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Telefunken T 500 - superhet (1932-33)
Zpracoval: Ing. Miroslav Beran

Skí: bakelitová, erná s tmavohndým
mramorováním. Brokát zlatohnd svisle
žinylkovaný (vroubkovaný). Zadní stna
z ocelového perforovaného plechu, ern
lakovaná, popis stíbrný. Stupnicový rámeek
bronzový, hnd patinovaný. Rozmry 535 x 420
x 275 mm.
Ovládací prvky: Levý knoflík hlasitost, pravý
knoflík tónová clona, stední vtší knoflík
ladní. Na pravém boku skín je knoflík
s pákou vlnový pepína. Ve smru otáení
hodinových ruek jsou polohy následující: Vyp.SV-DV-Gramo.
Zapojení:
Superhet
s pedazeným
jednostupovým VF pedzesilovaem, dvma
mezifrekvenními fitry (1 MF zesilova) a
bžným dvoustupovým nízkofrekvenním
zesilovaem s prostou tónovou clonou, provoz ze
stídavé svtelné sít 105÷240V. Dva vlnové
rozsahy: SV a DV, prmrná citlivost je cca 1
mV.
Vysokofrekvenní
pedzesilova,
osazený stínnou elektronkou RENS1214, je
bžného zapojení. Jeho zesílení je ízeno
automaticky, o emž se zmíním dále.
Smšova je osazen dvoumížkovou
elektronkou REN704d. Je to nejprimitivnjší

smšova, jaký se vbec u superhet vyskytuje,
s mnoha nedostatky. Nejenže dvoumížková
elektronka má velmi malou smšovací strmost
(cca 0,1mA/V), ale vlivem mezimížkových
kapacit dochází k vyzaování do antény a
v neposlední ad se vyskytuje mnoho
interferenních hvizd. Konstruktéi tohoto
pístroje se s tmito problémy vypoádali vcelku
úspšn a dosáhli optimálních výsledk. Aby
zamezili zptnému vyzaování do antény,
zaadili
ped
smšovací
stupe
VF
pedzesilova. Tím souasn umožnili ízení
citlivosti na vstupu, což by u smšovací
elektronky nešlo, mnil by se tím kmitoet
oscilátoru. Aby vylouili vznik etných
interferenních hvizd, jednak radikáln snížili
jakost (Q) vstupního MF obvodu (velký
nepomr mezi induknost a kapacitou), jednak
omezili amplitudy oscilaního naptí na
nejmenší možnou míru zaazením ssacího
obvodu v blízkosti cívek oscilátoru. Ve
schématu na obr. 1 je tento ssací obvod L13/C5,
piemž C5 je vlastní kapacita vinutí cívky L13.
ádný soubh oscilátoru se vstupem je zajištn
bžným
zpsobem
pomocí
sériových
kondenzátor.
Mezifrekvenní zesilova, osazený opt
stínnou elektronkou RENS1214, je vcelku
bžného provedení, až na první ladný okruh
L14/C7. Mezifrekvenní kmitoet je kupodivu
460kHz, akoliv v tch dobách se astji
používalo dlouhovlnné mezifrekvence v okolí
100kHz, která poskytovala vtší zesílení.
Vyššího MF kmitotu zde zejm použili kvli
omezení vzniku interferenních hvizd a
zrcadlových kmitot. Citlivost tohoto stupn je
rovnž ízena automaticky, jak bude uvedeno
dále.
Následující detekní stupe, osazený
elektronkou RENS1204, používá anodové
detekce. Jist by byla výhodnjší detekce
diodová, ale ta by vyžadovala lampu navíc
samostatnou diodu, protože tehdy ješt nebyly
používány sdružené zesilovací elektronky
s detekní diodou (tzv. „binody“). Tato
elektronka RENS1204 zárove detekovaný
signál zesiluje a z její anody jde NF naptí na
ídicí mížku koncové elektronky. Toto NF
naptí je však souasn použito jako regulaní
naptí pro automatické ízení citlivosti (AVC).
AVC je zde kupodivu dosti dokonalé.
ízeny jsou dv elektronky, a sice první VF
elektronka a mezifrekvenní elektronka. Aby

