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TIIVISTELMÄ 

Tämä työ antaa katsauksen radioputkitekniikan nykyisiin oppimateriaaleihin, tarjoaa 

kevyen teoriakatsauksen putkivahvistintekniikkaan sekä analysoi valmiin SE/84 

Braychera -putkivahvistimen kytkentää. Teoriaosuus on rajattu kattamaan vain 

esimerkkikytkennässä käytetyt tekniikat. Kytkennän analysointi painottuu etuasteen 

analysointiin, ja siitä analysoidaan jännitevahvistus, toimintapiste sekä ylä- ja 

alarajataajuudet. Työssä huomattiin, että putkitekniikan aikakaudella käytettyjä 

teorioita käytetään edelleen transistorivahvistimien kanssa. 
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ABSTRACT 

This work provides an overview of current learning materials in radio tube technology, 

provides a brief theoretical overview of tube amplifier principles, and analyzes the circuit 

of SE/84 Braychera tube amplifier. The theoretical part of the work is limited to cover 

only the techniques used in the example circuit. The analysis of the circuit focuses on the 

preamplifier, and it covers the voltage gain, the operating point and the upper and lower 

limit frequencies. It was also noticed that many theorems that were used with tube  

amplifiers are still being used with transistor amplifiers. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

 

A Vahvistus 

BJT Bipolar junction transistor 
CAK Anodin ja katodin välinen kapasitanssi 

CGA Hilan ja anodin välinen kapasitanssi 

CGK Hilan ja katodin välinen kapasitanssi 
CK Katodikondensaattori 

Gm Siirtokonduktanssi 

IA Anodivirta 
IG Hilavirta 

ra Anodiresistanssi 

RA Anodivastus 
RG Hilavastus 

RK Katodivastus 

VA Anodijännite 
VAK Anodin ja katodin välinen jännite 

VG Hilajännite 

VGK Hilan ja katodin välinen jännite 
Vin Sisään menevän signaalin amplitudi 

Vout Ulos tulevan signaalin amplitudi 

 
µ Vahvistuskerroin 

 

 
 



 

1 JOHDANTO 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tarjota katsaus nykyisiin radioputkitekniikan 

oppimateriaaleihin sekä analysoida valmiin SE/84 Braychera putkivahvistimen kytkentä.  

Koska putkivahvistintekniikka on kokonaisuudessaan hyvin laaja aihe, työssä käsiteltävä teoria 
on rajattu kattamaan alueet, joita tarvitaan SE/84 Braycheran kytkennän analysoinnissa. Työ 

kattaa siten yhteiskatodivahvistusasteen käytön sekä etu- että single-ended-pääteasteessa. 

Virtalähteen analysointi on rajattu työn ulkopuolelle. 
SE/84 Braychera on Mikko Kutvosen suunnittelema HIFI-stereovahvistin, jota myydään 

rakennussarjana. Vahvistin sisältää kaksi vahvistusastetta: ECC81 putkella toteutetun 

yhteiskatodivahvistinasteen sekä EL84 putkella toteutetun single-ended pääteasteen. 
Vahvistimen kytkennän analysointi on rajattu asteiden biasointeihin, vahvistukseen sekä ylä- ja 

alarajataajuuksien analysointiin. 

Vaikka puolijohdekomponentit ovat nykyisin syrjäyttäneet miltei kokonaan vahvistinputk i in 
pohjautuvat laitteet, käytetään vahvistinputkia edelleen laajalti HiFi- ja kitaravahvistimissa 

sekä studioissa käytettävissä äänen prosessointilaitteissa. Syitä tähän ovat mm. putkien 

tuottama musikaalisempi särö verrattuna puolijohdekomponentteihin. [1] 
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2 ELEKTRONIPUTKEN TOIMINTA 

2.1 Putkityypit 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi putken toimintaa ja käsitellään eri putkityyppejä. Putkien 
nimitys muodostuu putkessa käytettävien elektrodien määrästä: diodissa on kaksi elektrodia, 
triodissa kolme ja pentodissa viisi. 

