
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Abstrakt 
 Témou tejto bakalárskej práce  je konštrukcia a popis vlastností  NF 
elektrónkového zosilňovača doplneného indikátorom vybudenia. Projekt popisuje históriu 
vzniku vákuových súčiastok od svojho začiatku, parametre, konštrukčné riešenia a 
problematiku fyzikálnych javov využívaných vo vákuovej technike. Ďalšia časť pojednáva 
o výhodách a nevýhodách jednotlivých tried zosilňovačov, porovnáva zvukový prejav 
tranzistorového a elektrónkového zosilňovača. V závere práce je popísaný návrh 
konštrukcie jednočinného zosilňovača v triede A. 

 

Abstract   

The purpose of the bachelor’s thesis is explanation of theory and construction of 
low frequency tube audio amplifier with UV meter. Main focus is on history and 
development of vacuum circuits from its early beginning, on electrical parameters and 
applied physical principles. Explanation of operating characteristics of amplifier classes 
and comparison of vacuum tube sound acoustic performance against transistor amplifier 
one. Finally, there is build description of single ended amplifier class A.  
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Úvod  
 

Elektrónky, vákuové súčiastky pracujúce na princípe emisie elektrónov boli ako 
komponenty elektronických zariadení v posledných päťdesiatich rokoch postupne 
nahradené polovodičovými súčiastkami s menšími rozmermi a vyššou účinnosťou. Jednou 
z posledných masovo vyrábaných vákuových súčiastok bola televízna obrazovka, ktorá 
bola tiež v nedávnej dobe nahradená technológiou LCD. Celosvetový počet výrobcov 
elektróniek sa postupne zredukoval na niekoľko desiatok. Súčasný trh s týmito súčiastkami 
je orientovaný prevažne na aplikácie v audio a hudobnom priemysle, kde sú elektrónky 
stále žiadané pre svoj nezameniteľný zvuk. Elektrónkové zosilňovače zaznamenávajú 
v posledných rokoch renesanciu a to bol aj jeden z dôvodov prečo vznikol tento projekt.   
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1 Základná funkcia elektrónky 
 

1.1 Edisonov efekt 
 

Tomas Alva Edison, známy americký vynálezca pri svojich experimentoch so 
žiarovkami v roku 1880 umiestnil do banky žiarovky kovový pliešok. Žiarovka mala 
uhlíkové vlákno a bola napájaná jednosmerným napätím 100V. Medzi zdroj napätia, 
ktorým napájal žiarovku a ďalšiu elektródu tvorenú kovovým plieškom zapojil 
galvanometer. Zistil, že ak pripojí elektródu na kladný pól batérie tak glavanometrom tečie 
elektrický prúd tak ako na orbrázku č.1a. Ak do obvodu pripojil ďalší zdroj napätia s 
kladným potenciálom na elektróde (Obr. 1b), elektrický prúd tečúci obvodom 
galvanometra sa zvýšil.  V prípade že elektródu pripojil na záporný potenciál napätia, 
obvodom galvanometra netiekol žiaden prúd (Obr. 1c). Edison si tento efekt nedokázal 
vysvetliť a preto pre tento jav nenašiel žiadne využitie. O praktické využitie tohto javu sa 
postaral profesor Fleming z Londýnskej univerzity, ktorý si dal v roku 1904 patentovať 
vákuovú súčiastku, elektrónku (tzv. valve). 

  

 

Obr. 1  Edisonov efekt [1] 
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1.2 Katóda elektrónky 
 

1.2.1 Konštrukcia katód a použité materiály 
 

Katóda je základnou časťou elektrónky, ktorej funkciou je emisia elektrónov. Na to 
aby sme uvoľnili z kovu voľné elektróny je potrebné dodať energiu zvonka vo forme 
mechanickej, svetelnej, elektrostatickej prípadne tepelnej energie. Pri dodaní potrebného 
množstva energie dochádza v kovových látkach k emisii elektrónov. Je to práve 
termoemisia, ktorá sa využíva ako základný princíp pri konštrukcii elektrónok. 

Dôležitým faktorom pri výbere kovového materiálu na výrobu vlákna katódy je 
jeho odolnosť voči vysokým teplotám, teplotná stálosť a schopnosť zvýšenej emisie 
elektrónov. Spočiatku sa na výrobu katódy používali čisté kovy Platina a Wolfrám. Obidva 
kovy sa vyznačujú výbornou tepelnou stálosťou. Termoemisia z Platiny prebieha pri 
teplote 2000K, Wolfrám emituje elektróny pri 2400K. Neskôr sa zistilo že Wolfrám 
znečistený Thoriom emituje niekoľkokrát viac elektrónov už pri teplote 1700K. Ďalšie 
zníženie teplôt na 1000K, potrebných pre termosmisiu priniesli takzvané oxidové katódy, 
ktoré sa vyrábajú nanesením vrstvy oxidov vzácnych zemín na wolfrámový materiál pre 
priamožeravené alebo na niklový materiál pre nepriamožeravené katódy.  

Z tabuľky č. 1 vyplýva že najnižšiu elektivitu dosahujú katódy vyrobené z čistého 
wolfrámu. Aj napriek tomu sa čistý wolfrám stále používa na výrobu katód vo 
vyskovýkonných aplikáciách z dôvodu pomerne dlhej životnosti a konštantnej úrovne 
emisií. Hlavné využitie, je vo vysielacích elektrónkach a röntgenových trubiciach. 
Najlepšia efektivita sa dosahuje pri oxidových katódach, ich použitie pri vysokých 
výkonoch je však obmedzené z dôvodu degradácie povrchovej vrstvy oxidov kladnými 
iontami vznikajúcimi pri nárazovej jonizácii. Ionty vznikajú pri nedokonalom odčerpaní 
molekúl vzduchu, ktoré sa pod vplyvom dopadajúcich elektrónov štiepia na kladné 
a záporné ionty. 

