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ůBSTRůKT 

Tato bakaláUská práce se zabývá návrhem, simulací a realizací nízkofrekvenčního 
zesilovače s použitím elektronek ke zpracování signálu z klasického gramofonu. 
Frekvenční charakteristika navrhovaného zaUízení bude dle simulací odpovídat normE 
specifikované RIAA charakteristice. Dále je uvedena problematika pUehrávání 
z gramofonového nosiče pomocí magnetodynamické pUenosky a požadavky na kvalitu 
reprodukce. Následuje výčet vlastností a princip funkce základních typ] 
elektronek, jejich pUednosti a výhody pro použití v audio aplikacích. Provedeno je také 
úspEšné mEUení vlastností zesilovače a napájecích zdroj]. 

KLÍČOVÁ SLOVů 

Elektronky, nízkofrekvenční zesilovač, trioda, 300B, ECCŘŘ, gramofon, korekční 
pUedzesilovač, RIAA charakteristika, zkreslení. 

 

 

ůBSTRůCT 

This bacheloŕs thesis deals with a design and simulation of an audio power amplifier 
using vacuum tubes to process a phono level signal. The frequency response of suggested 
solution should comply with the norm specified by RIAA. It also describes a principle of 
usage a magnetodynamic pick-up, reproduction quality requirements, vacuum tube basic 
description and also its advantages for audio applications usage. Last part contains a 
comparison of the vacuum tube and semiconductor amplifier considering signal distortion 
of the active elements.  
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RIAA characteristic, distortion. 
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ÚVOD 

Tato práce se zabývá problematikou nízkofrekvenčních zesilovač] s použitím elektronek 
a Uešením zp]sobu reprodukce z gramofonových desek.  

Elektronky i gramofonové desky zažívají již nEjakou dobu značnou renesanci. I když 
se mnohým zdá, že se jedná o pUekonanou techniku, její obliba stále roste. Doba, kdy se 
pro pUehrání zvukového záznamu používaly pouze gramofony a elektronkové zesilovače 
je již pryč. Nejprve byl vynalezen tranzistor, což vedlo k výrobE gramofon] 
s tranzistorovými zesilovači. A dílo bylo dokonáno, když se objevily CD nosiče. Kvalita 
zvuku z gramofonové desky a CD je velmi rozdílná. CD nosiče jsou sice mnohem 
kompaktnEjší, snadno kopírovatelná a délkou záznamu bezkonkurenční, nemohou se však 
rovnat kvalitE zvuku gramofonových desek. Tato kvalita je ovšem podmínEna dobrým 
zesilovačem, který bude schopný tento gramofonový vErnE reprodukovat. PUi dobrém 
návrhu m]že tuto kvalitu nabídnout elektronkový zesilovač, který má sice oproti 
tranzistorovým zesilovač]m vyšší zkreslení, ale nabízí Uadu dalších výhod, které jsou 
tranzistory nenahraditelné. 

Ve vEtšinE oblastí byly elektronky nahrazeny zcela právem. Tranzistory nabízely 
menší rozmEry, odpadla nutnost použití vysokonapE[ového zdroje apod., což bylo 
pro mnohá zaUízení jednodušším, efektivnEjším a mnohdy levnEjším Uešením. V oblasti 
audiotechniky, jsou však elektronky stále s oblibou používány. Jedná se zejména 
o kytarové zesilovače. Hudebníci stále nedají dopustit na jejich pUíjemnE „teplý“ zvuk. 

Realizace takového Uešení ale nese jisté problémy. Elektronkové zesilovače jsou 
drahé a vEtšinou tEžké. Vyžadují vysokonapE[ový zdroj a jejich účinnost je velmi malá. 
PoUízení takové soustavy je tedy otázkou požadavk] na zvuk a finančních možností. 

Práce se zabývá návrhem a následné realizaci elektronkového zesilovače. Použití 
kvalitních a pUesných součástek obzvláštE v korekčním pUedzesilovači by mElo pUi 
realizaci hrát d]ležitou roli. 

V první části se práce vEnuje vyjmenování všeobecných požadavk]m pro vErnou 
reprodukci zvuku, kde je i nastínEno, jaké by mElo mít zaUízení jako celek vlastnosti, 
a které části soustavy jsou problematické. NáslednE jsou uvedeny vlastnosti a principy 
funkce základních typ] elektronek. Dále je v práci uvedena konstrukce elektronek 
z hlediska materiál], jejich značení a souhrn aktuálních výrobc]. Také je zde znázornEno 
základní zapojení elektronky jako zesilovače a rozdElení do tUíd podle principu funkce. 
Dále je provedeno srovnání elektronkové a polovodičové technologie, která se pUevážnE 
zabývá rozdílnému zp]sobu zkreslení aktivních prvk]. Následuje problematika 
reprodukce záznamu z gramofonové desky se zamEUením na magnetodynamické 
pUenosky a záznamovou charakteristiku a vlastní návrh a simulace korekčního zesilovače, 
pUedzesilovače a koncového stupnE včetnE popisu obvodu. Je zde také Uešen návrh 
napájecích zdroj] pro žhavení elektronek, napájení anod a pUedpEtí koncových 
elektronek. Na závEr jsou uvedeny výsledky mEUení a subjektivní hodnocení zvukového 
projevu. 
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1 PODSTůTů ZVUKU ů POŽůDůVKY PRO 
VDRNOU REPRODUKCI 

Z fyziky je známo, že zvuk vzniká kmitáním vzduchu nebo jiného pružného prostUedí. 
Zvuky, které slyšíme se šíUí vzduchem do ucha, a tak jej vnímáme. Ovšem ne každý m]že 
slyšet p]vodní zdroj zvuku, napUíklad poslech hudby v koncertním sále, a tak je tUeba 
tento zvuk pomocí elektroakustického zaUízení zaznamenat, uchovat a následnE 
zreprodukovat na jiném místE pro jiné posluchače. 

 

Obr. 1 – Blokové schéma elektroakustického zaUízení (pUevzato z [1]) 

Základní blokové schéma tohoto elektroakustického zaUízení se skládá z prvk], které 
jsou vidEt na obr. 1. Nejprve je tUeba pomocí mikrofonu M pUevést zvukové kmity 
na odpovídající kmity elektrické, ty se následnE zesílí zesilovačem Z1 a pUípadnE dále 
zpracují, napUíklad se mohou pUevést do digitální podoby.  

Pak je tUeba tento zesílený elektrický signál uchovat na libovolném záznamovém 
zaUízení. PUed pUíchodem digitalizace se jednalo zejména o gramofonové desky a pozdEji 
i magnetické pásky. Tyto prvky uchovávají signál v analogové podobE, a tak má 
elektroakustické zaUízení ménE prvk] než zaUízení pracující s digitálním záznamem. 
Pokud chceme signál uchovat v digitální podobE, napUíklad na CD, potUebujeme ještE 
digitálnE/analogový pUevodník, který za zesilovačem Z1 pUevede signál do digitální 
podoby, pak je zaznamenán na médium a pUi pUehrávání je opEt použit 
digitálnE/analogový pUevodník, pUevádEjící signál opEt na analogový. Tento postup 
se nepovažuje za pUíliš kvalitní reprodukci, protože použité pUevodníky zavádEjí 
do soustavy nežádoucí zkreslení. NEkteré pUevodníky již ovšem dokáží signál tak rychle 
kvantovat s velkým množstvím bit] na jeden prvek, že je rozdíl oproti analogovému 
signálu nepatrný. Digitální média se pUesto používají v drtivé vEtšinE, a to proto, 
že číslicová data jsou lépe zpracovatelná, skladovatelná a jsou ménE náchylná na rušení 
pUi pUenosu na vEtší vzdálenosti. 

Po pUehrání zvukového média je signál veden do zesilovače Z2 a následnE pomocí 
reproduktoru R opEt pUeveden na akustické kmity. Všechny tyto prvky jsou ještE 
propojeny pUenosovými cestami L. Tyto cesty jsou tvoUeny drátovým vedením, na které 
se mohou zachytit nežádoucí rušivé signály. PUenosová cesta z mikrofonu k zesilovači Z1 
je nejkritičtEjší, vedení bývá dlouhé a signál generovaný mikrofonem je velice slabý, 
a tudíž náchylný k rušení. Je tedy snaha realizovat pUenosové cesty, které jsou dobUe 
stínEné, a tudíž v]či rušení odolné. 
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Akustiku definují dvE základní veličiny – akustický tlak a akustická rychlost. 
Akustický tlak je okamžitá hodnota tlaku vzduchu oproti pr]mErnému atmosférickému 
akustická rychlost je rychlost kmitání vzduchových částic vyvolaná tlakovými rozdíly. 
U vEtšiny bEžných zvuk] se zmEny tlaku po určitou dobu opakují – Uíkáme, že pr]bEh 
je periodický. A pokud je pr]bEh sinusový, je definován jako harmonický. 
Z matematického hlediska lze jakýkoli periodický pr]bEh rozložit na Uadu harmonických 
pr]bEh]. První harmonická má základní kmitočet a další, tzv. vyšší harmonické mají 
kmitočet o velikosti násobku první harmonické, tzn. dvojnásobný, trojnásobný atd. 
O tomto rozložení mluvíme jako o kmitočtovém spektru. Z tEchto jednotlivých složek 
o r]zných intenzitách a frekvencích lze opEt zpEtnE získat p]vodní pr]bEh. 

Na zesilovač, zpracovávající tyto signály, jsou kladeny r]zné požadavky, 
jako napUíklad kmitočtový rozsah. Požadavek na nEj kladený je zcela jasný, rovnomErnE 
zesílit všechny frekvence, které je človEk schopen vnímat. Pásmo slyšitelnosti u človEka 
bývá 20 Hz až 20 kHz. U nEkterých zesilovač] se ovšem m]žeme setkat s kmitočtovým 
rozsahem do 40 kHz i více. Je to proto, že nEkteré hudební nástroje vydávají zvuk, 
jehož složky sahají za hranice slyšitelnosti lidským uchem, napUíklad pikola, hoboj nebo 
smyčcové nástroje. NEkteUí se domnívají, že lidé tyto zvuky za hranicí slyšitelnosti dokáží 
částečnE vnímat, a proto je tUeba je také v rámci vErné reprodukce zesílit. 

JeštE náročnEjší, než dodržení kmitočtového rozsahu je dodržet celé pásmo 
akustického tlaku, čili dynamický rozsah. Tento rozsah je definován jako rozdíl mezi 
nejhlasitEjším a nejtišším zvukem, který je zesilovač schopen zpracovat. Není však 
žádoucí, aby rozsah byl co nejvEtší, protože velký dynamický rozsah má za následek 
zánik tichých pasáží v šumu.  U gramofonových zesilovač] se doporučuje dynamický 
rozsah okolo 40 dB. Toto omezení má na druhou stranu za následek zploštEní charakteru 
orchestrální hudby. NEkteré zesilovače dokáží samočinnE upravovat své zesílení 
v závislosti na síle vstupního signálu, tím se dynamika zvuku opEt zd]razní. Má-li toto 
zd]raznEní pUiblížit reprodukci originálu, je potUeba zvEtšit zesílení jen o tolik, o kolik 
bylo zmenšeno pUi nahrávání desky. Tato závislost však není známa, a tedy není ani 
známo, zdali byla tato úprava použita, proto se nelze zcela pUiblížit originálu [1]. 
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2 ELEKTRONKY 

Tato kapitola pojednává o historii elektronek a vysvEtluje principy funkce základních 
typ]. Dále je zde uvedeno dElení elektronek podle účelu a zp]sobu fungování a jejich 
značení. 

2.1 Historie 

Díky vynálezu elektronky v roce 1ř04 fyzikem Lee de Forestem se vývoj technologií 
ve 20. století posunul výraznE kupUedu. Byla vytvoUena první aktivní elektronická 
součástka umožOující zesílení, spínání či vytváUení oscilací, což pUispElo k rozmachu 
nových obor] – elektroniky, radiotechniky, vysílací techniky, výpočetní techniky 
a dalších oblastí. 

Od roku 1ř4Ř, kdy byl uveden na trh první tranzistor, elektronka svádEla urputný boj 
o svoji existenci, až definitivnE musela ustoupit v polovinE 60. let. Tranzistor pUinesl 
spoustu výhod, jako napUíklad jednodušší konstrukci zaUízení, výraznE menší rozmEry, 
snadnEjší manipulaci a eliminaci použití vysokonapE[ového zdroje. 

I dnes se ale najdou oblasti, ve kterých se elektronky dají s výhodou použít. Zejména 
je to oblast audiotechniky. VEtšina hudebník] nedá dopustit na jejich typický „pUíjemný 
a teplý“ zvuk. [2]. 

2.2 Princip činnosti 
V následujících podkapitolách jsou uvedeny schématické značky, základní vlastnosti 
a principy funkce nejbEžnEjších typ] elektronek – diody, triody, tetrody a pentody. 
Všechny tyto typy mají společný základní princip, avšak liší se počtem elektrod, 
vlastnostmi a použitím. 

