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            História elektrónky 

 

  História elektrónky sa všeobecne uznáva udelením patentu 

16. novembra 1904 profesorovi John Ambrose Fleming, ktorý 

mu bol udelený v Anglicku pod číslom 24 850 na „oscilačnú 

lampu“, ale v patente je popísané zariadenie schopné 

usmerňovať vysokofrekvenčné prúdy. 

  Korene vzniku elektrónky však siahajú asi o tridsať rokov 

dozadu. V roku 1873, anglický vedec Frederik Guthrie, robil 

pokusy s elektroskopom a zistil, že negatívne nabitý 

elektroskop sa pri priblížení dočervena rozžeravenej gule 

vybije, zatiaľ čo kladne nabitý elektroskop nereaguje. Keď 

kovovú guľu zohrial na vysokú teplotu, tak sa elektroskop 

vybil  pri kladnom i zápornom nabití. Dnes vieme, že kov pri 

zohriatí do červena vysiela kladne nabité ióny plynov, ktoré 

sú na povrchu kovu, zatiaľ čo na bielo žiariacom povrchu sa 

okrem kladných iónov vysielajú i záporné. 

  V rokoch 1882 až 1889 študovali v Nemecku Hans Friedrich 

Geitel a Julius Elster  vodivosť plynov v okolí rozžeravených telies.  

 

  Používali k tomu banky zo skla, v ktorých rozžeravili uhlíkové alebo kovové vlákno a do 

ktorých bola zatavená ďalšia studená elektróda – anóda, a zistili, že existuje „jednosmerná 

vodivosť“, ale neodvodili z toho, že by takýmto spôsobom bolo možno usmerňovať 

striedavé  



 

  prúdy. Problém bol v tom, že v tom čase sa používali ako zdroje prúdu iba dynamá, ktoré 

produkovali iba jednosmerný prúd a rádiotelegrafické vysielanie bolo ešte v plienkach.  

  Hans Friedrich Geitel (16. 7. 1855 – 15. 8. 1923) sa narodil v Braunschweigu a jeho otec 

bol lesníkom. Od roku 1861 žili v Blankenburgu, tu sa spoznal s Juliusom Elster. Spolu 

neskôr navštevovali strednú školu a vzniklo medzi nimi priateľstvo na celý život.  

  Obaja študovali v Heidelbergu a v Berlíne. Keď mu zomrel otec, matka sa presťahovala do 

Braunschweigu a z finančných dôvodov začal učiť na miestnej škole. Po roku v 1879 bol 

prevedený do Wolfenbüttel. V roku 1881 sa pripojil k Juliusovi Elster, ktorý dostal miesto 

na strednej škole. Pracovali na výskume v školskom laboratóriu a neskoršie doma. Zaoberali 

sa metalurgiou, atómovou fyzikou a fotoelektrickým efektom. V roku 1899 získal čestný 

doktorát z univerzity v Göttingene a neskoršie v roku 1915 boli spoločne s Elster ocenený 

technickou univerzitou v Braunschweig. 

  Julius Elster (24. 12. 1854 – 6. 4. 1920), na univerzite študoval fyziku, matematiku a 

chémiu. Po záverečných skúškach sa načas s Geitel rozišli. Titul doktora získal ešte na 

univerzite Heidelbergu, a skúšky robil v roku 1879. Po náhlej smrti Elster, Geitel prijal 

ponuku na post profesora na univerzitu v Braunschweigu. 

  V laboratóriu, ktoré dal vybudovať Edison prebiehali skúšky žiaroviek, u ktorých 

pozoroval, že uhlíkové vlákno sa počas svietenia pokryjú jasnými bielymi škvrnami a stena 

banky oproti vláknu sčernie, pričom dôjde k prepáleniu vláka. Aby tento jav lepšie 

preskúmal, pridal do stredu vlákna v tvare podkovy kovový tanierik. 

   Na obrázku je vidieť náčrt žiarovky s pridaným kovovým tanierikom nad vláknom. 

 

 

 



  V roku 1880, William J. Hammer zamestnaný v laboratóriu ohlásil, že spozoroval modré 

svetlo okolo kladného pólu a sčernenie drôtu na zápornom póle. Pri experimentovaní s 

pridanou elektródou, ktorá bola napojená cez galvanometer s kladným koncom vlákna, 

preteká prúd, ale pri spojení so záporným pólom nie. Jeho zamestnávateľ tento jav 

pomenoval „Edisonov efekt“ a v roku 1883 si ho nechal patentovať. 

  Ani Edison nenašiel vhodnú aplikáciu na tento jav a tak sa týmto problémom ďalej viac 

nezaoberal. 

  V roku 1884 a neskoršie študoval v Anglicku Edisonov efekt vedec Preece a zistil, že druh 

použitého vlákna nemá na prechádzajúci prúd žiadny vplyv, ale záleží na vzdialenosti 

vlákna a druhej elektródy, na napätí, ktoré je medzi nimi. Pravdepodobne ako prvý usúdil, 

že z vlákna odlietajú záporne nabité častice uhlíku alebo jeho záporne nabité molekuly. Od 

roku 1889 sa týmto javom začal zaoberať John Ambrose Fleming, bývali Maxwellov 

študent, ktorý pôsobil na univerzite v Londýne. 

 

    Na obrázku je patentová listina na diódu, ktorú získal Fleming v roku 1904. 

 

  Fleming robil vedeckého poradcu Marconimu a študoval detekciu elektromagnetických vĺn 

pomocou nového zariadenia „magnetického detektora“. Tento detektor reprodukoval iskry z 

vysielača ako mäkké kliknutie v slúchadlách. Vzhľadom na to, že Fleming bol dosť hluchý, 

mal problém počuť toto mäkké kliknutie a začal premýšľať, ako signál zviditeľniť. 

Spomenul si na svoje staršie pokusy, ktoré robil pred desiatimi rokmi, keď bol zamestnaný u 

Edisona ako poradca.  

  Fleming vytiahol zo zásob jednu zo svojich testovacích lámp a improvizoval. Pri jednom 

takomto experimente zapojenie preukázalo detekciu rádiových vĺn a túto súčiastku  

 



  pomenoval „Vákuový ventil“. Samostatne nastavená anóda v 

banke žiarovky prepúšťala prúd iba 

jedným smerom. Svoj objav si dal 

patentovať 16. novembra 1904 pod 

menom „oscilačný ventil“, ale 

oficiálny patent znel „thermionic 

ventil“. Ďalšími pomenovaniami 

boli : Kenatron, thermionick tube, 

Fleming ventil a vákuová dióda. 

  A ako sa už spomenulo, že tento 

vynález je považovaný za začiatok 

elektrónkovej éry, lebo to bola prvá 

elektrónka. Na obrázku je jedna z 

prvých vyrobených diód určených 

pre detekciu elektromagnetických vĺn. Flemingová dióda začala byť používaná v 

prijímačoch telegrafie a rádiotelegrafie. Bol to úspech a Vákuový ventil začal rýchlo 

nahrádzať všetky ťažkopádne detektory vyvinuté do tej doby. Dióda pozostávala z 

uhlíkového alebo volfrámového vlákna, ktoré svietilo a z kovovej platne, ktorá bola 

izolovaná od vlákna a pomocou drôtu vyvedená cez sklenenú stenu banky na tretiu svorku.  

  Vlákno sa žeraví pomocou nízko voltovej žeraviacej batérie s napätím 2 až 6 voltov na 

vysokú teplotu asi 2100 °C. Neskoršie bola katóda nepriamo žeravená a mala samostatný 

vývod zo sklenej banky. Katóda je obklopená valcovou anódou. Keď anódu pripojíme k 

zápornému koncu katódy, rozžeravenou katódou emitované elektróny utvoria okolo nej 

záporný priestorový náboj tzv. elektrónový mrak, ktorý svojím odpudivým účinkom 

zabraňuje emisii ďalším elektrónom. V tomto prípade sa len veľmi málo elektrónov dostane 

až k anóde, takže v okruhu anódy je len veľmi slabý elektrický prúd, ktorý zmenšením 

potenciálu anódy asi na hodnotu – 2 volty úplne potlačiť.  

  Keď však potenciál anódy udržujeme na 

vyššej hodnote, elektróny z okolia katódy 

sú priťahované k anóde a tvoria tzv. 

anódový prúd Ia . Pri malom anódovom 

napätí len časť elektrónov emitovaných 

katódou za jednotku času sa dostane až k 

anóde a anódová prúd je malý. S rastúcim 

anódovým napätím, zväčšuje sa i anódový 

prúd, až pri určitom napätí, ktoré sa s 

teplotou vlákna tiež zväčšuje, všetky 

emitované elektróny z katódy sa dostanú 

až k anóde a cez diódu prechádza prúd 

nasýtenia. Na obrázku je vidieť 

charakteristickú krivku vákuovej diódy. 

  Diódy sa s príchodom striedavej elektrickej siete začali používať pre usmernenie 

anódového prúdu miesto batérií, ktoré boli finančne náročným prvkom v rádioprijímačoch. 

Neskoršie sa začali používať v rádiolokátoroch pre ich schopnosť spracovať mikrovlny. 

Táto technológia zostala v prevádzke takmer 50 rokov. V dnešnej dobe sa ešte stále 

používajú v elektrónkových zosilňovačoch pre potreby hudobných skupín alebo špeciálne 

na objednávku do domácností.  

 



  Dióda nemá zosilňovaciu schopnosť a z Ohmového zákona vyplýva, že U = I . R a z toho 

potom môžeme vyjadriť vnútorný odpor diódy Ri = Ua / Ia,  kde Ri je vnútorný odpor 

elektrónky ( všetkých nie iba diódy), Ua je napätie na anóde a Ia je prúd, ktorý prechádza 

anódou ( anódový prúd). Z tohto plynú zaujímavé vlastnosti v porovnaní z dnešnou 

kremíkovou diódou, napr. 1N4007, ktorá zvládne prúd o veľkosti 1 A a napätie 1000 voltov. 

Vákuová dióda potrebuje na svoju činnosť žeraviaci prúd, bez žeravenia je dióda nefunkčná. 

Kremíková dióda nepotrebuje na svoju činnosť žeraviaci prúd, čiže určite je účinnejšia ako 

vákuová dióda. Ďalšou závažnou vlastnosťou vákuových diód je to, že majú omnoho vyšší 

vnútorný odpor voči kremíkovým diódam.  

  Ak sa pozrieme na obrázok na 

určenie charakteristiky diódy, 

tak z toho vyplýva nasledujúci 

fakt, že Ri = Ua / Ia, tak napr. 

napätie 60 voltov na anóde dáva 

prúd 6 mA. Teda Ri = 60 / 0,006 

= 10 000 Ω. Je to dosť vysoká 

hodnota, ale existujú aj také, 

ktoré majú vnútorný odpor aj 

200 Ω. Vždy je potrebné zistiť, 

aký má dióda vnútorný odpor a 

aký prúd znesie. Problém je v 

tom, že každý typ diódy má 

rôznu katódu poľa žeravenia, 

priamo alebo nepriamo žeravenú. Každá má určitú strmosť. Ak prekročíme prúdovú 

hustotu, vyššiu ako je v katalógu uvedená, dôjde k podstatnému zníženiu životnosti alebo 

dokonca k poškodeniu diódy. Veľkosť emisnej schopnosti katódy sa dá zhruba odhadnúť 

podľa tvaru a veľkosti katódy, lebo čím je väčšia, tým väčší prúd je schopná produkovať. A 

platí aj to, že čím je katóda schopná produkovať viac elektrónov, tým klesá aj jej vnútorný 

odpor. Dióda sa okrem detekcie vysokofrekvenčných vĺn používala i na usmernenie 

striedavého prúdu. Na usmernenie striedavého prúdu sa vákuové diódy používajú i teraz v 

elektrónkových audio zosilňovačoch. Diódu používame na usmernenie v jedno cestnom 

alebo dvojcestnou zapojení. Na 

obrázku je zapojenie jedno 

cestného elektrónkového 

usmerňovača. Vákuová dióda 

potrebuje žeravenie, ktoré je 

dodávané z vinutia transformátora 

na tento účel vyrobený. Jeho 

napätie sa určí podľa typu diódy. 

Ak je priamo žeravená katóda, tak 

sa spojí s pracovným vinutím, 

ktorého napätie chceme usmerniť, 

teda zapojili sme katódu. Ak je to 

nepriamo žeravená katóda, tak žeraviace napätie nie je spojené s pracovným vinutím ale má 

samostatné vinutie. Za diódou nasleduje vyhladzovací kondenzátor. Jeho úkolom je v čase, 

keď sínusoida prechádza nulou zabezpečiť, aby nekolísalo napätie a tým sa napätie 

nemenilo v čase, teda aby to bol vyhladený jednosmerný prúd. 

 



  V zapojení je i tlmivka, ktorá má za úlohu pomôcť kondenzátoru k dostatočnému nabitiu, a 

aby nevzniklo nežiaduce kolísanie napätia. Aby toto vyhladenie bolo čo najlepšie, 

využívame tlmivku s veľkou indukčnosťou, ktorá má hodnotu 5H i viac. Tlmivka má 

schopnosť udržať si napätie, keď sa prúd znižuje a preto dopĺňa kondenzátory. Na výstupe 

má vyfiltrované napájacie jednosmerné napätie a pre jeho výpočet platí nasledujúci vzťah. 

  Uj = Us . √2, teda klasický vzorec, ktorý nám z efektívneho napätia, ktoré nameriame na 

sekundárnom vinutí transformátora, ukáže aké dostaneme napätie po usmernení na svorkách 

druhého vyhladzovacieho kondenzátora. Uj je jednosmerné napätie po usmernení na 

druhom kondenzátore, Us je efektívne striedavé napätie. Tento typ usmerňovača je dosť 

nevýhodný, lebo neusmerňuje obe pól vlny striedavej sínusoidy, čo je neefektívne. Ďalšou 

skutočnosťou je, že pre filtráciu je potrebný kondenzátor iba taký ako predpisuje katalóg a 

indukčnosť cievky tlmivky musí byť čo najväčšia, pretože frekvencia striedavej siete je 50 

Hz a keď zápornú pól vlnu odrežeme vznikne veľká medzera. Lepším riešením je 

dvojcestný usmerňovač.  

   

  

   Konštrukčne je to riešené tak, že v banke elektrónky sú dve samostatné diódy so 

spoločnou katódou. Tým, že sme ich zapojili paralelne, sme znížili vnútorný odpor diódy a 

môžeme ju zaťažiť väčším prúdom. Na obrázku je zapojenie dvojcestného usmerňovača s 

dvojitou diódou v jednej elektrónke.  

  Uvedieme popis dvojcestného usmerňovača s vákuovou diódou AZ1 alebo AZ11. Primárne 

vinutie je štandardné na 230 alebo 240 voltov. Sekundárne vinutie je rozdelené do dvoch 

sekcií. Jena tvorí vinutie 4 volty a čiarkované je 6,3 Volta. Druhú sekciu tvorí tzv. anódové 

napätie ešte pred usmernením. Napätie 4 a 6,3 Volta tvoria žeraviace napojenie vlákien 

elektrónok. Napätie 4 volty je pre samotnú diódu a 6,3 voltové pre ostatné elektrónky. 

  Na dve rôzne anódy A1 a A2 idú dve navzájom posunuté o 180 ° stupňov pól vlny. Na 

katóde sa nám objaví pulzujúce napätie s frekvenciou 100 Hz a s minimálnou medzerou 

medzi pólmi. Stačia nám potom nižšie kapacity filtračných kondenzátorov a nižšia 

indukčnosť tlmivky.  

   

Robert von Lieben (5. 9. 1878 – 20. 2. 1913), bol rakúskym fyzikom, ktorý vynašiel 

„Lieben tube“, prvé elektrónkové trubice zo zosilnením, ktoré sa začali používať na 

diaľkových sieťach v roku 1912. 



 

 

 

  Robert bol synom Leopolda Lieben a Anna von Lieben z rodu barónov Todesco. Vo Viedni 

navštevoval akademické gymnázium, potom strednú školu Schottenbastei vo Viedni, ale bez 

maturity. Vďaka bohatým rodičom, boli jeho vedecké sklony rozvíjané v dome svojho otca 

v Hinterbrühl, kde sa zaoberal elektrickým osvetlením. Po ukončení školskej dochádzky sa 

prihlásil do Schuckert & Co., v Norimbergu a neskoršie sa prihlásil do armády, ale utrpel pri 

jazde na koni úraz, z ktorého sa už nikdy úplne nevyliečil. V 

roku 1899 odišiel do ústavu fyzikálnej chémie na univerzite v 

Göttingene, kde nenašiel svoje uplatnenie, a tak sa vrátil do 

Viedne, kde si zriadil vlastné laboratórium. V roku 1904 kúpil 

továreň na telefóny v Košiciach, ktorú po krátkom čase 

predal. Jeho prvý patent je zo 4. marca 1906, pod názvom 

„katódové relé“ (triódu s magnetickým riadením elektrónov), 

ktorá po prvýkrát umožnila zosilnenie elektrických signálov, 

ktoré sa začali používať na telefónnych linkách. V roku 1910 

vznikli spory o patentové právo, ale v skutočnosti Lee de 

Forest využíval Audion ma príjem rádiových vĺn, pričom 

Lieben používal svoje katódové relé na zosilnenie v 

telefónnom systéme. V roku 1911 sa oženil s Anny Schindler, 

herečkou v Burgtheater vo Viedni. Lieben zomrel v roku 1913 

vo veku 34 rokov po dlhej chorobe.  

 

  Medzitým boli získané ďalšie poznatky, medzi ktoré patria i  



 

  tie z roku 1897, kedy J. J. Thomson robil unikátne meranie elektrónov a dokázal, že 

elektróny nech pochádzajú z akéhokoľvek materiálu, majú rovnakú hmotu a náboj. Vysvetlil 

taktiež Edisonov jav ako akciu elektrónov, nie uhlíkových častíc.  

  Krátko na to v roku 1901, O. W. Richardson objavil, že elektróny vysielajú (emitujú) 

všetky rozžeravené vodiče. A vzhľadom na to, že mal dostatočne teoretické predpoklady a 

vedomosti, vypracoval matematické zákony emisie elektrónov. Neskoršie tento vzorec 

upravil S. Dushman na základe novších vedomostí a v jeho podobe je platný dodnes.  

  Potom prišli nové vylepšenia, že potiahnutím katódy vrstvou kysličníkov stroncia, bária 

alebo vápnika zvýši niekoľkonásobne emisie elektrónov z elektród. Tieto vylepšenia boli 

uvedené fyzikom nemeckého pôvodu Arthur Wehnelt v roku 1904. Wehnelt sa narodil v 

Brazílii, ale do Nemecka sa presťahovala jeho rodina, keď bol ešte chlapec. Študoval fyziku 

na Technische Hochschule Charlottenburg a od roku 1893 do roku 

1897 na univerzite v Berlíne. Doktorát získal v roku 1898 v 

Erlangene. V roku 1899 vynašiel prerušovač pre indukčné cievky, 

ktorý bol schopný vyvinúť vyššie napätie z indukčných cievok. 

Skúmal thermonic emission, emisie elektrónov a vákuových trubíc. 

V roku 1902 až 1903 vyvinul tzv. Wehnelt valec, elektródy 

používané v elektrónových tryskách. V roku 1904 vynašiel „oxide 

cathode“ pre vákuové trubice. Zistil, že keď je na katódu nanesená 

vrstva kysličníkov bária, vápnika alebo stroncia, tak emituje 

elektróny už pri nižšom napätí a oveľa intenzívnejšie. Neskôr sa táto 

technológia stala štandardom pri výrobe elektrónok. 