 Materiál katódy 
Prevádzková 

Teplota 
(K)  

Žeravenie 
Príkon 

(W/cm2) 

Emisie 
(mA/cm2) 

Efektivita 
(mA/W)  

Wolfrám 2400 181 362 – 724 2 – 4 

Wolfrám + Thórium 1700-1950 24 – 29 360 – 870 15 – 30 

Oxidová nepriamo 
žeravená 

950-1200 2 – 4  20 – 100 10 – 25 

Oxidová priamo žeravená 950-1200 1 – 3.3 40 – 330 40 – 100 

 

Tabuľka č.  1 Porovnanie prevádzkových parametrov katód [3] 
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1.2.2 Priamožeravená katóda 
 

Katódy sú žeravené priamo alebo nepriamo prechodom elektrického prúdu. 
Priamožeravené katódy sú vyrobené tak že kov emitujúci elektróny je zapojený v obvode 
žeravenia to znamená že katóda je vlastne tvorená žeraviacim vláknom. Táto konštrukcia 
nie je vhodná na napájanie striedavým prúdom. Striedavý prúd vytvára kmitajúce 
magnetické pole a kolísanie teploty katódy čoho výsledkom je pulzujúca emisia elektrónov 
v rytme striedavého prúdu a s tým súvisiaca striedavá zložka v anódovom prúde. Pri 
nízkofrekvenčných zosilovačoch sa striedavá zložka prejaví typickým sieťovým brumom 
s frekvenciou 50Hz. Táto vlastnosť bola odstránená nepriamym žeravením.  

 

1.2.3 Nepriamožeravená katóda 
 

Výhodou nepriamožeravenej katódy je výrazné zredukovanie striedavej zložky 
anódového prúdu spôsobené striedavou emisiou elektrónov v rytme 50Hz. 
Nepriamožeravené katódy majú oddelené žeraviace vlákno od kovu emitujúceho elektróny. 
Žeraviace vlákno väčšinou tvorí wolframový drôt. Na jeho povrchu je nanesená a vypálená 
vrstvička keramiky Al2O3. Vrstva keramiky na žeraviacom vlákne má tepelnú zotrvačnosť, 
čoho následkom je zníženie vplyvu striedavého prúdu na emisiu elektrónov a potlačenie 
50Hz sieťového brumu. Ďalším vylepšením na potlačenie striedavej zložky emisie 
elektrónov je krútené (tzv. twisted) vinutie žeraviaceho vlákna. V krútenom žeraviacom 
vlákne sa ruší vektor elektromagnetického poľa, ktoré má vplyv na vychyľovanie 
emitovaných elektrónov a tým zanášanie striedavej zložky do anódového prúdu.  

Anóda je vyrobená z niklovej trubičky na ktorej je nanesená emisná pasta, 
obklobuje katódu tak aby bola emisia elektrónov z katódy optimálne využitá. Anóda sa pri 
dopade emitovaných elektrónov zahrieva, preto sa jej chladiaca schopnosť zvyšuje 
prídavnými kovovými rebrami alebo plieškami.   

  

 

 

 

 

 

Obr. 3  Priamožeravená katóda Obr. 2  Nepriamožeravená katóda 
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2 Konštrukcia a parametre elektrónky 
2.1 Dióda 
 

 Vákuová dióda je vlastne najjednoduchšou elektrónkou. Je to vákuová trubica 
s dvoma elektródami, katódou a anódou. Katóda je priamo alebo nepriamo žeravená, 
pripojená na záporný potenciál napätia. Anóda je pripojená na kladný potenciál. Katóda je 
prechodom prúdu žeravená na teploty viac ako 1000oC. Pri vysokých teplotách dochádza 
k termoemisii elektrónov. Elektróny so záporným nábojom sú priťahované kladným 
potenciálom anódy. Keďže sa v trubici nachádza vákum, nedochádza k interakcii 
elektrónov s molekulami vzduchu. Elektrický prúd tečie len jedným smerom, preto sa táto 
vlastnosť využíva na usmernenie striedavého elektrického prúdu. Pre dosiahnutie čo 
najvyššieho prúdu je potrebné aby bola plocha katódy čo najväčšia a vzdialenosť od anódy 
čo najmenšia. Výroba elektrónkových diód s dvoma anódami umožňuje konštrukciu 
dvojcestných usmerňovačov.  

Na obrázku č. 4 je zobrazená voltampérová charakteristika dvojitej vákuovej diódy 
GZ34 z produkcie slovenskej firmy J&J electronics. Z grafu je zrejmé  že veľkosť 
anódového prúdu je závislá na veľkosti anódového napätia. Pomocou ohmovho zákona 
vieme spočítať vnútorný odpor diódy RI = UA / IA, v tomto prípade približne 60 ohmov. 
Vzhľadom na vysokú hodnotu vnútorného odporu a potrebu žeravenia dochádza pri použití 
v usmerňovači k vysokým výkonovým stratám v porovnaní s kremíkovou diódou. Pri 
návrhu usmerňovača s vákuovou diódou treba brať do úvahy maximálny anódový prúd a 
schému zapojenia optimalizovať pomocou sériových odporov tak aby pri zapnutí do siete 
a prvotnom nabíjaní filtračných kondenzátorov nedochádzalo k prúdovým špičkám 
a zníženiu životnosti diódy. 