2.2.1 Dioda 
Nejjednodušší elektronkou je usmErOovací dioda, jejíž funkcí je usmErnEní 
stUídavého proudu. Ve sklenEné baOce, ze které je odčerpán vzduch, jsou umístEny dvE 
elektrody – anoda a katoda. Aby dioda správnE fungovala, musí katoda emitovat volné 
elektrony do prostoru mezi elektrodami. Toho je docíleno jejím žhavením a vlivem 
tepelné emise je zajištEn pUísun volných elektron]. 

Není-li mezi anodou a katodou pUipojeno žádné vnEjší napEtí, neprotéká diodou 
žádný proud. Pokud ale na diodu pUivedeme vnEjší stejnosmErné napEtí UAK jako 
na obr. 2, anoda pUitahuje volné elektrony a diodou začne protékat vEtší proud – Uíkáme, 
že dioda pracuje v propustném smEru. PUi zvyšování anodového napEtí Uak pUitahuje 
anoda stále vEtší množství elektron] a proud roste. Jakmile anodové napEtí vzroste 
natolik, že odsává veškeré elektrony z oblasti katody, pUestane proud vzr]stat, i když 
zvyšujeme napEtí. V této situaci anodový proud dosáhl nasycené podoby. PUipojíme-li 
na elektronku napEtí s opačnou polaritou, budou elektrony odpuzovány a dioda 
tak pracuje v nepropustném smEru [3]. 
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Obr. 2 – Základní zapojení vakuové usmErOovací diody (pUevzato z [3]) 

Elektronkové diody se často vyskytují ve formE dvojité diody, tzv. duodiody (obr. 3). 
Stále se s nimi m]žeme setkat v usmErOovačích, ale jen velmi zUídka, tranzistory je v této 
oblasti nahradily zejména pro svou vyšší proudovou zatížitelnost [3]. 

 

Obr. 3 – Schématická značka duodiody (pUevzato z [3]) 

2.2.2 Trioda 
Trioda vznikne pUidáním Uídící elektrody g (mUížky) do konstrukce diody (obr. 4). MUížka 
je umístEna mezi anodou a katodou a používá se k Uízení velikosti protékajícího 
anodového proudu. PUiložením záporného napEtí, též pUedpEtí, na tuto mUížku, m]žeme 
regulovat množství elektron], procházející od katody k anodE. Čím zápornEjší je toto 
pUedpEtí, tím více jsou elektrony odpuzovány. Pokud je hodnota pUedpEtí dostatečnE 
vysoká, m]že anodový proud zcela zaniknout [3]. 

 

Obr. 4 – Schématická značka triody (pUevzato z [3]) 

Takováto součástka je aktivním prvkem a m]že fungovat bu@ jako zesilovací prvek 
nebo tUeba spínač. Jedná se tedy o pUedch]dce tranzistoru a s výhodou se triody začaly 
používat v mnoha oblastech elektroniky [3]. 
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Z charakteristik triody jsou nejpoužívanEjší charakteristiky pUevodní a anodové 
(obr. 5). PUevodní charakteristika (vlevo) je závislost anodového proudu Ia na mUížkovém 
napEtí Ug pUi určitém stálém anodovém napEtí Ua. Anodová charakteristika (vpravo) 
znázorOuje závislost anodového proudu Ia na anodovém napEtí Ua pUi určitém stálém 
napEtí mUížky Ug. Tyto charakteristiky jsou nelineární, v jistých oblastech se však dají 
považovat za lineární, a právE v této oblasti se pUi návrhu umís[uje pracovní bod 
elektronky [2]. 

 

 

Obr. 5 – PUevodní a anodová charakteristika triody (pUevzato z [2]) 

Základními parametry triody, pomocí nichž se početnE Ueší elektronkové obvody, 
jsou vnitUní odpor Ri, strmost S, činitel zesílení µ, popUípadE pr]nik D. VnitUní odpor Ri 
je pomEr zmEny anodového napEtí k zmEnE anodového proudu pUi konstantním 
mUížkovém pUedpEtí 

 迎辿 噺 弘戟叩弘荊叩  (1) 

VnitUní odpor se nesmí zamEOovat s odporem, který klade elektronka pr]chodu 
stejnosmErného proudu. 

Strmost S udává, o kolik se zmEní anodový proud elekronky, zmEníme-li o 1 V napEtí 
na mUížce, pUi stálém anodovém napEtí 

 鯨 噺 つ荊叩つ戟巽 (2) 
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U zesilovač] je snaha o co nejvyšší strmost, aby relativnE malé mUížkové napEtí Ug 
vyvolalo relativnE velkou zmEnu anodového proudu Ia. KonstrukčnE strmost závisí 
na vzdálenosti mezi katodou a mUížkou. Čím blíže je katoda umístEna k mUížce, tím se 
strmost zvyšuje. 

 Činitel zesílení µ udává, o kolik se zmEní anodové napEtí, zmEní-li se mUížkové 
napEtí o 1 V, pUi stálém anodovém proudu 

 航 噺 弘戟叩弘戟巽 (3) 

Pr]nik D je pUevrácená hodnota zesilovacího činitele 

 経 噺 な航 (4) 

Pro určení polohy pracovního bodu P, je tUeba pUedevším znát anodovou 
charakteristiku triody pro r]zná mUížková napEtí. Tyto charakteristiky se s každou triodou 
liší v závislosti na typu a výrobce je zveUejOuje ve svých katalogových listech. 
Pro takto definovaný pracovní bod, pUi stálém anodovém napEtí, je možné určit anodový 
odpor RP v pracovním bodE podle vztahu 

 迎牒 噺 戟叩荊叩  (5) 

Z náhradních schémat elektronky na obr. 6 vyplývá, že vstupní odpor Rg 
lze považovat za nekonečný, a tudíž i vstupní proud Ig je nulový. ZatEžovací odpor Ra 
je pUipojen mezi svorky a a k a společnE s vnitUním odporem Ri tvoUí napE[ový dElič. 
Pro celkové zesílení pak platí [2], [3] 

 畦探 噺 航 ゲ 迎叩迎辿 髪 迎叩 (6) 

 

Obr. 6 – Náhradní schéma triody s Uízeným zdrojem napEtí (pUevzato z [2]) 
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2.2.3 Tetroda 
Trioda disponuje jistými nevýhodami, které ovlivOují výsledný projev elektronky. Zaprvé 
má velkou kapacitu mezi mUížkou a anodou. Tato kapacita ovlivOuje frekvenční šíUku 
zpracovávaného pásma a také celkové zesílení. Pokud je trioda nadmErnE vybuzena, 
mUížková kapacita m]že hrát roli v rezonančního obvodu, a zp]sobit tak nežádoucí 
rozkmitání celého obvodu. 

Tuto vlastnost do jisté míry Ueší konstrukce tetrody, která má mezi Uídící mUížkou g1 
a anodou a další mUížku g2, která se nazývá stínící a jíž úkolem je snížit kapacitu mezi 
mUížkou a anodou (100 až 1000násobnE). Stínící mUížka má oproti katodE kladné napEtí 
a velikost tohoto napEtí odpovídá pUibližnE 0,6びUa. P]sobením tohoto napEtí jsou 
elektrony putující od katody k anodE urychlovány a tím dochází ke zvýšení anodového 
proudu. ZmEny anodového proudu vlivem mEnícího se napEtí na Uídící mUížce jsou vEtší 
než u triody, a tedy i celkové zesílení je vyšší.  

Tento jev má ale i své nevýhody. Elektrony, které jsou urychleny stínící mUížkou, 
mohou vlivem vysoké rychlosti vyrážet další (sekundární) elektrony z povrchu anody, 
které se poté pohybují opačným smErem. Vyražené sekundární elektrony mohou být 
pUitaženy kladným napEtím stínící mUížky, a tím zvýšit procházející proud. 
Zvýšením proudu stínící mUížkou se sníží proud anodou, což je nežádoucí efekt. 
Tento efekt však nastává pouze za určitého pomEru anodového napEtí a napEtí na stínící 
mUížce. Na obr. 8 je zobrazena anodová charakteristika tetrody, zobrazující pr]bEh 
anodového proudu a jeho počáteční stoupání, poté vlivem sekundární emise klesání 
(proud stínící mUížkou roste) a následnE zase stoupání [4], [15]. 

 

Obr. 7 – Schématická značka tetrody (pUevzato z [3]) 



 15 

 

Obr. 8 – Anodová charakteristika tetrody (pUevzato z [4]) 

2.2.4 Pentoda 
Vložením tUetí mUížky g3 do konstrukce tetrody vzniká další typ elektronky – pentoda. 
TUetí mUížka se nazývá hradící a je umístEna mezi anodou a stínící mUížkou g2. U tetrody 
je zásadní problém v tom, že elektrony dopadají pUíliš rychle na anodu a tím dochází 
k nežádoucímu jevu sekundární emise. Hradící mUížka má srovnatelné napEtí 
s katodou, tedy nulové nebo záporné napEtí a tím pádem nemohou proniknout elektrony 
vzniklé sekundární emisí na kladnou stínící mUížku g2 [4], [15]. 

 

Obr. 9 – Schématická značka pentody (pUevzato z [3]) 

2.3 Konstrukce elektronek 

První elektronky konstrukčnE vycházely z žárovky, od kterých pUevzaly zp]sob 
emitování volných elektron] pomocí termoemise, a to tzv. pUímé žhavení katody. 
Nyní existují dva zp]soby získávání volných elektron] pomocí tepla. Vedle pUímého 
žhavení existuje také nepUímé žhavení katody. Oba tyto zp]soby se hojnE používají, 
avšak liší se svými vlastnostmi i použitím. Elektronky s pUímým žhavením se používají 
u velkých vysílacích elektronek, zatímco nepUímo žhavené elektronky se používají 
v nízkovýkonových aplikacích. Velikost emisního proudu závisí na materiálu, teplotE a 
ploše katody. 
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Ačkoliv je konstrukce elektronek s r]zným typem žhavením odlišná, princip funkce 
je u obou systém] stejný. Elektrony, které se v krystalické mUížce materiálu katody 
pohybují neuspoUádanE a s velkou rychlostí, nemají tolik energie, aby dokázaly 
samovolnE opustit katodu a proto elektrony, které se dostanou tEsnE nad povrch jsou 
okamžitE pUitaženy zpEt a katodu neopustí. Aby elektron mohl katodu trvale opustit, musí 
mít dostatečnE velkou energii. Energie, která se nutná pro výstup elektronu 
z povrchu katody se nazývá výstupní práce. Udává se v elektronvoltech a je odlišná pro 
r]zné materiály. Materiály použité pro výrobu katody by mEly mít malou výstupní práci.  

PUímo žhavené elektronky se vyznačují tím, že katodou pUímo protéká proud, který ji 
zahUívá. Tyto katody rozdElujeme z pohledu materiálu do tUí skupin – vlákna z čistých 
kov], vlákna povlaková a vlákna kovová s povlakem silnE emitujících kov]. Povlaková 
vlákna není vhodné použít pro velké výkony, protože tEžké kladné ionty dopadající 
na katodu by rychle poškodily povlak emitující hmoty. Tyto ionty vznikají vlivem 
nárazové ionizace. 

Ke konstrukci katody je vhodné použít kovy, jejichž teplota tavení je značnE 
vyšší, než teplota, pUi které dochází k emitaci elektron]. Pokud tomu tak není, m]že 
vysoká teplota zp]sobit pUepálení nebo prasknutí vlákna. Povlaková vlákna umožOují pUi 
stejné emisi značnE snížit teplotu a tím se prodlouží životnost elektronky. Emisní vrstva 
se na vlákno nanáší bu@ protahováním vhodnými roztoky, nebo usazováním baryových 
par. 

Pro pUímo žhavené elektronky se nehodí použít žhavení stUídavým proudem, protože 
kolem vlákna se vytvoUí kmitavé pole, které rozkmitá elektronový oblak, a to má 
za následek stUídavou složku v anodovém proudu. Tento problém je odstranEn u nepUímo 
žhavených elektronek, kde je žhavící vlákno oddEleno od emitující katody. Katodu tvoUí 
niklová trubička, která je potažena vrstvou oxidu barya. 

Žhavicí napEtí elektronek dUíve bývalo 4 V (Uada A), popU. malé napEtí ze žhavicí 
baterie 1,2 V nebo 1,4 V (Uada D). Nyní je nejrozšíUenEjší hodnota žhavicího napEtí 6,3 V 
(Uady E). Existují ale i elektronky, které se mohou žhavit napEtími bEžných sí[ových 
soustav 110 V, 120 V, 220 V (Uada U). Žhavicí proud u bEžných elektronek se pohybuje 
v rozmezí desítky mA až jednotky A.  

 Anoda bývá konstruována jako váleček nebo plíšek z niklu. NEkteré elektronky mají 
anodu z grafitu. Aby anody lépe vyzaUovaly nežádoucí teplo, jsou často začernEny. 
Elektronky vysokých výkon] jsou chlazeny bu@to vzduchem, popU. mohou být chlazeny 
vodou. Jejich anoda je zevnE pUístupná a má chladící žebra. 

