Bez změny kmitočtu odpojíme zkušební vysilač od řídící mřížky elektronky
E7b a zapojíme na řídící mřížku elektronky E6 a zmenšíme výstupní napětí.

6.1.8. Jádrem cívky L51 /přístupným shora/ opět naladíme na největší výchylku

elektronkového voltmetru připojeného stále na odporu R 55.

6.1.9. Rozladěním zkušebního vysilače o ± 50 kHz zkontrolujeme symetrii. Při
odchylkách je nutno opakovat ladění - body 6 a 8!

6.1.10. Zkušební vysilač zůstane připojen na řídící mřížce elektronky E6 a
elektronkový voltmetr s nulou uprostřed připojíme, jak naznačeno v obr. 11,
voltmetr V 1. Odporový dělič připojený souběžně na kondensátor C67, musí
míti odpory o hodnotě 0,1 Mohm shodné s přesností alespoň na 5 %.
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6.1.11. Jádrem cívky L55, L55’ /přístupným horním otvorem krytu PD/ 
ladíme na nulovou výchylku elektronkového voltmetru V1.

6.1.12. Vyvážení kontrolujeme tak, že zkušební vysilač /připojený na řídící
mřížku E6/ postupně rozladíme o ± 50 kHz od nosného kmitočtu 
6,5 MHz. Výchylka elektronkového voltmetru označeného V1 
musí býti pro oba kmitočty stejná. Není-li tomu tak, musíme 
opakovat celý postup vyvažování.

6.1.13. Po vyvážení zajistíme jádra zajišťovacím voskem.

Není-li možno některý obvod vyvážit podle tohoto předpisu, musíme hledat 
chybu v okolních součástkách. Začneme vždy kontrolou napětí a proudu 
elektronek. Předepsané hodnoty napětí a proudů jednotlivých elektronek jsou
uvedeny v připojené tabulce.
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6.2. Kontrolní napětí a proudy obvodů zvuku:

Ua

V

Ia

mA

Ug2

V

Ig2

mA

Ug1

V

Uk

V

Ut

V

E7 PCF 82 mf zvuku 219 3,4 109 1,08 9,5

E8 EF 80 mf zvuku 219 1,25 42 6,3

E9 PABC 80

poměrový 
detektor + nf 
zesilovač 
zvuku

90 0,37 9,5

E10 PL 82 nf.koncový
zesilovač 165 34 171 7,5 10,3 16

Měřeno elektronkovým voltmetrem.

7. Kontrola a nastavení synchronisační a rozkladové části. 

/při napětí sítě 220 V, příjmu vf. zkušebního obrazu/

7.1. Oddělovač synchronisačních impulsů:

Potenciometrem P6 nastavíme takové zesílení vf zesilovače, aby na g1 elektronky 

ECH 81 /E 11b/ bylo napětí cca 5 V špička – špička, což odpovídá slabě 

pozorovatelnému obrazu. V tomto stavu musí být zkušební obraz spolehlivě svisle i 

vodorovně zasynchronisován.

7.2. Automatické řízení a budič řádkového kmitočtu:

Nastavení řádkového kmitočtu. Potenciometr P5 nastavíme do krajní polohy a jádrem 

cívky L 101, L 101’ otáčíme tak, až se obraz zasynchronuje. Dalším pomalým 

otáčením jádra cívky L 101, L 101’ v původním směru dosáhneme právě rozpadnutí 

obrazu do pruhů. Konečnou polohu jádra cívky L 101, L 101’ upravíme tak, aby se 

obraz rozpadl v obou krajních polohách potenciometru P5. Otáčíme potenciometrem P5

zvolna z levé krajní polohy do střední polohy a z pravé krajní polohy do střední polohy.

V obou případech musí nastat stav zasynchronisování skokem, a to minimálně z 2 

pruhů z každé strany. Kontrola stability činnosti synchronizace v chytacím
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rozsahu se provede buď přerušovaným zkratováním mřížkového svodu elektronky 

E 6 /PL 36/, nebo přepnutím karuselu a opětovaným zapnutím přijímaného kanálu 

v kanálovém voliči. Obraz musí vždy po odpojení zkratu, neb opětovném přepnutí 

kanálového voliče zůstat spolehlivě zasynchronován.

7.3. Nastavení geometrie obrazu.  

Správnou linearitu ve vodorovném směru nastavíme otáčením jádra cívky L 104. 

Případné menší odchylky opravíme vhodným nastavením korekčních magnetů, 

jejíchž polohu však upravíme hlavně s ohledem na opravení poduškovitosti.

7.4. Naměřené hodnoty.  

Měří se při 220 ± 2% normálním pozorovacím jasu a kontrastu v 

zasynchronovaném stavu, normální šíři a výšce obrazu optimálně lineárního.

elektronka Ua Uk Ug1 Ug2 Ug3 Ig2 Ia Ik Už

E
C

H
 8

1 E 11a 30 V -0,5 V

E 11b 30 V -10 V 11 v -7 V

P
C

F
 8

2 E 12a 200 V 42 V -17,8 V

E 12b 180 V -12 V 150 V

P
L

 3
6

E 13 -28 V 100 V 13 mA 118 mA

P
Y

 8
3

E 14

D
Y

86 E 15 16 kV 1,4V

P
C

L
 8

2 E 16a 90 V -5,2 V

E 16b 210 V 16 V 205 V 6,4 mA 26 mA

A
W

 4
3-

80

E 17 16 kV 115 V 25 V 520 V 390 V 70 μA

Napěťové, případně proudové průběhy v důležitých bodech udávají tabulky 
obr.12, 13, 14
Měřeno elektronkovým voltmetrem.
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8. Naměřené hodnoty a průběhy:
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9. Seznam náhradních součástí pro TV 4106 U

Řádkový sinus oscilátor 3PN 050 37
Vychylovací jednotka 90° 3PN 050 38

Vf. díl 3PN 380 65
Sítová tlumivka 3PN 650 06
Linearisační tlumivka 3PN 652 29
Regulace šíře 3PN 652 30
Blocking oscilátor vert. 3PN 666 07
Výstupní trafo zvuku 3PN 673 11
Výstupní trafo vertikál 3PN 673 12
Výstupní trafo horizontál

3PN 676 17

Vn. cívka 3PK 050 10

Vn. čepička 3PK 050 38

Spodek vn. usměrňovače sestavený 3PK 150 25

Stavěcí kroužek 3PK 150 26

Cívka OMF 1a 3PK 593 41

Vstupní cívka a odlaďovač ZMF1 3PK 593 42

Kompensační cívka L81, L84 3PK 605 91

Kompensační cívka L82 3PK 605 92

Kompensační cívka L83 3PK 605 93

Odrušovací cívka L102 3PK 605 94

Odrušovací cívka L103 3PK 605 95

Cívka pásmového filtru a oscilátoru 1. kan. 3PK 606 01

Cívka pásmového filtru a oscilátoru 2. kan. 3PK 606 02

Cívka pásmového filtru a oscilátoru 6. kan. 3PK 606 03

Cívka pásmového filtru a oscilátoru 7. kan. 3PK 606 04

Cívka pásmového filtru a oscilátoru 8. kan. 3PK 606 05

Cívka pásmového filtru a oscilátoru 9. kan. 3PK 606 06

Cívka pásmového filtru a oscilátoru l0. kan. 3PK 606 07

Cívka pásmového filtru a oscilátoru 11. kan. 3PK 606 08

Cívka pásmového filtru a oscilátoru 12. kan. 3PK 606 09

Cívka vstupní sestavená - 1.kanál 3PK 606 14

Cívka vstupní sestavená - 2, kanál 3PK 606 15

Cívka vstupní sestavená - 6. kanál 3PK 606 16

Cívka vstupní sestavená - 7. kanál 3PK 606 17

Cívka vstupní sestavená - 8. kanál 3PK 606 18
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Cívka vstupní sestavená - 9. kanál 3PK 606 19
Cívka vstupní sestavená - 10. kanál 3PK 606 20
Cívka vstupní sestavená - 11. kanál 3PK 606 21
Cívka vstupní sestavená - 12. kanál 3PK 606 22
Poměrový detektor PD 3PK 608 01
Pásmový filtr OMF 1b 3PK 854 03
Pásmový filtr OMF 2 3PK 854 04
Pásmový filtr OMF 3 3PK 854 05
Pásmový filtr OMF 4 3PK 854 06
Pásmový filtr ZMF 2 3PK 854 07
Odlaďovač L1, L2 3PK 856 03