 

  Tri roky po ohlásení diódy Flemingom prišiel objav od Lee de Forest, ktorý medzi katódu 

a anódu vložil ďalšiu elektródu a zistil, že pomocou tejto mriežky môže ovplyvňovať tok 

elektrónov medzi katódou a anódou a že takýto systém sa dá využiť na zosilnenie vstupných 

signálov. Časom zistil, že sa dá využiť na výrobu oscilácii, ale tento objav publikoval až v 

roku 1913, a to už nebol sám, kto získal tieto poznatky. Za výrobu netlmených kmitov boli 

udelené patenty Alexandrovi Meissnerovi, E. H. Armstrongovi, Lee de Forestrovi, C. S. 

Franklinovi a H. J. Roundovi. Finančný efekt však získal predovšetkým Lee de Forest za 

patent triódy ako zosilňovača i keď väčšiu zásluhu na tom mal Robert von Lieben. V roku 

1906 si Forest spomenul na to ako jeho iskrový vysielač ovplyvňoval plameň plynového 

osvetlenia. Vtedy položil dve elektródy do plynového horáka a pri slabom plameni to 

pracovalo ako detektor. Bolo prirodzené, že jeho ďalší krok viedol k systému, kde plameň 

nahradil žeraviacim vláknom v 

trubici naplnenej plynom. Lee de 

Forest tento detektor nazval 

„Audion“. Jeho zariadenie 

pracovalo ako detektor a až po 

zavedení tretej elektródy medzi 

katódu a anódu vykazovala anóda 

slabé zosilnenie. 

  Lee de Forest podal 29. 1. 1907 

prihlášku na patent pre svoj „grid 

control Audion“. Na obrázku je jeho 

patentový nákres. K tomuto kroku 

ho 



 

 

  inšpiroval jeho asistent John Vl. Hogan. Dňa 26. októbra 1906 v New Yorku na stretnutí 

amerických elektrotechnikov uviedol niektoré experimenty s detektormi rádiových signálov 

pomocou čiastočne odčerpaným vzduchom zo sklenej banky, ktoré pomenoval Audions.  

  Na obrázku je jeden z modelov Audion, 

ktoré skonštruoval Lee de Forest v roku 

1906.  

 

 

  Počas roka urobil ešte jednu dôležitú zmenu v konštrukcii, keď vložil medzi katódu a 

anódu ešte jednu platňu, ktorú nazval „mriežkou“. 

  V roku 1912 priniesol Lee de Forest Audion na technické oddelenie AT & T a ukázal ho 

Haroldovi Arnold a ten odporučil spoločnosti  AT & T 

kúpiť od neho tento patent. Ďalší vývoj audionu prevzal 

Harold D. Arnold, ktorí zistil, že 

prítomnosť plynu znižuje tok 

elektrónov a tak znížil tlak v banke na 

minimum. Audion zlepšil svoje 

zosilnenie natoľko, že začal byť 

užitočný, a tak sa zrodila „trióda“ ako 

zosilňovač rádiového signálu. Na 

obrázku je prevedenie triódy z roku 

1913, ktoré zhotovil Arnold.  

  V roku 1913 boli realizované prvé oscilátory pomocou 

triódy. Bol to určitý spôsob ako vyrobiť kontinuálne 

vlny, ktoré nahradili objemné a hlučné mechanické zariadenia, 

ktoré sa do tej doby používali. V I. svetovej vojne sa začalo používať prenosných 

bezdrôtových zariadení na komunikáciu počas bojov v zákopoch. Do roku 1917 bolo rádio 

výhradne v službách armády a pôšt, ale nové zariadenia s použitím triódy ešte nebolo v tej 

dobe celkom dobre pochopené.  

  Harold D. Arnold (3. 9. 1883 – 10. 7. 1933), bol americkým priekopníkom v technológii 

výroby elektrónky. Narodil sa v Woodstock a študoval na Wesleyan University v 



Middletown, kde v roku 1907 získal titul magistra a potom na University of Chicago, kde  

 

 

  v roku 1911 získal titul doktora. V spoločnosti AT & T robil vo výskume elektrónok. Od 

roku 1917 do roku 1924 bol vedúcim výskumu vo Western Electric a v roku 1925 sa stal 

riaditeľom výskumného oddelenia Bell Telephone Laboratories. V roku 1917 vydal v 

časopise Physical Reviev článok The Thermophone as a Precision Source of Sound ( termo 

telefón ako zdroj precízneho zvuku). 

  John Ambrose Fleming v roku 1908 začal používať volfrám na výrobu žeraviaceho vlákna. 

  Henry Joseph Round (2. 6. 1881 – 17. 8. 1966), v roku 1902 sa 

zamestnal u Marconiho spoločnosti. Tu urobil dôležité príspevky pre 

vývoj prvých elektrónok. Z programu vývoja žiaroviek vytvoril troj 

– prvkovú žiarovku (triódu) v rovnakom čase ako Lee de Forest. 

V roku 1911 vyvinul vlastnú konštrukciu diódy a v novembri 1912 

predstavil triódu, ktorú začali vyrábať v Marconi Company v 

spolupráci s Telefunken. Objavil i spätnú väzbu vo svojich 

zapojeniach s vákuovými trubicami, nezávislo od iných objaviteľov 

spätnej väzby. Postavil jeden z prvých AM elektrónkových 

rozhlasových prijímačov. Nechal si patentovať nepriamo žeravenú 

katódu.  

  Fínsky vynálezca Eric Tigerstedt výrazne zlepšil konštrukciu triódy v roku 1914 v čase, 

keď pracoval na ozvučení filmu v Berlíne. Tigerstedt umiestnil riadiacu mriežku do stredu 

medzi katódu a anódu, čím sa výrazne zlepšil prechod emitujúcich elektrónov z katódy na 

anódu. 

  Eric Magnus Campbell Tigerstedt (4. 8. 1887 – 20. 4. 1925), bol jeden z najvýznamnejších 

vynálezcov vo Fínsku na začiatku 20. storočia. Bol priekopníkom zvukového záznamu na 

filmový pás a urobil významné zlepšenie v aplikácii triódy. Okrem toho vyvinul smerové 

reproduktory a predpokladal masové využívanie televízie a mobilných telefónov. V roku 

1917 požiadal o patent na svoj vreckový telefón s veľmi tenkým uhlíkovým mikrofónom. 

Záujem o techniku začal prejavovať už v mladom veku v rodných Helsinkách. Študoval 

vedecké knihy svojho otca a vo veku jedenásť rokov si zostrojil jednoduchý fotografický 

prístroj. V trinástich rokoch zhotovil vlastnú konštrukciu elektromotora a akumulátora. Vo 

veku pätnásť rokov opustil rodný dom a zamestnal sa ako údržbár a technik v lodeniciach v 

Helsinkách. Neskôr pracoval ako technik v telefónnom priemysle. V roku 1908 odcestoval 

do Nemecka a začal štúdium 

elektrotechniky na Polytechnickom 

inštitúte v Köthen. Po ukončení štúdia v 

roku 1911 sa vrátil do Fínska. V roku 

1913 sa vrátil do Nemecka a v roku 

1914 pracoval na ozvuční filmov a v 

marci výrazne vylepšil triódu Lee de 

Foresta. V tom istom roku z politických 

dôvodov musel Nemecko opustiť, lebo 

vstúpilo do vojnového stavu. Počas I. 

sv. vojny bol povolaný do armády. V 

roku 1922 založil vo Fínsku spoločnosť 

„Tigerstedt patenter“, ktorá ale zlyhala. 

V roku 1925 podľahol tuberkulóze v 



nemocnici v New Yorku.  Na obrázku je vidieť zariadenie s dvoma elektrónkami Lieben. 

 

 

  Prvými skutočnými vákuovými triódami boli „Pliotrons“, ktoré vyvinul Irving Lagmuir zo 

spoločnosti General Electric v laboratóriu v Schenectady v New Yorku, v roku 1915. Zlepšil 

technológiu odsávania vzduchu z banky elektrónky a takto udal smer výroby elektrónky. 

  Dr. Irving Lagmuir (31. 1. 1881 – 16. 8. 1957), je známy v elektrotechnickom priemysle 

ako vynálezca žiaroviek s volfrámovým vláknom a bankou naplnenou inertným plynom. 

Druhým nepochybne dôležitým príspevkom boli elektrónky s vysokým výkonom až do 20 

kW, ktoré nazýval „radiotron“. Elektrónka bola zhotovená z valca zo skla a vnútorného 

vybavenie s mohutnejšieho materiálu. Tieto elektrónky sa používali do vysielačov na prenos 

správ na tisíce kilometrov ďaleko. Začali tým nahrádzať obrovské generátory, ktoré vážili aj  

niekoľko tisíc kilogramov. 

  Narodil sa v Brooklyne v New Yorku a po 

absolvovaní Columbia University hutníckeho smeru 

strávil tri roky v Nemecku na univerzite v Göttingene, 

kde študoval pod vedením profesora Nernsta, ktorý bol 

vynálezcom žiarovky, ktorá niesla jeho meno. Po 

návrate do Ameriky v roku 1906 sa stal asistentom 

chémie na Stevens Institute of Technology, a v roku 

1909 začal pracovať v laboratóriu General Electric 

Company v Schenectady, kde urobil všetky podstatné 

výskumy. Na obrázku je so svojou 20 kW elektrónkou. 

  Tí, ktorí ho poznali hovorili, že veľkolepé úspechy sú 

zásluhou jeho neutíchajúcej zvedavosti. Nikdy nebol 

schopný brať niečo ako samozrejmosť. Bola to jeho 

svedomitosť, ktorá ho nútila k dokonalosti. 

  AEG v Nemecku začala v roku 1912 s hromadnou 

výrobou triódy Lieben. Spočiatku boli vákuové triódy a 

diódy veľmi drahé a používali sa iba zriedkavo v laboratóriách. V období výroby prvých 

elektrónok sa používali priamo žeravené vlákna katódy, ktoré 

vyžadovali samostatnú nízko napäťovú batériu s napätím 2 až 6 voltov a 

druhú pre anódový okruh. Toto boli asi kľúčové problémy elektrónok 

pri ich masovejšom presadzovaní, lebo boli nielen drahé ale i ich 

prevádzka bola nákladná.  

  V roku 1915 si nechal patentovať Schenkel nepriamo žeravenú katódu 

a to ich urobilo  vhodnejšími na použitie v rádioprijímačoch, ktoré sa 

začali objavovať okolo roku 1920. Tieto elektrónky už zabezpečovali 

dostatočný výkon na zapojenie reproduktora a nie iba na slúchadlá. Na 

obrázku je trióda EVN 94 vyrobená v roku 1914 firmou Telefunken a 

jej veľkosť je 39 x 140 mm a jej hmotnosť je 78 gramov. Elektrónky 

nemali zjednotené uchytenie, každý výrobca mal vlastnú konštrukciu 

vývodov a uchytenie. Väčšinou prevažovali nožičkové v prevedení so 

štyrmi alebo piatimi nožičkami a výnimkou boli troj kolikové diódy. 

  V krátkom čase po uvedení triódy Pliotrons americkou spoločnosťou General Electric sa 

objavili francúzske triódy pod označením „TM“ a neskoršie i anglické s označením „R“, 

ktoré sa v širšom merítku používali v spojeneckých armádach už od roku 1916. Tieto 

elektrónky boli skutočne spoľahlivé. Úroveň vákua sa v trubiciach zvyčajne pohybovala v 



rozmedzí od 10 kPa až 10 MPa.   

 

  Paul Pichon bol počas leta 1914 na turné po USA vyslaný od zamestnávateľa Telefunken v 

Nemecku, aby zbieral informácie o všetkých najnovších bezdrôtových zariadeniach a potom 

sa vrátil späť do Nemecka. V priebehu svojej cesty 

navštívil Western Electric Company, a dostal 

najnovšie vzorky vysoko vákuové Audions s úplnou 

informáciou o ich použití. 

  Pichon bol Francúz, ale dezertoval z armády v roku 

1900, a emigroval do Nemecka, kde sa živil 

vyučovaním francúzskeho jazyka. Na obrázku je 

vidieť elektrónku „TM“ z roku 1917. Medzi jeho 

žiakov patrili i synovia grófa von Arco, jedného zo 

zakladateľov spoločnosti Telefunken a po čase bol 

prijatý ako technický zástupca.  

  Na spiatočnej ceste do Nemecka sa zastavil v 

Londýne 3. 8. 1914 a práve v ten deň Nemecko 

vyhlásilo vojnu Francúzsku. Ocitol sa v ťažkej 

situácii, lebo do Francúzska ísť nemohol, pre 

dezerciu a v Nemecku by bol neželaným cudzincom 

pochádzajúci z Francúzska. V beznádejnej situácii 

zavolal Godfrey Isaacs, konateľovi spoločnosti 

Marconi. Ten mu poradil návrat do Francúzska s 

tým, že ponúkne svoje služby francúzskym orgánom. Isaacs v tom čase nedocenil dôležitosť 

batožiny, ktorú mal Pichon pri sebe. Pichon prešiel do Calais, kde bol okamžite zatknutý. 

Protestoval, že doniesol dôležité vzorky a informácie z Ameriky a tak presvedčil úrady, aby 

mohol komunikovať s plukovníkom Gustav Ferrie, ktorý nariadil, aby Pichon priniesol 

všetku batožinu. Plukovník Ferrie predložil vzorky významným fyzikom na posúdenie a 

urobil opatrenie, aby sa v závode EC & A. Grammont v Lyone pripravili na výrobu. 

Konštrukcia bola zmenená francúzskymi inžiniermi, Michel Peri a Jacques Biquet, ich 

produkcia počas 12 mesiacov bola v plnom prúde v Grammont. Trióda sa vyrábala pod 

označením „TM“ a niekoľko vzoriek bolo odoslaných do Londýna na Royal Naval Signal 

na začiatku roka 1916 a tam sa rýchlo ukázalo, že francúzske triódy sú oveľa lepšie po 

každej stránke v porovnaní so staršími modelmi Audions, ktoré doteraz používali. 

  V Anglicku plánovali výrobu triódy v BTH, Ediswan a Osram – Robertson, ale na 

zahájenie výroby ku koncu roka 1916 bolo neskoro, a tak sa vyrábali vo Francúzsku pod 

označením „R“. V Anglicku sa tieto triódy začali vyrábať v rokoch 1917 až 1920. 

Elektrónka „TM“ mala volfrámové vlákno s dĺžkou 21 mm, špirálovú mriežku s 11 až 12 

závitmi vyrobené z molybdénu alebo niklu s dĺžkou 16 mm a priemeru 4,5 mm a valcovú 

anódu 15 mm dlhú s priemerom 10 mm. Vlákno bolo žeravené napätím 4 volty a prúdom 

0,65 mA. Počas výroby sa ich vyrobilo viac ako 100 000 kusov vo Francúzsku. Pätica 

elektrónky mala štyri koliky. Elektródy boli namontované do guľovej sklenej banky a na 

základe francúzskej triódy bolo možné vyrábať spoľahlivé a robustné CW rádia pre 

bezdrôtovú telefóniu a telegrafiu. Prvé takéto rádia sa začali vyrábať už v roku 1916. 

  V Holandsku v tomto období robil experimenty s vývojom vlastnej triódy Hans Idzerda 

(1885 – 1944), ktorý si zhotovil rádiostanicu v dome svojich rodičov. Presvedčil bratov 

Philips, aby mu zhotovili v Eindhovene prvé elektrónky pod označením PH – IDZ (Philips – 

Idzerda) v roku 1918. Bola to prvá sériovo vyrábaná elektrónka v spoločnosti Philips, lebo 



 

 

  doposiaľ vyrábali iba žiarovky. Funkčnosť elektrónky bola obmedzená iba 

na príjem, lebo na vysielanie hovoreného slova a hudby sa nehodila. To sa 

dosiahlo až po väčšom vybudení triódy a väčšou kapacitou. Vo februári 1919 

použil elektrónky vo svojej rádiostanicu, na ktorej demonštroval prvý rádio 

telefónny prenos v Holandsku. Na obrázku je vidieť elektrónku IDZ z roku 

1918. Elektrónka sa vyrábala v troch variantách: A používala napojenie 

katódy 4 volty a prúd 0,25A, B verzia používala napojenie katódy napätím 2V 

a prúd 0,5 A a varianta C 4 volty a 05 A. Veľkosť elektrónky bola: 115 mm 

dlhá a 23 mm hrubá.  

  V Anglicku začali vyrábať i triódu Q – ventil v spoločnosti Edison – Swan a 

Marconi, ale v roku 1919 bola výroba prevedená do MOV. Trióda mala rovné 

volfrámové vlákno z dĺžkou 18 mm a hrubé 0,043 mm. Trióda bola ukončená 

špicatými kovovými viečkami na oboch koncoch. Mriežka bola vyrobená z 

niklového drôtu a anóda mala tvar valca s dĺžkou 18 mm v priemere 14 mm a 

drôt o hrúbke 0,05 mm bol vyrobený z niklu. Vývody mriežky a anódy boli 

spojené. Celková dĺžka elektrónky je 73 mm s priemerom 16 mm. Napojenie 

katódy je 5 voltov a 0,45 A.  

 

   Na obrázku je vidieť prvé triódy vyvinuté Round u Marconi spoločnosti v roku 1913 ako 



model C v ľavo a model T v pravo na detekciu vysokofrekvenčných vĺn. 

 

  Marconi vyvinula ešte jednu triódu, ktorú skonštruoval Henry Joseph Round v roku 1917 a 

výroba trvala do roku 1918 a v roku 1919 bola výroba prevedená 

do MOV. 

  V USA sa výrobou a vývojom 

elektrónok ako spoločnosť začala 

zaoberať AT & T, ktorá v roku 1912 

odkúpila od Lee de Foresta licenciu 

na výrobu Audion. Ako už poznáme, 

túto triódu do značnej miery 

vylepšil Harold D. Arnold, ktorý 

vyvinul triódu na zosilnenie 

hovoreného slova v telefónnych 

linkách. Ďalej sa výrobou a 

vývojom začala zaoberať dcérska 

spoločnosť Western Electric. V roku 

1914 uviedla svoju triódu pod 

označením VT – 2, ktorá bola používaná ako bežná audio 

zosilňovacia trióda ale i ako vysielacia s anódovým napätím 

300 voltov a s maximálnym výkonom 5 W. Katóda je priamo 

žeravená 4,5 voltovým napätím z batérie. Konštrukcia 

uchytenia mala štyri nožičky bajonetového zaistenia. 

Elektrónka bola často prezývaná ako „loptička“. Elektrónka 

VT – 25 bola vyrobená ako výkonová trióda s keramickou 

základňou so štyrmi kolíkmi. Katóda je priamo žeravená 

napätím 7 voltov a prúdom 1,2 A, na mriežke je napätie – 7 

voltov a anódové napätie je 220 voltov a 25 mA.  

Po nej nasledovala inovovaná VT – 52 výkonová trióda 

podobných parametrov ako VT – 25. 

 

  Trióda má tri prúdové obvody: žeraviaci, anódový a mriežkový. Každý obvod má svoje 

napätie a zdroj prúdu. Žeraviace napätie dodáva žeraviaci prúd z batérie alebo z 

transformátora. Tento prúd je potrebný k žeraveniu katódy pre vznik emisie elektrónov. 