 
2.1.1 Diodi 

Yksinkertaisin elektroniputki on diodi. Diodi koostuu vähintään kahdesta elektrodista, katodista 
ja anodista, jotka sijaitsevat tyhjiössä. Kun katodia lämmitetään (luku 2.2), se alkaa 
emittoimaan elektroneja ja synnyttää ympärilleen elektronipilven. Mikäli anodi on 
positiivisemmassa potentiaalissa kuin katodi, se alkaa vetämään elektroneja puoleensa. Näin 
anodin ja katodin välille syntyy sähkövirta, jonka suunta on anodilta katodille. Tästä virrasta 
käytetään termiä anodivirta IA. Anodivirta on verrannollinen anodin ja katodin väliseen 
jännitteeseen VAK. Diodia käytetään muun muassa sähkövirran tasasuuntaamiseen. 

 
 

2.1.2 Triodi 

Jotta elektroniputkea voidaan käyttää vahvistimena, pitää putkeen lisätä kolmas elektrodi 
nimeltään ohjaushila. Ohjaushila on sijoitettu lähelle katodia ja on rakenteeltaan harvahko, jotta 
elektronit läpäisisivät hilan eivätkä osuisi siihen. Ohjaushilalle voidaan viedä negatiivinen 
jännite suhteessa katodiin, jolloin hilan muodostama sähkökenttä jarruttaa katodilta lähteviä 
elektroneja. Nyt anodivirran suuruutta voidaan ohjata ilman anodijännitteen muutosta [2]. 
Tässä suhteessa elektroniputki eroaa puolijohdetransistoreista: putken biasoinnilla lepovirtaa 
rajoitetaan, toisin kuin esimerkiksi BJT-transistorissa, jossa biasoinnilla transistori saatetaan 
johtavaan tilaan [3]. Mikäli ohjaushilalla on riittävän negatiivinen jännite, elektronien virta 
katodilta anodille katkeaa. Tätä tilannetta sanotaan cut-off-tilaksi. Mikäli hilan jännite on nolla, 
triodi käyttäytyy kuin diodi. Triodeja ovat muun muassa ECC83 ja ECC81 putket, joita 
käytetään vahvistimien etuasteissa. Kuvassa 1. on esitelty triodin piirikaaviosymboli sekä sen 
elektrodit. 
 

 
 

Kuva 1. Epäsuorasti hehkutetun triodin piirikaaviosymboli sekä nimetyt elektrodit. Normaalis t i 
piirikaavioissa hehkulanka on jätetty piirtämättä selkeyden vuoksi, koska sillä ei ole vaikutus ta 
signaalin kulkuun kytkennässä. 
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2.1.2.1 Ominaiskäyrästöt  

Putkien ominaiskäyrästöistä saadaan paljon tietoa putken käyttäytymisestä, ja ne ovat oleellis ia 
työkaluja vahvistinastetta suunnitellessa. Käytetyimmät putkien ominaiskäyrästöt ovat anodin 

ominaiskäyrästö sekä ohjaushilan ominaiskäyrästö. Ohjaushilan ominaiskäyrästö (Kuva 2. 

vasen kuvaaja) kuvaa anodivirran muutosta eri ohjaushilajännitteen arvoilla, kun muut 
elektrodit ovat vakiopotentiaalissa. Kuvassa 2 olevassa esimerkissä on kolme eri käyrää eri 

anodijännitteillä. 

Anodin ominaiskäyrästö (Kuva 2. oikea kuvaaja) kuvaa anodivirran muutosta eri 
anodijännitteen arvoilla, kun muut elektrodit ovat vakiopotentiaalissa. Kuvan 2 esimerkissä 

tämä on toteutettu seitsemällä eri ohjaushilajännitteellä. Anodin ominaiskäyrästöön on lisäksi 

piirretty putken maksimi anoditehohäviö, joka putkella ei saa ylittyä. Kuvaajat näyttävät 
periaatteessa saman datan hieman eri muodossa. [2] [4] 

 

 

 
Kuva 2. ECC81 triodin ohjaushilan ja anodin ominaiskäyrästöt.  

 

 
2.1.2.2 Putkiparametrit 

Putkiparametrit kuvaavat putken toimintaa tietyssä toimintapisteessä, ja parametrien arvot 
vaihtelevat eri toimintapisteiden välillä. Putkiparametreistä yleisimmät ovat siirtokonduktanss i 

gm, anodiresistanssi ra sekä vahvistuskerroin µ. Siirtokonduktanssi kuvaa anodivirran 

muutoksen suhdetta sitä vastaavaan hilajännitteen muutokseen, kun anodijännite VA pysyy 
vakiona. Siirtokonduktanssin kaava on 

 

 gm =
∂IA

∂VG
≈

ΔIA

ΔVG
 (1) 
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jossa ΔIA on anodivirran muutos ja ΔVG hilajännitteen muutos.  Siirtokonduktanssin yksikkö 

on S (siemens). 