Nezbytné pro správné fungování všech elektronek je pUítomnost vakua. 
I pUes všechny snahy z]stávají ve sklenEné baOce elektronky zbytky plynu. Tyto zbytky 
se odstraní pomocí getru. Getr je malé množství kovu (obvykle z barya) umístEný 
pUi výrobE do baOky a který se po odsání vzduchu zapálí. Touto reakcí se spotUebuje zbylý 
vzduch a v d]sledku toho vznikne uvnitU baOky charakteristická stUíbrná skvrna. Tato 
skvrna je pak zároveO indikátorem vakua, pUičemž pokud do baOky vnikne okolní 
vzduch, getr zbElá, což značí znehodnocení elektronky. 
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Je-li vzduch z elektronky špatnE odčerpán a molekuly plynu jsou pomErnE hustE 
rozloženy v objemu baOky, má to vliv na vlastnosti a životnost elektronky. 
Elektrony letící velkou rychlostí k anodE narážejí do tEchto molekul a vlivem nárazové 
ionizace vznikají záporné a kladné ionty. Tím se zvýší počet elektron] letících k anodE, 
anodový proud roste a stává se neovladatelným. Kladné ionty jsou pak pUitahovány 
oblakem elektron] u katody, dopadají na katodu a mohou ji poškodit [2], [4]. 

2.4 Značení a dElení elektronek 

První elektronky byly značeny každým výrobcem jinak. Když se začaly hojnE používat 
a výroba vzrostla, byli výrobci nuceni alespoO pUibližnE sjednotit jejich značení 
a vlastnosti. Ustálilo se tedy nEkolik značení – americké, evropské a ruské. Existuje tedy 
mnoho stejných typ] elektronek s odlišným značením. Po vynálezu tranzistoru se situace 
se značením elektronek ulehčila. Mnoho druh] speciálních elektronek bylo zcela 
nahrazeno tranzistory a úplnE se pUestaly vyrábEt. U tEch druh], které se na trhu udržely, 
se počet vyrobených kus] výraznE snížil. Postupem času se zmEnil i tvar elektronek. 
První elektronky vypadaly témEU stejnE jako žárovka. Výrobou se totiž obvykle zabývaly 
stejné firmy a používaly stejná zaUízení. PostupnE se mEnil tvar, velikost se zmenšovala 
a technologie výroby se zdokonalovala. Vyvíjel se i zp]sob pUipojování elektronek. První 
elektronky mEly vyvedeny elektrody drátkem pUímo z baOky. PozdEji se začaly vyrábEt 
elektronky s kolíkovými vývody, které umožnily usazení do patice, čímž zjednodušily 
jejich pUípadnou výmEnu. 

V současné dobE se výrobou elektronek zabývá už jen nEkolik firem. V EvropE 
se výrobou zabývá napUíklad slovenská firma JJ Electronic. PUehled nEkterých dalších 
výrobc] elektronek je uveden v tabulce 1 [2]. 
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Tab. 1 – PUehled výrobc] elekronek (pUevzato z [2]) 
Firma ZemE Logo 

JJ electronic Slovensko 

  

EI Niš býv. 
Jugoslávie 

  

Svetlana Rusko 

  

Sovtek Rusko 

  

Electro-
Harmonix 

Rusko 

  

Western 
Electric 

USA 

  

 

 

Elektronky se všeobecnE dElí podle 

• účelu 

o usmErOovací (dioda), 

o spínací (krytron, spryton), 

o zesilovací (trioda, pentoda), 

o zobrazovací (obrazovka napU. osciloskopu), 

o indikační (magické oko, doutnavka, digitron), 

o mikrovlnné (magnetron), 

• žhavení 
o pUímo žhavené (katoda je zároveO žhavicím vláknem), 
o nepUímo žhavené (katoda je izolována od žhavicího vlákna). 



 19 

3 TTÍDY ZESILOVůČ¥ ů ZÁKLůDNÍ 
ZůPOJENÍ 

TUída zesilovače se určuje podle polohy pracovního bodu, který je dán napájecím napEtím 
a hodnotami pUipojených odpor]. TUida udává princip funkce zapojení, kvalitu zesílení 
i účinnost. 

Existují i jiné tUídy než ty, které jsou dále uvedeny, napUíklad tUída C, která disponuje 
velkou účinností, ale pro svou vysokou míru zkreslení se v nízkofrekvenční technice 
nepoužívá. StejnE tak není uvedena tUída D, která již nespadá do kategorie lineárních 
zesilovač]. Tyto zesilovače pro zpracování signálu používají pulsnE šíUkovou modulaci 
[6]. 

3.1 TUída ů 

Pracovní bod aktivního prvku se nachází zhruba v polovinE lineární části pUevodní 
charakteristiky (obr. 10). Tím se zajistí, že rozkmit vstupního signálu bude moci být 
co nejvEtší, než dojde ke znatelnému zkreslení. TUída A disponuje nejnižším zkreslením 
ze všech tUíd zesilovač], a proto je vhodná pro vErnou reprodukci zvuku. Je zUejmé, 
že celou periodu zpracovává jedna elektronka. Proud tedy protéká aktivním prvkem 
po celou dobu periody, což výraznE snižuje účinnost. Z nízké účinnosti pak vyplývá 
nevhodnost pro velké výkony [2], [6]. 

 

Obr. 10 – Princip zesilovače tUídy A (pUevzato z [2]) 
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3.2 TUída B 

U této tUídy je pracovní bod nastaven tak, že v klidovém stavu je anodový proud nulový 
(obr. 11). Tato tUída se používá výhradnE ve dvojčinném zapojení, kdy jeden aktivní prvek 
zesiluje kladnou p]lvlnu, zatímco druhý není aktivní. V pr]bEhu druhé p]lvlny je tomu 
naopak. Tím, že v klidovém stavu neprotéká elektronkou proud, je účinnost takového 
zesilovače vyšší než u tUídy A. Jelikož je pUechod aktivního prvku z nevodivého 
do aktivního stavu skokový a nelineární, dochází u zesilovaného signálu k nelineárnímu 
zkreslení. ObzvláštE u signál] s malou amplitudou je toto zkreslení výraznEjší [2], [6]. 

 

Obr. 11 – Princip zesilovače tUídy B (pUevzato z [2]) 
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3.3 TUída ůB 

TUída AB je kompromisem mezi tUídou A a B, pUičemž využívá výhod obou. Zesilovače 
této tUídy jsou opEt dvojčinné, ale jejich klidový proud není nulový – pracovní bod 
je nastaven tEsnE nad ohybem pUevodní charakteristiky (obr. 12). Z toho vyplývá, že pro 
malé signály funguje jako zesilovač tUídy A a pro velké signály jako zesilovač tUídy B. 
TUídu AB tedy charakterizuje dobrá účinnost, malé nelineární zkreslení, a proto je 
v oblasti nízkofrekvenčních zesilovač] nejpoužívanEjší [2], [6]. 

 

Obr. 12 – Princip zesilovače tUídy AB (pUevzato z [2]) 
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3.4 Základní zapojení elektronky jako zesilovač 

Na obr. 13 je základní schéma triody jako zesilovač v zapojení se společnou katodou, tzn. 
katoda je společnou elektrodou pro vstupní i výstupní obvod. Kondenzátory C1 a C3 se 
nazývají vazební a slouží k oddElení stejnosmErné složky signálu. Jejich hodnota se 
stanovuje s ohledem na šíUku pUenášeného pásma. Pokud je zadaná hodnota napájecího 
napEtí U, je tUeba stanovit hodnoty odpor] Ra, Rk a Rg. Hodnoty tEchto odpor] by mEly 
být určeny tak, že pracovní bod elektronky se bude pohybovat v lineární části 
její pUevodní charakteristiky [2], [15]. 

 

Obr. 13 – Základní zapojení triody jako zesilovač (pUevzato z [2]) 

Toto platí pro tzv. jednočinná zapojení. U dvojčinných zesilovač] nemusí být poloha 
pracovního bodu v lineární části a z toho se následnE odvodí tUída zesilovače 
(viz. kapitoly 3.1 – 3.3). 

Z katalogových list] výrobce elektronky lze vyčíst základní hodnoty charakterizující 
pracovní bod – anodové napEtí Ua, napEtí mUížky Ug, anodový proud Ia, strmost S a činitel 
zesílení µ. Z nich lze poté spočítat hodnoty patUičných odpor] a jejich ztrátové výkony 
[2]. 
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4 SROVNÁNÍ ELEKTRONKOVÉ ů 
POLOVODIČOVÉ TECHNOLOGIE 

I pUes to, že elektronky byly v drtivé vEtšinE zaUízení nahrazeny polovodiči, 
stále si zachovávají své místo v oblasti audiotechniky. V ostatních oblastech elektroniky 
byly nahrazeny zcela právem. Elektronky byly pro mnohá zaUízení pUíliš velké, náročné 
na zdroj napájení a v neposlední UadE mEly v dané aplikaci horší vlastnosti než tranzistor. 
V oblasti audiotechniky tomu ale tak není. Elektronka zde svádí s tranzistorem 
rovnocenný souboj a v mnohých pUípadech je upUednostOována. Tranzistor, i pUes své 
výhody totiž disponuje vlastnostmi, které nejsou v audiotechnice pUíliš žádoucí. Jedná se 
zejména o charakteristická zkreslení, která jsou popsána dále. Elektronka samozUejmE 
také vykazuje zkreslení, ta jsou však jiného charakteru a nejsou tak nepUíjemné 
na poslech. 

Hlavní rozdíl mezi elektronkou a tranzistorem je bezpochyby v konstrukci a principu 
funkce. Elektronky fungují na principu pr]letu uvolnEných elektron] mezi elektrodami 
ve vakuu, zatímco tranzistory na jejich vzájemném pohybu mezi polovodivými vrstvami. 

Vstupní odpor elektronky je teoreticky nekonečný, vstupní proud je tedy také 
teoreticky nulový, a tudíž zdroj vstupního signálu (napU. z gramofonové pUenosky) není 
proudovE zatížen. Velké proudové zatížení slabého zdroje signálu bipolárním 
tranzistorem m]že zp]sobit jeho tvarové zkreslení. StejnE jako u elektronek tento 
problém odpadá i u unipolárních tranzistor] (JFET, MOSFET), které jsou také Uízeny 
napEtím [12], [13]. 

4.1 Zkreslení THD 

Zkreslení THD (z angl. Total Harmonic Distortion) vyjadUuje pomEr obsahu vyšších 
harmonických v]či celému signálu (nazývá se též harmonické zkreslení). MEUení se 
provádí tak, že na vstup zesilovače je pUipojen sinusový generátor o vysoké spektrální 
čistotE a na výstupu je zmEUen signál obsahující harmonické složky pomocí spektrálního 
analyzátoru. 

Vznik tEchto složek je zp]soben hlavnE nelinearitou pUevodních charakteristik 
aktivních prvk] (tranzistor, elektronka). I pasivní prvky však zp]sobují zkreslení, protože 
žádná součástka nemá zcela lineární charakter. Vstupní sinusový signál, který je 
teoreticky ideální, již na výstupu ideální není a je tvarovE zkreslen. Tím vznikají vyšší 
harmonické složky, a čím vEtší je nelinearita charakteristiky, tím je vyšší i zkreslení, 
a tudíž i počet a amplituda vyšších harmonických. 

Uchu nejnepUíjemnEjší jsou liché harmonické a obzvláštE tUetí harmonická. Projevuje 
se pUi malých hlasitostech, a tak není pUíliš maskována signálem [12]. 

Elektronky na toto zkreslení trpí více než tranzistory. Tranzistorové zesilovače 
dosahují hodnot harmonického zkreslení 0,05 % i menší. U elektronkových zesilovač] 
m]že být i pUes 5 %. 
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I pUes to, že elektronky mají vyšší harmonické zkreslení, je pro spoustu lidí jejich 
zvuk pUíjemnEjší. Je to zp]sobeno tím, že triody zkreslují v sudých harmonických, 
které jsou libozvučné. Tranzistory a pentody zkreslují v lichých harmonických, které jsou 
uchu nepUíjemné [12], [13]. 

4.2 Zkreslení TID 

TID neboli intermodulační zkreslení je zp]sobeno nelinearitou pUevodní charakteristiky. 
Pokud pUivedeme na vstup zesilovače dva signály a a b s rozdílnou frekvencí, na výstupu 
mohou vznikat součtové složky a + b, a - b, 2a + b atd. Toto zkreslení bývá rušivEjší než 
harmonické zkreslení. 

Zatímco harmonické zkreslení je společné pro elektronky i tranzistory, 
intermodulační zkreslení je typické spíše pro tranzistory. Hlavní pUíčinou je totiž nejen 
nelineární pUevodní charakteristika, ale také rychlost reakce na zmEnu a dobu zotavení. 
Protože elektronky mají ve slyšitelném frekvenčním pásmu dobu zotavení srovnatelnou 
s rychlostí reakce, tedy zanedbatelnou, jsou z tohoto hlediska pro audio aplikace 
vhodnEjší [12], [13]. 