Medzi katódou a anódou je anódové napätie Ua podobne ako je to u diódy, ale anódové 

napätie pre triódu musí byť jednosmerné, inak by nepracovala správne. Toto napätie 

priťahuje elektróny od katódy ku anóde. Prechádzajú priestorovo v banke, ktorá je zbavená 

vzduchu a prechádzajú cez riadiacu mriežku G ku anóde. Novým obvodom je mriežkový 

obvod, ktorý tvorí mriežkové napätie Um medzi mriežkou a katódou. Mriežkové napätie 

väčšinou pozostáva zo záporného napätia a stredného napätia, ktorým je možnosť zosilniť 

vstupný signál. 

  Spočiatku boli triódy s priamo žeravenou katódou a až neskoršie až po roku 1920 sa začali 

vyrábať triódy s nepriamo žeravenou katódou. 

  V Anglicku vznikla v roku 1920 nová spoločnosť Mullard Radio Ventil Co., Ltd. Počas I. 

sv. vojny pôsobil Stanley R. Mullard v hodnosti kapitána pre admiralitu na vysokej škole na 

vývoji elektrónok na vysokofrekvenčné vysielanie pre štátne zariadenia. Po skončení vojny 

v roku 1919 nastúpil do závodu v Southfields, kde sa vyrábali žiarovky. Po krátkom čase tu 

zastával funkciu výkonného riaditeľa na vývoji vákuovej techniky, pre vojenské a poštové 



potreby a elektrónky boli dodávané pod značkou SR Mullard. 

 

 

  V roku1920 založil spoločnosť, v ktorej sa ručne montovali triódy s označením R s 

volfrámovým vláknom katódy. V tom istom roku bola spoločnosť Mullard 

spoluzakladateľom British Broadcasting Company Ltd., verejného vysielania vo Veľkej 

Británii. 

 

 

   Na obrázku je Mulard v mladšom veku a vo veku, keď už bol na dôchodku. 

 

  Takto vznikol i dopyt po elektrónkach u výrobcov domácich rádioprijímačov, a tak 

Mullard v roku 1924 rozšíril výrobu a svoje akcie v určitom 

množstve ponúkol spoločnosti Philips. Do roku 1923 boli v 

Anglicku štandardom elektrónky so štyrmi kolíkmi a so 4 

voltovým žeraviacim napätím, ktoré zabezpečoval 

dvojčlánkový olovený akumulátor. Na obrázku je elektrónka 

Philips – Mullard LF GR z roku 1924, ktorá bola vhodná na 

zosilnenie nízkej frekvencie a detekciu. 

  Spoločne začali vyrábať i typy PM3 a PM4 v roku 1925. Tieto 

triódy si v krátkom čase získali priazeň. Používali štvor -  

kolíkovú päticu s čierneho ebonitu. Bolo to jednoduché 

prevedenie, konštrukčne podobné z čias I. sv. vojny. 

Spoločnosť používalo logo Mullard PM3, ktoré bolo vyryté v 

skle. 

  Od roku 1926 sa začali používať rúrkové kolíky a anóda bola 

označená písmenom A. Okolo roku 1930 Mullard presunul 

všetky označenia do hornej časti elektrónky. Tvar mal síce stále 



tvar balóna, ale so strmejším  krokom k pätici.  

  Elektrónka 4215AB Wecovale bola vynálezom H. J. Van der Bijl z Western Electric Co., v 

USA. 

 

  Táto trióda sa vyrábala i v Anglicku spoločnosťou Mullard, ktorá 

získala licenciu v roku 1925. Jednalo sa o prvé miniatúrne triódy s 

napájaním na vlákno 2 volty a 250 mA. Anódové napätie bolo 15 až 30 

voltov. Väčšina týchto elektrónok boli v predaji so štvor vývodovým 

bajonetovým uchytením. 

  Na obrázku je trióda PM6 z roku 1931 a biela zvislá čiarka označuje 

anódu. Žeraviace napätie je 6 voltov a 100 mA. Anódové napätie je 150 

voltov a na mriežke je – 9 voltov a vnútorný odpor je 3,55 kΩ. 

 

  Volt ampérová charakteristika triódy je dvojaká: anódová a 

mriežková. Mriežku G môžeme považovať za akúsi ďalšiu anódu, 

ktorá je bližšie ku katóde a má otvory a to je hlavný rozdiel medzi 

anódou a mriežkou. Ak má mriežka kladný náboj, tak elektróny z 

katódy vystupujú na mriežku a aj na anódu. Ak má mriežka záporný náboj, tak elektróny 

prestávajú prúdiť nielen obvodom mriežka katóda, ale aj obvodom katóda anóda. A to aj 

napriek tomu, že anóda nad mriežkou má kladný potenciál voči katóde.  

 

  Je to tým, že mriežka je zápornejšia ako elektróny na katóde a tým sú od mriežky 

odpudzované a nedostanú sa vyššie ku anóde, lebo mriežka je bližšie ku katóde. Veľkosťou 

záporného napätia na mriežke voči katóde riadime veľkosť prúdu prichádzajúceho z katódy 

na anódu v trióde. Toto je princíp fungovania triódy, a preto sa táto mriežka nazýva riadiaca. 

  

  Graf  vľavo nie je jednoznačný, pretože z neho nevieme aké napätie je na riadiacej 

mriežke, preto si musíme nakresliť krivky pre jednotlivé záporné napätia riadiacej mriežky 

voči katóde. Tieto krivky potom nanášame do grafu pomocou nameraných hodnôt 

anódového prúdu na zvislej ose a anódového napätia na vodorovnej ose. Určuje nám 

závislosť anódového prúdu Ia od anódového napätia Ua. Môžeme povedať, že závislosť je 



priamo úmerná až do bodu nasýtenia X. Čiže koľkokrát je vyššie Ua, toľkokrát je vyššie i 

Ia. Z grafu vidno, že trióda má po bod X takmer lineárny tvar. Anódovú charakteristiku 

môžeme zistiť až z katalógu výrobcu danej triódy.  

 

 

  Ďalší graf nám predstavuje mriežkovú charakteristiku. 

 

 

  Mriežková charakteristika nám určuje závislosť anódového prúdu Ia od premenlivého 

striedavého mriežkového napätia Um, pri konštantnom anódovom napätí Ua. Čo sa dá zistiť 

z mriežkovej charakteristiky ?  

 

   Vnútorný odpor :   Ri = Ua / Ia 

 

   Strmosť :   Každá krivka v grafe má určitý sklon (strmosť). Vypočíta sa  S = Ia / Um,  

                     pričom  S = zmena anódového prúdu /  zmena mriežkového napätia.  

                     Napríklad ak máme strmosť  S = 10 mA / 1V, tak ak sa zmení mriežkové  

                     napätie Um o jeden volt, tak anódový prúd sa zmení o 10 mA. 

 

   Zosilňovací činiteľ:  V katalógu sa uvádza ako grécke písmeno μ. Vypočíta sa μ = Ua/ Um 

                     kde Ua je anódové napätie a Um je mriežkové napätie. Ak je napríklad U = 25, 

                     tak to znamená, že ak sa zmení mriežkové napätie Um o jeden volt, tak sa  

                     anódové napätie Ua zmení o 25 V. 

 

   Prienik :    Napätie anódy pri zosilňovacom činiteli U = 25 má tok elektrónov 25 krát  

                     menší vplyv než mriežka. Anóda preniká mriežkou na katódu s 25 krát  

                     menším vplyvom ako mriežka, čiže 1 : 25 = 0,04 krát. Čo je vlastne prevrátená 

                     hodnota zosilňovacieho činiteľa a označujeme ho D a udáva sa v %. Vypočíta  

                     sa takto: D = 1 / U, kde D je prienik a U je zosilňovací činiteľ triódy. 

 

   Barkhausenov vzorec:  dostaneme ho, ak vynásobíme všetky tri predchádzajúce veľčiny, 

                     teda: S. Ri . D = S . Ri . 1/U = 1 



                     Pomocou tohto vzorca si môžeme vypočítať tretiu veličinu, ak poznáme dve z 

                     katalógu. 

 

   

 

   Na obrázku je vidieť schému zapojenia triódy ako napäťový zosilňovač. 

 

  Trióda sa používa na zosilnenie slabého striedavého signálu. Trióda má určitú analógiu s 

tranzistorom NPN, kde báza je mriežka, kolektor je anóda a emitor je katóda. Rozdiel je v 

tom, že trióda je budená napätím a tranzistor je budený určitým výkonom, čiže musí 

pretekať bázou určitý prúd aby sa otvoril do vodivého stavu. Viac sa trióda približuje k 

poľom riadeným tranzistorom FET, ktoré na otvorenie nepotrebuje budiaci výkon, ale sú 

riadené veľkosťou napätia na riadiacej elektróde, podobne ako trióda. 

  Trióda je ako zosilňovač, ale jej zosilnenie je max. 50 násobné a ďalšou nevýhodou je, že 

smerom k vyšším kmitočtom sa zosilnenie podstatne zmenšuje a pri určitej vysokej 

frekvencii už nezosilňuje vôbec. Vychádza to z konštrukcie triódy, kde medzi anódou a 

mriežkou a aj medzi mriežkou a katódou je parazitná kapacita.  Platí tu vzťah: C = Cgk + 

Cag . (1 + U), kde C je vstupná zdanlivá kapacita,  Cgk je reálna kapacita medzi mriežkou a 

katódou, Cag je reálna kapacita medzi anódou a mriežkou a U je zosilňovací činiteľ triódy. 

Parazitné kapacity sa dajú zistiť z katalógu od výrobcu. Ako príklad môžeme uviesť ECC83 

jedná sa o dvojitú triódu a jej parametre sú Cgk = 1,8pF,  Cag = 1,7 pF a U = 100. Po 

spočítaní dostaneme C = 1,8 + 1,7 (1 + 100) = 1,8 + 171 = 172,8 pF. Takáto vstupná 

kapacita je vysoká na to, aby nám znepríjemnila stavbu nízkofrekvenčného napäťového 

zosilňovača. Ide o to, že so stúpajúcou frekvenciou nám bude klesať zosilnenie, lebo táto 

kapacita Cag je vlastne záporná spätná väzba. Aj napriek týmto nedostatkom sa trióda stále 

vyrába a používa, lebo zo všetkých elektrónok má najmenšie skreslenie a menšie akýkoľvek 

tranzistor. Trióda ani pri prebudení nemení sínusoidu signálu ako iné zosilňovače, ale ju 

pekne zaokrúhľuje. Ďalšou zaujímavou vlastnosťou triódy je nízky vlastný šum, čo sa 

využívalo na VKV a televíznych pásmach, kde trióda síce z nízkym zosilnením signálov asi 

10 násobným, spracovala veľmi slabé signály na vstupnom obvode za anténou. Ak by tam 

bola elektrónka s väčším počtom elektród, mala by vyšší šum a ten by sa prekrýval s 

užitočným signálom až natoľko, že by nebol vhodný na ďalšie spracovanie signálu. Z toho 

vyplýva, že čím viac mriežok elektrónka má, tým väčší šum bude mať. Triódy sú vhodné i 

na stavbu oscilátorov a generátorov. Využíva sa ich spätnoväzbová kapacita, lebo nie je ju 

problém rozkmitať aj nad 100 MHz. Triódové rádioprijímače boli na svoju dobu veľmi 



drahé, pretože jeden prijímač obsahoval aj desať triód a jeho spotreba elektrickej energie 

bola taktiež veľká. Preto sa hľadali ďalšie možnosti ako zvýšiť zosilnenie a znížiť parazitnú 

kapacitu Cag a celkovú účinnosť. Toto zlepšenie prišlo v podobe tetrody. 

 

  Už v roku 1915 Walter Schottky zvýšil strmosť pomocou tieniacu mriežky. Tieto 

elektrónky so štyrmi elektródami sa začali postupne vyrábať od roku 1919. Hovorilo sa im 

Screen – grid tube a v Anglicku niesla pomenovanie Screen – grid ventil. Ako sme už 

spomenuli, že tetroda má štyri elektródy: katódu, riadiacu mriežku G1, tieniacu mriežku G2 

a anódu. Tieniaca mriežka sa volá preto, lebo elektricky zatienila 

mriežku G1 pred anódou a tým pádom klesla kapacita medzi anódou 

a mriežkou G1 na hodnotu 0,01pF a menšiu. To je jedna z výhod 

tetrody. Ďalšou výhodou je zvýšenie zosilnenia oproti trióde. Pretože 

mriežka G2 sa pripája na konštantné kladné napätie rovnako veľké 

ako na anóde a zvyšuje tak tok elektrónov. Je bližšie ku katóde než 

anóda a teda sa viac elektrónov dostane skrz prvú mriežku. To má 

veľký dopad na zosilnenie. Sama pritom tvorí akoby anódu triódy za 

riadiacou mriežkou. Trióda má oproti tetrode nevýhodný malý 

vnútorný odpor. Pri tetrode sa zväčšenie vnútorného odporu dosiahlo 

druhou mriežkou G2, ktorý sa pohybuje od 50 kΩ až 2 MΩ, pričom  

  platí, že čím väčší je vnútorný odpor, tým väčšie je napäťové zosilnenie signálu. No na 

tetrode sa objavila chyba a preto vývoj zosilňovacích elektrónok neostal dlho pri tetródach.  

  Pri väčšom zosilnení, keď je veľké anódové napätie dosahujú elektróny veľkú rýchlosť a 

energiu. Pri dopade na povrch anódy vyrazia z povrchu ďalšie elektróny tzv. sekundárne 

elektróny. V krajnom prípade idú elektróny na tieniacu mriežku G2 nielen z katódy, ale aj z 

anódy, lebo v istom prípade môže byť anóda s menším potenciálom než tieniaca mriežka 

G2. Elektróny zo sekundárnej emisie z anódy sa nesmú dostať na tieniacu mriežku G2 a 

ďalej, čomu sa zabránilo vložením ďalšej mriežky G3. Tetroda sa väčšinou používala v 

koncových stupňoch vysielačov, pretože sa dala najlepšie prispôsobiť k záťaži a odovzdať 

tak najväčší možný vysokofrekvenčný 

výkon.  

  Na obrázku je vidieť anódovú 

charakteristiku tetrody E452T. 

Vidíme, že s rastúcim napätím anódy, 

anódový prúd spočiatku stúpa, ale 

potom začne klesať a nadobúda až 

záporné hodnoty a až potom začne 

definitívne stúpať. Záporný anódový 

prúd znamená, že počet elektrónov, 

ktoré na anódu dopadajú, je nižší ako 

počet elektrónov, ktoré ju opustia. 

Tento jav možno vysvetliť. Elektrón 

emitovaný katódou je v elektrickom 

poli anódy urýchlený a na anódu 

dopadá s určitou kinetickou energiou. 

Pri nízkom anódovom napätí sa 

kinetická energia elektrónov pri 

dopade úplne premení na teplo. Nad istou hodnotou anódového napätia je však kinetická 

energia elektrónov taká veľká, že môže z materiálu anódy uvoľniť tzv. sekundárne 



elektróny. Jeden primárny elektrón môže uvoľniť i niekoľko sekundárnych elektrónov, 

ktorých priemerná energia je v porovnaní s primárnymi elektrónmi nízka. Pokiaľ je anóda 

voči tieniacej mriežke kladná, vrátia sa takmer všetky sekundárne elektróny k anóde.  

 

    Na obrázku je vidieť anódovú charakteristiku zväzkovej tetrody. 

 

  Ak prebiehajú sekundárne elektróny pri anódovom napätí, ktoré je 

nižšie než napätie tieniacej mriežky, letia sekundárne elektróny k 

tieniacej mriežke. Anóda potom stráca viac elektrónov, ako na ňu 

dopadá a v dôsledku toho je anódový prúd záporný. Súčasne tečie 

veľký kladný prúd tieniacou mriežkou. Tieto efekty sú vo väčšine 

prípadov použitia nežiaduce a sú dve možnosti ako ich odstrániť. Na 

obrázku je vidieť výkonovú tetrodu 350a s výkonom 24 W od 

spoločnosti Western Electric. 

  Jedným riešením je, že sa medzi tieniacu mriežku a anódu umiestni 

ešte ďalšia mriežka. Táto mriežka je na nízkom potenciáli a brzdí 

sekundárne elektróny, ktoré majú malú energiu. Tie sú opäť 

priťahované k anóde, ale to už hovoríme o pentóde. 

  Sekundárne emisie elektrónov je  možno potlačiť vytvorením 

záporného priestorového náboja medzi druhou mriežkou a anódou, 

tým, že v blízkosti anódy vznikne potenciálna priehrada z elektrónov, 

ktorá odpudzuje sekundárne elektróny späť na anódu. Toho sa 

dosiahne zmenšením vzdialenosti medzi mriežkou G1 a G2 a 

zväčšením vzdialenosti medzi G2 a anódou.  

  Ďalším zlepšením účinku je závity prvej a druhej mriežky umiestniť 

do zákrytu, tak sa zníži prúd druhej mriežky a elektróny sa 

koncentrujú do zväzkov.  

  Pridanie ďalšej mriežky do tetrody si nechali patentovať v roku 

1926 Gilles Holst a Bernhard DH Telegen. Prvé komerčné 

pentódy s označením 550 a 551 boli vyvinuté v spoločnosti 

Stuart & Swan okolo roku 1929 a medzi ďalšie typy postupne 

patrili EF 50, 1T4, 6K7 a ďalšie. 

  Pentóda je zložená z piatich elektród: katóda, riadiaca mriežka 

G1, tieniaca mriežka G2, hradiaca mriežka G3 a anóda. 



Hradiaca mriežka G3 odstránila sekundárnu emisiu, ktorá vznikla pri vyššom zosilnení 

tetrody a znemožňovala využiť zdroj anódového napätia na maximum. Na obrázku je vidieť 

schému pentódy. 

 

 Hradiaca mriežka sa väčšinou spája s katódou, aby mala jej potenciál, čím zabráni 

sekundárnym elektrónom z povrchu anódy prechádzať späť ku tieniacej mriežke G2, lebo 

má nižší potenciál ako anóda. Pentóda má o niečo väčší zosilňovací činiteľ, vnútorný odpor 

a menšiu kapacitu medzi anódou a riadiacou mriežkou Cag, a spätné pôsobenie anódy, ktoré 

tetroda nemala. 

  Ak porovnáme pentódy a triódy, tak zistíme, že triódy majú nižšiu účinnosť a nižšie 

zosilnenie než pentódy, ale na druhej strane majú pentódy vyššie skreslenie. Ak teda 

staviame audio zosilňovač, tak sa to snažíme riešiť pomocou triód  na vstupe a ako koncový 

stupeň volíme pentódu. Celotriódový zosilňovač dáva najlepšie výsledky, no je aj najdrahší 

a náročný na stavbu a má veľkú spotrebu elektrickej energie. Zosilňovač riešený pentódami 

je za pomoci spätných väzieb, tiež výborný s trochu horšími parametrami pri skreslení, ale 

na druhej strane je úspornejší na materiál, cenu, ale aj náročnosť stavby je menšia, pri 

menšej spotrebe elektrickej energie. 

  Novo zavedená mriežka sa nazýva brzdiaca a môže byť riedka bez toho, že by to 

obmedzovalo jej pôsobenie. V dôsledku jej nízkeho potenciálu netečie brzdiacou mriežkou 

takmer žiaden prúd.  

  Na obrázku je anódová 

charakteristika pentódy 

4654, kde vidieť, že krivky 

sekundárnej emisie je 

potlačená i pri malých 

anódových prúdoch a napätí. 

