
1. Úvod 
Od objevu první zesilovací elektron-

ky uplynulo teprve něco přes 50 let. Od 
té doby se datuje vývoj elektronkových 
přijímačů, který pokračoval souběžně s ob-
jevem triody přes objev tetrody, pento-
dy a oktody k dnešnímu celkem ustá-
lenému stavu vývoje přijímačů. U elek-
t ronek a  jednot l ivých součástek bylo 
v posledních deseti letech dosaženo znač-
ného zmenšení rozměrů, snížení příkonu 
a v mnohých případech i ceny. Základní 
zapojení přijímačů se však již v podstatě 
mnoho nemění. Bylo dosaženo zlepšení 
selektivity, citlivosti, jakosti zvuku atd. 
Zvláště některé zahraniční firmy ve snaze 
získat zákazníky, vybavují přijímače 
nejrafinovanějšími zařízeními, která ne-
jen, zpohodlňují obsluhu, ale též mají vliv 
na výši ceny přístroje. U přenosných při-
jímačů byly sníženy rozměry do kraj-
nosti, avšak stále zůstává nevyřešena 
otázka příkonu, účinných a malých ba-
terií, které by zajistily poslech bez vý-
měny zdroje po přijatelnou dobu. Již před 
pár lety se zdálo, že technika radiových 
přijímačů dostoupila svého nejvyššího 
bodu a že zanedlouho nebude možno již 
nic zlepšovat. Moderně zařízené podniky 
dnes chrlí tisíce elektronek za poměrně 
nízké ceny, při zaručených tolerancích. 
Doposud však mají elektronky několik 
nevýhodných vlastností, které lze jen ob-
tížně zmenšit nebo odstranit. Je to je-
jich poměrně značná spotřeba žhavicí a 
anodová, omezená životnost, ohřívání 
vnitřku a součástek atd. I při pečlivé vý-
robě  tvořily  doposud elektronky jeden 
z nejméně spolehlivých prvků a jen v ne-
patrném počtu případů bylo možno elek-
tronkám tak důvěřovat, že je bylo lze 
pájet do přístroje podobně jako jiné 
součástky. 

Asi před sedmi lety byl učiněn objev, 
který znamenal první náznak nové éry 
radiotechniky.  Byla objevena první krys- 

talová elektronka, hrotový transistor, jevící 
některé nápadně podobné vlastnosti, j aké  
maj í  t r iody  s  žhavou  ka thodou.  V 
podstatě je to destička krystalu germania, 
ke které jsou přitisknuty dva hroty. Proud 
protékající jedním hrotem (emitorem) 
ovlivňuje proud protékající druhým 
hrotem (kolektorem) tak, že změny 
emitorového proudu způsobují větší změny 
proudu kolektorového. Charakteristiky 
tohoto transistoru se podobají 
charakteristikám triod. Vzhledem k vý-
hodným poměrům vstupního a výstupní- 
ho odporu lze při správném přizpůsobení 
zesílit jedním transistorem signál až o 30 
dB. Přes velké naděje, které tento prvek 
vzbuzoval v celém světě, byly zjištěny 
některé závady, které nedovolovaly větší 
rozšíření hrotových transistorů. Byla to 
především menší spolehlivost při po-užití 
pro jiné účely než oscilační. 

V roce 1951 byl učiněn další objev, 
který znamená nové údobí vývoje mno-
hých přístrojů a zařízení sdělovací tech-
niky právě tak, jako nejrozmanitějších 
zařízení průmyslové elektroniky. Je to 
objev krystalové - elektronky s plošnými 
elektrodami, plošného transistoru. Řeší 
největší závady hrotových transistorů, 
především otázky stability. U tohoto no-
vého zesilovacího prvku byla zjištěna řa-
da velmi výhodných vlastností pro po-
užití ve sdělovací technice. Podobně jako 
h ro tový ,  j e  i  t en to  t r ans i s to r  tvo řen 
v podstatě destičkou germania, opatřenou 
po každé straně elektrodou. K těmto 
elektrodám jsou připájeny vývodní dráty. 
Činnost transistoru je obdobná jako u hro-
tového, změna proudu protékajícího mezi 
základní germaniovou destičkou a jednou 
elektrodou (emitorem) způsobuje obdob-
né změny proudu protékajícího druhou 
elektrodou (kolektorem). Elektrody ne-
jsou tvořeny pouze dotekem hrotu, ale 
ploškou,  která  dovoluje  větší protékající 

První československý transistorový přijímač proudy a tvoří bezpečné spojení s germa-
niovou destičkoc 

Zajímavé je, že charakteristiky tohoto 
transistoru se velmi podobají charakte-
ristikám vakuové elektronky pentodového 
typu. Podobně jako u pentody i zde se 
proud kolektoru jen málo mění s kolek-
torovým napětím. Na rozdíl od elektro-
nek, na které jsme zvyklí z nynější pra-
xe, krystalové elektronky nepotřebují 
žhaveni, neboť nositelem náboje je proud 
volných elektronů materiálu, případně po-
hyb t. zv. „děr". Odpadají potíže se žha-
vením, což u přenosných přijímačů zna-
mená podstatnou úsporu elektrické ener-
gie. Výhodné kolektorové charakteristi-
ky umožňují použití i při velmi nízkých 
napětích zdroje. Proud kolektoru klesá 
podstatněji teprve při napětí pod, 0,5 až 
1 V. Vnější rozměry transistorů jsou 
skutečně nepatrné i ve srovnání se sub-
miniaturními elektronkami a bývají 10 X 
10 X 4 mm, což je 0,4 cm3. 
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Vzhledem k malé hmotě  transistorů 
je jejich otřesuvzdornost neobyčejně vy-
soká a značně překonává otřesuvzdomost 
1 zvláště vyvinutých elektronek. Jelikož 
nemají žhavicí vlákno, odpadá tím i jedna 
z nejzávažnějších př,íčin nespolehlivosti 
elektronek, porušení žhavicího vlákna. Udá-
vaná životnost transistorů je asi 70 000 až 
100 000 hodin, kdežto elektronky mají zaru-
čováno pouze 1000 až 5000 hodin. Výstupní 
výkony transistorů nemohou doposud v 
mnohých případech soutěžit s elektronka-
mi; zatím dosažený max. výkon při nízkých 
kmitočtech je 20 až 50 W, pracuje se však 
ještě na dalších druzích s podstatně vyš-
šími  výkony. 