bylo možno k ízení citlivosti použít dosti
vysokého anodového naptí detekní elektronky,
je nutno ízeným elektronkám dát též pimen
vysoké záporné pedptí. Toho je dosaženo
pipojením katod ízených elektronek na dosti
vysoké kladné naptí (cca 130V), odebírané
z dlie, vytvoeného odbokou na budicí cívce
reproduktoru. Potebné pedptí pak vznikne
rozdílem tchto potenciál. (Podrobnji o tomto
tématu v samostatné stati autora M. Berana
„AVC u nejstarších pijíma“, vyšlo
v Radiojournalu . 7/1991, str. 5).
Koncový stupe, osazený elektronkou
RENS1374d, je bžného provedení. Pedptí je
získáváno na odboce síové tlumivky, která je
zaazena v záporné vtvi anodového zdroje.
Tónová clona je nejjednoduššího provedení:
blokování anody ízené potenciometrem
zapojeným jako reostat. Jako anodová zátž
koncové elektronky je primár bžného
výstupního transformátoru. VT má pekvapiv
malé rozmry, pesto však díky dobrému
reproduktoru a velké skíni je pednes i
v hloubkách dobrý. Reproduktor je buzený
dynamik o Ø 240 mm.
Napájecí zdroj je též bžného provedení,
snad jen s tou zvláštností, že síová filtraní
tlumivka (jak již bylo eeno) je zapojena
v záporné vtvi usmrovae. To má výhodu
jednak v tom, že vinutí tlumivky není namáháno
vysokým naptím proti koste, jednak lze
z odboek tlumivky snadno získávat pedptí
jak pro koncovou elektronku (cca -14V), tak také
pro lampu detekní (cca -4,5V). Budicí vinutí
reproduktoru je ke zdroji anodového proudu
pipojeno paraleln. Krom naptí cca 130V pro
katody VF a MF elektronek je z druhé odboky
získáváno naptí cca 220V pro napájení stínicích
mížek tchto elektronek. Celý zdroj je jištn
tepelnou pojistkou bžného provedení.
Renovace: Je nepatrná pravdpodobnost, že
bychom získali tento pijíma v pvodním
zapojení a dosud hrající. S tmito pístroji byly
potíže již v poátcích jejich používání:
nedostatená kvalifikace opravá, nadto
nedostaten vybavených potebnou micí
technikou. Proto byly asto pedlávány na
jednoduché pímozesilující pijímae, anebo
pvodní cívková souprava byla vymnna za
standardní, novjšího provedení, s adekvátními
zmnami v zapojení. Získáme-li pístroj, který
má pvodní cívky vymnny, nejenže jeho

historická cena je znan snížena, ale není nadje
uvést jej do provozu s pvodním zapojením.
V takovém pípad radji pokáme, až pvodní
cívky opatíme.
Pedevším pístroj vyjmeme ze skín,
piemž si neopomeneme oznait pívody
k reproduktoru. Vyjmeme všechny elektronky.
Po dkladném vyištní pístroje opravíme a
znovu seídíme mechaniku ladicího pevodu,
mechaniku vlnového pepínae, pekontrolujeme
a pop. opravíme pérové kontakty pívod
k postranním
šroubkm
elektronek,
pekontrolujeme tepelnou pojistku na síovém
transformátoru a síový pívod. Zkontrolujeme
voli síového naptí. Potom pístroj pipojíme
na sí. Odbr naprázdno by ml být cca 2W.
Potom
doporuuji
rozebrat
krabicové
kondenzátory, odstranit pvodní svitky a
nahradit je dle následujícího doporuení:
Tabulka 1a: Doporuené náhrady pvodních
svitk v malé krabici.
Pvodní C
C18
M1/750V
C12
M5/750V
C15
M5/750V
C17
M5/750V
C16
1M/360V
C13
1M/360V
C8
M1/750V
C21
60k/750V

470nF
470nf
0,5PF
0,5PF
1PF
1PF
0,1PF
68nF

Náhradní C
100V
100V
450V
450V
100V
160V
400V
400V

styroflex
styroflex
ellyt
ellyt
svitkový
svitkový
svitkový
styroflex

Tabulka 1b: Doporuené náhrady pvodních
svitk ve velké krabici.
Pvodní C
C20
4M/1kV
C19
6M/1kV
C10
3M/360V
C11
1M/500V

5PF
10PF
5PF
1PF

Náhradní C
450V
ellyt
450V
ellyt
450V
ellyt
400V
svitkový

Z ostatních kondenzátor mimo krabice je velmi
kritický C2 (22 nF), filtrující pedptí pro ízení
první elektronky. Nesmí mít naprosto žádný
svod. Také dležitý je kondenzátor C14 (3k3),
vazební mezi 4. elektronkou a koncovou. A
pochopiteln i antenorový kondenzátor C2 (275
pF, síová anténa), který províme nejen na
svod, ale i na zkušební naptí min. 500V
stídavých.
Dále se vnujeme kontrole všech
odpor, umístných na spoleném svorníku