4.3 Zkreslení TIM a SID 

Zkreslení TIM (z angl. Transient Intermodulation Distortion) je zp]sobeno silnou 
zpEtnou vazbou a zkreslení SID (z angl. Slew Induced Distortion) nedostatečnou rychlostí 
pUebEhu. Tato zkreslení jsou úzce svázána, a jelikož tranzistorové zesilovače využívají 
zpEtnou vazbu mnohem častEji, je rychlost reakce na zmEnu nižší, a proto se uplatOuje 
toto zkreslení pUevážnE u tranzistorových zesilovač]. 

SID se projevuje neschopností zesilovače sledovat vstupní signál. PUi rychlé zmEnE 
napEtí na vstupu, se na výstupu objeví signál se zpoždEním. ZpEtná vazba navíc zp]sobí 
vznik pUekmitu (TIM). PUekmit vnikne tak, že zpEtná vazba se snaží co nejrychleji 
dorovnat sledovaný signál, ale pak nestačí včas zareagovat na další zmEnu. Toto zkreslení 
se projevuje na vyšších kmitočtech a má za následek značné poslechové zkreslení. ZpEtná 
vazba sice zmenšuje zkreslení signálu, ale jen pokud je strmost signálu menší, než je 
rychlost pUebEhu zesilovače. Pokud tomu tak není, zkreslení se prudce zvyšuje. 

Zkreslení TIM a SID lze mEUit tak, že na vstup zesilovače zaUadíme RC článek pro 
omezení strmosti signálu. Rychlost pUebEhu, ve srovnání s ostatními zesilovači, 
bude velmi nízká, a proto není toto Uešení pro vErnou reprodukci zcela ideální. Na druhou 
stranu, celkový projev zesilovače se tímto zásahem zlepší, protože strmost signálu je 
menší než rychlost pUebEhu zesilovače a zpEtná vazba pracuje korektnE. Zkreslení SID 
tedy vzroste, ale rušivé zkreslení TIM tím pádem klesne [13]. 
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4.4 Chování v limitaci 

Limitace nastává, pokud je nevhodnE zvolen pracovní bod nebo pokud je pUiveden signál 
o pUíliš vysoké amplitudE. Projevuje se tak, že pUi dosažení úrovnE limitace již aktivní 
prvek nezesiluje a pouze kopíruje maximální úroveO napájecího napEtí, kterou je schopen 
dosáhnout, až do chvíle, kdy úroveO vstupního signálu opEt klesne pod úroveO 
maximálního dynamického rozsahu. StejnE jako pro maximální hodnoty toto platí i pro 
hodnoty minimální. V praxi se toto zkreslení projevuje tak, že jsou oUezány špičky signálu 
a výsledný zvuk je „drsnEjší“. 

Z tohoto hlediska je rozdíl mezi elektronkou a polovodičem (napU. operačním 
zesilovačem) v rozdílném pUechodu do stavu limitace. U operačního zesilovače je 
pUechod do limitace mnohem ostUejší, kdežto elektronka má tento pUechod pozvolnEjší. 
Limitace operačního zesilovače má tedy drsnEjší projev než limitace elektronky. 

Pro dosažení vErné reprodukce je toto zkreslení nežádoucí, ale v odvEtví kytarových 
zesilovač], je tento druh zkreslení mnohdy cílenE vyvoláván [6], [13]. 
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5 PROBLEMůTIKů REPRODUKCE 
Z GRůMOFONOVÉ DESKY 

Gramofon byl nejrozšíUenEjším pUehrávačem zvukových záznam] od konce 1ř. století až 
do Ř0. let 20. století. Koncept gramofonu, jak jej známe, vychází z konstrukce fonogafu, 
který vynalezl v roce 1Ř7Ř Thomas Alva Edison. Tento fonograf nepUehrával zvuk 
z ploché desky, nýbrž z dutého voskového válečku. Použití válečku mElo jisté nevýhody, 
napU. krátká doba záznamu (asi 2 minuty), reprodukovaná Ueč byla na hranici 
srozumitelnosti nebo nemožnost vytvoUit kopii téhož záznamu. Gramofon pUehrávající 
ploché desky byl sestrojen v roce 1Řř5 NEmcem Emilem Berlinerem a od té doby prošel 
mnohými zmEnami. Nástup elektroniky umožnil zesílení mechanického záznamu, kv]li 
čemuž se vyskytly další nároky na kvalitní gramofonové zaUízení [7]. 

5.1 PUenosové raménko 

Je částí gramofonu, která spojuje jeho základnu a samotnou pUenosku s hrotem. Raménko 
musí umožOovat co nejlepší mechanické vlastnosti v závislosti na nejr]znEjších 
požadavcích. 

Raménko by mElo být z pevného materiálu a zároveO co nejlehčí. Pohybem hrotu 
v drážce desky vznikají vibrace, které se pUenášejí na raménko. Vibrace vznikají 
i otáčením motorku, který pohání talíU. ObzvláštE u gramofon] s krokovým motorem jsou 
vibrace silnEjší, protože talíU je zároveO rotorem motoru. PUi použití Uemínkového pUevodu 
jsou vibrace slabší. Lehkost je d]ležitá proto, aby hrot pUenosky pUíliš netlačil na desku. 
Velký tlak zp]sobuje nejen deformaci výstupního signálu, ale také m]že poškodit hrot 
a desku. Raménka se vyvažují nastavitelným závažím, které se nachází na opačné stranE 
než pUenoska. Tím lze dosáhnout toho, že tlak hrotu na desku je minimální a eliminují se 
tak problémy s tím spojené. 

Raménko se pUi pUehrávání pohybuje po desce nejen v horizontální rovinE 
po oblouku, ale také ve vertikální rovinE, protože nEkteré desky nejsou dokonale rovné 
a dochází tak k „houpání“. Z tohoto d]vodu je d]ležité, aby raménko nekladlo tEmto 
zmEnám smEru pUílišný odpor. Toho je docíleno dobrým usazením do základny 
gramofonu a použitím kvalitních ložisek [1], [Ř]. 

PUi pUehrávání se navíc uplatOuje dostUedivá síla, která tlačí raménko smErem 
ke stUedu desky. Hrot tak spočívá více na jedné stranE drážky než na druhé. Tuto sílu je 
tUeba kompenzovat pomocí tzv. antiskatingu, kdy vhodným nastavením tohoto slabého 
zpEtného tahu se docílí, že hrot je uprostUed drážky a nedochází k chybám 
ve stereofonním poslechu [ř]. 
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5.2 PUenoska 

PUenoska je zaUízení, které je umístEné na konci raménka a hraje hlavní roli v reprodukci 
záznamu z desky. Jedná se o prvek pUevádEjící mechanické kmitání na elektrický signál. 
PUenoska je na prvním místE v celém zesilovacím UetEzci, pracuje s velmi slabými signály 
a je velmi náchylná na špatné zacházení, je tedy nutno ji vEnovat patUičnou pozornost. 

Existují dvE kategorie pUenosek – krystalové a magnetodynamické. U krystalových 
pUenosek spočívá princip funkce v pUevodu mechanické energie na elektrickou s využitím 
piezoelektrického jevu, kde materiál je schopen generovat napEtí pUi vlastní deformaci. 
Tyto pUenosky sice disponovaly silným výstupním signálem, avšak pro svou vysokou 
citlivost na nárazy a vlhkost se již tolik nepoužívají. 

PoužívanEjším typem jsou tedy magnetodynamické pUenosky, které dále 
rozdElujeme na dva typy – MM (z angl. Moving Magnet) a MC (z angl. Moving Coil). 
V obou pUípadech jde o shodný fyzikální princip, kdy se vzájemným pohybem cívky 
a magnetu indukuje elektrické napEtí. Rozdíl je právE v tom, která část systému je 
pohyblivá a která je stabilní. V pUenoskách MM (z angl. Moving Magnet) jak název sám 
napovídá, je pohyblivý magnet a ve dvou stabilních cívkách je jeho pohybem indukováno 
napEtí, které je následnE propojeno do vstupních obvod] zesilovače. V pUípadE MC 
(z angl. Moving Coil) se pohybují cívky v blízkosti permanentního magnetu, čímž je 
generováno napEtí. V obou pUípadech jde o elektromagnetický generátor velice malých 
rozmEr] a malých výkon]. 

ObecnE nejčastEji užívaným systémem je MM. Se svými parametry jsou schopny 
poskytovat vysoce kvalitní zvuk a současnE relativnE silný elektrický výstup, 
tudíž na následnou úpravu korekčním pUedzesilovačem nejsou kladeny vysoké nároky. 
Jejich nevýhodou je omezení horního frekvenčního pásma. Pro chvEjku je pUeci jen 
náročnEjší pohybovat s tEžkým magnetem než s lehkou cívkou. PUi vysokých kmitočtech 
už hrot nestíhá sledovat drážku a dochází tak k deformaci signálu v závislosti na kvalitE 
provedení pUenosky. 

MénE často užívaný systém pUenosek je MC. Vzhledem k tomu, že chvEjka pohybuje 
s velmi miniaturní sestavou cívek, je hmotnost celého pohyblivého systému výraznE nižší 
než u pUenosek MM. Díky tomu je hrot schopen daleko vErnEji sledovat drážku na desce. 
Frekvenční pásmo u kvalitních MC pUenosek bývá v rozsahu frekvencí 15–50 000 Hz. 
Vzhledem k subtilnosti cívkového systému však velikost výstupního napEtí bývá 
u vEtšiny model] pUenosek MC nižší než u pUenosek MM, rozdíl se pohybuje v Uádu 
stovek mikrovolt].  Z tohoto d]vodu je na korekční obvod kladen vysoký nárok 
na bezchybné zesílení bez zanášení rušivých vliv] (šum, indukovaný brum apod.).  

Za zmínku stojí i systém pUenosky, který se na trhu nijak neuchytil, a sice MMC 
(z angl. Moving Micro Cross). Jde o systém, kdy jak magnet, tak cívka jsou stabilní 
a mezi nimi se pohybuje pouze ocelový kUíž, který svým pohybem mEní 
elektromagnetické pomEry mezi celou soustavou. TEmito zmEnami opEt vzniká mEnící se 
elektrický signál. Výhodou je minimální hmotnost pohyblivého systému a z toho 
vyplývající ideální pohyblivost, vErná reprodukce a velmi široké frekvenční pásmo [Ř], 
[10], [14]. 
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5.3 Hrot pUenosky 

Prvním pUedpokladem kvality zvuku je dokonalé sejmutí obrazu kmit] z drážky desky. 
To provádí právE hrot pUenosky, který se skládá ze dvou částí – z hrotu a chvEjky. 
Hrot kopíruje samotnou drážku a chvEjka je prostUedníkem mezi hrotem a vnitUním 
systémem pUenosky. 

Ke kvalitnímu snímání napomáhá tzv. poddajnost hrotu a chvEjky. Hrot musí mít 
takový tvar, aby byl schopen kopírovat všechny, i ty nejdrobnEjší záhyby 
drážky, velmi často se hroty tvarovE podobají Uezacím nož]m, které vytváUejí matrice. 
ChvEjka zase musí být natolik volnE uložena, aby hrotu tento pohyb umožOovala. 
Pokud by dynamika nahrávky vyjádUená výraznými a složitými zvlnEními v drážce 
pUesáhla možnosti poddajnosti pUenosky, zavinEné napUíklad nesprávnE nastaveným 
tlakem na hrot, a hrot by se začal pohybovat nezávisle uvnitU drážky, pak dojde nejen 
k znehodnocení reprodukovaného zvuku, ale i k poškození drážky gramofonové desky. 

Hroty jsou v naprosté vEtšinE diamantové s velmi dokonale navrženým 
a opracovaným elipsovitým tvarem, který je pouze v nEkterých pUípadech sférický (kónus 
se zakulacenou špičkou). Širší stranou elipsy jsou tyto hroty orientovány kolmo ke smEru 
drážky na gramofonové desce. Užšími konci (úzkými až 0,01 mm) jsou tedy schopny 
zapadnout i do nejjemnEjších zvlnEní v drážce. Základní tvar elipsy byl volen v r]zných 
tvarových modifikacích s odlišnými vlastnostmi. Hrot je uchycen v chvEjce, která je 
vyrábEna vEtšinou z duté lehké trubičky (aluminium, bór) či pro maximální tuhost 
z vzácných materiál], jako je napUíklad beryllium nebo rubín. Tento díl systému musí být 
kromE minimální vlastní hmotnosti co nejtužší, nebo[ každé zapružení chvEjky 
by vnášelo zkreslení do reprodukce [Ř], [10], [14]. 