Anodiresistanssi 𝑟𝑎 voidaan määrittää, koska tiettyä anodijännitteen muutosta vastaa tietty 
anodivirran muutos. Anodiresistanssi on 

 

 ra =
∂VA

∂IA
≈

ΔVA

ΔIA
 (2) 

 
jossa ΔVA on anodijännitteen muutos ja ΔIA anodivirran muutos, kun hilajännite VG pysyy 

vakiona. Anodiresistanssin yksikkö on Ω (ohmi). 

Vahvistuskerroin µ kuvaa hilan ja anodin suhteellista vaikutusta anodivirtaan, eli miten 
paljon enemmän hilajännite vaikuttaa anodivirtaan mitä anodijännite. Vahvistuskerto imen 

määritelmä on 

 

 µ =
∂IA/∂VG

∂IA/∂VA
=

∂VA

∂VG
≈

ΔVA

ΔVG
 (3) 

 
jossa ΔVA on anodijännitteen muutos ja ΔVG on hilajännitteen muutos.  Vahvistuskerto imen 

yksikkö on V/V. 

Putkiparametrien väliset yhteydet ovat: 
 

 µ = gm × ra  (4) 

 

eli mikäli tiedetään kaksi parametriä, voidaan niistä helposti laskea kolmas. [2] 
 

 
2.1.2.3 Parasiittiset kapasitanssit 

Kuten kaikilla reaalisilla komponenteilla, myös triodilla on parasiittisiä ominaisuuksia. Koska 

kahden eristeellä erotetun johtimen välille muodostuu aina kapasitanssia, myös triodin 
elektrodien välille muodostuu kapasitansseja. Anodin ja hilan välille muodostuu kapasitanssi 

CGA ja hilan ja katodin välille kapasitanssi CGK. Nämä ovat nähtävissä kuvassa 3. Myös anodin 

ja katodin välille muodostuu kapasitanssi CAK. 
Koska triodi toimii jännitevahvistimena, vahvistusasteen yli olevat kapasitanssit kokevat 

Miller-efektin. Tällainen kapasitanssi on anodin ja hilan välinen kapasitanssi CGA. Triodin tulon 

puolelle kapasitanssi näkyy kokonaisuudessaan (1+A) -kertaisena, jossa A on asteen vahvis t us. 
Lähdön puolelta tarkastellessa kapasitanssi CGA näkyy (1–1/A) -kertaisena. [4][5] 
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Kuva 3. Triodin sisäiset kapasitanssit sekä sisäänmenovastus sisäänmenosta tarkasteltuna. 

Yleensä Miller-efektin kokeva CGA on dominoiva kapasitanssi. Anodin ja katodin välistä 
kapasitanssia CAK ei ole merkitty tähän kuvaan. [5] 

 

 
2.1.3 Pentodi 

Triodin toiminta korkeilla taajuuksilla on rajoittunut sen parasiittisten kapasitanssien takia. Tätä 
ongelmaa ratkaisemaan kehitettiin tetrodi, jossa ohjaushilan ja anodin väliin laitetaan yksi hila 

lisää, ns. suojahila. Suojahilan tarkoituksena on suojata anodia elektrostaattisesti ohjaushilas ta, 

ja siten saada anodin ja ohjaushilan välistä kapasitanssia huomattavasti pienemmäksi. Tetrodin 
ongelmaksi muodostuu kuitenkin anodin sekundaarinen emissio, eli elektronin osuessa anodille 

anodi emissioi yhden tai useamman elektronin, jotka päätyvät suojahilalle ja aiheuttavat 

suojahilavirtaa. Tämä rajoittaa tetrodin toiminta-aluetta, sillä suojahilan jännite pitää olla 
selkeästi anodijännitettä matalampi sekundaarisen emission minimoimiseksi 

