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Mnozí zájemci o kvalitní hifi poslech si koupili nebo vyrobili relativnì velmi dobré koncové zesilovaèe, avak pøesto nejsou s jejich
zvukem pøíli spokojeni. Veobecnì soudí, e jejich vlastnosti nejsou takové, jaké byly inzerovány nebo jaké by mìly být podle udávaných technických parametrù. V mnoha pøípadech je vak pøíèina
ménì kvalitního zvuku v absenci pøedzesilovacího stupnì nebo
v jeho velmi nízké kvalitì.
Nejvìtím zlem pro audiofila je jistì to, e musí propojit jednotlivé komponenty své audiosestavy propojovacími kabely. Navíc je zcela bìné, e
výstupní díly zdrojù signálu, co jsou
dnes pøedevím pøehrávaèe CD, jsou
tak ledabyle navrené, e nejsou
schopny dodávat dostateènì velký
výstupní proud, který by byl schopen
kvalitnì budit dalí zaøízení zpracovávající zvuk a jetì nabíjet kapacitu signálového propojovacího kabelu. To se
následnì projeví jak ve zkreslení typu
sykavek a celkovém zamlení zvukového obrazu, tak i pro ménì znalé
zkreslením, které není na první pohled
patrné - vlivem zátìe a vlastností kabelu
se mìní frekvenèní prùbìh pøenosu.
Výsledný zvuk je omezen úbytkem
na vysokých kmitoètech a také nedostateèným výkonem výstupního dílu
zdroje signálu - zvuk potom postrádá
energii v oblasti základních kmitoètù a
basù. Nedostatek výkonu zdroje signálu je pro zvuk vìtí zlo ne úbytek
vysokých kmitoètù. Z nedostatkù výstupních dílù zdrojù signálu pak tìí
výrobci propojovacích signálových kabelù, kteøí dokáí jakýkoliv kabel, který relativnì málo ovlivòuje prùchozí

signál, vydávat za super kvalitu a
k tomu pøidají odpovídající cenu.
V praxi je vak tøeba odstranit pøíèiny a ne se snait omezit pøíznaky.
Pøedzesilovaè je vlastnì pøevodník
impedance - má pomìrnì velkou vstupní
impedanci a pøitom mùe být zatíen
relativnì malou impedancí na výstupu.

Volba koncepce
pøedzesilovaèe
Jak bylo výe uvedeno, pøedzesilovaè musí pøedevím poskytnout dostateèný výkon pro buzení dalího
zaøízení a pro nabíjení kapacity dalích propojovacích kabelù. Pochopitelnì musí mít i dostateènì dobré parametry, aby byl i zvukový výsledek na
patøièné úrovni. Pokud jsme opravdu
nároèní, budeme jistì preferovat zapojení v èisté tøídì A, které vzhledem
k tomu, e odstraòuje pøechodové
zkreslení, poskytuje zvukovì nejlepí
výsledky. Tady narazíme na první problémy - opravdu kvalitní zapojení jsou
k dispozici jen velmi ojedinìle a kdy
u jsou, vyskytují se v nich èasto velmi
exotické souèástky, které nejsou bìnì k dostání a jsou zpravidla také
znaènì drahé.
Na druhou stranu jsou ji celou
øadu let známa zcela perfektní zapojení, která jsou vak ignorována, proto-

e pouívají pro øadu zájemcù dnes ji
archaické aktivní souèástky - elektronky. Myslím si vak, e tyto souèástky
jsou pro øadu aplikací v audiotechnice
pøímo ideální, protoe u z jejich bìných vlastností, jakými jsou velká
vstupní impedance, malá vstupní kapacita, velmi iroké pøenáené pásmo,
chování v limitaci a charakter zkreslení, plyne, e mohou nabídnout mnoho.
Ne kadá elektronka je vak vhodným kandidátem pro ná úèel, pokud
nemá být zapojení zbyteènì sloité a
tím i drahé. Potøebujeme elektronku,
která má velké zesílení a moný relativnì velký anodový proud, abychom
mohli vyrobit zesilovaè s malou výstupní impedancí. Nejznámìjí elektronkou v audiooblasti je jistì pro
svùj velký zesilovací èinitel ECC83. Ta
má sice velké zesílení (100), ale její
ideální anodový proud je 1 a 1,5 mA.
To pro konstrukci zesilovaèe v tøídì A
není to pravé, protoe nelze dosáhnout malé výstupní impedance ani pøi
zapojení jako katodový sledovaè. Ta
by mohla teoreticky dosáhnout asi
620 Ω, avak toto je pouze teoretická
hodnota pro statický stav bez signálu
a základní zapojení. Pokud zohledníme praktické zapojení celého pøedzesilovaèe, impedance bìnì vzroste
na asi 40 kΩ pøi plném vybuzení.
Dalími elektronkami jsou ECC81
nebo ECC82. Jejich optimální anodový proud je kolem 10 mA, ale jejich zesílení je u pouze 10 a to je pro nae
potøeby ji málo. Dalím známým typem je ECC88, který se v poslední
dobì èasto pouívá jednak pro moný
anodový proud 15 mA, tak i hlavnì
pro malé pracovní napìtí 90 V. I kdy
tyto elektronky najdete v mnoha typech elektronkových pøedzesilovaèù,
jsou vhodné pouze tam, kde jejich zatìovací impedance budou ji znaènì
velké - øádovì od 100 kΩ výe, a to
nebereme v úvahu vliv propojovacích
kabelù.
Z pøedchozích øádek je patrné, e
budeme muset pouít v zesilovaèi minimálnì dvì elektronky s rozdílnými
vlastnostmi - na vstupu elektronku
s velkým zesílením a na výstupu elektronku s velkým anodovým proudem.
Teoreticky by lo pouít spojení elektronek ECC83 na vstupu a ECC81 na

Obr. 1. Zapojení pøedzesilovaèe
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né zmìny v zapojení a dostupnou souèástkovou základnu.

Linkový
pøedzesilovaè

Obr. 2.
Zapojení
zdrojù a
ochran

výstupu s tím, e bychom pro kadý
kanál pouili z kadé elektronky polovinu systému, a také se s tímto øeením jetì nìkdy setkáme. Pro opravdu vysoké nároky je to vak patné
øeení, protoe vlivem kapacitních vazeb mezi obìma systémy vzniknou
v elektronce mezi stereofonními kanály
znaèné pøeslechy, které znaènì zhorí celkovou zvukovou kvalitu pøedzesilovaèe.
Pro ná úèel je ideálním typem
ECL86 - v jednom pouzdøe je trioda
ekvivalentní k ECC83 a výkonová
pentoda umoòující vyrobit nf zesilovaè o výkonu 4 W ve tøídì AB. Pentoda mùe pracovat s anodovým proudem 36 mA. Spojením tìchto dvou
typù elektronek lze vyrobit zapojení,
které èásteènì pøipomíná vlastnosti
bìného integrovaného obvodu - má
relativnì velké zesílení, velkou vstupní impedanci a relativnì nízkou výstupní impedanci. To ve v èisté tøídì A.

