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Pøijímaèe padesátých a edesátých let  TESLA
Tesla 3P-2
Pøijímaè vyvinutý n. p. Tesla Elektronik na objednávku Èeskoslovenských pot. Svou premiéru
mìl 14. kvìtna 1950 na veletrhu v Praze, kde byla jeho verze ZVP1, tedy souprava tøí pøijímaèù pro
výbìrový pøíjem. Tento komunikaèní pøijímaè urèen pro pøíjem telegrafie a telefonie (A1, A2, A3)
na kmitoètech 324 MHz, je rozdìlen do 21 podrozsahù vdy po 1,04 MHz. Vstupní impedance
pro asymetrickou anténu 70 W. Promítaná stupnice, která je bohuel cejchována nikoliv pøímo
v kmitoètu, ale v dílkách od 0 do 1000. Kmitoèet se odeèítá pomocí pøevodní tabulky, která je na
panelu pøijímaèe v kovovém rámeèku. Kadá pøevodní tabulka je zpracovaná fotografickou cestou
a je originálem individuálnì cejchovaným. Pøi èastém poslechu toto obtínìjí odeèítání kmitoètu
nebude dìlat uivateli potíe, ale pro nového majitele je to znaènì komplikované. Díky stupnici,
kde jeden dílek odpovídá zhruba 1 kHz, se dá kmitoèet odeèítat s pøesností 0,5 kHz. Dalí nezvyk-
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lou vìcí je, e na panelu je zásuvka, ve které je uloeno vech 21 krystalù pro první oscilátor. Je
tedy nutné se zmìnou rozsahu jetì vymìnit krystal. Pro nezúèastnìnou osobu to vypadá a
smìnì, zvlátì kdy se jedná o krystal vyí frekvence, který je uloen a vzadu a tak je tøeba
vysunout uplík ze skøínì pøijímaèe asi o 30 cm. Není to tak sloité jak se zdá, pøi denním pouívání si obsluha rychle zvykne. Citlivost ve tøetí poloze íøky pásma pro plný výkon a signál
10 dB s/ je 1 µV. Odchylky jsou u íøe pásma 1: +4 dB, u íøe pásma 5: 4 dB. Selektivita v kHz
podle stupòù 1 a 5:
6 dB
20 dB
60 dB

1

2

3

4

5

0,4
1,0
4,4

0,85
2,4
6,4

3,0
5,5
11,2

6,5
8,4
14,5

12,0
14,3
21,0

Teoreticky to pro faktor selektivity není pøíznivé, ale vyslovenì patné to zase není. Pøijímaè byl
hojnì pouíván pro váný poslech na krátkých vlnách. Má jinak výborné potlaèení zrcadlových
kmitoètù: do 15 MHz 80 dB, nad 15 MHz 70 dB. Je osazen jetì dnes dostupnými elektronkami
6AC7 (= 64), 14TA31, 6B32 (= 6AL5), EBL21, AZ4, EF22, ECH21. Pøesnost krystalù prvního
oscilátoru je 5 . 105, stabilita druhého oscilátoru je 30 Hz/°C. Nf èást: výstupní výkon 200 mW
na 600 W, 1 W na 5 W. Zkreslení pøi výkonu 50 mW/600 W je 1 %, pøi 200 mW/600 W je 3,5 %,
pøi 1 W/5 W je 3,5 %. Prùbìh nf charakteristiky ±2 dB je 30 Hz a 10 kHz. Úroveò brumu vùèi
plnému výkonu 60 dB. Napájení 220 V, pøíkon 100 W. Rozmìry 700 × 385 × 680 mm. Pokud je
tento pøijímaè ve skøíòovém provedení, skládá se ze dvou dílù, které je tøeba napø. pøi výmìnì
elektronky vyjmout ze skøínì. Pokud nemáme potøebné kabely na propojení pro provoz mimo
skøíò, nebude zaøízení mimo skøíò pracovat. Vzadu se vysunutím dílù odpojí noové konektory,
které propojují oba díly. Pøi vysouvání jednoho èi druhého dílu je tøeba jetì pamatovat na koaxiální kabel, který spojuje první oscilátor a první smìovaè. Lépe je vysouvat oba díly souèasnì
a vysunutím z jedné tøetiny se dostaneme ke konektoru, kterým koaxiální kabel odpojíme. koda
jen, e zde chybí monost mìøení elektronek, kterých je v pøijímaèi celkem 16 + 1. Tento pøijímaè má sice vìtí rozmìry, ale kdo má opravdový zájem o vánìjí práci na krátkých vlnách,
nebude mìøit rozmìry pøijímaèe na cm, ale dá pøednost pomìrnì kvalitnímu pøijímaèi. Jeho cena
se pohybovala v 80. letech kolem 4000 Kès. V té dobì bylo moné tento kvalitní pøijímaè doporuèit pro aktivní práci na KV, dnes je zastoupen novìjí technikou.