(viz obr. 2). Obvykle bývá vadný odpor R16
(10k), který napájí stínicí mížku koncové
elektronky. Pvodní odpor pekleneme stejným
druhem. Jestliže zjistíme na svorníku více
vadných odpor, potom bude úelnjší celý
etzec odpor rozebrat, vadné nahradit novými,
zamontovat a zapojit. Ostatní odpory mimo
svorník také zkontrolujeme, zejména zda nebyly
nahrazeny opory s nesprávnými hodnotami.
Svízelná je náhrada poškozených
potenciometr. Pedevším se pokusme o jejich
opravu. Vadné ásti vymníme získáme je ze
starých potenciometr podobných typ. Na obr.
5a je rozkreslen potenciometr P3. Stejného
provedení je také potenciometr P1, který má na
konci hídelky nasazen izolaní nástavec se
záezem pro šroubovák je pístupný otvorem
vzadu v šasi. Na obrázku 5b je znázornn
potenciometr P2. Všechny potenciometry musí
být v naprostém poádku, zejména pak
potenciometr P1, kterým se nastavuje správný
režim detekní elektronky. Protože tímto
nastavením je souasn ovlivnna i innost VF
elektronky a elektronky mezifrekvenní, má
kvalita tohoto potenciometru zásadní význam
pro ádnou funkci celého radiopijímae.
Pekontrolujeme ss odpory výstupního
trafa a síové filtraní tlumivky, ss odpory
budicího vinutí reproduktoru. Pokud zjistíme
perušení tohoto vinutí nebo jiné jeho závažné
poškození, není možno ho opravit, protože
systém
je
nerozebíratelný.
Nemáme-li
reproduktor
druhý
stejného
provedení,
nahradíme ho prozatím bžným dynamickým
reproduktorem se stálým magnetem a místo
budicího vinutí s odbokami zapojíme odporový
dli stejných hodnot na zatížení cca 20W
(ztrátový tepelný výkon bude cca 8W). Šasi
pístroje propojíme s reproduktorem ptikilovým
kablíkem, nejlépe rozpojitelným, s konektorem.
Zasuneme usmrovací elektronku a
pístroj zapneme. Po nažhavení a s osvtlovací
žárovikou by ml odbr ze sít init cca 25W.
Anodové naptí v bod 8 by mlo být cca 350V,
v bod 43 cca 280V a v bod 21 cca 140V. Je-li
vše v poádku, zasuneme koncovou elektronku
a pesvdíme se o její správné funkci. Na její
anod bychom mli namit cca 260V a na
stínicí mížce 220V, anodový proud cca 22mA.
Odbr ze sít nyní vzroste na cca 40W. Dále
mžeme
zasunout
tvrtou
(detekní)
elektronku a orientan se pesvdit o její
innosti ve funkci NF zesilovae. Její režim

nastavíme pomocí potenciometru P1. Pi tchto
pedbžných
zkouškách
se
souasn
pesvdíme o ádné funkci všech tí
potenciometr. Pokud nejsou v absolutním
poádku,dále v oživování nepokraujeme.
Nyní zasuneme zbývající ti elektronky.
Pi oživování nemžeme postupovat po
jednotlivých stupních pijímae, protože
pepové pomry se ustálí na správných
hodnotách (po nastavení) až pi chodu celého
pijímae. Pokusíme se naladit místní stanici, ale
s nejvtší pravdpodobností se nám to nepodaí.
Další postup je následující:
Dle hodnot uvedených ve schématu (obr.
1) pekontrolujeme naptí na ídicích mížkách
a anodách první a tetí elektronky, též zmíme
kladné naptí na jejich katodách (mlo by být
cca 140V bez signálu. Jestliže namené hodnoty
odpovídají údajm ve schématu, nastavíme
správné anodové naptí tvrté elektronky
potenciometrem P1. Mlo by být bez signálu
cca o 1V vyšší, než je kladné naptí na katodách
elektronek E1 a E3. Rozdíl tchto hodnot totiž
pedstavuje klidové pedptí tchto elektronek,
kdy je jejich zesílení nejvtší.
Nyní pivedeme na ídicí mížku tetí
elektronky mezifekvenní kmitoet a doladíme
nejprve sekundár druhého mezifrekvenního
transformátoru trimrem T9 a pak jeho primár
trimrem T8 (viz obr. 3). Mli bychom vystait se
signálem ádov 10mV.
Potom zkontrolujeme anodové naptí
smšovací elektronky E2, míme je však
voltmetrem s malým odporem (1 k: na volt o
tomto problému podrobnji v SN . 8, pasáž o
oživování oscilátoru). Pracuje-li oscilátor,
namíme na jeho první mížce naptí -20 až 50V (meno pístrojem o vlastní spoteb
50PA). Nyní pivedeme mezifrekvenní
kmitoet na anodu této elektronky a doladíme
nejdíve sekundár prvního mezifrekvenního
transformátoru trimrem T7 a opravíme polohu
T8 a T9. Primár 1. MF transformátoru má velmi
plochou rezonanní kivku, takže na dola ování
trimrem T6 prakticky nereaguje. Úpln pesné
sladní
bychom museli provést pomocí
osciloskopu a rozmítaného generátoru, ale to
není pro dobrou funkci nezbytné. Jestliže je
vinutí primáru 1. MFT v poádku a také
kondenzátor C7 má pedepsanou kapacitu (ve
schématu autora je údaj 6k8, jiné zdroje uvádjí
5k5 - pozn.red.), nebude mít rozladní tohoto
obvodu vliv na innost pijímae. Signál

