
Meranie elektróniek je asi prvá činnosť, ku ktorej pristúpi reštaurátor, keď sa chystá zreparovať staré rádio, 

alebo televízor. Mnohí reštaurátori však merač elektróniek nevlastnia, o čom svedčí aj stále vysoký záujem 

o u nás najrozšírenejší tester BM 215A http://www.telehistoria.org/index.php/teslamp#filePageTop . Akonáhle 

sa nejaká BM215A vyskytne v inzerátoch, alebo na Aukre je hneď predaná v cene okolo 160.- až 200.-€.  

Pritom merač elektróniek je jeden z najjednoduchších meracích prístrojov. Spomínaná BM215A neobsahuje 

ani jeden aktívny prvok a  jediná elektrónka v nej je usmerňovačka. Pokiaľ nepotrebujeme merať elektrónky 

denne, vystačíme aj s „pracoviskom“ ku ktorému každý záujemca o historickú techniku väčšinu prístrojov má 

(alebo by mal mať). 

 

V ďalšom popíšem návod na takéto pracovisko: 

 

Pracovisko obsahuje: 

• Jednosmerný zdroj Tesla BS275 http://www.telehistoria.org/index.php/teslamp#filePageTop   (ale 

môže byť aj iný, napr. UIP1 http://www.telehistoria.org/index.php/ruskemp#filePageTop  ) 

• Jednosmerný zdroj 0-20V. Tu použitý Tektronix PS501-2, ale môže byť samozrejme akýkoľvek iný 

• Voltmeter + Ampérmeter, tu použité 2 ks PU500, ale stačí akýkoľvek multimeter za pár €. 

• Prípravok s päticami - vlastná výroba 

• a už len zopár káblikov. 

Prípravok je vlastne „doska“ s najčastejšie používanými päticami, neobsahuje žiadne iné súčiastky a pätice sú 

„paralelne“ pospájané, (spojené vývody1, 2 ...9) a vyvedené na 9 zdierok + jedna na čiapočku. 

Uzivatel
Text napsaný psacím strojem
Stránky www.telehistoria.org zmizely i s tímto článkem. Toto je kopie článku z mého archivu. 05.06.2020 (cjb)



 

 

Tu sú použité pätice: 

• Magnoval 

• Loktal 

• Oktal 

• Heptal 

• Noval 

• Nožičková 

• T pätica 

• Lamelová 

samozrejme, každý si môže zvoliť tie, čo používa najčastejšie. Pri zapájaní, len dávajte pozor na číslovanie 

vývodov, aby zodpovedali číslovaniu v katalógoch, ktoré používate (nie všetci výrobcovia číslovali rovnako). 

Ak by ste náhodou po nejakom čase zistili, že potrebujete päticu, ktorá na prípravku nie je, nie je problém 

urobiť redukciu viď .................. 

Dve červené a dve čierne zdierky, medzi ktorými je zapojený rezistor sa využívajú pri meraní variátorov, 

urdoxov a stabilizátorov ................... 

 

Meranie si ukážeme na meraní asi najčastejšie používanej elektrónky v televízoroch - EF80: 

Najprv si v katalógu nájdeme zapojenie EF80 a zakreslíme si schému (neskôr už ju zvládneme zapojiť aj 

podľa katalógu „po pamäti“) 



 

 

Vnútorné tienenie (6) necháme nezapojené. Katóda je vyvedená na (1) aj (3), je v podstate jedno, ktorú 

použijeme. 

BS275 -ku môžeme na žeravenie použiť len pokiaľ je žeraviace napätie 4, 6,3, alebo 12,6V, pre meranie 

elektróniek rady U, resp. P by sme museli použiť iný zdroj. Stačí napr. galvanicky oddeľovací transformátor 

a za ním regulovateľný autotransformátor, čo by tiež mala byť súčasť každej trochu lepšie zariadenej dielne. 