Tesla Lambda IV
Vyrábìla Tesla Pardubice pod oznaèením 550000. Tento 13 + 1 elektronkový sdìlovací pøijímaè
s dvojím smìováním je urèen pro pøíjem signálù A1, A2 a A3 v kmitoètovém pásmu 58 kHz a
35,4 MHz. V pøísluenství byla sluchátka a zástrèka pro pøipojení baterií. Na zvlátní objednávku bylo mono pøikoupit reproduktor v bassreflexové skøíni rozmìrù 430 × 330 × 350 mm
a hmotnosti 10 kg, pøípadnì i kalibrátor Tesla 550990. Ten se napájel kabelem, pøipojeným do
zásuvky K na zadní stìnì pøijímaèe. Výstup kalibrátoru se pak pøivádìl do anténního vstupu
pøijímaèe. Kalibrátor je osazen tøemi elektronkami 6J6 a dodává napìtí o nosném kmitoètu 10,
100 a 1000 kHz. První napìtí se získává pomocí multivibrátoru, druhé a tøetí ji krystaly 100
a 1000 kHz, které kalibrátor také obsahuje. Kmitoètový rozsah pøijímaèe je rozdìlen do 11 dílèích rozsahù A a K takto:
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A: 58
B: 165
C: 520
D: 1,58

 170 kHz
 435 kHz
 1630 kHz
 2,7 MHz

E: 2,6
F: 4,4
G: 9,9
H: 14,85

 4,5 MHz
 10,1 MHz
 15,1 MHz
 20,2 MHz

I: 19,8  25,3 MHz
J: 24,7  30,3 MHz
K: 29,7  30,4 (35,4) MHz

Cejchování stupnice je pøímo v kHz (pro první dva podrozsahy) nebo v MHz, s pøesností lepí
ne ±1 %. Stabilita kmitoètu pøi zmìnì napìtí je mení ne 0,1 % v celém rozsahu. Citlivost
27 µV pro plný výkon v tøetí poloze íøe pásma s 10 dB s/.
íøe pásma

6 dB

20 dB

60 dB

1 (krystal)
2 (krystal)
3
4
5

0,2 kHz
0,8
2,8
5,2
8

0,8 kHz
3
5,3
8,6
12,6

8 kHz
10
12
15
30

Poslední sloupec s údajem 60 dB je pouze mùj odhad z køivky, protoe dokumentace tento
údaj vùbec neuvádí (vìdìli snad proè?). Výsledek je toti dosti patný. Pro rozsahy A a E
pøijímaè pracuje s jednoduchým smìováním a mf 468 kHz. Pro ostatní rozsahy pak s dvojím
smìováním, s mf 2,75 MHz a 468 kHz. Potlaèení zrcadlových kmitoètù je prùmìrnì 70 dB,
ale od 15 MHz u jen 35 dB! Potlaèení mf je 70 dB. Pøijímaè má pomìrnì velký S-metr,
cejchovaný ve stupních S1 a S9 a dále po 10 dB a do S9 + 60 dB. Z panelu pøijímaèe je
moné ovládat omezovaè poruch. Anténní vstup pro symetrickou i asymetrickou anténu. Pro
rozsah do 4 MHz výrobce doporuèuje napájeè o impedanci 300600 W a pro zbývající èást
rozsahu pøijímaèe pak 70 W, popøípadì drátovou anténu délky 1520 m. Nf výstup je pro
sluchátka, reproduktor nebo linku na výkon 2 W pøi zkreslení 10 %. Nechybí ani BFO (záznì-
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jový oscilátor). Napájení ze sítì lze pøepínat pro napìtí 110, 125, 150, 200, 220 a 240 V. Pøi
provozu z baterií je pro anody tøeba dodat 300 V/100 mA a pro havení 12 V/2,5 A. Pøíkon
96 W. Osazení elektronkami: 6BA6, (= 6F31), 6BE6, (= 6H31), EF22, EBL21, ECH21, 6B31,
AZ12. Jak ji bylo uvedeno, tento model nevyniká dobrou selektivitou, ale má výhodu, která
se selektivitou souvisí. Je to fázování krystalu. Na èelní panel je vyvedena osa otoèného
kondenzátoru a otáèením na jednu èi druhou stranu posouváme rejekèní dolík podle toho, ze
které strany pøichází ruení. Potlaèujeme tím jednu nebo druhou stranu køivky selektivity. Jde
vlastnì o vyváení kapacit mùstkového zapojení okruhu krystalu. Fázování krystalu bývá
u podobných pøijímaèù spíe výjimkou. Tento pomìrnì starý pøijímaè se dnes prodává za cenu
pod 1000 Kè, ale v dnení dobì to ji není dobrá investice.