z generátoru by zde však ml být menší, než 10
mV.
Nyní již, po pipojení antény, bychom
mli zachytit poad místní stanice. I když
budeme mít v tomto úspch, pesto provedeme
kontrolu sladní
pomocným
vysílaem
(signálním VF generátorem). Na SV nastavíme
kmitoet 1500 kHz, do antény pivedeme
z generátoru kmitoet shodný a doladíme trimry
T2, T1 a T3, které jsou u ladicího kondenzátoru.
Potom peladíme jak pijíma tak také generátor
na 550 kHz a sledujeme souhlas se stupnicí
pijímae. Pokud je rozdíl vtší, doladíme
trimrem T5, pípadn pekontrolujeme velikost
kapacity pevné ásti padingu C6. Citlivost by
mla být rovnomrná po celém rozsahu, cca
1000PV. Pak pepneme na DV, pekontrolujeme
hrubý souhlas rozsahu se stupnicí, pak peladíme
na cca 300 kHz a doladíme trimrem T4 jiné
možnosti doladní zde nemáme. Nesmíme již
mnit polohu trimru T5, porušili bychom tím
sladní na DV.
Po ukonení prací na sladní pijímae se
pesvdíme o jeho bezchybné innosti. Na
síovou anténu (antenor) bychom mli bez
problém zachytit v plné síle místní vysílae.
Nap. v Prostjov to bylo na SV Brno, Ostrava
a Víde, na DV pak Hvzda. Na uzemnní
v anténní zdíce další vysílae, jako nap. na SV
Bratislava, Inter-Praha, Budapeš a další, na DV
ješt
Varšava.
(poznámka
k uvedeným
vysílam: údaj je z r. 1989, t.. vysílae Brno,
Ostrava a Víde na SV již nejsou v provozu,
Hvzda na DV (270 kHz) je Radiožurnál pozn.
red.). Vše ve dne za plného sluneního svitu
v dubnu. Hvizdy se neobjevily, nebyl
zaznamenán ani sklon k nežádoucím oscilacím.
AVC pracuje též bezvadn, kup. ani pi kolísání
síového naptí v rozmezí 160÷260V místo
jmenovitých 220V nebylo teba doregulovávat
potenciometrem P1. Dokonce ani pi výmn
elektronek, pokud ovšem nejsou píliš slabé. I
když citlivost pijímae je zhruba 10x nižší, než
u pozdjších standardních superhet, pesto je
jeho výkon možno hodnotit jako velmi dobrý i
z nynjších hledisek. Renovace však vyžaduje
velmi pelivou práci a dokonalé porozumní
funkcí pístroje.
Použité souástky
Odpory: Všechny jsou zn. Siemens-Halske,
šedé barvy. Odpory na svorníku mají Ø 8,5 mm

a jsou rzné délky, viz obr. 3. Odpory mimo
svorník, tj. R1, R2, R3, R5 a R13 mají Ø 3 mm a
délku 26 mm.
Kondenzátory: Svitkové zn. Siemens, slídové
Telefunken.
Velká krabice nese oznaení Ko.Bv.7027a
Ko.Ko.226a.
Malá krabice je oznaena Ko.Bv.7026a
Ko.Ko.222b.
Svitkové kondenzátory mimo krabice jsou C1,
C3, C4 a C9 o Ø 8 x 32 mm na ss naptí 1500V;
C2 má Ø 12 x 32 mm na 1500V ss; C14 a C22
mají Ø 8 x 32 mm na 1500V st. a C23 mám Ø
13 x 41 mm na 1500V st.
Slídové kondenzátory C6 a C7 jsou 33 x 19 x 7
mm
Cívky: Rozmry viz obr. 2 a 3, stejnosmrné
odpory vinutí uvádí tabulka 2.
Tabulka 2: Stejnosmrné odpory vinutí cívek
v :.
Neuvedené cívky L15 až L19 mají po 8:. Ve
sloupci „Pepína“ je uvedena poloha pepínae
vln pi které bylo meno, výraz „lib“ znamená
polohu libovolnou.
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pepína
lib.
DV
lib.
DV
SV
DV
lib.
DV
lib.
lib.
lib.
DV

Mezi body
2–3
1–2
4–5
1–5
6–7
7–8
9 – 10
1 – 10
11 – 12
13a – 14
14 – 15
1 – 15

:
16
150
<6
13
95
<40
>5
<14
<3
>1
2,5
<4