Ozvučnice 3PF 110 08
Skříň 3PF 127 13
Maska sestavená 3PF 147 07
Knoflík sestavený 3PF 243 10
Knoflík sestavený 3PF 246 03
Jádro sestavené 3PF 436 04
Držák s objímkou 3PF 497 04
Pásek s očky 3PF 504 34
Pásek s očky 3PF 504 49
Pásek s očky 3PF 504 60
Pásek s očky 3PF 504 67
Pásek s očky 3PF 504 62
Pásek s očky 3PF 504 63
Pásek s očky 3PF 504 64
Pásek s očky 3PF 504 65
Pásek s očky 3PF 504 66
Držák pojistek 3PF 683 14
Držák s anténními zdířkami 3PF 683 15
Mřížka přední sestavená 3PF 739 01
Korekční magnet 3PF 748 03
Zadní stěna sestavená 3PF 806 89
Průchodka keramická 3PF 816 07
Centrační Jednotka 3PF 816 11
Pero aretační sestavené 3PF 836 04
Jednoduchá iontová past 3PF 816 05
Kryt sestavený 4PF 696 01
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Isolační matice 3PA 045 09
Nýt plochý 3PA 051 03
Šroub 3PA 078 08
Jádro 3PA 087 08
Distanční sloupek 3PA 092 01
Rámeček 3PA 127 29
Rám 3PA 127 31
Lišta 3PA 128 15
Deska spodní 3PA 132 34
Víko 3PA 169 05
Gumová trubka 3PA 214 05
Knoflík velký 3PA 243 15
Knoflík velký 3PA 243 17
Kryt 3PA 251 18
Ochranné sklo 3PA 314 06
Podložka 3PA 353 18
Pružina 3PA 785 01
Držák 3PA 610 10
Držák 3PA 629 04
Spona 3PA 643 04
Příchytka 3PA 668 27
Kryt 3PA 694 25
Kryt elektronky 3PA 698 04
Kryt elektronky 3PA 698 07
Mřížka před reproduktor 3PA 739 01
Zpružina 3PA 791 04
Pero 3PA 795 01
Pero 3PA 795 03
Pásek 3PA 838 05
Pružina 3PA 785 02

10. Seznam náhradních součástí pro TV 4106U,
10.1. které Tesla Strašnice nedodává:

Síťová Šňůra 3PF 615 02
Banánek 3PK 459 04
Novalová objímka 3PK 497 07
Novalová objímka 3PK 497 12
Selenový usměrňovač U1 3PN 744 08
Novalová objímka /keramika/ AK 497 12
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R11 10000 ohm ±20 % T 118 1,0 W TR 103 10k
R12 1000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 1k
R13 10 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 10
R14 120 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 120/A
R31 3300 ohm ± 5 % T 118 0,25 W TR 101 3k3/B
R32 4700 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 4k7
R33 180 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 180/A
R34 33 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 33
R35 8200 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 8k2/A
R36 560 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 560/A
R37 0,1 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 Ml
R38 10000 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 10k/A
R39 180 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 180/A
R40 33 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 33

R 42 560 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 560/A
R43 2200 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 2k2/B
R44 220 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 220/A
R46 560 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 560/A
R51 59000 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 39k/A
R52 120 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 120/A
R53 47000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 102 47k
R54 1000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 1k
R55 0,1 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 Ml
R56 0,33 Mohm ±20 % T 118 0,50 W TR 102 M33
R57 1000 ohm±20 % T 118 0,25 W TR 101 1k
R58 47 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 47
R59 18000 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 18k/A
R60 12000 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 12k/A
R61 33000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 33k

R62 390 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 390/A

R63 22 Mohm ±20 % R 20 0,50 W WK 650 05 22M
R64 0,22 Mohm ±20 % T 118 0,50 W TR 102 M22
R65 0,82 Mohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 M82/A
R66 47000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 47k
R68 1200 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 1k2/A
R69 4700 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 4k7
R70 0,1 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 Ml
R71 10000 ohm ±20 % B 118 0,25 W TR 101 10k
R80 2700 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 2k7/A
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R81 22000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 22k
R82 270 ohm ±20 % T 118 1 W TR 103 270
R84 10000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 10k
R86 22000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 22k
R87 0,22 Moha ±10 % T 118 0,25 W TR 101 M22
R88 1 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 1M
R101 12000 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 12k/A
B102 1,2 Mohm ±10 % T 118 0,50 W TR 102 1M2/A
R103 0,22 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 102 M22
R104 22000 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 22k
R105 3,9 Mohm ±10 % T 118 0,50 W TR 102 3M9/A
R106 0,1 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 Ml
R107 0,1 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 Ml
R108 82000 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 82k/A
R109 22000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 22k
R110 56000 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 56k/A
R111 39000 ohm ±10 % T 118 0,25 W TR 101 39k/A
R112 1000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 1k
R113 0,22 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 M22
R114 0,68 Mohm ±20 % T 118 0,50 W TR 102 M68
R115 4700 ohm ±10 % T 118 0,50 W TR 102 4k7
R116 0,82 Mohm ±10 % T 118 1,00 W TR 103 M82/A
R117 33000 ohm ±20 % T 118 0,50 W TR 102 33k
R118 0,47 Mohm ± 20 % T 118 0,25 W TR 101 M47
R119 1000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 1k
R120 18000 ohm ±10 % T 118 0,50 W TR 102 18k/A
R121 10000 ohm ±10 % T 118 2,00 W TR 104 10k/A
R123 6,2 Mohm ±20 % T 118 0,50 W TR 102 6M2
R124 10 Mohm ±20 % T 118 0,50 W TR 102 10M
R128 1 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 1M
R141 22000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 22k
R142 56000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 56k/A
R143 0,82 Mohm ±20 % T 118 0,50 W TR 101 M82
R145 82000 ohm ±10 % T 118 0,50 W TR 102 82k/A
R146 0,22 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 M22
R147 10000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 10k
R148 1 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 1M
R149 0,47 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 M47
R150 1000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 1k
R151 0,22 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 M22
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R152 0,1 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 Ml
R153 33000 ohm ±20 % T 118 1,00 W TR 103 33k
R154 470 ohm ± 5 % T 118 1,00 W TR 103 470/B
R155 3300 ohm ±20 % T 118 0,50 W TR 102 3k3
R156 4700 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 4k7
R157 68000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 68k
R158 0,22 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 M22
R171 1 Mohm ± 5 % T 118 0,25 W TR 101 1M/B
R173 6,8 Mohm ± 5 % T 118 0,25 W TR 102 6M2/B
R174 15000 ohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 15k
R175 0,47 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 M47
R176 0,1 Mohm ±20 % T 118 0,25 W TR 101 Ml
R184 680 ohm ±20 % T 118 2,00 W TR 104 680
R185 27000 ohm ±10 % T 118 1,00 W TR 103 27k/A

10.4.Drátové odpory:

R67 220 ohm ±10 % T 119 2,00 W TR 606 220/A
RS5 2700 ohm ±10 % T 119 4 ,00 W TR 607 2k7/A
R122 33 ohm ±20 % T 119 2,00 W TR 606 33
R125 3300 ohm ±20 % T 122 1,00 W TR 502 3k3
R126 1 ohm ± 5 % 1,00 W 3PK 669 01
R127 2200 ohm ±20 % T 122 2,00 W TR 503 2k2
R181 150 ohm ±20 % s odbočkou

T 121 12,00 W TR 627 150/1
R182 10 ohm ±20 % T 119 8,00 W TR 608 10
R183 1500 ohm ±20 % T 119 4,00 W TR 607 lk5

10.5.Potenciometry;

P1 + P2 0,25 Mohm lin + 0,25 Mohm log WN 699 29

P3 TRIMR 220 ohm lin WN 790 26 220
P4 /osa 40/B/ 0,22 Mohm lin WN 694 55 M22/N

P5 /osa 40/B/ 1 Mohm lin WN 634 55 1M/N
P6 /osa 40/B/ 0,33 Mohm lin WN 694 55 M33/N

P7 TRIMR 4 Mohm lin WN 790 26 4M

P8 /osa 40/B/ 0,22 Mohm lin WN 694 55 M22/N

P9 TRIMR 0,22 Mohm lin WN 790 25 M22/N

P10 TRIMR 1 Mohm lin WN 790 26 1M

P11 TRIMR 1 Mohm lin WN 790 26 1M
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10.6. Keramické kondensátory:

C1 330 pF ±20 % terčový 250 V 5WK 708 01 330b
C2 330 pF ±20 % terčový 250 V 5WK 708 01 330b
C3 82 pF ±5 % trubkový 350 V= TC 740 82/8
C4 82 pF ±5 % trubkový 350 V= TC 740 82/8
C5 3300 pF ±50-20 % průchodkový 250 V= TC 832 3k3
C6 2,2 pF ±20 % perlový 600 V= TC 300 2J2
C7 1,5 pF ±20 % perlový 600 V= TC 302 1J5
C9 3300 pF ±50-20 % průchodkový 250 V= TC 833 3k3
C11 3300 pF ±50-20 % průchodkový 400 V= TC 835 3k3
C13 50 pF ±20 % průchodkový 350 V= 3PK 706 5 13
C14 6,8 pF ±20 % trubkový 500 V= TC 742 6J8
C15 3300 pF ±50-20 % trubkový 400 V= TC 841 3k3
C17 25 pF ±20 % trubkový 350 V= TC 740 25
C18 12 pF ±10 % trubkový 550 V= TC 742 12/A
C19 3300 pF ±50-20 % průchodkový 400 V= TC 834 3k3
C20 3300 pF ±50-20 % průchodkový 250 V= TC 833 3k3
C30 56 pF ±10 % trubkový 350 V= TC 740 56/A
C31 4,7 pF ±20 % terčíkový 1000 V= TC 772 4J7
C32 22 pF ±5 % trubkový 400 V= TC 779 22/B
C33 12 pF ±10 % terčíkový 600 V= TC 770 12/A
C34 3300 pF ±50-20 % trubkový 250 V= TC 840 3k3
C35 3300 pF ±50-20 % trubkový 250 V= TC 840 3k3
C36 3300 pF ±50-20 % trubkový 400 V= TC 841 3k3

C39 12 pF ±5 % trubkový 400 V= TC 779 12/8
C40 10 pF ±5 % trubkový 400 V= TC 779 10/8
C41 3300 pF ±50-20 % trubkový 250 V= TC 840 3k3
C42 3300 pF ±50-20 % trubkový 250 V= TC 840 3k3
C43 3300 pF ±50-20 % trubkový 400 V= TC 841 3k3
C44 3300 pF ±50-20 % trubkový 250 V= TC 840 3k3
045 3300 pF ±50-20 % trubkový 400 V= TC 841 3k3
C5I 15 pF ± 5 % trubkový 400 V= TC 799 15/8
C52 3,3 pF ±20 % terčíkový 1000 V= TC 772 3J3
C56 22 pF ± 5 % trubkový 400 V= TC 779 22/B
C57 22 pF ± 5 % trubkový 400 V= TC 779 22/B
C58 47 pF ±20 % trubkový 250 V= TC 777 47
C61 15 pF ± 5 % trubkový 400 V= TC 779 15/8
C62 33 pF ± 5 % trubkový 250 V= TC 777 33/8
C71 15 pF ±20 % trubkový 550 V= TC 742 15
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C80 3,9pF ±10 % perlový 600 V= TC 300 3J9
C81 4,7pF ±20 % perlový 600 V= TC 300 4J7
C82 3300pF ±50-20 % trubkový 400 V= TC 841 3k3
C83 82pF ±5 % trubkový 250 V= TC 777 82/B
C104 100pF ±20 % trubkový 350 V= TC 740 100
C107 47pF ±20 % trubkový 350 V= TC 740 47
C108 100pF ±20 % trubkový 350 V= TC 740 100
C109 47pF ±20 % trubkový 350 V= TC 740 47
C122 39pF ±20 % hrníčkový 4000 V= 39 pF/4kV
C156 120pF ±10 % trubkový 550 V= TC 742 120/A
C158 150pF ±13 % trubkový 550 V= TC 742 150
C181 3300pF ±50-20 % trubkový 400 V= TC 841 3k3
C182 3300pF ±50-20 % trubkový 400 V= TC 841 3k3
C184 3300pF ±50-20 % trubkový 400 V= TC 841 3k3
C185 3300pF ±50-20 % trubkový 400 V= TC 841 3k3
C187 3300pF ±50-20 % trubkový 400 V= TC 841 3k3
C188 3300pF ±50-20 % průchodkový 400 V= TC 834 3k3
C189 3300pF ±50-20 % průchodkový 400 V= TC 834 3k3
C190 3300pF ±50-20 % průchodkový 400 V= TC 834 3k3
C193 3300pF ±50-20 % trubkový 400 V= TC 841 3k3
C194 3300pF ±50-20 % trubkový 400 V= TC 841 3k3

10.7. Svitkové kondensátory:

C53 10000 pF ±20 % T 114 160 V = TC 171 10k

C54 1800 pF ±20 % T 114 400 V = TC 173 lk8
C55 10000 pF ±20 % T 114 160 V = TC 171 10k

C59 2700 pF ±20 % T 114 400 V = TC 173 2k7
C60 10000 pF ±20 % T 114 250 V = TC 172 10k
C63 470 pF ±20 % T 114 400 V = TC 173 470

C64 39000 pF ±20 % T 114 160 V = TC 171 39k

C65 4700 pF ±20 % T 114 250 V = TC 172 4k7

C66 4700 pF ±20 % T 114 250 V = TC 172 4k7
C68 10000 pF ±20 % T 114 160 V = TC 171 10k

C69 27000 pF ±20 % T 114 400 V = TC 173 27k
C73 4700 pF ±20 % T 114 400 V = TC 173 4k7
C74 4700 pF ±20 % T 114 400 V = TC 173 4k7
C75 10000 pF ±20 % T 114 400 V = TC 173 10k
C101 1000 pF ±20 % T 114 400 V = TC 173 10k
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C102 100 pF ±20 % T 114 400V = TC 173 100

C105 390 pF ±20 % T 114 400V = TC 173 390

C103 10000 pF ±20 % T 114 400V = TC 173 10k

C106 1500 pF ±20 % T 114 400V = TC 173 lk5

C110 56000 pF ±20 % T 114 160V = TC 171 56k

C111 6800 pF ±20 % T 114 250V = TC 172 6k8

C112 10000 pF ±20 % T 114 160V = TC 171 10k

C113 1500 pF ±20 % T 114 400V = TC 173 1k5

C115 4700 pF ±20 % T 114 400V = TC 173 4k7

C116 6800 pF ±20 % T 127 250V = TC 172 6k8

C118 68000 pF ±20 % T 114 600V = TC 174 68k

C120 68000 pF ±20 % T 114 600V = TC 174 68k

C121 100 pF ±20 % T 114 1000V = TC 175 100

C123 33000 pF ±20 % T 114 600V = TC 174 33k

C142 47000 pF ±20 % T 114 400V = TC 173 47k

C144 1000 pF ±20 % T 114 400V = TC 173 1k

C145 1000 pF ±20 % T 114 400V = TC 173 1k

C146 22000 pF ±20 % T 114 250V = TC 172 22k

C147 1000 pF ±20 % T 114 400V = TC 173 1k

C148 47000 pF ±20 % T 114 400V = TC 173 47k

C150 6800 pF ±20 % T 114 400V = TC 172 6k8

C152 27000 pF ±20 % T 114 600V = TC 174 27k

C155 4700 pF ±20 % T 114 400V = TC 173 4k7

C157 1000 pF ±20 % T 114 400V = TC 173 1k

C159 2200 pF ±20 % T 114 1600V = TC 176 2k2

C183 0,1 μF ±20 % T 127 1000V = TC 105 M1

C171 1 pF ±20 % T 127 160V = TC 101 1M

C174 220 pF ±20 % T 114 400V = TC 173 220

10.8. Dolaďovací kondensátory:

C8 0,5 - 5,0 pF 400V = 3PK 701 03
C10 0,5 - 5,0 pF 400V = 3PK 701 04
C12 0,5 - 5,0 pF 400V = 3PK 701 03

10.9. Slídové kondensátory:

C37 220 pF ±20 % T 27 500V = TC 230 220

10.10. Elektrolytické kondensátory

C67 10 μF +100 – 10 % T 72 30/35V = TC 904 10M
C72 100 μF +100 – 10 % T 72 30/35V = TC 904 G1



-40-

C143 10 μF + 100 -10 % T 72 30/35V = TC 904 10M

C151 100 μF + 100 -10 % T 72 30/35V = TC 904 G1

C153 8 μF + 50 -10 % (T 31) 350V = TC 535 8M PVC

C186 200 μF + 50 -10 % T 144 350V = TC 519 G2

C191 100 +100 μF +50-10 % T 144 350V = TC 519 G1+G1

C192 50+ 50 μF +50-10 % T 144 350V = TC 519 50M+50M

10.11. MP kondensátory:

C70 0,47 μF +30-20 % T 89 160V = TC 161 M47
C84 0,22 μF +30-20 % T 89 160V = TC 161 M22
C119 0,1 μF +30-20 % T 89 400V = TC 163 M1
C149 0,1 μF +30-20 % T 89 400V = TC 163 M1
C154 0,1 μF +30-20 % T 89 160V = TC 161 M47
C172, 172 0,47 μF +30-20 % T 89 160V = TC 161 M47
C173 0,22 μF +30-20 % T 89 160V = TC 161 M22

10.12. Polystyrénové kondensátory;

C114 3300 pF ±20 % T 38 250V = TC 283 3k3

V Praze, dne 20. listopadu 1959

Za odd. vývoj - konstrukce Za vývojové pracoviště RTS
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STRUČNÝ POPIS TELEVIZORU 4106 U - AMETYST.

