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Aèkoliv se dnes vyrábí absolutní vìtina spotøební audioelektroniky na bázi polovodièù, a koneckoncù by nela její pøeváná èást
bez polovodièù vùbec realizovat, stále si udruje oblast nízkofrekvenèních zesilovaèù jistý zájem o vyuívání elektronek jako aktivních souèástek. Je to zejména díky dosaitelné kvalitì zvuku. Tímto
èlánkem chci pøispìt k zpøehlednìní této problematiky, která je èasto obestøena nepravdami, bludy a mýty. Souèástí tohoto èlánku je
i návod na elektronkový zesilovaè ve dvou rùzných verzích, který
svoji kvalitou uspokojí i ty nejnároènìjí zájemce o kvalitní zvuk.
Pùvodnì jsem pøedpokládal, e
napíu èlánek, ve kterém bude jednodue uveden návod na stavbu elektronkového zesilovaèe, ale protoe
jsem si vak uvìdomil, e v dnení
dobì pøeváná èást zájemcù o tuto
techniku ji témìø vùbec neví, s èím
se mohou setkat a na jaké narazí problémy; zaènu tedy ponìkud zeiroka.
V poèátcích vyuívání slouila audioelektronika hlavnì k dorozumívání
lidí mezi sebou a byly tedy kladeny
poadavky pouze na to, aby byla zajitìna základní srozumitelnost øeèi.
Tato zaøízení vyuívala jako první armáda (jako témìø vdy je hnacím motorem vývoje) a spoje. Pro jejich úèely
vyhovovala zaøízení s relativnì malým
výkonem a malým pøenáeným frekvenèním pásmem. Pozdìji se pochopitelnì vyuití audioelektroniky pøeneslo i do oblasti bìné zábavy, kde
vzrostla potøeba vìtích dosaitelných
výkonù zesilovaèù a jejich kvality. Zatímco spoje a armáda vyuívaly pøedevím vysílaèky, u kterých výkon 1 W
bylo moné dosáhnout bez problémù
v jednoèinném zapojení, pro potøeby
v oblasti zábavy (a u to byla rùzná
gramorádia nebo zesilovaèe pro ozvuèení sálù) silnì vzrostla poptávka po
vìtím výkonu a kvalitì zvuku. S jednoèinným zapojením bylo v té dobì se
sehnatelnými elektronkami moné získat výkon max. 8 W pøi zkreslení 10 %.
S vývojem, který pøinesl dvojèinné zapojení (tzv. Push - Pull - PP) a výrobu
výkonnìjích elektronek jako EL34,
bylo moné dosáhnout s dvìma EL34
výkon a 100 W pøi zkreslení okolo
5 %.
Tímto zapojením byla zahájena masová výroba výkonnìjích zesilovaèù,
na základì kterých bylo moné zlepovat parametry reproduktorù (úèinnost pøestala být základním poadavkem na reproduktor a zaèalo se více
hledìt také na íøku pøenáeného pásma
a kvalitu zvuku). Po urèité dobì, kdy
kvalita reproduktorù a vlastnì i ostatních zaøízení zpracovávajících hudební
signál dosáhla ji velmi solidní úrovnì,
opìt nastala poptávka po monostech
zlepení kvality zvuku zesilovaèù, a to
zejména v nahrávacích studiích a podobných nároèných aplikacích. Tento
dalí vývoj pøinesl paralelní dvojèinné
zapojení (Parallel - Push - Pull - PPP),
které bylo vyuíváno zejména v na-

hrávacích studiích, protoe jeho zapojení poaduje podstatnì sloitìjí zdroj
napájecího napìtí. Tyto zesilovaèe
to (v dobì, kdy teprve nastupovaly selenové usmìròovaèe a vekeré souèástky byly pomìrnì drahé) velmi prodraovalo. Proto bylo jejich rozíøení
malé a nevrylo se výraznì do podvìdomí audiotechnikù i pøes své podstatné pøínosy na kvalitu zvuku (zkreslení 1 %, mení vnitøní odpor, monost
dosáhnout vìtího èinitele tlumení).
Navíc pomìrnì brzy po tomto vývoji v zapojení nastal masový nástup
polovodièové techniky, který umonil
její podstatné zlevnìní a tím velkou
dostupnost - tomu nemohla elektronková technika dostateènì konkurovat.
Nicménì po urèité dobì se nejnároènìjí posluchaèi zaèali opìt k elektronkové technice navracet, protoe
tato technika má stále v audiooblasti
co øíci. Poptávka po tìchto zesilovaèích pøinesla to, e dnes opìt existuje
celá øada výrobcù nabízejících tyto zesilovaèe - je vak v mnoha pøípadech
otázkou, jestli elektronka sama o sobì
je vdy pøínosem v kvalitì zvuku.
Pokud se podíváme blíe na zapojení tìchto zesilovaèù, zjistíme, e se
jedná vìtinou o témìø totoná zapojení typu Push-Pull nebo jednoèinná
zapojení èasto vyuívající exkluzivních výkonových elektronek (vìtinou
triody), které díky své malosériové výrobì a exkluzivitì vyhánìjí cenu k absurdním èástkám.
Je vak jen omezený poèet výrobcù, u kterých je patrná snaha o dalí
vývoj, vìtina víceménì kopíruje ovìøená zapojení. Avak i u tìchto zesilovaèù jsou patrné rozdíly v kvalitì zvuku, a to zejména díky kvalitì pouitých
výstupních pøevodníkù (transformátorù), které si vìtina výrobcù vyrábí
sama - proè, to si osvìtlíme dále.
V následujících odstavcích se zamìøíme na urèité oblasti, které zásadní
mìrou ovlivòují kvalitu zvuku elektronkových zesilovaèù a na které bychom
se tedy mìli pøi stavbì tìchto zesilovaèù zamìøit.
Jsou to: typ zapojení a jeho vliv na
kvalitu zvuku; vliv nastavení zpìtné
vazby na kvalitu zvuku; vliv vyvázání
zpìtné vazby na kvalitu zvuku; výstupní pøevodník a jeho vliv na kvalitu zvuku; vzájemné ovlivòování zesilovaèe a
reproduktorù; vliv pouitých souèástek
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a síového transformátoru na kvalitu
zvuku a spolehlivost zesilovaèe; vliv
konstrukce skøínì zesilovaèe na kvalitu zvuku a jeho parametry.

Typ zapojení
Z hlediska zapojení výkonových
elektronek k výstupnímu pøevodníku
se v podstatì vyskytují pouze tøi typy
zapojení :
- Jednoèinné zapojení - (Single-Ended) nejjednoduí zapojení, v praxi
vyadující minimálnì jednu výkonovou
elektronku (výkonovou triodu nebo
pentodu v ultralineárním zapojení (viz
obr. 1a) a budicí stupeò, který vzhledem k potøebnému napìovému zesílení a impedanènímu pøizpùsobení
musí být øeen jako dvojstupòový. Z hlediska zvuku teoreticky jistì nejlepí øeení, protoe zcela odpadá pøechodové
zkreslení. Toto zapojení sice produkuje znaèné harmonické zkreslení, protoe se vak jedná v pøeváné míøe
vdy o druhou harmonickou, není toto
zkreslení sluchem témìø postøehnutelné.
Pøi konstrukci vak narazíme na
urèitá omezení, kterými jsou zejména
maximální moný dosaitelný výkon
daný elektronkou, který se dá pomìrnì bez problémù v urèitých mezích
zvìtit paralelním øazením výkonových elektronek. Potom na omezení
plynoucí z konstrukce pøevodníkù pro
tato zapojení. Protoe tìmito pøevodníky protéká vdy pomìrnì velký stálý
klidový proud, musí být elezné jádro
i pro pomìrnì malé výkony znaènì
velké, a to i pøi velmi kvalitní konstrukci. To se vdy nepøíznivì projeví na
pøenosových vlastnostech pøevodníku
- minimálnì v kmitoètovém rozsahu.
Jak si v pøítích odstavcích øekneme,
vlastní fyzická velikost pøevodníku ve
svých dùsledcích negativnì ovlivòuje
moný pøenáený kmitoètový rozsah,

Obr. 1a. Princip zapojení
jednoèinného zesilovaèe

Obr. 1b. Praktické
zapojení jednoèinného
zesilovaèe

hlavnì vlivem parazitních a mezizávitových kapacit. S velmi kvalitním pøevodníkem se dá dosáhnout výkon pouze asi 30 W, ani by se pøevodník
zaèal ji pøíli negativnì projevovat.
Na druhou stranu 30 W je ji pìkný
výkon a takovéto zesilovaèe lze i pomìrnì levnì (napø. s dvìma KT88 v jednom kanále - viz obr. 1b) realizovat pøi
dosaení výborné kvality zvuku.
Nevýhodou tìchto zesilovaèù je
nutnost napájení velmi kvalitními stabilizátory anodového napìtí, které celé
zapojení pomìrnì prodraí (co není
to nejhorí), a dále to, e pøevodníky
pro tato zapojení mají vdy pomìrnì
velký stejnosmìrný odpor sekundárního vinutí, a tím klesá èinitel tlumení
zesilovaèe bìnì na hodnoty 2 a 4.
U takovýchto zesilovaèù je tedy nutné
vybírat pøipojené reproduktorové soustavy nebo upravovat jejich impedanèní prùbìh, co je v praxi pro bìného
spotøebitele znaèný problém.
Pokud se vám vak podaøí nalézt
vhodné kvalitní soustavy (výrobci bìnì neudávají frekvenèní a impedanèní
prùbìh) nebo si je dokáete vyrobit,
pøípadnì stávající upravit, jistì dostanete aparaturu nejvyí kvality. S výkonem 30 W mùete vìtinou bez problémù napájet soustavy s citlivostí od
85 dB výe, ani byste mìli pocit, e
se výkonu nedostává (i kdy to neplatí
vdy - viz dále).
- Dvojèinné zapojení - (Push-Pull)
- z hlediska kvality zvuku znaènì problematické zapojení. Toto zapojení
(viz obr. 2a) vzhledem k tomu, e pøi
své èinnosti vyuívá dvì primární vinutí
a výkonové elektronky, musí pracovat
ve tøídì AB, take pokud chceme dosáhnout trochu rozumný výkon, produkuje jetì znaèné pøechodové zkreslení. Primární vinutí musí být pro ideální
èinnost naprosto shodná (to nelze v praxi

Obr. 2a. Princip zapojení
dvojèinného zesilovaèe

nikdy dosáhnout), protoe potom nastupují ve zvýené míøe i zkreslení
vzniklá pøechodovými jevy v pøevodníku. Navíc, protoe jsou sekundární vinutí vlastnì dvì, je zde i problém ve
vìtím vnitøním odporu zesilovaèe,
protoe pro stejné vybuzení pøevodníku je nutná dvojnásobná délka vinutí
ne u jednoèinného nebo zapojení
PPP. Vnitøní odpor zpùsobuje horí
dynamické vlastnosti a mení èinitel
tlumení. Navíc toto zapojení neumoòuje úspìnì fungující vyvázání zpìtné vazby jiné, ne ze sekundárního vinutí pøevodníku (e toto vyvázání je to
nejménì vhodné, si povíme dále).
Toto schéma zapojení potøebuje
pro svoji funkci minimálnì dvì výkonové elektronky a dvì (nebo jednu
dvojitou) v budicím stupni - jedna bude
plnit funkci rozkmitového stupnì a druhá
funkci invertoru (viz obr. 2b). Jedná se
o typické nejjednoduí zapojení, které sice vyuívá s malými obmìnami
celá øada výrobcù, avak bohuel má
celou øadu nedostatkù. Protoe témìø
celé napìové zesílení musí obstarávat první elektronka, nezbývá u ní pøíli mnoho místa pro rozsah funkce
zpìtné vazby (vliv zpìtné vazby si podrobnìji upøesníme pozdìji). Aby bylo
moné dosáhnout co moná nejvìtího
napìového zesílení, je zde pouit sériový èlen RC (100 µF/25 V + 100 Ω)
v obvodu katody. Navazujícím stupnìm je ji invertor. Zde je problémem
to, e výstup z takto øeeného invertoru není nikdy dokonale symetrický vli-

vem nízkoohmového výstupu na katodì a vysokoohmového na anodì.
Tento problém se ponìkud zmenuje
vloením pøídavného rezistoru v katodì (zde 3,3 kΩ), stoprocentnì to vak
problém neodstraní. Protoe je zesílení
celého zesilovaèe naprázdno (bez uzavøené zpìtné vazby) pomìrnì malé,
vyuívá se jetì meního zesílení výkonovými pentodami.
Lepí øeení ukazuje zapojení invertoru u zesilovaèe EDGAR (viz obr 2c).
Takto øeený invertor je vyuíván hlavnì americkými výrobci. Protoe elektronky pouité v tomto typu invertoru
nemusí mít velké zesílení, mohou se
na jejich místech osadit typy s vìtí
proudovou zatíitelností. To umoòuje
vytvoøit nízkoohmovìjí výstup pro
øízení výkonových elektronek a jejich
øízení je následnì pøesnìjí - musí se
vak vdy v zapojení pouít vìtí mnoství elektronek. Oproti pøedchozí verzi
je jeho výstup zcela symetrický a jetì
mírnì zesílený, proto zøejmì výrobce
upustil od èlenu RC v katodì první
elektronky. e to asi nebylo nejlepí
øeení, bohuel dokazuje slyitelnì
vìtí zkreslení ne u pøedcházejícího
typu. U tohoto zesilovaèe se vak také
uplatòuje vliv nevhodnì nastavené velikosti zpìtné vazby a ménì kvalitního
výstupního pøevodníku (mení pøenosové pásmo), který zásadní mìrou
vdy ovlivòuje celkovou kvalitu celého
zesilovaèe bez ohledu na typ zapojení.
Koncové elektronky jsou klasické
EL34 nebo E34L zapojené v ultralineárním zapojení. Pokud chceme do-