Pri tetrode 6L6 je vidieť 

sedlo v charakteristike pri 

malých anódových prúdoch a 

taktiež ostrejšie krivky 

charakteristiky, hlavne pri 

kladnej prvej mriežke. 

Horšie potlačenie 

sekundárnej emisie pri 

malých prúdoch nevadí, lebo 

v tejto oblasti elektrónka 

bežne nepracuje. 

  Na druhom obrázku je 

vidieť anódovú 

charakteristiku zväzkovej 

tetrody 6L6.  

  Rovnako ako u triódy platí i 

pre tetrodu a pentódu vzťah 

S . Ri = µ. Pracovný bod je 

okrem UG1 a IA ďalej určený 

i napätím na druhej mriežke. 

Základných charakteristík 

pentódy existuje viacej ako u 



triódy, v praxi sú ale dôležité iba niektoré. Rovnako ako u triódy sa najčastejšie používa 

prevodná a anódová charakteristika, ktorú vidieť na obrázku pre elektrónku EF86. 

 

  Podobným postupom ako u tri´dy môžeme určiť strmosť a vnútorný odpor. Vo zvolenom 

pracovnom bode Ua = 200 V,  Ia = 3,1mA,  UG1 = - 2 V,  UG2 = 140 V,  UG3 = 0 V, sa 

strmosť rovná  S = 7,2 / 3,6 = 2,0 mA / V  a vnútorný odpor Ri = 500 / (3,3 – 2,9) = 1,25 

MΩ. Z toho plynie μ = 2500. Strmosť je teda približne rovnaká ako u triódy, ale vnútorný 

odpor a zosilňovací činiteľ sú mnohokrát väčšie. Pre výpočet zosilnenia pentódy stačí 

väčšinou poznať strmosť.  

  Prevodná charakteristika pentódy sa tvarom nelíši od charakteristiky triódy, ale na rozdiel 

od nej sa len málo mení s anódovým napätím. To je dobre vidieť na dvoch nasledujúcich 

charakteristikách pentódy EF86, kedy jedna zmena bola pri Ua = 200 V a druhá pri Ua = 

500 V. Závislosť na tieniacej mriežke je ale veľká, ako to vidieť v ľavej časti grafu.  

  Na napätí druhej mriežky samozrejme závisí i priebeh anódových charakteristík.  

 

 



   

  V podrobnejších katalógových listoch sa publikujú sady anódových charakteristík pre 

rôzne napätia druhej mriežky. Na obrázku je vidieť, že ak pracuje elektrónka s vyšším 

napätím na druhej mriežke, je k dosiahnutiu rovnakého anódového prúdu treba vyššie 

predpätie prvej mriežky.  

  Poslednou charakteristikou, ktorá je dôležitá je charakteristika druhej mriežky. Táto 

charakteristika je dôležitá pri dimenzovaní obvodu druhej mriežky a kreslí sa spoločne s 

anódovou charakteristikou. Prúdy IG2 sú od určitej hodnoty Ua takmer konštantné, pre malé 

napätie anódy, ale prúd druhej mriežky prudko rastie. V tomto prípade nie je jav spôsobený 

sekundárnymi emisiami anódy, ale s tým, že sa primárne elektróny vracajú ku tieniacej 

mriežke v dôsledku nízkeho potenciálu v oblasti tieniacej mriežky a anódy.  

  Charakteristika mriežkových prúdov pri kladnej i zápornej prvej mriežke a isoampérovej 

charakteristike anódových i mriežkových prúdov u tetród  i pentód sú podobné ako u triódy. 

 

     Výhody tetrody a pentódy:   

 

  Vyššie zosilnenie ako u triód i keď zďaleka nie tak veľké, ako by sa dalo usudzovať z  

                               hodnoty zosilňovacieho činiteľa. Ten je až niekoľko tisíc, ale zosilnenie  

                               nanajvýš niekoľko sto násobné. Zosilňovacieho činiteľa sa v plnej miere  

                               využije iba vo zvláštnych zapojeniach, ktoré však majú obmedzené  

                               použitie. 

  Nízka prechodová kapacita  CAG. Vplyv Müllerovho javu na kmitočtovú charakteristiku je  

                               zanedbateľný, pri zosilnení vysokých kmitočtov môže odpadnúť  

                               neutralizácia. 

  Použiteľná pracovná oblasť zasahuje i pri zápornej mriežke až do nízkych anódových  

                               napätí. Využitie anódového napätia, rozkmit napätia na záťaži a účinnosť 

                               sú pri práci bez mriežkového prúdu vyššie než u triód. 

  Bez výkonové riadenie anódového prúdu treťou mriežkou. Je možné iba u niektorých 

typov 

                               vysoký vnútorný odpor, môže byť výhodný ale i nevýhodný. 

 



     Nevýhody tetród a pentód: 

 

  Zložitejšia výroba, z ktorej plynie i vyššia cena a väčší rozptyl charakteristík. 

  Vyšší šum            než u triód. Nepriaznivo sa prejavuje rozdelenie katódového prúdu medzi 

                              druhou mriežkou a anódou. 

  Vyššie skreslenie tretej harmonickej. To vadí najmä pri použití v nízkofrekvenčných  

                              zosilňovačoch. 

  Prúd druhej mriežky neprechádza záťažou a nepodieľa sa na výstupnom výkone.  

  Komplikácia spojená s napojením druhej mriežky. 

 

     Rozdelenie tetród a pentód 

 

  Nízkofrekvenčné pentódy:  strmosť 1 až 2 mA na volt, vnútorný odpor niekoľko MΩ,  

                             anódový prúd desatiny až jednotky mA, anódová strata do 2 W. Prevádzka 

                             s relatívne vysokým anódovým odporom ( nad 100 kΩ). Požiadavky na  

                             linearitu, malý šum, bručanie a mikrofóniu. Niektorá typy: EF6,  

                             EF12, 6J7, 6SJ7, 6Ж8, EF40, EF86. 

 

 

  Vysokofrekvenčné pentódy: zosilnenie kmitočtu medzi 100 kHz až 100 MHz, záťaž v  

                             anóde tvorí väčšinu rezonančný obvod. Strmosť od 2 mA / V až 15 mA/V,  

                             anódová strata do 2 až 3 W. Niektoré typy majú špeciálnu charakteristiku. 

                             Niektoré vyrábané typy: EF22, 6AC7, 6Ж4, EF80, EF85, 6AK5, EF183. 

  Širokopásmová pentóda: strmosť od 5 mA / V  až  do extrémnych hodnôt 50 mA / V.  

                             Vnútorný odpor desiatky až stovky kΩ. Anódová strata do 5 W, často  

                             relatívne nižšie napätie 150 až 200 voltov. Určené sú najmä na zosilnenie 

                             napätia v širokom rozsahu kmitočtu až desiatky MHz. Nízky anódový  

                             odpor, ktorý má stovky ohmov až niekoľko kΩ, malú vstupnú a výstupnú 

                            kapacitu. Na tieto účely sú vhodné napr. E180F, E810F, C3a, E282F, 6Ж10 

  Koncové pentódy a tetrody: pre nízkofrekvenčné zosilňovače. Strmosť nad 10 mA / V,  

                          vnútorný odpor desiatky kΩ, anódová strata nad 10 W, anódové napätie u  

                          výkonnejších typov je až 800 voltov. Záťaž tvoria spravidla výstupný  

                          transformátor. Používané typy: EL84, EL34, 6V6, KT66 a novšie KT120. 

  Koncové pentódy a tetrody: pre širokopásmové zosilňovače. Strmosť je nad 10 mA / V,  

                          vnútorný odpor v desiatkach kΩ, anódová strata nad 10 W. Anódová záťaž 

                          tvorí spravidla odpor, prípadne kombinácia R – L – C. Malá vstupná a  

                          výstupná kapacita. Príklady typov elektrónok: EL83, 6П15П, E130L, E55L. 

  Vysielacie tetrody a pentódy: pracujú v triede B alebo C, záťaž tvorí rezonančný obvod v  

                          anóde. Relatívne nízka strmosť do 10 mA / V. Menšie tetrody sa často 

                          združujú po dvoch do jednej banky. Typy elektrónok: 4 – 65A, 4 – 1000A. 

                          QQE03/12, ГY – 32,  ГY – 50, 6146B. 

 

  Elektrónky možno rozdeliť do troch hlavných nezameniteľných skupín. 

 

    Typy napájané na batérie s nízkym napätím na vlákne, ktoré sa pohybuje zvyčajne od 1 

do 2 voltov a všetky vlákna elektrónok sú zapojené paralelne. Obvykle sú priamo žeravené s 

výnimkou u AM detektorov s diódami so žeravením 1,9 Volta alebo viac. V takomto prípade 

boli použité nepriamo žeravené katódy. Batérie sa používali typu: 1,25 Volta NiCd, 1,7 až 



1,9 Volta olovený článok, 2,5 Volta dva články NiCd a 4 volty dva olovené články. 

 

    Typy pre striedavé napätie zo sieťového transformátora. Všetky vlákna elektrónok sú 

dimenzované na rovnaké napätie, ktoré sú napojené paralelne z transformátora a jeho 

veľkosť je zvyčajne 6,3 Volta alebo pre pripojenie na autobatériu je to 6 alebo 12,6 Volta. 

Väčšinou sa jedná o nepriamo žeravenú katódu. 

 

    Typy, ktoré sú určené pre obe prevádzky, teda na jednosmerný a striedavý prúd bez 

sieťového transformátora. Všetky vlákna elektrónok sú zapojené do série, prípadne s 

usmerňovacou elektrónkou alebo s predradeným odporom, tak aby súčet napätí na 

jednotlivých vláknach sa rovnal sieťovému napätiu. Všetky elektrónky musia byť 

dimenzované na rovnaký prúd žeravenej katódy, ktorých hodnota býva 100, 150, 300 alebo 

450 mA a sú vždy nepriamo žeravené. 

 

  V roku 1926 Manfred von Ardenne zapojil v elektrónke 3NF v jednej banke tri triódy, dva 

kondenzátory a päť odporov. Do polovice 30. rokov vyprodukovala firma Loewe niekoľko 

takýchto typov elektrónok. 

 

 

   Heptóda, viac mriežková elektrónka bola s dvoma 

kontrolnými mriežkami so zmiešanými vstupnými signálmi 

bol už dlhšiu dobu známa vo výskumných laboratóriách. 

Myšlienka pridať na triódu ďalšiu ovládaciu mriežku. V 

novom zapojení boli zmiešané vstupné signály pomocou 

dvoch riadiacich mriežok, s nelineárnou charakteristikou na 

výstupe. Kapacitné prepojenie medzi dvoma riadiacimi 

mriežkami bolo príliš veľké a tento problém požadoval nové 

riešenie. Prvé takéto elektrónky sa nazývali „pentagrid“, s 

piatimi mriežkami a všetky sú viac či menej náchylné k 

zvýšenej kapacite medzi jednotlivými časťami. Pentagrid mal 

závažný nedostatok, ktorý ovplyvňoval oscilátor v blízkosti 

vysielača, ktorý vytváral problémy s príjmom slabších staníc na iných frekvenciách. 

 

  Hexoda bola patentovaná v roku 1932 K. Steimel a obsahovala 

štyri mriežky, teda so šiestimi elektródami. Dve mriežky sú ako 

tieniace, dve majú záporné predpätie a slúžia k ovládaniu toku 

elektrónov. Pochody v hexode sú trochu zložitejšie, než tomu 

bolo u pentódy. Poradie mriežok od katódy k anóde je v tomto 

poradí: riadiaca mriežka, prvá tieniaca mriežka, mriežka 

rozdeľovača, druhá tieniaca mriežka. Ak prejde elektrón prvou 

tieniacou mriežkou, má pred sebou záporne nabitú rozdeľovaciu 

mriežku. Tu sa rýchle elektróny dostanú cez druhú tieniacu 

mriežku k anóde a pomalšie sa vrátia späť na prvú tieniacu 

mriežku. Teda časť elektrónov sa dostane na anódu a časť na 

prvú tieniacu mriežku a tento pomer závisí od záporného 

predpätia rozdeľovacej mriežky. Riadiaca mriežka ovplyvňuje 

výstup elektrónov z katódy a tak zmenšuje alebo zväčšuje tok 

elektrónov. 



 

  Oktoda má osem elektród. Prvá mriežka spolu s pomocnou anódou tvoria triódu, ktorá sa 

používa ako oscilátor. Za riadiacou mriežkou nasleduje prvá tieniaca mriežka, potom 

rozdeľovacia, druhá tieniaca, hradiaca a anóda. Funkcie mriežok voči hexode sú prehodené. 

Na riadiacu mriežku sa privádza napätie oscilátora, rozdeľovacia mriežka je vyhotovená tak, 

aby dávala exponenciálnu charakteristiku. Pomocná anóda je vyznačená so samostatným 

vývodom. Hexode a oktode sa v praxi hovorilo, že sú to „zmiešavacie elektrónky“.  

 

  Ďalšími mnoho mriežkovými elektrónkami boli menej známe „Eioda“, ktorá sa začala 

používať v začiatkoch vysielania rozhlasu na FM ako demodulátor. V Československu sa 

ale elektrónky tohto typu nevyskytovali. V modernejších radách elektrónok sa už neobjavili, 

lebo dvoj systémové elektrónky boli pre svoju univerzálnosť vhodnejšie. V literatúre, ktorá 

vychádzala po 2. sv. vojne sa vyskytovali názvy „mixoda, či binóda“, ale bolo to skôr iba v 

rovine predpokladov, ale do praxe sa nedostali. 

 

  Rozdelenie elektrónok podľa tvaru uchytenie pätice delíme na: 

  

  Nožičkové : Prvé elektrónky, ktoré sa začali osádzať do rádioprijímačov mali nožičkové 

 

  uchytenie a ich výroba trvala až do polovice 30. rokov 20. storočia. Ich 

konštrukcia bola odvodená zo žiarovky, ktorá mala veľkú banku zo skla 

a systém vo vnútri bol uchytený na sklenej stopke. Diódy mali tri 

nožičky (kolíky) a triódy štyri. Na obrázku je vidieť triódu Mullard z 

roku 1919, typický predstaviteľ prvých masovo vyrábaných elektrónok s 

nožičkovým 

uchytením. 

 

   Lamelové :  Toto 

elektrónkové uchytenie 

začalo nahradzovať 

nožičkové a používali 

sa asi do začiatku 40. 

rokov 20. storočia. Konštrukcia je 

podobná ako u nožičkových, ale 

pätica ponúka viacej vývodov. Podobnú 

päticu majú i červené elektrónky, ale tie 

sú inej konštrukcie. 

  Na obrázku je vidieť predstaviteľky 

červených elektrónok v prevedení hexody a pentódy.  

  Červené : Tieto elektrónky sú vynálezom firmy Philips a používali 

sa asi od konca 30. rokov do konca 40. rokov 20. storočia. Z 

lamelových prevzali päticu a novinkou bolo žeraviace napätie 6,3 

Voltu u sieťových typov elektrónok, ktoré sa potom používali až do 

konca éry elektrónok. Malé prijímacie elektrónky už nemajú systém 

upevnený na stopke, ale majú spodok banky z lisovaného skla. To 

umožnilo výrazne skrátiť prívody od pätice k systému, čo sa pozitívne 

odrazilo na VF vlastnostiach. 

  Harmonické: Tieto elektrónky vznikli u firmy Telefunken ako 



náhrada za lamelové elektrónky asi v rovnakom čase ako vznikli červené elektrónky. 

Typickým znakom je celokovová konštrukcia, ktorá používa u menších elektrónok. 

Technológia je prevzatá z amerických oktalových elektrónok, ale vzhľadom sa líšia. 

Výkonové elektrónky mali stále pôvodnú sklenenú banku so stopkou. Elektrónky s kovovou 

bankou mali všetky rovnaké rozmery, preto sa táto rada nazývala „harmonická“. Výkonové 

vzorky v kovových bankách sa do sériovej výroby nedostali. Tento typ sa používal asi do 

polovice 40. rokov, ale u firmy Telefunken sa udržali až do začiatku 50. rokov. V tej dobe sa 

už vyrábali i harmonické elektrónky pre príjem VKV rozhlasu. Považovali sa za kvalitné a 

spoľahlivé, ale ich nevýhodou boli vyššie náklady pri ich výrobe a neboli tak atraktívne ako 

elektrónky vyrobené zo skla. Na obrázku je vidieť elektrónku z tejto rady. 

  Oktalové : Tieto elektrónky vznikli v polovici 30. rokov v Amerike a práve tam sa dočkali 

najväčšieho rozšírenia. V Európe sa s nimi stretnete v Anglicku a v Československu sa 

používali iba v špeciálnych typoch. Obľúbené boli v Rusku. Spočiatku to boli elektrónky s 

kovovou bankou a táto technológia sa najdlhšie udržala v ZSSR. Oktalové pätice majú i 

najznámejšie koncové elektrónky, ako napríklad 6L6 alebo EL34, ktoré sa vyrábajú do 

dnešnej doby. 

 

   Loktalové :  Tieto elektrónky vznikli na začiatku 40. rokov vývojom z červených 

elektrónok. Spodok banky majú z lisovaného skla, ale už nemajú samostatnú bakelitovú 

päticu. Za päticu slúži samotný spodok banky s tvrdými niklovými kolíkmi. Ďalej sa pätica 

skladá z kovového lemu okolo spodnej časti 

banky, ktorý drží kovový vodiaci kľúč. Ten 

ukrýva trubičku, ktorá sa použila na 

vysávanie vzduchu z banky a teraz slúži ako 

ďalší elektrický vývod. Celkovo loktalová 

pätica ponúka deväť vývodov bez nutnosti 

použitia čiapočky na vrchu elektrónky. 

Loktalové elektrónky sa v ČS dočkali 

veľkej obľube a používali sa až do konca 

50. rokov. V tej dobe boli v obchodoch 

dostupnejšie typy rady U, ako rady E a dnes 

je tomu práve opačne z dôvodu väčšej 

poruchovosti univerzálnych elektrónok, 

ktoré používali dlhšie a tenšie žeraviace 

vlákno, ktoré sa skôr mechanicky a elektricky poškodilo, ako hrubšie vlákno rady E. 

  Heptalové : Tieto elektrónky vznikli miniaturizáciou loktalových 

a romlockových elektrónok na začiatku 40. rokov. Päticu tvorí už 

iba spodok banky, bez vodiaceho kľúča so siedmimi vývodmi. 

Klobúčik na vrchole banky sa používa iba na vysokonapäťových 

elektrónkach. Spočiatku sa tieto elektrónky požívali iba u armády 

a až po II. sv. vojne boli ponúknuté i civilnému priemyslu a 

používali sa až do konca 60. rokov. 

  Novalové :  Elektrónky tohto typu vznikli z heptalových a majú 

rovnakú konštrukciu, ale sú väčšie a ich pätica má deväť kolíkov. 

Na obrázku je vidieť jej jedno vyhotovenie ECC83. To umožnilo 

do jednej banky umiestniť viacej samostatných systémov. Ich 

využívanie v spotrebnej elektronike sa začalo v 50. rokoch. Časom 

vzniklo obrovské množstvo rôznych typov a novalové elektrónky 



sa používali až do konca 70. rokov, kedy sa končila éra elektrónok. 

  Magnovalové : Tieto elektrónky sú 

odvodené z novalových, ale sú väčšie. 

