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digitális multi méterek) a nagy
belsőellenállásukkal lehetővé te-
szik a legtöbb áramköri szituáció-
ban a helyes mérést. Ha nem
ilyennel rendelkezünk, úgy az
előbbi megfontolásunk szerint
legyenek fenntartásaink az ered-
ményt illetően, illetve tanulmá-
nyozzuk a vonatkozó szakirodal-
mat (pl. [3]). Ezek tükrében az-
tán nem ér meglepetésként ben-
nünket, ha a szépen szóló rádi -
ónk audionfokozatába ha bele-
mérünk, az adás bizony – méré-
sünk hatására – elnémul. A DC
munkaponti adatok jók lesznek,
de a rezgőkörünket nagyon „el-
rontottuk” még a nagyimpedan-
ciás műszerünkkel is.

Az egyes kezelőszervek és kül-
ső alkatelemek bekötési pontjait
A-tól H-ig jelöltük. Ez utóbbiak
előlapi elrendezése szintén az
audion1-et követi. A bekábele-
zett rádiónk bekapcsolásakor a
főbb középhullámú adók a keze-
lőszervek állásának megfelelően

– már-már túl nagy hangerővel is
– foghatók.

Két dologra figyeljünk oda.
Egyrészt a begerjedési határ P2-
vel könnyen és élesen állítódik,
csak finom mozdulatokkal állít-
suk a forgatógombokat! Más-
részt a keretantennánk erős
irányhatást mutat, így ha nem ve-
szünk adást, még nem jelenti azt,
hogy az a készülékünkkel nem is
vehető, csak éppen nem vagyunk
„irányban”. Ellenpróba: a már él-
vezhető hangerővel jelentkező
adó teljesen el tud süketülni, ha
rádiónkkal 90 fokkal elfordu-
lunk a legjobb vételi iránytól.

Kis módosítással audion2 rá-
diónk kétsávossá tehető. Például
egy egysarkú kapcsolóval a 80 m-
es rövidhullámú sáv vételére is
rábírhatjuk készülékünket. Eh-
hez először meg kell növelnünk
a keretantenna méretét 40 .... 50
 40 ... 50 cm-esre, az induktivitás
értékének maradnia kell, azaz a
menetszám csökkentendő. Ezt

követően a keretantennával egy
kapcsoló segítségével kössünk
párhuzamosan egy 22 uH-s kis te-
kercset. Ekkor ugyanezzel az an-
tennával kb. 4,1 MHz-ig - a 80 m-
es amatőrsávot is magába foglal-
va – növekszik meg rádiónk sáv-
szélessége. Tekintettel az RH sáv
zsúfoltságára, egyféle finomhan-
golást, „sávnyújtást” tesz lehetővé
az F pontra kötött (R* és P*) má-
sodik hangolási kezelőszerv.

Mindezen kísérletekhez, a rá-
diós játékhoz eredményes és él-
ményeket adó időtöltést kívá-
nunk! A téma elektroncsöves fel-
dolgozását majd a 2019-es Rádió-
technika Évkönyvben olvashatjuk.
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