Největší závadou transistorů ve srovná-
ní s elektronkami byl doposud jejich 
šum. Vhodnou výrobou či výběrem je 
však možno získat transistory s činite-
lem šumu kolem 6 dB, což je pro vět-
šinu případů naprosto vyhovující hodno-
ta. Při návrhu obvodů s transistory je 
třeba respektovat jejich závislost na tep-
lotě; s teplotou se mění jejich charak-
teristické hodnoty, především jejich vnitřní 
odpory, zesilovací činitel atd. Nejne-
bezpečnější   je   vzrůst  klidového  proudu, 



který může mít za následek další oteplo-
vání až k případnému zničení transistoru. 
Proto nutno napájet obvody tak, aby ne-
mohl podobný zjev nastat. Stabilisačni 
zapojení obvodu ovšem mnohdy spotřebují 
až 80 procent příkonu krystalové elek-
tronky. 

Většina až dosud ve velkých sériích 
vyráběných transistorů má mezní kmi-
točet kolem 1 Mc/s. Konstrukce transis-
torů pro vyšší kmitočty činí již potíže, 
avšak řada zahraničních firem inseruje 
transistory pro kmitočty do 10 Mc/s. 
Transistory pro vyšší kmitočty jsou však 
obtížně k dostání a jejich ceny bývají 
značné. Laboratorně se podařilo zhotovit 
transistory pro kmitočty až 300 Mc/s. 
Cenově jsou transistory ještě podstatně 
dražší než elektronky — v zahraničí jsou 
udávány ceny asi dvakrát až třikrát vyšší 
než jsou ceny běžných elektronek. Lze 
však předpokládat, že po zvládnutí vý-
robní technologie bude jejich cena nižši 
než je cena dnešních elektronek, u nichž 
je daleko obtížnější montáž ve  výrobě. 

Za těch několik let, které uplynuly od 
objevu, pokročil vývoj krystalových elek-
tronek značně ku předu. Byly získány 
základní znalosti jejich činnosti, zdoko-
nalena technologie výroby jak samotné-
hc materiálu, tak i vlastních polovodivých 
přechodů. Doposud však nelze dosti dobře 
odhadnout, kam nás přivede vývoj. 
Možnosti, které vidíme z dosažených vý-
sledků, ukazují alespoň částečně na veli-
kou důležitost transistorů v budoucnu. 
Jsme snad na tom tak,  jako jsme by li  
v roce 1925, kdy byly známy základní 
vlastnosti vakuových elektronek se žha-
vou kathodou, avšak k dokonalosti byly 
přivedeny  teprve o mnoho let později. 

Srovnáme-li elektronky s transistory, 
vidíme, že v mnohých případech získáme 
stejné výsledky. Všeobecně možno říci, že 
při nižších kmitočtech je zesílení transis-
toru pouze o 20 - 50% nižší než u moderních   
elektronek   se  žhavou  kathodou. 

Poněkud horší je to u kmitočtů blíží-
cích se mezním kmitočtům transistorů, 
kde jednu elektronku nutno nahradit až 
dvěma   transistory. 

Návrh obvodů s transistory je podstat-
ně obtížnější než s elektronkami. U tran-
sistorů má správné přizpůsobení obvodů 
skutečně prvořadý význam, špatným při-
způsobením může nastat zhoršení jejich 
přenosových vlastností, ztráta zisku nebo 

Obr. 1. Transistorový přijímač 

jakosti vf obvodů. Nutnost optimálního 
přizpůsobení obvodů platí pro všechna 
použití; na správném přizpůsobení spočí-
vá úspěch nebo neúspěch. 

Proti elektronkám vstup transistorů 
zatěžuje obvod. Při návrzích obvodů se 
především musí počítat s výkonovým ze-
sílením jednotlivých stupňů. Velmi důle-
žitá je též správná volba pracovního 
bodu. Nesprávně voleným pracovním bo-
dem se může zvýšit šum, snížit zisk, 
vstupní a výstupní odpor, zhoršit stabi-
lita atd. 
2. Vývoj transistorového přijímače 

Z uvedených vlastností je patrno, že při 
optimální volbě obvodů je možno tran-
sistory s výhodou použít ve sdělovací 
technice. Doposud byla u nás i v zahra-
ničí značná nedůvěra k těmto novým 
zesilovacím prvkům a mnozí skeptici a 
lidé, kteří si nedali dosti práce s naleze-
ním optimálních hodnot obvodů, se na 
transistory  dívají jako nai součást, která 

Obr. %. Pohled na transistorový přijímač 
ze   zadu.    Zadní   stěna  je   průhledného    z

materiálu 

se   ještě  daleko  nevyrovná   elektronkám 
spolehlivosti   a   výkonem. 

Hlasů pro a proti je doposud dost. Aby 
se ověřila možnost použití transistorů pro 
sdělovací techniku pro jednotlivé stupně 
jednoduchého přijímače, bylo ve Výzkum-
ném ústavu pro sdělovací techniku A. S. 
Popova rozhodnuto navrhnout jednoduchý 
superheterodynní přijímač, výhradně osa-
zený transistory. K sestavení tohoto při-
jímače vedlo několik důvodů. Především 
nutnost ověření činnosti nově vyvinutých 
plošných transistorů ve Výzkumném 
ústavu pro elektrotechnickou fysiku, 
ověření vhodnosti u nás vyvinutých a 
vyráběných miniaturních a subminiatur-
ních součástek pro transistorové obvody, 
nutnost vývoje dalších součástek pro tyto 
obvody a vyvrácení předsudků, které 
opřádají transistory. Současně bylo roz-
hodnuto použít pro konstrukci výhradně 
součástek naší výroby i za cenu větších 
rozměrů přijímače. Okol byl řešen v úzké 
spolupráci s Výzkumným ústavem pro 
elektrotechnickou   fysiku. 
3. Základní návrh přijímače 

Na obr. 3 je blokové schéma transisto-
rového přijímače. Signál z ferritové anté-
ny je přiváděn do základní elektrody smě-
šovacího transistoru současně se signá-
lem ze samostatného oscilátoru, směšo-
vání je additivní v základní elektrodě. 
Čtyřstupňový mf zesilovač zesílí signál, 
který se demoduluje germaniovou dio-
dou. Napětí pro automatické vyrovnávání 
úniku se odebírá též z diody a ovládá se 
jím druhý transistor mf zesilovače. Nf 
signál řízený regulátorem hlasitosti se ze-
siluje a přivádí na koncový výkonový ze-
silovací   stupeň. 