Jedná sa o rôzne výkonové elektrónky, 

najmä pre televízory. 

  Supranovalové : Je to vynález Tesly, 

ktorá ich používala v dobe, kedy boli 

práve v kurze heptalové elektrónky. 

Supranoval sa používal u veľkých 

výkonových elektrónkach, ale po 

určitom čase sa od neho upustilo. 

Vzniklo iba pár typov elektrónok s 

touto päticou. Dnes je veľký problém 

zohnať pre tieto elektrónky pätice. Na 

obrázku je elektrónka so 

supranovalovou päticou. 

 

  Dekal :  Táto pätica je posledným vývojovým 

štádiom pre spotrebnú techniku. Jedná sa o 

novalovú päticu, ktorá je doplnená o jeden ďalší 

vývod. To umožňovalo konštruovať zložité 

kombinácie systému v jednej banke. Na obrázku 

vľavo je elektrónka PCH 200 VF – trióda + VF 

pentóda. 

  Drôtové vývody : Tieto vývody sa používali pri 

subminiaturných súčiastkach, medzi ktoré patrili 

i mini elektrónky. Používali sa všade tam, kde sa 

po dobu životnosti zariadenia nepredpokladala 

výmena danej súčiastky. 

 

 

 

 Na obrázku v ľavo je digitron s drôtovými 

vývodmi.  

 

 Elektrónka RE 134 Telefunken bola v 

roku 1927 prvá výkonová trióda s 

priamym napojením na reproduktor. Jej 

žeraviace napätie je 3,8 až 4 volty a prúd 

0,15 A. Anódové napätie je 200 voltov 

maximálne a anódový výkon 3W. Strmosť 

je 2mA/ V. Skreslenie výstupného signálu je 10 

%. 

  Na obrázku v pravo je vidieť elektrónku RE 

134 z roku 1927. Bol to veľký pokrok v 

konštrukcii rádioprijímačov, lebo nepohodlný 

príjem na slúchadlá mohol nahradiť reproduktor, 

ktorý vysielal zvuk do priestoru v bytoch alebo 



v obchodoch, prišli prvé výkonové elektrónky. 

  V roku 1935 sa zástupcovia najväčších výrobcov elektrónok v Európe dohodli na 

jednotnom označovaní skupinou dvoch až štyroch písmen a jednej až troch číslic. 

  Prvé písmeno znamenalo: 

  A – paralelné žeraviace napätie 4 volty striedavé, 

  B – sériový žeraviaci prúd 180 mA, 

  C – sériový žeraviaci prúd 200 mA, 

  D – priamo žeravené napojené na batériu 1,2 Volta alebo na 1,4 Volta, 

  E – žeraviace napätie 6,3 Volta, 

  F – žeraviace napätie 12,6 Volta, 

  G – žeravenie 5 voltov, 

  H – špeciálne ekvivalenty amerických elektrónok, 

  K – batériové napojenie z akumulátora 2 volty, priamo žeravené, 

 

 

  P – sériový žeraviaci prúd 300 mA, 

  U – sériový žeraviaci prúd 100 mA, 

  V -  sériový žeraviaci prúd 50 mA. 

 

  Druhé, tretie, prípadne štvrté písmeno označovalo druh elektrónky: 

 

  A – dióda jednocestná, 

  B - dióda dvojcestná, 

  C – trióda, 

  D – výkonová trióda, 

  E – tetroda,  

  F – vf pentóda, 

  H – hexoda alebo heptoda,  

  K – oktoda alebo pentagrid, 

  L – výkonová tetroda, alebo pentóda, 

  M – indikátor vyladenia,  

  N – trióda plnená plynom, 

  P – násobič elektrónov, 

  Q – enioda, 

  X – plynový dvojcestný usmerňovač, 

  Y – jednocestný usmerňovač, 

  Z – dvojcestný usmerňovač. 

 

  Prvá číslica u novších typov určuje prevedenie a u starších typov určuje priamo elektrické 

vlastnosti. Nap. elektrónky AF3 alebo AF7.  

 

  1 – elektrónky s bakelitovou päticou (loktal prevedenie) s kontaktnými kolíkmi do strán,  

         alebo s päticou T, výnimočne s kolíkovou päticou, 

  2 -  sklenené prevedenie, kľúč na pätici (loktal), okrem batériových D elektrónok, 

  3 – sklenené oktal elektrónky, napr. EL34, 

  4 – elektrónky s päticou rimlock, 

  5 – špeciálne prevedenie napr. 6L50, PL500, 

  7 – miniatúrne elektrónky, 



  8 – elektrónky s päticou noval, 

  9 – elektrónky s päticou heptal. 

 

  Druhá, prípadne tretia číslica označuje elektrické vlastnosti daného typu elektrónky. 

 

  Značenie amerických a ruských elektrónok sa dosť podstatne líši od európskeho. Spoločný 

význam majú iba prvé jedno prípadne dve číslice, ktoré udávajú žeraviace napätie vo 

voltoch. V ZSSR sa jednotné označenie začalo uplatňovať až od roku 1951a preto staršie 

elektrónky je ťažko určiť, o aký typ elektrónky ide. 

 

   Začiatky výroby elektrónok v Československu. 

 

  Na začiatky výroby elektrónok z roku 1922 si spomína Ing. Jan Bísek, prvý konštruktér a  

 

 

  organizátor výroby Československých elektrónok. Do ústavu prof. Ludvika Šimka na 

českej technike prišli prvé československé žiarovky, vyrobené pokusne vo firme Elektra v 

Hloubêtinê v Prahe, a tu mi napadla myšlienka, aby sa začalo taktiež s výrobou elektrónok. 

Je potrebné pripomenúť, že v tej dobe boli elektrónky omnoho jednoduchšie. Boli to priamo 

žeravené triódy, vlákno bolo zhotovené z volfrámového tenkého drôtu so žeraviacim 

prúdom 0,6 až 0,1 A. S podporou prof. Rosou a prof. L. Šimka, som sa mohol venovať 

hlavne spoľahlivej metódy na odčerpanie vzduchu z banky elektrónky. Z laboratória sa o 

tom vedelo dosť, ale v praxi to vyskúšal iba málokto. Otázky z výroby elektrónok v 

Nemecku a vo Francii dávali iba slabé výsledky. Konečne som získal sklenenú vývevu s 

ortuťovými parami. Najskôr sme ju dobre nakreslili s milimetrovou presnosťou a až potom 

zapojili, ale dlho nedávala ani približne žiadané vákuum. Bolo potrebné zapojiť do série dve 

rotačné olejové vývevy, aby sa dosiahlo hrubého vákua 0,01 atp. Z tohto úspechu sme sa 

tešili iba niekoľko dní, keď prišlo sklamanie v podobe náhleho poklesu vákua. Pokles 

spôsobili ortuťové pary, ktoré vnikli do rotačnej vývevy, ktorá mala tesnenie z kompozície a 

to sa poškodilo prítomnosťou ortuti.  

  Trvalo to niekoľko dní, kým sme objavili príčinu. Bolo potrebné vyrobiť novú rotačnú 

vývevu. Bolo ju potrebné upraviť tak, aby bola chránená pred ortuťovými parami. Po úprave 

sme pristúpili k úprave kompresného manometru. To bolo vysoké vákuum u elektrónok 

nutné. Tri dni sa nedarilo dosiahnuť stálosť v meraní. Príčina bola v úzkej kapiláre, ktorá po 

výmene za širšiu sa stratila a manometer pracoval 

spoľahlivo. Takto to šlo krok za krokom bez dobrých 

pomôcok a potrebnej praxe. Začali sme s odčerpávaním 

ručne vyrobených trojeletródových elektrónok v 

hloubêtinskom závode na výrobu žiaroviek. Vlákno v 

žiarovkách bolo uchytené na drôte z niklu. Mriežku sme 

vyrobili z niklového drôtu, používaného u žiaroviek 

väčšieho výkonu. Anódu sme vyrobili rozvalcovaním 

niklovej mince. Na tesniace drôty zatavené do sploštenej 

časti nožičky sa použila platina. Elektródy boli pritavené 

ku sklenej vidlici, vedúcej do odsávanej banky a bola 

uvedená do činnosti výveva, pričom sa dosiahlo dostatočne 

vysoké vákuum. 

  Na obrázku je Inžinier Jan Bísek, ktorý sa veľkou mierou 



zaslúžil o výrobu elektrónok v Československu po I. sv. vojne.  Toto bolo urobené za 

studena a stiahnutie vyhrievacej skrinky bolo prevedené tak, aby odsávanie elektrónky boli 

rýchlo zohrievané, čo bola ďalšia úloha. Vákuum silno kleslo, a dlho trvalo, kým sa 

zlepšilo. Stupňovali sme teplotu na 400 °C, ktorá podľa údajov mala byť tak akurát, aby sa 

uvoľnili zbytky plynov a vlhkosť, usadená na stene banky. Elektrónka však u vyhrievania 

plameňom zmäkla a stena banky sa pod atmosférickým tlakom prevalila a náhlim vniknutím 

veľkého prúdu vzduchu praskla drahá ortuťová výveva.   A znova bolo po radosti. Našťastie 

sme mali výkres vývevy a tak náš fúkač skla urobil tri vývevy, z ktorých až druhá pracovala 

správne. Od tej doby sme používali počas celej doby iba vlastné prípravky, čím sme ušetrili 

veľa peňazí.  

  Často krát malá chyba, nepresnosť alebo roztrasené ruky pri dôležitom úkone viedli k 

porušeniu skla alebo inej príčine, ktorá celý postup pri odčerpávaní vzduchu z elektrónok 

skazila. 

 

  Takto sa muselo znova začať a pozornejšie pracovať a to bolo všetko, čo sa dalo vtedy 

robiť, aby sme sa dostali ďalej. 

 

  Na obrázku sú elektrónky z čias ich začiatkoch: zľava prvá a štvrtá elektrónka je trióda na 

príjem rádiových vĺn so žeraviacim napätím 4 volty a prúdom 0,6 A. Druhá v poradí je 

neskoršie prevedenie prijímacej triódy Mars. Ležiaca elektrónka je Mars so žeravením 3,7 

Volta a prúdom 0,06 A s tóriovým vláknom. Piata je dvojitá usmerňovacia dióda Mars. 

Tretia je vysielacia trióda Mars LV1 pre poľné rádiostanice TRD. 

 



  Každý večer sme v práci pokračovali a hlavne konečnú fázu odčerpávanie, na ktorej veľmi 

záležalo, sme si nechali až po práci v závode. Vtedy bol väčší pokoj a bol aj pravidelnejší 

tlak plynu a napätie v sieti. Keď sa ukázalo, že nie je náhoda, že sa nám podarí elektrónku 

dokončiť, požiadali sme prof. L. Šimka z Výskumného učení technického v Prahe o 

vyskúšanie a posudok pre naše výrobky. Až potom som nastúpil do Elektry akc., spoločnosť  

továreň na žiarovky, aby som sa oboznámil s technológiou výroby žiaroviek. V tom čase 

bola spoločnosť pod tlakom ostatných veľkých výrobcov žiaroviek a bol spor o rôzne 

patenty pri ich výrobe, ale po určitom čase sa dospelo k dohode. Ja som sa v tej dobe dostal 

ku práci na vysielacej stanici. Čoskoro po vyrobení prvých prijímacích elektrónok sa 

ukázalo, že pre vojenskú správu je rovnako potrebné vyrobiť i vysielacie elektrónky. Pustili 

sme sa i do tohto problému. Najskôr nás hnevalo, že po krátkom čase po zaradení 

elektrónky do vysielača buď dostali modrosvit alebo prasklo sklo. 

 

 

  V tom čase sme ešte nevedeli ako robiť internú skúšku vysielacej elektrónky a odberatelia 

sa zaujímali iba o to, aby elektrónka vo vysielači fungovala čo najdlhšie bez vážnejších 

porúch. Na obrázku je vidieť 

vysielacie elektrónky, vyrobené v 

prvých rokoch v závode Elektra pod 

označením Mars. Ležiaca elektrónka 

je elektrónka s výkonom 0,5 kW. 

Dve menšie vysielacie elektrónky 

Mars. Stojatá elektrónka je určená 

pre vysielač Huth s výkonom 0,5 kW. 

   

  Postavili sme si teda slušnú anténu 

na 20 metrový stožiar a pustili sme 

sa do stavby vysielača, pre stredné 

vlny. Vysielač pracoval dobre, pokiaľ 

sa nespálil zdroj jednosmerného 

prúdu s napätím 600 až 1000 voltov, 

alebo sa nezničila vysielacia 

elektrónka. Idylka skončila, keď 

komisia z úradu pre dohľad na 

vysielanie nezbalila všetko, čo 

patrilo k vysielaniu. Trvalo to 

niekoľko dní, kým sa nám podarilo 

presvedčiť jedného poslanca, že 

vývoj nemôže pokračovať bez 

možností skúšok. A okrem toho sme mali problémov dosť a jedným z nich bolo i sklo. Bolo 

problémom vyrobiť sklo vhodné na vysielacie elektrónky, ale nové požiadavky poburovali 

sklárov. Nakoniec sme museli doviesť sklo na vysielacie elektrónky z Rakúska a žiaľ i po II. 

sv. vojne sa muselo toto sklo dovážať. 

 

  Po zjednotení značenia v roku 1935 sa začali presadzovať vo výrobe rady A a C. Postupne 

sa elektrónky zmenšovali a červená a E rada spolu s nástupom elektrónok Philips s menom 

Minivatt v roku 1936 znamenala i zmenšenie výkonu potrebného ku žeraveniu elektrónok. 

Menšie rozmery systému a prívody k ním umožnili používať tieto elektrónky i pre príjem 



krátkych vĺn, ktoré začali používať i rozhlasové stanice. Pre prijímače do automobilov sa 

začali vyrábať elektrónky so žeravením 6,3 Volta ako rada E a tie sa čoskoro rozšírili i do 

prijímačov napájaných zo striedavej siete. V roku 1935 sa v USA objavili prvé elektrónky, 

ktoré indikovali naladenie jednotlivých staníc tzv. magické oko, pod typovým označením  

 6E5, a v Európe sa objavili až v roku 1937 pod označením AM1, ale už o rok neskoršie sa 

začali vyrábať pod označením EM4, ktorá mala dvojakú citlivosť. Od roku 1938 sa tento 

indikátor vyladenia objavoval prakticky u všetkých typov rádioprijímačov.  

 

   Kovové elektrónky 

 

  Stále vyššie výkony vysielačov vyžadovali výkonnejšie elektrónky a vysoké výkony niesli 

so sebou záťaž v podobe vyšších teplôt. Nebezpečne vysoké teplo z anód bolo nutné 

odviesť, a preto do výroby elektrónok sa začal zavádzať nový konštrukčný prvok chladič,  

 

  ktorý bol vyrobený z kovu. Boli to oceľové časti elektrónky, ktorými prúdilo účinné 

chladiace médium, najčastejšie destilovaná voda alebo prúd vzduchu. Myšlienka nahradiť 

krehké sklo pevným kovom sa stal 

skutočnosťou iba z polovice vo Francúzsku, 

keď v roku 1928 vyrobili celokovovú priamo 

žeravenú triódu s označením TM2 so 

štvorkolíkovou päticou a žeraviace napätie 

bolo 4 volty. Francúzska elektrónka je obalená 

oceľovým šedo lakovaným klobúčikom s 

nápismi. Plechový obal sám o sebe nie je 

vzduchotesný, iba chráni sklenenú banku a 

kolíky z pätice vychádzajú z pertinaxovej 

platne zalisovanej na spodnej časti kovového 

puzdra. Podobné parametre mali i neskoršie vyrobený elektrónky 

Philips A 409 alebo A 415. 

  Príchod amerických AM ( All – Metal Vacuum Tubes ) s oktalovou päticou na trh nebol tak 

jednoduchý, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Po niekoľkoročnom spore o pravosť patentov 

v rôznych súdnych sporoch sa 

napokon v roku 1932 ukončil. 

Toto spôsobilo zbytočné 

oneskorenie vývoja a zavedenie 

sériovej výroby. Počas týchto 

sporov uviedla na trh v Anglicku 

elektrónku od firmy General 

Electric pod názvom CATCIN ( 

Cooled – Anode – Transmiter  +  

KIN ). Bola to zmenšenina 

veľkých vysielacích elektrónok 

chladených vodou alebo 

vzduchom. Táto novinka 

sľubovala niektoré výhody. 

Okrem nerozbitného malého 

obalu i dokonalé tesnenie, ktoré 

tvorilo perforované puzdro, ktoré 



súčasne tvorilo anódu a bolo pod napätím. Vo vnútri sa konštrukcia neobišla bez sklených 

častí, na ktoré boli napájané medené časti systému elektród a pre nárazmi boli chránené 

gumovými výplňami. Výroba CATKIN sa však neosvedčila a po určitom čase bola 

pozastavená ich výroba. 

  V Amerike i napriek sporom sa 7. 9. 1933 dostal na preskúšanie prvý model AM oktalovej 

elektrónky od RCA a v tej dobe sa i v laboratóriách GE zrodila verzia AM, pod označením 

tzv. „večnej elektrónky“, bez pätice, ktorá by bola svojimi prívodnými drôtmi pripojená 

priamo do obvodu, podobne ako sa to robilo s tranzistormi a integrovanými obvodmi.  

  Prvého apríla 1935 boli na výstave IRE v New Yorku predstavené verejnosti americké 

celokovové AM elektrónky s oktalovou päticou.  

 

  Ich oceľová banka nebola na rozdiel od CATKIN pod napätím, ale opačne bola spojená s 

kostrou prístroja. Projekt bol sprevádzaný reklamnou kampaňou a vyšiel z laboratórií RCA 

a GE. Na jeseň 1935 začali továrne RCA a GE dodávať tieto elektrónky vo veľkých sériách. 

  Výsledky skúšok s AM elektrónkami boli tak 

dobré, že sa RCA v januári 1935 rozhodla 

zaviesť AM elektrónky s oktalovou päticou do 

vývojového programu v ich rádioprijímačoch. V 

januári sa zaviedli do sériovej výroby. Vyriešila 

sa i technológia zvárania pätice s bankou a 

technológia FERNICO, výroba kovových 

prechodov pätice z kovovej zliatiny o rovnakej 

tepelnej rozťažnosti ako má sklo. Duté 

priechodky z materiálu FERNICO je zliatina 

FERum + Niccolum + Cobaltum, teda železo + 

nikel + kobalt. Túto technológiu prevzala i 

nemecká firma Telefunken pri výrobe svojich 

celokovových elektrónok. 

  Na obrázku je AM elektrónka RCA a GE s 

FERNICO priechodkami. 

  V roku 1933 prišiel pracovník z vývoja 

elektrónok v RCA George Rose s nápadom opustiť technológiu lisovanej sklenej nohy ako 

základu pre konštrukciu systému a miesto toho použiť sklené dno v tvare plochého kotúča, 

do ktorého by boli zatavené prívodné drôty rozmiestnené po obvode do kružnice. 

  Nad nimi je umiestnený elektródový systém, ktorý by bol k prívodným drôtom privarený. 

Takto by sa zasunul do sklenej banky a tá by sa jednoducho zatavila do okrajov základného 

kotúča. Týmto spôsobom boli neskoršie vyrábané loktálove, Rimlock a všetky miniatúrne 

celo sklenené elektrónky na celom svete. 