Obr. 2b. Zapojení JADIS
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Obr. 2c. Zapojení
zesilovaèe EDGAR
sáhnout velkou kvalitu zvuku, musíme
u pentod vdy sáhnout k tomuto øeení.
Na stínicí møíku se pøivádí èást napìtí z pøevodníku, která se mìní v závislosti na vybuzení. Tím je zavedena
zpìtná vazba, která linearizuje prùbìh
zesílení pentody, avak omezuje její
moný vydaný výkon. Proto se dvìma
EL34 mùeme získat výkon pouze 30
a 35 W na kanál.
Výhodou PP zapojení jsou pomìrnì malé nároky na filtraci anodového
napìtí, take mohou být zesilovaèe
levnìjí. Toto zapojení pouívá pøeváná èást výrobcù, i kdy s ním nelze
dosáhnout nikdy (urèitì ne s takto jednodue øeenými) absolutnì pièkových kvalit zvuku. Na druhou stranu
i tato kvalita zvuku je dost dobrá na to,
aby dokázala pøesvìdèit mnoho zájemcù ke koupi, pokud tyto zesilovaèe
porovnají se stejnì drahými nebo
draími polovodièovými kolegy.
- Paralelní dvojèinné zapojení (Parallel Push-Pull - PPP). Toto zapojení
vyuívá nezvykle zapojené dva zdroje
anodového napìtí, kdy kadý zdroj
napájí jednu výkonovou elektronku.
Tyto elektronky jsou vak pøipojeny
k jednomu sekundárnímu vinutí polaritou obrácenì (viz obr. 3a). Protoe je
jedna výkonová elektronka v daném
okamiku buzena kladnou pùlvlnou a
druhá elektronka zápornou pùlvlnou,

Obr. 3a. Princip zapojení
paralelního dvojèinného
zesilovaèe

avak jejich výstup na pøevodník je
pøipojen obrácenì, pracují vdy obì
elektronky spoleènì paralelnì do výkonu zesilovaèe. Výhodou tohoto zapojení
je potøeba pouze jednoho sekundárního
vinutí, které má oproti srovnatelnému
pøevodníku PP pouze polovièní délku.
Tím je mono omezit negativní jevy
vzniklé na pøevodníku. Dalí výhodou
je to, e se pøevodník pøipojuje na katodu výkonových elektronek a jeho
pøipojení je nízkoohmové - výkonové
elektronky plní funkci katodových sledovaèù. O výhodách tohoto pøipojení
se není tøeba rozepisovat, protoe jsou
známy i z polovodièové techniky. Dalí výhodou je monost vyvázat zpìtnou vazbu jetì pøed pøevodníkem,
take ta není nevhodnì ovlivòována
pøipojenou zátìí. Protoe výkonové
elektronky pracují jako katodové sledovaèe, nemohou ji pøináet dalí
vlastní zesílení, proto se musí budiè a
invertor skládat z více stupòù, aby
bylo dosaeno potøebného napìového zesílení (viz obr. 3b). Toto zapojení
je vlastnì schématem naeho zesilo-

Obr. 3b. Schéma zapojení
zesilovaèe PPP 35
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vaèe v jednoduím (levnìjím) provedení.
První elektronka obstarává vìtí
èást celkového zesílení, za ní je druhá
zapojená jako katodový sledovaè, aby
mohl být pøipojený invertor navázán
nízkoohmovì a mìl tak lepí výsledky. Invertor jetì lehce zesiluje budicí signál pro výkonové pentody. Abychom dobøe pochopili funkci
zesilovaèe, musíme se podívat i na
schéma zdroje, který je zde uveden
pro jeden kanál (viz obr. 3c). Pokud
si prohlédneme body pøipojení a spojíme si to s funkcí zesilovaèe, zjistíme,
e toto zapojení má v bodì pøenosu
energie blíe k jednoèinnému zapojení ne k PP. Protoe je sekundární
vinutí pøevodníku pouze jedno, mùe
být jeho konstrukce jednoduí bez
nárokù na absolutní symetrii jako u PP,
a tím se zmenují problémy s pøechodovými jevy na pøevodníku. Vìtí
zkreslení oproti zesilovaèùm v jednoèinném zapojení vyvauje tento typ
zesilovaèe mením vnitøním odporem
a moností zkonstruovat pøevodník

Obr. 4. Zesílení dvou zesilovaèù bez
uzavøené smyèky zpìtné vazby

Obr. 3c. Zapojení
zdroje PPP 35 pro jeden kanál

s vìtím èinitelem tlumení. Tím se získá vìtí univerzálnost k monostem
pøipojení rùzných typù reproduktorových soustav. V praxi lze dosáhnout víceménì stejné zvukové kvality jako
s jednoèinnými typy - v tomto pøípadì
daleko více záleí na tom, jaké soustavy a jakým zpùsobem pøipojíme,
ne jaké jsou vlastnosti toho kterého
zesilovaèe.
Praktickou nevýhodou tohoto zapojení je sloitost napájecího zdroje a
z ní plynoucí potøeba deseti sekundárních vinutí síového transformátoru
pro stereofonní verzi zesilovaèe, která
tuto verzi prodraují. Tato potøebná
sloitost vak vdy nutí výrobce k tomu,
e nenapájejí oba kanály z jednoho
zdroje, ale kadý kanál má svùj separátní zdroj, kanály se vzájemnì neovlivòují, co se následnì velmi dobøe
projeví na kvalitì zvuku. Dosaitelný
výkon je prakticky shodný s obdobnì
osazenými zesilovaèi PP.

Vliv zpìtné vazby
na kvalitu zvuku zesilovaèe
Okolo tohoto tématu se vyskytuje
mnoho chybných tvrzení vyplývajících
z nepochopení problému. V prvé øadì
si musíme uvìdomit, co vlastnì zpìtná vazba opravuje. Základní funkcí je
nastavit napìové zesílení daného obvodu. Protoe pouité souèástky mají
vdy nìjakou výrobní toleranci, zavedení zpìtné vazby vliv tìchto tolerancí
prakticky vynuluje a zesílení je v praxi
závislé pouze na pøesnosti rezistorù,
které porovnávají pøímý a zesílený
signál. Tímto zpùsobem dokáe opravit i nelinearitu aktivních souèástek,
pokud pro to má dostateèný rozsah
regulace. Koneènì i pøechodové jevy
vzniklé uvnitø zesilovaèe se jejím zavedením znaènì redukují, se zvyující
se frekvencí se vak zmenuje schopnost zpìtné vazby tyto chyby opravovat. Takto lze zajistit bìnì zkreslení

zesilovaèe ve slyitelném pásmu pod
0,1 % jak u polovodièových, tak i elektronkových zesilovaèù. Takto by byl
reprodukovaný zvuk zøejmì velmi kvalitní, pokud by reproduktorové soustavy byly pouze odporovou zátìí.
Bohuel vak reproduktorové soustavy jsou smìsicí odporové, indukèní
a kapacitní zátìe, která je navíc kmitoètovì závislá. U jednoduích zapojení soustav má zátì nejprve znaènì
indukèní charakter a se zvyující se
frekvencí pøechází na kapacitní. U sloitìjích soustav se mùe zátì i nìkolikrát mìnit z indukèní na kapacitní.
Navíc v oblasti rezonance basového
reproduktoru nebo basreflexového nastavení se prudce mìní charakter zátìe nejen z hlediska fázových pomìrù,
ale tento charakter se mìní dynamicky
v závislosti na tom, jak se membrána
zpoïuje za budicím signálem. V tomto smyslu pøipomíná chování reproduktoru bìný elektromotor.
Protoe se reakce membrány na
budicí signál hlavnì vlivem její vlastní
hmotnosti vdy zpozdí, nastane stav,
kdy se vlivem vzniklého fázového posuvu zesilovaè snaí dohnat zpodìní
membrány vìtím dodaným výkonem.
Pøi pøiblíení k poadované poloze
membrány se fázový posuv zmení a
zmenuje se navíc i dodávaný výkon zesilovaèe. Tento stav vzniká pøi rozkmitávání membrány. Pøi odeznìní signálu zase membrána dokmitává jako
pruina a je tøeba ji brzdit výrobou výkonu v protifázi (prakticky vinutí reproduktoru zkratovat). I kdy je toto
velmi zjednoduené vysvìtlení chování reproduktoru a zesilovaèe mezi sebou, ukazuje, jaké sloité vìci nastávají pøi jejich èinnosti.
V praxi potom vlivem tìchto zmìn
pøipojené zátìe vzniká celá øada fázových posuvù, které zpùsobují èásteènì správnou a èásteènì patnou
èinnost zpìtné vazby. Signál pøivedený do sèítacího bodu z výstupu zesilovaèe je za pùvodním signálem potom
zpodìn nebo ho pøedchází, na výstupu zesilovaèe tímto zpùsobem vzniká
celá øada zákmitù a tvarových zkreslení. Teoreticky lze vliv pøipojených reproduktorových soustav zcela omezit
pouze tím, e by mìl zesilovaè nekoneèný výkon, nulový vnitøní odpor a
nekoneènou rychlost. Ani jedno z toho
vak nelze dosáhnout.
Mnoho nesmyslù je v tvrzení, e
kvalita zvuku je závislá na velikosti
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zpìtné vazby, která je pak vypoèítána
z pomìru odporù v bodì, kam je zpìtná vazba pøivedena - u elektronkových zesilovaèù tedy zpravidla z pomìru odporu pøivádìjícího zpìtnou
vazbu z výstupu zesilovaèe a katodového odporu elektronky budicího stupnì. Tento pomìr vak vùbec neurèuje
velikost zpìtné vazby - urèuje pouze
velikost napìového zesílení zesilovaèe k danému bodu.
Pokud bychom chtìli zjistit opravdovou velikost zpìtné vazby (nebo
spíe velikost moné regulace zpìtnou vazbou), museli bychom odpor
pøivádìjící signál odpojit a zmìøit, jaké
je teï zesílení zesilovaèe bez uzavøené
napìové zpìtné vazby. Pomìr mezi
velikostí napìového zesílení bez uzavøené zpìtné vazby a zesílením pøi
uzavøené zpìtné vazbì je skuteènì
moný rozsah regulace zpìtné vazby.
Velikost regulace je navíc kmitoètovì
závislá (viz obr. 4). Koncový stupeò è. 1
má zesílení pøi chodu na prázdno (bez
uzavøené smyèky zpìtné vazby) 60 dB,
koncový stupeò è. 2 pouze 40 dB. Poadované napìové zesílení je 20 dB.
První koncový stupeò má tedy 40 dB
moné rezervy pro regulaci zpìtné
vazby, druhý pouze 20 dB. Rozdíl je
vak v tom, e druhý koncový stupeò
mùe kdykoliv regulovat celým svým
rozsahem zpìtné vazby celou slyitelnou
kmitoètovou oblast, zatímco u prvního
koncového stupnì nastává pokles ji
ve slyitelném pásmu. Ve vysokotónové oblasti je tedy koncový stupeò è. 1
více náchylný k pøebuzení. Pokud se
chceme tomuto problému vyhnout,
musí se bezpodmíneènì zvìtit íøka
pøenáeného pásma pøi chodu naprázdno, co vdy pøináí pøi velkých zesíleních problémy s celkovou stabilitou
zesilovaèe.
Naproti tomu u zesilovaèe è. 2 mùeme mít zase obavy z toho, e se
zvìtí celkové zkreslení a zmení èinitel tlumení. Tomu se dá dobøe zamezit
konstrukcí zesilovaèe tak, e základní
zapojení bez zpìtné vazby musí mít
samo o sobì malé zkreslení a velkou
íøku pøenáeného pásma. Tento poadavek lze bez problémù v elektronkové technice splnit, pokud pomineme
vliv výstupního pøevodníku.
Dalím problémem týkajícím se
zpìtné vazby je rychlost její reakce.
Signál zpìtné vazby je vdy ponìkud
opodìný za budicím signálem. Ten
musí napøed probìhnout vstupními,
budicími a koncovými aktivními souèástkami v zesilovaèi, ne se dostane
do bodu, ze kterého je opìt vrácen na
vstup. Protoe na kadé aktivní souèástce vzniká urèité zpodìní zejména vlivem parazitních kapacit pøecho-

dù pn u polovodièových souèástek a
parazitních kapacit u møíek elektronek, je reakce zpìtné vazby ponìkud
opodìná. Z tohoto lze usuzovat, e
èím je poèet aktivních souèástek v cestì signálu mení, tím bude reakce
zpìtné vazby rychlejí.
Z dùvodù uvedených v tomto odstavci by se mohlo zdát, e nelze navrhnout zesilovaè tak, aby se zpìtná
vazba negativnì neprojevovala vytváøením urèitých typù zákmitù ve výsledném zvuku. Ve skuteènosti (pøi výbìru
kvalitních souèástek v zapojení) je vliv
zpìtné vazby vdy dobrý vzhledem
k dosaené kvalitì zvuku a záleí daleko více na tom, jak je v zapojení
aplikována.