Kmitočtový rozsah byl volen 550 až 
1500 kc/s, napětí zdroje 22 V a návrh 
proveden tak, aby přijímač byl v činnosti 
při poklesu napětí zdroje na poloviční 
hodnotu jmenovitého napětí. Výstupní vý-
kon 22 mW je již dán použitým transis-
torem o kolektorové  ztrátě  50  mW. 
4. Součástky 

Při tak malých rozměrech transistorů 
lze jen obtížně nalézt jim odpovídající 
rozměry mnohých našich součástek. Vel-
mi pomohly některé nově vyvinuté sou-
částky pro miniaturní a subminiaturní 
elektronky, které byly vyvinuty ve Vý-
zkumném   ústavu  pro   sdělovací   techniku 



A. S. Popova a v národním podniku TESLA. 
a) Odpory — vzhledem k malým ztrá 

tám,   které   ve   většině   případů  nepřesa 
hují   20   mW,   bylo   možno    v    obvodech 
transistorů  použít  miniaturní  odpory   50, 
případně   100   mW,  které   vyrábí   n.  p. 
TESLA.  Rozměrově jsou celkem vyhovu 
jící  pro  transistorové   obvody   (odpor  50 
mW je dlouhý 6 mm a má 0 2 mm). 

b) Kondensátory — ze svitkových kon 
densátorů   nejmenší   rozměry   mají   kon 
densátory  těsné  typu Pakotrop.  Konden 
sátor    10 000    pF    má    vnější    rozměry 
0   5   X   27 mm. Pro  blokování a vazbu 
bylo   použito   nových   miniaturních   elek 
trolytických     kondensátorů,     vyvinutých 
v  Tesle.   Na  příklad   kondensátor   50 uF    
pro   napětí   6/8   V   má    vnější    rozměry 
0   7  mm   X   36  mm. 

c) Otočný kondensátor —  pro transis 
torový  přijímač  byl   použit  ve  Výzkum 
ném ústavu pro sdělovací techniku A. S. 
Popova  nově vyvinutý subminiatumí otoč 
ný   kondensátor.   Novou   výrobní   techno 
logií  bylo  umožněno  zmenšit  vnější  roz 
měry   skutečně   do   krajnosti    a    zaručit 
bezpečný  provoz   při  velmi  malých   me 
zerách mezi plechy. Vnější rozměry kon 
densátoru jsou 15   X   23   X   40 mm, ka 
pacita v krajních  polohách  je  4  až  110 
pF. 

d) Mezifrekvenční obvody  —  bylo po 
užito   jednoduchých   subminiaturních   mf 
obvodů. Tyto obvody byly v minulém ro 
ce  vyvinuty  ve  Výzkumném  ústavu   pro 
sdělovací   techniku  A.   S.   Popova  a  nyní 
jsou   již   ve   výrobě.      Vnějšími   rozměry 
obvody vyhovují i pro transistory  (14   X 
14  X  14 mm). Použité cívky jsou křížo 
vě vinuté  drátem  0,1  CuS. 

e) Anténa — byla použita ferritová 
anténa, vyráběná pro přijímač TESLA-Mi-
nor. Byla pouze zkrácena o 10 mm, tak-
že její vnější rozměry jsou 10 X 10 X 
135 mm. Cívka je vyvinuta z vf lanka 
20  X   0,05 CuSH. 

g) Reproduktor — při návrhu přijíma-
če se ukázal velmi bolestivý nedostatek 
skutečně miniaturních reproduktorů. Do-
posud vyráběné reproduktory mají nevy-
hovující rozměry, především hloubku, a 
jejich účinnost vzhledem k nedostatečné-
mu magnetickému poli v mezeře je vel-
mi špatná. 

Bylo proto rozhodnuto pro přijímač po-
užít  reproduktor o 0 10 cm, vyráběný 
pro přijímač TESLA-Minor. Lepší účin-
nost reproduktoru byla dosažena použi-
tím jakostnějších magnetických materi-
álů. Rozměry reproduktoru jsou ovšem 
takové, že vlastní přijímač by bylo mož-
no umístit do prostoru menšího než je 
jeho objem. Hlavní rozměry skřínky jsou 
v našem případě určeny vnějšími rozměry  
reproduktoru. 

5. Vstupní obvod 
Zapojení vstupního obvodu je patrno ze 

schematu na obr. 4. Cívka vstupního ob-
vodu je navinuta na ferritové jádro ve-
stavěné anteny. Ladicí kondensátor má 
kapacitu 4 až 110 pF. Dolaďovací kon-
densátor má kapacitu 0,7 až 7 pF. Je to 
trubičkový dolaďovací kondensátor se 
skleněným dielektrikem. Anténní cívka 
má 2 X 65 závitů ,  změna indukčnost i  
je umožněna posuvem cívky po ferritové 
tyči. Velmi důležité je správné navázá-
ní   obvodů   na   transistor.   Optimální  va- 
zební vinutí má pouze 4 závity. Závislost 

výstupního napětí na počtu vazebních zá-

vitů je  
znázorněna  na obr.  5. 

6. Oscilátor  
Vzhledem k tomu, že oscilátor má pra-

covat na kmitočtech značně nad mezním 
kmitočtem u nás vyráběných plošných 
transistorů, byl návrh proveden s tran-
sistorem hrotovým. Přesto, že se z po-
čátku jevilo výhodnější zapojení, využí-
vající negativního odpory transistoru, bylo 
rozhodnuto použít zapojení se zpětnou 
vazbou vazebním vinutím, které zajišťuje 
poněkud menší citlivost na hodnotách 
transistorů a tím i menší potíže při pří-
padné výrobě. Pracovní bod byl nastaven 
tak, aby proud kolektorem byl asi 1,5 mA 
a proud emitoru 0,5 mA. Pro oscilační 
obvod bylo použito tělísek a jader jed-
noduchého obvodu subminiaturního mezi- 

frekvenčního transformátoru. Cívka je 
křížově vinuta tak, aby bylo dosaženo 
co nejmenší vlastní kapacity. Velmi dů-
ležité se ukázalo správné navázání emi-
toru a kolektoru. Při příliš těsné vazbě 
nastává značné skreslení sinusového prů-
běhu, při volné vazbě vysazuje oscilá-
tor. Odbočka pro kolektor nesmí být vo-
lena příliš vysoko, poněvadž transformo-
vaná kapacita do obvodu způsobí rozla-
dění obvodu, kmitočet je značně závislý 
na napětí zdroje, použitém transistoru 
atd. 