Zapojení
pøedzesilovaèe
Základní elektrické zapojení bylo
inspirováno èlánky v nìmeckém èasopisu Elektor 6 a 9/2000 a 12/2000, ve
kterém vyel návod na elektronkový

linkový pøedzesilovaè a elektronkový
korekèní zesilovaè pro MM pøenosku.
Zapojení navrhl Gerhard Haas, známý
konstruktér elektronkových zesilovaèù
a vedoucí firmy EXPERIENCE, vyrábìjící velmi kvalitní výstupní pøevodníky pro elektronkové zesilovaèe. Mezi
jeho nejvìtí úspìchy patøí návrh elektronkového zesilovaèe pro elektrostatická sluchátka Sennheiser Orpheus,
která jsou hodnocena mezi nejlepími
na svìtì.
Zapojení byla znaènì upravena tak,
aby bylo moné dosáhnout opravdu
parametrù High-End. Úpravy se týkají
zejména ochrany pøed stejnosmìrným
napìtím na výstupu, èasovacího obvodu pøi spoutìní pøedzesilovaèe a
vlastního zapojení pøedzesilovaèe, ve
kterém byla zkrácena zpìtnovazební
smyèka a nahrazeny elektrolytické
kondenzátory v cestì signálu fóliovými typy. Zdroj byl upraven tak, e má
kadý kanál svùj napájecí zdroj k minimalizaci pøeslechù, které s jedním
spoleèným zdrojem a pùvodním zapojením ochrany dosahovaly pouze
84 dB/1 kHz a 63 dB/20 kHz. Po
úpravì se tyto pøeslechy zlepily na
95 dB/1 kHz a 90 dB/20 kHz. Také
byly navreny zcela nové desky s plonými spoji, které zohledòují provede-
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Na obr. 1 je zapojení linkového
pøedzesilovaèe, na obr. 2 je zapojení
zdrojové èásti a obvodu ochran. Pøedzesilovaèová èást je v praxi rozdìlena
do dvou dílù - desky vstupù a desky
vlastního pøedzesilovaèe (kadý kanál
je na samostatné desce). Pøepínání
vstupù je realizováno spínacími relé,
pro jejich spínání je pouito stabilizované napìtí 12,6 V, které zároveò
slouí pro havení elektronek a napájení ochranného obvodu. To umoní
maximálnì zkrátit signálové cesty,
pokud umístíme potenciometr hlasitosti v blízkosti výstupu desky vstupù
(s tím, e høídel potenciometru protáhneme na pøední panel) a celková délka kabelù na cestì výstup z desky
vstupù, potenciometr hlasitosti a vstup
desky pøedzesilovaèe mùe být kratí
ne 15 cm.
Celou desku vstupù se vstupními a
výstupními konektory je moné pøipevnit rovnou na zadní stìnu pøedzesilovaèe, pokud budete relé a ostatní
souèástky pájet ze strany spojù - pro tuto
monost byla deska navrena. Vstupy
jsou maximálnì ètyøi. Na desce je pamatováno na to, e pokud vyuijete jeden vstup pro gramofonový pøedzesilovaè, bude nutné pøeruit ploný spoj
a oddìlit tak zemnicí plochu pro vstup
pro gramofon, aby nemohly vznikat
zemní smyèky, které by se projevily
zpravidla vyím základním brumem.
Na desce je proto první zemnicí
plochu vstupních konektorù moné
oddìlit pøepilováním ploného spoje
- mìdìná plocha je v ideálním místì
ji èásteènì pøeruena.
Vstupy nejsou pøi vypnutém stavu
zkratovány, mùeme proto pozorovat
pøi pøepnutí na vedlejí vstup a vytoèením potenciometru hlasitosti na maximum malé pøeslechy vzniklé kapacitní vazbou. Ty se dají z velké èásti
omezit zaøazeným rezistorem mezi
vstupní svorku a zem (zde R21 a
R24). Odpor 220 kΩ lze jetì zmenit
(asi na 100 kΩ), záleí vak na zdroji
signálu, jestli bude dobøe pracovat
i pøi mení zatìovací impedanci. Pøeslechy jsou pak velmi malé (-95 dB/
/20 kHz, pøípadnì -115 dB/1 kHz).
Zkratování vstupù nepovauji za vyslovenì nutné, protoe je stejnì vìtinou signál pouze na vstupu, který
chceme poslouchat (ostatní pøístroje
jsou vypnuté), a navíc nìkdy zkratování výstupu pøináí problémy s lupanci
pøi pøepínání - to se vak týká spíe
pøipojených starích pøístrojù, které
nemìly zrovna ideálnì vyøeený výstupní díl.
Z desky vstupù je pøiveden signál
na potenciometr hlasitosti. Zde byl
zvolen odpor 47 kΩ, který v podstatì
urèuje vstupní impedanci pøedzesilovaèe. Tato hodnota byla zvolena jako
kompromis. Pokud by byl odpor mení,
omezil by se sice vliv pøívodních kabelù, ale výstupní díly zdrojù signálu ne-