Vliv vyvázání zpìtné vazby
na kvalitu zvuku
Jistì jste se ji setkali s tvrzením,
e zesilovaèe bez zpìtné vazby mají
absolutnì nejlepí zvuk. To lze povaovat za velmi odváné tvrzení. Kadá
aktivní souèástka v zapojení zesilovaèe není zcela lineární - nebo spíe
pravdivìji øeèeno, má témìø lineární
prùbìh zesílení pøi urèitých pracovních podmínkách. To pøenesenì znamená, e øízený signál pøi daném napìtí a proudu øídicí souèástky získá
urèitou hodnotu a e pøi zvìtení øídicího proudu nebo napìtí o x-násobek
se i tato hodnota zmìní o x-násobek.
Výrobní praxe vak neumoòuje výrobu zcela identických souèástek a je
vdy poznamenána urèitou tolerancí
dosahovaných hodnot. Z tohoto dùvodu bychom ji museli peèlivì vybírat
kadou párovou souèástku do stereofonního zesilovaèe, aby zesilovaly oba
kanály shodnì. To je v praxi velmi problematické a nákladné, protoe tolerance souèástek jsou dost velké a musí
se vdy vybírat z velkého poètu kusù.
Napø. u tranzistoru BC549C mùe být
zesílení v rozsahu 380 a 800. Zesílení mùe být tedy i více jak dvojnásobnì rozdílné. To samé platí i u elektronek, i kdy zde jsou výrobní tolerance
zpravidla mení, napø. ECC83 mùe
mít zesílení v rozsahu 75 a 125, co
je asi 1,6násobek.
Dalím problémem je to, e tyto
aktivní souèástky, zejména vlivem parazitních kapacit produkují vlastní zkreslení, které je ádoucí omezit. To ve
nám pomùe vyøeit zavedení zpìtné
vazby. Z výe uvedeného je patrné, e
u díky mením tolerancím elektronek
lze zmenit nároky na moný rozsah
potøebné regulace zpìtné vazby v jimi
osazených zesilovaèích.
Dalo by se tedy øíci - pokud zavedeme zpìtnou vazbu z výstupu zesilovaèe
(bude vyvázána z výstupu zesilovaèe)
máme vyhráno, protoe vekerý chybový signál bude opraven - tak, jak je
to u zesilovaèù JADIS a EDGAR. Bohuel toto je zcela chybná domnìnka.
U elektronkových zesilovaèù vstupuje
do hry podstatnou mìrou vliv výstupního
pøevodníku. Ten má z hlediska funkce
nìkolik vlivù. Kromì ádoucího pøevodu audiosignálu také pùsobí jako dolní
propust a to v obou smìrech - jak v pøevodu signálu ze zesilovaèe ven, tak

stejnì ve smìru do zesilovaèe. Dalím vlivem je to, e má snahu zesilovaè vlivem parazitních kapacit rozkmitávat na urèitých kmitoètech. Tyto
zákmity, které jsou v nadzvukové oblasti, nemùe pøevodník pøenést ven,
zùstávají uvnitø zesilovaèe, avak zpìtná vazba je nemùe opravovat. Na výstupní vinutí je pøipojena reproduktorová soustava. Ta má velmi daleko
k ideální odporové zátìi, protoe se
skládá nejen z odporové zátìe, ale
i z mnoha kapacit a indukèností. Aby
to nebylo tak jednoduché, mají navíc
reproduktory poøád snahu dìlat nìco,
co nechceme - tj. hlavnì vlivem pruného zavìení membrány dokmitávat
a indukovat tak dalí napìtí, které se
zpìtnì objeví na výstupu zesilovaèe.
Souètem rùzných nabíjecích a vybíjecích konstant a indukcí napìtí vzniká celé spektrum chybových signálù,
které se snaí zpìtná vazba opravit.
U slyitelných signálù se jí to vcelku
daøí, avak protoe spektrum chybových signálù je i znaènì nadzvukové,
nemùe je zpìtná vazba díky nepropustnosti vysokých kmitoètù pøevodníku
opravit na vlastním výstupu zesilovaèe. Zpìtná vazba tedy neopraví vechen chybový signál, avak oprava je
kmitoètovì závislá. Uvnitø zesilovaèe
pøed pøevodníkem se zvìtuje zkreslení, protoe k uiteènému signálu se
navíc pøipojuje opravný nadzvukový
signál vytvoøený zpìtnou vazbou. Toto
zkreslení je pomìrnì znaèné. Na mìøicích pøístrojích sice namìøíte pøi bìných metodách mìøení zkreslení asi
1 %, to vak platí pouze pro ideální sinusový prùbìh. V dùsledku sloeného
signálu z rùzných frekvencí a tvarù se
zkreslení podstatnì zvìtuje.
Zkreslení výraznì stoupá s vybuzením zesilovaèe a u ménì výkonných
a u zesilovaèù s mením rozsahem
regulace zpìtné vazby vede napøed
k výraznému zdrsnìní reprodukce a
následnì a k vypadávání signálu.
Nìkdo si vysvìtluje tyto efekty nedostateènou výkonovou rezervou zdroje,
avak pravá pøíèina je v takto vyvázané zpìtné vazbì. Takto vyvázanou
zpìtnou vazbu lze nalézt u vech typù
zapojení elektronkových zesilovaèù,
ale v podstatì je nutná pouze u typu
PP, kde ji prakticky nelze vyvázat jinde.
Dalí moností je vyvázat zpìtnou
vazbu z místa pøipojení primárního vinutí pøevodníku, jak je to v pøípadì zapojení PPP. Zde zpìtná vazba bez
problémù opravuje vekerý chybný
signál vzniklý uvnitø zesilovaèe. Chybový signál vzniklý za pøevodníkem
opravuje pouze ve slyitelné oblasti,
výraznì nadzvukovou oblast ji neopravuje. Protoe vak zákmity v reproduktorových soustavách vznikají
spíe ve slyitelné oblasti, jsou chybové signály opraveny ve velké míøe a
zhorený zvuk mají na svìdomí jiné
vlivy - zejména vliv reproduktorových
kabelù a ovlivòování reproduktorù a
zesilovaèe mezi sebou.
Oba pøedstavené typy vyvázání
zpìtné vazby mají spoleèné znaky v tom,
e zvìtují èinitel tlumení zesilovaèe
na výstupu a linearizují výstupní frekvenèní prùbìh. To znamená, e vyrovnávají zmìny frekvenèního prùbìhu,

Praktická elektronika A Radio - 3/2000

které nastávají vlivem kmitoètovì nestejného impedanèního prùbìhu pøipojených soustav a relativnì velkého
stejnosmìrného odporu sekundárního
vinutí pøevodníku.
V pøípadì vyvázání zpìtné vazby
z primárního vinutí by se mohlo zdát,
e to není pravda, avak je tøeba si
uvìdomit, e v tomto pøípadì se chová výstupní pøevodník stejnì jako bìný transformátor. Pokud na sekundární
vinutí pøipojíme místo jedné árovky
dvì (zmení se odpor zátìe a zvìtí
se odebíraný proud), zvedne se pouze pøevádìný výkon. To samé vzniká
i v pøípadì zesilovaèe, kdy zmenení
odporové zátìe (impedance) zpùsobí vìtí dodávaný výkon, i kdy v tomto pøípadì ji se nevyrovnává frekvenèní prùbìh zcela dokonale vlivem
ztrát na pøevodníku.
Jiná situace nastane, pokud zpìtnou vazbu vyváeme jetì pøed výkonovou elektronkou tak, jak je to ve zde
uvedeném zesilovaèi v jednoèinném
zapojení. Zpìtná vazba omezuje pouze zkreslení vzniklé v budicím stupni a
zkreslení vzniklá na výkonových elektronkách a jejich interakcích s pøevodníkem zùstávají beze zmìny. Také
zkreslení vzniklá vlivem funkce reproduktorù a reproduktorových kabelù
nejsou omezena.
Dalo by se pøedpokládat, e vìtí
podíl zkreslení bude u tohoto zesilovaèe zøetelný.
V praxi tomu vak u tohoto zapojení tak není ze dvou dùvodù. Jednak
lokální zpìtná vazba zavedená z odboèky pøevodníku na stínicí møíky výkonových elektronek znaènì linearizuje jejich prùbìh zesílení a omezuje
vlastní zkreslení, navíc je toto zkreslení
charakteristické pøedevím nejvìtím
podílem druhé harmonické, na kterou
lidský sluch není tak citlivý. I kdy namìøíme u tohoto zesilovaèe zkreslení
10 % pøi plném vybuzení, není ve zvuku prakticky slyet a reprodukce se
zdá být velmi èistá. Nevýhodou tohoto vyvázání je to, e zpìtná vazba ji
nezmenuje èinitel tlumení na výstupu
ani nelinearizuje frekvenèní prùbìh.
Reproduktorové soustavy dostanou
pouze èistý budicí signál, ádný opravný.
Z èásti je to nevýhoda, z èásti výhoda.
Nevýhoda je to v oblasti rezonance basového reproduktoru, kde zesilovaè
nemùe dodávat výkon navíc a membrána se tedy více zpoïuje, ne u jiných zpùsobù vyvázání zpìtné vazby.
Výhodou je to ve støedních a výkových oblastech, ve kterých reproduktory nedostávají také chybný signál
vytvoøený zpìtnou vazbou, a je tedy
ménì zkreslený.
To klade zvýené nároky na pøipojené reproduktorové soustavy, zejména na jejich impedanèní prùbìh. Ten
by mìl být co nejvíce vyrovnaný a bez
prudkých zmìn, jinak bude vlivem malého èinitele tlumení ovlivòován frekvenèní prùbìh pøipojených soustav.
Tento vliv sice není a tak velký, jak
se èasto prezentuje, nicménì pøi kritickém poslechu je dobøe slyitelný a
záleí ji na kadém konkrétním typu
soustav, jak se pro tento druh zesilovaèù hodí.
(Pokraèování pøítì)

ELEKTRONKOVÉ
ZESILOVAÈE
Karel Rochelt
(Pokraèování)

Vliv výstupního pøevodníku
na kvalitu zvuku
Výstupní pøevodník urèuje podstatnou mìrou výslednou kvalitu reprodukce. V podstatì funguje stejnì jako
kadý síový transformátor - pøevádí
urèitý proud a napìtí na proud a napìtí
v urèitém daném pomìru urèeném poètem závitù jednotlivých vinutí. Potøebný kmitoètový rozsah je vak 1000krát
vìtí a pøevod musí být kmitoètovì
nezávislý.
Na obr. 5a je náhradní schéma
pøevodníku. R1 je vnitøní odpor zdroje, R2 je zátì na sekundárním vinutí,
Us - zdroj signálu. Rcu je stejnosmìrný odpor vech vinutí pøevodníku, na
nìm vznikají odporové ztráty, které
se mìní jednodue na teplo.
To, co je pro pøevodníky dùleité,
jsou vlivy primární indukènosti L1, rozptylové indukènosti L2 a celkové mezizávitové kapacity C. Ty ovlivòují více
nebo ménì frekvenèní prùbìh. Co má
kdy jaký vliv, mùeme vyèíst z obr. 5b
pro nízké frekvence a 5c pro vysoké
frekvence. Pro zjednoduení byla vynechána zátì R2 a pøevodní pomìr elezného jádra (nemají ádný
vliv). Také odpor vinutí Rcu byl vynechán, protoe pøi vhodném dimenzování je vzhledem k R1 a R2 relativnì
malý. Na obr. 5b je vidìt, e pøi nízkých frekvencích nemá rozptylová
indukènost L2 ádný vliv, protoe je
vzhledem k primární indukènosti
velmi malá. Primární indukènost s parazitní kapacitou vinutí C spolu tvoøí
paralelní rezonanèní obvod. Na rezonanèní frekvenci se zvìtuje impedance
obvodu teoreticky do nekoneèna, v praxi je vak utlumena dalími ztrátami
v pøevodníku a malým odporem zdroje
R1, take se projevuje pouze nepatrným zvlnìním frekvenèního prùbìhu.
Pøi vysokých frekvencích se impedance primární indukènosti zvìtuje do
nekoneèna, a proto se neprojevuje. Pøi
vysokých frekvencích (obr. 5c) vytváøí
spolu rozptylová indukènost a kapacita vinutí sériový rezonanèní obvod.
Odpor se v tomto rezonanèním místì
zmenuje k nule, je vak tlumen vnitøním odporem R1, odporem vinutí Rcu
a odporem zátìe R2. Protoe je R2
oproti R1 mnohem vìtí, je rezonance

tlumena pouze odporem vinutí. Protoe je R1 velmi malý, je rezonance velmi silná a nad touto rezonancí klesá
i frekvenèní prùbìh velmi strmì - viz
obr. 6. Na spodním konci kmitoètového pásma je také zøetelný pokles. Pøi
nejniích frekvencích se neuplatòuje
vliv rozptylové indukènosti a kapacity vinutí, proto je mùeme vynechat.
Uplatòuje se pouze primární indukènost a vnitøní odpor zdroje, které spolu
tvoøí odporový dìliè. Od urèitého bodu
k niím kmitoètùm se neustále zmenuje impedance L1, co má za následek pokles ve frekvenèním prùbìhu.
Na nejniích frekvencích se navíc jádro blíí ke stavu nasycení, zpùsobuje
zkreslení signálu a jetì více omezuje
pøenos nejniích frekvencí.
Z toho je patrné, e by optimální
pøevodník mìl být co nejmení, aby se
mohly omezit vlivy parazitních kapacit
a rozptylové indukènosti. Na druhou
stranu je potøebná urèitá velikost primární indukènosti. Pokud chceme tyto
poadavky splnit, nezbývá ne pouít
velmi kvalitní transformátorové plechy
s velkou permeabilitou a navíjet pøevodník prokládaným zpùsobem. Navíc
musí být plechy co nejtenèí, aby se
nemohly uplatòovat ztráty víøivými
proudy na vyích frekvencích. Velká
permeabilita plechù umoní navíjet
mení poèet závitù, take se zmenuje také odpor vinutí, ani by klesla potøebná primární indukènost. Zmenením kapacit vinutí se zase dosáhne
rozíøení pøenáeného pásma smìrem nahoru.
Z tìchto dùvodù je jistì patrné, e
výroba takových pøevodníkù potøebuje urèité zkuenosti, vybavení mìøicí technikou a dostupnost speciálních
dílù a techniky. Dostupnost plechù s velkou permeabilitou je prakticky nulová.
Takové plechy se vyrábìjí pouze na
zakázku a jsou podmínìny minimálními odbìry. To si mohou dovolit pouze
specializované firmy na výrobu pøevodníkù. Aby byla zajitìna velká elektrická pevnost, pouívají tyto firmy
také dvakrát lakovaný drát. Ten se
také bìnì nedodává a je draí.
pièkové firmy vyrábìjící transformátory pouívají také zpùsob zalévání
izolaèním lakem pomocí vakuové techniky, co urèitì nenajdete v kadé navijárnì.