Předkládáme opravářům stručný popis funkce a zapojení televizoru 4106 U, 

který vypracovali vývojoví pracovníci Tesly Strašnice pro vnitřní potřebu. Protože 

jde o přijímač relativně složitý a velmi výkonný doporučujeme všem opravářům, aby

si před zásahem do tohoto přijímače dokonale osvojili obsah tohoto popisu a předešli

tak zbytečným stížnostem ze strany spotřebitelů.

Výrobek strašnické Tesly je televizní přijímač Ametyst 4106-U. Tento nový 

typ přijímače, 17 elektronkový superhet stolního provedení užívá metalisovanou 

obrazovku s úhlopříčkou 43 cm a vychylovacím úhlem 90 °.

Přijímač je vybaven dvanáctipolohovým kanálovým voličem osazeným 

elektronkami PCC 84 a PCF 82. Mezifrekvenční zesilovač je třístupňový osazený 

elektronkami EF 80. Vazba mezi stupni je provedena pásmovými filtry navrženými 

tak, aby v oblasti přenášených kmitočtů bylo dosaženo pokud možno lineárního 

průběhu fázové charakteristiky. Velký počet laděných obvodů a jejich vhodné 

navržení zaručuje také vysokou selektivitu vzhledem k sousedním kmitočtům. 

Potlačení nosných kmitočtů sousedních kanálů je min. 40 dB. Další předností přijí-

mače je možnost měnit průběh frekvenční charakteristiky v okolí nosného 

obrazového kmitočtu. Ze zkušenosti je známo, že se laděním místního oscilátoru 

směrem k nižším kmitočtům od nosného obrazového kmitočtu obraz zlepšuje. Tím 

se ovšem více zesiluje nosný kmitočet zvuku, což se současně projeví rušením 

obrazu zvukem. Obvodem vyjasnovače, jímž je přijímač Ametyst vybaven, je možno

dodatečně zeslabit nosný obrazový kmitočet vzhledem k vrcholu propouštěné křivky

a při tom zůstává nosný kmitočet zvuku správně potlačen. Čím více je nosný 

obrazový kmitočet potlačen, tím více jsou zdůrazněny vyšší kmitočty přenášeného 

pásma, zkracuje se náběhová doba obrazových impulsů a dochází k překmitům. 

Překmity způsobují plastiku, kterou lze nastavením vyjasnovače řídit a tím je 

umožněno nastavit lepší a ostřejší obraz a také do určité míry ovlivňovat kvalitu 

obrazu při různých druzích vysílání jako na př. snímání z filmu, při přenosech a pod.
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Detekce obrazového signálu je diodová, obrazový zesilovač je jednostupňový s 

elektronkou PL 83. Stejnosměrná složka signálu se přenáší přímo z detektoru až na 

katodu obrazovky.

Dvoustupňový zvukový mezifrekvenční zesilovač používá elektronky PCF 82 a 

EF 80. Signál se odebírá přímo z obrazového detektoru. Diskriminátorem je poměrový 

detektor. K detekci a k nf. předzesílení se používá elektronky PABC 80. Na koncovém 

stupni zvuku je pentoda PL 82. Přijímač má plynule řiditelnou tónovou clonu a dva 

reproduktory. Dynamický, kruhový, vyzařuje směrem na stranu a elektrostatický, 

doplňuje reprodukci při nejvyšších akustických kmitočtech, vyzařuje dopředu, směrem 

k diváku. Výstupní nf. výkon je 1,5 W.

Rozkladové obvody pracují vzhledem k 90° vychylování s vysokou účinností a 

jsou osazeny elektronkami PCL 82 pro vychylování ve svislém směru a elektronkami 

PL 36, PY 83 a DY 86 pro vychylování ve vodorovném směru. Usměrňovač vysokého 

napětí pro obrazovku a účinnostní dioda jsou zapojeny obvyklým způsobem. Budící 

stupeň snímkového rozkladu je blokovací oscilátor. Řádkový rozklad je buzen 

sinusovým oscilátorem s elektronkou PCF 82.

Synchronisace přijímače je klíčovaná. Synchronisační obvod je osazen 

elektronkou ECH 81 . Oddělené synchronisační impulsy pro synchronisaci snímkového 

rozkladu se zesilují ve zvláštním stupni /triodová část elektronky ECH 81/. Řízení 

budícího stupně pro řádkový rozklad /t.j. sinusového oscilátoru/ je setrvačníkové, s 

pomocí reaktační elektronky PCF 82 zapojené jako proměnná kapacita. Reaktační 

elektronka je ovládána anodovým proudem klíčovací a ovládací elektronky ECH 81.

Automatické řízení zisku je rovněž klíčované a jeho obvod je osazen triodovou 

částí elektronky PCF 82. Předpětí pro kanálový volič je zpožděné. Zpoždění je ovládáno

třetí diodou elektronky PABC 80.

Žhavení elektronek je zapojeno v sérii, vlákna jsou před proudovými nárazy 

chráněna teplotně závislým odporem. Sítové napětí 220 V je usměrněno jednocestně 

selénovým usměrňovačem. Odběr ze sítě činí 150 W.

Přijímač je možno doplnit dálkovým ovládáním jasu a hlasi-
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tosti reprodukce. Také nahrávky na magnetový pásek je možno uskutečnit 

přijímačem Ametyst.

Velké využití přední plochy přijímače obrazovkou, lehce vyjímatelné 

ochranné přední sklo pro pohodlné čištění zaprášené obrazovky, malé rozměry 

skříně 400 x 450 x 480 mm, malá váha 26 kg, elegantní vzhled a účelná 

mechanická konstrukce doplňují přednosti přijímače.

Činnost přijímače:

Signál z antény se přivádí přes oddělovací bezpečnostní kondensátory 

C1a C2 a přes odlaďovače mezifrekvenčního kmitočtu L1 C3 a L2 C4 na 300 

ohmovou symetrickou vstupní cívku voliče. Kanálový volič je zapojen celkem 

obvyklým způsobem. Vstupní trioda kaskódově spojených systémů elektronky je 

zapojena jako zesilovač s uzemněnou katodou a kapacitní neutralisací tvořenou 

kapacitami levé elektronky E1 a kondensátory C?7, C6 a C8. První a druhá 

trioda, /druhá zapojená jako zesilovač s uzeměnou mřížkou/ jsou vázány filtrem 

tvořeným cívkou L5 a kapacitou Cak levé triody a Ckg1 pravé triody. Základní 

hodnota předpětí pro levý triodový systém vzniká na odporu R14. Pro pravý 

triodový systém upravují předpětí odpory R4 a R5. Výstupní elektronka je 

zapojena na pásmový filtr L6, L7. V prvých výrobcích je použito na výstupním 

obvodu elektronky PCC84, která bude později nahrazena výkonnější elektronkou 

PCC88.

Pentodová část elektronky E2 se využívá jako additivní směšovač. 

Potřebné předpětí si vytváří automaticky na členu R8 C13.

Oscilátor je zapojen na triodovou část elektronky E2. Vhodnou 

kombinací kondensátorů C16, C14, C17 a C18 s rozdílnými teplotními koeficienty

byla dosažena vysoká stabilita kmitočtu oscilátoru. Rozladitelnost oscilátoru je 

přibližně ±0,6 MHz na prvním pásmu a ±1,5 MHz na třetím pásmu.

Mezifrekvenční kmitočet vznikající v elektronce E2 se vede na pásmový 

filtr OMF1. Jeho prvá část OMF1 a je konstrukčně spojena s kanálovým voličem. 

Cívky L9 a L22 tvoří vlastní pásmový filtr. Vazba obou obvodů je indukční, 

podkritická, provedená cívkou L21.