  Krátko nato vyvinul T. M. Schrader z RCA dodnes známu oktalovu päticu so stredovým 

vodiacim kľúčom a s ôsmimi kolíkmi systematicky usporiadané do kruhu, pričom 

nezapojené kolíky sa zvykli vynechať.  

  RCA ponúkala kolekciu AM v roku 1935, ktorá obsahovala desať typov elektrónok. 

      5Z4 – nepriamo žeravená usmerňovacia dióda so žeravením 5 voltov 

      6A8 – pentagridový konvertor  so žeraviacim napätím 6,3 Volta 

      6C5 – trióda s nízkym zosilňovacím činiteľom 

      6F5 – trióda s vysokým zosilňovacím činiteľom 

      6F6 – koncová pentóda 

      6H6 – VF dvojcestná dióda so žeraviacim napätím 5 voltov 



      6J7 – VF pentóda 

      6K7 – VF pentóda – selktóda 

      6L7 – hexoda 

      6D5 – koncová trióda, ale do sériovej výroby sa nedostala 

 

  V rokoch 1936 až 1938 sa ponuka rozšírila o ďalšie typy, ktoré otvárali vo vývoji 

rádiotechniky ďalšie možnosti pri vývoji nových obvodov. 

     25A6, 25L6 a 25Z6  boli to nové oktalové so žeraviacim napätím 25 voltov a 0,3 A 

     6N7 – dvojitá koncová trióda pre triedu B 

 

 

     6X5 – usmerňovacia dvojcestná dióda pre menšie sieťové rádioprijímače 

     5W4 – priamo žeravená usmerňovacia dvojcestná dióda menšieho výkonu ako 5Z4 

     5T4 – silnejšia usmerňovacia elektrónka podobná 5U4G, ale celokovová 

     6L6 – zväzková tetroda, koncová elektrónka, prvá veľkosériová a svetovo úspešná 

     6K8 – trióda – hexoda s horizontálnym uložením systému 

 

  AM oktalové elektrónky boli spočiatku vyrábané technológiou vyvinutou u firmy GE s 

kovovým spodkom, v ktorom boli navarené už spomínané FERNICO priechodky, skrze 

ktoré viedli prívodné drôty utesnené kvapkou skla. V druhej polovici roka 1936 sa ukázalo, 

že technológia FERNICO je príliš drahá, a tak sa začal používať tanier z lisovaného skla, 

technológia vyvinutá pred dvoma rokmi, ktorú začala používať už bežne RCA vo svojich 

Bullet elektrónkach. Nasledovala pokusná séria s viac ako 100 000 kusov elektrónok a 

výsledky boli priaznivé a od marca 1937 nahradila technológiu FERNICO. S odstránením 

celokovového dna vznikli obavy, či bude tienenie systému rovnako dokonalé, ale i s týmto 

problémom sa vývojári z RCA vyrovnali. Náklady na výrobu pätice klesli o viac ako 60 % a 

toto opatrenie bolo vnímané aj ako záchranné pre AM oktalové elektrónky i keď už neboli 

čisto kovové. Tejto technológii sa hovorilo MG (Metal +  Glass) elektrónky. Boli to 

sklenené elektrónky zapuzdrené vo vákuovo netesnom kovovom kryte, ktorý imitoval 

konštrukciu AM (All – Metal) elektrónky. 



 

  Na obrázku je vidieť zľava kovovú elektrónku firmy Telefunken AF3, vedľa je zväzková  

tetroda 6L6 s výkonom 10 W, 6N7 dvojitá trióda s výkonom 5 W, VF pentóda 6K7 a 6H6. 

 

  Na konci roka 1938 sa na trhu začínajú objavovať sklenené elektrónky, ktorých 

prednosťou je v porovnaní s AM typmi menšie rozmery, krátke prívody s minimálnou 

kapacitou a indukčnosťou a predovšetkým nižšími výrobnými nákladmi.  

  Neskôr sa objavili oktalové Bantam elektrónky, s označením GT ( Glas  - Tubular), pod  

 

 

 označením napr. 6K7GT so skrátenou vnútornou lisovanou sklenenou nohou, podľa 

európskeho vzoru červených elektrónok od firmy Philips. V roku 1939 prišli na trh celo 

sklenené loktalové elektrónky od firmy Sylvania so spodnou časťou z lisovaného skla a v 

krátkom čase oktalové Bantam elektrónky, taktiež s lisovaným skleneným spodkom.  

  V roku 1938 boli zavedené na trh v Nemecku, nemecké oceľové elektrónky, ktoré sa od 

tých amerických podstatne odlišovali a označovali sa ako „KE“ (Kompaktné kovové) v 

katalógu firmy Telefunken. Nástup nemeckých oceľových elektrónok KE predchádzala 

mohutná propaganda v štýle nemeckej politiky, lebo všetko nemecké bolo najdokonalejšie. 

Pritom bolo zamlčané, že KE boli priamo prevzaté z technológie AM od RCA a GE. Je 

pravda, že nemecké KE majú ako prvé všetky prívody na spodnej strane. To sa dosiahlo 

zmenou orientácie osy elektródového systému a u nemeckých KE bol systém umiestnený 

ležato, teda horizontálne k rovine kovového dna. Tým sa znížia výška, ale zväčšila sa 

základná doska. 



 

  Na obrázku je nemecká KE v reze : pod číslom 1 je základná doska , 2 pätica, 3 prechodky 

FERNICO, 4 tesniace kvapky skla, (molybdénové sklo), 5 pripojovací drôt, 6 ležatý systém, 

7 sľudové opierky, 8 plechové opierky, 9 oceľová banka, 10 geter, 11 ochranný plech, 12 

vyústenie odvzdušňovacej trúbky, 13 vodiaci kľúč, 14 kolíky. 

 

  Zmenšenie výšky KE v porovnaní s americkými AM oktalmi nebolo až tak významné, ale 

zväčšenie plochy u KE bolo dosť výrazné  14,52 cm
2
 voči americkým 8,19 cm

2
. Pre KE 

bola vyvinutá nová osem kolíková pätica so stredovým vodiacim kľúčom, neskoršie bola 

označovaná ako pätica „T“. 

 

 

  Nemecký vývojový tým predviedol síce nie početnú radu elektrónok, ale zato tieto typy sa 

vzájomne korešpondovali svojimi parametrami tak, že sa mohli konštruovať jednoduché i 

zložité elektronické zariadenia. Ponúkaná rada obsahovala modely : EB11, EBC11, EBF11, 

ECH11, EDD11, EF11, EF12, EF13 a UBF11. Tejto rade sa hovorilo „Harmonická séria“, 

lebo mal rovnaké rozmery. Telefunken bol v Nemecku takmer monopolným výrobcom 

elektrónok a bol dotovaný štátom, preto si mohol dovoliť vyrábať drahšie kovové 

elektrónky. Neskoršie boli doplnené T päticou, ale v sklenenom prevedení ako koncové 

pentódy EL11, EL12, kombinované ECL11, UCL11, VCL11 a usmerňovacie diódy AZ11, 

AZ12 a kontrolka vyladenia EFM11. 

  V roku 1934 uviedli dvaja najväčší výrobcovia elektrónok v Európe Philips a Telefunken 

na európsky trh elektrónky s lamelovou päticou „P“ so žeraviacim napätím 4 volty série A a 

série C so žeraviacim prúdom 0,2 A. O dva roky neskoršie prišiel Philips s novou 

elektrónkou, ktorú poznáme pod označením „červená séria E“, ktorá bola vybavená 



lamelovou päticou. Prívlastok dostali podľa farby nastriekaného laku. Žeraviace napätie 

nových elektrónok je 6,3 Volta, ktoré bolo vhodné i pre použitie v automobiloch, lebo 

napätie batérií v autách malo 6 voltov. Pred zosilňovacie elektrónky mali žeraviaci prúd 0,2 

A, čo umožnilo ich použitie v univerzálnych prístrojov v kombinácii s elektrónkami série C. 

  Vďaka veľmi krátkemu spodku z lisovaného skla boli červené elektrónky omnoho menšie 

a z rady A a C, a mali i menšie vývody a vykazovali lepšie elektrické vlastnosti a v 

porovnaní s americkými mali nižší žeraviaci výkon. Dávali pádnu odpoveď celokovovým 

AM od RCA a je pravdepodobné, že boli vzorom pre americké GT elektrónky, ktoré prišli 

na svet v roku 1938.  

  Telefunken vzhľadom na politickú izolovanosť voči zahraničným výrobcom pokračoval vo 

výrobe technologicky zastaraných sérii A a C. Usilovne pracoval na vývoji vlastných KE 

celokovových elektrónok i napriek tomu, že počas dvoch rokov neponúkol lepšie elektrónky 

ako bola červená séria. 

  Základná červená séria z roku 1936 ponúkala typy: EK2, EF5, EF6, EB4, EBC3, EL2, 

EL3, EL5, EZ2 a EZ3. V roku 1937 pribudli typy: EBL1, EH2, EM1 a EZ4. V roku 1938 sa 

vyrábali typy: EAB1, EBF2, EE1, EF9, EFM1, EK3, EL6 a ELL1 a neskoršie k ním 

pribudli ECH3, ECH4, ECF1 a EM4. 

  Charakteristiky červených elektrónok Philips a nemeckých KE boli veľmi podobné a je 

pravdepodobné, že červená séria sa stala vzorom pre nemecké KE. Nemecké pred 

zosilňovacie elektrónky mali rovnaké žeraviace napätie 6,3 Volta s prúdom 0,2 A.  

  Počas vojnových rokov sa vývoj Philips a Telefunken uberal každý vlastnou cestou. Vývoj 

v Telefunken ponúkol sadu elektrónok v rokoch 1939 až 1940 typy: ECH11, EBF11,ECL11 

a AZ11, univerzálnu sériu UCH11, UBF11, UCL11 a UY11, ktoré dovoľovali vytvoriť 

obvody superheterodyn v jednoduchšom prevedení.  

  Philips v rovnakom období ponúkal na trhu typy: ECF1 a ECH4, ktoré boli ešte lepšie ako 

tie od Telefunken, a to nielen výkonovo ale i univerzálnosťou vďaka oddelenej riadiacej 

mriežky triódy mimo zmiešavač. Takto mohli byť v superheterodyn zapojené iba štyri 

elektrónky 2x ECL1, EBL a AZ1. Séria s vodiacim kľúčom sa u Philips objavila v roku 

1941 s loktal elektrónkami E21 a U21 s celo skleneným prevedením. Prvé superheterodyn 

rádio, ktoré obsahovalo loktal U21 bolo slávne „Philetta“, prezývaná „Komisbrott“ (chlieb 

komisár). U nás v Československu sa tieto elektrónky osádzali ešte do rádioprijímačov 

Talisman 308 – D v roku 1958. 

  Keby sme nespomenuli nemeckú firmu,HESCHO, ktorá predviedla na konci 30. rokov  

 

 

  kompaktnú elektrónku z keramiky, nebolo by to spravodlivé. Firma bola založená na 

začiatku 30. rokov v malom meste Hermsdorf u Gery v Durynsku, pod obchodným názvom, 

Hermsdorf – Schomburg – Isolatorengeselschaft skrátene HESCHO.  



 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  Na obrázku je vidieť v pravo keramickú elektrónku z roku 1939 od firmy HESCHO. 

Zaoberala sa VF keramikou. Vyvinula veľmi dobrú technológiu, pretože výrobky po 

vypálení sa vyznačovali dobrou izoláciou VF i vysokou pevnosťou a trvanlivosťou. 

  Možno ku koncu 30. rokov bola inšpirovaná propagandou KE celokovových elektrónok, a 

tak už v roku 1939 predviedla na výstave Funkausstelung revolučný projekt, úplne 

keramickú elektrónku. Je samozrejme, že systém elektrónky bol z kovu a z keramiky bola 

banka a pätica. Ešte pozoruhodnejší bol návrh celo keramickej elektrónky v tvare kocky s 

označením VK12 a znakom, v ktorom boli tri trojuholníky nad sebou ako vianočný 

stromček. V roku 1945 sa HESCHO dostalo pod sovietsku správu s názvom „Keramisches 

Werk HESCHO – KAHLE in der SAG“, posledné SAG znamenalo (Sowjetische Aktien 

Geselschaft). Tento neveľký závod bol navrátený do rúk nemeckého vedenia až po siedmich 

rokoch. 

  Firma Philips predstavila v roku 1947 prvú sériu elektrónok „Rimlock“ ( Rim – obruba, 

lock – zámok) niečo ako bočný kľúč. Tieto celosklenené elektrónky mali priemer 22 mm a 

celkovú výšku 60 až 80 mm. V Nemecku sa podobné elektrónky Rimlock objavili v ponuke 

firmy Valvo v rokoch 1949 až 1950.  

  Oceľové dno bolo konečne nahradené i u nemeckých elektrónok a ich výroba bola 

zahájená v roku 1947 v bývalom závode Telefunken – Gräte und Röhrenwerk Erfurt a v 

roku 1950 bola preložená do obnoveného závodu v Mülhausen a podľa údajov J. Roschy, sa 

elektrónky FG 138, a H. Börner,  FG 119 vyrábali ešte do polovice 60. rokov. Do roku 1950 

boli banky striekané matným strieborným lakom a neskoršie tmavo šedým lakom. Prvé 

sklené + oceľové elektrónky KE značili nápisom Telefunken prípadne s dodatkom 

„RöWErf“. V roku 1947 až 1948 bol symbol Telefunken zmenený na „Funkweker Erfurt“ a 

neskoršie sa zmenil na „WEB – E“ alebo na „WEB – RFT“. Na výrobu KE zo skla prešla i 

firma Lorenz a od roku 1947 už dodávala kompletnú sériu U11. Výrobu však ukončila a 

začala vyrábať loktalové elektrónky série U21 a E21.  

  V Rakúsku sa vyrábali KE tak, že elektrónka bola skutočne oceľová, ale pod oceľovým 



krytom bola menšia sklenená banka so systémom elektród a produkovala ich firma 

TUNGSRAM s nápisom „WIEN“.  

 

 

       Výrobný proces oceľovej KE od firmy Telefunken. 

 

  Výrobný proces začal osadením prechodových nitov na základnej doske. Do prechodov 

boli vtiahnuté drôty z legovanej zliatiny FERNICO a prechody utesnené roztavenými 

kvapkami špeciálneho skla. Takto pripravené základy elektrónky boli prevezené na ďalšie 

pracovisko, kde boli pripravené oceľové banky s vyrazenými firemnými znakmi a typom 

elektrónky. Neskoršie sa tieto znaky nerazili ale nastriekali na povrch banky farbou. 

Preskúšané systémy sa najskôr vyfúkali stlačeným vzduchom, aby sa odstránili cudzie 

telieska a nečistoty. Tie by mohli neskoršie pri žíhaní zuhoľnatieť a spôsobiť skrat alebo 

poruchy v prístroji.  

  Vákuovanie sa robilo na čerpacích automatoch. Výveva pracovala v presne stanovených 

intervaloch 7 až 12 sekúnd a vzduch z banky bol postupne odčerpávaný. Súčasne boli banky 

elektrónky zohriate až do červena, ale temeno banky bolo pritom intenzívne chladené 

vzduchom, aby sa neodčerpal geter, ktorého činnosť mala byť aktivovaná neskoršie. 

Chladenie pritom bránilo poškodeniu priechodiek a drôtu, na ktoré majú byť pripojené 

kolíky pätice. Súčasne s pripojením žeraviaceho prúdu sa zohrievala katóda, karbony na 

povrchu katódy sa premenia na oxidy a katóda sa rovnako zbaví plynov. Ide o proces 

žíhania. 

 

    Na obrázku je vidieť rozloženú KE elektrónku a niektoré úseky jej montáže. 

 

  V závere tohto procesu sa zamení funkcia horákov a zohrieva sa temeno banky a boky 

plášťa sa chladia vzduchom. Dochádza k odparovaniu tabletky getra. Po odparení sa 

mechanickým stlačením uzavrie odčerpávacia trubička a uzatvorí sa elektrickým zváraním, 

a prečnievajúci koniec trubičky sa odstrihne. Aby sa odparený geter neskondenzoval na 

sklených izolačných prvkoch systému, je vo vnútri banky nad systémom umiestnená miska 

tepelného tienenia. Podávací mechanizmus dopraví ešte horúcu elektrónku k optickej 

kontrole, dokonalosti uzavretej odsávacej trubičky a pocínovanie prívodných drôtov 

vyčnievajúcich zo základnej dosky a pripravené ku spájkovaniu do kolíkov pätice.  

  Montáž pätice pozostáva zo strojového skrátenia prívodných drôtov, nasadenie a fixácia 

kolíkov pätice a prepojenie. Spájkovanie sa uskutočňuje v automate s cínovým kúpeľom, 



pričom hladina cínu rytmicky klesá a stúpa. Hĺbka ponorenia kolíkov do cínového kúpeľa 

bola presne meraná s cieľom usporiť cín, ale i s ohľadom na spoľahlivosť spájkovania. 

Potom sa elektricky skúšali na jednoduchom skúšobnom zariadení. Jednoduchá skúška 

vylúči prípadné medzi elektródové skraty. Touto skúškou bola ukončená mechanická časť  

 

  výroby elektrónky. Ďalším postupom bolo „umelé starnutie“. Tu dochádzalo ku 

konečnému odplyneniu systému, odkysličeniu katódy a homogenita elektrónovej emisie. 

Elektrónky sú umiestnené do rámu meracieho stola, v ktorom sú zásuvky rôznych typov 

elektrónok s rôznym žeraviacim a anódovým napätím a prúdom, ktoré pôsobí v časových 

úsekoch od niekoľkých minút až do jednej hodiny, podľa typu elektrónky.  

  Na meracom stole v ráme usadená elektrónka je podrobovaná predpísaným prevádzkovým 

hodnotám i rezonančnej krivke mikro fonického efektu elektrónky, ktoré robili pri 

vibráciách a pri klepaní po 

elektrónke.  

  Elektrónky boli roztriedené 

podľa výsledkov merania. Zlé sa 

vrátili späť do výroby podľa 

stanovenej možnosti opravy 

závady. Dobré elektrónky 

putovali na striekanie, kde bola 

banka označená povrchovým 

lakom. Striekanie laku bolo 

automatické na kruhovom 

karusely a potom boli v sušiacom 

tunely. Hodinový výkon tohto 

pracoviska dosahoval 1050 kusov 

elektrónok.  

  Potom bola oceľová elektrónka 

pripravená na zabalenie do 

kartónových obalov s popisom ich údajov. Nasledovala expedícia k ďalším výrobcom 

elektroniky alebo do predajní. Na obrázku sú kovové elektrónky so sklenou päticou od 

firmy RFT po roku 1949.  

 

  Elektrónka 6V6 je zväzková výkonová tetroda s oktalovou päticou, ktorá bola uvedená 9. 

novembra 1936 pod označením 6V6G firmou Ken – Rad Tube & Lamp Corporation. V 

decembri ju pod označením 6V6 uviedla spoločnosť Raytheon. 



   Na obrázku je vidieť rôzne rozmery elektrónky 6V6, 6V6G a 6V6GT. 

 

 

  Elektrónka vychádzala z konštrukcie 6L6, ktorá sa objavila v júni 1936, ale svojím 

výkonom bola vhodnejšie ako koncový zosilňovač do rádioprijímačov. Tieto elektrónky boli 

vyrobené ešte celé zo skla. V januári 1937 ohlásila Hygrade Sylvania Corporation 

elektrónku 6V6 v kovovom prevedení. RCA uviedla  elektrónku 6V6 13. júla 1937 v 

kovovom vyhotovení, ktoré od 1. apríla 1935 presadzovali štyria najväčší výrobcovia 

elektrónok v USA. V predaji sa sklené a kovové elektrónky 6V6 a 6V6G držali približne na 

rovnakej cene, ale v roku 1940 bola výroba 6V6G nahradená typom 6V6GT s päticou s 

deviatimi kolíkmi.  