Obr. 5a. Náhradní schéma pøevodníku; b - náhradní schéma pøevodníku
pro nízké frekvence; c - náhradní schéma pøevodníku pro vysoké frekvence
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Obr. 6. Frekvenèní prùbìh
pøevodníku
Pokud si tedy nìkdo myslí, e k výrobì pøevodníkù staèí pouze navíjecí
pøedpis, velmi se mýlí. U jenom zmìna
tlouky izolaèních fólií nebo pouití
fólií z jiného materiálu s jinými dielektrickými vlastnostmi zmìní významnì
parazitní kapacitu, která se projeví
zmìnou rezonancí na pøevodníku.
Pokud chceme vyrobit zesilovaè
bez zpìtné vazby vyvázané za pøevodníkem (to je velmi ádoucí, pokud
chceme dosáhnout opravdu pièkové
kvality zvuku), musí vykazovat pøevodník opravdu pièkové parametry,
jinak bude ovlivnìn pøenáený frekvenèní prùbìh. Pouijeme-li málo kvalitní pøevodník v zapojení s vyvázanou
zpìtnou vazbou za pøevodníkem, zpìtná vazba sice znaènì opraví nerovnosti ve frekvenèním prùbìhu, avak
na úkor zmenené rezervy regulace
zpìtné vazby a tím se vlastnì zvìtí
celkové zkreslení.

Ovlivòování zesilovaèe
a reproduktorových soustav
mezi sebou
Jak ji bylo zmínìno, nejsou reproduktorové soustavy pouze jednoduchým odporovým spotøebièem energie, avak kombinovanou komplexní
zátìí. Navíc i èást energie vyrábí. Tìmito vlastnostmi urèitým zpùsobem
ovlivòuje funkci zesilovaèe. Komplexní zátì zpùsobuje, e má zesilovaè
snahu nakmitávat. To se dá technicky v urèité míøe omezit kvalitním návrhem koncového stupnì, který musí
být dostateènì rychlý v reakci na zákmity, a to vlastnì urèuje íøka pøenáeného pásma. Také musí mít dostateènou rezervu regulace zpìtné vazby
i v nadzvukových kmitoètech, aby byly
zákmity dostateènì potlaèeny.
Na kadém jednotlivém reproduktoru v soustavì vzniká vlivem jejich
èinnosti celá øada indukovaných napìtí, která je nejvíce patrná na funkci
basového reproduktoru, a ta se zpìtnì objeví na výstupu zesilovaèe. Kadý reproduktor funguje tak, e po pøivedení signálu se musí membrána
rozkmitat, co nikdy není bez urèitého
zpodìní, a po odeznìní signálu se
zase membrána nezastaví okamitì,
avak po urèitou dobu dokmitává.
Protoe kmitaèka reproduktoru je umístìna v magnetickém poli, indukuje
se v ní napìtí. Toto napìtí by teoreticky mìla vynulovat reakce zpìtné vazby zesilovaèe, avak protoe do hry
vstupují jetì dalí ovlivnìní vzniklá
pøenosem signálu po pøipojovacích
kabelech, není reakce zpìtné vazby
dokonalá. Indukovaná energie jde
cestou nejmeního odporu - to zna-

mená pøes výhybku do ostatních reproduktorù v soustavì. Protoe ty ji
zase vyzáøí, avak tvarovì zmìnìnou
a s fázovými posuvy, nevymaou se
signály, avak naopak se vytvoøí ruivé signály. To se dá èásteènì omezit
zapojením typu Bi-Wiring, ve kterém
musí jít indukovaný signál napøed
k výstupu zesilovaèe a teprve potom
mùe do zbývajících reproduktorù.
V bodì pøipojení k zesilovaèi ho
zpìtná vazba ji lépe opraví a do
ostatních reproduktorù jde pouze jeho
èást. Navíc odpor kabelu zmení ruivý signál pronikající do druhého reproduktoru. Jetì lepí je situace, kdy
se chybový signál vùbec nemùe dostat do ostatních reproduktorù, protoe je zcela oddìlen. Takový pøípad
nastává pouze v pøípadì Bi-Amping,
ve kterém je kadý reproduktor napájen samostatným zesilovaèem. Takhle
na papíøe vypadá problém ovlivòování
reproduktorù mezi sebou jako akademická otázka - ve skuteènosti se jedná o velmi závaný problém, který se
významnì projevuje ve zhorené kvalitì zvuku. Kdo si nemìl monost vyzkouet, jaký je rozdíl mezi zvukem
soustav napájených jedním zesilovaèem Bi-Wiring a zvukem soustav napájených dvìma zesilovaèi Bi-Amping,
nebude zøejmì vìøit, jak dramaticky
se mohou zvukové kvality vylepit.
Problém lze také v omezené míøe
øeit tím, e k reproduktorùm pouijeme kabel s velmi velkým prùøezem a
tím i mením odporem. Chybový signál se potom lépe dostává na svorky
zesilovaèe. Pro elektronkové zesilovaèe vak toto postrádá smysl, protoe
odpor výstupního vinutí pøevodníku je
bìnì i 1 Ω a ten se musí pøipoèítat
k odporu kabelu. Urèitì bychom se
vak mìli zamìøit na konstrukci kabelu. Vzhledem k pøipojenému odporu
soustav není vlastní prùøez vodièe tak
dùleitý, jak vám kdejaký prodavaè ve
snaze prodat draí kabel bude tvrdit.
Pokud vezmeme rùzné prùøezy kabelù, zjistíme, e od prùøezu 1,5 mm2 se
stejnosmìrný odpor mìdi zmenuje
pouze velmi pozvolna. Co je u kabelù
opravdu dùleité, je jeho vlastní indukènost, protoe ta se projevuje
úbytkem vysokých kmitoètù. A nejedná
se zde zøejmì pouze o slyitelné pásmo, ale i nadzvukové. Zjevnì i dobrý
pøenos nadzvukových kmitoètù je dùleitý, aby mohla zpìtná vazba korigovat zákmity, protoe reprodukce s tìmito kabely není zvukem výkovìjí,
avak je spíe více bez zkreslení, a to
tedy mluví spíe o vlivu oprav zpìtnou
vazbou.
Kabely s malou indukèností jsou
buï silnì kroucené z více il, nebo koaxiálního provedení. Z vlastní zkuenosti mám ovìøeno, e ètyøi nebo osm
silnì zkroucených zvonkových drátù
0,8 mm, zapojených k soustavám stylem Bi-Wiring poskytuje urèitì jeden
z nejlepích zvukových pøenosù, jaký
se dá dosáhnout. Silnì omezit indukènost lze také pouitím slepeného
víceilového kabelu, jaký se pouívá
napøíklad v poèítaèové nebo sdìlovací
technice - musí se vak vybrat typ s dostateèným prùøezem vodièù a jejich
poèet musí být alespoò dvacet. Potom

se spojí vechny liché vodièe a vechny
sudé. Protoe indukènost se zmenuje paralelním øazením, tak se tímto
zpùsobem výraznì zmení (pøi dvaceti ilách desetkrát) a pøitom bude prùøez kabelu dostateènì velký.

Vliv pouitých souèástek
a síového transformátoru
na kvalitu zvuku a spolehlivost
zesilovaèe
Kvalitì souèástek je vdy dobré
vìnovat potøebnou pozornost a uvìdomit si, e elektronkový zesilovaè
není a tak bìný typ zesilovaèe. Na
rozdíl od polovodièových zesilovaèù
se v nìm vdy pracuje s podstatnì
vyími napájecími napìtími, havení
elektronek zase vyaduje nìkdy znaèné trvalé proudy a pøi provozu zesilovaèe vzniká velké mnoství tepla. Pokud se zamìøíme na velikost napìtí,
musí na nì být souèástky dimenzovány. To se týká kondenzátorù a rezistorù.
Velikost napìtí si v souvislosti s kondenzátory vìtinou kadý dobøe uvìdomí a vybere je na potøebnou velikost.
Nìkdy je pouze vhodné pouít kondenzátory (elektrolytické) s vìtím
teplotním rozsahem, zejména pokud
jsou v blízkosti elektronek.
U rezistorù bývá problém, e se
vìtinou zamìøíme zejména na výkonovou zatíitelnost. Musí se vak
poèítat i s povoleným napìtím. Na
mnoha místech se proto musí pouívat místo miniaturních typù (bìnì
300 V) rezistory se zatíitelností 2 W,
protoe ty bývají vìtinou na 500 V.
To platí pro zesilovaèe s napájecím
napìtím do 500 V, pokud je vìtí, je
nutné na mnoha místech pouít sériové øazení souèástek, aby byla napìová pevnost dostateèná.
Návrh zesilovaèe tedy také potøebuje urèité znalosti, aby byly tyto rezistory pouity vude tam, kde je to
nutné. Je tøeba mnohdy poèítat také
s pøechodovými jevy, které mohou nastat. Jako pøíklad bych uvedl nevhodné
pouití rezistorù u zesilovaèe EDGAR.
Zde výrobce pouívá na místì katodových rezistorù u výkonových elektronek miniaturní typy 4,7 Ω. Ty jsou na
300 V. Teoreticky by na tomto místì
mìly vyhovìt, protoe na nich je bìnì v klidu úbytek napìtí asi 150 mV
bez vybuzení a asi 0,5 V pøi plném vybuzení. Protoe vak pøi chodu zesilovaèe mohou vznikat rùzné pøechodové jevy a poruchy elektronek, objevuje
se zde obèas napìtí mnohem vìtí a
pouití tìchto rezistorù je v praxi pøíèinou velké poruchovosti zesilovaèe.
Mìl jsem tu èest u opravovat ètyøi
kusy zesilovaèe EDGAR a vdy byly
pøerueny popsané rezistory. Zde tedy
mohu doporuèit majitelùm tìchto zesilovaèù, aby si rezistory vymìnili za rezistory na zátì 2 W. Navíc je také
vhodné jejich odpor zvìtit na 10 Ω,
protoe se ponìkud zlepí linearita
a zesilovaè má mení sklon k zakmitávání.
Podceòována bývá také deska s plonými spoji. Zejména plochy vedoucí
havicí proud musí mít dostateèný
prùøez. Je proto také nutné pouívat
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ploné spoje s tloukou mìdi 70 µm,
aby se zmenila monost vyhøátí mìdìných ploch na exponovaných místech. Mnoho konstruktérù má stále
tendenci nepouívat u elektronkových
zapojení desky s plonými spoji. Je
sice pravda, e zapojení tìchto zesilovaèù není moc sloité, ale tak jednoduché také není. Oproti zesilovaèùm
pouívaným v muzikantské praxi,
kde se nehledí tolik na zkreslení a
zapojení jsou proto maximálnì zjednoduena, je tìchto souèástek v hifi
zesilovaèích bìnì více ne dvojnásobek. Pouití desky s plonými spoji
pøinese vdy snaí výrobu a pøehlednost zapojení. S tím potom souvisí
i mení poruchovost, protoe jsou
souèástky ménì mechanicky namáhány pøi pøepravì (právì ulomený pøívod bývá èastou závadou v muzikantských zesilovaèích).
Zøejmì také ze zkueností s muzikantskými zesilovaèi minulé éry pramení i pøesvìdèení, e keramické patice pro elektronky jsou zárukou vìtí
spolehlivosti - ménì se lámaly vlivem
vyhøátí a byly odolnìjí pøi zapinìní
proti vzniku vodivé cesty mezi jednotlivými kontakty. Jistì to v urèité dobì
také platilo, avak v dnení dobì, kdy
jsou k dostání patice z kvalitních termoplastù, nejsou tyto obavy na místì.
Je tøeba se vak zamìøit na kvalitu
kontaktù a jejich povrchovou úpravu.
Tím mám na mysli hlavnì to, e jsou
stále jetì nabízeny patice, které byly
vyrobeny ji pøed velmi dlouhou dobou, skladovány v nevhodném prostøedí, a proto mají zoxidované kontakty.
Velký vliv na výslednou reprodukci má síový transformátor. Hlavnì jeho rozptylové magnetické pole
mùe ovlivòovat výstupní pøevodníky,
a v reprodukci se tak bude objevovat
brum. Proto je tøeba takový transformátor
konstruovat podle urèitých zásad, které
se lií od bìné praxe výroby transformátorù. Jádro by mìlo být asi o 30 %
vìtí, ne by odpovídalo danému maximálnímu pøenáenému výkonu. Tím
se významnì omezí nasycení jádra a
ruivé magnetické pole je výraznì
mení. Zde by se mohlo zdát pouití
toroidního typu jako výhodné. Jistì
jste si ale vimli, e témìø nikdo z výrobcù tyto transformátory nepouívá.
Mají pro to své dùvody, kterých je hned
nìkolik. Jedním z nich je, e toroidní
transformátory lépe pøenáejí vyí
kmitoèty. Protoe v elektronkových
zesilovaèích se bìnì pouívají pouze jednoduché usmìròovaèe s vyhlazovacím kondenzátorem, není ádoucí,
aby se pøes transformátor dostávaly
ruivé vyí kmitoèty ze sítì do zesilovaèe. Dalím praktickým dùvodem je
to, e mají vìtí sklon k bruèení, které
bývá znatelné a po urèité dobì provozu. Protoe elektronkové zesilovaèe
mají velký stálý pøíkon, mùe být vlastní
brum transformátoru i dost velký. Nelze sice èekat, e pøi tìchto trvalých
výkonech budete mít transformátor,
který nebude trochu vrèet, bìné
transformátory EI se vak s tímto problémem vyrovnávají urèitì lépe.
Výrobní praxe transformátorù EI
také umoòuje snaí výrobu s více

vinutími a aplikací stínicích bezpeènostních vrstev nebo fólií mezi jednotlivými vinutími, spojených s ochrannou svorkou transformátoru.
Nakonec i monost lepího a výrobnì snazího upevnìní je dùvod pro
pouití klasického transformátoru EI.
Protoe transformátory jsou bìnì velmi tìké, urèitì je výhodnìjí váhu
rozloit do ètyø roubù ne do jednoho.