budou schopny dodávat potøebný
výkon. V pøípadì, e bude odpor vìtí,
klesne zatíení zdrojù signálu, avak
vzroste vliv pøívodních kabelù.
Z potenciometru jde signál pøes C1
na øídicí møíku triody. Na té je nastaveno velké zesílení pøi anodovém
proudu 1 mA. Zesílený signál je veden
pøes oddìlovací kondenzátor C4 na øídicí møíku výkonové pentody. Oba
systémy v elektronce nemají pøipojeny
katodové rezistory a zemnicí rezistory
øídicích møíek pøímo na zem, ale jejich spoleèný bod je sveden jetì pøes
dalí rezistor s mením odporem (R3
a R12). Tím jsou nastaveny pøesnì
pracovní body a omezují se tím výrobní tolerance elektronek. Zatìovací
odpor anody pentody je vytvoøen paralelnì zapojenými rezistory R15 a
R19 s odporem 18 kΩ/2 W. Paralelní
spojení je nutné z toho dùvodu, e nelze bìnì sehnat metalizované rezistory o vìtím výkonu ne 2 W. Celková
tepelná ztráta na tìchto rezistorech je
asi 7,4 W, pøi pájení do desky s plonými spoji je vhodné je pøipájet asi
7 mm nad desku, aby se mohly lépe
chladit. Metalizovaný typ na tomto
místì je dùleitý, jinak by se zhoril
odstup umu od uiteèného signálu
vlivem vlastního termického umu rezistorù.
Výstupní signál je vyveden pøes
dva paralelnì spojené kondenzátory
(C7, C8) 22 µF. Mohl by tady být sice
pouit jeden kus 47 µF, pokud ale pouijeme dva kusy s mení kapacitou,
výhodnì tím zmeníme vnitøní sériový
odpor kondenzátoru a tím je umonìno lépe pøenáet vysoké frekvence.
Protoe na tomto místì není moné
pouít jiný typ kondenzátoru ne elektrolytický, je toto nanejvý nutné opatøení. Z anody je také vyvedena zpìtná vazba pøes R4 a C5 na katodu
triody.
Tady se mohou nìkteøí ètenáøi
domnívat, e by zapojení bez zpìtné
vazby mohlo pøinést jetì dalí zlepení. Je vak nutné øíci, e takové zapojení pøináí celou øadu problémù.
Pøedevím je to fakt, e by bylo nutné
elektronky k sobì párovat na velikost
zesílení. Protoe se bìnì vyrábìjí
elektronky se dvìma systémy v jednom pouzdøe, nebylo by to zrovna jednoduché. Dále je tu fakt, e se zesílení
elektronek mìní v èase, jak se zhoruje emisní schopnost katody. Není to
sice po poèáteèním vyhøátí ádný dramatický jev, ale je zase pravdou, e
u kadé elektronky není pokles zesílení stejný u kadého systému. Nutnì
by tedy vznikaly problémy s tím, e by
kadý kanál po èase zesiloval jinak.
Rozumnì velkou zpìtnou vazbou se
tìchto problémù vyvarujeme a navíc
omezíme celkové zkreslení. Také zapojení výstupní pentody jako trioda
není zrovna ideální øeení. Oproti uvedenému zapojení se zvìtí zkreslení
druhou harmonickou asi tøikrát a stane
se ji postøehnutelné. Pokud si nìkdo
chce tuto variantu vyzkouet, staèí
pøepojit R9 mezi stínicí møíku a anodu pentody.
Kritickou souèástkou v tomto zapojení je kondenzátor C4. V pùvodním

zapojení byl pouit elektrolytický kondenzátor 2,2 µF a 220 µF ve zpìtné
vazbì, která byla navíc vyvedena a
za výstupními kondenzátory (bod C7,
C8 a R13). Takto velké kapacity byly
nutné z toho dùvodu, e by s meními
hodnotami vznikal pomalubìný generátor s kmitoètem pod 1 Hz s amplitudou pøes 50 V! Pøíli velké kapacity
kondenzátorù se ve zvuku vak projeví
zhoreným pøenosem vysokých kmitoètù.
C4 má nejvìtí vliv na celkovou
kvalitu zvuku pøedzesilovaèe. I kdy
také s elektrolytickými kondenzátory
je zvuk pøedzesilovaèe na velmi nadprùmìrné úrovni a v èasopise Elektor
byl velmi kladnì hodnocen, zmìna
pouitého typu pøinesla jetì dalí radikální zlepení. Po nìkolika zkoukách byl vybrán na místo C4 fóliový
typ WIMA MKS 4 na 400 V s kapacitou 0,33 µF. I s ní je na tomto místì
spodní mezní kmitoèet stále 1 Hz. Ne
kadý typ je vhodný, protoe øada fóliových typù kondenzátorù se chová
velmi patnì z hlediska pøenosu nf
signálu, pokud je k nim pøiloeno také
vìtí stejnosmìrné napìtí. Nìkteré
typy se chovají tak patnì, e zvuk je
jetì mnohem horí ne s elektrolytickými kondenzátory. Uvedený typ je
tedy nutné dodret. Také nedoporuèuji kapacitu více zvìtovat - zvìtení se
projeví ztrátou jasnosti zvuku spojenou s mení detailností (nìkdy to
vak mùe být výhoda u nìkterých
aparatur s pøíli agresivním zvukem).
Dalí kritickou souèástkou jsou kondenzátory C5 a C6 ve zpìtné vazbì.
Také u nich je tøeba dodret uvedený
typ a kapacitu, jinak se zhorí kvalita
výsledného zvuku. Paralelní øazení
tìchto kondenzátorù je nutné z toho
dùvodu, e se vìtí kapacity typu MKP
na napìtí 400 V u nás nevyrábìjí. Oproti
pùvodní verzi zapojení a nahrazením
elektrolytických kondenzátorù fóliovými se urèitì zmenilo zkreslení a zvýil horní mezní kmitoèet pøedzesilovaèe, protoe zvuk v upravené verzi je
mnohem prùzraènìjí a detailnìjí
pøi zcela evidentním získání ivosti.
Pøivedené stabilizované napájecí
napìtí 330 V je pøímo na desce pøedzesilovaèe jetì filtrováno pøes rezistor R14 a kondenzátor C9, trioda má
vzhledem k jetì vìtím nárokùm na
vyhlazené napìtí svùj dalí èlen RC
R8 a C2. Tady bych chtìl upozornit na
to, e není dobré k filtraèním kondenzátorùm C2 a C9 pøipojovat paralelnì
mení fóliové kondenzátory, jak je to
známo z polovodièové praxe. Sice se
tím zcela odstraní nepatrné zbytky napìových pièek, které se mohou indukovat vlivem blízkosti magnetického pole, ale vlivem mení rychlosti
zpìtné vazby oproti øídicímu signálu
vznikají pøekmity a zvuk se znatelnì
zhorí.
Rezistor R7 slouí k vybíjení kondenzátorù ze zdroje, protoe jinak by v nich
mohl náboj pøetrvávat i nìkolik dní.
Pøedzesilovaè je moné také pouívat jako vynikající zesilovaè pro sluchátka. Tady je pouze omezení v tom,
e pøipojená sluchátka musí mít minimální impedanci alespoò 200 Ω, aby
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je dokázal zesilovaè dostateènì vybudit.
Myslím si, e pokud jste jetì nemìli
monost slyet hudbu ve sluchátkách
pøes elektronkový zesilovaè, budete velmi
pøekvapeni, jak mohou hrát.
Na výstupní èásti desky s konektory mohou být osazeny dva páry výstupních konektorù, které se propojí
paralelnì. Pak lze bez problémù realizovat zapojení reproduktorových soustav stylem Bi-Amping se dvìma výkonovými zesilovaèi.