 

   Na obrázku je vidieť elektrónka 6V6 s oktalovou päticou od rôznych výrobcov. 

 

  V roku 1943, sa zistilo, že celokovová výroba voči GT je takmer dvakrát drahšia. Tento 



rozdiel zostal konštantný až do ukončenia veľkosériovej výroby elektrónok v roku 1970. 

  V dnešnej dobe ani po osemdesiatich rokoch si stále 

zachováva pôvodné charakteristiky a má jednu z najdlhších 

životov z elektronických súčiastok. Používa sa najmä v 

gitarových zosilňovačoch Gibson GA10, Fender, Champ, 

Princeton a Deluxe, u ktorých výkon prevyšuje jej 

štandardné parametre. Prvé elektrónky 6V6G mali výkon 

5W a v dvojici 14W. V dnešných gitarových zosilňovačoch 

s anódovým napätím 400 V dodávajú výkon 20W RMS a 

40W hudobný a pri napätí 490 V až 30W RMS. Na obrázku 

je vidieť zapojenie na jednotlivých kolíkoch: 1 kostra – 

uzemnenie, 2 a 7 žeravenie, 3 anóda, 4 tieniaca mriežka, 5 

riadiaca mriežka, 8 katóda. 

 

   

 

          Výskum a vývoj elektrónok v spoločnosti Philips od roku 1920 až do 1945. 

 

  Spoločnosť založil Gerard Philips v roku 1891. Gerard 

pochádzal z rodiny podnikateľov. Jeho otec bol bankárom, 

ale prevádzkoval aj obchod s tabakom, praženie kávy, 

továreň na spracovanie bavlny a plynáreň. Gerardov záujem 

bol však zameraný do oblasti technológie. V roku 1883 

promoval na Fakulte strojného inžinierstva v Belfte, a o 

niekoľko rokov dohliadal na inštalácii elektrického 

osvetlenia na parníku „Princ Willem Oranžský“ v Glasgowe. 

Počas tohto výletu do Škótska prišiel do kontaktu so 

slávnym  Thomson. Z Thomson zostal po dobu jedného 

roka, a počas tejto doby sa naučil všetko, čo sa dalo 

dozvedieť o elektrine.  

  Po návrate do Holandska, Gerard vyvinul svoju vlastnú 

technológiu na výrobu žiaroviek. S finančnou podporou od 

svojho otca kúpil malú továreň v dedinke Eindhoven, a v 

roku 1891 založil firmu „Philips & Co.“ Prvé roky neboli 

jednoduché pre firmu Philips. Tvrdá konkurencia medzi 

výrobcami žiaroviek si vyžiadala od Gerarda opatrenie v 

podobe zníženia cien a zvýšenie produkcie. Gerard urobil 

šikovný ťah, keď seba uviedol ako hlavného inžiniera vo 

výrobe a svojho brata Antona poveril funkciou obchodného 

riaditeľa. Dohromady tvorili dobrý pár, v ktorom Anton sa 

snažil predať viac žiaroviek, než ich mohli v závode 

vyrobiť. Obchod prekvital a vedľa starej továrne sa postavila 

nová väčšia budova a Philips rástol do veľkosti. 

  V roku 1900, menej ako za desať rokov po svojom 

založení, produkcia dosahuje 3 milióny žiaroviek ročne, čo 

robilo z firmy Philips jedného z najväčších výrobcov 

žiaroviek. V roku 1910 mala firma 2000 zamestnancov a je 

najväčším súkromným podnikom v Holandsku. Spoločnosť 



General Electric prináša vo výrobe žiaroviek novinky: tvarovateľné volfrámové vlákno a 

žiarovky plnené plynom. Inžinieri v Eindhoven sú zaskočení a tak Philips je nútený kúpiť 

potrebné vybavenie a licencie. Táto technológia sa rýchlo zaviedla a v krátkom čase 

argónom plnené žiarovky Philips boli ešte lepšie ako od GE. 

  Gerard a Anton si uvedomili, že inovácie od spoločnosti GE boli výsledkom základného 

fyzikálneho výskumu. V tej dobe dosiahol počet zamestnancov 3500 a spoločnosť sa chystá 

na 25. výročie založenia. Bratia uvažujú, že pre spoločnosť je nevyhnutné zriadiť vlastnú 

základňu výskumného programu a dali do novín požiadavku na prijatie doktora fyziky a 

vedca. Medzi uchádzačmi bol i Gilles Holst. Holst robil doktorát pod vedením profesora 

Kamerling Ohnes. Ohnes bol prvý, kto skvapalnil hélium a objavil dobrú vodivosť ortuti, za 

ktorú získal Nobelovu cenu za fyziku v roku 1913. Po krátkom pohovore bol Holst prijatý, a 

pustil sa do zriaďovania laboratória. V roku 1914 Philips Research, alebo „NatLab“, ako 

bolo známe v Eindhoven bolo založené a dané do prevádzky.  

 

 

  NatLab je skratka pre „Natuurkundin Laboratorium“ alebo Physics Laboratory. 

  Holst začal svoju prácu skúmaním elektrického osvetlenia 

a všetkého, čo sním súvisí. Výsledky jeho štúdie bolo 

zverejnené v malej knižke pod názvom „Lichtbronnen en 

zajac eigenschappen“ ( elektrické svetelné zdroje a ich 

vlastností). Dochádza k záveru, že je to už príliš neskoro 

vykonávať základný výskum s umelým osvetlením. Dozrel 

čas na prácu na novom zdroji elektrického svetla : výbojky. 

Výbojky boli v roku 1914 úplne novým a neznámym 

osvetľovacím zariadením. Dokonca i samotný tlejivý výboj 

bol javom, ktorý doteraz nebol dostatočne známy. 

  Philips Research zohrá obrovskú úlohu v používaní 

plynových výbojov, medzi ktoré patrí Tungstenová 

oblúková lampa, vysokotlakové ortuťové a sodíkové 

výbojky, fluorescenčné svetelné trubice, gettering, teórie o 

zmiešavaní plynov a nových technológii bolo ešte viacej.  

  V pokojný letný večer v auguste 1917, uprostred I. sv. 

vojny, malá nemecká Seaplane urobila núdzové pristátie v 

holandských pobrežných vodách na severe Holandska. Keď holandskí vojenskí činitelia 

zachránili lietadlo, tak objavili niečo, čomu sa hovorilo rádio. Ako sa ukázalo, bola to 

celkom výkonná rádiostanica, ktorá bola osadená dvomi EVN 94 elektrónkami Telefunken, 

zapojené v kaskáde.  



  Na obrázku je priekopník vo verejnom rozhlasovom vysielaní v Holandsku. 

 

 

  Vojenskí úradníci poverili kapitána De Blauwe zhotovením niekoľkých podobných 

rádiostaníc. Na zhotovenie elektrónok sa De Blauwe obrátil na najväčšieho výrobcu 

žiaroviek Philips. Dohodol si stretnutie s Gillest Holst. Holst zdvorilo prijal De Blauwe v 

Eindhoven a vypočul si jeho príbeh s prosbou o výrobu elektrónok. Hoci bol Holst 

naklonený tejto myšlienke, ale mal obavy z reakcie Gerarda Philips, ktorý považoval rádia a 

elektrónky iba za hračky pre armádu a nevyhovel požiadavke. Sklamaný kapitán sa obrátil 

na iného výrobcu žiaroviek v Holandsku v Utrechte v Metaaldraadlampenfabriek, ktorí mu 

boli ochotní pomôcť a o pár týždňov neskôr boli prvé elektrónky v Holandsku vyrobené a 

dodané De Blauwe. 

  Pri vývoji rozhlasu, ako ho poznáme dnes, zohrali rádioamatéri dôležitú úlohu. Ukončenie 

I. sv. vojny, počas ktorej bolo zakázané vysielanie i počúvanie rádia a spopularizovalo sa 

vďaka amatérom. V tom čase bolo rádiové vysielané iba vo forme Morse abecedy. Prenos 

reči a hudby bolo v tej dobe prakticky nedostupné. Toto trápilo holandského rozhlasového 

priekopníka „Hans Henricus Schotanus a Stering Idzerda“. Idzerda bol elektrotechnický 

inžinier a horlivý rádioamatér. Už počas vojny spustil malé bezdrôtové zariadenie a 

poradenstvo z agentúry v Haagu, a to predovšetkým vykonávať opravy zariadenia pre 

armádu. Po ukončení I. sv. vojny premenoval zariadenie na „Nederlandsche Radio – 

Industrie“. Jeho snom bolo stavať a predávať rádioprijímače pre civilistov. Vzhľadom k 

tomu, že nebolo čo počúvať, mal v úmysle kupujúcim jeho rádioprijímačov poskytnúť 

zaujímavé relácie, ktoré by sa skladali zo správ, hudby a rozhlasových hier, ktoré by 

vysielala jeho spoločnosť v Haagu. 

  Na svoju realizáciu nutne potreboval elektrónky do rádioprijímačov, ale i do vysielačov. 



Obrátil sa v Utrechte o poskytnutie elektrónok, ale nemohli mu elektrónky poskytnúť, lebo 

podpísali zmluvu o utajení s ministerstvom vojny. Idzerda sa v nádeji obrátil na firmu 

Philips. Podarilo sa mu presvedčiť Gerarda Philips, že výroba elektrónok bude 

ekonomickým prínosom pre firmu. Elektrónky sa propagovali pod menom „Ideezet lamps“, 

a v reklame na „Radio Nieuws“ z januára 1919, Idzerda hrdo oznamuje, že už sa predalo 

1450 elektrónok. Firma Philips začala vyrábať aj niekoľko vysielacích elektrónok a v 

auguste toho istého roka prebehli prvé vysielania zo stanice Idzerda, ktorej vysielací výkon 

nepresiahol 20 W a bolo ju počuť do okruhu 60 km okolo Haagu. Dňa 5. novembra 1919, 

Idzerda v miestnych novinách oznamoval verejné hudobné vysielanie na nasledujúci štvrtok 

medzi ôsmou a jedenástou. Je to svetová premiéra, pretože ide o prvé verejné rozhlasové 

vysielanie. 

 Prvé roky bola výroba prijímacích elektrónok takmer bezvýznamná v porovnaní s výrobou 

žiaroviek. Lepšia situácia bola vo výrobe röntgenových trubíc a vysielacích elektrónok. V 

prvých rokoch 1920 až 1922, si Holst pri svojich návštevách v továrni na fúkanie skla, kde 

sa vyrábali banky žiaroviek všimol, že niektorí zo sklárov majú väčšie ťažkosti pri 

odstraňovaní banky od fúkacej trubice ako ostatní. Zistený problém sa rozhodol vyriešiť. 

Zistil, že problém spôsobujú trubice, ktoré sú zhotovené z liatiny chrómu a železa, ktoré 

majú takmer dokonalú priľnavosť a teplotné hodnoty 

ako sklo. Tento objav si dal patentovať a pre firmu 

Philips mal veľkú hodnotu, lebo mohli zhotoviť 

výkonné vysielacie elektrónky, u ktorých bola anóda 

chladená vodou a Metallix TMX – ray trubice.  

  Konečne v roku 1923 myšlienka verejného 

rozhlasového vysielania sa stáva skutočnosťou a dopyt 

po prijímacích elektrónkach prudko stúpol. 

Výrobcovia elektrónok, len ťažko pokryli dopyt, a 

Philips neďaleko centra v Eindhoven do nového 

závodu „de Emmasingel“ presunul výrobu 

rozhlasových elektrónok. 

 

  Kým v roku 1921 sa vyrobilo iba 320 rozhlasových 

elektrónok, v roku 1923 ich vyrábali 1000 kusov za 

deň. 

  V roku 1922 Gilest Holst priviedol do firmy 

„Balthasar van der Pol“, ktorý začal riadiť výskum a 

vývoj rozhlasových elektrónok. Van der Pol, pracoval 

pod vedením Thomsona i Fleminga v Anglicku a bol to 

geniálny vedec, ktorý v roku 1917 vo „Wireless World“ 

bol vyzdvihnutý ako osobnosť bezdrôtového sveta. Van 

der Pol, ako prvú úlohu spracoval na vláknach katódy 

potiahnuté oxidom kremíka. Doteraz bolo používané 

jednoduché volfrámové vlákno v rozhlasových 

elektrónkach. Z bežnými volfrámovými vláknami ak sa 

chcelo dosiahnuť dostatočne silné emisie elektrónov, 

museli byť vlákna zohrievané takmer do biela, takže 

rúrky elektrónok boli veľmi horúce a svietili. V 

laboratóriu vyvinuli povlak na volfrámové vlákno z bária 

a tória. Philips úspešne uviedla na trh tieto elektrónky v 



roku 1924 pod obchodným názvom „Miniwatt“. V tej dobe už deväť zo šestnástich 

výskumných pracovníkov pracovalo na rádiových elektrónkach.  

  V roku 1924 sa Bernard Tellegen pripojil ku skupine na vývoji rozhlasových elektrónok 

pod vedením van der Pol. Bernard mal 24 rokov a iba nedávno absolvoval vysokú školu. Za 

úlohu mal vyriešiť problém, ktorý vznikol z bezpečnostných dôvodov tým, že anóda v 

rozhlasových prijímacích elektrónkach bola obmedzená s prevádzkovým napätím do 250 

voltov. Pri týchto nižších napätiach bolo ťažko vytvoriť dostatočný výstupný výkon pre 

reproduktor s jednoduchou triódou. Trióda mala dva vážne nedostatky. V prvom rade to, že 

sa nespráva ako zdroj prúdu, inými slovami povedané, anódový prúd nielen, že sa zvyšuje s 

rastúcim napätím na mriežke, ale aj so zvyšujúcim sa anódovým napätím. Obmedzenie bolo 

i v maximálnom zosilnení a výstupný výkon elektrónky. V rovnakej dobe došlo i k silnej 

kapacitnej väzbe medzi anódou a mriežkou. Tieto Müllerové kapacity obmedzovali použiť 

elektrónky pri väčších frekvenciách. V roku 1915 bol nájdený liek na tento problém, keď 

Walter Schottky vložil medzi riadiacu mriežku a anódu ešte jednu mriežku. V tejto 

hybridnej podobe sa široko používalo pod označením „caacode“. Všeobecne sa elektrónky 

nazývali „tetroda“ a znamenali obrovské zlepšenie vo 

výkone, ale tiež mali nevýhodu. Elektróny urýchlené 

vysokým potenciálom na tieniacej mriežke bombardovali 

anódu a generovali sekundárne elektróny, ktoré znižovali 

účinnosť elektrónky. Tellegen študoval príčinu a prišiel s 

veľmi jednoduchým riešením. Jednoducho pridal ešte jednu 

mriežku, ktorá bola najbližšie k anóde. Táto mriežka bola 

spojená s nízkym potenciálom ako má napr. katóda. Takto 

nevýhody tetrody zmizli. Pentóda bola ideálne zosilňovacie 

zariadenie s vysokým zosilnením a schopnosťou poskytnúť 

vysoké výstupné výkony i pri relatívne nízkom napätí. 

 

  Tellegen a Holst požiadali o patent 14. decembra 1926. 

Ukázalo sa, že je najcennejším patentom spoločnosti 

Philips. V roku 1932, o niečo viac ako desať rokov po tom, 

čo sa objavili prvé vzorky elektrónok vo výskumnom 

laboratóriu Philips, vyrába svoj 100 milióntu elektrónku. 

  Popularita rozhlasu vzrástla, a to nezostalo bez 

povšimnutia Antona Philips, ktorý si prepočítal, že cena 

elektrónky pre rozhlasové prijímače sa pohybuje okolo 10 

guldenov, ale cena kompletného rádioprijímača stojí približne 

200 zlatých. Je to jasné, že výroba rádioprijímačov je veľmi 

výnosný obchod. Philips vyrábal elektrónky vo vysokej kvalite 

a mal vo výrobe vyhľadávané pentódy. Pre spoločnosť Philips to 

bolo v roku 1926 niečo ako revolúcia vo výrobe. Doposiaľ boli 

výrobcami súčiastok. Rádiový systém, a výrobný systém bude 

vyžadovať úplne odlišný prístup. Už od začiatku bolo jasné, že 

prijímač musí byť pre masovú výrobu a mal by byť spoľahlivý, 

ľahko ovládateľný, kvalitný a cenovo prístupný pre zákazníkov. 

Holst diskutoval na túto tému s van der Pol, ale ten osobne 

žiaden záujem o vývoj rádioprijímača. Holst pochopil situáciu a 

svoju pozornosť uprel na Ekko Oosterhuis, s požiadavkou na 

vývoj rádioprijímača v čo najkratšom čase. Holst bol príkladný 



v riadení Philips Research. Vytváral dobrú pracovnú atmosféru a mal nos na najlepších 

odborníkov. Určitú dobu skupina Oosterhuisa súťažila so skupinou van der Pol, ale skupina 

Oosterhuisa bola sústredená na vývoj malých jednoduchých rádioprijímačov, ale skupina 

van der Pol sa sústredila na vývoj „heterodynové prijímače“. Boli urobené i študijné cesty 

do RCA v USA na získanie skúsenosti so sériovou výrobou rádioprijímačov. Dôkladne sa 

vykonala k tomu, ako niečo tak zložité ako je rádioprijímač môže byť vo veľkom vyrábané s 

nekvalifikovanými pracovníkmi. Z vývojovej skupiny Oosterhuisa vyšiel produkt s 

označením 2501, v Holandsku prezývaný ako „bochník chleba“. Rádioprijímač obsahoval 

iba tri elektrónky a v konkurencii štyroch výrobcov rádioprijímačov obstál a bol to 

obrovský úspech. V roku 1927 bolo zhotovených 600 kusov týchto rádioprijímačov. V roku 

1930 bola výroba zvýšená až na pol milióna rádioprijímačov ročne. 

  Johan Lodewijk (Hans) Jonker sa narodil 19. 3. 1901 v Haagu.  Študoval elektrické 

inžinierstvo v Delft. Už niekoľko rokov stál na čele výroby rozhlasových elektrónok v 

Splendor, jednej z menších výrobcov elektrónok v Holandsku. V januári 1930 sa Jonker 

pripojil ku skupine Ekko Oosterhuise na Philips Research. Jeho kolegovia členovia skupiny 

boli: Tellegen, Strutt a Albert van der Ziel, ktorí sa preslávil vďaka svojej práci o zvuku. V 

čase, keď sa Jonkers pripojil k Philips, vývoj a výroba rozhlasových elektrónok vyrástla do 

takej miery, že to bolo považované za nutné usporiadať samostatnú vývojovú skupinu na 

vývoj rádio elektrónok a ich aplikácie v blízkosti  ich výroby. Takto sa mohli výskumné 

skupiny sústrediť na  

  zásadných otázkach. Jonker je poverený usporiadať 

laboratórium pre vývoj rádio elektrónok. V novembri 1931 

opustil Philips Research a založil vlastné laboratórium 

„Jonker Lab Radio IV“ na štvrtom poschodí výrobného 

závodu na Emmasingel. Toto laboratórium sa stalo známe 

pod menom „buizenlab“, a stalo sa kolískou pre všetky 

elektrónky, ktoré umožnili Philips stať sa najväčším 

výrobcom elektrónok v Európe. Dňa 19. septembra 1936 sa 

Jonker vracia do Philips Research, kde riadil výskumnú 

skupinu rádio elektrónok. Takže výskum a vývoj 

rozhlasových elektrónok sa konal na dvoch miestach : 

výskumné laboratórium v Kastanjelaan a elektrónkové 

laboratórium Lab na Emmasingel. Okrem toho tam boli i 

menšie vývojové centrá priamo vo výrobných závodoch. 