Vliv konstrukce skøínì na zvuk
zesilovaèe a jeho parametry
V tomto pøípadì se jedná hlavnì
o poadavek, aby skøíò byla vyrobena
z nemagnetického materiálu. V praxi
se nikdy zcela nevyhneme tomu, aby
byl síový transformátor v blízkosti nìjaké plechové stìny nebo krytu. Pokud nechceme, aby se jeho rozptylové
pole íøilo k výstupním pøevodníkùm a
na nich se indukovalo napìtí na sekundárních vinutích, musíme vyrobit
skøíò z dostateènì tlustého nemagnetického plechu. Nejvhodnìjí je asi hliník - snadno se obrábí a dá se jetì
pomìrnì snadno sehnat. Dalí monost je nerezový plech, avak tady pozor - existuje celá øada druhù nerezových plechù a nìkteré jsou magneticky
vodivé. Nevýhodou tìchto plechù je
také vysoká cena, patnì se shánìjí a
patnì se obrábìjí, protoe jsou zpravidla velmi tvrdé. Jistou moností jsou
jetì mìdìné plechy, avak jsou málo
dostupné a jejich povrchová úprava
není zrovna snadná.
Skøíò vzhledem k tomu, e jsou na ni
pøipevnìny tøi transformátory s hmotností bìnì i pøes 15 kg, musí být velmi pevná a odolná rezonancím, které
zpùsobuje síový transformátor. Ten
je schopen pøi nevhodné konstrukci
skøínì rozezvuèet vìtí plochy plechu.
O funkci stínìní a ochrany pøed nebezpeèným dotykem se zde nemusím
snad ani zmiòovat, protoe je lze povaovat za samozøejmé.

Návod na stavbu
zesilovaèù
PPP 120 a PPP 35
Základní schémata pocházejí od Gerharda Haase a jeho firmy EXPERIENCE electronics, která je známá výrobou výstupních pøevodníkù a síových
transformátorù nejlepí kvality. Jejich
pøevodníky a i síové transformátory
vyuívají nejlepí plechy, které jsou
k dostání (tlouka 0,35 mm, výkonové ztráty 1,11 W/kg - pro srovnání
bìné plechy 0,5 mm mají výkonové
ztráty 5,3 W/kg), navíc mají svoji raznici na tyto plechy, která jim dává nezvyklý tvar oznaèovaný MD (viz obr. 7).
Protoe magnetické siloèáry jsou k pøeruení magnetického obvodu více kolmé,
omezí se tím i ztráty jádra. Pøevodníky
jsou díky tìmto plechùm podstatnì
mení ne srovnatelné pøevodníky jiných firem, a to, jak jsme si øekli, umoòuje dosáhnout irího pøenáeného
pásma a vìtího èinitele tlumení.

Oproti pùvodnímu návrhu jsou tato
zapojení mírnì upravena a jsou pro
nì navreny nové desky s plonými
spoji, které umoòují pouít více druhù typù souèástek.
Pøi výbìru zapojení byl vzat v úvahu poadavek, aby bylo moné tímto
zesilovaèem napájet jakékoliv reproduktorové soustavy, ani by se musel
upravovat jejich impedanèní prùbìh.
Také výkon u obou zesilovaèù umoòuje pøipojit i málo citlivé soustavy,
ani bychom mìli pocit nedostateèného výkonu zesilovaèe (od asi 85 dB).
Protoe jsou obì zapojení prakticky shodná, bude popsána pouze silnìjí varianta zesilovaèe - slabí se
lií pouze mením poètem výkonových
elektronek, jiným typem pøevodníku
s jiným pøevodem a slabím zdrojem.
Popsán bude pouze jeden kanál zesilovaèe a jemu pøísluná polovina napájecího zdroje. Seznam souèástek je
také pouze pro jeden kanál.

Technické údaje zesilovaèù
PPP 120

Maximální výkon:
2x 120 W.
Pøipojovací impedance:
2, 4, 6, 8 Ω
+ 2x 4 Ω Bi-Amping,
2x 2 Ω Bi-Amping.
Zkreslení:
2 % - 120 W,
0,1 % - 12 W,
0,04 % - 1 W.
Odstup ruivých signálù:
82 dB.
Pøeslechy:
1 kHz - 76 dB,
10 kHz - 65 dB.
Vstupní citlivost:
1,5 V.
Vstupní impedance:
11 kΩ.

PPP 35

Maximální výkon:
2x 35 W.
Pøipojovací impedance:
2, 4 ,8 Ω.
Zkreslení:
2,8 % - 35 W,
0,13 % - 1 W.
Odstup ruivých signálù:
86 dB.
Pøeslechy:
1 kHz - 76 dB,
10 kHz - 65 dB.
Vstupní citlivost:
1,25 V.
Vstupní impedance:
11 kΩ.

Elektrické zapojení
Protoe se jedná o elektronkový
zesilovaè, je zapojení pomìrnì jednoduché (obr. 8a). Vstupní signál je pøiveden pøímo na potenciometr 22 kΩ/N.
Pouití lineárního potenciometru má
své dùvody. Protoe citlivost zesilovaèe je 1,5 V, budeme vyuívat spíe
mení zeslabení signálu a pouití logaritmického potenciometru by zpùsobilo, e bychom v praxi mìli dost hrubou vyuívanou regulaci v rozsahu
typicky 30 stupòù otoèení knoflíku. S lineárním potenciometrem získáme rozsah dobrých 90 stupòù. Pokud vak
spíe posloucháte pøi meních hlasitostech, nic nebrání pouít logaritmický typ. Lineární potenciometr
také pøináí výhodu v lepím soubìhu
u tandemového provedení, ne jaký
mají logaritmické typy. Signál je veden
z potenciometru na kondenzátor C1.
Je zde navren typ MKT nebo MKP,
mùe být pouit i bipolární typ elkos
2,2 µF/50 V. Zvukové rozdíly nejsou

Praktická elektronika A Radio - 4/2000

Obr. 7. Tvar plechu MD
na rozdíl od tvrzení kondenzátorových maniakù ádné, pouze u svitkových
typù lze èekat dlouhodobìjí stabilitu.
R1 mírnì upravuje prùbìh potenciometru na logaritmický, lze ho také
vynechat. Z kondenzátoru C1 je veden signál na øídicí møíku dvojité triody E1 (ECC83), polovina elektronky
signál zesiluje, druhá slouí jako impedanèní pøevodník pro dalí stupeò.
Je tady pouit typ ECC83, který má
poadovanou velikost zesílení, lze jej
zamìnit i za E83CC, který je jeho vylepenou verzí z hlediska ivotnosti a
odolnosti proti otøesùm. Napájecí napìtí pro tuto elektronku je stabilizováno obvodem R11, R12, C5 a D1 a
D4, napájecí napìtí zesilovací èásti je
navíc dodateènì filtrováno R5 a C4.
Na katodu zesilovací èásti elektronky
je pøivedena zpìtná vazba pøes R10.
Kondenzátory C2, C3 a C6 blokují vysokofrekvenèní zákmity zesilovaèe.
Z katody druhé poloviny E1 je veden
signál na øídicí møíky E2, která je zapojena jako invertor. Na výstupech
z anod této elektronky (ECC81) je vzájemnì otoèený signál, který je veden
pøes oddìlovací kondenzátory na øídicí møíky výkonových pentod.
Jako E2 je pouita dvojitá trioda
ECC81, která je dostateènì proudovì
zatiitelná, aby mohla bez problémù a
s dlouhou ivotností budit výkonové
pentody. Budicí napìtí z invertorù je
vedeno pøes kondenzátory C8, C9,
C11 a C14 a rezistory R31 a R36 na
øídicí møíky výkonových pentod E3 a
E8. Rezistory R31 a R36 tvoøí spolu
s kapacitou møíky výkonové elektronky vysokofrekvenèní filtr zamezující
pronikání napø. rádiových signálù.
Na místì výkonových pentod jsou
pouity elektronky E34L, které jsou
vylepenou verzí známých EL34.
V praxi je mùete bez obav zamìnit.
Pentody jsou zapojeny jako triody
- napìtí pro brzdící møíku je pevnì
spojeno s katodou, napìtí pro stínicí
møíku je odebíráno pøes omezující
rezistory R43 a R48 ze zvlá filtrovaného napìtí z napájecího zdroje.
Na øídicí møíky výkonových pentod je
také pøivádìno záporné stejnosmìrné
pøedpìtí, které je získáváno pro kadou polovinu elektronek samostatným
zdrojem tvoøeným jednocestným usmìròovaèem a dvojitým filtraèním obvodem. Vyhlazené napìtí se potom pøivádí
pro kadou výkonovou elektronku
pøes trimr a omezující rezistor na øídicí
møíky.
(Pokraèování pøítì)

ELEKTRONKOVÉ
ZESILOVAÈE
Karel Rochelt
(Pokraèování)
Tímto pøedpìtím se nastavuje klidový proud procházející kadou výkonovou elektronkou - takto se nastaví
klidový proud u kadé elektronky samostatnì na stejnou hodnotu a není
tedy tøeba elektronky vybírat. Klidový
proud pro PPP 120 je 35 mA pro kadou elektronku, pro PPP35 je to 55 mA.
Klidový proud zjistíme odeètením úbytku napìtí na linearizaèních katodových rezistorech R37 a R42, na kterých se nastaví úbytek napìtí 0,35 V
(0,55 V u slabí verze). Výstupní signál z katod výkonových elektronek se
pøivádí ji na primární vinutí výstupního pøevodníku.
Kadá trojice výstupních elektronek má svùj samostatný napájecí
zdroj. Proud prochází v kadé polovinì
z plus pólu ze zdroje na anody elektronek, pøes nì pak na primární vinutí
pøevodníku, kde vyuívá celé délky vinutí a na druhém konci vinutí je pøipojen k minus pólu zdroje. Druhá trojice,
která je zapojena jako invertující, má
také svùj samostatný zdroj, je pøipojena
k primárnímu vinutí výstupního pøevodníku v obráceném smìru. Díky
tomu pracují vdy obì trojice elektronek spoleènì do výkonu a tím vzniká
i mení vnitøní odpor zesilovaèe.
Z katody E3 je vyvázána zpìtná
vazba. Tady by se mohlo zdát, e
zpìtná vazba kontroluje pouze tuto
elektronku. Protoe jsou vak odpory
katodových rezistorù vzhledem k velikosti odporu vinutí a R10 zanedbatelnì malé, kontroluje èinnost celé vìtve

výkonových elektronek. A protoe druhá vìtev elektronek pracujících v protifázi je spojena pøes stejné vinutí pøevodníku, objeví se i vechny chybové
signály na katodì E3. Tímto zpùsobem tedy kontroluje zpìtná vazba
vechny výkonové elektronky.