Na obr. 6 je závislost zisku na napětí 
přiváděném z oscilátoru na směšovací stu-
peň. Optimální hodnota napětí je asi 0,1 
až 0,4 V. Lépe je volit napětí poněkud 
vyšší vzhledem k tomu, že při vyšším 
napětí zisk je méně závislý na kolísání 
napětí. Podle toho je voleno vazební vi-
nutí pro směšovací stupeň. Jelikož hro-
tové transistory mají velký činitel šu-
mu, je nebezpečí zvýšení celkového šumu 
přijímače. Je nutno volit co nejvolnější 
vazbu mezi oscilátorem a směšovacím 
transistorem a volit pracovní bod oscilač-
ního transistoru s ohledem na minimální 
šum. Na obr. 7 je znázorněna změna 
napětí oscilátoru při ladění v rozsahu 0,8 
až  1,75  Mc/s. 

Daleko výhodnější nejen s hlediska 

  Obr.   6.    Závislost   výstupního   napětí   na 
napětí   přiváděném   z   oscilátoru   na   smě-

šovací transistor

22V
malé 

spotřeby 
a šumu, 

ale též s hlediska spolehlivosti provozu, 
by byl oscilá- -tor s plošným transistorem. 
Byly provedeny zkoušky s vybranými 
plošnými transistory naší výroby. Ukázalo 
se, že je možno použít jen velmi malý počet 
plošných transistorů pro daný oscilátor. 
Použité zapojení je na obr. 8. S vybraným 
transistorem byl dosažen kmitočtový rozsah 
800 kc/s až 2,5 Mc/s. Napětí pokleslo při 
kmitočtu 1,75 Mc/s. pouze asi o 1/4 na-
pě t i  př i  kmitoč tu 800 kc/s.  Vzhledem 
k tomu, že nebylo možno zaručit, že i 
při další výrobě bude možno vybrat po-
dobné transistory, bylo upuštěno od po-
užití plošných transistorů a v oscilátoru 
použit transistor hrotový. 

7. Směšovač 
V prvém návrhu byl použit hrotový tran-

sistor i pro směšovací stupeň. Byl totiž 
názor, že nad mezním kmitočtem by účin-  0        1         2         3        4     závitů 

Obr.   5.   Závislost   výstupního   napěti   na 
počtu  vazebních  závitů  antenní   cívky 



nost směšovače s plošným transistorem 
byla velmi špatná. Byly provedeny zkouš-
ky s hrotovými transistory, které sice 
dobře směšovaly, avšak šum byl nepřija-
telný. Proto bylo použito plošného tran-
sistoru a při správném nastavení pracov-
ního bodu získány překvapivě dobré vý-
sledky, které potvrdily některé názory na 
činnost  tohoto obvodu. 

Použitím plošného transistoru zmenšil 
se šum na přijatelnou hodnotu. Směšo-
vání je additivní v základní elektrodě tran-
sistoru. Vyřešením technologie výroby 
transistorů pro vyšší kmitočty bude 
umožněno zmenšení počtu transistorů po-
užitím samokmitajícího směšovače, čímž 
odpadne  oscilační   transistor. 

8. Mezifrěkvenční  obvody 
Mezifrekvenční zesi lovač  je  jednou 

z nejhlavnějších částí přijímače. Určuje 
jak vf zisk, tak i selektivitu. Je proto 
nutno věnovat návrhu této části co nej-
vyšší pozornost. Jednou z prvních otá-
zek je správná volba kmitočtu.. Dva 
možné kmitočty vyplynuly z vlastností 
našich transistorů, vyvinutých především 
pro kmitočty do 100 kc/s. Výběrem je 
možno získat transistory s mezním kmi-
točtem až 800 kc/s. Podle údajů odborné 
literatury lze volit kmitočet obvodů 1/5 
až 1/10 mezního kmitočtu transistorů. 
Při volbě vyššího kmitočtu nastávají fá-
zové posuvy, dané průletovou dobou elek-
t ronů  a  dě r ,  k teré  maj í  za  následek 
vzrůst jalové složky zatěžovacího odpo-
ru,  útlumu obvodů  a< zmenšení zisku. 
V úvahu přicházející kmitočty jsou tedy 
250 kc/s a 125 kc/s. Rozhodování mezi 
těmito kmitočty bylo dosti obtížné. Kmi-
točet 250 kc/s není sice zvláště výhodný 
vzhledem k tomu, že je téměř uprostřed 
dlouhovlnného pásma a je nebezpečí 
rušení. Zrcadlové kmitočty jsou však 
ještě  dostatečně  vzdálené, takže není 
třeba zvyšovat selektivitu vstupního ob-
vodu použitím dalšího stupně. Toto ovšem 
platí pro použití vestavěné anteny, s ven-
kovskou antenou by nerušený příjem byl 
jen s jedním vstupním obvodem velmi 
obtížně dosažitelný. Kmitočet 125 kc/s 
předpokládá použití preselektoru nebo 
pásmového filtru na vstupu, otočný kon-
densátor musí pak být trojnásobný. Zde 
se dají předpokládat obtíže se slaďová-
ním. Aby nenastalo zmenšení citlivosti 
špatným souběhem, bylo by nutno za-
jistit dostatečnou kmitočtovou stabilitu 
oscilátoru, jednotlivých obvodů a zvláště 
omezit změnu dynamické kapacity se 
změnou napětí zdroje a při působení auto-
matiky. 

Uvážením těchto nevýhod bylo rozhod-
nuto použít kmitočet 250 kc/s a pouze 
jednoduchý   vstupní   obvod. 