Ochranný obvod
Výstup pøedzesilovaèe je pøipojen
zpodìnì pøes kontakt relé Re5. Zpodìní je nastaveno na pøiblinì 90 sekund. Toto opatøení je nutné, aby se
omezily rùzné ruivé jevy pøi zahøívání
elektronek, pøi kterých se objevují na
výstupu pøedzesilovaèe vysoká napìtí
vlivem nabíjení výstupních kondenzátorù. Ihned po zapnutí se objeví na
výstupu C7, C8 napìový ráz, odpovídající napájecímu napìtí 330 V. Po
nahavení elektronek, kdy výstupní
pentodou zaèíná téci proud, se na výstupu zase objeví záporné napìtí asi
minus 100 V. Pak se jetì asi tøikrát
objeví doznívající vìtí kladné a záporné rázy, ne se nabijí vechny kondenzátory a ustálí se stav pracovních
bodù. Nahavení elektronek a uklidnìní pracovních bodù trvá pøiblinì
jednu minutu. Tyto rázy by mohly snadno pokodit pøipojený výkonový (polovodièový) zesilovaè nebo sluchátka.
Také po vypnutí pøedzesilovaèe se
vlivem vybíjení výstupních kondenzátorù objeví na výstupu velké záporné
napìtí. Proto jsou výstupy pomocí relé
Re5 zpoèátku odpojeny a pøipojují se
a asi po 90 sekundách, kdy se napìové pomìry na výstupu bezpeènì
uklidní. Výstup navíc zkratuje relé Re6,
které odpadá po asi jedné sekundì po
sepnutí Re5. Výstup se tedy pøipojí nejprve do zkratu. Tak se zcela odstraní
silné lupnutí, které by jinak vznikalo
vybitím statického náboje kondenzátorù C7, C8 vlivem zmìny impedance
na výstupu.
Re5 a Re6 jsou ovládána ochranným
obvodem (viz obr. 2), který sleduje
ètyøi podmínky:
- Jak ji bylo øeèeno, zajiuje zpodìní sepnutí signálu na výstupu pøedzesilovaèe. Zpodìní má na starost èasovaè vytvoøený èítaèem CMOS 4020.
V pùvodním zapojení byl obvod s 555
ve zcela bìném zapojení. Ten se vak
ukázal jako zcela nespolehlivý jak
v délce èasování, tak zejména v tom,
e nìkdy náhodnì sepnul ihned. To
zpùsobilo, e výstupy byly také ihned
pøipojeny k výkonovým zesilovaèùm a
tak se vysoké napìtí dostávalo na jejich vstupy. Tato situace nesmí nikdy
nastat! Proto byl k èasování zvolen èítaè. I kdy i ten podle vlastností jednotlivého kusu sepne v rozmezí 70 a
120 sekund, nenastane situace, kdy
by sepnul ihned. Po zapnutí pøístroje
se pøes R15 a D6 témìø okamitì nabije C2 a T5 sepne. Na nulovacím
vstupu 11 se objeví log. 0 a èítaè zaène poèítat. Pøes R14 je pøiveden na
bázi T4 síový kmitoèet, který je tran-

T7 sepne. Výstup z pøedzesilovaèe je
zkratován. Po sepnutí T6 se náboj z C3
vybíjí pøes T7 a udruje ho sepnutý asi
jednu sekundu. To umoní vybití statického náboje výstupních kondenzátorù pøedzesilovaèe a na jeho výstupu
se pak ji neobjeví silný napìový
ráz vzniklý zmìnou impedance na
výstupu.

Zdrojová èást

Obr. 3. Zapojení korekèního pøedzesilovaèe
zistorem tvarován a pøiveden na vstup
10 èítaèe. D5 potlaèuje záporné pùlvlny. Z výstupu èasovaèe je pak pøes
R13 sepnut T3, který zkratuje vstupní
signál, a èítaè ji dál nepoèítá.
- Obvod kontroluje, zda je pøivádìno
napájecí napìtí do zesilovaèe. To je
zjitìno tím, e pokud pøestane mít
pøístroj pøívod napájecího støídavého
napìtí, C2 se velmi rychle vybije pøes
T5, ten pøestane vést a výstup èítaèe
se pøeklopí. Výstup je pak zapojen na
hradlo CMOS 4023, u kterého musí
být splnìna podmínka tøí stavù log. 1
na vstupu, aby se pøeklopilo. Pokud
není podmínka splnìna, relé Re5 témìø ihned odpadnou. Napìový ráz
pøi vypnutí pøedzesilovaèe se tedy nemùe dostat ven z pøedzesilovaèe na
výstupní konektory. Po kadém vypnutí tedy musí nastat celý èasovací
cyklus. Protoe vak relé mají vlastní
malé zpodìní odtrení kontaktù, vznikne
pøi vypnutí malý lupanec v reproduktorových soustavách, pokud je zapnutý
výkonový zesilovaè. Proto je vhodné
vypínat koncový zesilovaè první. Odstranìní tohoto jevu by si vyádalo
dalí sloité zapojení, v praxi není pøíli na závadu, a proto mu není ji vìnována dalí pozornost.
- Obvody s R1, R2 a k T1 a T2 vyhodnocují stav stejnosmìrného napìtí

na výstupech zesilovaèe. Kadý kanál
musí mít svùj oddìlený vyhodnocovací obvod, aby se co nejvíce omezily
pøeslechy mezi kanály.
I kdy je to víceménì teoretická
monost, mùe se stát, e nìkterý výstupní kondenzátor bude mít poruchu
a vysoké stejnosmìrné napìtí z anody výstupní pentody (asi 200 V) se
dostane na výstup zesilovaèe. To by
mohlo snadno pokodit pøipojený výkonový zesilovaè nebo sluchátka. Pøes
R1 a R2 se pøivádìjí signály z výstupù
zesilovaèù. Ty pak nabíjí kondenzátory C4 nebo C5. Pokud je ve v poøádku, na kondenzátory pøichází pouze
støídavé napìtí a napìtí na nich se pohybuje okolo 0 V. Pokud se vak na
vstupu objeví kladné stejnosmìrné
napìtí vyí ne 1,3 V, toto okamitì
nabije kondenzátor, pøes diodu se dostane napìtí na tranzistor a ten sepne. Na vstupu IC2 se potom objeví
log. 0, není splnìna podmínka tøí vstupních log. 1 a Re5 nesepne nebo odpadne. Re5 jsou umístìna pøímo na
deskách pøedzesilovaèù a jsou spínána
tranzistorem T6 z ochranného obvodu.
- Obvod s T7 a Re6 zajiuje, e po
sepnutí výstupních relé Re5 nevznikne na výstupu napìový ráz. Po zapnutí pøístroje není T6 sepnutý. Pøes
cívky Re5, R17 a D7 se nabije C3 a