Protoe kadá polovina výkonových elektronek potøebuje svùj oddìlený napájecí zdroj, musí být zdroje
dva (obr. 8b). Také kadá polovina
potøebuje oddìlený zdroj pro pøedpìtí
øídicích møíek elektronek a vechny
elektronky vyadují havicí napìtí.
Z toho plyne potøeba deseti oddìlených sekundárních vinutí na síovém
transformátoru ve stereofonní verzi
zesilovaèe. Vìtí sloitost transformátoru je na druhé stranì vyváena
meními nároky na filtraci napájecího
napìtí, protoe zdroje jsou v koneèném dùsledku zapojeny k výstupnímu
pøevodníku v protifázi a ruivá napìtí
se tímto významnì omezují. havicí
napìtí je symetrizováno k pracovní
zemi zesilovaèe pøes rezistory R49 a
R50, zdroje zase pøes odboèku upro-

Obr. 8b. Zapojení
zdroje PPP 120 pro
jeden kanál
støed primárního vinutí pøevodníku.
Touto symetrizací se velmi silnì omezují ruivá napìtí. Symetrizace také
zpùsobí, e se napìtí mezi havicími
vlákny a katodami elektronek zmení
na bezpeènou velikost. Symetrie je
dodrena v budicím stupni napájením
budicí elektronky pøes rezistory R11 a
R12 z filtrovaných napìtí pro stínicí
møíky výkonových elektronek. Kadá

Obr. 8a. Schéma zapojení
zesilovaèe PPP 120
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výkonová èást zdroje má svoje jitìní
tavnou pojistkou, která se pøeruí
v pøípadì poruchy elektronky. Zabrání
tak znièení nìkterých souèástek v zapojení a i pøetíení reproduktorových
soustav - pøi porue vzniklé zkratem
møíek v elektronce mohou vznikat
i dosti hlasité signály na výstupu zesilovaèe. Èleny RC za pojistkami ve zdrojích napájecího napìtí slouí k odfiltrování neádoucích napìových pièek
vznikajících na usmìròovacích diodách. Protoe vinutí transformátoru je
zdroj s velkou indukèní slokou, který
je pøipojen pøes nelineární souèástku
(diodu) ke kapacitní zátìi, vzniká vlivem
velkého fázového posuvu pøi kadém
sepnutí diody velký proudový náraz,
který se projeví vznikem napìových
pièek o kmitoètu 100 Hz a jeho dalích harmonických. Ty potom pronikají vude a projevují se zøetelným brumem v reproduktorech.
Na výstupu jednotlivých usmìròovaèù jsou pøipojeny také vybíjecí rezistory 150 kΩ, protoe by se napìtí
na nabitých filtraèních kondenzátorech
mohlo pøi neosazených elektronkách
vyskytovat i nìkolik hodin po odpojení
napájecího napìtí. Pøed síovým transformátorem je zapojen obvod, omezující
proud tekoucí do zesilovaèe pøi zapnutí, protoe by jinak mohly vypadávat jistièe elektrického rozvodu. Tento
obvod nejprve napájí transformátor
pøes omezující rezistor a asi po pùl
sekundì, kdy jsou ji filtraèní kondenzátory èásteènì nabity, se tento rezistor pøemostí kontaktem relé a vstupní
proud ji není dále omezen. Napájecí
napìtí pro tento obvod se získává
z jednoho sekundárního vinutí 6,3 V
pro havení elektronek.
Kadý typ zesilovaèe pouívá jiný
druh výstupního pøevodníku s jiným
pøevodem. Mení PPP 35 pouívá typ
AP234. Výstupní vinutí je spojeno
v celku, pro jednotlivé pøipojovací impedance jsou k dispozici odboèky
z tohoto vinutí. Tady je vhodné vdy
vyzkouet, která odboèka poskytuje
nejlepí zvukové výsledky jak z hlediska kvality, tak i z hlediska dosaitelné hlasitosti zvuku.
PPP 120 pouívá typ AP634/2, který má tøi výstupní vinutí: 2x pro 2 Ω a
1x pro 4 Ω. Rùznými zpùsoby zapojení lze dosáhnout potøebný ideální výstup. Jedna z moností je sériovým øazením zapojit impedance 2, 4, 6 nebo
8 Ω v klasickém nebo Bi-Wiring zapojení. Absolutnì perfektní moností
vak je, e mùete získat dvì oddìlená vinutí 4 Ω a soustavy zapojit ve stylu Bi-Amping. Takto pøipojené soustavy poskytují perfektnì dokonalý
zvuk. Teprve pøi tomto zapojení si
uvìdomíte, jak velké zkreslení vzniká

tím, e se reproduktory mezi sebou
ovlivòují.
Pokud k tomuto zesilovaèi pøipojíte
trochu sluný pøehrávaè CD a pøimìøenì kvalitní soustavy, budete pøekvapeni, co se ve zvukových nahrávkách
skrývá a s jakou èitelností a èistotou
je lze reprodukovat. Z toho plyne ideální impedance pøipojených soustav pro
tento zesilovaè 4 Ω. Avak i soustavy
s impedancí 8 Ω lze bez obav pøipojit,
protoe budete mít k dispozici pouze
polovièní výkon, který je vak stále navýsost dostateèný. Toto pøipojení je
zvukovì zcela rovnocenné pravému
Bi-Amping zapojení se dvìma zesilovaèi - získáme tady výhodu v polovièní cenì za výkonové zesilovaèe.
Výrobce u tohoto pøevodníku pøedpokládá sériové nebo sérioparalelní
øazení výstupních vinutí pøevodníku
k dosaení co nejmeního odporu vinutí a tím vìtího èinitele tlumení. Tak
se dá sice dosáhnout i èinitele tlumení
25 pøi zátìi 4 Ω, bohuel vak musím
konstatovat, e paralelní spojení výstupních vinutí vede vdy ke znatelnému zhorení zvuku (vìtí zkreslení).
Pøi vysokých nárocích na kvalitu zvuku lze tedy pouívat pouze sériové øazení výstupních vinutí.
Aèkoliv jsou teoreticky vinutí 4 Ω a
dvì sériovì spojená vinutí 2 Ω shodná
a i mìøení bez zátìe to napìovì potvrzují, v praxi se vlivem jiných prùøezù
drátù chovají odlinì. Vinutí 4 Ω poskytuje pøi zatíení o asi 1 dB vìtí napìtí ne spojená vinutí 2 Ω. Proto je
ve vìtinì pøípadù nutné pøipojit basovou vìtev soustavy k vinutí 4 Ω a støedovýkovou ke spojeným vinutím 2 Ω,
jinak se bude zdát výsledný zvuk pøíli
hubený s nedostateèným podílem
základních kmitoètù. Není se tøeba
obávat pøíli silného zvuku v basech,
zvuk je spíe hutnìjí v základních
kmitoètech, co kladnì pøispívá k zpøehlednìní výsledného zvuku.
Tady by si mohli zájemci o zesilovaè PPP 35 øíci, e mají smùlu, e nemohou vyuít výhod Bi-Amping zapojení. Mohu vak øíci, e za urèitých
podmínek mohou vyuít vekerých výhod zcela nebo alespoò èásteènì. Pokud chceme získat vekeré výhody,
musíme zapojit basovou vìtev mezi
svorku 0 a vývod 4 Ω a støedovýkovou mezi vývod 4 Ω a vývod 8 Ω (obr. 9).
Takto získáme také dvì prakticky oddìlená vinutí, která se neovlivòují
- spojení na svorce 4 Ω nemá vliv. Je
tady ale problém, e vinutí mezi 4 a 8 Ω
odboèkou poskytuje o asi 6 dB mení
výstupní napìtí ne vinutí 0 a 4 Ω. To
je pøíli velký rozdíl na to, aby mohl
být zvuk kmitoètovì vyrovnaný. Je vak
nìkolik typù soustav (napø. VISATON
VIB EXTRA 2, GF, G, GGF), které mají

Obr. 9. Dalí monosti pøipojení reproduktorových soustav k AP 234
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místo pevnì nastaveného útlumu støedovýkové oblasti regulátory úrovnì
pro støedotónové a výkové reproduktory. Ty mají vìtinou nastaven v bìném provozu útlum vìtí, ne je tady
potøebných 6 dB, a tak pouhým otoèením regulátoru staèí tento rozdíl vyrovnat k plné spokojenosti a dosáhnout
stejných kvalit jako PPP 120. Vìtina
soustav vak tuto monost nemá. Zde
se nabízí zapojení, kdy se opìt basová èást pøipojí mezi 0 a 4 Ω vývod,
støedovýková èást se vak pøipojí
mezi svorku 2 a 8 Ω. Rozdíl mezi jednotlivými vývody je pak asi 2 dB. Takto vytvoøené vývody vyuívají pøiblinì
tøetinu celkové délky výstupního vinutí
pøevodníku spoleènì a dalí èásti oddìlenì. I takto èásteènì oddìlená vinutí poskytují zvukovì dokonalejí výsledky ne klasické zapojení - zlepení
je spíe v kvalitnìjím oddìlení nástrojù od sebe a vìtím klidu ve zvuku,
ale taková zkreslení, jako napø. v sykavkách, zùstávají témìø nezmìnìna.
Z pøedchozích øádek je jistì patrné,
e velkou výhodu budou mít samovýrobci reproduktorových soustav, pokud jsou dostateènì znalí a dokáí si
pøípadné potøebné korekce hlasitosti
zvuku jednotlivých pásem upravit.
I tak musím upozornit, e pokud mají
být poadovaná zlepení slyitelná,
musí být jak soustavy, tak i zdroj signálu dostateènì kvalitní, protoe jinak
pøichází vekerá snaha vniveè.

Seznam souèástek PPP 120,
výkonový stupeò, jeden kanál
Rezistory (metalizované 0,5 W/1 %)
R1, R2
68 kΩ
R3, R6
2,2 kΩ
R4
150 kΩ/2 W
R5, R13
2,7 kΩ/2 W
R7
1 MΩ
R8
2,7 kΩ
R9, R11, R12
47 kΩ/2 W
R10, R19 a R24
220 kΩ
R14, R25 a R30
33 kΩ
R15, R16
10 kΩ/2 W
R17, R18
11 kΩ
R31 a R36
10 kΩ
R37 a R42
10 Ω/2 W
R43 a 48
150 Ω/2 W
R49, R50
47 Ω
P1 a P6
25 kΩ, trimr
naleato 5x10 mm zapouzdøený
Kondenzátory
C1
2,2 µF/100 V, MKP(MKT)
radiální 10 a 15 mm
C2
10 pF, ker., 500 V
C3
100 pF, ker., 500 V
C4, C5
5x 10 µF/450 V
C6
3,3 pF, ker., 500 V
C8, C9,
C11 a C14 220 nF/630 V MKP (MKS)
axiální 27,5 mm
C10
22 µF/100 V
C15 a 18
47 µF/100 V
Ostatní souèástky
D1
1,3 W/56 V, Zener.
D2 a D4
1,3 W/100 V, Zener.
D5, D6
1N4007
E1
ECC83
E2
ECC81
E3 a E8
E34L
objímka Noval do pl. spoje 2x
objímka Oktal do pl. spoje 6x

výstupní pøevodník AP 634/2
vstupní potenciometr 2x 22 kΩ/lin.

Seznam souèástek PPP 120
- polovina zdroje (jeden kanál)
15 Ω/5 W,
drátový/metalizovaný
R2, R5
470 Ω/5 W,
drátový/metalizovaný
R3, R6
150 kΩ/2 W metalizovaný
C1, C2
100 nF/1000 V, MKP
C3 a C6
470 µF/450 V
D1, D2
B500C1500
pojisky trubièkové pomalé 400 mA 2x
dráky pojistek 4x
síový transformátor NTR-P/1A - pro
oba kanály
R1, R4

Seznam souèástek PPP 35
výkonový stupeò jeden kanál
Rezistory (metalizované 0,5 W/1 %)
R1, R2
68 kΩ
R3, R6
2,2 kΩ
R4
150 kΩ/2 W
R5, R13
2,7 kΩ/2 W
R7
1 MΩ
R8
2,7 kΩ
R9, R11, R12
47 kΩ/2 W
R10, R19, R20
220 kΩ
R14, R21, R22
33 kΩ
R15, R16
10 kΩ/2 W
R17, R18
22 kΩ
R23, R24
10 kΩ
R25, R26
10 Ω/2 W
R27, R28
150 Ω/2 W
R29, R30
47 Ω
P1, P2
25 kΩ, trimr
naleato 5x10 mm zapouzdøený
Kondenzátory
C1
2,2 µF/100 V MKP (MKT)
radiální 10 a 15 mm
C2
10 pF, ker., 500 V
C3
100 pF, ker., 500 V
C4, C5
5x 10 µF/450 V
C6
3,3 pF, ker., 500 V
C7 a C9
220 nF/630 V MKP (MKS)
axiální 27,5 mm
C10
22 µF/100 V
C11 a C14 47 µF/100 V
Ostatní souèástky
D1
1,3 W/56 V, Zener.
D2 a D4
1,3 W/100 V, Zener.
D5, D6
1N4007
E1
ECC83
E2
ECC81
E3, E4
E34L
objímka Noval do pl. spoje 2x
objímka Oktal do pl. spoje 2x
výstupní pøevodník AP 234
vstupní potenciometr 22 kΩ/lin.

Seznam souèástek pro zdroj
PPP 35, jeden kanál (polovina)
22 Ω/5 W
drátový/metalizovaný
R2, R5
1 kΩ/5 W
drátový/metalizovaný
R3, R6
150 kΩ/2 W
C1, C2
100 nF/1000 V, MKP
C3, C4
220 µF/450 V
C5, C6
47 µF/450 V
D1, D2
B500C1500
pojistky trubièkové pomalé 200 mA 2x
dráky pojistek 4x
síový transformátor NTR-P/3A - pro
oba kanály
R1, R4

Seznam souèástek pro pomalý
rozbìh - oba zesilovaèe stejné
R100
100 Ω
R101
7x 100 Ω/5 W drát.
C101 a C103
1000 µF/40 V
D101, D102
1N4007
Re - 12 V/16 A 1P, napø. Finder 40.61-12
Elektrolytické kondenzátory jsou
vechny navreny radiální, kondenzátory MKP a MKT mimo C1 jsou uvaovány axiální (váleèkové) od výrobce
ES Ostrava. Lze pochopitelnì pouít
i krabicové typy jiných výrobcù, zde
vak pozor na pøipojovací rozteèe.