Sekundaarisen emission pienentämiseksi tetrodiin lisättiin vielä kolmas hila, nimeltään 

jarruhila. Jarruhila sijaitsee anodin ja suojahilan välissä. Pentodia käytetään usein niin, että 
suojahilalla on jokin positiivinen vakiojännite, ja jarruhila kytketään katodiin. Monissa putkissa 

kytkentä katodiin on tehty jo putken sisällä. Nyt sekundaarisen emission tapahtuessa katodiin 

kytketty jarruhila palauttaa irronneita elektroneja takaisin anodille, jolloin ne eivät pääse 
suojahilalle ja aiheuta suojahilavirtaa. Suojahilalle kuitenkin osuu elektroneja, jotka aiheuttavat 

suojahilavirtaa. Tämä pitää ottaa huomioon pentodin toimintapistettä valitessa, sillä katodivirta 

on nyt anodivirran ja suojahilavirran summa. Mikäli suojahila kytketään suoraan 
anodijännitteeseen, pentodi toimii triodina. Jarruhila lisää myös elektrostaattista suojausta 

anodin ja ohjaushilan välillä pienentäen parasiittisiä kapasitansseja vielä entisestään. Kuvassa 

4 on esitelty pentodin piirikaaviosymboli sekä nimetty sen eri elektrodit. SE/84 Brachycerassa 
pääteasteessa on audiotaajuuksille tarkoitettu pentodi EL84, jonka CGA kapasitanssi on 0,6 pF, 

kun taas ECC81 triodissa vastaava kapasitanssi on 1,6 pF. RF-käyttöön suunnitelluissa 

pentodeissa kyseinen kapasitanssi on vielä pienempi. Nämä arvot löytyvät putkien datalehdistä, 
jotka ovat liitteenä 3 ja 4. [2][6]  
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Kuva 4. Epäsuorasti hehkutetun pentodin piirikaaviosymboli sekä nimetyt elektrodit. Monessa 
pentodityypissä jarruhila on kytketty katodiin jo putken sisällä. 
 
 

2.1.3.1 Ominaiskäyrästöt  

Kuvassa 5 on esitetty EL84 pentodin ominaiskäyrästöt. Käyrästöistä huomataan, että pentodissa 
anodivirta on paljon vähemmän riippuvainen anodijännitteestä mitä triodissa. Tämä näkyy 
käyrästössä miltei vaakasuorina kuvaajina anodivirralla ja mahdollistaa hyvin suuren 
anodiresistanssin ja vahvistuksen. [2] 

Erona triodin ominaiskäyrästöihin on, että mukana on myös suojahilan jännite. Kuvan 5 
ohjaushilan käyrästössä on annettu kaksi eri kuvaajaa, joissa molemmissa on sama anodijännite, 
mutta eri suojahilajännitteet. Anodikäyrästössä on annettu kuvaajat vain yhdellä 
suojahilajännitteen arvolla.  

 

 
Kuva 5. EL84 pentodin ohjaushilan ja anodin ominaiskäyrästöt. 
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2.2 Hehkutus 

Jotta katodi alkaa emittoimaan elektroneja, sen täytyy saavuttaa riittävän korkea lämpötila. 

Tämä lämpötila on sidonnainen katodin valmistusmateriaaliin, joka vaihtelee materiaa lin 
mukaan 600–2200 °C välillä. Putken käyttölämpötilan saavuttamiseksi putkea hehkutetaan. 

Hehkutuksen toteuttamiseen on kaksi vaihtoehtoa: katodin suora- ja epäsuora hehkutus. 

Suorassa hehkutuksessa katodi ja hehkulanka ovat yksi elektrodi, eli hehkulanka toimii 
katodina ja emittoi elektroneja. Suoran hehkutuksen ongelma on, että hehkutukseen käytetty 

vaihtovirta aiheuttaa kytkentään kuultavaa hurinaa, jonka taajuus on kaksinkertainen suhteessa 

käytettyyn hehkutusvirtaan. Hurinaongelmasta päästään eroon käyttämällä epäsuoraa 
hehkutusta. 

Epäsuorassa hehkutuksessa katodi ja hehkulanka ovat erilliset elektrodit, jotka ovat eristetty 

toisistaan. Hehkulanka on sijoitettu katodin sisälle. Epäsuoran hehkutuksen huonoja puolia on, 
että hehkulangan lämpötila pitää olla korkeampi, jotta katodi saavuttaa oikean lämpötilan. 

Tämä on kuitenkin verrattain pieni ongelma hurinaan verrattuna. Epäsuoraan hehkutettuja 

putkia on mahdollista hehkuttaa myös tasavirralla, jolloin hurinaongelmasta pääsee totaalises t i 
eroon.  