Aby bylo moné dosáhnout výborných odstupù kanálù mezi sebou, obsahuje zdrojová èást pro kadý kanál
stabilizovaný zdroj anodového napìtí
330 V s ochranou proti pøetíení a
stabilizovaný zdroj havicího napìtí
12,6 V. Elektronky potøebují pro své
havení napìtí 6,3 V. Aby se vak
omezily tepelné ztráty na stabilizátoru,
je výhodnìjí vyrobit stabilizované napìtí 12,6 V a havicí vlákna elektronek zapojit vdy dvì do série. Výstupní stabilizované napìtí vedeme tedy
tak, e jednu polaritu vedeme na jednu desku pøedzesilovaèe a druhou polaritu na desku druhého kanálu pøedzesilovaèe. Volné vývody havení na
deskách pøedzesilovaèù pak propojíme. Na polaritì havení nezáleí.
Stejným zpùsobem zapojíme havení
u korekèního zesilovaèe, pokud ho
pouijeme. Stabilizaci zajiuje jednoduchý monolitický stabilizátor 78S12,
u kterého je zvýeno výstupní napìtí
zaøazením diody do zemnicího vývodu
stabilizátoru.
Stabilizátory anodového napìtí jsou
jednoduchého typu. Referenèní napìtí
pro øídicí elektrodu tranzistoru je získáváno pomocí Zenerových diod a filtrováno kondenzátorem (C16, C17).
Jako výkonová souèástka je tady pouit tranzistor typu MOSFET, se kterým
mùeme dosáhnout meních výkonových ztrát ne s bipolárními typy. Na
výstupu stabilizátoru je pøipojen tranzistor T10 (T11), který podle úbytku
napìtí na odporu 6,8 Ω omezuje výstupní proud stabilizátoru a funguje
tak jako ochrana proti pøetíení. I kdy
je tento stabilizátor velmi jednoduchý,
je pro toto zapojení zcela dostaèující, a
pokud budete mít problémy s brumem
zesilovaèe, není brum zpùsoben nedostateènou stabilizací, ale vìtinou
zemními smyèkami a blízkostí silného
magnetického pole transformátoru.
Obvody stabilizátorù napájecích napìtí jsou umístìny vechny na jedné
desce s plonými spoji, spoleènì s obvodem ochran. Výkonové tranzistory stabilizátorù a stabilizátor havicího napìtí potøebují chlazení, na
boèní stranu desky s plonými spoji
se tedy pøipevní potøebný chladiè,
který je spoleèný pro vechny tøi souèástky.
(Pokraèování pøítì)

Obr. 4. Doporuèené rozmístìní ve skøíni pøedzesilovaèe
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Pøípadné dotazy ke stavbì: Karel
Rochelt, Rochelt s. r. o., Pøíèná 647,
353 01 Mariánské Láznì, tel.: 0165/
/622 688. Dodáváme také originální
desky s plonými spoji, transformátory, elektronky atd. (viz nae inzerce).

High-End
elektronkový
pøedzesilovaè EP 1
Karel Rochelt
(Pokraèování)

Korekèní zesilovaè
pro MM pøenosku
Základní zapojení je na první pohled v principu zcela triviální. V polovodièové praxi obdobné zapojení nikdy
nesklidilo ádné ovace ani v provedení se dvìma tranzistory nebo novìji
s jedním IC. Zde se vak ukazuje, jaký

je propastný rozdíl mezi elektronkami
a polovodièi. Zapojení tìí z toho, e
výstupní elektronka je relativnì velmi
výkonná, a proto se velmi dobøe daøí
potlaèit vechny negativní jevy, které
toto zapojení pøináí. Zvukovì se tento
korekèní zesilovaè jeví jako lepí ne
napø. známý Actidamp 4 (AR 6/94).
Zvuk se tolik neztrácí ve zkreslení - je

více oddìlen od ruivých zvukù z povrchu desky. Zvuk je celkovì ivìjí a
uslyíte více detailù, které lépe vytvoøí
prostorové zobrazení. I s relativnì levnými pøenoskami (asi 1500 Kè) se mùete dostat ke zvuku, který lze opravdu kvalitativnì srovnávat se zvukem
pøehrávaèù CD v cenové kategorii
okolo 20 000 Kè. Pochopitelnì, e nedosáhnete takového odstupu od umu
a ruchù plynoucích z nedokonalého
povrchu vinylové desky, ale tyto nedostatky urèitì nejsou to nejdùleitìjí
ve zvuku.
Z hlediska vysokých nárokù lze mít
výhrady u tohoto korekèního pøedzesilovaèe pouze k pomìrnì malému odstupu od ruivých signálù (asi -76 dB
s A-filtrem), který je vak v praxi dostateèný, protoe odstup ruivých
signálù na vlastním nosièi mùe dosahovat v ideálním pøípadì maximálnì asi -70 dB.
Schéma na obr. 3 vychází ze zapojení pøedzesilovaèe. Protoe je nutné

Obr. 5. Deska s plonými spoji linkových zesilovaèù (86 x 180 mm)

Obr. 6. Rozmístìní souèástek
linkového zesilovaèe
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Obr. 7. Deska s plonými spoji korekèních zesilovaèù (66 x 180 mm)

Obr. 8. Rozmístìní
souèástek
korekèního
zesilovaèe

zajistit mnohem vìtí zesílení, bylo
potøeba upravit zapojení. To se týká
zejména obvodù katod obou elektronek.
U triody byl vynechán R3, u pentody je
katodový rezistor R8 pøemostìn pro
støídavé signály kondenzátorem C9.
Teoreticky by bylo moné v tomto zapojení dosáhnout napìového zesílení 76 dB. Protoe je vak tøeba poèítat
také s výrobními tolerancemi elektronek a jejich stárnutím, bylo zvoleno
základní zesílení 35 dB.
Na vstupu zesilovaèe je moné
pøepínaèem DIP navolit optimální zatìovací kapacitu pro pøenosku. Ta je
udávána výrobci mezi 300 a 500 pF,
moje osobní zkuenost je vak ta, e
500 pF je spíe minimum a vyhovující
kapacita je mezi 700 a 1000 pF,
vèetnì propojovacích kabelù. Optimální nastavení se pozná velmi výrazným poklesem zkreslení, take se velmi
zkvalitní prostorové zobrazení hudebního obrazu a zvuk celkovì získá na
konkrétnosti a síle v oblasti základních kmitoètù. Signál je dále veden
pøes kondenzátor C5 na øídicí møíku
vstupní triody. Kapacita 0,33 µF tvoøí
zároveò s R1 subsonický filtr s poklesem -3 dB na 10 Hz. Pokud potøebujete jetì více omezit spodní pásmo, lze
pouít také kapacitu 0,22 µF, se kterou je mezní kmitoèet 15 Hz. Pokud
nevyadujete subsonický filtr, pouijte
kapacitu 1 µF. V praxi je vak subsonický filtr potøeba témìø vdy, protoe
vìtina výliskù gramodesek není a
tak dobrých, aby to nezpùsobovalo
nekoneèné plandání membrán basových reproduktorù. Výstupní kondenzátor C11 je moné nahradit také dvìma kusy kondenzátorù 10 µF, aby se
rozíøilo moné pøenosové pásmo;
protoe se vak pøedpokládá v tomto