 

   

 

 

  

 

 

 

 
Obr. 4  Schematická značka nepriamožeravenej 

dvojitej vákuovej diódy 
Obr. 5  Voltampérová charakteristika  

dvojitej diódy GZ34 [8]  
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2.2 Trióda 
 

Trióda je elektrónka ktorá obsahuje tri elektródy. Na rozdiel od diódy obsahuje 
mriežku (grid), ktorá je umiestnená medzi katódou a anódou. Rakúsky fyzik Robert von 
Lieben si dal v roku 1906 patentovať prvú trubicu s troma elektródami naplnenú 
ortuťovými plynmi. Nezávisle na ňom, začiatkom roku 1906 americký vynálezca Lee De 
Forest vyvinul a vyrobil niekoľko vákuových diód do ktorých umiestnil mriežku medzi 
katódu a anódu. Túto vákuovú súčiastku nazval Audion a v roku 1907 si ju dal patentovať.  

Funkciu triódy si popíšeme na nasledujúcom obrázku. Priamo alebo 
nepriamožeravená katóda emituje do svojho okolia elektróny, ktoré sú priťahované 
kladným potenciálom anódy. Ak medzi katódu a anódu vložíme mriežku s elektrickým 
potenciálom, môžeme regulovať množsvo elektónov dopadajúcich na anódu. Keď na 
mriežku pripojíme kladný potenciál UG, budú emitované elektróny z katódy priťahované 
mriežkou a tiež anódou, to znamená že anódou ale aj mriežkou potečie prúd. Ak bude mať 
mriežka voči katóde záporný potenciál, budú emitované elektróny z katódy mriežkou 
odpudzované a nedostanú sa na anódu, čoho následkom bude zníženie anódového prúdu. 
Čím zápornejší bude potenciál mriežky UG, tým menší bude anódový prúd IA. To znamená 
že napätím na mriežke UG dokážeme regulovať anódový prúd IA. Ak do obvodu anódy 
zapojíme odpor R, zmena prúdu IA nám spôsobí zmenu úbytku napätia na odpore R a tým 
aj zmenu napätia UA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pre popísanie funkcie triódy používame dve voltampérové charakteristiky. 
Anódová charaktristika (obr. č.7), ktorá zobrazuje závislosť anódového prúdu od 
anódového napätia a mriežková charakteristika (obr. č.8), závislosť anódového prúdu IA od 
napätia na mriežke UG pri konštantnom anódovom napätí UA. 

 

 

Obr. 6  Základné zapojenie nepriamožeravenej triódy 
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2.3 Tetróda 
 

Tetróda vznikla zdokonalením triódy pridaním ďalšej takzvanej tieniacej mriežky G2 
medzi riadiacu mriežku G1 a anódu. Nevýhodou triódy bol jej nízky zosilovací činiteľ 
a pomerne vysoké parazitné kapacity medzi elektródami. Najvyššia kapacita je medzi 
riadiacou mriežkou a anódou, čo vplýva na obmedzenie frekvenčného rozsahu.  
Zavedením ďalšej elektródy sa túto parazitnú kapacitu podarilo znížiť na hodnoty menšie 
ako desatina pikofaradu a tým zvýšiť frekvenčný rozsah tetródy. Tetróda má vyšší 
vnútorný odpor ako trióda, rádovo 50kΩ - 2MΩ. Tieniaca mriežka sa pripája na konštantné 
napätie väčšinou rovnaké ako anódové napätie čo zvyšuje množstvo elektrónov ktoré sa 
skrz mriežku dostanú na anódu. Zvýšeným množstvom elektrónov dopadajúcich na anódu 
sa zároveň zvýšilo zosilnenie tetródy voči trióde. Pri vysokom napätí na anóde a vysokom 
zosilnení dosahujú elektróny dopadajúce na anódu vysokú rýchlosť a energiu čím 
dochádza na anóde k uvolneniu sekundárnych elektrónov, ktoré sa dostávajú späť na 
tieniacu a riadiacu mriežku. Tento jav je nežiadúci, preto ďalším vývojom vznika pentóda, 
kde bola sekundárna emisia elektrónov eliminovaná pridaním ďalšej mriežky. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7  Anódová VA charakteristika triódy 
ECC82 [8] 

Obr. 8  Mriežková VA charakteristika 
triódy ECC82 [8] 

Obr. 9  Základné zapojenie tetródy 
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2.4 Pentóda 
 

Pentóda obsahuje päť elektród. Na rozdiel od tetródy bola pridaná ďalšia mriežka 
aby sa znížila sekundárna emisia elektrónov z anódy, ktorá spôsobuje znižovanie 
anódového prúdu pri zvyšovaní anódového napätia nad určitú úroveň. Pentóda teda 
obsahuje tri mriežky. Riadiacu G1, tieniacu G2 a hradiacu G3. Hradiaca mriežka G3 sa 
nachádza medzi anódou a tieniacou mriežkou, pripája sa na potenciál katódy. Takýmto 
usporiadaním je zabezpečené že sekundárne emitované elektróny sa nedostávajú naspäť na 
mriežky G1 a G2, keďže sú odpudzované záporným potenciálom hradiacej mriežky G3. 
Pentóda má vyššie zosilnenie a vyšší vnútorný odpor než tetróda preto sa veľmi často 
používa v koncových zosilovačoch i za cenu vyššieho skreslenia. Najnižšie skreslenie by 
sa dosiahlo pri použití triódy v koncovom stupni, avšak za cenu nižšej účinnosti a s tým 
spojeným zvýšením energetických nárokov.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Základné zapojenie pentódy 

Obr. 11  Mriežková a anódová VA charakteristika výkonovej pentódy EL34 [8] 
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2.5 Parametre elektrónky 
 

Zosilňovací činiteľ   μ = ���
���         (1) 