Tesla Lambda V
Tento sdìlovací pøijímaè má také dvojí smìování a provoz A1, A2 a A3. Pracuje od 0,3 do 30 MHz.
Má celkem 13 + 1 elektronek a 18 ladìných okruhù, take u patøí do tøídy velkých sdìlovacích
superhetù. Jednotlivé rozsahy jsou rozdìleny takto: 0,30,75; 0,751,7; 1,653;
35; 57,3; 7,29,5; 9,413; 1316; 1620; 2025 a 2530 MHz. Stupnice, která ji není bubnová,
jako u pøedchozího typu, ale velká plochá obdélníkového tvaru, zobrazuje vech 11 podrozsahù
najednou, navíc je zde jetì pomocná lineární stupnice s 20 dílky pro rychlou orientaci. Na høídeli
ladìní je pak dále tøetí pomocná stupnice, která je kruhová a má 100 dílkù. Protoe se ale otoèí
v kadém rozsahu celkem 20×, obsluha by nevìdìla, kde vlastnì je. Proto se tyto stupnice vzájemnì doplòují, a úèelem je hlavnì pøesné opakované naladìní na frekvenci. Napø. údaj 16/45
napovídá, e na dvacetidílkové stupnici máme nastavit 16. dílek a na kruhové 45. Samozøejmì
nesmíme pøitom opomenout nastavit pøísluný rozsah. Podle výe kmitoètu jeden dílek na kruhové stupnici odpovídá 0,2 a 2,5 kHz. Stabilita kmitoètu bìhem první hodiny po zapnutí není
vìtí ne 3 . 104, stabilita pøi zmìnì teploty je 2 . 104/°C (tedy napø. na 5 MHz je to 1,5 kHz, na
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15 MHz pak 4,5 kHz). Citlivost pro provoz A1 a A2 je lepí ne 1 µV pro 10 dB s/, pøi nastavení
íøe pásma 1, 2 nebo 3. Pro provoz A3 je to 3 µV pro 10 dB s/. Selektivita ( 6/60 dB) a jednotlivé íøe pásma: 1: 0,2/?; 2: 1/?; 3: 3,8/15,5; 4: 7/19, 5: 13/25. Pro první dvì polohy s krystalem
opìt chybí údaje pro potlaèení 60 db. První mf je 468 kHz, druhá 2,75 MHz. Na rozsazích 2, 3
a 4 se pouívá jen jednoho smìování. Potlaèení zrcadlových kmitoètù do 15 MHz je prùmìrnì
60 dB, výe pak v prùmìru 50 dB, tedy skoro podprùmìrné. Vstupní odpor je 70 W soumìrný
nebo nesoumìrný, nf výstup pro reproduktor 5 W, linku 600 W a sluchátka 24 kW. Monost
mìøení elektronek, toté mìøidlo lze pouít i jako S-metr. Elektronky pomìrnì stále jetì dostupné: 6F31, 6H31, 6BC32, 6L31, 6CC31, 6B31, 6Z31, 13TA31. Lambda V nemá vyvedenou osu
pro fázování krystalu jako mìla Lambda IV. Trimr v mf sice je, ovem nemá osu vyvedenu na
panel pøijímaèe. Napájení ze sítì 110240 V, pøíkon 90 W. Rozmìry 490 × 370 × 285 mm,
hmotnost 32 kg. Je málo pravdìpodobné, e se podaøí sehnat pøijímaè nový, nebo alespoò bez
vìtího zásahu. Bývá skoro pravidlem, e na vyích kmitoètech bývá tupý. Pøijímaè má výhodná pásma, a na konec KV, a zdali jej doporuèit  záleí na stavu. Cena se pohybuje kolem
1000 Kè.