Přizpůsobení jednotlivých obvodů je 
kritické. Při návrhu nutno si především 
uvědomit, že je to v podstatě přizpůsobení 
výkonové. Je proto kritická jak odbočka 
pro kolektor, tak i vazební vinutí pro 
emitor. Přibližně možno počítat s pokle-
sem jakosti obvodů na 1/4 jakosti obvodu 
nezatíženého. Při menším zatížení klesá 
zisk dosti rychle, při větším zatížení klesá 
jakost obvodu. Výsledná jakost zatíženého 
obvodu je asi 15 až 20, jakost nezatíženého 
obvodu je asi 80. Nesprávnou volbou 
odboček nebo vazebních závitů je možno 
činnost mf zesilovače značně zhoršit právě 
tak, jako nesprávnou volbou pracovních 
bodů transistorů. Nesprávně volené 
pracovní body mají za následek snížení 
vnitřních odporů, mezního kmitočtu atd. .  
Germaniové    transistory    jsou    značně 

 

tepelně závislé, s teplotou se mění vnitř-
ní odpory transistorů a stoupá kolekto-
rový proud, což způsobuje další oteplení 
a vzrůst proudu až do zničení transistorů. 
Proto je nutno učinit taková opatření, aby 
proud nemohl překročit určitou dovole-
nou hranici. Provádí se to volbou vhod-
ných odporů v elektrodách, které nedo-
volí vzrůst proudu kolektorem nad pří-
pustnou mez. V našem případě byl volen 
dostatečně vysoký odpor v kolektoru tak, 
že max. proud je asi 1 mA. Pracovní bod 
byl nastaven odporem v základní elektro-
dě. Použité zapojení stabilisuje proudy 
transistorů při větších změnách teploty. 
Celkový zisk mf zesilovače se směšo-
vacím stupněm je asi 10 000 (pro signál 
v rozmezí 550 až 1500 kc/s, přiváděný na 
vstup). Vzhledem k positivním zpětným 
vazbám je dobře obvody neutralisovat. 
Byly vyzkoušeny některé způsoby neutra-
lisace, avšak neukazovaly se nutné, a tak 
byla neutralisace prozatím vypuštěna. 
Nejjednodušší způsob je kapacitní zpětná 
vazba ze sekundárního obvodu vinutí mf 
transformátoru na předcházející vazební 
vinutí pomocí malého kondensátoru asi 
100 až 200 pF. Na obr. 9 je přenosová 
charakteristika   mf   zesilovače.   Šíře   pás- 

ma je poněkud závislá na napětí zdroje, 
při nižším napětí je tlumení transistory 
menší a tedy jakost obvodu vyšší, což 
má za následek zúžení pásma. 

Celková spotřeba mf zesilovače včetně 
směšovacího transistoru je asi 60 mW, 
což je značně nižší než spotřeba mf ze-
silovače s bateriovými elenktronkami. Ze-
sílení odpovídá dvou- až třístupňovému 
elektronkovému zesilovači s bateriovými 
elektronkami. Použité transistory mají 
mezní kmitočet 800 kc/s, jeden z nich 600 
kc/s. Je možno použít • transistory i s niž-
ším mezním kmitočtem, avšak zisk je 
úměrně nižší. 

9. Automatické vyrovnávání úniku 
Podobně jako u přijímačů elektronko-

vých, automatické vyrovnávání úniku je 
odvozeno z výstupu mf zesilovače. Usměr-
něné napětí je přiváděno do základní 
elektrody druhého mf transistoru. Je-li 
přicházející signál silnější, je i vyšší ss 
napětí získané detekcí germaniovou dio-
dou a tím i předpě tí  transistoru,  který 
se dostává do oblasti, kde méně zesiluje. 
Na rozdíl  od elektronek spotřebuje se 
k řízení určitá energie, kterou musí do-
dat mf zesilovač. Řízení je zavedeno jen 
do jednoho stupně, poněvadž by řízení 
více stupňů znamenalo značnou ztrátu 
energie. Na obr. 10 je vynesena závislost 
mf napětí na výstupu mf zesilovače na 
napětí vstupního signálu při různých na-
pětích  zdroje. 
10. Detekce 

Použitá detekce v přijímači je diodo-
vá. Byla zkoušena též detekce při zapo-
jení prvního předzesilovacího transistoru 
jako audion, ale protože by vycházelo 
komplikovanější zapojení AVC, bylo od 
tohoto způsobu upuštěno. V našem pří-
padě bylo použito hrotové diody 3NN40, 
která je zapojena mezi sekundár 4. mf 
transformátoru a potenciometr 3,2 K, 
kterým je řízena hlasitost.  Na obr. 11 
je zakreslena účinnost diodové detekce 
v závislosti na přiváděném mf signálu, 
modulovaném 30% kmitočtem 1000 c/s. 
Při regulátoru hlasitosti na max. (prů-
běh 2), je účinnost nižší vzhledem k za-
tížení   obvodu   nf   tnnsistorem. 

Obr.   7.   Napětí   z   oscilátoru   v   závislosti 
na kmitočtu 

4NU70

11. Nf zesilovač Obr.   8.     Zapojení   oscilátoru   s   plošným 
transistorem Z běžce potenciometru je odebírán nf 

signál, který se vede přes kapacitu na 
základní elektrodu prvého předzesilovacího 
transistoru. Z předzesilovacího stupně se 
vede nf signál na základní elektrodu kon-
cového transistoru. V kolektorovém ob-
vodě tohoto transistoru je výstupní trans-
formátor, který dodává nf výkon repro-
duktoru. Povězme si něco o elektrických 
hodnotách nf části přijímače. Pro plné 
vybuzení koncového transistoru je třeba 
60 mV. Protože zesílení předzesilovacího 
stupně  je  15,  je  na plné vybuzení  
koncového stupně třeba asi 5 mV nf na-
pětí přiváděného na prvý předzesilovací 
stupeň nf části. Pro zesilovací stupeň je 
použito plošného transistoru, jehož ko-
lektorový proud je asi 1,2 mA, což při 
kolektorovém napět 5 V dává kolektoro-
vou  ztrátu 6  mW. 

50 

Zapojení tohoto transistoru je zakres-
leno v celkovém schématu. Stabilisace je 
volena předřadným odporem. Mění-li se 
teplota, mění se charakteristické odpory 
r11, r12 atd., tím se také mění proud zá-
kladní elektrody, což způsobuje změnu 
napětí mezi touto elektrodou a emitorem 
a tím i změnu pracovního bodu. Pracovní 
odpor tohoto transistoru je tvořen můst- 
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Obr.   9.   Přenosová   charakteristika 
mf zesilovače

 1000    U,

Obr. 10. Vf napětí na výstupu mf zesilo-
vače    v    závislosti    na   napětí    vstupního 

signálu



kovým odporem 20 K potřebným pro 
stabilisaci koncového stupně. Zatěžova-
cími odpory jsou odpor 25 K a vstupní 
odpor koncového transistoru. Toto zapo-
jení je výhodné, protože odpadne vazeb-
ní kondensátor. Odpor 5 K v emitoru 
je blokován kapacitou 30 uF, aby bylo 
zabráněno zpětné vazbě. Velikost tohoto 
odporu je volena tak, aby bylo nastaveno 
správné napětí mezi základní elektrodou 
a  emitorem. 