  Takto sa vo výskumnom laboratóriu zaoberali najmä 

vývojom nových moderných elektrónok, ako to bolo napr. 

televíznou elektrónkou EE50 a pozoruhodné elektrónky 

E1T do počítačov, a i také, ktoré nemali vždy obchodný 

úspech. V každom prípade bola výskumná skupina 

vybavená všetkými potrebnými prístrojmi na odskúšanie 

hotových vzoriek elektrónok. Kvalitné bolo remeselné 

prevedenie a fúkanie skla. Toto oddelenie viedol Hendrik 

Lemmens (1906 – 1963) a podieľal sa na mnohých 

vynálezoch, ako napríklad práškové sklo, L – katóda, 

vysokotlakové trubice pre výbojky. 

  Elektrónkové laboratórium na Emmasingel sa skladalo 

obyčajne z dvoch skupín: Samples oddelenie, pod vedením 

Dr. Frits Prakke a Elektrické laboratórium v IR., pod 



vedením Gerrit Alma. Oddelenia mohli vyrobiť vzorky a všetky diely potrebné, aby sa 

elektrónky v malých sériách mohli skompletovať. Oddelenie tiež vyvinulo nové postupy a 

pomoc pri riešení problémov s výrobnými procesmi. Po dlhom výskume bolo zistené, že 

malé nečistoty, konkrétne stopy chlóru mohli pôsobiť ako kyselina, ktorá vedie postupnému 

zlyhaniu.  

  V elektrickom laboratóriu pod vedením Gerrit Alma, 

navrhli nové výkonové elektrónky, ktoré boli potom 

vyrábané ako vzorky. Keď sa vzorky elektrónok vrátili na 

testovanie a vyhotovenie. Elektrické laboratórium bolo tiež 

zodpovedné za vývoj požadovaných skúšobných zariadení a 

postupov. Od začiatku roka 1939 celý vývoj a výroba bola 

podriadená Dr. Tromp, ktorý hral dôležitú úlohu pri vzniku 

elektrónky EF50 v Anglicku. 

  Skutočnosť, že vzorky oddelenia Dr. Prakke a elektrické 

laboratórium IR, pod vedením Alma boli dve oddelené 

organizácie, a viedlo to k mnohým nedorozumeniam a 

oneskoreniam. Príkladom je vývoj celosklenej elektrónky. 

Krátko po vojne bol Prakke povýšený do čela vývoja 

televíznych obrazoviek a obe oddelenia sa zjednotili pod 

vedením Gerrit Alma. Vývojové oddelenie, nazývané 

technologická skupina bolo pod vedením van Tol, 

bývalého vedúceho produkcie, ktorý túto skupinu viedol 

veľmi dobre. O niekoľko rokov neskoršie je elektrické 

laboratórium rozdelené na elektrónky do rozhlasových 

prijímačov ( Radio Ontvangbuizen) na čele  

  s Dr. Dammes, a skupinu Profesionale Receiver Tubes, 

ktorá podliehala IR., Rodenhuis.  

 V nasledujúcom období bolo pridané niekoľko skupín do 

rádiového laboratória IR., vedené Alma. Rodenhuis si 

pamätá na Alma ako na veľmi príjemného a šikovného 

šéfa. Neskôr, keď sa Rodenhuis stal riaditeľom divízie 

Philips vo výrobe elektrónok v Hamburgu „Valvo“, si 

uvedomil, ako veľmi sa Alma vedel vyrovnať s 

administratívnym zaťažením. Skupina technikov vyvinula 

triódu, ktorá mohla generovať signály do 1 GHz (EC80 a 

EC81).  

  Novou úlohou pre skupinu vývojárov bola úloha, vyvinúť 

elektrónky pre prijímače so zlepšenou spoľahlivosťou a 

väčšou životnosťou v prevádzke. Zistilo sa, že malé častice 

negatívne ovplyvňujú spoľahlivosť, takže Rodenhuis bol 

prvý, kto zaviedol rukávové skrine pri výrobe elektrónok. 

Touto technológiou sa vyrábali napr. elektrónky E90CC, 

E82M alebo špeciálne ECC90 a EM82. Tieto elektrónky 

boli používané v meracom zariadení počítača a IBM bol 

ich najväčším zákazníkom. Príkladom môže byť i 

elektrónka EC56 „maják trióda“, ktorá obsahovala L – 

katódu, ktorá bola používaná vo väčšine európskych 

mikrovlnných vysielačoch a ktorá bola natoľko robustná, 



že neexistuje za ňu žiadna náhrada na trhu. 

  Laboratórium aplikácii rádio elektrónok bolo v tom čase pod vedením Dr. Dammers, ktorý 

sa pripojil k Philips v roku 1945, a bol autorom niekoľkých kníh o rozhlasových 

elektrónkach. Jeho výnimočné vedomosti z oblasti rádiových elektrónok je legendárny, a bol 

otcom mnohých rozhlasových a televíznych okruhov. Laboratórium aplikácie elektrónok 

navrhlo a testovalo jednotlivé obvody. Týmto spôsobom preklenul medzeru medzi vývojom 

elektrónky a výrobnými závodmi, ktoré elektrónky pre rádioprijímače a televízory vyrábali. 

V roku 1963 bol názov zmenený na CAB ( Central Applications Laboratory Bilding Rocks), 

keď Electron Tube  a ICOM ( Industriele Componenten en material) sa zlúčili do jednej pod 

menom ELCOMA. Divízia RGT (Radio, Gramophone and Television) bol najzaujímavejší 

pre zákazníkov. Príchod tranzistora a IO posunul, do značnej miery, zaostrenie k návrhu 

televíznych integrovaných obvodov. V roku 1967 bola Application Lab premiestnená z 

budovy na Emmasingel na BA (Beatrix Site) v Eindhoven, kde zostal do júla 2002, kedy bol 

presunutý do budov A320 a A410 na High – Tech Campus v Eindhoven. 

 

      Vývoj celosklenej elektrónky 

 

  Prvá informácia o celosklenej elektrónke bola na  

  konferencii, ktorú predniesol M.J.O. Strutt člen skupiny vývoja elektrónok z Philips 

Research. Prezentácia sa konala na „Internationale Fernsh – Tagung“ v Zürichu, ktorá sa 

konala v dňoch 18 až 21 septembra 1938. O niekoľko mesiacov neskôr Jonker vydáva 

vnútorné skriptá „Novostavby rádio elektrónok“ pre Philips Research. V tomto spise Jonker 

opísal rozvoj celosklených elektrónok a ako na hlavnú výrobnú orientáciu a vývoj v Philips 

v tej dobe. Th. P. Tromp, bol vedúcim odboru rozhlasových elektrónok napísal 16. januára 

1979. Fakty sú tieto: Profesor Dr. Jonker ( vedúci vývojového 

laboratória elektronických ventilov v polovici 30. rokov) bol 

pôvodcom EF50 a tento vývoj sa začal už v rokoch 1934 až 

1935. Skutočne bola vyvinutá s ohľadom na prípadné 

televízne aplikácie. V máji 1939, článok s názvom „Nový All 

– Glass Ventil Construction“ bol zverejnený vo Wireless 

Engineer. Tento článok napísali : F. Prakke, J. L. H. Jonker a 

M. J. O. Strutt. Frits Prakke stál na čele vývoja elektrónok a 

zodpovedal za rozvoj celosklených elektrónok. Tromp bol 

vedúcim výroby rádio elektrónok a posledným je Pierre 

Lememns, ktorý mal na starosti výrobu trubíc pre elektrónky 

a ako odborník na sklársku technológiu.  

  Prvé celosklené elektrónky boli zavedené v RCA na konci 

roka 1934. Malé rúrky používajú krátke radiálne pripojenie a 

boli oveľa menšie ako ich ekvivalenty v osmičkovom 

prevedení.   Na obrázku je vidieť niektoré prevedenia 

celosklených elektrónok. 



 

  Vzhľadom k nízkej parazitnej indukčnosti a kapacity sa rozšírili v oblasti vyšších 

frekvencii okolo 500 MHz. Elektrónky boli zhotovené z dvoch častí, z ktorých každá mala 

prírubu a vzduchotesne sa spojili. Zhotovenie elektrónky Acorn potrebovalo vysoko 

kvalifikovaných pracovníkov pre výrobu komponentov a montáž každej jednotky 

samostatne pred uzatváracou operáciou. Z toho dôvodu nebolo vhodné pre  veľkosériovú 

výrobu. 

 

 

   Na obrázkoch je vidieť prevedenie Acorn celosklenej elektrónky. 

 

  Elektrónka Acorn bola známa aj pod názvom CT8, ale komerčne sa nepresadila. Tento typ 

v malých množstvách vyrábali i vo Philips / Mullard base, ale nezaznamenali úspech pre zlý 

kontakt vývodov. 

 

  Vývoj celosklenej elektrónky so spodnými vývodmi pätice prešiel niekoľkými fázami 

vývoja pätice. Na obrázku prevedenie A – French – Tagung uverejnený v Zürichu 

19.9.1938,  B – Philips Research číslo 1350 z 22.12.1938,  C – Wireless World zo dňa 



16.2.1938,  D – Wireless Engineer v máji 1939,  E – Wireless World z 31.8.1939.  

  Elektrónky mali spočiatku na spodku pätice ohnuté tenké kolíky s plechovou mriežkou a v 

strede vodiaci kľúč. Táto technológia uchytenia nemala dlhé trvanie pre trhliny v sklenej 

pätici, spôsobený ohýbaním kolíkov. Boli nahradené priamymi kolíkmi. Takmer súčasne je 

v tom čase je vodivé striekanie nahradené kovovým vonkajším puzdrom, ktorý údajne 

vynašli inžinieri v Pye na obrázku D.  

  Prvé celosklené elektrónky boli nakoniec uvedené do výroby v roku 1939. Vývoj  

 

  celosklenej elektrónky trval neuveriteľných päť rokov. Elektrónky loktal – 9 /B9G s 

celoskleným dnom mali kolíky o priemere 1,27 mm uložené v kruhu s priemerom 21 mm. 

Bola to rada EF50, EE50, EF54 a EF55, ktoré boli pôvodne vyvinuté pre televízne 

prijímače, ale používali sa i radaroch, najmä elektrónky Mullard. Verzia loktal – 8 / B8G sa 

dostala k spotrebiteľom v rokoch 1940 až 1950. Používali kolíky o priemere 1,1 mm a boli 

umiestnené v kruhu s priemerom 17 mm. Philips predstavila elektrónky Rimlock až po II. 

sv. vojne, nazývané ako A technika. Bola to odpoveď na americké miniatúrne elektrónky pre 

prenosné zariadenia. 

 

   Na obrázku zľava sú celosklené elektrónky  Rimlock,  loktal – 8 /B8G, loktal – 9 / B9G 

 

 

    Na obrázku je vidieť dve časti celosklenej elektrónky loktal – 9,  pred spojením. 

 

  Ku koncu 50. rokov sa na trh začali dostávať novalové elektrónky, ktoré počtom a typom 



neboli prekonané už žiadnym iným typom elektrónok. V prvej fáze sa vyrábali elektrónky 

pre rozhlasové prijímače a rozvojom televíznej techniky k ním pribudli špeciálne určené na 

vysokofrekvenčné obvody, pre príjem III. a VI. televízneho pásma. Medzi elektrónkami 

určenými pre prijímače stojí za spomenutie typ EZ81, ktorá okrem vysokého 

usmerňovacieho prúdu 150 mA umožňovala napojenie z rovnakého vinutia transformátora 

ako ostatné elektrónky. Jej dovolené napätie medzi katódou a žeraviacim vláknom bolo 500 

voltov. 

 

  Pripomenúť si môžeme menej známe elektrónky, ktoré boli určené najmä pre meracie 

prístroje alebo pre armádu : EF800, EF806S, EL803S, ktoré boli otrasu vzdorné, anti 

mikrofonné s úzkou toleranciou  a dlhou životnosťou až 10 000 hodín. Do rady televíznych 

elektrónok s rámovou mriežkou patrili typy: PC88, PCC88, PCC189 a PC86 s frekvenciou 

do 800 MHz. Nástupom televíznych prijímačov potom začala výroba elektrónok s päticou 

magnoval PL500, PL504 a PL509.  

  Stále výkonnejšie a spoľahlivejšie tranzistory a integrované obvody postupne nahradili 

elektrónky vo všetkých komunikačných zariadeniach okrem špeciálnych prípadov. 

 

   Na obrázku je elektrónka PL500 zväzková tetroda v prevedení magnoval. 

 

      Vysielacie elektrónky     

 

  Vysielacie elektrónky sú samostatnou skupinou elektrónok, ktoré sa vlastne vyvíjali takmer 

súčasne s elektrónkami určenými na príjem. Hlavným rozdielom bola schopnosť oscilovať s 

dostatočným vysielacím výkonom, ktorý bol potrebný na bezdrôtový prenos informácii. Už 

Lee de Forest  sa snažil svoju elektrónku „Audion“ použiť vo svojom rádiotelefóne okolo 



roku 1912 s minimálnym výkonom.  

  Ďalším priekopníkom v tejto oblasti bol Alexander Meissner v roku 1913, keď postavil v 

Nemecku elektrónkové rádiotelefóne vysielače. V historickom teste z júna 1913 Meissner 

použil pre prenos hlasu elektrónky od Robert von Lieben s ortuťovými parami. Prenos 

prebiehal na vlnovej dĺžke 600 m (500 kHz) a s výstupným výkonom 12 W a anódovým 

napätím 440 voltov na vzdialenosť 36 km z Berlína do Nauen. 

   

Na obrázku je vidieť Lee de Forest, ako si zapisuje 

hodnoty nahlásené jeho asistentom na rádiovej 

stanici 2XG v Highbridge v New Yorku s vysielacou 

elektrónkou V88 D100, ktorú vidieť i zväčšenú v 

strede. Obrázok pochádza z roku 1916. 

  V roku 1917 začala Marconi Company vyrábať 

triódu V24 s celkovou dĺžkou 73 mm a šírkou 16 

mm, ktorá bola vhodná i do rádiových staníc ako 

vysielač s menším výkonom. Katóda elektrónky bola 

napojená na 5 voltovú batériu s odberom 0,45 

ampéra. Počas I. sv. vojny sa výkon rádiostaníc 

pohyboval do 10 W a iba výnimočne dosahoval 

výkonu 30 W. Na obrázku je vidieť rádiotelefón od 

Alexandra Meissner z roku 1913, vysielacia 

elektrónka má väčšie rozmery. 

  Steringa Idzerda začal vysielať 6. novembra 1919 zo stanice PCGG s výkonom vysielacej 

elektrónky takmer 20 W s dosahom 60 km. 



 

  V ČSR sa uskutočnilo prvé rozhlasové vysielanie 28. 10. 1919 z Prahy s amplitúdovou 

moduláciou s vyžarovaným výkonom elektrónok OS125 / 2000 250 W v triede AB. 

  Prvá americká vysokoškolská rozhlasová stanica WRUC začala vysielať 14. 10. 1920 so 

sídlom v New Yorku na frekvencii 89,7 MHz a s vysielacím výkonom 100 W. 
   

 

     Na obrázku je vidieť vysielaciu elektrónku Eimac 100.  

 

  Radio News 950 WWJ začalo vysielať od 28. 5. 1920 z Detroitu s amplitúdovou 

moduláciou a s výstupným 

výkonom 500 W.  Na obrázku je 

vidieť vysielač s výstupným 

výkonom 500 W, ktorý bol 

osadený štyrmi elektrónkami. 

  V tomto období sa výrobcovia 

výkonových vysielacích 

elektrónok nap. Taylor, RCA, 

GE, Eimac, Amperex a 

Raytheon zaoberali väčšinou 

elektrónkami s výkonom od 

15W do 250 W.  

  Rádiostanica WLW v Cininnati 

nám môže byť ukážkou ako 

prudko rástol vysielací výkon na 

vysielači.  



 

 

 

  Power Crosley Jr. začínal s 

výkonom 20 W pomocou 

záznamov na fonografe. Prvé 

hudobné vysielanie s troma 

hudobníkmi sa už vysielalo s 

výstupným výkonom 50 W. V 

roku 1922 je stanica vybavená 

vysielačom o výkone 500 W. 

  Na hornom obrázku je vidieť 

zariadenie zo začiatku vysielania 

na rozhlasovej stanici WLW a na 

spodnom obrázku je vidieť 

Power Crosley ako stojí pred 

vysielačom s výkonom 500 W. 

 

   

  RCA vyrobila vysielaciu elektrónku tetrodu 8D21 s výkonom 6500 W, ktorá mala 

napojenú katódu na 3,2 Volta a prúdom 0,125 A, anódové napätie je 6000 voltov s 

frekvenciou 300 MHz.  

  Irving Langmir vyvinul jednu z prvých výkonových vysielacích elektrónok vyššieho  



 

 

  výkonu 20 kW. Na obrázku je Irving Langmir a 

drží v ruke vysielaciu elektrónku rady 201 s 

výkonom 20 kW.  

 

 

 

 

 

  Na obrázku je vysielacia elektrónka UV – 862s 

 s výkonom 50 kW na rozhlasovom vysielači WSM z roku 1936. 

  Na ďalšom obrázku je vysielacia elektrónka vyvinutá v Bell Labs v roku 1922 s výkonom 

100 kW. 

   Na tomto obrázku sú dámy s vysielacími elektrónkami pre rozhlasovú stanicu WLW s 

výkonom 100 kW, ktorá disponuje celkovým výkonom 500 kW.  



  Radio Digest uviedol v novembri 1930 článok na strane 101, v ktorom uviedla vysielaciu 

elektrónku s výkonom 200 kW vyvinutú vo Westinghouse Electric and Manufacturing 

Company, ktorá bola vysoká 180 cm a vážila 28 kg a je zobrazená na ďalšom obrázku. 

  Rozhlasová stanica WSM začala vysielanie s FM – 

frekvenčnou moduláciou, ktoré bolo známe pod menom „Ultra 

High Frequency station“. Činnosť sa spustila v roku 1938 na 

frekvencii 44,7 MHz s vysielacími elektrónkami GL 833a s 

výkonom 10 kW od spoločnosti General Elektric. Stanica takto 

vysielala do roku 1946, kedy začala vysielať na frekvencii 

103,3 MHz a vysielala až do roku 1952, lebo v tom čase už 

začala vo väčšom vysielať aj televízia.  V roku 1968 začala 

WSM vysielať znova s FM na frekvencii 95,5 MHz so 

silnejšími vysielacími elektrónkami od General Electric  GL – 

889, ktoré boli vodou chladené. Na obrázku je vidieť 

vysielaciu elektrónku GL – 883a s vyžarovacím výkonom 10 

kW.  

 



 

 

    Na obrázku je vidieť koncový stupeň vysielača WSM z roku 1939, ktorý je osadený 

výkonovými elektrónkami GL – 883a s výkonom 10 kW, ktoré vidieť na pravej strane. 

 

 


