Jaroslav Vlach

Lampárna

aneb
Co to zkusit s elektronkami?

Praha 2004

Jaroslav Vlach

Lampárna aneb Co to zkusit s elektronkami?
Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována
nebo rozmnoována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána
do informaèního systému nebo pøenáena v jiné formì èi jinými prostøedky.
Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost titìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odkodnìní
na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny.
Vechny registrované nebo jiné obchodní známky pouité v této knize jsou majetkem jejich
vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva.
Vekerá práva vyhrazena.
© Jaroslav Vlach, Praha 2004
© Viktorie Vlachová, Praha 2004  ilustrace
Nakladatelství BEN  technická literatura, Vìínova 5, Praha 10
Jaroslav Vlach: Lampárna aneb Co to zkusit s elektronkami?
BEN  technická literatura, Praha 2004
1. vydání

ISBN 80-7300-091-1

Kniha je urèena iroké technické veøejnosti, zaèínajícím i pokroèilým konstruktérùm nízkofrekvenèních zesilovaèù, hudebníkùm, kteøí chtìjí nìco vìdìt
o monostech a konstrukci elektronkových zesilovaèù, i dalím zájemcùm o téma,
které nepatøí v naí literatuøe k nejfrekventovanìjím. Kromì exkurze do historie
popisuje principy elektronek a nízkofrekvenèních elektronkových zesilovaèù, pøináí konstrukci výkonového zesilovaèe a v pøíloze rovnì pøehled parametrù dnes
nejèastìji pouívaných elektronek. Doplnìna je rovnì o odkazy na dalí moné
zdroje informací.

Touto cestou dìkuji pøedevím své sestøe Viktorii Vlachové za spolupráci pøi
vzniku této kníky, svému kolegovi Rolfovi Diringerovi za praktické rady a zkuenosti a dále pak firmám GES-ELECTRONICS z Plznì a JJ Electronic z Èadce
(Slovensko) za poskytnutí aktuálních katalogových údajù a dalích informací.

Autor

O knize (pøed jejím vydáním) napsali a øekli:

Pøedloená kniha je velmi pìknì, struènì a výstinì zpracovanou problematikou, týkající se elektronek. Domnívám se, e samotný název, který byl
mimochodem velmi vhodnì zvolen, ji napovídá, e se bude jednat o zajímavou problematiku a vìøím, e si ji zakoupí velký poèet ètenáøù, a to i tìch, kteøí
se s elektronkami nikdy nesetkali.
Sám jsem elektronky pouíval, i kdy krátce, a dokái si pøedstavit takový
ten správný pocit, kdy se elektronkový zesilovaè rozsvítil a postupnì se
zahøíval. Celý text je vhodnì doplnìn velmi názornými obrázky a je patrný
velmi vøelý vztah autora k dané problematice. Za pozornost stojí i to, e ètenáøùm mohu vøele doporuèit velmi zajímavé odkazy na WWW stránky, uvedené
na konci textové èásti knihy.
I kdy kniha není vyèerpávající, resp. pokrývající vechny aspekty této problematiky, jedná se o ucelenou, pøehlednì a poutavì zpracovanou oblast.

Ing. Jiøí Hozman

Koneènì v této zemi vychází publikace, která souhrnì a jasnì objasòuje
základy elektronkových audio zesilovaèù. Tato publikace ulehèí ivot pøi vyhledávání a ovìøování informací o technologii, kterou mladí generace nemá
zaitou ani ze kol, nato z výrobní praxe. Zájemci o elektronky ji nebudou
muset být zcela odkázáni na polité kníky se zaloutlými strankami nevalného
zápachu z obdobnì naoderovaných bazarù a antikvariátù.
Pøeji tímto této knize, aby brzy obdrela èetné sourozence a rozíøila tak
rodinku naich oblíbených publikací v naich odborných knihovnièkách, kde
se tak rádi a neustále hrabeme (k nekoneèné radosti naich manelek a pøíbuzných), protoe, upøímnì øeèeno, kdo si to má vechno pamatovat  kdy
od toho jsou kníky !!!