- Na rozdiel od  bipolárneho tranzistora, kde sa počíta prúdový zosilovací činiteľ β = 
IC / IB sa pri elektrónkach vyjadruje napäťový zosilňovací činiteľ ako zmena 
anódového napätia v závislosti na zmene napätia na mriežke pri konštantnom 
anódovom prúde IA 

Vnútorný odpor   �� = ��
��    [Ω]       (2) 

- Z ohmovho zákona ako pomer anódového napätia a anódového prúdu 

Vnútorná vodivosť   	
 = 	 ����  [S]       (3) 

- Pomer anódového prúdu IA a mriežkového napätia UG pri konštantnom anódovom 
napätí UA v jednotkách siemens 

Strmosť   � = 	 ���
���  [mA/V]        (4) 

- Strmosť elektrónky vyjadruje zmenu anódového prúdu v závislosti na zmene 
mriežkového napätia 

Prienik    =	 ��         (5) 

- Obrátená hodnota zosilňovacieho činiteľa 

Barkhausenov vzorec   � ∗ �� ∗  = � alebo  � ∗ �� ∗ �
� = �    (6) 

- Súčin strmosti, vnútorného odporu a prieniku je vždy rovný 1. Pomocou 
Barkhausenovho vzorca si môžeme dopočítať jeden z troch parametrov ak poznáme 
ďalšie dva. 

Anódová strata  Wa [W] 

- Celková výkonová strata ektrónky 

Žeraviace napätie a prúd  Uf a If  [V,A] 

- Napätie a prúd priamo alebo nepriamo žeravenej katódy 

Parazitná kapacita  Cg1, Ca, Ca/g1 [pF] 

- Parazitné kapacity medzi jednotlivými elektródami elektrónky 
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3 Zapojenie zosilňovača s elektrónkou 
 

Základné zapojenia zosilňovačov s elektrónkami môžeme rozdeliť do troch kategórií. 
Trieda A, B alebo AB. Trieda zosilňovača je vlastne vyjadrením nastavenia pracovného 
bodu elektrónky a s tým súvisiacou obvodovou realizáciou samotného zapojenia 
zosilňovača. Vhodným nastavením pracovného bodu dokážeme ovplyvniť výsledné 
parametre, ako je skreslenie a účinnosť zosilňovača.  

 

3.1 Zosilňovač triedy A 
 

Zapojenie zosilňovača triedy A je realizované tak aby bol pracovný bod nastavený 
do stredu lineárnej oblasti voltampérovej charakteristiky elektrónky. Pri tomto zapojení sa 
používa jedna elektrónka na zosilnenie kladnej i zápornej polvlny vstupného signálu. Malá 
zmena napätia UG na mriežke elektrónky vyvolá zmenu anódového prúdu IA. Zosilňovače 
triedy A majú najnižšie skreslenie ale taktiež najnižšiu účinnosť, keďže elektrónkou 
i v kľudovom režime tečie vysoký anódový prúd IA z dôvodu nastavenie pracovného bodu 
do stredu lineárnej oblasti. Účinnosť triódových zosilňovačov triedy A je zhruba 20% 
a pentódových 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12  Nastavenie pracovného bodu zosilňovača triedy A [9] 
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3.2 Zosilňovač triedy B 
 

Pracovný bod zosilňovača triedy B sa nastavuje tak aby v kľudovom režime, teda 
vtedy keď na vstupe nie je žiaden signál, neprechádzal elektrónkou žiaden prúd. Výhodou 
tohto zapojenia je vysoká účinnosť. Elektrónkou prechádza prúd len vtedy keď zosilňuje 
vstupný signál. Účinnosť sa pohybuje v rozmedzí 40% až 75%. 

Koncový stupeň tvoria dve elektrónky, jedna slúži na zosilnenie kladnej polvlny, 
druhá  na zosilnenie zápornej polvlny signálu. Vstupný signál na mriežke jednej koncovej 
elektrónky musí byť teda invertovaný voči druhému vstupu. Pre takéto zapojenie 
koncového stupňa je potrebné vyberať párované elektrónky, ktorá majú minimálne 
rozdiely VA charakteristiky. Zaručíme tým symetrickosť kladnej a zápornej zložky 
výstupného signálu. Nevýhodou tohto zapojenia je skreslenie, ktoré vznika pri prechode 
vstupného signálu nulou. Toto skreslenie nazýváme prechodovým skreslením. Dôležitý 
vplyv na prechodové skreslenie má stabilita predpätia na mriežkach elektrónok. Prejavuje 
sa hlavne pri malých amplitúdach signálu, preto sa zapojenie koncového stupňa triedy B 
používa hlavne pri vysokých výkonoch, kde pomer amplitúdy skreslenia voči amplitúde 
signálu je zanedbateľný.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Zosilňovač triedy AB 
 

Trieda zosilňovačov AB vznikla ako kompromis medzi nízkym skreslením triedy A 
a vysokou účinnosťou triedy B, teda využíva užitočné vlastnosti oboch tried. Má síce 
nižšiu účinnosť než koncový stupeň triedy B a vyššie skreslenie než trieda A. Pracovný 
bod sa nastavuje  tak aby elektónkami tiekol malý prúd aj v prípade že na vstupe nie je 
žiaden signál, čím eliminujeme prechodové skreslenie. V zapojení sa používajú dve 
párované elektrónky rovnako ako pri triede B, kde každá z nich zosilňuje jednu polvlnu 

Obr. 13  Nastavenie pracovného bodu zosilňovača triedy B [9] 
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vstupného signálu. Pri veľmi nízkych vstupných amplitúdach sú obe polvlny signálu 
zosilňované oboma elektrónkami, vtedy koncový stupeň pracuje v triede A. V triede B 
začína zosilňovač pracovať až pri vyšších amplitúdach, z toho vychádza názov triedy AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Elektrónkový zvuk 
 

Porovnanie zvuku elektrónkového a tranzistorového zosilňovača [4] bolo a naďalej 
zostáva témou mnohých diskusií, meraní a analýz. Meranie konvenčných parametrov ako 
je frekvenčná charakteristika, odstupu signál/šum a skreslenie nevykazujú významné 
rozdiely medzi tranzistorovým a elektrónkovým zosilňovačom. Vnímanie zvukového 
prejavu je subjektívne ale aj napriek tomu sa hudobníci aj bežní poslucháči zhodujú v tom 
že elektrónkový zvuk znie prirodzenejšie, má vyššiu dynamiku a lepšie podanie v oblasti 
nízkych kmitočtov ako zvuk spracovaný polovodičovými súčiastkami.  