Tesla K 12
Je proti výe uvedeným ji modernìjí pøijímaè, který byl pøedstaven na veletrhu v roce 1964.
Celkový rozsah 1,530 MHz je rozdìlen do 6 dílèích podrozsahù. Bez doplòkù lze pøijímat signály
A1, A2 a A3, s doplòkem (který nebyl bìnì dostupný), F1, A4, F4, F6, A3A. Promítaná stupnice,
cejchovaná pøímo v kmitoètu. Nebývá bohuel pøesná a je navíc dìlená po neikovných násobcích.
Èasto také zlobí pøevody ladìní, obzvlátì mrtvé chody jsou velmi nepøíjemné. Osazení je 15
elektronkami. Citlivost je pro A1 a A2 lepí ne 1 µV, pro A3 3 µV. Selektivita plynule nastavitelná
od 0,1 do 7 kHz, monost pøepnutí na íøi 13 kHz. Mf 1 MHz, jediná pøemìna kmitoètu. Toto je
výhodné pro majitele jednoduchých èítaèù, u kterých nelze nastavit pøednastavení k odeèítání mezifrekvence. V tomto pøípadì bude èítaè ukazovat s rozdílem 1 MHz, take jednotky, desítky a stovky
kHz, které od èítaèe hlavnì vyadujeme, budou souhlasit s pøijímaným kmitoètem. Potlaèení zrcadlových kmitoètù je vcelku dobré, kromì posledního rozsahu. Na rozsazích 1 a 5 je to 70 dB, na
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posledním rozsahu pak 55 dB. Potlaèení mf v prvním rozsahu je vìtí ne 55 dB, na ostatních více
ne 70 dB. Vstupní odpor 75 W, výstupní je stejný jako u Lambdy V. Napájení 220 V, pøíkon 86 W.
Zabudovaný kalibrátor s násobky 1 MHz. Rozmìry 510 × 250 × 500 mm, hmotnost 37 kg.
V 80. letech se tento pøijímaè v inzerci nabízel za cenu kolem 4000 Kès.
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Tesla K 13A
Slouí pro pøíjem na vyích kmitoètech, a to na 24184 MHz rozdìlených do 5 podrozsahù:
2440, 4056, 5688, 88136 a 120184 MHz. Promítaná stupnice pomìrnì dobøe cejchovaná,
dle jednotlivých rozsahù takto: 1. a 2. rozsah po 25 kHz, 3. a 4. rozsah po 50 kHz, 5. rozsah po
100 kHz. Málokterý kus má ale zachovanou pøesnost cejchování a ta se více èi ménì lií. Tesla
K13A byla pøedstavena v roce 1957 Amatérským rádiem jako novinka z veletrhu. Pøijímaè se
skládá ze dvou jednotek, a to zdroje, nad ním je vlastní pøijímaè. Tyto dva bloky jsou spojeny na
zadní stranì kabeláí. Na èelním panelu jsou dva mìøicí pøístroje: jeden slouí na mìøení síly
signálu a ke kontrole elektronek, druhým se nastavuje pøesné naladìní FM signálù (mìøidlo
s nulou uprostøed). Citlivost pro AM se udává 1 µV. Selektivita plynule nastavitelná od 1,5 do
60 kHz, a jetì pevnì 200 kHz. Mf je 8 MHz. Osazení 22 elektronkami a kromì té vstupní  jetì
dnes dobøe dostupnými. Potlaèení zrcadlových kmitoètù pouhých 60 dB. Zabudovaný kalibrátor,
kterým lze kontrolovat pøesnost stupnice. Umlèovaè umu (squelch), je ale zastaralé koncepce
a horí kvality, který pracuje se znaèným zpodìním. Ve spodní zdrojové èásti je zabudován
reproduktor. Pøijímaè má sluný vzhled a výborný pøednes FM rozhlasu (samozøejmì pøi pouití
kvalitních reprosoustav nebo sluchátek). Jeho vyuití lze hledat hlavnì v poslechu na dnes pøeplnìném pásmu CCIR, kde se po zúení selektivity na cca 40 kHz dají dobøe pøijímat i stanice,
které jinak pohltí signály silných stanic ze sousedních kmitoètù. Dalí výhodou je monost sledování zvukového doprovodu TV signálù na spodních kanálech R1, E2, E3 atd. Je to výborná
indikace nastupující vrstvy Es, která pùsobí nejdøíve na tìchto nízkých kmitoètech, a pozdìji
pøípadnì vstoupí i na rozhlasová pásma, popøípadì jetì vý.

Tesla K 13A

Pøijatelné rozmìry 495 × 200 × 400 mm, zdroj 495 × 155 × 400 mm a hmotnosti 19,5 a 20 kg.
Pokud je pøijímaè v poøádku (svìdèí o tom napø. kontrola podle kalibrátoru a stejnì ostrý um na
zaèátku i na konci vech rozsahù), lze jej doporuèit. Jeho cena se pohybuje okolo 3000 Kè.
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