Merať elektrónku znamená odmerať emisný tok  Ia (anódový prúd) pri nastavených parametroch, t.j.  

• žeraviacom napätí  Uf 

• anódovom napätí  Ua 

• napätí druhej mriežky Ug2 

• predpätí prvej mriežky - Ug1 

V podstate si tieto parametre môžeme v povolenom rozmedzí voliť ako chceme, rozumné je ale samozrejme 

voliť také hodnoty uvedených parametrov, pre ktoré vieme aký anódový prúd môžeme očakávať. A to zistíme 



zase z katalógu (prípadne z internetu napr.  http://frank.pocnet.net/   http://tdsl.duncanamps.com/index.php  

alebo aj http://www.telehistoria.org/index.php/literatura ) 

V slušnom katalógu sú pre uvedené lampy väčšinou uvedené aj prevádzkové parametre (napr. pre tú EF80): 

 

V tejto tabuľke je napätie označované ako V, u nás je zvykom používať pre napätie U ako je to aj v tomto texte 

kde máme dokonca 3 hodnoty anódového napätia Ua ku ktorým sú uvedené hodnoty napätia prvej - Ug1 

a druhej Ug2 mriežky a tomu zodpovedajúci anódový prúd. Z uvedených kombinácií si môžeme vybrať ktorú 



chceme, všetky boli autorom katalógu volené tak, aby očakávaný anódový prúd Ia bol 10mA. To preto, aby sa 

dalo jednoducho určiť „na koľko % je lampa dobrá“, t.j. koľko % s požadovanej hodnoty emisného prúdu (pri 

nastavených parametroch) v skutočnosti dosahuje. Ak bude v tomto prípade odmeraný prúd Ia = 8 mA, je 

lampa 80 %-na, ak bude prúd Ia = 3 mA je lampa na vyhodenie (30 %) 

Poznámka: Môže sa stať, že nameriame aj vyše 100% očakávaného prúdu, čiže lampa bude 120, 130 %-ná. 

Je to možné, je to dané výrobnými toleranciami elektróniek, ale nie vždy znamená, že takáto lampa je pre 

naše použitie tá najlepšia - môže sa rozkmitať. 

Tieto prevádzkové parametre sú väčšinou uvedené aj v menej „slušných katalógoch“, napr. 

http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/01/EF80.gif  , hoci toto je všetko, čo tam o EF80 je. 

 

 

 

 

A ak ani takéto údaje k niektorej lampe nenájdeme, ešte 

sa vždy dá niečo vyčítať z charakteristík: 

       

Tu je zase tá istá EF80:  

preložme si vodorovnú priamku cez Ia = 10 mA. Z grafu 

zistíme, že pri  

Ua = Ug2 = 250U Ia =10 mA potečie pri -Ug1 = 3,5U 

Ua = Ug2 = 200U Ia =10 mA potečie pri -Ug1 = 2,6U 

Ua = Ug2 = 170U Ia =10 mA potečie pri -Ug1 = 2,0U 

čo v podstate súhlasí z horeuvedenými údajmi.           

Vo všetkých prípadoch je Ug3 = 0V, čo sme zabezpečili 

tak, že sme tretiu mriežku g3 spojili s katódou (pri 

niektorých elektrónkach je toto prepojenie realizované už 

vo vnútri lampy). 

 

Už len k meraniu strmosti S: 

strmosť S je definovaná ako (zmena anódového prúdu) / (zmena napätia prvej mriežky). Pri meraní skutočnej 

tzv. dynamickej strmosti by mali byť tieto zmeny „veľmi malé“. Pre orientačné meranie väčšinou dostatočne 

vyhovuje ak si stanovíme zmenu napätia prvej mriežky ∆Ug1 = 1V. Potom zmena anódového prúdu ∆Ia bude 

udávať rovno hodnotu strmosti S v mA/V.  