Rozdiel ktorý vnímame je spôsobený iným zastúpením harmonických kmitočtov 
v prenášanom signále. Najväčí vplyv na podanie a farbu zvuku má zastúpenie nízkych 
harmonických zložiek v spektre signálu. Tieto zložky môžeme rozdeliť do niekoľkých 
kategórií. Ak sú niektoré z nich dominantné voči ostatným, dokážu výrazne ovplyvniť 
celkové vnímanie a zafarbenie reprodukovaného zvuku. 

- Druhá harmonická je vlastne o oktávu vyššia od základného kmitočtu. Jej vplyv na 
farbu zvuku je minimálny, keďže je najbližším harmonickým kmitočtom 
k základnému signálu. Prejavuje sa celkovým umocnením hlasitosti a zvýšením 
plnosti zvuku. 

Obr. 14  Nastavenie pracovného bodu zosilňovača triedy AB [9] 
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- Nepárne harmonické (tretia nazývaná quint a piata) vytvárajú „kovový“, ukričaný a 
nepríjemný prejav pri ktorom cítime nárast amlitúdy základného kmitočtu bez vplyvu 
na farbu zvuku. 

- Párne harmonické (štvrtá a šiesta) dodávajú zvuku  „chorálový” charakter 

Hlavný rozdiel zvukového prejavu medzi elektrónkovým a tranzistorovým 
zosilňovačom nastáva pri prebudení. V tranzistorovom koncovom stupni dochádza k 
„orezaniu“ signálu ako na Obr. 15. Priebeh na výstupe začína mať podobu pravouhlého 
signálu, čo sa prejaví obrovským nárastom tretej harmonickej, keďže ideálny pravouhlý 
signál je súčtom nepárnych harmonických kmitočtov. Nárast tretej harmonickej so sebou 
nesie nepríjemný zvukový prejav. 

V elektrónkovom koncovom stupni dochádza pri prebudení k takzvanej limitácii (Obr. 
15). Nedochádza k orezaniu signálu ale k deformácii výstupného signálu v oblasti 
maximálnych výchyliek čoho následkom je nárast druhej, tretej, štvrtej a piatej 
harmonickej. Zastúpenie týchto kmitočtov dáva výslednému zvuku príjemný, plný 
zvukový prejav charakteristický pre elektrónky. Priblížením sa k saturácii narastá podiel 
siemej, ôsmej a deviatej harmonickej čo je ľudským uchom vnímané ako zvýšená hlasitosť 
aj v prípade že na indikátore vybudenia nezaznamenáme žiaden nárast výkonu.   

Výhodou tejto pre elektrónky charakteristickej vlastnosti je možnosť prebudenia 
koncového stupňa až o 15-20dB bez výrazného vplyvu na celkový, subjektívne vnímaný 
charakter zvuku. Skreslenie tranzistorového koncového stupňa vnímame už pri prebudení 
o 10dB.  

 

 

 

 

Obr. 15  Prebudenie elektrónkového a tranzistorového zosilňovača [5] 
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5 Konštrukcia jednočinného zosilňovača 
 

5.1 Modul predzosilňovača a koncového stupňa 
 

Predmetom tejto bakalárskej práce je navrhnutie a konštrukcia jednoduchého a cenovo 
prístupného modulárneho systému elektrónkového zosilňovača s indikátorom vybudenia. 
Na internete je publikované množstvo jednočinných a dvojčinných elektrónkových 
zosilňovačov s rôznym výstupným výkonom a účinnosťou, so vstupným korekčným 
predzosilňovačom prípadne s rôznymi gitarovými efektami. Po posúdení náročnosti, 
prístupnosti jednotlivých komponentov, ceny a reprodukovateľnosti bolo zvolené 
zapojenie s elektrónkou PCL86, ktorá obsahuje triódu aj pentódu v jednej banke. Zapojenie 
bolo pôvodne navrhnuté pre TVP Tesla 4243U-Spoletto, neskôr s drobnými úparavami 
publikované na internete [6].  

Jeden kanál zosilňovača s výkonom 4W je realizovaný pomocou elektrónky PCL86 
[7] so žeraviacim napätím 13.3V s triódou v predzosilňovači a pentódou v zapojení 
koncového stupňa. Modul je napájaný jednosmerným napätím 265V. Výstupný 
transformátor je typ Tesla 9WN67604 s impedanciou sekundárneho vinutia 4Ω. Schéma 
zapojenia bola vytvorená v Light Edition verzii programu EAGLE 7.4.0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16  Schéma zapojenia jedného kanála zosilňovača s PCL86 
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5.2 Indikátor vybudenia s EM84 
 

Ako indikátor vybudenia (VA meter) [10] je použitá elektrónka EM84 nazývaná tiež 
„magické oko“, ktorá bola vyvinutá pre účely indikácie výstupného výkonu alebo 
vyladenia prijímača. Banka elektrónky obsahuje dve časti, triódu na vstupe ktorá zosilňuje 
vstupný signál a indikačnú časť. Elektróny emitované katódou v indikačnej časti dopadajú 
na fluorescenčné tienidlo. Dráha elektrónov je vychyľovaná napätím na mriežke. 
Zvyšovaním napätia na mriežke sa zväčšuje aj plocha tienidla na ktorú dopadajú emitované 
elektróny. Zmeny napätia na mriežke vstupnej triódy v rozsahu 0V (minimálny jas) až -
20V (maximálny jas) vnímame ako postupné rozsvecovanie alebo zhášanie 
fluorescenčného pásika.  

