Radio Retro

Radio bez baterii i zasilacza,
czyli

zbuduj odbiornik detektorowy
Część 4
Odbiornik z suwakami

temu zapobiec, gotową cewkę zabezpiecza−
my szybkoschnącym lakierem. Możemy za−
stosować bezbarwny lakier w aerozolu,
który kilkukrotnie nanosimy na kolejne wy−
schnięte warstwy.
W dalszej kolejności należy przygotować
suwaki i prowadnice. Na prowadnice suwa−
ków najlepszy będzie mosiężny pręt kwadra−
towy 5x5mm. Trudny do zdobycia pręt kwa−
dratowy możemy wyciąć z grubej blachy na
frezarce lub na pręcie okrągłym, wykonać
podłużną płaszczyznę uniemożliwiającą po−
przeczne obracanie suwaka.
Po ustaleniu przebiegu drogi obu ślizgaczy
Rys. 25
po cewce, drobnym papierem ściernym usu−
Strojenie aparatu odbywa się dwoma su− wamy lakier i odsłaniamy dwie wąskie wstęgi
wakami umieszczonymi wzdłuż cylindrycz− miedzi wszystkich zwojów cewki.
Prawidłowo wyprofilowany ślizgacz
nej cewki. Suwak S1 dostraja do żądanej czę−
stotliwości, natomiast S2 reguluje selektyw− z cienkiej blachy sprężystej wraz z suwakiem
ność i siłę głosu. Kondensator C posiada po− powinien zapewnić dobry styk tylko jednego
jemność 200 pF, a C1, tak jak w innych ukła− zwoju cewki z prętem prowadnicy. Ślizgacz
nie powinien zwierać sąsiednich zwojów cew−
dach 1000, do 2000 pF.
Cewkę odbiornika nawijamy drutem ki, ponieważ spowoduje osłabienie odbioru.
Dalsze rozwiązania konstrukcyjne pozo−
w emalii zwój przy zwoju wg tabeli 3.
stawiam inwencji wykonawców.
Średnica
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Możemy bowiem wykonać odbior−
korpusu
korpusu
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drutu
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nik poziomy lub pionowy. W pierw−
w mm
w mm
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200
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niane boki, w których instalujemy
Korpus cewki stanowi ważny element kon− gniazda bananowe. Propozycję takiego roz−
strukcyjny odbiornika. Powinien być solidny wiązania ilustruje fotografia 4.
Odbiornik pionowy, przedstawiony na ry−
i nie może uginać się pod naciskiem ślizgaczy
suwaków. Dobrym materiałem na korpus będą sunku 26, może być zwieńczony okrągłym
rury z tworzyw sztucznych. Duży wybór od− kołpakiem lub kwadratowym, dekoracyjnym
powiedniej średnicy i barwy znajdziemy elementem z litego
w składach budowlanych. Możemy także za− drewna. Proporcjo−
większa
stosować drewniany walec lub inne cylin− nalnie
dryczne opakowanie np. po kosmetykach. Te podstawa zapewni
ostatnie mogą być zbyt wiotkie i wtedy należy stabilność aparatu.
Oprawkę detektora
usztywnić je drewnianym wkładem.
Pierwszy zwój cewki rozpoczynamy od możemy umieścić
trzykrotnego przewleczenia drutu przez dwa w części górnej lub
otworki wywiercone 10mm od krawędzi kor− wraz z pozostałymi
pusu. Wszystkie zwoje cewki ciasno układa− gniazdami w pod−
my i kończymy podobnie jak początek, 10 stawie.
Odbiorniki zy−
mm od przeciwległej krawędzi. Długość kor−
pusu zależy od liczby zwojów i grubości dru− skają na estetyce, je−
tu. Należy pamiętać o dodaniu po 10mm na je− śli przewody połą−
czeniowe ukryjemy
go obu końcach.
Podczas strojenia, zwoje cewki narażone w wydrążonych ka−
Fot. 4
będą na rozsuwanie ślizgaczem suwaka. Aby nałach konstrukcji.
Dobry odbiornik strojony indukcyjnie może−
my wykonać wg schematu przedstawionego
na rysunku 25.
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Odbiorniki polskie