Stavba a oivení
Nejprve vyvrtáme desku s plonými spoji (obr. 10a, b, 11a, b, 12a, b,
13a, b) - vìtina otvorù je 1,2 mm, pro
objímky 1,6 mm. Oznaèené body v okolí
objímek slouí k lepímu chlazení elektronek a vyvrtají se vrtákem 4 mm. Otvory pro pøipojení filtraèních kondenzátorù na desce zdroje vyvrtejte podle
pouitých kondenzátorù - pøedpokládaná rozteè je 10 mm, avak na trhu
je více typù.
Potom osadíme objímky elektronek
- u velkých objímek pozor na správnou polohu vybrání. Musí být vdy
mezi dvìma spojenými kontakty objímky na desce. Chybným zapájením
se znièí elektronky! Pøi pájení objímek
dbejte, aby dosedly celou plochou k desce, a byly tedy k ní ideálnì kolmé. To
má hlavnì smysl v tom, e pokud vyrobíme zesilovaè s vyènívajícími elektronkami ven, budou stát pìknì rovnì
v øadì ze sebou.
Potom osadíme ostatní souèástky.
Dáváme pozor na správnou polaritu
kondenzátorù, diod a usmìròovacích mùstkù. Filtraèní kondenzátory
C4 a C5 jsou sloeny vdy z pìti kusù
10 µF/450 V. Ty jsou navreny z dùvodu jejich výky. Jak bude popsáno
v návrhu skøínì, která pøedpokládá
pøipevnìní desky k hornímu krycímu
plechu, ze kterého vyènívají elektronky,
deska bude pøipevnìna na distanèní
sloupky 25 mm. Kondenzátory tedy
musí mít výku maximálnì 20 mm.
Radiální kondenzátory 22 µF a 47 µF/
/450 V jsou k dostání pouze s výkou
26 mm - potøebná kapacita se tedy
musí sloit z více kusù 10 µF/450 V
s výkou 20 mm. Pokud budete stavìt
jiný typ skøínì, kde nebude výka kondenzátorù na závadu, mùete pouít
pochopitelnì kondenzátory 47 µF/450 V.
Pouít delí distanèní sloupky by zpùsobilo velké zaputìní malých elektronek a zesilovaè by nevypadal pìknì a
i elektronky by se obtínì zasouvaly a
vyndavaly z objímek.
Trimry pro nastavení klidových proudù
výkonových elektronek osaïte ze strany ploných spojù, aby k nim byl lepí
pøístup zespodu zesilovaèe. Nezapomeòte na propojky na desce s plonými spoji. Ty by mìly mít vzhledem
k tomu, e se jedná o propoje havicího napìtí, dostateèný prùøez (1 mm),
protoe jimi teèe proud a 5,5 A.
Do mìøicích bodù doporuèuji pøipájet pøipojovací piny (opìt ze strany
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spojù). Na ty potom mùete pøi nastavování klidových proudù pohodlnì pøipevnit krokodýlkové svorky a máte
obì ruce volné. Deska zdroje je pro
oba zesilovaèe stejná. Pøedpokládá
osazení filtraèními kondenzátory v radiálním provedení. Protoe se kapacity kondenzátorù lií pøedevím délkou
pouzdra, není problém osadit rùzné
typy od rùzných výrobcù. Jejich délka
by vak nemìla pøekroèit 50 mm, pokud chceme dosáhnout pìknì ploché
konstrukce zesilovaèe.
Po osazení vech desek je mùeme vechny pøiroubovat na distanèní
sloupky a zaèít s vnitøním propojováním. Protoe desku zdroje je tøeba pøipevnit stranou spojù k nosné desce
zesilovaèe, je tøeba na ni nejprve napájet vechny pøívodní kabely. Pouijte kvalitní lanka odolná vyím teplotám s dostateèným prùøezem.
Pro PPP 120 je nutný prùøez vedení
havicího napìtí 1,5 mm2, pro ostatní
vedení 0,75 mm2. Pro PPP 35 je nutný
prùøez vedení havícího napìtí 1 mm2,
pro ostatní vedení 0,5 mm2. Je výhodné pouít více druhù barev vodièù,
aby byl snadný pøehled, odkud kam vedou. Pøísluné páry nebo trojice kabelù vdy dobøe zkroutíme k sobì,
protoe se tímto omezuje monost
naindukování neádoucích ruivých
napìtí.
Nejprve pøipojíme pøívody od síového transformátoru, potom vývody
napájecích napìtí k deskám zesilovaèù. Pozor, aby byla vdy správnì propojena jedna polovina desky zdroje
s jednou deskou zesilovaèe. Zámìnou vodièù se mohou znièit souèástky nebo nebude zesilovaè fungovat!
Jednotlivé propojovací body jsou
vyznaèeny na pájecích plochách desky
s plonými spoji. Po propojení zdroje
s deskami zesilovaèù nejprve peèlivì
propojíme zemnicí body. Propojujeme
zelenolutým nepøeruovaným lankem o prùøezu min. 1 mm 2. Ochranu
pøed nebezpeèným dotykem je tøeba
provést v 1. bezpeènostní tøídì - tzn.,
e vechny kovové èásti zesilovaèe je
tøeba propojit s ochrannou zemnicí
svorkou. Pøívodní kabel a vstupní konektor síového napìtí musí být tøíilový.
Zelenolutý kabel propojíme s ochrannou svorkou skøínì v blízkosti vstupu
síového napìtí a vedeme ho dále na
ochrannou svorku síového transformátoru, odkud vyvedeme i dalí propoje, pokud bude mít konstrukce skøínì
více vodivì oddìlených èástí (je tøeba
vechny spojit s ochrannou svorkou).
Toto vedení musí být provedeno velmi
peèlivì, protoe má zásadní vliv na
bezpeènost provozu zesilovaèe. Z vývodù M na obou deskách výkonových
zesilovaèù (støed primárního vinutí
pøevodníku) se také vyvedou zelenoluté vodièe a propojí se s ochrannou
svorkou. Tím se propojí pracovní zemì
zesilovaèe s ochranným vodièem síové èásti napájení. Tak se nemùe dostat nebezpeèné síové napìtí na kterýkoliv vývod a na ádnou kovovou
èást zesilovaèe ani pøi porue síového transformátoru (prùraz primárního
do sekundárního vinutí).
(Pokraèování pøítì)

ELEKTRONKOVÉ
ZESILOVAÈE
Karel Rochelt
(Pokraèování)
Jako vstupní konektor napájecího EXPERIENCE a jsou vyrobeny spenapìtí je vhodné pouít známý typ ciálnì pro tyto zesilovaèe. Mají tenké
EURO s pojistkovým pouzdrem. Pro plechy, pøedimenzované jádro a ochranjitìní síové èásti PPP 120 se pouije né stínicí fólie mezi vrstvami vinutí.
pomalá pojistka 5 A, pro PPP 35 po- Tím je zaruèena maximální bezpeèmalá pojistka 1,25 A. Z konektoru ve- nost a minimální rozptylové magneticdeme napájecí napìtí dvojilovì opìt ké pole. Díky pouití tenkých plechù
zkroucenými vodièi k dvojpólovému s velkou permeabilitou jsou podstatnì
spínaèi (co nejdál od desky zesilovaèe mení, ne by byly z bìných plechù,
a pøevodníkù) a potom pøes desku po- avak i tak mají hmotnost 9, pøípadnì
malého rozbìhu k síovému trans- 3,5 kg. Jejich cena je oproti bìzným
formátoru. Spínaèe musí být pro zatí- více jak dvojnásobná, ale investice se
ení 6 A/250 V u PPP 120 a 3 A/250 V jistì vyplatí.
Jetì nesmíme zapomenout pøipopro PPP 35. Uvedené síové transformátory jsou opìt z produkce firmy jit napájecí napìtí 6,3 V z jednoho vi-

Obr. 10a. Deska zdrojù (162 x 165 mm)
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nutí havení k desce pomalého rozbìhu a podle zvoleného druhu pøipojení
zapojit výstupní pøevodníky k výstupním svorkám pro reproduktory.
Poslední propoje jsou stínìné vodièe mezi vstupními konektory Cinch,
potenciometrem a vstupy zesilovaèù.
Tady se velmi osvìdèily dostupné mikrofonní a linkové kabely PROEL, které se dají bìnì koupit v obchodech
pro muzikanty. Tyto kabely vynikají
velkou neutralitou - tj. neovlivòují
pøenáený frekvenèní prùbìh ani pøi
pomìrnì velkých délkách, na rozdíl
od rùzných rádoby hifi kabelù za neuvìøitelné ceny. Zkouel jsem i jiné
kabely rùzných výrobcù, vèetnì pletených, vìtina z nich trpí poklesem
v basové nebo støedotónové oblasti.
I obdobné kabely znaèky KLOTZ za
kabely PROEL zaostávaly. Od pøívodu
k potenciometru je vhodné pouít mikrofonní kabel - tzn. dvì ivé íly
uprostøed zapojené paralelnì a stínìní. Tento kabel má sice vìtí kapacitu,
pro vìtinu CD pøehrávaèù je to vak
pøínos, protoe se zklidní zvuk ve

loen na bok tak, e elektronky leí
vodorovnì. Tuto polohu vak výrobci
elektronek nedoporuèují jako pracovní
z toho dùvodu, e vlivem vysokých
teplot se mohou provìsit møíky elektronky, naslednì se zkratovat a tím
znièit. Bìná ivotnost elektronek je
minimálnì 5000 hodin, nìkteré vydrí
bezchybnì pracovat i dvakrát déle.
Pøipojte soustavy. Po zapnutí zesilovaèe se v reproduktorech objeví na
5 a 10 sekund slyitelný brum a jeho
harmonické, ne se zcela nabijí kondenzátory. Poté brum ustoupí a je slyet pouze z minimální vzdálenosti reproduktorù. Zesilovaè je pøipraven
k provozu.

Konstrukce skøínì

Obr. 10b. Rozmístìní souèástek zdrojù
výkách. Výjimkou jsou asi pouze
pøehrávaèe Pioneer a Yamaha, které mají bìnì velkou výstupní impedanci a tyto kabely u nich zpùsobí
znaèný úbytek vysokých kmitoètù.
Za potenciometrem se musí pouít
linkový typ kabelu (jeden stínìný vodiè uprostøed), aby jeho kapacita neovlivòovala v závislosti na otoèení potenciometru frekvenèní prùbìh. Obì
délky kabelù od potenciometru mají
být stejné, aby byl zaruèen stejný vliv
kabelu na oba kanály.

Oivení zesilovaèe
Jetì ne zaènete zesilovaè oivovat, otoète vechny odporové trimry
na deskách zesilovaèù tak, aby bìce
byly otoèeny smìrem k rezistorùm
R17 (R18).
Mìjte na pamìti, e v zesilovaèi se
vyskytují nebezpeènì vysoká napìtí
- pøi mìøení buïte velmi opatrní.
Nejprve zkusíme zapnout zesilovaè bez osazených elektronek. Pokud
je ve v poøádku, namìøíme pøi vstupním napìtí 230 V tato výstupní støídavá
napìtí na sekundárních vinutích transformátoru: havicí napìtí 6,3 a 6,6 V,
napájecí napìtí zesilovaèù 300 a 315 V,
napìtí pro pøedpìtí møíek - 47 a 51 V.
Dále mùeme namìøit usmìrnìná
napìtí ve zdroji: filtraèní kondenzátory
C3 a C6 - 430 a 440 V, napìtí na
C17 a C18 (nebo C13 a C14 u PPP 35)
44 a 55 V a napìtí na diodách D1 a
D4 356 V s tolerancí 5 %.