pøípadì minimální zatìovací kapacita
propojovacími kabely, není toto opatøení a tak nutné.
Z výstupu je vyvedena zpìtná vazba s korekèními èleny na katodu triody. Tady jsou pouity vdy dva paralelnì spojené kondenzátory. Tím je
mono snáze vybrat dvojici kondenzátorù, aby celková kapacita odpovídala
potøebné toleranci 2,5 %. Rezistory
lze jednodue dostat s tolerancí 1 %,
u kondenzátorù je vak problém v tìchto hodnotách dostat i 5 %. Typy kondenzátorù opìt hrají svoji roli, velmi
dobré jsou staré styroflexové typy nebo
i bìné typy MKT nebo MKP.
Bylo by moné také zmìnit zapojení zpìtné vazby tak, e se vyvede
z anody výstupní pentody jako v pøípadì linkového pøedzesilovaèe. Potom by vak musely být pouity kondenzátory ve zpìtné vazbì na napìtí
min. 400 V, aby se neprorazily. Deska
by se upravila tak, e by se oddìlila
èást ploného spoje (spoj C12, C13 a
R11 u anodových rezistorù R14 a
R18) a ta by se spojila s plochou vedoucí k anodì pentody. Dá se pøedpokládat jisté mení zvukové zlepení, je
ale otázka, jestli by to pøi zvukových
kvalitách pøenosek a kvalitì výliskù
gramofonových desek bylo vùbec poznat.
U vstupní triody byla zvìtena kapacita filtraèního kondenzátoru C6
(zlepení odstupu ruivých signálù).
Protoe je zajitìno stejnosmìrné pøipojení k pracovní zemi pøes R10, není
ji nutné osazovat na desce vstupù
R24 (R24a). Pokud pouijete pouze
samotný korekèní zesilovaè pro MM
pøenosku, je vhodné doplnit také výstupní relé (Re5), aby se omezila monost pokození dalího pøipojeného
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zaøízení pøi startování zesilovaèe nebo
pøi porue výstupních kondenzátorù,
stejnì jako u linkové èásti.

Technické údaje
Pro nedostatek vhodné mìøicí techniky - podle mìøení redakce Elektor:
Linková èást
Odstup S/N:
-100 dB, A-filtr.
Odstup S/N:
- 87 dB, lineárnì.
Zkreslení:
<0,05 %, lineárnì.
Zkreslení: <0,01 %, akustické pásmo.
IM zkreslení:
<0,02 %.
Pøeslechy L/R:
-95 dB, 1 kHz.
Pøeslechy L/R:
-90 dB, 20 kHz.
Výstupní impedance:
<200 Ω, akustické pásmo.
Zesílení:
3x (10 dB).
Frekvenèní rozsah:
3,5 Hz a 500 kHz (-3 dB).
Korekèní pøedzesilovaè MM
Odstup S/N:
-76 dB, A-filtr.
Odstup S/N:
-65 dB, lineárnì.
Zkreslení:
<0,06 %, lineárnì.
Zkreslení:
<0,014 %, akustické pásmo.
Zesílení:
35 dB, 1 kHz.
Výstupní impedance: 2000 Ω, 20 Hz.
Výstupní impedance: 150 Ω, 1000 Hz.
Výstupní impedance: 25 Ω, 20 000 Hz.
Pøesnost køivky RIAA:
+0,8 dB, -0,5 dB pro zátì 47 kΩ.
(Dokonèení pøítì)
Pøípadné dotazy ke stavbì: Karel
Rochelt, Rochelt s. r. o., Pøíèná 647,
353 01 Mariánské Láznì, tel.: 0165/
/622 688. Dodáváme také originální
desky s plonými spoji, transformátory, elektronky atd. (viz nae inzerce).

High-End
elektronkový
pøedzesilovaè EP 1
Karel Rochelt
(Dokonèení)

Stavba
Vzhledem k tomu, e se v tomto
pøedzesilovaèi vyskytují ivotu nebezpeèná napìtí, buïte pøi stavbì zesilovaèe maximálnì opatrní a dodrujte
vechny zásady bezpeènosti!!!
Celý pøedzesilovaè, vèetnì korekèního zesilovaèe, je umístìn na esti
deskách s plonými spoji. Stavba pøedpokládá umístìní jednotlivých desek
ve skøíni vedle sebe s tím, e napájecí
transformátor bude na stranì zesilovaèe vedle desky zdrojù. Pouze deska
vstupù bude umístìna pøímo na zadní
stìnì skøíòky nebo v její blízkosti - viz
obr. 4. Skøíò musí mít vnitøní výku minimálnì 11 cm a musí mít spodní a
horní stìnu s dostateèným poètem vìtracích otvorù. Ideální je pouití perforovaného plechu s malými kruhovými
otvory na spodní i horní stìnu skøínì.
Celková tepelná ztráta v pøedzesilovaèi je pøes 100 wattù, a je tedy tøeba

Obr. 9. Rozmístìní souèástek
desky vstupù

dobøe chladit vnitøní èást skøínì. Vlastní skøíò musí mít pochopitelnì také
dostateènì vysoké nohy (2,5 cm), aby
byla zajitìna dobrá cirkulace vzduchu vnitøkem skøínì.
Pokud postavíte napájecí transformátor na výku (v toroidním provedení) a pouijete pouze linkové zesilovaèe, je moné vtìsnat celý pøístroj do
typizované íøky 43 cm, ale vìtí íøka
nebude nikdy na kodu, pokud chceme dosáhnout velkých odstupù kanálù od sebe tím, e budou desky s plonými spoji alespoò 15 mm od sebe.
Desky zesilovaèù lze také postavit na
výku po delí stranì - elektronka je
otoèena tak, e se nebudou provìovat havicí vlákna a tím sniovat ivotnost.
Desky pro pøedzesilovaè a korekèní zesilovaè jsou na obr. 5 a 7 a jejich
osazení souèástkami na obr. 6 a 8.
Protoe jsou zesilovaèe jednotlivých
kanálù vdy na samostatné desce a
kadý kanál má svùj samostatný zdroj,
lze dosáhnout vynikající odstup kanálù mezi sebou.
Desky vrtáme vrtákem 1,2 mm, otvory pro objímky elektronek je tøeba
vrtat vrtákem 1,6 mm a otvory pro velké elektrolytické kondenzátory s uchycením Snap-in vyadují vrták 2,5 mm.
Otvory pro distanèní sloupky a uchycení chladièe potøebují otvor 3,5 mm.
Na deskách pøedzesilovaèù jsou místa oznaèená krouky, která také provrtáme vrtákem 3,5 mm. Ta slouí k lepí cirkulaci vzduchu okolo elektronek.
Otvory v místech vstupù kabelù jsou
urèeny pro pájecí piny, které umoní
mnohem snazí pøipájení kabelù.
Na desce vstupù (obr. 9 a 10) vrtáme pouze otvory pro vstupní a výstupní cinch konektory a otvory pro pøipevnìní, protoe, jak u bylo zmínìno,
vyuijeme-li tuto desku zároveò jako
souèást zadní desky skøíòky, musí se
souèásky pøipájet ze strany spojù. Na
desce je místo pro dva páry výstupních konektorù pro pøípad zapojení
Bi-Amping - nemusí být pochopitelnì vyuity oba.
Deska zdrojù (obr. 11 a 12) je ponìkud sloitìjí, protoe je k ní tøeba
pøipevnit chladiè na stranì výkonových souèástek tøemi roubky. Do chladièe je tedy nutné vyvrtat nejen otvory
(vrták 2,5 mm) pro pøipevnìní tranzistorù a stabilizátoru, ale i otvory pro pøipevnìní chladièe k desce. Ve vech
otvorech se pak vyøíznou závity M3.
Chladiè se k desce s plonými spoji
pøiroubuje tak, e konec chladièe
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Obr. 10. Deska s plonými spoji
vstupù (230 x 52 mm)
bude zároveò s koncem desky na stranì stabilizátoru. Díry pro pøipevnìní
chladièe jsou pak 4, 125 a 245 mm od
této hrany. Díry se závity se vyvrtají
v polovinì nosného spojení chladicích
eber, tj. asi 3,5 mm od dlouhé hrany.
Otvory pro pøiroubování tranzistorù a
stabilizátoru jsou pak ve vzdálenos-