Koncový stupeň je proveden plošným 
transistorem, jehož přípustná kolektoro-
vá ztráta je 50 mW. Pro tento transistor 
bylo voleno můstkové zapojení. Můstek 
je tvořen odpory 20 K, 25 K, 1,25 K a 
odporem primárního vinutí výstupního 
transformátoru. Průchodem proudu odpo-
ry 25 K a 1,25 K vznikne rozdíl napětí 
mezi základní elektrodou a emitorem a 
tím je dáno kladné napětí emitoru vůči 
základní elektrodě a nastaven pracovní  
bod. 

Stoupá-li nyní teplota, klesají velikosti 
charakteristických odporů. Následkem 
toho stoupá proud emitoru, ale tím se 
také zmenšuje rozdíl napětí mezi zá-
kladní elektrodou a emitorem, t. zn., že 
emitor má menší kladné napětí, což způ-
sobí,  že protéká menší proud emitoru 
atd. Odpor emitoru musí být blokován 
velkým elektrolytickým kondensátorem, 
aby bylo zabráněno zpětné vazbě. Aby 
můstkové odpory 20 K a 25 K neza-
těžovaly příliš předchozí transistor, je 
třeba je volit veliké. Když však jsou 
jejich hodnoty velké, je menší stabilisa-
ce. Když jsou malé, tak nejen že příliš 
zatěžují předchozí transistor, ale proudo- 

vě zatěžují napájecí baterii. Proto je nut 
no učinit kompromis. Při proměřování 
účinnosti stabilisace celého nf stupně 
bylo změřeno, že při změně teploty z 20 
stupňů C na 40 stupňů C klesl koncový 
střídavý výkon o 2 mW, při čemž skres- 
lení vzrostlo z 10 procent na 11 procent. 
Aby byl nf stupeň plně vybuzen, musíme 
přivést na diodu vf napětí 0,2 V modu 
lované 1000 c/s (s hloubkou modulace 
30 procent). Potom odebíráme z konco 
vého stupně nízkofrekvenční výkon 22 
mW, jehož skreslení je 10 procent. Spo 
třeba celého nf stupně je při 22 V 5,5 
mA. Na obr. 12 je vynesena přenosová 
charakteristika nf zesilovače a na obr. 
13 je závislost výstupního výkonu na 
vstupním napětí nf zesilovače. Pokles na 
pětí pod 200 c/s je způsoben miniatur 
ním provedením výstupního transformá 
toru.  . . 

12. Vliv   napětí   zdroje   na   činnost   při 
jímače 

Přijímač byl navržen tak, aby byl v pro-
vozu ještě při poklesu napětí zdroje na 
polovinu jmenovité hodnoty, t. j. na 11 V. 
Plošné transistory mají charakteristiky 
velmi podobné charakteristikám pentod 
a proto jsou málo závislé na napětí zdro-
je. Na napětí je nejcitlivější oscilátoro-
vý hrotový transistor, oscilační napětí 
klesá téměř úměrně s napětím. Oscilace 
vysadí podle použitého transistoru při na-
pě t í  zdroje  as i  8  až  11 V.  Na obr.  14 
je závislost napětí oscilátoru na napětí 
zdroje. Změna kmitočtu s napětím není 
tak veliká, aby ohrozila činnost přijímače. 

Změna kmitočtu je především způso-
bována změnou dynamických kapacit 
transistorů. Kmitočtovou stabilitu možno 
dosáhnout co nejvolnější vazbou obvodu 
s transistorem. Zesílení mf dílu v zá-
vislosti na napětí zdroje je znázorněno na 
obr. 15. Výstupní výkon je značně zá-
vislý na napětí. Tato závislost je vynese-
na v obr. 16. 

Spotřeba přijímače je skutečně nepatr-
ná. Při  jmenovitém napě tí  je nižší  než 
je spotřeba žárovičky kapesní svítilny. Po 
krátké době provozu klesne napětí zdro-
je asi na 18 V, na kteréžto hodnotě se 
udrží delší dobu. Spotřeba při tomto na-
pětí je asi 140 mW. Na obr. 17 je závis-
lost příkonu celého přijímače na napětí 
zdroje. 
13. Šum 

Jednou z nejzávažnějších námitek proti 
použití transistorů je šum. Proto byla 
provedena některá ověřovací měření a 
stanoven poměr s/š. Pro poměr signálu 
k šumu 20 dB je citlivost přijímače asi 
30 uV. Šum je v podstatě dán šumem 
prvního (směšovacího) transistoru. Sníže-
ním kolektorového proudu je možno do 
určité míry šum omezit. Bylo zjištěno, že 
při těsnější vazbě s oscilátorem osaze-
ným hrotovým transistorem se k šumu 
směšovacího transistoru přidává značná 
složka šumu z oscilačního transistoru. 
Bylo proto nutno snížit vazbu s oscilá-
torem a upravit pracovní podmínky osci-
lačního transistoru, 
14. Konstrukční řešení přijímače 

Vnější rozměry přijímače udává repro-
duktor .  Jak  j i ž  j sme  se  zmín i l i ,  nen í  
k disposici účinný menší reproduktor, a 
tak tento udává jak rozměry, tak i váhu 
přijímače. Jistě by bylo lze použít ně-
kterého zahraničního výrobku, avšak po-
rušili bvchom dříve uvedenou zásadu. 
Vnější rozměry přijímače jsou 150 X 120 
X  60 mm. Jak je vidět z obr. 2 je mezi 

jednotlivými součástkami mnoho místa 
a bez potíží by bylo lze součástky umístit 
ve značně menším prostoru bez nebezpečí 
obtížné montáže. Ladicí knoflík je po pra-
vé straně přijímače, převod na otočný 
kondensátor je 2:1. Ferritová anténa, 
umístěná pod chassis, umožňuje příjem i 
v prostředí se silnými poruchami. Na 
druhé straně skřínky je umístěn regulá-
tor hlasitosti  s vypínačem. Vzhledem 
k tomu, že životnost transistorů je vyšší 
než mnohých součástek, jsou transistory 
pájeny přímo do obvodů. 
15. Zdroj 

Podobně jako při volbě jiných součás-
tek, byla i zde snaha volit co nejmenší 
rozměry baterie, ovšem tak, aby byla při-
jatelná životnost. Jelikož u nás se nevy-
rábějí baterie 16 až 22 V s přijatelnými 
rozměry a kapacitou, byla použita bate-
rie, určená pro přístroje pro nedoslýcha-
vé s napětím 22 V a kapacitou 0,1 Ah. 
Podle pozdějších zkoušek se však ukázalo, 
že pro dobrou účinnost jsou třeba ale-
spoň dvě tyto baterie. Max. doba provo-
zu  je pak  Í0  až  20  hodin. 
16. Zhodnoceni 