Tlumení je provedeno v sekundárním obvodu odporem R31

/vliv odporu R12 na tlumení primárního obvodu je nepatrný, pro-
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tože je vlastně zapojen paralelně k vazební cívce L21/. Paralelně k vazební cívce 

L21 jsou zapojeny dva ssací obvody: odlaďovač nosné vlny zvuku 35 MHz L23 - 

C32 vázaný kondensátorem C31, a sériový odlaďovač naladěný v okolí 40 - 41 

MHz, který zeslabuje nosnou vlnu obrazu a působí jako vyjasňovač. Stupeň 

zeslabení nosné vlny obrazu se řídí tak, že zařazováním odporu P3 se mění činitel 

jakosti sériového odlaďovače a tím i stupeň odladění.

Druhý mezifrekvenční pásmový filtr OMF 2 představuje speciální filtr se 

širokým přenášeným pásmem /33,5 - 39 MHz/ a s velikým a ostrým zeslabením na

kmitočtech sousedních nosných vln 31,5 MHz a 41 MHz. Ladící cívky pásmového

filtru jsou L25 a L27. Vazba mezi obvody filtru je provedena složitou impedancí 

Z, kterou tvoří dva paralelně spojené sériové resonanční obvody: odlaďovač 31,5 

MHz L26 - C39 a odlaďovač 41 MHz L28 - C40.

Aby bylo možno dosáhnout velikého odladění, musily by odladovače mít 

velký činitel jakosti, který na běžné cívce není možno dosáhnout.

Ztrátový odpor cívek odlaďovačů L26 a L28 je kompensován odporem 

R37 a tak je dosaženo velkého a ostrého odladění, které málo zasahuje do 

přenášeného pásma. Pásmový filtr je nadkriticky vázaný s malým přesedláním 

křivky. Tlumení filtru je souměrné, na primáru odporem R35 a na sekundáru 

odporem R38. Odpor R45 nepůsobí tlumení obvodů, protože je zapojen paralelně 

k vazební impedanci Z.

Zesílení mezifrekvenčního zesilovače se řídí změnou předpětí elektronek 

E3 a E4. Změna anodového proudu řízené elektronky vyvolaná změnou předpětí 

způsobuje kolísání vstupní kapacity elektronky, které by působilo nepřípustné 

rozlaďování mezifrekvenčních obvodů a tím změnu tvaru celé mezifrekvenční 

křivky. Záporná zpětná vazba částečně neblokovaným katodovým odporem 

/odpory R34 a R40/ kompensuje kolísání vstupní kapacity.

Třetí mezifrekvenční pásmový filtr OMF 3 je podkriticky vázaný. 

Obvody L29 a L31 jsou vázány indukčně vazební cívkou L30. Tlumení 

pásmového filtru je nesouměrné, jen v sekundárním obvodu L31 odporem R43. 

Nesouměrným tlumením se u pásmových filtrů dosahuje většího zesílení 

zesilovacího stupně.

Čtvrtý pásmový filtr OMF 4 je silně nadkriticky vázaný.
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Kmitočty vrcholů propuštěcí křivky jsou vzdáleny od sebe 6 MHz /54 MHz a 40 MHz/. 

Obvody L32 a L34 jsou vázány indukčně vazební cívkou L53. Sekundární obvod je laděn 

kondensátorem C 80. Tlumení pásmového filtru je opět nesouměrné, jen v sekundárním 

obvodu, který je zatížen obvodem obrazového detektoru.

Amplitudově modulovaný obrazový mezifrekvenční signál, jehož velikost na 

svorkách L34 je 5 - 10 V, je demodulován germaniovou diodou Dl. Pracovní odpor 

detektoru R80 je přemostěn kondensátorem C81, který filtruje složku napětí s 

mezifrekvenčním kmitočtem. Tlumivka L82 navinutá na odporu R81 tvoří sériovou 

kompensaci obvodu detektoru pro nejvyšší obrazové /video/ kmitočty /4 - 6 MHz/. Dioda 

detektoru jako nelineární odpor zastává současně funkci směšovače. Směšováním kmitočtu 

nosné vlny obrazu a nosné vlny zvuku vzniká v obvodu detektoru mezinosný kmitočet 

/intercarrier/ 6,5 MHz. Tento kmitočet se odbírá kondensátorem C52 z výstupu obvodu 

detektoru pro další zesílení ve zvukovém mezifrekvenčním zesilovači. Vedle žádaného 

rozdílového kmitočtu však detektor produkuje řadu dalších kmitočtů, z nichž nejsilnější jsou

násobky mezifrekvenčního kmitočtu obrazu 39,5 MHz. Protože demodulovaný 

mezifrekvenční signál je velký, mají i vznikající násobky značnou úroveň. Kdyby se tyto 

kmitočty dostaly na anténní svorky přijímače, došlo by k interferencím na některých 

kanálech, t.j. přijímač by rušil sám sebe. Vyzařování násobků mezifrekvenčního kmitočtu je 

sníženo na přípustnou úroveň umístěním obvodu OMF 4 a detektoru do zvláštního stínícího 

krytu a použitím filtračního obvodu L81 a C86. Aby tlumivka L81 měla filtrační účinek pro 

násobky mezifrekvenčního kmitočtu, musí mít velmi malou vlastní kapacitu, a je proto 

vinuta válcově.

Obvod detektoru je přímo zapojen mezi řídící mřížku a katodu elektronky 

obrazového zesilovače E6 /video/. Není-li přijímán signál, pracuje tedy elektronka E6 bez 

předpětí. Katodový odpor R82 slouží k získání řídícího napětí pro elektronku klíčované 

automatiky kontrastu E7a. Kondensátor C85 uzemňuje vysokofrekvenčně obvod detektoru.

Anodový obvod elektronky E6 je galvanicky spojen s katodou obrazovky E17, 

takže od detektoru až k obrazovce je provedena přímá vazba a je tedy plně přenášena 

stejnosměrná složka televizního signálu. Pro vysoké obrazové kmitočty je provedena
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v anodovém obvodu serioparalelní kompensace paralelní tlumivkou L84 a sériovou 

tlumivkou L83, která je navinuta na odporu R84. Do přívodu k obrazovce je zařazen

odlaďovač mezinosného kmitočtu 6,5 MHz L85 - C82. Působí přídavné zeslabení 

zvukového mezifrekvenčního kmitočtu asi o 15 dB, tak, aby na katodě obrazovky 

byl mezinosný kmitočet 6,5 MHz potlačen nejméně o 40 dB vzhledem k 

obrazovému signálu, To je nejmenší hodnota potřebná k tomu, aby - zejména na 

větší obrazovce - nebylo patrno jemné rušení kmitočtem 6,5 MHz.

Na odporu R87 vzniká proudem obrazovky samočinné předpětí, které 

omezuje maximální proud obrazovky. Obrazovka se nemůže poškodit, protože 

odpor znemožňuje nastavení nadměrného jasu. Kondensátor C84 blokuje R87, aby 

se nenarušila frekvenční charakteristika obrazového zesilovače, Bez kondensátoru 

C84 by na katodě obrazovky za odporem R87 došlo vlivem vstupní kapacity obra-

zovky k poklesu vysokých kmitočtů.

Dělič napětí pro řízení jasu obrazovky R86 a P4 je připojen na anodový 

pracovní odpor obrazového zesilovače R85. Tímto zapojením se dosahuje 

částečného automatického vyrovnávání jasu. Poklesne-li střední, hodnota napětí na 

katodě obrazovky, poklesne i napětí na její řídící mřížce, takže předpětí obrazovky a

tím i jas obrazu se změní jen málo.

Stínící mřížka elektronky E6 je napájena z měkkého zdroje tvořeného 

předřadným odporem R185. Je-li přijímač bez signálu a elektronka E6 má tím 

nulové předpětí, poklesne napětí na stínící mřížce a nemůže dojít k přetížení 

elektronky.

Kontrast se řídí ručně i automaticky změnou zesílení elektronek E1, E3, 

E4. Zesílení těchto elektronek se mění regulací předpětí od 0 do 6 V. Zdrojem 

řídícího předpětí je obvod klíčovaného řízení kontrastu. Elektronka E7a pracuje 

jako usměrňovač s měnitelným vnitřním odporem, který s proměnnou účinnosti 

usměrňuje kladné impulsy velikosti asi 150 V mezi špičkami s řádkovým 

opakovacím kmitočtem, přiváděné přes kondensátor C174 od stínící mřížky 

elektronky E13. V okamžiku kladného impulsu elektronka E7a vede proud a 

kondensátor C174 se nabije tak, že jeho polep spojený s anodou E7a je vzhledem k 

druhému polepu záporný. V době mezery mezi impulsy napětí stínící mřížky E13 

klesne, a proto se na anodě E7a objeví záporné napětí, na které se nabil



-7-

kondensátor C174 v době impulsu.