Najbardziej znany polski "Detefon" opraco−
wano i produkowano w Państwowej Wy−
tworni Łączności w Warszawie na przełomie
lat 20. i 30.
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Odbiornik strojony kondensatorem
zmiennym i wyposażony w przełącznik
umożliwia odbiór dwóch zakresów fal:
280...420 m i 1200...1700 m. Aparat ozna−
czono symbolem RD.S.II.
W późniejszym okresie, po modyfikacji
już jako trzyzakresowy, produkowany był
w Państwowych Zakładach Tele− i Radio−
technicznych jako model RDI.S.I.
Po 1945 roku produkcję wznowiono w nie−
zmienionej formie jako DT2 w zakładach T71.
Ten dobry i architektonicznie udany
odbiornik przetrwał do naszych czasów.
Niestety trafiają się egzemplarze zdekom−
pletowane. Najczęściej brakuje cewek. Ko−
rzystając z okazji podam wymiary cewek
i schemat odbiornika trzyzakresowego
(PZT i T71).
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Wygląd zewnętrzny i wnętrze aparatu
przedstawiają rysunki 27a i 27b. Na rysun−
ku 28a widzimy schemat odbiornika przełą−
czony na odbiór w zakresie 280...420 m. Ry−
sunek 28b − dla fal 300...700 m i 28c − dla fal
1200...1700 m.
Cewka L1 nawinięta jest drutem w emalii
o średnicy 0,25 mm na preszpanowym kor−
pusie φ30 i długości 60 mm.
Korpus cewki L2 posiada średnicę 70
i długość 52 mm. Grubość drutu cewki L2
wynosi 0,3 mm.
Jak widać na rysunku 27b, cewka L1
umieszczona jest poprzecznie w korpusie
cewki L2. Przed wypadaniem cewek z obu−
dowy zabezpiecza je przykręcane denko.
Fabryczne połączenia wykonane są z pa−
sków mosiężnej blachy nitowanej do gniazd
i styków przełącznika zakresów. Wpływ cza−
su i warunki przechowywania spowodowały
utlenianie nitowanych połączeń i wprowadzi−
ły dodatkowy duży opór. Możemy to dokła−
dnie sprawdzić cyfrowym omomierzem.
W pierwszej kolejności należy zmierzyć i za−
notować opór wszystkich sekcji cewek. Na−
stępnie, na podstawie schematów połączenia
zakresów, włączamy omomierz do gniazd an−
teny, uziemienia i detektora, porównując wy−
niki pomiarów. Większe wartości drugiego
Rys. 27a

pomiaru wskazują na zły stan styków. Sku−
tecznym sposobem naprawy może być zluto−
wanie nitowanych połączeń. Wszelkie próby
mechanicznego ściskania i dobijania nitów
spowodują pęknięcie obudowy odbiornika.
Rys. 28a

Rys. 28b

gały rozkruszeniu. Oryginalną cewkę można
odtworzyć. Trzeba jednak znać parametry
rdzenia, średnicę drutu i liczbę zwojów.
Cewkę zastępczą możemy wykonać na zbli−
żonym rdzeniu np. typu E. Dla zakresu fal
średnich cewka antenowa liczy 35 zwojów,
a cewka strojeniowa 90m zwojów drutu φ0,3.
Na rdzeniu typu H nawijamy odpowiednio
20 i 60 zwojów. Możemy również zastoso−
wać średnio− lub długofalowe cewki obwodu
wejściowego z odbiornika lampowego.
Cewki na rdzeniach ferrytowych charak−
teryzują się mniejszymi stratami energii oraz
polepszają selektywność odbioru.
Schemat ideowy dwuzakresowego
odbiornika z cewkami na rdzeniach przedsta−
wiam na rysunku 29. Rozwinięcie obudowy
i schemat montażowy ilustruje rysunek 30.