5.4 Záznamová charakteristika 

Záznam na gramofonovou desku musí již pUi výrobE projít určitou korekcí 
kmitočtové charakteristiky, aby bylo maximálním zp]sobem využito možností 
mechanického záznamu. V pUípadE, že bychom do mechanického záznamového rydla 
pUivádEli pro všechny kmitočty nahrávaného signálu stejné vstupní napEtí, pak by se 
podle indukčního zákona zvEtšoval proud smErem k nízkým kmitočt]m, a naopak 
zmenšoval smErem k vysokým kmitočt]m. Protože výchylka rycího hrotu je pUibližnE 
úmErná protékajícímu proudu, byla by do matrice zapisována pUi vysokých kmitočtech 
zaznamenávaného signálu drážka s velmi malou amplitudou (velmi úzká) a naopak pUi 
nízkých kmitočtech nahrávaného signálu drážka s amplitudou nadmErnE (neúmErnE) 
velkou. To by jednak mElo za následek, že by signály vysokých kmitočt] byly nahrávány 
s úrovní blízkou úrovni šumu, a naopak signály nízkých kmitočt] by byly zaznamenány 
s takovou amplitudou, že by je nebylo možno bEžnými snímacími systémy zpracovat 
a jednak by bylo nutno podstatnE zvEtšit rozteč drážek, čímž by se neúmErnE zmenšovala 
kapacita desek. Proto byl mezinárodnE stanoven pr]bEh záznamové charakteristiky, 
aby byla gramofonová deska z hlediska uvedených požadavk] optimálnE využita [5]. 
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Obr. 14 – Záznamová charakteristika (pUevzato z [14]) 

Jak vyplývá z obr. 14, amplituda s rostoucím kmitočtem klesá, zatímco stranová 
rychlost roste. Díky této úpravE je dosaženo dobrého odstupu signálu od šumu a také 
dostatečnE malé maximální amplitudy, jež následnE dovoluje delší záznam 
na gramofonovou desku. 

PUi následné reprodukci signálu je tUeba, aby hodnota výstupního signálu v celém 
kmitočtovém spektru byla konstantní. Krystalové pUenosky, jejichž výstupní napEtí 
je úmErné výchylce hrotu, tuto podmínku pUibližnE splOují, avšak stejnE je žádoucí použít 
korekční obvody, protože charakteristika není zcela lineární. 

Výstupní napEtí magnetodynamických pUenosek však není úmErné amplitudE, 
ale rychlosti kmitání hrotu. Výstupní napEtí se tedy bude úmErnE zvyšovat se zvyšující se 
frekvencí. Z tohoto d]vodu nelze takové pUenosky pUipojit na vstup bEžného zesilovače 
pUímo a je nutné použít korekční pUedzesilovač [5], [14]. 
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6 KOREKČNÍ PTEDZESILOVůČ 

Úkolem korekčního pUedzesilovače je jednak zesílit velmi slabý vstupní signál, 
aby dosahoval patUičné úrovnE pro vybuzení pUedzesilovače, a také kompenzovat jeho 
kmitočtovou závislost. Korekční zesilovače pracující s magnetodynamickými 
pUenoskami musí mít pr]bEh frekvenční charakteristiky pUesnE opačný, než je pr]bEh 
stranové rychlosti na obr. 14. Pokud je tato podmínka splnEna, bude amplituda výstupního 
napEtí v celém pUenášeném pásmu konstantní. 

Jak už bylo Uečeno, výstupní napEtí magnetodynamické pUenosky je úmErné 
rychlosti. Čím vyšší je kmitočet, tím vyšší je napEtí. Aby tedy výsledná kmitočtová 
charakteristika byla konstantní, je tUeba vysoké frekvence potlačit a nízké naopak zesílit. 

NEkteUí výrobci gramofonových desek používají jiné záznamové charakteristiky 
a ty vyžadují jiné nastavení korekčního pUedzesilovače. NejrozšíUenEjší je charakteristika 
RIAA (obr. 15), i pUesto však je u nEkterých zesilovač] možné zmEnit typ kmitočtové 
charakteristiky. Všechny charakteristiky jsou určeny tUemi časovými konstantami 
odpovídající zlomovým frekvencím: k1, k2 a k3. U RIAA charakteristiky jsou tyto 
konstanty dány normou, kde k1 = 3180 µs, k2 = 31Řµs a k3 = 75µs [5], [11]. 

 

 

Obr. 15 – Pr]bEh záznamové a RIAA charakteristiky (pUevzato z [11]) 

Samotnou korekci zajištují korekční filtry, které mohou být dvojího typu – pasivní 
nebo aktivní. Existují i taková zapojení, kde je část korekce provedena aktivnE a část 
pasivnE [5], [11]. 
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6.1 Pasivní korekce 

Pasivní korekcí se myslí vhodné uspoUádaní RC a CR filtr] kaskádovE za sebe. Tyto filtry 
jsou z pasivních součástek, a tudíž zeslabují signál, který je na nE pUiveden (až o 40 dB). 
Proto není možné takový filtr pUipojit pUímo ke zdroji signálu (pUenoska gramofonu). 
Tadí se až za první zesilovací stupeO Z1 (obr. 16), kde již není toto zeslabení kritické. 
Následuje další zesilovací stupeO Z2 s velkou vstupní impedancí, čímž je omezen vliv 
zátEže na korekční člen [7], [11]. 

 

Obr. 16 – Blokové schéma zesilovače s pasivní korekcí (pUevzato z [7]) 

Problém nastává, pokud se taková korekce použije v zapojení s operačními 
zesilovači. Polovodičové prvky jsou vEtšinou limitovány relativnE nízkým napájecím 
napEtím, a tudíž nedokáží prvním zesilovacím členem zesílit signál natolik, aby na konci 
filtru nebyl kriticky zeslaben. Tento problém se Ueší rozdElením korekčního členu na dvE 
části (obr. 17). Nejprve se signál zesílí ve stupni Z1, následnE prochází první částí 
pasivního filtru. Takto zesílený a mírnE upravený signál dále pokračuje do vyrovnávacího 
zesilovače Z2, který signál dále zesílí a poté je korekce dokončena druhou částí filtru. 
Pak následuje konečný zesilovací stupeO Z3 [7], [11]. 

 

Obr. 17 – Blokové schéma zesilovače s rozdElenou pasivní korekcí (pUevzato z [7]) 

PUi použití elektronek tento problém odpadá, protože jejich napájecí napEtí 
je mnohem vyšší než v pUípadE operačních zesilovač] a dokáží tedy prvním stupnEm 
zesílit signál natolik, že po korekci není jeho úroveO kriticky nízká [7], [11]. 

6.2 ůktivní korekce 

Aktivní korektory využívají aktivních součástek, nejčastEji operační zesilovače. 
Tento zesilovač ještE disponuje frekvenčnE závislou zpEtnou vazbou, čímž je vyUešen 
problém s pUebuditelností. Nevýhodou takových korekčních člen] je pomErnE vysoký 
stupeO zpEtné vazby, což m]že mít vliv na stabilitu obvodu. PUíklad zesilovače s aktivní 
korekcí je na obr. 18[5]. 
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Obr. 18 – PUíklad zesilovače s aktivní korekcí (pUevzato z [5]) 

6.3 Návrh korekčního pUedzesilovače 

Korekční pUedzesilovač je tvoUen párem dvojitých triod ECCŘŘ a nízkošumovým JFET 
tranzistorem. Obvodové zapojení je uvedeno na obr. 19. 

 

 

Obr. 19 – Návrh korekčního pUedzesilovače s elektronkami 

Zdrojem vstupního signálu pro korekční pUedzesilovač je magnetodynamická 
pUenoska. Hodnota vstupního napEtí se u systém] MM pohybuje okolo 3 mV, u systém] 
MC zhruba 0,5mV. Z tohoto d]vodu je kladen d]raz na šumové parametry. 
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Signál z pUenosky je nejprve pUiveden do nízkošumového tranzistoru JFET, který je 
pUímo vázán na katodu elektronky ECCŘŘ, pracující v zapojení se společnou mUížkou. 
Tato elektronka je také pUímo navázána na další elektronku ECCŘŘ, která je zapojená jako 
katodový sledovač. Ten je zde vhodné použít díky své malé výstupní impedanci, která je 
výhodná pro navázání další části. 

Další částí je pasivní korekční člen, jehož pUenosová charakteristika by mEla 
co nejvíce odpovídat RIAA charakteristice. Čím pUesnEji je nastavena pUenosová 
charakteristika pUedzesilovače, tím bude výsledná charakteristika pUi reprodukci 
z gramofonové desky vyrovnanEjší. Proto je tUeba pUi konstrukci korekčního 
pUedzesilovače použít pUesných kondenzátor] a rezistor]. 

Poslední částí je tzv. µ-sledovač nebo také SRPP obvod (z angl. Series 
Regulated Push Pull) jehož vstupní impedance je dostatečnE vysoká na to, 
aby nežádoucím zp]sobem neovlivOoval pUedchozí korekční člen [2]. V tomto zapojení 
je použita další elektronka místo zatEžovacího anodového odporu. Výsledkem je dobrá 
symetrie kolem stUedu napájecího napEtí a tedy i možnost maximálního rozkmitu 
výstupního signálu bez tvarového zkreslení. 
 

 

Obr. 20 – Simulace RIAA charakteristiky korekčního pUedzesilovače 

Jak je vidEt na obr. 20, pUedzesilovač má na frekvenci 1 kHz zisk 4ř,7 dB. 
Jelikož právE na této frekvenci se protíná záznamová a teoretická RIAA charakteristika, 
lze pUedpokládat, že výsledný zisk pUi následné reprodukci bude v celém pUenášeném 
kmitočtovém pásmu právE 4ř,7 dB. Po odečtení této hodnoty zesílení od všech bod] 
simulované pUenosové charakteristiky lze provést srovnání s teoretickým pr]bEhem. 
V tabulce 2 lze vidEt toto srovnání na frekvencích definující RIAA charakteristiku. 
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Tab. 2 – Srovnání teoretických a simulovaných hodnot RIAA charakteristiky 

kmitočet Simulovaná RIAA 
charakteristika 

teoretická RIAA 
charakteristika 

f [Hz] A [dB] A [dB] 

20 19,7 19,3 

50 17,1 16,9 

100 13,1 13,1 

300 5,3 5,5 

500 2,5 2,6 

700 1,1 1,2 

1000 0 0 

3000 -4,7 -4,7 

5000 -8,2 -8,2 

10000 -13,6 -13,7 

15000 -17,1 -17,2 

20000 -19,5 -19,6 
 

V uvedené tabulce je vidEt, že v rozmezí 100 Hz – 5 kHz jsou hodnoty zisku totožné. 
Na ostatních kmitočtech jsou odchylky maximálnE 0,4 dB. 

Výstupní signál z korekčního pUedzesilovače má dle simulace amplitudu 150 mV pUi 
0,5 mV na vstupu a pUi frekvenci 1 kHz. Z toho plyne, že tento korekční pUedzesilovač by 
mEl mít dostatečnE velké zesílení na to, aby mohl pracovat s MC pUenoskami a zároveO 
byl schopný vybudit další část zesilovacího UetEzce, tedy pUedzesilovač. 
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7 PTEDZESILOVůČ 

PUedzesilovač slouží k dalšímu zesílení signálu. Oproti korekčnímu pUedzesilovači, který 
má pevnE dané zesílení i frekvenční charakteristiku, lze zde upravovat hlasitost 
i frekvenční charakteristiku. V následujícím zapojení na obr. 21 je využito pouze 
možnosti mEnit zesílení. 

ZmEna frekvenční charakteristiky by byla Uešena pomocí nastavitelných RC filtr]. 
U vEtšiny zesilovač] je možnost nastavení frekvenční charakteristiky tUípásmové 
(basy, stUedy, výšky), existují ale i vícepásmové [16]. 

PUedzesilovač by mEl mít v pUenášeném pásmu plochou frekvenční charakteristiku 
a nízkou úroveO zkreslení. Na výstupu pUedzesilovače by mEl mít signál také dostatečnou 
úroveO na to, aby byl schopen vybudit koncový stupeO. 

7.1 Návrh pUedzesilovače 

V obvodu pUedzesilovače jsou použity dvE dvojité triody ECCŘ3 a ECCŘŘ. Obvodové 
zapojení je uvedeno na obr. 21. 

 

 

Obr. 21 – Návrh pUedzesilovače s elektronkami 

Signál je pUiveden na potenciometr P1, který funguje jako regulátor hlasitosti. 
Z bEžce potenciometru je signál veden na mUížku triody ECCŘ3, která funguje jako 
zesilovací stupeO a druhá elektronka ECCŘ3 pracuje jako katodový sledovač. Jeho malá 
výstupní impedance umožOuje navázání dalšího zesilovacího stupnE s triodami ECC88. 
Tyto triody jsou v zapojení SRPP (z angl. Series Regulated Push-Pull), které disponuje 
dobrou symetrií kolem stUedu napájecího napEtí. Signál je dále veden do koncového 
stupnE. 
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Takto realizovaný pUedzesilovač m]že mít na svém vstupu nejen signál z výstupu 
korekčního pUedzesilovače, ale také bEžné pUehrávače (napU. MP3 pUehrávač, mobilní 
telefon, notebook). 

