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K U R S

Odbiorniki radiowe retro

Odbiornik superheterodynowy nazywany jest 
również odbiornikiem z przemianą częstotliwości, 
ponieważ najpierw następuje w nim przemiana 
sygnału wejściowego dużej częstotliwości nośnej 
(radiowej) na sygnał o mniejszej i ustalonej 
częstotliwości nośnej (nazywanej pośrednią), 
a dopiero potem demodulacja w celu uzyskania 
sygnału o częstotliwości akustycznej. Pod 
względem elektrycznym odbiornik ten jest 
o wiele bardziej złożony i wyposażony w lampy 
spełniające wiele różnych funkcji. W rezultacie 
odbiornik superheterodynowy ma nie tylko 
lepszą czułość i selektywność, ale także lepszą 
wierność odtwarzania. 

Regeneracja, uruchamianie i strojenie, część 16
Dobieranie lamp zastępczych do wzmacniaczy 
w.cz. w odbiornikach superheterodynowych

Realizacja praktyczna 
zamiany lamp

W najprostszym przy-
padku procedura zamia-
ny lampy ogranicza się do 
wstawienia innej lampy do 
podstawki i przeprowadzenia 
zmian w jej obwodzie ża-
rzenia (np. zamiana lampy 
AF7 na lampę EF7 pociąga 
za sobą konieczność pod-
wyższenia napięcia żarzenia 
z 4 V na 6,3 V). Przy za-
mianie lamp tego samego 
rodzaju, ale o odmiennych 
cokołach zaleca się jednak 
zmienić podstawkę, jeżeli 
mamy co najmniej jedną 
w pełni sprawną lampą da-
nego typu zastępującą lam-
pę oryginalną.

Można wykonać również 
cokół przejściowy, do które-
go wkładamy nową lampę. 
Cokół przejściowy ma tę 
zaletę, że nie trzeba doko-
nywać w większości przy-
padków przeróbek w od-
biorniku, co w niektórych 
typach odbiorników może 

być bardzo trudne. Przebu-
dowa stopnia wzmacniacza 
w cz. wiąże się z doborem 
nowych napięć zasilających 
anodę, siatki, a czasem i na-
pięcia żarzenia. Zastępu-
jąc starszy typ lampy we 
wzmacniaczu w. cz. nowo-
czesną lampą EF89 moż-
na skorzystać z typowego 
rozwiązania zastosowanego 
w bardziej nowoczesnych 
odbiornikach, gdzie ten typ 
lampy był stosowany.

Inny powszechnie sto-
sowany sposób polega na 
tym, że do cokołu od sta-
rej lampy dolutowuje się 
przewody łączące wypro-
wadzenia cokołu zużytej 
lampy (np. bocznostykowej) 
z wyprowadzeniami cokołu 
nowej już nowocześniej-
szej lampy np. oktalowej. 
Połączenia należy wyko-
nywać starannie oczysz-
czonym i wstępnie ocyno-
wanym drutem o średnicy 
0,4…0,5 mm w koszulce 
izolacyjnej, najlepiej tzw 

„olejowej”. Źle wykonane 
połączenie lutowane może 
utrudnić uruchamianie od-
biornika. Przed włożeniem 
lampy należy sprawdzić 
wszystkie połączenia omo-
mierzem. Na fot. 32 poka-
zano widok cokołu przej-
ściowego przy zamianie 
lampy EF13 na EF89.

Przecokołowywanie po-
lega również na dołączeniu 
do istniejącego cokołu po 
zużytej lampie dodatkowej 
podstawki lampowej dla 
nowej lampy. W przypadku 
lamp EF22 czy EF89 należy 
koniecznie do cokołu starej 
lampy wstawić podstawkę 
lokalową (lampa EF22) lub 
nowalową (lampa EF89) 
i wykonać odpowiednie po-
łączenia elektrod. Do nóżek 
lamp lokalowych i nowalo-
wych nie można bowiem 
przylutować przewodów 
bez użycia kwasu. Pod-
czas takiego przylutowania 
przewodu można uszkodzić 
lampę przegrzewając zbyt 
mocno jej nóżkę.

Przewody obwodu siat-
ki sterującej i anody po-
winny być od siebie od-
sunięte, ponieważ o warto-
ści szkodliwej pojemności 
pasożytniczej siatka-anoda 

decydują również pojem-
ności montażowe.

W przypadku odbiorni-
ków, które były wyposażone 
w lampy serii C lub V, z po-
wodu ogromnych trudności 
w zdobyciu w pełni spraw-
nych lamp tych serii, pole-
całbym zastąpienie ich lam-
pami produkcji rosyjskiej. 
Wiązałoby się to oczywiście 
z całkowitą wymianą pod-
stawek lampowych. Lepiej 
jest dokonać zdecydowa-
nych przeróbek i zamienić 
podstawki, ponieważ i tak 
trzeba zmienić układ zasila-
nia i wstawić transformator 
sieciowy.
Mieczysław Laskowski
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