Praktická ukážka: nastavíme (pre EF80)  

• Ua = 250V 

• Ug2=250V 

• -Ug1 = 3,5V 

a nameriame Ia = 10 mA (lampa je 100%-ná – bola meraná na VCM163, strmosť S vykazovala 7mA/V ) 

Potom zvýšime napätie -Ug1 na 4,5V (prakticky by sme mohli aj napätie -Ug1 znížiť na 2,5V a mali by sme 

dostať pre strmosť rovnaký výsledok, ale pri znižovaní -Ug1 nám bude anódový prúd Ia stúpať a mohlo by 

dôjsť k prekročeniu maximálnej povolenej anódovej straty Wa a tým k zničeniu meranej lampy - preto 

odporúčam pri tomto meraní -Ug1 o 1V zvyšovať, nie znižovať - teda posunúť do záporných hodnôt). 

Teraz odmeriame anódový prúd Ia (mal by byť cca 2 - 4mA) a odčítame ho od pôvodnej hodnoty (teda tých 10 

mA). Výsledok je strmosť S v mA/V (mali by sme dostať 6 - 8 mA/V). Treba si ale uvedomiť, že najmä pri 

vyšších hodnotách strmosti je toto meranie značne nepresné, hoci takto meria aj MB 215A. Lepší merač 

charakteristík napr. AVO VCM 163 http://www.telehistoria.org/index.php/anglicke#filePageTop používa na 

meranie strmosti namodulovanú striedavú zložku o hodnote amplitúdy rádovo mV. 

Na prístrojoch na prvom obrázku vidno, že meranie vyšlo úplne presne. Akurát strmosť S vyšla na 6mA/V (to 

z obrázka nevidno), ale to je tá nepresnosť o ktorej som písal. Strmosť pri tomto meraní dostaneme vždy 

menšiu ako je v skutočnosti (je to dané rozdielom uhla dotyčnice a sečnice voči vodorovnej osi).   

 

Meranie variátorov, urdoxov a dútnavkových stabilizátorov.  

Hoci uvedené súčiastky nie sú elektrónky v pravom zmysle slova, ale sú konštrukčne riešené veľmi podobne 

(väčšinou sklenená banka s päticou, vákuovaná, alebo plnená riedkym plynom) a meriame ju na 

horeuvedenom prípravku tak preto ich meranie uvádzam tu. Merať uvedené súčiastky na BM215A, ani na 

žiadnom inom merači elektróniek čo poznám, nie je možné. 

Variátor slúži  na stabilizáciu prúdu v obvode - jedná sa o železný drôtik vo vodíkovej atmosfére, alebo o 

valček z oxidu uraničitého (urandioxid - odtiaľ názov URDOX). Urdoxy navyše majú výrazný záporný teplotný 

koeficient, čo chráni elektrónky pred prúdovým nárazom po zapnutí - v okamihu zapnutia je odpor urdoxu 

vysoký, po zahriatí sa zníži. Často sa vyrábali aj kombinácie Variátor-Urdox. 

 

    

Variátor s urdoxom v jednej banke - kombinácia            Stabilizátor štyroch napätí StR 280/80 

V oboch prípadoch sa jedná o pasívne prvky, v podstate sú to nelineárne odpory. Voltampérové 

charakteristiky stabilizátora (pod čím rozumieme stabilizátor napätia - charakteristika S), variátora a urdoxu 



(pod čím rozumieme stabilizátor prúdu - charakteristika N),  a lineárneho odporu (polpriamka prechádzajúca 

počiatkom) sú na nasledovných obrázkoch: 

 

Vidíme, že na prvom obrázku (stabilizátor prúdu) nám tečie variátorom rovnaký prúd v intervale napätí U1 až 

U2 na ňom. Na druhom obrázku máme charakteristiku stabilizátora napätia - v intervale prúdov I1 až I2, kde je 

napätie na stabilizátore konštantné. Samozrejme, že výrazy „rovnaký prúd“ a „konštantné napätie“ nemožno 

myslieť doslovne (matematicky) ale musíme ich chápať „technicky“, teda, že prúd (napätie) sa v uvedenom 

intervale mení minimálne. 