Na obr. 22 je znázornEna simulovaná pUenosová charakteristika pUedzesilovače. 
Z grafu vyplývá, že šíUka pásma pUedzesilovače je 14 Hz – 51 kHz (±1 dB) a zisk 
na frekvenci 1 kHz je 42,8 dB. 

 

 

Obr. 22 – Simulace frekvenční charakteristiky pUedzesilovače 

PUedpoklad je takový, že u reálného zesilovače nebude namEUeno frekvenční pásmo 
tak široké (viz. kapitola 10.2), protože simulační program nepočítá 
s nEkterými parazitními vlivy v obvodu (kapacity, indukčnosti, impedance vedení), 
které se ve výsledném obvodu vyskytují a které zásadnE ovlivOují tuto charakteristiku.  
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8 KONCOVÝ STUPEN 

Koncový stupeO má za úkol výkonovE zesílit signál z pUedzesilovače do zátEže. Vstupní 
signál do koncového stupnE má napE[ový charakter s malým výkonem. Vstupní signál je 
pUipojen na vyšší impedanci vstupních částí koncového zesilovače. Výstupní signál 
z koncového stupnE je pUes výstupní transformátor pUipojen k reproduktor]. 

Koncový stupeO pracuje ve dvou základních obvodových zapojeních – jednočinné 
a dvojčinné. Rozdíl je ve zp]sobu zesilování jednotlivých polarit zpracovávaného 
signálu. Jednočinné zapojení zpracovává obE polarity jedním zesilovacím prvkem, 
dvojčinné zapojení zpracovává každou polaritu jiný prvek a na konci obvodu obE polarity 
sloučí. 

Hlavním kritériem koncového stupnE je tvarové zkreslení, frekvenční linearita 
a zesílení. Zesílení určuje obvodové zapojení. 

Na koncový stupeO jsou kladeny podmínky minimálního tvarového zkreslení. 
Koncový stupeO, spolu s reproduktory, pUevádí elektrickou dynamiku na zvukovou. Podle 
obvodového zapojení je určena i kvalita reprodukce dynamiky signálu. 

Na koncový stupeO jsou kladeny i frekvenční požadavky na linearitu. To znamená, 
že zesilovač musí zesilovat všechny signály v pUenášeném pásmu shodnE. Jedná se 
pUedevším o vyšší frekvence, které dodávají barvu zvuku [16]. 

8.1 Návrh koncového stupnE 

Pro návrh koncového stupnE byly použity dvE paralelnE zapojené triody 300B s pUímým 
žhavením. Schéma zapojení je uvedeno na obr. 23. 

 

 

Obr. 23 – Návrh koncového stupnE s elektronkami 
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Signál z korekčního pUedzesilovače je nejprve veden pUes kondenzátory, kv]li 
oddElení stejnosmErné složky, na mUížky pUímo žhavených triod 300B. Tyto koncové 
elektronky jsou zapojeny paralelnE. PUi stejném napájecím napEtí tedy prochází 
primárním vinutím výstupního transformátoru dvojnásobný proud a tím je dosaženo 
vyššího výkonu. Vlastnosti koncových triod by mEly být co nejvíce shodné (nejlépe 
párované dvojice), aby nedocházelo ke zkreslení výstupního signálu. 
Pomocí potenciometr] TR1 a TR2 se nastavuje pUedpEtí na mUížkách triod. Nastavení 
tEchto napEtí je tUeba provést pUesnE z d]vodu dosažení maximálního výkonu. Také se 
tím výraznE prodlouží životnost elektronek. Odpory v katodách elektronek, zejména 
odpory R13 a R14, vykazují relativnE velký ztrátový výkon, a proto je tUeba použít odpory 
dimenzované na zatížení 10 W. 

Z obvodového zapojení i ze simulací vyplývá, že napE[ové zesílení koncového 
stupnE je menší než jedna. Proudové zesílení je však mnohem vyšší a tedy i výsledný 
výkon bude vyšší. 

8.2 Výstupní transformátor 

Jak již bylo Uečeno, výstupní transformátor propojuje obvod koncového stupnE 
s reproduktory. Jeho hlavním úkolem je pUizp]sobit vysokou impedanci obvodu 
koncového stupnE v]či malé impedanci zátEže [2]. 

V návrhu je použit výstupní transformátor od firmy Hammond Manufacturing. 
Jedná se o model 1640SEA, který je dle výrobce vhodný právE pro paralelní spojení dvou 
300B elektronek. Tento transformátor také umožOuje pUipojení více reproduktor], 
v závislosti na impedanci (4 っ, 8 っ, 16 っ) [17]. Je však nutné, aby výstupní zátEž byla 
vždy pUipojena, nebo[ pUi pUípadné činnosti transformátoru bez zátEže by mohlo dojít 
k pr]razu mezi závity, popU. mezi obEma vinutími. 

Koncový stupeO je navržen tak, aby v klidovém stavu procházel každou elektronkou 
výrobcem doporučený proud 60 mA. Primárním vynutím transformátoru, kterým m]že 
protékat proud maximálnE 200 mA, tedy protéká 120 mA, což je dostatečná rezerva.  
  



 39 

9 NůPÁJENÍ 
Pro napájení celého zesilovače je zapotUebí celkem tUí stejnosmErných napájecích zdroj]. 
Jsou to zdroje žhavicího napEtí (5 V/6,3 V), záporného pUedpEtí (-ř0 V) a anodového 
napEtí (31Ř V).  

9.1 Zdroj žhavení 
Pro správnou funkci elektronek je zapotUebí žhavicí zdroj, který zajistí prohUátí žhavicího 
vlákna, popU. pUímo katody, k zajištEní efektu termoemise, a tedy pUísunu dostatečného 
množství elektron]. 
 Velikost žhavicího napEtí, popU. proudu, udává výrobce v dokumentaci. V návrhu 
jsou celkem tUi druhy elektronek (ECCŘ3, ECCŘŘ a 300B). Elektronka ECCŘŘ m]že být 
žhavena pouze napEtím 6,3 V [18] a elektronka 300B pouze napEtím 5 V [19]. 
U elektronky ECCŘ3 je možnost žhavit bu@to napEtím 6,3 V pUi proudu 300 mA nebo 
napEtím 12,6 V pUi proudu 150 mA [20]. Pro žhavení této elektronky by bylo výhodné 
žhavit napEtím 12,6 V z d]vodu polovičního proudu a tím i menších tepelných ztrát na 
stabilizátoru. NicménE kv]li danému žhavicímu napEtím elektronek ECCŘŘ a 300B byla 
vybrána varianta 6,3 V/300 mA a tak není nutné použít další stabilizátor s jinou hodnotou 
napEtí. 
 Výstupní napEtí tohoto zdroje tedy nabývá dvou hodnot (5 V a 6,3 V). Elektronky 
300B jsou tedy žhaveny napEtím 5 V a jsou celkem čtyUi (dvE pro každý kanál). Výrobce 
udává žhavicí proud 1,3 A. Na tomto napEtí je tedy pUedpokládaný odbEr 5,2 A. Takový 
proud je pro jeden integrovaný stabilizátor pUíliš velký, a proto byly použity dva 
stabilizátory od firmy Linear Technology LT1084CT [21]. Tento stabilizátor m]že být 
podle výrobce zatížen proudem až 5 A pUi výstupním napEtí 5 V. V návrhu se počítá 
s proudem 2,6 A na každý stabilizátor, tudíž je zde dostatečná rezerva. NapEtí 6,3 V je 
také realizováno stabilizátorem od firmy Linear Technology, pUesnEji typ LT1084IT [22]. 
Ten je také dimenzovaný na proudové zatížení 5 A a jelikož v návrhu je celkem osm 
elektronek žhavených napEtím 6,3 V a s odbErem 300 mA, postačí pouze jeden 
stabilizátor, protože celkový odebíraný proud pUi tomto napEtí bude 2,4 A. 
 Schéma zapojení tohoto zdroje je na obr.24. Stabilizátory na 5 V jsou fixní a nelze 
je v tomto pUípadE trimovat. Stabilizátor s výstupním napEtím 6,3 V lze nastavovat 
pomocí trimru TR1. Výstupní napEtí je dáno referenčním napEtím stabilizátoru UREF, 
referenčním proudem stabilizátoru IREF a hodnotami odpor] R1 a R2 dle vzorce 

戟拓濁鐸 噺 戟琢醍題 ゲ 磐迎態迎怠卑 髪 荊琢醍題 ゲ 迎態 噺 な┸にの ゲ 磐なになはどど卑 髪 のど航 ゲ なにな 噺 は┸ぬどに 撃 (7) 

 Rezistor R2 s hodnotou 121 っ byl zvolen na základE doporučení výrobce a rezistor 
R1 je v obvodu pUedstavován trimrem TR1 s hodnotou 1 kっ. Filtrační kondenzátor C5 byl 
zvolen dle vzorce 
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 系の 噺 荊mに ゲ 血 ゲ 戟zv 噺 ば┸はに ゲ のど ゲ ど┸な 噺 ばはどど 航繋 (8) 

Kde Im je maximální proud zdrojem, f je frekvence sítE a Uzv je požadované zvlnEní napEtí 
za kondenzátorem. Je žádoucí, aby zvlnEní bylo co možná nejnižší, ale se snižujícím se 
zvlnEním roste zásadním zp]sobem i potUebná kapacita. Pro bEžné účely se volí zvlnEní 
0,1 V. Výsledná hodnota kapacity je vypočítaná s jistou rezervou, protože čas vybíjení 
kondenzátoru je ve skutečnosti kratší než 0,5 T. Proto byla zvolena hodnota 6Ř00 たF [23]. 

 

 

Obr. 24 - Schéma zapojení zdroje žhavení (pUevzato z [21], [22]) 

 Diody D1, D2 a D3 slouží k ochranE stabilizátoru pUi odpojení vstupního napEtí. 
Mohlo by totiž dojít k vybití výstupních kapacit skrze stabilizátory. 

9.2 Zdroj anodových napEtí 
Tento zdroj napájí nejen anody elektronek, ale také výstupní transformátor, na kterém má 
být dle návrhu právE 41Ř V. Jelikož je množství r]zných anodových napEtí v obvodu 
značné, bylo použito stabilizovaného napEtí pouze to nejvyšší, tedy 31Ř V. Ostatní nižší 
anodová napEtí jsou z tohoto zdroje získána postupným snižováním pomocí RC článk]. 
Takový postup snižování není ideální, protože napEtí za jednotlivými články m]že vlivem 
proudových výkyv] kolísat a tím nepUíznivE ovlivOovat nastavení pracovního bodu. 
PUesto byl však v rámci snížení počtu zdroj] zvolen tento postup. Schéma stabilizátoru je 
níže na obr.25. 
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Obr. 25 - Schéma zapojení anodového zdroje (pUevzato z [24]) 

Stabilizátor tvoUí výkonový MOSFET tranzistor IRFBG30, který v obvodu funguje 
jako regulátor protékajícího proudu. Stabilizátor je Uízen pomocí zpEtné vazby, kterou 
zajiš[uje napE[ová reference TL431. Ta se snaží udržovat konstantní napEtí mezi 
referenční svorkou a anodou. Pokud tedy výstupní napEtí vzroste, vznikne na odporu R12 
a trimru TR2 vEtší úbytek napEtí. Na to reference zareaguje tak, že se zvýší proud 
protékající mezi katodou a anodou a dojde k otevUení tranzistoru T1 a ke snížení napEtí 
na elektrodE gate tranzistoru M1. Tranzistor začne klást vyšší odpor a výstupní napEtí se 
sníží [24]. 

PUi výpočtu výstupního napEtí se vychází z konstantního napEtí na rezistoru R12 
a trimru TR2, tedy 2,5 V. Pokud je trimr ve své stUední poloze, je celkový odpor této 
sériové kombinace ř60 っ a proud, který jí protéká je IS = 2,6 mA. Nyní je tUeba dopočítat 
odpory R13 a R14 dle vztahu 

 迎怠替 髪 迎怠泰 噺 岫戟潮腸脹 伐 戟眺帳庁岻荊聴 噺 ぬなぱ 伐 に┸のど┸どどには 噺 なにな┸ぬ kよ ┻ (9) 

Pro dosažení této hodnoty odporu bylo použito sériové kombinace tEchto odpor], 
kdy R13 = 82 kっ a R14 = 39 kっ. 

9.3 Zdroj záporného pUedpEtí 
Tento zdroj zajiš[uje pUedpEtí pro mUížky koncových elektronek 300B. Toto pUedpEtí je 
dle výrobce -61 V. Zdroj je však navržen na -ř0 V. Toto napEtí je pUivedeno na desku 
koncového stupnE, kde je dále pomocí T článku snižováno na požadovaných -61 V. 
Pro každý kanál je ve zdroji pUedpEtí zvláš[ vyhrazen Uídící obvod. Schéma tohoto zdroje 
je níže na obr. 26. 
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Obr. 26 - Schéma zapojení zdroje pUedpEtí (pUevzato z [25]) 

Jak bylo Uečeno, tento zdroj slouží k vytvoUení pUedpEtí na mUížkách koncových 
elektronek. Na toto napEtí se moduluje signál pUicházející pUes oddElovací kondenzátory 
z pUedzesilovače, avšak to m]že vést k pUeslechu mezi kanály. Tomuto pUeslechu mají 
zabránit právE odporové T-články. Na obr. 27 lze vidEt simulaci tohoto pUeslechu 
v závislosti na frekvenci. 
 