Zesilovaè vypneme a necháme dostateènì dlouho vybít filtraèní kondenzátory pøes vybíjecí rezistory (pøekontrolujeme mìøením). Potom mùeme
osadit elektronky a opìt zapnout. Pokud je ve v poøádku a vechny elektronky haví, mùete jetì jednou
pøekontrolovat napìtí, která se nepatrnì zmení vlivem pøipojené zátìe.
Po asi dvouminutovém zahøátí nastavíme klidový proud výstupních elektronek.
U PPP 120 napìtí 0,35 V mezi
body: bod M1 postupnì proti MP1,
MP3 a MP5, bod M2 postupnì proti
MP2, MP4 a MP6.
U PPP 35 napìtí 0,55 V mezi body:
bod M1 proti MP1 a bod M2 proti MP2.
Po nastavení vech elektronek to
jetì jednou zopakujeme, protoe se
vlivem vzrùstající zátìe zdroje nastavení zmìní.
Takto nastavený zesilovaè je pøipraven k provozu. Pokud máme nové
elektronky, je tøeba po asi 20 hodinách provozu opìt nastavit klidové
proudy, protoe postupným vypalováním elektrod elektronek se zmìní jejich emisní schopnost. Po 20 hodinách
se ji elektrody dostateènì vyhøejí a
klidový proud se dále nemìní. Potom
staèí pøekontrolovat nastavení jednou
za rok nebo dva. Novì nastavit zesilovaè je vak potøeba vdy po výmìnì
jakékoliv výkonové elektronky - buï
vadné, nebo po skonèení její ivotnosti. Pøi nastavování klidového proudu
mùete mít na pár minut zesilovaè po-
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Jako poslední uvádím nìkteré rady
ke konstrukci skøínì zesilovaèe. Skøíò
zesilovaèe lze jistì øeit mnoha zpùsoby. Na fotografiích jsou vidìt nìkteré monosti, jak skøíò vyrobit. Osobnì
se mi nejvíce líbí konstrukce, kdy obvod skøínì tvoøí masivní døevìný rám,
který má nahoøe pøiroubován nosný
plech, na kterém jsou pøipevnìny výstupní pøevodníky, síový transformátor a na distanèních sloupcích vechny desky s plonými spoji.
Nosný rám musí být velmi dobøe
spojen v rozích, protoe váha zesilovaèe mùe pøesáhnout 20 kg u malého
typu a 27 kg u velkého typu zesilovaèe. Distanèní sloupky musí být z plastické hmoty, aby nevzniklo vodivé spojení s ploným spojem. Pokud chcete
vyrobit skøíò tak, aby elektronky pìknì
koukaly z nosného plechu, musí být
sloupky drící desky zesilovaèù dlouhé 25 mm. Sloupky drící desky zdroje a pomalého rozbìhu musí mít délku
10 mm, aby bylo moné dosáhnout co
nejnií stavební výku. Pamatujte, e
mezi nejvyím kondenzátorem ve
zdroji a spodním krycím plechem
musí být minimální vzduchová mezera
7 mm, protoe na obalech kondenzátorù mùe být plné napájecí napìtí.
Potøebná stavební výka rámu je tedy
závislá na výce pouitých filtraèních
kondenzátorù!
Jako inspiraci uvádím potøebné rozmìry nosného plechu a rámu pro mení verzi zesilovaèe v symetrickém provedení - vìtí typ si jistì kadý odvodí
sám. Dva otvory za síovým transformátorem slouí k pøipevnìní dvou distanèních sloupkù pomalého rozbìhu,
ètyøi není nutné pouívat. Filtraèní
kondenzátory 220 µF/450 V mohou
mít v tomto pøípadì maximální délku
40 mm. Pokud seenete delí typy
kondenzátorù, musí se zvìtit patøiènì i výka rámu. Výstupní pøevodníky
lze pøiroubovat pøímo na nosný plech,
avak síový transformátor je vhodné
oddìlit od nosného plechu gumovými
distanèními noièkami, aby se chvìní
transformátoru zbyteènì nepøenáelo
na plech a ten se potom rozezníval.
To je velmi aktuální hlavnì u velkého
typu zesilovaèe, protoe trvalý pøenáený výkon okolo 500 W ji nenechá
transformátor v klidu. Z tohoto dùvodu
doporuèuji také postavit jetì pøes
pøevodníky a síový transformátor kryt
s døevìnými boènicemi (jako má napø.

Obr. 11a. Deska s plonými spoji zesilovaèe PPP 120 (150 x 250 mm)
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pouít otoèný pøepínaè napø. P-DS4
(4x 3 polohy), který díky své stavbì
umoòuje dosáhnout malé pøeslechy
mezi kanály. Pokud by se objevovaly
lupance pøi pøepínání vstupù, lze je
s úspìchem odstranit pøipájením rezistorù 220 kΩ na vstupní konektory
mezi ivý a zemnicí vodiè. Odpor svede stejnosmìrný náboj zdroje signálu
a lupance se ji neobjeví. Tímto opatøením se také zamezí kapacitním vazbám mezi jednotlivými zdroji signálu,
které se projevují tak, e v jedné poloze
pøepínaèe je stále slyet slabì pøeslech z druhého zdroje signálu.
Pokud zvolíte jinou stavbu skøínì,
mìjte na pamìti zejména minimální
vzdálenosti mezi napájecím transformátorem a výstupními pøevodníky.
Je tøeba dodret minimální vzdálenost
7 cm u PPP 35 a 9 cm u PPP 120
s tím, e orientace jader transformátorù musí být k sobì kolmá, aby se co
nejvíce omezilo ovlivòování magnetickým polem. Tyto vzdálenosti platí pro
originální trafa EXPERIENCE; pokud
pouijete síové transformátory vyrobené z bìných plechù, dá se pøedpokládat, e tyto vzdálenosti budou muset být vìtí.

Provoz zesilovaèe
a vhodné pøipojené
reproduktorové soustavy

Obr. 11b. Rozmístìní souèástek zesilovaèe PPP 120
zesilovaè EDGAR), aby se zamezilo
vyzaøování brumu. Mení typ zesilovaèe
je potom prakticky zcela zticha, u velkého typu zesilovaèe je pøeci jenom
trochu slyet brum napájecího transformátoru. Tento brum vak u dobré
konstrukce skøínì není tak velký, aby
byl na závadu i pøi tichém poslechu.
Kryt pøes transformátor nás zbaví také
problému, jak vzhledovì pìknì vyøeit
zakrytí vinutí. Sice se dají sehnat speciální ozdobné kryty, jsou vak vzhledem ke sloité a nároèné výrobì pomìrnì drahé (výlisek z jednoho kusu
plechu - bìnì osm výrobních operací).
Ve spodním krycím plechu je tøeba
vyvrtat vìtí mnoství vìtracích otvorù
pod deskami s plonými spoji zesilovaèù, aby mohl vzniknout prùvan okolo elektronek. Aby vzduch dobøe cirkuloval, musí být na spodní plech také

pøipevnìny nohy o výce 2,5 a 3
centimetry. Na zadní stìnu rámu je
nutné vyrobit také nosný plech pro
vechny konektory pøívodù a vývodù.
Vechny kovové èásti asi je nutné
pospojovat nejen z bezpeènostních
dùvodù, ale také proto, e tyto èásti
slouí zároveò jako stínìní pøed neádoucími ruivými napìtími. Je tøeba
uzemnit i kostru potenciometru (kovovou), pøepínaèe vstupù a i kovové páèky vypínaèe, pokud jsou pøipevnìny
pouze na døevìném rámu, protoe by
jinak kadý dotyk ruky zpùsoboval silný brum v reprodukci. Vnitøní kabely
stáhneme plastovými svazovacími pásky, aby drely pìknou formu, stínìné
kablíky od vstupù k potenciometru a
na druhé stranì kabely k síovému vypínaèi pøipevníme samolepicími dráky na stìny rámu. Pokud vyadujete
vìtí poèet vstupù, je dobrou volbou
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Zvukové kvality tìchto zesilovaèù
jsou velmi dobré. Zejména v zapojení
ve stylu Bi-Amping kladou zvýené
nároky na vechny pøipojené komponenty a u soustav to platí ve zvìtené
míøe. Zvukové kvality jsou tak dobré,
e mùeme vdy jednoznaènì øíci, co
je kde patnì, protoe v témìø dokonalé reprodukci kadý nedostatek vynikne. Zde nás u nezajímá podíl sykavek nebo chraplavosti zvuku jako
u bìných zesilovaèù, protoe ty se
pøi kvalitním zdroji signálu a vhodném
pøipojení soustav prakticky nevyskytují.
Zajímá nás pøedevím pøesné nastavení frekvenèního prùbìhu soustav,
jejich dynamický rozsah a v urèitých
mezích impedanèní prùbìh.
Jistì po urèitých zkuenostech vylouèíte malé dvoupásmové soustavy
s prùmìrem basového reproduktoru
13 cm. U nich je toti ji zøetelnì slyet Dopplerùv jev, kdy jsou slabé støedotónové signály modulovány velkou
výchylkou membrány basových tónù.
Vzniká tak pocit, e støedotónové signály nemají potøebnou razanci ani pøi
pouití zesilovaèe PPP 120, u kterého
jistì nelze pøedpokládat nedostatek
výkonu. Pøi pøipojení bìného tranzistorového zesilovaèe tento pocit mít
nebudete ani se zesilovaèem s výkonem 20 W, protoe pøehrle zkreslení
zpùsobí, e se vám bude zdát mnoství støedních kmitoètù dostateèné. Ve
skuteènosti vak slyíte místo støedotónových signálù vìtí podíl zkreslení
zesilovaèe. Støedobasový reproduktor
by tedy mìl mít minimální prùmìr 17 cm
pøi kvalitní konstrukci s lehkou membránou a minimálními mechanickými
ztrátami.
(Dokonèení pøítì)

ELEKTRONKOVÉ
ZESILOVAÈE
Karel Rochelt
(Dokonèení)
Pokud vak chcete dosáhnout opravdu kvalitní reprodukce, musíte vdy
sáhnout k vìtím tøí nebo vícepásmovým soustavám, protoe teprve ty dokáí pøenést celé akustické pásmo
bez vìtích kompromisù. To platí i pro
mení poslechové místnosti. Tøípásmová konstrukce soustav je pro tyto
zesilovaèe výhodná také z toho dùvodu, e se v pøípadì zapojení výstupních pøevodníkù ve stylu Bi-Amping
dostaneme k optimálnímu dìlicímu
kmitoètu okolo 400 Hz mezi basovou
a støedovýkovou vìtví. Tam nastává
zpravidla pøechod mezi indukèním a
kapacitním charakterem zátìe soustav a oddìlené vinutí pøevodníku tyto
zátìe optimálnì rozdìlí. Navíc takové tøípásmové konstrukce mají v mno-

ha pøípadech lineárnìjí impedanèní
prùbìh, pohybující se okolo 4 Ω, který
zpùsobuje vliv frekvenèní výhybky i pøi
pouití reproduktorù 8 Ω.
Dalím problémem je urèitá snaha
k dunìní v reprodukci. Zde je opìt
tento jev velmi dobøe slyet a investice
do kvalitního basového reproduktoru
se plnì vyplatí. U vìtiny zesilovaèù je
tento jev znaènì maskován zkreslením zesilovaèe (maskování zvuku vyími kmitoèty), pøi takto èisté reprodukci je vak vdy velmi zøejmý. Podle
mých zkueností basové soustavy s cenou pod 5000 Kè nemají v tomto ohledu pøíli mnoho ancí na úspìch i pøi
vìtích prùmìrech membrány (nad
25 cm). Napø. z nabídky VISATON
splòují poadavky beze zbytku v tom-

to ohledu pouze typy øady TIW (250,
360, 400), z jiných firem je to 20 cm
asi AUDAX a na jiné jsem nenarazil.
Z pøedchozích odstavcù by se
mohlo zdát, e reprodukce tìchto
elektronkových zesilovaèù je spíe
utlumená ve vyích kmitoètech, avak
není to pravda. Reprodukce je naopak
velmi vyrovnaná a spíe velmi zøetelná a razantní ve støední a výkové
oblasti, vlivem èistoty zvuku vak není
únavná ani pøi vìtích poslechových
hlasitostech. Proto je v tomto pøípadì
také znaènì výhodný velmi vyrovnaný
frekvenèní prùbìh soustav bez jemného potlaèení støední oblasti a lehkého
zvýraznìní výkové oblasti, které má
témìø vekerá masová produkce. To
je spíe vhodné pro polovodièové zesilovaèe støední kategorie.
Dále bych jetì upozornil na problém pøi výbìru vhodného pøehrávaèe
CD. Pokud chcete alespoò èásteènì
vyuívat plné kvality tìchto zesilovaèù, nemá cenu je napájet pøehrávaèi
CD kategorie do 15 000 Kè. Ty prostì
jednoznaènì pokulhávají v mnoha ohledech. Ve vyí kategorii se ji najde
více typù relativnì dobrých pøehrávaèù, tìko se vak hledají. V testech

Obr. 12a. Deska s plonými spoji zesilovaèe PPP 35 (163 x 152 mm)
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naich èasopisù zabývajících se posuzováním audiokomponentù èasto
testující preferují pøehrávaèe CD s jasnìjím zvukem ve vyích oblastech
spektra. To se mùe nìkomu líbit na
bìné aparatuøe a povaovat to i za
pøednost. Bohuel pøi pøipojení k takto
kvalitním zesilovaèùm vyjde v mnoha
pøípadech pouze najevo, e tento jasnìjí zvuk je zpùsoben hlavnì zkreslením pøehrávaèe.
Pøi výbìru bych se tedy spíe zamìøil na CD, které jsou hodnoceny
v tomto smìru jako s ménì jasným
zvukem. To je pøíklad pøehrávaèù CD
ROTEL 990, 991 a 970. Ty byly pøijaty
kritiky pomìrnì vlanì, má osobní
zkuenost s nimi je v daných kategoriích naopak velmi pøíznivá ve srovnání s podobnou konkurencí. Vhodným
partnerem tìchto zesilovaèù jsou vak
spíe pøehrávaèe jako SONY ESPRIT
øady 5 a 7, ACCUPHASE nebo MARANTZ CD-14 a celá øada jiných z kategorie nad 40 000 Kè.

Obr. 12b. Rozmístìní souèástek zesilovaèe PPP 35

V neposlední øadì bych i upozornil
na vhodné akustické podmínky poslechového prostoru, protoe z vlastní
zkuenosti vím, e se stále øada zájemcù o tuto techniku domnívá, e pokud umístí aparaturu za milion korun
do místnosti s dlabou nebo parketami na podlaze, tak to bude hrát vdycky. Naopak, v tomto smìru vhodnì
zatlumená místnost napø. i koberci
nebo gobelíny na stìnách dokáe udìlat pro zvuk více, ne pøehnaná investice do aparatury.

Pouitá literatura

Obr. 13a. Deska s plonými spoji - pomalý rozbìh (100 x 50 mm)

Obr. 13b. Rozmístìní souèástek - pomalý rozbìh
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Obr. 14. Výkres
nosného plechu
PPP 35

Obr. 15. Výkres rámu zesilovaèe PPP 35

Informace a prodej pøevodníkù EXPERIENCE:
Karel Rochelt, ROCHELT s. r. o., Pøíèná 647,
353 01 Mariánské Láznì. Tel: 0165/622 688
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