Vstupy L/R indikátora vybudenia sú pripojené na anódy ľavého a pravého kanálu 
pentódovej časti PCL86. Indikácia stereo signálu jednou elektrónkou bola vyriešená tak že 
výstup ľavého a pravého kanála zosilňovača je sčítaný pomocou odporového deliča R2, R3 
a R5 na vstupe indikátora. Pomocou potenciometra R5 nastavujeme citlivosť indikátora na 
vstupný signál. Tento je ďalej vedený cez diódový obmedzovač tvorený diódami D1 a D2, 
ktorého úlohou je orezanie kladnej polvlny vstupného signálu. Kondenzátor C1 zapojený 
ako integračný člen, určuje rýchlosť odozvy indikácie na vstupný signál. Modul indikátora 
je napájaný anódovým napätím UA. Elektrónka EM84 je žeravená pomocou striedavého 
napätia 6,3V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17  Schéma zapojenia indikátora vybudenia s EM84 [10] 
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5.3 Napájací zdroj 
 

Základnou časťou napájacieho zdroja je sieťový transformátor s troma sekundárnymi 
vinutiami. Napätie 190V/100mA je usmernené dvojcestným usmerňovacím mostíkom 
1,5A/600V. Na filtráciu usmerneného napätia slúžia elektrolytické kondenzátory C1 a C2. 
Odpory R1 a R2 sú určené na obmedzenie prúdovej špičky, ktorá vzniká pri nabíjaní 
vybitých kondenzátorov po zapnutí zosilňovača. Na odporoch R1 a R2 dochádza 
k celkovému úbytku napätia zhruba 20V pri 80mA prúdovom odbere zosilňovača 
a k výkonovej strate približne 2W. Usmernené napätie UA je určené na napájanie anód 
elektróniek PCL86. 

Ďalšie dve sekundárne napätia 6.3V/210mA a 13.3V/600mA sú určené na žeravenie 
výkonových elektróniek PCL86 (13.3V) a elektrónku indikátora vybudenia EM84 (6.3V). 
Žeraviace napätie 13.3V je pripojené na kostru zosilňovača cez potenciometer P1, ktorý 
funguje ako odbrumovač. Zdroj je istený proti skratu tavnou poistkou T100mA/230V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18  Schéma zapojenia  napájacieho zdroja 
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5.4 Návrh plošných spojov v programe Eagle 
 

Plošné spoje pre modul koncového zosilňovača a indikátor vybudenia boli navrhnuté 
v programe Eagle. Demoverzia tohto programu umožňuje vytvorenie dosky plošného spoja 
o veľkosti 100x80mm, čo bolo pre tieto účely dostačujúce. Pri návrhu bola použitá voľne 
dostupná knižnica RADIOTUBES.LBR, ktorá obsahuje schematické značky a púzdra 
použitých elektróniek PCL86 a EM84. Dosky plošných spojov boli navrhnuté ako 
jednostranné bez použitia SMD komponentov, sú teda vhodné pre technológiu pájkovania 
pomocou cínovej vlny. Všetky potrebné signály sú na DPS vyvedené na svorkovnici, čo 
zjednodušuju finálnu montáž jednotlivých modulov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 19 DPS koncového stupňa PCL86 a rozmiestnenie súčiastok 

Obr. 20 DPS indikátora vybudenia s EM84 a rozmiestnenie súčiastok 
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5.5 Simulácia frekvenčnej a fázovej charakteristiky  
 

Na overenie funkcie zosilňovača a simuláciu frekvenčnej a fázovej charakteristiky 
bola použitá študentská verzia programu Micro-Cap 10. Táto verzia neobsahuje potrebný 
PSpice model elektrónky PCL86, preto bola použitá elektrónka ECL82 (6BM8) 
s porovnateľnými parametrami. Rovnako aj výstupný transformátor TESLA 9WN67604 
bol v simulácii nahradený ideálnym transformátorom vytvoreným s cievok L1 a L2. 
Výsledky frekvenčnej a fázovej charakteristiky sú preto informatívneho charakteru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21  Schéma zapojenia realizovaná v simulačnom programe Micro-Cap 

Obr. 22  Frekvenčná a fázová charakteristika zosilňovača 
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6 Meranie 
 

Táto kapitola sa zaoberá meraním frekvenčnej, fázovej charakteristiky, zosilenia, 
výkonu a harmonického skreslenia realizovaného vzorku zosilňovača.  

Pre účely merania boli použité nasledovné prístroje: 

- 20MHz DDS Funkčný Generátor značky Tti 
- 60MHz Osciloskop DSO1002A značky Agilent Technologies 
- Spectrum analyzer Agilent 4395A 

 

6.1 Meranie frekvenčnej a fázovej charakteristiky 
 

Meranie bolo vykonané privedením sínusového signálu o amplitúde Uin = 104mV na 
vstup zosilňovača. Výstup zosilňovača bol zaťažený pomocou 4Ω výkonového odporu. 
Frekvencia sínusového signálu na vstupe bola rozmietaná v rozsahu 3Hz – 100kHz. 
Výstupné napätie bolo následne merané pomocou osciloskopu, bolo nameraných celkovo 
58 hodnôt v rozsahu 3Hz – 100kHz. Z nameraných hodnôt bol vytvorený graf napäťového 
zisku zosilňovača. 