Katoda elektronky E7a je spojena s katodou elektronky E6. Vnitřní 

odpor elektronky E7a, působící jako usměrňovač impulsů, závisí na napětí mezi 

její katodou a mřížkou. Elektronka E7a je buzena v katodě napětím vznikajícím 

na katodovém odporu R82. Velikost napětí působícího mezi katodou a mřížkou 

E7a lze měnit polohou běžce potenciometru P6 z celého napětí na odporu R82 až 

k nule. Odpor R174 pouze odděluje obvod potenciometru s dlouhými přívody od 

katody obrazového zesilovače, kde kromě obrazového signálu jsou i zbytky 

mezifrekvenčního kmitočtu. Kondensátor C173 filtruje napětí mřížky E7a 

vzhledem k zemi a zamezuje vzniku rušivých napětí na mřížce.

Protože proud elektronkou E7a může téci pouze v okamžiku impulsu z 

řádkového rozkladového obvodu, bude záviset velikost vzniklého řídícího 

předpětí pouze na rozdílu napětí mezi katodou a mřížkou elektronky E7a v 

okamžiku usměrňovaného impulsu. Bude-li přijímán obrazový signál a řádkový 

rozkladový generátor bude sesynchronován, pak v okamžiku usměrňovaného 

impulsu bude elektronka E7a dostávat předpětí odpovídající právě vrcholům 

řádkových synchronizačních impulsů. Protože úroveň synchronisačních impulsů 

při negativní televizní modulaci odpovídá amplitudě nemodulované nosné vlny a 

nezávisí na obrazovém obsahu, bude usměrňováním vznikající předpětím pro 

řízení zesílení elektronek kolísat úměrně velikosti přijímaného signálu. Dosažená

regulace zesílení je tak účinná, že výstupní napětí na anodě obrazového 

zesilovače nezávisí vůbec na velikosti signálu na anténních svorkách, je-li signál 

větší než 50 až 100 μV.

Změnou polohy běžce potenciometru P6 se přivádí mezi katodu a 

mřížku E7a větší nebo menší část napětí na katodovém odporu R82, a tak je 

možno regulovat velikost obrazového signálu modulujícího obrazovku, který se 

jinak vlivem kolísání signálu na anténních svorkách nemění /pokud velikost 

signálu převyšuje minimální hodnotu/ . Současným nastavováním potenciometru 

P6 a P4 se tedy dá nastavit kontrast, gradace a jas obrazu.

Je-li přijímač bez signálu, pak se mezi katodou a mřížku E7a přivádí 

část stejnosměrného úbytku napětí na odporu R82,
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nastavitelná potenciometrem P6. Je tedy možno i za nepřítomnosti signálu 

měnit velikost řídícího předpětí, které vzniká usměrňováním impulsů a měnit

tak citlivost přijímače.

Při regulaci vzniká na anodě elektronky E7a napětí v rozmezí asi 0 

až - 40 V. Přes dělič napětí R175 a R176 se přivádí předpětí 0 až - 6 V na 

řídící mřížky elektronek E3 a E4. Předpětí je filtrováno kondensátorem C171.

Odpor R32 a kondensátor C34 zamezují nežádoucí vazbě mezi stupni 

mezifrekvenčního zesilovače.

Předpětí pro kanálový volič je přiváděno přímo z anody elektronky 

E7a přes odpor R171 na anodu zpožďovací diody E9a. Předpětí je filtrováno 

kondensátorem C 172. Na diodu se současně přivádí přes odpor R173 kladné 

napětí zdroje +170 V. Pokud přiváděné předpětí je malé, protéká diodou 

proud přes odpor R173 a řídící předpětí kanálového voliče je nulové. Teprve 

když přiváděné předpětí je tak velké, že překoná na anodě diody E9a vliv 

kladného napětí přiváděného přes odpor R173, přestane diodou téci proud a 

kanálový volič začne dostávat záporné předpětí. Zpoždění závisí na velikosti 

odporů R171 a R173. Jejich hodnoty jsou zvoleny tak, že při předpětí 

mezifrekvenčního zesilovače asi -4,5 V je na kanálovém voliči předpětí 

právě -1 V.

Zpožděné předpětí pro kanálový volič umožňuje, aby při malých 

signálech /kdy řídící předpětí pro mezifrekvenční zesilovač je menší než -4,5 

V/ pracovala elektronka kaskody E1 s největším zesílením a tím se co 

nejméně uplatnil šum směšovače a dalších stupňů. Při velkých signálech však

zesílení elektronky E1 je snižováno zpožděným předpětím proto, aby nedošlo

k zahlcení směšovače. Viz obr. 3.

Zvukový mezinosný kmitočet 6,5 MHz se odebírá z obvodu de-

tektoru přes kondensátor C52 a vede se na obvod ZMF1, tvořený cívkou L51 

a kondensátorem C51. Odpor R51 utlumuje obvod na potřebnou šířku pásma.

Elektronka E7b PCF82 je zapojena jako prvý zvukový mezifrekvenční 

zesilovací stupeň. Pro lepší stabilitu je tento stupeň neutralizován v obvodu 

stínící mřížky kondensátory C54 a C55. Předpětí si elektronka vytváří 

automaticky na katodovém odporu R52. V anodovém obvodu je zapojen 

pásmový filtr ZMF2. Vazba obvodu je indukční, kritická. Elektronka E8 je 

zapojena jako omezovač. Napětí stínící mřížky je sníženo o úby-
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tek napětí na odporu R56. Tím je zkrácena převodová charakteristika a 

omezování je účinnější. Polohu pracovního bodu nastavuje obvod R55 C58 a

to mřížkovou detekcí v závislosti na síle přicházejícího signálu. Stabilitu 

obvodu zabezpečuje neutralizace ve stínící mřížce uskutečněná kondensátory

C59 a C60.

V anodovém obvodu elektronky E8 je zapojen poměrový detektor 

PD. Předností navrženého poměrového detektoru je značné amplitudové 

omezení. Jako detekční diody jsou použity diody elektronky E9b. 

Nízkofrekvenční napětí se odebírá z cívky L56 přes odpor R58. Odpor R58 

vyrovnává případnou nesymetrii cívky poměrového detektoru. Kondensátor 

C65 svádí k zemi složku napětí s mezifrekvenčním kmitočtem. Za detekčním

obvodem není zapojen obvyklý obvod pro zmenšení vyšších kmitočtů 

/deemphasis /. Tím jsou vyšší kmitočty tónového spektra zdůrazněny. Za 

oddělovacím kondensátorem C64 je zapojen obvod tónové clony R59, R61, 

C66 a P1. Změnou polohy běžce potenciometru P1 lze měnit zesílení na 

kmitočtu 10 kHz v rozmezí +4 až -10 dB, na 75 Hz v rozmezí +6 až 0 dB. 

Regulátor hlasitosti P2 není přímo uzemněn, ale na vložený odpor R62 je 

přivedeno napětí záporné zpětné vazby ze sekundárního vinutí výstupního 

transformátoru přes člen R68, C70. Odpor R71 přemosťující kondensátor 

C70 zabraňuje vzrůstu fázového posuvu zpětnovazebního napětí při 

nejnižších kmitočtech a zamezuje rozkmitání nf. zesilovače pomalými kmity.

Nízkofrekvenční stupeň je osazen triodou PABC80 /E9c/. Předpětí

vzniká mřížkovým proudem na odporu R63. Zesílený nf. signál se vede přes 

vazební kondensátor C69 a odpor R66 /zabraňující případnému rozkmitání 

výkonového stupně/ na mřížku koncové elektronky PL82 / E10/. Z anody 

této elektronky je zavedena napěťová záporná zpětná vazba přes kondensátor

C71 omezující nejvyšší tónové kmitočty. Přes primární vinutí výstupního 

transformátoru Tr1 je zapojen kondenzátor C74 upravující výslednou 

charakteristiku nf. stupně.

Vysokotónový elektrostatický reproduktor je připojen přes 

kondensátor C75 na dělič R69, C73 omezující nízké a střední tónové 

kmitočty. Potřebné polarisační napětí pro reproduktor přivádí odpor R70.