V rámci úkolu byla provedena řada mě-
ření obvodů s hrotovými a plošnými tran-
sistory naší výroby a ověřena jejich čin-
nost na různých stupních přijímače, na 
směšovacím stupni, v mf zesilovači, osci-
látoru, nf obvodech a zjištěna vhodnost 
nynějších součátek naší výroby, resp. 
součástek vyvíjených nebo vyvinutých 
pro transistory. Z toho vyplynuly poža-
davky na vývoj nových součástek a trans-
sistorů. Získané poznatky možno shrnout 
asi takto: 

 

a) V přijímači je použit jediný tran-
sistor hrotový pro oscilátor. I když je to 
činnost, která je pro hrotový transistor 
poměrně nejpřijatelnější, i zde by byl 
výhodnější transistor plošný. Je to jeho 
větší závislost na napětí zdroje s nebez-
pečím vysazení oscilací při nízkých napě-
tích, podstatně vyšší vlastní šum, který 
se může snadno přičítat s šumem směšo-
vacího transistoru, horší stabilita a men-
ší bezpečnost provozu. Rozptyl hodnot 
vyráběných hrotových transistorů je tak 
veliký, že bez dalších regulačních prvků 
obvodu oscilátoru je napětí z oscilátoru 
buď příliš veliké a skreslené, nebo zas 
příliš malé, případně oscilátor nekmitá 
při sníženém napětí. 

Obr.   11.    Účinnost   diodové   detekce   při 
krajních    polohách    regulátoru    hlasitosti 

 
Obr.   12.   Přenosová   charakteristika 

nf zesilovače  Závislost   napětí   oscilátoru   
na napětí zdroje
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Obr.  13.  Výstupní výkon v závislosti na 
napětí   na   vstupu  nf   zesilovače Obr.   13.   Zisk  mf   zesilovače   v   závislosti 

na napětí  zdroje



Proto je ve výrobě nutný výběr. Hro-
tové transistory jsou neobyčejně citlivé 
na proudové nárazy, těmito se formují a 
mění vlastnosti většinou v nepříznivém 
smyslu. Bylo též shledáno, že některé 
transistory bez jakéhokoliv důvodu pře-
staly oscilovat. Ukázala se nevhodnost 
použití těchto transistorů pro jiné části 
přijímače, na př. pro směšovač, mf ob-
vody, vyjma nf zesilovačů tam, kde není 
požadován větší výkon. Příkon hrotových 
transistorů je vyšší než je u plošných. 
Výhodou je pouze to, že je lze použít pro 
vyšší kmitočty než naše nynější plošné 
transistory. Je to ovšem pouze dočasné 
a  jak  vid íme z  výs ledků ,  dosažených 
s transistory v zahraničí, jsou hrotové 
transistory vytlačovány plošnými transis-
tory i ze speciálních oscilačních obvodů, 
kde byly dříve téměř výhradně používány- 

b) Plošné  transistory   se  během   zkou 
šek ukázaly velmi spolehlivé i při kmitoč 
tech, blížících se polovině mezního kmi 
točtu. 

Během delší doby nebyly pozorovány 
změny jejich charakteristických hodnot, 
zesílení  atd. 

Ukázalo se, že transistory s mezním 
kmitočtem 600 až 800 kc/s lze dobře 
použít i pro mf zesilovače do 250 kc/s a 
zesílení na stupeň  je asi  10. Př i  vyš-
ších kmitočtech jsou potíže s neutralisací, 
zisk rychle klesá a transistory značně 
tlumí vf obvody. 

c) Plošné   transistory  s   mezním   kmi 
točtem 800 kc/s se dobře osvědčily i na 
směšovacím stupni s additivním směšová 
ním  signálů do  2  Mc/s.     Účinnost  byla 
shledána    zcela   vyhovující   i   při   těchto 
kmitočtech  značně  nad  mezním  kmitoč 
tem transistorů. 

d) Transistory lze dobře řídit napětím 
z diody.  Nevýhodou všech transistorů je, 
že k řízení potřebují určitý výkon, který 

. musí být dodán mf zesilovačem. Potřeb-
ný proud k správné č innosti  AVC byl 
u uvedených transistorů 100 až 200 uA. 
Při řízení nutno počítat s určitou změ-
nou dynamické kapacity transistoru, kte-
rá   může  rozlaďovat  mf  obvody. 

e) Plošné transitory lze použít též pro 
oscilátory.   Nejlépe   se   ukázalo    zapojení 
s   uzemněným   emitorem.      S    vybraným 
transistorem o mezním kmitočtu 800 kc/s 
kmital oscilátor spolehlivě  i při kmitoč 
tech kolem 2 Mc/s. 

Značně záleží na volbě pracovního bo-
du, vazbě atd.. při vhodných pracovních 
podmínkách může transistor kmitat i 
značně nad mezním kmitočtem. 

f) Při návrhu nf zesilovače neprojevily 
se  zvláštní potíže a díky výhodným  cha 
rakteristikám   transistorů    byla   dosažena 
téměř    50procentní    účinnost    koncového 
stupně. 

g) Dobře   se   osvědčily   subminiaturní 
mf transformátory, z nichž byly použity 
jednoduché obvody. Jejich rozměry dobře 
zapadají do rámce transistorových součás 
tek. S výhodou byla použita tato tělíska i 
pro oscilační obvod. Pro koncový stupeň byl 
vyvinut a  odzkoušen miniaturní výstupní 
transformátor  o  rozměrech   20   X   20   X 
14 mm. 

Pro většinu případů bylo možno použít 
miniaturních odporů 50 mW a v někte-
rých případech, k zvýšení bezpečnosti 
provozu, odpory 100 mW. Rozměry odpo-
rů jsou vhodné pro transistorová zaříze-
ní, nevýhodou však je nebezpečí zkratu 
při těsné montáži. Daleko lepší by byly 
odpory zalisované do bakelitu v submi-
niaturním provedení. 

Použité svitkové kondensátory 10 000 
až 50 000 pF na 160 V jsou dosti veliké. 
Při' vhodném uspořádání a montáži jsou 
však ještě použitelné i pro tyto minia-
turní přijímače. Nově vyvinuté miniaturní 
elektrolytické kondensátory jsou roz-
měrově značné výhodnější než dřívější 
provedení. Pro miniaturní transistorové 
obvody by bylo třeba ještě menších kon-
densátorů, na příklad kondensátorů tan-
talových. 