Mgr. Filip Robovski
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Pár bláznù je opìvuje, zatímco ti normální nechápou a koukají na ty
blázny skrz prsty. Patøím k tìm prvním. A coe to opìvuji? Vìc tak prostou a
pøitom tak sloitou, nádherný klenot, bez nìj by nebylo rádia ani televize 
elektronku. Proto jsem autorovi i nakladateli vdìèný za to, e po dlouhé dobì
vyla kniha, která má anci alespoò z nìkolika tìch normálních udìlat ty
pravé blázny, vysvìtlit jim, e elektronka jetì zdaleka nepatøí na smetitì
dìjin.
Elektronka je nejen zázrak techniky, ale i náramnì krásná vìc. Pár dùmyslnì pomotaných drátkù, kousek plíku, to celé umnì naaranované ve
sklenìné vitrince doplnìné sluivým zrcátkem getru... a boe, ono to hraje,
ono to zpívá! Za mnohé vdìèíme elektronkám, bez nich by nebyly vymoenosti moderní elektroniky vùbec myslitelné. Snad tato kniha pomùe v tom,
aby lesk sklenìných banìk a oranový svit katod v novém tisíciletí nezmizel
z tohoto svìta...

Petr Svoboda

Budi tato kniha také impulzem pro ty, kteøí se problematikou elektronek
zabývají a kteøí se sepsáním svých poznatkù a zkueností jetì otálejí.
Napø. v sousedním Nìmecku také vycházejí knihy na problematiku elektronek pro irí odbornou veøejnost. Avak tato kniha je svojí pouitelností pro
praxi znaènì pøevyuje. Mohu to potvrdit, nebo jsem dvì nìmecká nakladatelství v èervenci 2003 osobnì navtívil.

Libor Kubica
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ÚVOD
Moná se Vám u nìkdy stalo, e Vás nìkdo poslal hledat odpovìï na vá
dotaz do lampárny na nádraí. Lampy, nebo technicky lépe elektronky, byly (a jak
lze nejen v této kníce zjistit, dosud jsou) elektronickými prvky, které do znaèné
míry zmìnily postavení a význam elektrotechniky a elektroniky v prùbìhu první
poloviny 20. století. Od padesátých let jejich význam postupnì slábnul, prakticky
na vìtinì pozic byly elektronky postupnì nahrazovány novými prvky polovodièovými. Avak stále se najdou fandové, milovníci starých nebo klasických øeení,
sbìratelé èi muzikanti, kteøí na elektronky nedají dopustit. Jestlie ve vìtinì elektronických zaøízení se nelze vracet k pøekonaným øeením, tak zrovna v oblasti
profesionálních i amatérských nízkofrekvenèních zesilovaèù pro hudební nástroje
(zejména kytary) se stále èastìji objevují konstrukce výkonových nízkofrekvenèních zesilovaèù osazených elektronkami. Tato zaøízení nacházejí uplatnìní
pøedevím pro svùj charakteristický zvuk, který tranzistorový zesilovaè nedokáe
nahradit. Øada svìtových výrobcù profesionálních nízkofrekvenèních zaøízení nabízí takové zesilovaèe v cenových relacích, nad nimi se mnohdy a tají dech.
Pøed tøiceti lety jsme se s tìmito zaøízeními mohli bìnì setkat i v naí technické
literatuøe, dnes se vak po nich slehla zem. Je proto dost moné, e navozené
téma vzbudí u nìkoho rozpaky, u nìkoho tiché nostalgické vzpomínky, u nìkoho
vak i pobídku ke konstrukci a výrobì takového zaøízení. V kadém pøípadì: není
to krásný pohled na elektronku jako na výtvor lidského umu?
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ZÁVÌR

V úvodu jsme se podivili nad jedním z výtvorù lidského umu  nad elektronkou.
Po pøeètení této kníky u snad mnozí z nás alespoò tuí, e jde opravdu o významnou historickou stopu v dìjinách vývoje techniky. Moná, e nìkteøí z nás se
nechali inspirovat a postavili si elektronkový zesilovaè a nyní se kochají jeho vlastnostmi, nebo bádají nad monostmi jeho dalího vylepení. Vìøte nebo ne, je to
cesta nekoneèná.
Autoøi
V Jablonci nad Nisou, bøezen 2004

76

JAROSLAV VLACH: LAMPÁRNA

A