�� = 20 � log	��	���
�	��        [dB]      (7) 

Maximálny zisk zosilňovača 24,4dB bol nameraný pri frekvencii vstupného signálu 1kHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 23 Frekvenčná charakteristika zosilňovača 
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Meranie fázovej charakteristiky bolo realizované tak že vstupný signál bol privedený 
na prvý kanál a výstupný signál na druhý kanál osciloskopu. Na obrazovke osciloskopu bol 
odčítaný časový posun medzi signálmi a prepočítaný na fázový posun podľa vzorca.  

 

													! = 	 ∆�
#$%�ó'(	)�*�á,� � 360°							 0°1     (8) 

 

Vzniknuté odchýlky viditeľné v grafe sú spôsobené nepresným odpočtom časového 
posunu ∆t medzi vstupným a výstupným signálom na obrazovke osciloskopu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Šírka pásma, porovnanie simulovaných s nameraných hodnôt  
 

 

Obr. 25 Šírka pásma simulovaná 

 

 

Obr. 26 Šírka pásma nameraná 

  

Obr. 24 Fázová charakteristika zosilňovača 
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 Z grafu frekvenčnej charakteristiky simulovanej v programe Microcap bola 
odčítaná šírka pásma 20Hz – 298kHz (-3dB) 

Pre určenie šírky pásma z nameranej charakteristiky bola použitá referenčná hodnota 
0dB pri frekvencii 1000Hz.  Z nameraného priebehu  vyplýva šírka pásma 27Hz – 23kHz 
(-3dB)  

Hlavný vplyv na rozdiel medzi simulovanou a nameranou šírkou je spôsobený 
výstupným transformátorom, ktorého parametre sú rozdielne od ideálneho transformátora 
použitého v simulácii. Prenos v oblasti nízkych kmitočtov je závislý na veľkosti primárnej 
indukčnosti, ktorú treba vhodne zvoliť s ohľadom na veľkosť transformátora.  

Prenos v oblasti vysokých kmitočtov je ovplyvnený rozptylovou indukčnosťou, ktorej 
induktancia v sérii zo zaťažovacím odporom spôsobí úbytok napätia a tým menší 
prenášaný výkon na výstupe zosilňovača. Správne navrhnutý výstupný transformátor má 
teda zásadný vplyv na šírku prenášaného pásma.  

 

6.3 Meranie a výpočet výstupného výkonu 
 

Pri meraní výstupného výkonu bol na vstup zosilovača pripojený sínusový signál 
amplitúdy 10mV a frekvencie 1kHz. Výstup zosilňovača bol pripojený na osciloskop. 
Postupním zvyšovaním amplitúdy vstupného signálu bol dosiahnutý stav limitácie na 
výstupe zosilňovača, teda stav keď hodnota napätia dosiahla maximálnu úroveň. 

Nameraná efektívna hodnota napätia na výstupe bola URMS=2,7V pri použití zaťažovacieho 
odporu 4Ω. 

Výstupný výkon jedného kanála môžeme teda vyjadriť pomocou vzorca: 

																2345 = 	�6789
3 =	 :,<=9

> = 	1,8A      (9) 

6.4 Meranie harmonického skreslenia THD 
 

Harmonické skreslenie (Total Harmonic Distortion) vyjadruje zastúpenie, teda 
vlastne pomer amplitúd vyšších harmonických kmitočtov voči amplitúde základného 
kmitočtu. Príčinou jeho vzniku je nelinearita voltampérovej charakteristiky zosilovača, 
ktorá sa prejaví moduláciou vyšších harmonických zložiek na základný kmitočet. Výpočet 
harmonického skreslenia môžeme teda vyjadriť nasledovne.  

 

BCD =	E=99F=G9F=H9F⋯F=J9			
=K 	� 100%    [%]     (10) 
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V1 je amplitúda základného kmitočtu, V2 až Vn sú amplitúdy jednotlivých 
harmonických zložiek. Pre výpočet harmonického skreslenia bolo použité zastúpenie prvej 
až desiatej harmonickej, teda kmitočty v rozsahu 1kHz až 10kHz, čo je postačujúce keďže 
amplitúdy vyšsích harmonických kmitočtov sú zanedbateľné a neovplyvnia výsledok 
výpočtu. Meranie bolo vykonané pri nominálnom a maximálnom výstupnom výkone.  

Z merania vyplýva že harmonické skreslenie elektrónkového zosilňovača sa zvyšuje 
s rastúcim výstupným výkonom.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Harmonické skreslenie THD=0,69%, UIN=100mV, výstupný výkon 0,4W 

Obr. 28 Harmonické skreslenie THD=2,42%, UIN=230mV, výstupný výkon 1,8W 
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Pre účel porovnania bolo vykonané meranie harmonického skreslenia 
tranzistorového HIFI zosilňovača Pioneer A-307R pri rovnakom výstupnom výkone 0,4W. 