Z anody obrazového zesilovače se vede úplný televizní signál přes 

oddělovací odpor R101 a vazební kondensátor C101 na pro-
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tiporuchový člen R103, C102 - Časová konstanta protiporuchového RC členu je 

krátká a tlumí krátké poruchové impulsy o větší amplitudě. Činnost spočívá v tom, 

že poruchový impuls s větší amplitudou nabije kondensátor C102, který se zase 

rychle vybíjí přes odpor R103. Tím, že kondensátor C102 se poruchovým impulsem

nabíjí a velmi rychle vybíjí, se zmenšuje vliv krátkých poruch na činnost mřížky a 

tím i na synchronizaci. Jako pracovní odpor mřížkového detektoru oddělovače je 

zapojen odpor R102. Pro dobré oddělování je napětí na stínící mřížce elektronky 

E11b ECH81 sníženo na hodnotu několika voltů. Toto nízké napětí se odebírá z 

katodového obvodu výkonové elektronky snímkového rozkladu E16b /PCL 82/ a 

dodatečně se filtruje odporem R141 a kondensátorem C143. Ve stínící mřížce 

elektronky E11b je zapojen ještě pracovní odpor R104, který je blokován 

kondensátorem C103. Tento RC člen / R104, C103/ je možno vzhledem k jeho 

časové konstantě považovat pro řádkový kmitočet, za další filtr, kdežto pro 

snímkové synchronizační impulsy plní odpor R104 úlohu odporu pracovního. Z něj 

se také odebírají oddělené snímkové synchronizační impulsy a vedou se přes 

vazební kondensátor C142 na integrační člen R142 C144. Integrované snímkové 

impulsy se dále zesilují triodou elektronky E11a. Odpor R143 je mřížkový svod. 

Zesílenými snímkovými synchronisačními impulsy se potom přes kondensátor 

C145 synchronizuje snímkový blokovací oscilátor.

Budící stupen pro výkonový stupen snímkového rozkladu je zapojen na 

triodové části elektronky E16a /PCL 82/. Je to blokovací oscilátor vázaný 

transformátorem Tr2. Kmitočet se řídí změnou RC konstanty v mřížce, 

potenciometrem P8. K zmenšení zákmitů a tím k zabezpečení dokonalého 

prokládání lichých a sudých půlsnímků je transformátor Tr2 utlumen odporem R147

a kondensátorem C147. Jako nabíjecí kondensátor pro vznik budícího napětí pro vý-

konovou elektronku je zapojen kondensátor C148.

Změnou hodnoty nabíjecích odporů, potenciometrem P10 se mění 

velikost náboje kondensátoru C148 i velikost svislé výchylky. Jako výkonový 

zesilovač budícího napětí snímkového rozkladu je zapojena pentodová část 

elektronky E11b /PCL 82/. Pracovní bod pentody je nastaven katodovým odporem 

R154 a odporem R155 ve stínící mřížce. Aby se zamezila nežádoucí zpětná vazba, 

jsou oba odpory blokovány kondensátory C151 a C153. Případnému rozkmitání
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stupně brání odpor R150. Z anodového obvodu se zavádí proměnná, závislá zpětná

vazba členy R151, R 152, C150, C152, P9 a P11, která ovlivňuje linearitu 

snímkového rozkladového napětí. Potenciometr P9 mění linearitu v horní části 

obrazu, kdežto potenciometr P11 mění linearitu ve střední a spodní části obrazu. 

Výstupni transformátor Tr3 přizpůsobuje impedanci vychylovacích cívek koncové 

elektronce. K zmenšení napěťových špiček vznikajících na primárním vinutí 

transformátoru Tr3 při rychlém zpětném běhu je zapojen tlumící odpor R153. 

Kondensátor C159 zmenšuje přesycení jádra transformátoru Tr3 ve špičce a tak 

omezuje mechanické vrčení jádra. Na sekundárním vinutí transformátoru Tr3 jsou 

připojeny svislé vychylovací cívky, při čemž kondensátor C154 svádí k zemi 

případné naindukované napětí z vodorovných cívek. Ze sekundárního vinutí Tr3 se

přes C155 a R157 vede napětí ke zhášení zpětného běhu svislého rozkladu na řídí-

cí mřížku obrazovky E17.

Pro řádkovou synchronisaci se využívá část elektronky E11b v několika 

funkcích. Jak již bylo řečeno oddělují se na prvé mřížce této elektronky 

synchronizační impulsy od obrazové modulace. Pro činnost oddělovače si lze 

druhou mřížku představit jako anodu triody. Poněvadž stínící mřížka je tvořena jen

"spirálou", proletují elektrony mezi jejími závity a vytvářejí za ní virtuální katodu, 

jejíž emise se mění v závislosti na přicházejících synchronisačních impulsech.

Pro další výklad již můžeme uvažovat zbylé elektrody elektronky E11b jako 

pentodu, v níž G2 zastává virtuální katodu , G3 řídící mřížku pentody, G4 stínící 

mřížku pentody a G5 lze potom považovat za mřížku hradící. Na prvou mřížku 

takto uvažované pentody, t.j. na mřížku G3 se přivádí přes odpor R105 malé 

kladné napětí. Na tutéž mřížku se přivádí ještě napětí sinusového průběhu z 

budícího sinusového oscilátoru řádkového kmitočtu. Potřebná velikost tohoto 

napětí je stanovena kapacitním děličem C104 a C105. Průtokem mřížkového 

proudu se vytvoří na odporu velké hodnoty R105 záporné předpětí několika voltů. 

Je zřejmé, že záporným předpětím třetí mřížky je uvažovaná pentodová část 

elektronky uzavřena a neprotéká jí anodový proud. Je-li však velikost přiváděného 

sinusového napětí na třetí mřížku větší než je velikost vytvořeného záporného 

předpětí pak v okamžiku, kdy bude dosaženo závěrného bodu, t.j. v době, kdy
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okamžitá hodnota kladné půlvlny sinusového napětí přesáhne hodnotu 
záporného předpětí, se elektronka otevře a bude ji protékat anodový proud.
Ovšem jeho velikost bude záviset na poměrech virtuální katody, t.j. na 
synchronisačních impulsech. Velikost záporného předpětí i sinusového 
napětí je volena tak, že jen po krátkou dobu trvání sinusovky je elektronka
otevřena viz obr. 4.

Obvod je navržen tak, že závěrného bodu se dosahuje v době 
zpětného běhu, /t.j. sesynchronovaném stavu přijímače/ tehdy, když se 
přenáší synchronizační impuls. Poněvadž mimo tuto dobu je elektronka 
E11b uzavřena nemohou se v té době přenášet ani případné poruchy, které
by se do synchronizační směsi dostaly a tím se velmi podstatně zlepší 
kvalita synchronizace. Je tedy uvažovaná pentodová část klíčována 
sinusovým napětím na třetí mřížce. Leč tím není ještě komplikované 
využití elektronky E11b skončeno. Na její anodu se přivádí stejnosměrné 
napětí z katodového odporu R115 elektronky E12b PCF 82 přes odpory 
R113, R108 a R106. Ovšem na odpor R106 se přivádí z vodorovných 
vychylovacích cívek přes tvarovací člen R1O7, C106 ještě napětí 
pilovitého průběhu s řádkovým kmitočtem. Odpory R106 a R108 jsou 
zapojeny jako odpory oddělovací, aby napětí pilovitého průběhu nebylo 
sváděno k zemi. Vhodnou velikostí stejnosměrného i pilovitého napětí na 
anodě elektronky E11b se dosahuje toho, že velikost protékajícího 
anodového proudu závisí /při sesynchronovaném stavu/ na časové 
orientaci napětí synchronisačních impulsů vzhledem k přivedenému 
pilovitému napětí viz obr.5. Kondensátorem C109 se přivádí korekční 
napětí pilovitého průběhu ze stínící mřížky elektronky E13. Toto napětí 
vhodně upravuje /zvětšuje strmost/ průběh anodového napětí elektronky 
E11b a fázově posouvá obrázek, vzhledem k zatemňovacímu impulsu. 
Elektronka E11b tedy odděluje synchronizační impulsy od obrazové 
modulace, oddělené impulsy rozděluje na snímkové /svislé/ a řádkové 
/vodorovné/, řádkové synchronizační impulsy od případných poruchových
impulsů odděluje - vyklíčuje a již oddělené řádkové synchronizační 
impulsy porovnává s pilovitým napětím z koncového stupně. Uvedenou 
činností vzniká anodový proud, jehož velikost závisí na okamžité 
vzájemné fázi přicházejících synchronizačních impulsů a pilovitého napětí
budícího stupně. Lze proto anodový proud elektronky E11b použít k 
ovládání kmitočtu budícího stupně, aby tak vzniklo zapojení setrvačníkové
synchronizace.
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Anodový proud elektronky E11b protéká odporem R113 a vytváří na 

něm úbytek napětí, jehož velikost závisí na okamžité hodnotě protékajícího 

proudu. Aby se impulsový charakter tohoto regulačního napětí vyhladil a 

zabránilo se překmitům, je v obvodu zapojen ještě filtr R111, C110, C111. 