 

Obr. 27 – Simulace pr]niku signálu na výstup zdroje pUedpEtí 

Modrý pr]bEh odpovídá signálu, který pronikl z koncového stupnE pUes T-článek 
na pUíslušný výstup zdroje pUedpEtí a červený, který odpovídá tomu, jak se tento 
pronikající signál projevil na druhém výstupu zdroje. Je patrné, že se zvyšující se 
frekvencí signálu, je T-článek ménE odolný v]či pUeslechu. Avšak z d]vodu dvou 
samostatných stabilizačních obvod], ač na stejném napájecím napEtí, se tyto rušivé 
signály na druhém výstupu zdroje neprojeví. 
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9.4 Sí[ový transformátor 

Celému zesilovači dodává energii toroidní transformátor vyrobený firmou JK-Eltra [26]. 
V tabulce 3 je pUehled potUebných hodnot napEtí a proudu. Dále pak návrh sekundárních 
vinutí transformátoru. 

Tab. 3 - PUehled hodnot napájení a návrh vinutí transformátoru 

  hodnoty v obvodu ﾐ=┗ヴｴ ┗ｷﾐ┌デｹ 
  ﾐ;ヮ[デｹ ぷVへ proud [A] ﾐ;ヮ[デｹ ぷVへ proud [A] 

┣Sヴﾗﾃ ┥ｴ;┗Wﾐｹ 5 a 6,3 7,6 7 10 

┣Sヴﾗﾃ ヮギWSヮ[デｹ -90 0,001 90 0,01 

;ﾐﾗSﾗ┗┠ ┣Sヴﾗﾃ 318 0,3 240 0,8 

 

PUi návrhu bylo nutné zohlednit minimální úbytek napEtí na stabilizátorech. Pokud 
by napE[ová rezerva nebyla dostatečná, výstupní napEtí by nedosahovalo patUičných 
hodnot. Pokud by však byla pUíliš velká, docházelo by vlivem velkého napE[ového 
rozdílu k velkým výkonovým ztrátám na stabilizátorech (u zdroje žhavení) a MOSFET 
tranzistorech (u anodového zdroje a zdroje pUedpEtí). Jednotlivá vinutí jsou dimenzována 
tak, aby i pUi maximálním proudovém zatížení byl transformátor schopný udržet 
požadované napEtí. Maximální odbEr proudu nastává tEsnE po zapnutí zaUízení, kdy se 
nabíjejí všechny kapacity. Transformátor má také vyvedené stínEní mezi primárním 
a sekundárním vinutím kv]li potlačení pr]chodu vysokofrekvenčního rušení ze sítE do 
obvodu zesilovače. 
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10 MDTENÍ 
Veškerá mEUení probíhala v laboratoUi s použitím tEchto mEUicích pUístroj] 

 

multimetr  UNI-T (UT58D), UNI-T (UT50D), 

funkční generátor  Agilent (33210A), 
osciloskop  Agilent (DSO1002A). 

 

Korekční pUedzesilovač nebylo možné d]kladnE zmEUit, protože potUebná amplituda 
vstupního signálu je 0,5 mV (stejné jako u MC pUenosky). Funkčním generátorem 
dostupným v laboratoUi však nebylo tak nízké úrovnE dosaženo. Byl tedy použit napE[ový 
dElič na výstupu generátoru, ale signál se pak ztratil v šumu. Byl tedy pouze úspEšnE 
nastaven pracovní bod a zhodnocen zvukový projev (viz. kapitola 10.4). 

10.1 Napájecí zdroje 

Zdroj žhavení se skládá ze tUí integrovaných stabilizátoru, které musí být na chladiči, 
protože dle výpočt] na nich dohromady vzniká výkonová ztráta 34 W. Po pUipojení zdroje 
do sítE bylo za usmErOovačem namEUeno požadované napEtí 10 V. Na výstupech 
5 V stabilizátor] bylo namEUeno 5,02 V a 4,řŘ V, což je v souladu s 10 % tolerancí, 
kterou udává výrobce elektronek. Stabilizátor na 6,3 V byl pomocí trimru pUesnE nastaven 
na požadovanou hodnotu. 

PUi částečném pUipojení zátEže (žhavicích vláken elektronek) byla všechna výše 
zmiOovaná napEtí stabilní. PUi plném zatížení tohoto zdroje všemi žhavicími vlákny, bylo 
na zdrojích 5 V stále konstantní napEtí, ale na zdroji 6,3 V kleslo napEtí na 5,5 V. 
Tuto nesprávnou funkci zdroje zp]sobil špatný sí[ový transformátor, na kterém již pUi 
odbEru 6 A kleslo napEtí ze 7 V na 4,3 V. Za usmErOovačem tedy v tu chvíli bylo pUibližnE 
6 V, a jelikož úbytek napEtí je dle výrobce stabilizátoru 0,5 V, lze ještE dosáhnout napEtí 
5 V, ovšem 6,3 V nikoliv. 

Z tohoto d]vodu tedy bylo možné mEUit parametry zesilovače pouze s jedním 
funkčním kanálem. 

Zdroj anodového napEtí mEl dle návrhu mít výstupní napEtí 31Ř V. Na sekundárním 
vinutí transformátoru pro tento zdroj mElo být pUi zatížení napEtí 240 V, ovšem namEUeno 
bylo témEU 270 V. Po usmErnEní tedy napEtí dosahovalo hodnoty pUibližnE 3Ř0 V. 
Na samotný zdroj to má vliv pouze vyšší výkonovou ztrátou na MOSFET tranzistoru. 
Výstupní napEtí tohoto zdroje bylo po nastavení stále stabilní i pUí maximálním možném 
proudovém zatížení. 

PUi mEUení zdroje pUedpEtí, který vytváUí pUedpEtí pro koncové elektronky, 
se nevyskytly témEU žádné problémy. Sekundární vinutí sí[ového transformátoru 
odpovídalo požadovaným parametr]m a jelikož proud procházející tímto zdrojem 
je zanedbatelný, protože elektronky jsou Uízeny napEtím, nebylo nutné použít chladič. 
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Pro tento zdroj bylo také provedeno mEUení možného pUeslechu zp]sobené pr]nikem 
signálu z jednoho kanálu pUes zdroj do druhého. Na obr. 28 lze vidEt výsledek tohoto 
mEUení. 

 

 

Obr. 28 - MEUení pr]niku signálu na výstup zdroje pUedpEtí 

Pr]bEh na tomto grafu odpovídá signálu, který pronikl z koncového stupnE pUes 
T článek na pUíslušný výstup zdroje pUedpEtí. Je patrné, že pr]bEh témEU odpovídá 
simulaci. V obou pUípadech začíná signál výraznEji pronikat pUi frekvenci 10 kHz, ovšem 
pUi mEUení mají všechny body grafu dvojnásobnou hodnotu oproti simulaci. Tento signál, 
který pronikl na výstup zdroje pro první kanál se však nikterak neprojevil na výstupu 
zdroje pro druhý kanál. 

10.2 PUedzesilovač 

MEUení pUedzesilovače spočívalo pUevážnE v nastavení pracovního bodu a mEUení 
frekvenční charakteristiky. Poloha pracovního bodu je dána pUevážnE hodnotami odpor] 
v katodách, které vytváUejí pUedpEtí pro mUížky elektronek a také napEtím na anodách. 
Toto anodové napEtí je více kritické, protože je získáváno z anodového zdroje (31Ř V) 
postupným snižováním pomocí RC článk]. ZmEna napEtí za článkem je závislá 
na odebíraném proudu, který m]že být pro každou elektronku mírnE odlišný 
od katalogových hodnot. 

Hodnoty odpor] v RC článcích byli určeny pomocí simulace. Po nažhavení 
elektronek a pUipojení anodového zdroje byla zmEUena anodová napEtí. Na anodE 
た sledovače mElo být dle výpočt] 2ř0 V. NamEUeno bylo 2řŘ V, což bylo pokusnou 
metodou vyUešeno mírným zvýšením odporu R15 v obvodu pUedzesilovače. 
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Dále byla mEUena frekvenční charakteristika a celkové zesílení pUedzesilovače. 
Tato charakteristika je níže na obr. 2ř. MEUení probíhalo pUi vstupním signálu o amplitudE 
100 mV a maximálním možném nastaveném zesílení (vstupní potencimetr ve své krajní 
poloze). 

 

 

Obr. 29 - Frekvenční charakteristika pUedzesilovače 

Z grafu je patrné, že zesílení na frekvenci 1 kHz je 47,Ř dB, což je o 5 dB více, 
než pUi simulaci. Limitní hodnota zesílení pro určení šíUky pásma je tedy 44,Ř dB. 
ŠíUka pásma pro samotný pUedzesilovač je omezena pouze shora, a to na frekvenci 
30 kHz. Spodní hodnoty šíUky pásma nebylo dosaženo, protože i na frekvenci 10 Hz bylo 
zesílení 46,Ř dB, což je stále nad limitní hodnotou. Po pUipojení dalších částí zesilovače 
se pUenosové pásmo dále snižuje (viz. kapitola 10.4). Omezení šíUky pásma ovlivOuje 
zejména výstupní transformátor.  Maximální zesílení 48,3 dB bylo namEUeno pUi 
frekvenci 100 Hz. 

Dále byla zmEUena maximální úroveO vstupního napEtí, tedy úroveO, kdy dochází 
k patrnému zkreslení signálu na výstupu pUedzesilovače. Toto zkreslení se projevilo pUi 
amplitudE vstupního signálu 2,1 V. 

10.3 Koncový stupeO 

MEUení této části opEt spočívalo v nastavení pracovního bodu, zejména pak ve zjištEní 
parametr] výstupního transformátoru, které výrobce neudává. Jednalo se o odpor 
primárního vinutí a pUevodní pomEr. 

StejnosmErný odpor primárního vinutí byl namEUen 2Ř っ, bylo ovšem nutné mEUit 
jej se zatíženým sekundárním vinutím, aby nedošlo k jeho poškození. Tato hodnota byla 
určující pUi výpočtu napEtí anodového zdroje. Poté byl ještE za pomocí mEUení určení 
pUevodní pomEr transformátoru - 12,5:1 (pro sekundární vinutí Ř っ). 
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Pracovní bod elektronek 300B byl nastaven podle doporučených hodnot výrobce. 
Pomocí potenciometr] TR1 a TR2 v obvodu koncového stupnE bylo nastaveno pUedpEtí 
elektronek na požadovaných -61 V. Dále byl zmEUen proud protékající primárními 
vinutími výstupních transformátor]. PUedpokládaná hodnota byla 120 mA, nebo[ každou 
elektronkou mElo pro daný pracovní bod procházet 60 mA. Jedním vinutím však protékal 
proud 101 mA a druhým 152 mA. Tento rozdíl byl zp]soben odlišnými vlastnostmi 
konkrétních elektronek. Byly sice použity párovaná dvojice, ale u jednoho páru udával 
výrobce proud v doporučeném pracovním bodE 50 mA a u druhého páru 76 mA. 
Pro shodu tEchto proud] by bylo vhodné použít párovanou čtveUici elektronek. To by sice 
mElo za následek shodné parametry obou kanál], ovšem za cenu vyšší poUizovací hodnoty 
komponent. 

10.4 Zesilovač jako celek 

Po úspEšném nastavení všech pracovních bod] bylo pUistoupeno k mEUení zesílení 
a pUenosové charakteristiky zesilovače jako celku. StejnE, jako pUi pUedchozích mEUeních, 
je tUeba nejprve zapnout zdroj žhavení a až po prohUátí vláken elektronek (cca 60s), 
zapnout zdroj anodového napEtí. 

Nejprve byl zesilovač mEUen bez korekčního pUedzesilovače. PUi amplitudE 
vstupního signálu 100 mV byla zmEUena pUenosová charakteristika (obr. 30). 