 

Praktické zapojenie stabilizátora prúdu (variátora, urdoxu) je teda zrejmé, slúžilo najmä na stabilizáciu 

žeraviaceho prúdu elektróniek a variátor sa radil do série so žeravením. Z toho je 

aj jasné, že meranie variátora je veľmi jednoduché. Nakoľko variátory a urdoxy 

majú rozličné preverenie, rozličné pätice aj tvar banky, použijeme (pokiaľ môžeme) 

zase náš prípravok na meranie elektróniek. Nájdu sa však aj variátory a urdoxy so 

žiarovkovým závitom (Edison, Mignon), bajonetom, v tvare sufitky atď. - tu musíme 

improvizovať. Prakticky vždy ale máme len dva vývody, ktoré sú rovnocenné (ako 

pri bežnom odpore. Väčšinou vystačíme s horeuvedenými jednosmernými zdrojmi 

a voltmetrom a ampérmetrom, čo sme používali na meranie elektróniek, okrem 

posledných štyroch - to BS275 už nezvládne (na to by bol ten hore spomínaný 

ruský zdroj UIP-1).  

Variátory a Urdoxy sú značené väčšinou podľa tabuľky vľavo: 

Z toho je hneď vidno v akom intervale napätí udržujú aký prúd. Ak je značenie iné, 

neostáva nič iné ako zase použiť katalóg. 

 

Stabilizátor napätia musí stabilizovať výstupné napätie (resp. napätia) pri zmenách vstupného napätia, resp. 

pri zmenách záťaže. Odporúčam preštudovať veľmi pekný článok Kamila Donáta o dútnavkových 

stabilizátoroch napätia. Je tu viac schém zapojenia a je aj vidno, že v skutočnosti je charakteristika 

stabilizátora trochu iná a v praxi je dokonca závislá, či budeme graf zakresľovať smerom nahor - teda pri 



zvyšujúcom sa napätí, alebo smerom nadol, teda pri znižujúcom sa napätí (poznámka - autor K. Donát vo 

svojom príspevku kreslí graf tak, že napätie má na zvislej osi, prúd na vodorovnej - v tomto článku je to 

naopak). 

Meranie stabilizátora potom v podstate znamená odmerať napätie Ustab pri zodpovedajúcom toku prúdu - 

blízko stredu stabilizačného rozsahu. Nakoľko staré jednosmerné zdroje (ako aj BS275) sú napäťové zdroje, 

teda môžeme výstupné napätie nastavovať, ale výstupný prúd môžeme len merať (nevieme nastaviť jeho 

obmedzenie ako pri novších zdrojoch) musíme si z BS275 „vytvoriť“ prúdový zdroj tak, že na výstup BS275 

zaradíme odpor Rs a potom meriame napätie Ustab. podľa nasledovného obrázka: 

 

Kde Uz je napätie zdroja (BS275), I je prúd tečúci stabilizátorom a Ustab je očakávané stabilizované napätie. 

Ustab a I si nájdeme v katalógu podľa typu stabilizátora, ktorý ideme merať, Uz volíme o 25 - 50 % vyššie  

a pre Rs potom dostávame: Rs = (Uz - Ustab) / I. Pozor na výkonovú stratu odporu - odporúčam odpor 

minimálne na 2W. 

Zase použijeme horeuvedný prípravok. Odpor Rs môžeme uchytiť pod čierne alebo červené zdierky, voltmeter 

použijeme ten čo pri predchádzajúcich meraniach a ako zdroj nám určite stačí BS275.  

Na určenie vývodov stabilizátora potrebujeme katalóg. Zapojenie káblikov je tak jednoduché, že to isto 

zvládne každý sám.  

 

Róbert Truben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