Obr. 12.
Rozmístìní
souèástek
desky zdrojù
a ochran

Obr. 11.
Deska
s plonými
spoji zdrojù
a ochran
(90 x 252
mm)
tech 39, 104 a 152,5 mm od stejné
hrany, jako jsou uvedeny kóty pro upevnìní chladièe. Vzdálenost otvorù je
pak 23 mm od desky spojù. Oba tranzistory i stabilizátor musí mít izolaèní

podloky pod styènou plochu i plochu
pøipevòovacího roubu. Chladiè po vyvrtání pøiloíme k desce spojù a pøekreslíme kóty pro pøipevòovací otvory.
Ty potom vyvrtáme. Teprve po osaze-
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ní pøipevníme lehce tranzistory a stabilizátor na chladiè, aby s nimi lo jetì hýbat, a mùeme pøipevnit chladiè
k desce. Po správném nasazení vývodù polovodièových souèástek do otvorù v desce a pøiroubování chladièe
nezapomeòte dotáhnout jejich pøipevòovací rouby, aby byl zajitìn dobrý
pøevod tepla na chladiè. Desky pøipevníme ke spodní desce skøínì pomocí
distanèních sloupkù 10 mm z plastické hmoty.
Mùeme pøistoupit k propojení kabely. Nejprve pøipojíme napájecí transformátor. Ten by mìl být v toroidním
provedení, aby se omezilo magnetické vyzaøování. Vechny propoje vedeme ohebnými lanky o vnitøním prùøezu
0,5 mm 2 , mimo vedení pro spínání
vstupních relé, pro která pouijeme
svaøeného svazku esti kablíkù pouívaných v poèítaèové technice. Skøíò
pøístroje je nutné pøipojit k zemní svorce
z bezpeènostních dùvodù a pro dosaení lepího odstínìní pøed ruivými
signály. Po pøipojení transformátoru
pøekontrolujeme výstupní napìtí na
jednotlivých stabilizátorech. Pokud
je ve v poøádku, propojíme nejprve
vechny nulové svorky stabilizátorù a
ochranného obvodu.

Tady pozor!!! Po kadém zapnutí
je tøeba poèkat, a se dostateènì vybijí kondenzátory ve stabilizátorech pøes
vybíjecí odpory - to je dùleité zejména u napìtí 330 V, které mùe být velmi nebezpeèné. Napìtí na výstupu radìji vdy pøekontrolujte voltmetrem,
ne budete v práci pokraèovat. Po jejich propojení zapojíme havení elektronek a vyzkouíme, zda haví. Kabely napájecích napìtí 330 V vedeme
k jednotlivým deskám vdy tak, e
pevnì zkroutíme obì íly k sobì, aby
se omezila indukce ruivých signálù.
Protoe jsou pouity dva napájecí
zdroje a jednotlivé kanály mají své samostatné desky, je vdy nutné správnì
propojit nulové svorky (pracovní zemì),
aby se zamezilo vzniku zemních smyèek a tím zvýenému základnímu brumu. Vìtinou bývá výhodnìjí spojit
vechny zemì pouze v jednom místì,
nìkdy se vak ukazuje lepí ta varianta, kdy se zemì propojí na více místech (u vstupù signálu, u vstupu napájecích napìtí, na desce zdrojù atd.).
Protoe je vak èasto výsledek ovlivnìn i konkrétní stavbou skøínì, berte
tuto èást jako vodítko k dosaení potøebného cíle.
Dále kompletnì pøipojíme ochranný obvod i s relé a vyzkouíme, zda
sepnou po asi 90 sekundách. Propoj
výstupu k ochranì (VL + VR) vedeme
stínìným nf kabelem. Nakonec propojíme signálové cesty (také stínìným nf
kabelem - tady se velmi osvìdèil bìný 6 mm kabel pro muzikanty od fy
PROEL) od desky vstupù pøes potenciometr hlasitosti k deskám zesilovaèù, výstupní signál na výstupní konektory a výstup pro sluchátka, zapojení
signálových cest do a z korekèního
zesilovaèe. Také pøipojíme diody LED,
jedna indikuje zapnutí pøístroje a havení elektronek a druhá sepnutí výstupních relé (viz obr. 2).
Pøedzesilovaè je tímto pøipraven
k provozu. Po sepnutí výstupního relé
by se nemìl z reproduktorù ozývat
zvýený brum pøi zaøazeném linkovém
vstupu. Pouze pøi pøepnutí na korekèní pøedzesilovaè se odstup ruivých
signálù zhorí, nemìl by vak dosahovat výraznì ruivých hodnot. Pokud
se objevuje výrazný brum, je tøeba
upravit propojení pracovní zemì tak,
aby brum témìø zcela zmizel a ozýval
se pouze um.

Pouití pøedzesilovaèe
a jeho modifikace
Pøedzesilovaè pouijeme hlavnì ve
velmi kvalitních aparaturách domácího hifi jako pøedzesilovaè pro polovodièový výkonový zesilovaè. Tady je
jeho pøínos jasnì nejvìtí. Koncové
zesilovaèe dosahují v mnoha pøípadech velmi sluných výsledkù a jejich
zvuk výraznì znehodnocují právì nepovedené pøedzesilovaèe. Pro elektronkové zesilovaèe, které jsou vìtinou koncipovány tak, e na vstupu je
potenciometr hlasitosti a za ním ji
následuje vlastní výkonový zesilovaè,
nemá tento pøedzesilovaè vìtinou
ádný pøínos. Pouze v pøípadì, e potøebujeme budit vzdálené monobloky,