Úbytek napětí na odporu R113 vytvářený činností elektronky E11b se vede na 

mřížku triody E12 přes odpor R110. Tato trioda je zapojena jako reaktanční 

elektronka, t.j. jako proměnná kapacitní reaktence. Reaktanční elektronkou 

nazýváme zapojení, u něhož se na řídící mřížku elektronky přivádí napětí 

fázově posunuté vzhledem k napětí na anodě. Dosahuje se toho zapojením RC 

členu mezi anodu, mřížku a zemi. Viz obr. 6.

Poněvadž anodový proud Ia je vždy ve fázi s mřížkovým napětím je 

tedy posunut vzhledem k anodovému napětí. Jeho velikost můžeme měnit 

změnou strmosti /mřížkovým předpětím/. Zapojení se pak chová jako 

proměnná reaktance, ve znázorněném případě kapacitní, neboť napětí na 

odporu R je vlivem kondensátoru C fázově posunuto před napětím Ea, tedy 

proud Ia předbíhá Ea, tak jako u kondensátoru.

Elektronka E12a je připojena paralelně k ladící kapacitě sinusového 

oscilátoru ke kondensátoru C114. Tento kondensátor je pod stejnosměrným i 

střídavým napětím. Je tedy splněna podmínka činnosti reaktanční elektronky. 

Kondensátory C107, C108 a odpory R109 a R110 přetáčejí fázi o více než 90°,

aby byl vytvořen záporný odpor, který odtlumuje laděný obvod sinusového 

oscilátoru a zmenšuje ztráty v obvodu způsobené reaktanční elektronkou. 

Jestliže se v naznačeném zapojení mění napětí na odporu R113 mění se i 

velikost předpětí mezi katodou a mřížkou elektronky, což znamená, že se mění

i strmost elektronky. Změnou strmosti se mění i velikost reaktanční kapacity a 

změna ladící kapacity mění kmitočet sinusového oscilátoru. Automatické 

řízení kmitočtu sinusového oscilátoru je tedy způsobeno proměnným 

anodovým proudem elektronky E11b. Aby bylo možno řídit kmitočet 

sinusového oscilátoru ručně, je mřížkový svod reaktanční triody R110 

připojen přes oddělovací odpor R114 na běžec potenciometru P5. Změnou 

polohy běžce se mění stejnosměrné předpětí a tím i strmost elektronky, což 

vyvolá změnu reaktanční kapacity. Vlastní budící stupeň řádkového rozkladu 

je zapojen na pentodovou část elektronky E12b- Je to oscilátor s laděnou 

mřížkou /viz obr. 7/ využívající prvé a
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a druhé mřížky pentody. Druhá mřížka je zapojena jako anoda triody. Odpor 

R120 s kondensátorem C116 zmenšují pouze napětí stínící mřížky na dovolenou 

hodnotu. Pro bezpečné nasazování kmitočtu je mřížkový svodový odpor R116 

připojen na kladné napětí anody.

Vhodný tvar budícího napětí pro výkonovou elektronku PL36 se získá 

na nabíjecím odporu R117, při čemž nabíjecí kondensátor je tvořen anodovou 

kapacitou elektronky E12b a kapacitou spojů. Nabíjení přes odpor R117 se 

uskuteční v době, kdy je elektronka E12b uzavřena působením záporného napětí 

na její řídící mřížce. Při otevření elektronky se kapacita uvažovaného nabíjecího 

kondensátoru vybíjí přes její vnitřní odpor. Budící napětí se vede přes vazební 

kondensátor C115 k řídící mřížce výkonové elektronky E13.

Výkonový stupen řádkového rozkladu je zapojen běžným způsobem, 

to znamená, že elektronka E13 pracuje jako spinač, který přes transformátor Tr4 

připojuje vychylovací cívky na zdroj proudu. Proud transformovaný do vinutí 

L106 a L106´ protéká vychylovacími cívkami a vychyluje elektronkový paprsek 

obrazovky až do pravé krajní polohy. Koncem činného běhu se elektronka E13 

napětím z budiče E12b uzavře a odpojí zdroj proudu. Tím se magnetická energie 

nashromážděná v indukčnosti transformátoru a vychylovacích cívek přemění na 

elektrickou energii, která nabije rozptylové kapacity. Tyto rozptylové kapacity 

tvoří s indukčností obvodu oscilační okruh. Kmitnutím oscilačního okruhu se 

náboj rozptylové kapacity přemění opět na magnetickou energii, která vyvolá ve 

vychylovacích cívkách proud, avšak opačného smyslu, než byl proud při 

vychylování elektronového paprsku do pravé krajní polohy. Tím se elektronkový 

paprsek v obrazovce přesune do levé krajní polohy, Aby kmitání obvodu 

nepokračovalo připojuje se k obvodu přes diodu E14 kondensátor C120, který se 

nabíjí energií z obvodu. Připojením kondensátoru k primárnímu vinutí 

transformátoru se jednak utlumí kmitání obvodu a mimo to se využije energie 

vzniklé při zakmitnutí. Kondensátor C120 se tím nabije a takto získané napětí se 

přičte k napětí zdroje, které se zvýší přibližně na trojnásobek. Tak se podstatně 

zlepší účinnost výkonového stupně.

K celkovému uspořádání stupně lze jen připomenout, že



-15-

transformátor Tr4 je zapojen tak, že nízkoimpedanční vychylovací cívky 
L151 jsou připojeny na symetrické vinuti L106 a L106´, jehož střed je 
uzemněn. Tímto uspořádáním se zmenšilo vyzařování stupně. Transformátor 
Tr4 sám je pečlivě vyladěn na třetí harmonickou kmitočtu zpětného běhu 
kondensátorem C122 a vhodným připojením cívky L107. Docílilo se tím 
čistého rastru bez zákmitů.

Odpor R125 a kondensátor C121 ještě dále omezuje zákmity na 

rastru.

Linearitu řádkového rozkladového stupně lze opravit změnou 

impedance sériového obvodu L104, C118 a C120. Odpor R122 omezuje 

proud za resonance. Amplitudu výchylky lze měnit zasouváním jádra do 

cívky L109, spojené v sérii s vychylovacími cívkami. Zatlumovací odpor 

R127 je připojen k cívce L109, aby omezil zákmity vzniklé na rozptylových 

kapacitách a cívce.

Žhavící vinutí pro elektronku E15 tvoří závit měděného vodiče s 

polyethylenovou isolací. Potřebné žhavící napětí se získá zapojením odporu 

R126 do serie se žhavícím vláknem. Odpor R126 je uložen a zalit v 

polyethylenovém držáku elektronky E15. Držák spolu s transformátorem Tr4

s linearisační cívkou L104, ladícími a zatlumovacími součástkami tvoří 

samostatný stavební celek.

Tlumivky L102 a L103 zamezují rušení při velmi slabých 

anténních signálech tím, že zamezují šíření proudových zákmitů v diodě 

mimo její obvod. Napětí ze zvyšovacího kondensátoru C120 se přivádí k 

potenciometru P7 a odtud vede k zaostřovací elektrodě obrazovky. Mimo to 

se zvýšené napětí vede na dělič R123, R124 a odtud k urychlovací elektrodě 

obrazovky. Časová konstanta obvodu R124, C119 je značně veliká, aby 

urychlovací napětí setrvalo po vypnutí přístroje co nejdéle a nemohl 

vzniknout světelný bod na obrazovce.

Z vinutí L106 transformátoru Tr4 se vede záporný napěťový 

impuls jednak k elektronce E11b a jednak k obvodu C156, C157, C158 a 

R158, z něhož se odebírají zatemňovací impulsy pro řádkový zpětný běh.

Napaječ přijímače je jednocestný se selenovým usměrňovačem. 

Filtrace usměrněného proudu je jednak tlumivková a jednak odporová, 

rozdělená do čtyř větví, aby vzájemné ovlivňování jednotlivých stupňů 

přijímače bylo minimální.
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Vlákna elektronek jsou spojena v sérii a pro zmenšení nárazového proudu je v

okruhu zapojen teplotně závislý odpor W1. Některé elektronky jsou odděleny 

tlumivkami a blokovány kondensátory, aby bylo zabráněno rozkmitávání po žhavících 

přívodech.

ST 119,  82/59
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