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Postup zostrojenia rádia

Najprv sme na internete hľadali vhodný návod 

podľa ktorého by sme rádio mohli zostrojiť aj 

doma

Prezreli sme niekoľko video návodov, a z nich 

sme sa potom rozhodli pre nasledujúci postup

Schému rádia sme si načrtli na papier



Schéma rádia



Čo budeme potrebovať

Pomôcky
 Vŕtačka

 Taviaca pištoľ

 Nožnice

 Sporák 

 Zápalky

 Rezačka dreva

 Pilník

Použitý materiál
 Cievka (120 obtočení)

 Kúsky dreva

 Šróbiky

 Obojstranná lepiaca páska

 Železné pliešky

 Žiletka

 Tuha 

 Drôtiky

 Reproduktory

 Kábliky

 Anténa

 Farebný papier

 Zatvárací špendlík

 Papier



Postup výroby – 1. krok výroba cievky

 Použili sme na to kartónovú trubku a medený drôtik

 Drôtik sme na trubku pripevnili lepiacou páskou a začali sme namotávať

 Podľa video návodu bolo treba spraviť 120 obtočení

 Vyžadovalo si to spoluprácu všetkých členov tímu. Jeden na namotával 

cievku, druhý rozmotával drôtik a tretí robil fotodokumentáciu.



Postup výroby – stojan

 Vyrobenú cievku sme potrebovali upevniť na drevenú dosku

 Z kúskov dreva sme cievku pripevnili na dosku

 Najskôr sme na okraj dosky navŕtali vysoký kváder dreva ktorý bol o niečo vyšší 
ako cievka a rovnako široký

 Cievku sme zozadu upevnili kvádrom dreva a z bokov kockami tak aby sa 
nehýbala

 Na kocky sme navŕtali drevený plátok dreva, ktorý prechádzal vnútrom cievky

 Ale skôr ako sme všetko zavŕtali medzi zadný kváder a cievku sme vložili papier 
aby sa náhodou neprerušil spoj káblikov cievky 

 Na vrch zadného kvádra sme navŕtali železné pliešky a neskôr medzi ne vložíme 
drôtik na naladenie staníc



Postup výroby- stojan (fotoalbum)



Postup výroby – zostavenie obvodu

 Oba konce cievky sme zbavili izolačnej vrstvy a to tak, že sme ich opálil 
plameňom

 Podľa zakreslenej schémy sme postupne vytvárali obvod rádia

 Ľaví koniec cievky sme pripevnili na šróbik, ktorý je vodivý aby sme kábliky 
nemuseli spajkovať

 Na ten istý šróbik sme pripevnili káblik od uzemnenia a ďalší káblik od 
reproduktoru

 Druhý koniec cievky sme pripevnili na žiletku, ktorú sme predtým opálili nad 
sporákom, kvôli tomu, že dnešný výrobcovia žiletiek dávajú na žiletku vrstvu, 
ktorá má zabrániť jej z oxidovaniu a tým sa stáva nevodivou. Preto sme ju museli 
zbaviť tejto vrstvy

 Žiletku sme potom šróbikom pripevnili k stojanu, aby bola pevná

 K tejto časti obvodu potom pripojíme externú anténu.



Postup výroby – zostavenie obvodu

 Ďalším krokom bolo pripojenie reproduktora, ktorý sme pripojili pomocou 

dvoch drôtikov.

 Prvý sme pripojili na časť cievky s uzemnením

 Druhý sme pomocou zatváracieho špendlíka a grafitovej tuhy (tie sme 

spojili vodivým drôtikom) pripojili k žiletku a tým sa uzatvoril celý obvod

 Celé spojenie sme potom umiestnili do pripravenej krabice, ktorá potom 

tvorila telo samotného rádia

 Na jej boku bola prichytená externá anténa.

 Uzemňovací drôtik bol tiež vyvedený z boku budúceho rádia

 Potom sme už pristúpili k experimentovaniu s naladením rádia



Postup výroby (fotodokumentácia) 



Výsledok experimentovania

 Po zostavení obvodu sme začali skúšať sfunkčniť rádio

 No napriek našej snahe a opakovaných pokusoch znovu zostavenia obvodu 
rádia sa nám nepodarilo naladiť žiadnu stanicu

 Skúšali sme rôzne počty obtočení cievky

 Skúšali sme niekoľko typov slúchatiek a reproduktorov

 A skúšali sme aj rôzne druhy antén

 Ale bohužiaľ ani v jednom prípade sa nám žiadnu stanicu nepodarilo zachytiť

 Na koniec sme zobrali klasické rádio, na ktorom sme sa snažili naladiť nejakú 
rozhlasovú stanicu, ale ani tu sa nám nepodarilo žiadnu stanicu naladiť. 

 Nevieme či to je spôsobené našou lokalitou (sme dedinka v údolí medzi dvomi 
vysokými kopcami), ale aj pri ladení normálneho rádia bolo počuť iba 
„praskanie“ tak ako v ukážke natočenej z nášho zostrojeného rádia