je tento pøedzesilovaè správnou volbou. I s kabely dlouhými 10 m zùstává
zvuk nezhorený, pouze mohou nepatrnì ubývat výky.
Jako u vech velmi kvalitních pøístrojù se mùe nìkdy jevit zvuk tohoto
pøedzesilovaèe jako s ponìkud mením objemem basù a a agresivním
podáním zvukového projevu. To vak
mluví spíe o horí kvalitì pouitých
soustav nebo spíe ve vìtinì pøípadù o nedostateèném zatlumení poslechové místnosti.
Zvukové kvality tohoto pøedzesilovaèe jsou opravdu skvìlé a myslím si,
e jen málokdo je opravdu zcela bezezbytku vyuije. I s relativnì levnými
koncovými zesilovaèi mùete dosáhnout podstatného zlepení zvuku, zejména co se týèe prostorového podání, celkové srozumitelnosti a hlavnì
dynamického rozsahu, který bývá s bìnými polovodièovými pøedzesilovaèi
alostný.
Pokud by vám vyhovoval ponìkud
teplejí zvuk, je moné zvìtit C4 a
na pùvodní velikost 2,2 µF, zhorí
se vak podání prostoru a detailnost
(zvìtuje se zkreslení).
Pro vae potøeby pochopitelnì není
nutné stavìt pøedzesilovaè celý, ale
mùete pouít pouze jeho linkovou
èást nebo pouze korekèní pøedzesilovaè pro MM pøenosku. V tomto pøípadì lze pouít transformátor s meními
výstupními proudy sekundárních napìtí - 15 V/1 A, 270 V/0,1 A.

Pouitá literatura
[1] Röhren-Preamp. Elektor 6 a 9/2000.
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Seznam souèástek
Pøedzesilovaè (jeden kanál)

Rezistory (metalizované 0,6 W/1 %)
R1, R10
680 kΩ
R2
1,8 kΩ
R3
10 kΩ
R4
33 kΩ
R5
2,2 kΩ
R6
150 kΩ/2 W, 5 %
R7
470 kΩ/2 W, 5 %
R8
2,7 kΩ
R9
8,2 kΩ
R11
150 Ω
R12
270 Ω
R13
22 kΩ/2 W, 5 %
R14
150 Ω/2 W, 5 %
R15 a R19
18 kΩ/2 W, 5 %
R20
470 kΩ
Kondenzátory (radiální)
C1
1 µF, MKT 63 V, 5 mm
C2
10 µF/450 V, elyt.
C3
47 µF/50 V, elyt.
C4
0,33 µF/400 V, WIMA MKS 4
C5, C6
4,7 µF/400 V, MKP 382
C7, C8
22 µF/450 V, elyt.
C9
47 µF/450 V, elyt.
Ostatní souèástky
E1
ECL86
Re5, Re6
Omron G5V1-12V
objímka NOVAL do desky s plonými spoji

Deska vstupù (pro oba kanály)

R21 a R24, R21a a R24a
220 kΩ
D1, D2, D3, D4
1N4148
Re1 a Re4, Re1a a Re4a
S1A12-1K
(jaz. relé, 1x spín., 12 V, 1 kΩ, 5 mm rozteèe)
S1 pøepínaè, 4 polohy
Konektor cinch na panel, 10 nebo 12 ks
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Zesilovaè pro MM pøenosku
(jeden kanál)

Rezistory (metalizované 0,6 W/1 %)
R1
47 kΩ
R2, R9
1,5 kΩ
R3, R5
220 kΩ/2 W, 5 %
R4
4,7 kΩ
R6
8,2 kΩ
R7
680 kΩ
R8
560 Ω
R10
22 kΩ/2 W, 5 %
R11
1,2 MΩ
R12
68 kΩ
R13
270 Ω/2 W, 5 %
R14 a R18
47 kΩ/2 W, 5 %
Kondenzátory (radiální)
C1
100 pF, ker.
C2
220 pF, ker.
C3
330 pF, ker.
C4
470 pF, ker.
C5
0,33 (0,22) µF/100 V, MKT, MKP
C6, C10
47 µF/450 V, elyt.
C7
0,33 µF/400 V, WIMA MKS 4
C8, C9
220 µF/50 V, elyt.
C11
22 µF/450 V, elyt.
C12, C13 3,3 nF, MKT, MKP, styr. (min. 100 V) 2,5 %
C14
1 nF, MKT, MKP, styroflex (min. 100V) 2,5 %
C15
1,5 nF, MKT, MKP, styroflex (min. 100V) 2,5 %
Ostatní souèástky
E2
ECL86
objímka NOVAL do desky s plonými spoji

Deska zdrojù a ochran

Rezistory (metalizované 0,6 W/1 %)
R1, R2
33 kΩ
R3, R4, R7, R8
100 kΩ
R5, R6, R19, R20
R27, R28, R31, R32
1 kΩ
R9, R10, R16
10 kΩ
R11, R12
4,7 kΩ
R13, R14, R15
15 kΩ
R17
22 kΩ
R18
10 Ω
R21 a R24
220 Ω/2 W, 5 %
R25, R26
10 kΩ/2 W, 5 %
R29, R30
6,8 Ω/2 W, 5 %
R33, R34
150 kΩ/2 W, 5 %
Kondenzátory (radiální)
C1
47 µF/16 V, elyt.
C2
4,7 µF/50 V, elyt.
C3
1000 µF/16 V, elyt.
C4, C5
330 nF, MKT, 63 V, 5 mm
C6, C7
1 µF, MKT, 63 V, 5 mm
C8
2200 µF/35 V, elyt.
C9, C10
100 nF/40 V, ker., MKT, 5 mm
C11
100 µF/35 V, elyt.
C12 a C15
47 µF/450 V, elyt.
C16 a C19
22 µF/450 V, elyt.
Polovodièové souèástky
D1, D2
BAT43
D3, D4
12 V/1,3 W
D5 a D9, D11
1N4148
D10
KBU8 mùstek -~~+
D12, D13
B500C1500 mùstek -~+~
D14 a D19
110 V/1,3 W
D20, D21
18 V/1,3 W
T1 a T5, T10, T11
BC546B
T6, T7
BD139-16
T8, T9
BUZ90A
IC1
4020
IC2
4023
IC3
78S12, TO 220
Ostatní souèástky
Drák pojistek do desky s plo. spoji, 4 ks
Trubièková pojiska pomalá, 400 mA, 2 ks
Trubièková pojiska pomalá, 800 mA, 1 ks
Chladiè V7495E (GES electronics), 1 ks
Podloky pod tranzistory TO 220, 3 ks
Izolované prùchodky pod roubky, 3 ks
Spínaè dvoupólový 250 V/3 A AC, 1 ks
Síový konektor s poj. pouzdrem EURO, 1 ks
Transformátor, 1 ks, pr. vinutí 230 V, sek.
vinutí: 270 V/0,15 A; 270 V/0,15 A; 15 V/2 A

Pøípadné dotazy ke stavbì: Karel
Rochelt, Rochelt s. r. o., Pøíèná 647,
353 01 Mariánské Láznì, tel.: 0165/
/622 688. Dodáváme také originální
desky s plonými spoji, transformátory, elektronky atd. (viz nae inzerce).