Na výsledkoch spektrálnej analýzy nižšie je zreteľne viditeľný rozdiel v zastúpení 
vyšších harmonických kmitočtov na výstupe elektrónkového vs tranzistorového 
zosilňovača. Zastúpenie druhej a tretej harmonickej zložky dodáva elektrónkovému 
zosilňovaču jeho charakteristický zvukový prejav.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Konštrukcia a mechanické prevedenie 
 

Konštrukcia zosilňovača bola realizovaná vo verzii stereo s jedným spoločným 
indikátorom vybudenia. Jednotlivé moduly sú umiestnené na hornej časti kovového šasi 
vyrobeného z ocelového plechu hrúbky 1,5mm. Napájací konektor, vstupy 
nízkofrekvenčného signálu a poistka sú umiestnené na zadnej strane prístroja. Poloha 
napájacieho transformátora voči výstupným transformátorom bola volená tak aby 
transformátory zvierali medzi sebou uhol 90o. V takejto konfigurácii dochádza 
k vzájomnému rušeniu elektromagnetického poľa a tým k zníženiu zarušenia signálu 
sieťovým brumom. Celá konštrukcia je umiestnená v namieru vyrobenej krabičke 
z materiálu MDF o hrúbke 8mm. 

 

 

 

Obr. 29 Porovnanie výstupného spektra tranzistorového a elektrónkového zosilňovača 
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Obr. 30 Hotový výrobok 

Obr. 31 Hotový výrobok - pohľad na osadené moduly 
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Záver 
 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo oboznámiť sa s teóriou vákuových súčiastok, 
popísať princíp termoemisie a jej využitie vo vákuovej technike. Konštrukciu a materiály, 
ktoré sú vhodné pre účely termoemisie. Ďalej bola popísaná funkcia vákuovaej diódy, 
triódý, teródy a pentódy, elektrické vlastnosti, voltampérovú charakteristika a prevádzkové 
podmienky elektrónky. V ďalšej časti boli porovnané jednotlivé triedy zosilňovačov A, B, 
AB z pohľadu skreslenia, účinnosti a nastavenia pracovného bodu zosilňovača a tiež 
porovnané výhody a nevýhody jednotlivých tried. 

Praktickou časťou tohto projektu bol návrh konštrukcie modulárneho systému 
zosilňovača s výkonom do 5W na jeden kanál s elektrónkovým indikátorom vybudenia. 
Zosilňovač bude možné zostaviť vo verzii mono alebo stereo. Pre tento účel bolo zvolené 
zapojenie predzosilňovača a koncového zosilňovača s jednou elektrónkou PCL86 v triede 
A. Toto zapojenie je výhodné z ekonomického hľadiska, keďže sa v jednej banke 
elektrónky nachádza trióda aj koncová pentóda a elektrónky PCL86 sú v súčasnosti 
dostupné za výhodné ceny. Pre konštrukciu indikátora vybudenia bola zvolená elektrónka 
EM84 (tzv. magické oko), ktorá umocňuje celkový dojem z reprodukovanej hudby 
a dodáva zosilňovaču “retro” vzhľad. Funkčnosť vybraného zapojenia bola overená 
pomocou frekvenčnej a fázovej charakteristiky v simulačnom programe Micro-Cap 10.   

Plošné spoje boli navrhnuté ako jednostranné pre technológiu THT bez použitia 
SMD komponentov. Použitie SMD súčiastok by vyžadovalo zapájkovanie pretavením, čo 
by skomplikovalo výrobu modulov. Plošné spoje boli navrhnuté vo freeware verzii 
programu Eagle, s použitím voľne dostupnej knižnice elektróniek Radiotubes. Konštrukcia 
bola realizovaná na plechovom šasi. Celé zariadenie je umiestnené v namieru vyrobenej 
krabičke z MDF materiálu hrúbky 8mm. 

Parametre funkčnej vzorky zosilňovača boli overené meraním výstupného výkonu, 
harmonického skreslenia, fázovej a frekvenčnej charakteristiky v laboratóriu ústavu 
mikroelektroniky.Výsledky meraní potvrdili predpokladané parametre zosilňovača. 

Ďalšou možnosťou na rozšírenie užitkovej hodnoty prístroja by mohla byť inštalácia 
Bluetooth modulu KRC-86B pre bezdrátový prenos nízkofrekvenčného signálu z 
mobilného telefónu alebo tabletu. Základom modulu je Bluetooth chipset CSER8630 s 
podporou protokolu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) určeného k prenosu 
audio formátov MPEG-1 a MPEG-2. 
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Prehľad použitých skratiek a symbolov 
 

  CA  parazitná kapacita anódy [pF] 
  Cg/a  parazitná kapacita mriežka / anóda [pF] 
  Cg/k  parazitná kapacita mriežka / katóda [pF] 
  Uf  žeraviace napätie [V] 
  If  žeraviaci prúd [mA] 
  UA  anódové napätie [V] 
  IA  anódový prúd [mA] 
  UG  napätie na mriežke [V] 
  Wa  anódová strata [W]  
  RI  vnútorný odpor [Ω] 
  µ  činiteľ zosilnenia [-] 
  S  strmosť [mA/V] 
  D  prienik [-] 
  gm  vnútorná vodivosť [S] 
  G1  riadiaca mriežka 
  G2  tieniaca mriežka 
  G3  hradiaca mriežka 
  A  anóda 
  K  katóda 
  dB  decibel 

dBm  decibel-milliwatt 
  Deg  stupeň 
  Hz  hertz 
  LCD  liquid crystal display 
  VA  voltampér 
  TVP  televízny prijímač 
  β  prúdový zosilňovací činiteľ  
  IC  kolektorový prúd 
  IB  bázový prúd 
  DPS  doska plošného spoja 
  RMS  elektívna hodnota, Root mean Square 
  PRMS  efektívny výstupný výkon 
  URMS  efektívna hodnota napätia 

THD  harmonické skreslenie, Total Harmonic Distortion 
  MDF   Medium density fibreboard 
  DDS Direct Digital Synthesis 
  SMD Surface Mount Device 
  θ    fázový posuv 
  THT  Through Hole Technology 
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Prílohy 

 

Obr. 32 Tabuľka nameraných hodnôt frekvenčnej a fázovej charakteristiky 