Otázka zdroje není ještě dostatečně vy-
řešena. Životnost baterii je malá a bylo 
by třeba baterií o větší kapacitě. Per-
spektivně se jeví výhodnější použití niž-
ších napájecích zdrojů 6 až 12 V a ba-
terií, sestavených z článků s větší kapa-
citou, případně miniaturních článků aku-
mulátorových, které zaručí příjem i po 
několik set hodin. S reproduktory jsme 
značně pozadu za jinými státy, kde jsou 
vyráběny reproduktory s vyhovující účin-
ností i  při  velmi malých rozměrech a 
váze. Vývoj nových a účinnějších repro-
duktorů se ukazuje jako prvořadě důle-
žitý pro realisaci miniaturních transisto-
rových přijímačů. Bude ovšem nutno se 
vypořádat s výrobou jakostních magne-
tických materiálů, bez kterých by dosa-
žení zahraničních hodnot bylo těžko 
uskutečnitelné. Pro posouzení činnosti 
transistorového přijímače bylo provedeno 
srovnání s bateriovým přenosným přijí-
mačem   TESLA-Minor. 

Reprodukce obou přijímačů je co do 
kvality stejná, poněkud znatelný je však 
větší výkon koncového stupně přijímače 
TESLA-Minor. Citlivost transistorového 
přijímače je o málo lepší než přijímače 
Minor. Při poslechu silných stanic není 
šum transistorů znatelný, jen při slabších 
stanicích je trochu vyšší, než je u tohoto 
přijímače. Reproduktory jsou v obou pří-
padech stejné a mají 0 10 cm. Objem 
transistorového přijímače je asi poloviční. 
Velmi příznivý pro transistorový přijímač 
je příkon. Celkový příkon přijímače TESLA-
Minor je asi 800 mW. Transistorový 
přijímač má celkovou spotřebu při napětí 
baterie 22 V asi 200 mW, což je 4krát 
méně. 
17. Závěr 

V článku je popsán první českosloven-
ský transistorový přijímač ve studijním 
provedení. Návrh byl proveden s přihléd-
nutím  k  možnosti  pozdější   realisace  ve 

výrobě. Vývoj byl uskutečněn v poměrně 
krátké době a úspěšné provedení ukazuje, 
jakých výsledků lze dosáhnout dobrou 
spoluprací mezi ústavy. Vznikl jako 
společný závazek mezi VÚST, který pro-
váděl vývoj a VÚPEF, výrobcem tran-
sistorů. 

Realisaci přijímače byl učiněn značný 
krok kupředu, ukázaly se veliké možnosti 
náhrady elektronek transistory, jejich ně-
které přednosti, především nepatrná spo-
třeba, dlouhá životnost, otřesuvzdornost 
atd. Celý přijímač  má spotřebu menši 
než žárovka kapesní svítilny. Použití tran-
sistorů znamená podstatné snížení pří-
konu. Ukázalo se, že není dostatečně 
oprávněna nedůvěra mnohých techniků 
k transistorům a že namnoze sami si 
skreslili názor nedostatečně provedeným 
návrhem č i  měřením. Návrhy obvodů  
s transistory jsou obtížnější než s elek-
tronkami především proto, že je třeba 
výkonové přizpůsobení obvodů na tran-
sistory. 

Nejen u nás, ale i v zahraničí jsou 
transistorová zařízení a přijímače v po-
čátečním stadiu, přes některé dosažené 
úspěchy. 

Různé podniky nejpokročilejších států 
přinášejí výsledky svých studijních a po-
kusných přijímačů, které ukazují na mož-
nost   realisace   výroby   velkých   sérií. 

Po zhodnocení výsledků měření musí-
me se zamyslit nad budoucností. Budou 
mít opodstatnění bateriové elektronky 
v přenosných, případně i pokojových při-
jímačích? 

Je ovšem jisto, že dnes jeden transis-
tor zcela nenahradí jednu elektronku a 
že v přijímači bude poněkud více transis-
torů než elektronek. Je to otázka auto-
matisace výroby, kdy se sníží ceny tak, 
že transistory budou moci i po cenové 
stránce soutěžit s elektronkami. Přes do-
sažené výsledky v zahraničí s transistory 
pro kmitočty nad 10 Mc/s nejsou 
t r a n s i s t o r y  p r o  t y t o  k m i t o č t y  j e š tě  
v běžném prodeji ani v největších evrop-
ských městech. Zvládnutí výroby je však 
dnes též otázka  času.' 

Objevem transistorů byla započata no-
vá éra již značně ustáleného vývoje za-
řízení sdělovací techniky. Transistory již 
nyní umožňují výrobu zařízení s krajně 
malými rozměry, nepatrnou spotřebou, 
zařízení s nároky na vysokou spolehlivost 
provozu,  životnost  a  otřesuvzdornost. 

Podívejme se na možnost praktické re-
alisace. Výroba podobného přijímače je 
dobře možná, u nás záleží však přede-
vším na zvládnutí výroby velkého množ-
ství transistorů a na výrobní ceně. Je 
nutný vývoj transistorů pro vyšší kmi-
točty, které umožní snížit počet transis-
torů přijímače na 4 až 6 při stejných 
elektrických   vlastnostech. 
Na vývoji transistorového přijímače se 
dále pokračuje a některé výsledky uka-
zují, že se podaří ještě podstatně zlepšit 
jeho elektrické vlastnosti a snížit spo-
třebu. Použitím miniaturního reproduk-
toru bude možno snížit i jeho rozměry 
tak,  že  ho  bude  lze  pohodlně  umíst i t  
v kapse kabátu a jeho rozměry nebudou 
o mnoho větší než má kapesní svítilna. 
Pro nejrychlejší realisaci se dnes jeví 
nejvýhodnější náhrada jen určitého počtu 
elektronek transistory, především 
nízkofrekvenčních stupňů, které lze u ba-
teriových přístrojů nahradit transistory 
bez větších potíží. 

Obr.   16.   Výstupní  výkon   v   závislosti  na 
napětí zdroje

Uveřejněním popisu přijímače chceme 
upoutat zájem celé naší veřejnosti k této 
nové technice a ukázat velké možnosti 
transistorů pro použití  v přijímačích. Obr.   17.    Příkon   přijímače   při   různých 

napětích zdroje