 

 

Obr. 30 - Frekvenční charakteristika zesilovače 

Je patrné, že celkové zesílení je menší než zesílení samotného pUedzesilovače. 
To je zp]sobeno hlavE výstupním transformátorem, který signál 12krát zmenšuje. 
Je zde však nutný pro impedanční pUizp]sobení. Na frekvenci 1 kHz je toto celkové 
zesílení 35,7 dB, limitní hodnotou pro určení šíUky pUenosového pásma je tedy 32,7 dB. 
PUenosové pásmo po provedeném mEUení vychází v rozsahu 20 Hz – 30 kHz (± 3 dB). 
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Dále byla zmEUena rychlost pUebEhu zesilovače, tzv. SR (z angl. Slew Rate). Na vstup 
byl pUiveden obdélníkový signál a sledoval se zpoždEný signál na výstupu. Pro jeden 
kanál byla namEUena rychlost pUebEhu 5 V/µs a pro druhý kanál 7 V/µs. Tento rozdíl 
je opEt zp]soben rozdílností protékajících proud] koncovým stupnEm. Čím je totiž tento 
proud vyšší, je vyšší i rychlost pUebEhu. ObecnE vzato jsou hodnoty SR oproti 
tranzistorovým zesilovač]m nižší. Z tohoto d]vodu by mohlo dojít k omezení horní 
hranice frekvenční charakteristiky. Protože je ale zesilovač určen k poslechu hudby, 
kde za horní slyšitelnou mez je považováno 20 kHz, není toto omezení ve slyšitelném 
pásmu. Dle výpočt] by zesilovač „nestíhal“ sledovat vstupní signál až na frekvenci 
40 kHz. 

Posledním mEUením bylo stanovení maximální amplitudy vstupního signálu, 
tedy stav, kdy signál na výstupu začíná být viditelnE zkreslený. Toto mEUení je limitováno 
maximálním možným výkonovým zatížením výstupního transformátoru, zde 30 W. 
Dle vzorce níže tak lze vypočítat maximální napEtí na sekundárním vinutí transformátoru 

 鶏托代凧 噺 戟拓濁鐸態迎只  戊  戟拓濁鐸 噺 紐鶏暢凋諜 ゲ 迎跳 噺 ヂぬど ゲ ぱ 簡 なの┸の V┻ (10) 

Ani pUi dosažení této hodnoty na transformátoru však nedocházelo ke zkreslení 
signálu. V tomto ohledu je tedy zesilovač omezen pouze výstupním výkonem, což m]že 
být nebezpečné, protože pUi neopatrném zacházení m]že dojít k pUekročení maximálního 
výkonu výstupního transformátoru, aniž by docházelo ke slyšitelnému zkreslení. 
Na krátkou dobu lze výstupní transformátor výkonovE pUetížit, dochází však k jeho 
zahUívání. V této krátké dobE byla tedy zmEUena maximální amplituda vstupního signálu. 
K patrnému zkreslení docházelo až pUi amplitudE 2,1 V, tedy stejná hodnota jako pUi 
mEUení samotného pUedzesilovače. 

Nakonec byl proveden poslechový test. Na vstup zesilovače byl pUiveden signál 
z notebooku. Korekční pUedzesilovač byl opEt pUemostEn. Kvalita odpovídala 
subjektivním požadavk]m. Zvuk byl skutečnE pUíjemný a nebyly zaznamenány známky 
jakéhokoliv zkreslení. ÚroveO brumu byla také dostatečnE nízká. Bez pUipojeného signálu 
a nastavené maximální hlasitosti, nebyl brum témEU slyšitelný. 

PUi poslechovém testu zesilovače s pUipojeným korekčním pUedzesilovačem byl na 
vstup pUipojen klasický gramofon s MC pUenoskou s hodnotou výstupního napEtí 0,5 mV. 

Frekvenční charakteristika tohoto pUedzesilovače by mEla odpovídat RIAA 
charakteristice, kde jsou vyšší frekvence zesilovány ménE než nízké frekvence. Z funkce 
gramofonové pUenosky (viz. kapitola 5.4) vyplývá, že výsledná charakteristika je pak 
plochá v celém slyšitelném pásmu. PUi poslechovém testu nedocházelo ke slyšitelným 
zmEnám zesílení v závislosti na frekvenci. Z tohoto d]vodu lze v rámci rozpoznávací 
schopnosti lidského sluchu pUedpokládat, že RIAA charakteristika odpovídá 
požadavk]m. 
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Ve výsledném zvukovém projevu zesilovače s korekčním pUedzesilovačem však 
byla značná míra slyšitelného šumu. To bylo zp]sobeno dlouhými pUívodními kabely 
a cestami na DPS korekčního pUedzesilovače, které nebyly nikterak stínEny. Na tuto trasu, 
kterou vedl velmi slabý signál se tak naindukovaly rušivé signály z okolí. I pUes to, že 
RIAA charakteristika pUibližnE odpovídá požadavk]m, je z d]vodu rušení tento korekční 
pUedzesilovač považován za nevyhovující pro daný účel. 
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11 ZÁVDR 

BakaláUská práce se zabývá návrhem elektronkového zesilovače s možností 
pUipojení jak gramofonu, tak bEžných zdroj] hudebního signálu (mobil, PC, notebook 
a jiné). 

Jelikož je výstupní signál z gramofonu mnohem slabší (0,5 mV), je nutné použít 
pUedzesilovač, který je schopný zesílit signál na úroveO bEžných hudebních pUehrávač]. 
Takovému pUedzesilovači pro gramofon se Uíká korekční pUedzesilovač, nebo[ jednak 
zesiluje a zároveO také frekvenčnE upravuje daný signál. Tato frekvenční úprava je kv]li 
principu funkce magnetodynamické pUenosky nezbytná a mEla by odpovídat normované 
RIAA charakteristice. Ta se vyznačuje tím, že složky signálu o vyšších frekvencích jsou 
zesíleny ménE než složky signálu o nižších frekvencích. PUi poslechu je však výsledná 
charakteristika ideálnE rovná. 

Simulace korekčního pUedzesilovače odpovídala požadavk]m. RIAA charakteristika 
se mezi frekvencemi 100 Hz – 5 kHz s pUesností na desetinu dB zcela shodovala 
s požadovanou. Na ostatních frekvencích slyšitelného pásma byla odchylka maximálnE 
0,4 dB. Celkové zesílení korekčního pUedzesilovače bylo pUi simulaci 4ř,7 dB, z čehož 
vyplývá, že je vhodný pro použití MC pUenosek, které generují velmi malé napEtí. 
Jsou však považovány za nejkvalitnEjší. 

PUi mEUení reálného korekčního pUedzesilovače došlo k potížím pUi mEUení RIAA 
charakteristiky. Použitím dostupného funkčního generátor, který mEl pUedstavovat 
gramofonovou pUenosku, nebylo dosaženo dostatečnE nízké úrovnE napEtí. Byl tedy 
proveden pokus se zaUazeným napE[ovým dEličem na výstupu generátoru, ale výsledný 
signál se ztrácel v šumu. Byla tedy provedena kontrola polohy pracovního bodu a dále 
pak poslechový test s gramofonem na vstupu. PUi tomto testu nedocházelo ke slyšitelným 
zmEnám zesílení v závislosti na frekvenci. Z tohoto d]vodu lze v rámci rozpoznávací 
schopnosti lidského sluchu pUedpokládat, že RIAA charakteristika odpovídá 
požadavk]m. Docházelo však ke značné míUe slyšitelného šumu. To bylo zp]sobeno 
dlouhými pUívodními kabely a cestami na DPS korekčního pUedzesilovače, které nebyly 
nikterak stínEny. Na tuto trasu, kterou vedl velmi slabý signál, se tak naindukovaly rušivé 
signály z okolí. I pUes to, že RIAA charakteristika pUibližnE odpovídá požadavk]m, 
je z d]vodu rušení tento korekční pUedzesilovač považován za nevyhovující pro daný 
účel. 

Další částí zesilovacího UetEzce je pUedzesilovač, který umožOuje pUipojit na sv]j 
vstup jak signál z mobilního telefonu nebo PC, tak výstup z korekčního pUedzesilovače. 
V obvodu pUedzesilovače je také jediný prvek, kterým m]že bEžný uživatel zasahovat 
do vlastností zesilovače, tedy potenciometr k ovládání hlasitosti. Ze simulací vyplývá, 
že šíUka pásma pUedzesilovače se pohybuje v rozmezí 14 Hz – 51 kHz (±1 dB) a zesílení 
na frekvenci 1 kHz odpovídá 42,8 dB. PUi mEUení bylo dosaženo zesílení 47,Ř dB, tedy o 
5 dB více. ŠíUka pásma zesilovače se však neshoduje se simulací. Horní hranice 
pUenosového pásma vycházela na 30 kHz. Tato odchylka byla zp]sobena tím, 
že simulační program nepočítá s nEkterými parazitními vlivy v obvodu (kapacity, 
indukčnosti, impedance vedení), které se v reálném obvodu objevily. Maximální 
amplituda vstupního signálu, kdy již docházelo k patrném zkreslení výstupního signálu, 
odpovídá 2,1 V. 
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PUi mEUení koncového stupnE bylo nejprve nutné zmEUit vlastnosti výstupního 
transformátoru, které výrobce neudával v katalogu. Jednalo se stejnosmErný odpor 
primárního vinutí (2Ř っ) a pUevodní pomEr (12,5:1). Hodnota odporu primárního vinutí 
byla určující pUi výpočtu napEtí anodového zdroje. Pracovní bod elektronky 300B byly 
nastaveny podle doporučených hodnot od výrobce. Dále byl zmEUen proud protékající 
primárními vinutími výstupních transformátor]. PUedpokládaná hodnota byla 120 mA, 
nebo[ každou elektronkou mElo pro daný pracovní bod procházet 60 mA. Jedním vinutím 
však byl namEUen proud 101 mA a druhým 152 mA. Tento rozdíl byl zp]soben odlišnými 
vlastnostmi konkrétních elektronek. Byli sice použity párovaná dvojice, ale u jednoho 
páru udával výrobce proud v doporučeném pracovním bodE 50 mA a u druhého páru 
76 mA. Pro shodu tEchto proud] by bylo vhodné použít párovanou čtveUici elektronek. 
Tím by sice byly dosaženy shodné parametry obou kanál], ovšem za cenu vyšší 
poUizovací ceny komponent. 

Zesilovač byl také zmEUen jako celek, tedy pUedzesilovač i koncový stupeO současnE. 
TetEzec i s korekčním pUedzesilovačem byl již zhodnocen. Bylo tedy zmEUeno frekvenční 
pásmo, které bylo mimo výše zmínEných d]vod] dále ovlivnEno výstupním 
transformátorem a kapacitou triod v obvodu koncového stupnE. ŠíUka pásma tedy vyšla 
20 Hz – 30 kHz (± 3 dB), což odpovídá standartním požadavk]m na audio zesilovače. 
Dále byla zmEUena rychlost pUebEhu, která vycházela na 5 V/µs u prvního kanálu a 7 V/µs 
u druhého. Tento rozdíl je opEt zp]soben rozdílem protékajících proud] koncovým 
stupnEm. Čím je totiž tento proud vyšší, je vEtší i rychlost pUebEhu. Posledním mEUením 
signálové části zesilovače bylo zjištEní maximální amplitudy vstupního signálu. 
Tento stav je ovlivnEn maximální výkonovou zátEží výstupního transformátoru. 
Bylo vypočteno, že pUi dané výstupní zátEži by napEtí na sekundárním vinutí nemElo 
pUekročit 15,5 V. Ani pUi dosažení této hodnoty na výstupu však nedošlo k viditelnému 
zkreslení signálu. 

Pro správnou činnost zesilovače bylo potUeba tUí stejnosmErných zdroj] napEtí. 
Jednalo se o zdroj žhavení, zdroj anodových napEtí a zdroj pUedpEtí. Zdroj žhavení slouží 
k prohUátí vláken elektronek a zajištEní dostatečného pUísunu volných elektron]. 
Bylo použito celkem tUí stabilizátor], dva s napEtím 5 V a jeden o napEtí 6,3 V. 
Hodnoty žhavících napEtí byly odvozeny z doporučených hodnot od výrobc] elektronek. 
Naprázdno fungoval tento zdroj v rámci tolerance. Po pUipojení všech čtyU koncových 
elektronek, které mají velký žhavicí proud (každá odebírá 1,3 A), došlo k výraznému 
poklesu napEtí na sekundárním vinutí sí[ového transformátoru ze 7 V na 4,3 V 
a to i pUes to, že pro výrobu bylo zadáno proudové zatížení 10 A. Z tohoto d]vodu tedy 
bylo možné mEUit jen s jedním funkčním kanálem. 

Anodový zdroj mEl mít na výstupu napEtí 31Ř V. Na sekundárním vinutí sí[ového 
transformátoru pro tento zdroj bylo napEtí pro zmEnu vyšší, než bylo požadováno. 
To ovšem mElo za následek pouze zvEtšení výkonové ztráty na Uídicím MOSFET 
tranzistoru. Jinak tento zdroj fungoval bez problém] i pUi maximálním proudovém 
zatížení. 

Na závEr byl proveden poslechový test. Na vstup zesilovače byl pUiveden signál 
z notebooku. Kvalita odpovídala subjektivním požadavk]m. Zvuk byl skutečnE pUíjemný 
a nebyly zaznamenány známky jakéhokoli zkreslení. ÚroveO brumu byla také dostatečnE 
nízká. Bez pUipojeného signálu a nastavené maximální hlasitosti, nebyl brum témEU 
slyšitelný. 
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