Rys. 28c

Rys. 29
Rys. 30

Obudowa

Rys. 27b
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"Detefon" dwuzakresowy
(PWŁ) został wyczerpująco
opisany w miesięczniku
"Świat Radio" nr 6/1996. Uzu−
pełnię tylko, że wymiary kor−
pusów cewek są jednakowe
dla wszystkich "Detefonów".
Inne polskie odbiorniki, np.
"Echo", posiadały cewki nawi−
nięte na rdzeniach ferryto−
wych. Rdzenie te nie były naj−
wyższej jakości i po latach ule−

Wykonanie obudowy pozostawiam pomysło−
wości wykonawcy. Jej wielkość, kształt i uży−
te materiały zależą od wybranego modelu
odbiornika oraz naszych możliwości wyko−
nawczych. Można wzorować się na konstruk−
cjach fabrycznych i amatorskich. W muzeach
spotykamy różne rozwiązania np. odbiorniki
wbudowane w pudełka po cygarach.
Odbiornik z wariometrem lub cewką z od−
czepami możemy zmontować na płaskiej
podstawie.
Pozioma podstawa wyposażona w piono−
wą płytę czołową wystarczy do zmontowa−
nia odbiornika strojonego kondensatorem
zmiennym.
Na obudowę zamkniętą możemy przysto−
sować np. drewnianą szkatułkę, plastikowy
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nik, wtyki bananowe, śruby, nakrętki, nity,
gwoździe itp. Fotografia 5 przedstawia nie−
które wewnętrzne i zewnętrzne elementy
odbiornika.
Do połączeń elektrycznych części składo−
wych odbiornika użyjemy drutu "srebrzanki"
f1. Połączenia powinny być możliwie krót−
kie, a drut nie musi być izolowany.

pojemnik (różne kształty i kolory) obudowę
urządzeń elektrycznych itp.
Ideałem będzie specjalnie zaprojektowa−
na (może w starym stylu) i estetycznie wyko−
nana obudowa z cienkich deszczułek szla−
chetnego drewna.
W skład każdego odbiornika, oprócz
omówionych już głównych części wchodzi
(minimum) 6 sztuk gniazd bananowych. Po 2
na detektor i słuchawki oraz antenę i uzie−
mienie. Rozstaw gniazd detektora i słucha−
wek wynosi 19 mm. Jest to typowy, po−
wszechnie stosowany wymiar.
Ponadto mogą być potrzebne: przełączni−
ki zakresów, wielopozycyjne przełączniki
dla cewek z odczepami lub większa liczba
gniazd bananowych zastępujących przełącz−

Zakończenie
Przedstawiłem kilka propozycji od bardzo
prostych do nieco trudniejszego w wykonaniu
odbiornika z suwakami. Sądzę, że artykuł za−
chęci część Czytelników do wykonania które−
goś z modeli. Różnica pomiędzy nimi spro−
wadza się właściwie tylko do sposobu wyko−
nania cewki. Dla wielu samodzielne wykona−

nie cewki wydaje się bardzo trudne i skutecz−
nie nas zniechęca. Poznanie rodzajów cewek
i sposobów ich wykonania, powinno wątpią−
cych pozbawić wszelkich obaw.
Przyznaję, że jako miłośnik starych apara−
tów radiowych celowo przedstawiłem układy
i cewki wykonane w starym stylu.
Wiele innych, w tym nowocześniejszych
rozwiązań znajdą Czytelnicy w literaturze ra−
diotechnicznej wydawanej do początków lat
70. Szczegółowe opisy różnych odmian
odbiorników detektorowych publikowano
także w wielu numerach miesięcznika "Ra−
dioamator" np.: 2/50, 8/52, 9/53, 6/55, 11/57,
12/59, 2/61.
Również współczesne nam pisma nie
stronią, na szczęście, od tego coraz mo−
dniejszego tematu. Zachęcam do lektury ar−
tykułów w miesięczniku "Świat Radio" nr
6/96 i 4/98, w których przedstawiono "20
odbiorników kryształkowych". W numerze
3/2000 znajdziemy interesujący i zarazem
zagadkowy artykuł, z którego niewiele wy−
nika. Może Autor lub inni Czytelnicy uchy−
lą rąbka tajemnicy i przybliżą nam odbior−
nik Kazimierza Skotnickiego. Czy broszura
"Kryształek na głośnik bez wzmacniacza"
zawiera tylko cytowane listy? "Elektronika
dla Wszystkich" także nie pozostaje w tyle.
W sierpniowym numerze z 2000 roku znaj−
dziemy kolejny sposób na dopasowanie ni−
skoomowych słuchawek do odbioru detek−
torowego.
Wszystkim eksperymentatorom i wyko−
nawcom odbiorników detektorowych życzę
udanych konstrukcji i dobrego odbioru.

Antoni Iwanczewski
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