Esimerkkivahvistimessa käytetyt putket EL84 ja ECC81 ovat epäsuorasti hehkutettuja 

putkia. EL84 hehkujännite on 6,3 V ja -virta 760 mA. ECC81 putkessa on kaksi 6,3 V 
hehkulankaa, jotka voidaan kytkeä sarjaan tai rinnan, ja siten putkea voi hehkuttaa joko 6,3 V 

tai 12,6 V jännitteellä. 6,3 V jännitteellä hehkuttaessa hehkuvirta on 300 mA. 

Kytkentäkaavioissa putkien hehkulangat on yleensä jätetty merkitsemättä kytkentäkaavion 
selkeyden vuoksi, mutta niiden olemassaolosta täytyy olla tietoinen. [2] 

 

 
2.3 Biasointi 

Biasoinnilla tarkoitetaan putken anodilepovirran asettamista johonkin arvoon, joka määrittää 
putken toimintapisteen. Biasoinnissa putken hilalle tuodaan negatiivinen jännite suhteessa 

katodiin, jolloin putken läpi kulkevaa virtaa rajoitetaan. Biasointi toteutetaan asettamalla 

jännite VGK haluttuun arvoon, joka saadaan yleensä anodin ominaiskäyrästöä ja 
kuormitussuoraa käyttämällä siten, että luetaan valitun hilajännitteen ja kuormitussuoran 

leikkauspiste. 

Biasoinnin käytännön toteuttamiseen on useita eri tapoja. Kiinteäbiasoinnissa (fixed-bias) 
hilalle tuodaan negatiivinen jännite, joka ei ole riippuvainen putken anodivirrasta. Negatiivisen 

jännitteen toteuttamiseen on useita eri keinoja, joita ei käsitellä tässä työssä. 

Katodibiasoinnissa hilajännite VGK asetetaan katodivastuksella RK. Katodivastus aiheuttaa 
jännitehäviön, jolloin katodi nousee korkeampaan potentiaaliin kuin maa. Hila yhdistetään 

maihin vastuksen RG kautta. Koska hilavirta on tyypillisesti hyvin pieni, hilan potentiaali on 

sama maan kanssa. Katodibiasoinnissa hilalle ei siis muodostu negatiivista jännitettä, mutta se 
on negatiivinen suhteessa katodiin. Katodikondensaattoria CK käytetään katodivastuksen 

ohitukseen AC-signaaleille. Kuvassa 6. on fixed- ja katodibiasointimenetelmien toteutukset 

käytännössä. 
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a) Kiinteäbiasointi    b) Katodibiasointi 

 

Kuva 6. Yleisimmin käytössä olevat biasointimenetelmät. 
 

Oletetaan, että hilavirta on todella pieni, jolloin hilavastuksen yli ei muodostu jännitehäviö tä. 

Ohjaushilajännitteeksi VGK saadaan 
 

 VGK = −RKIA − RGIG ≈ −RKIA (5) 

 
jossa RG on hilavastuksen arvo, IG on hilavirta, RK on katodivastuksen arvo ja IA on halutussa 

toimintapisteessä olevan anodivirran arvo. RK mitoitetaan lukemalla kuormitussuoralta sopiva 

toimintapiste, josta saadaan anodivirran IA ja hilajännitteen VGK arvot. [4] 
 

 
2.4 Yhteiskatodivahvistin 

 Kuvassa 7 on kuvattu katodibiasoitu yhteiskatodivahvistimen kytkentä. Yhteiskatodivahvis t in 

on eräs yleisimmin käytetyistä vahvistinkytkennöistä, ja esimerkkivahvistimessa se on käytössä 
sekä etu- että pääteasteessa. Yhteiskatodivahvistin on invertoiva eli kääntävä vahvistusaste, eli 

hilajännitteen noustessa anodijännite laskee. Asteen ominaisuuksia on suuri 

sisäänmenoresistanssi, suuri ulostuloresistanssi sekä melko suuri jännitevahvistus.  
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Kuva 7. Katodibiasoitu yhteiskatodivahvistin triodilla toteutettuna. [4] 

 

C1 ja C2 ovat kytkennässä erotuskondensaattoreita, joilla erotetaan eri vahvistusasteet 
toisistaan. Näin eri asteilla voi olla erilaiset DC-toimintapisteet eli biasoinnit, kun 

kondensaattoreiden läpi ei kulje DC-jännite. C1 ja C2 kokoon vaikuttaa niiden kanssa rinnan 

olevat vastukset. Kyseisen RC-kytkennän aikavakio pitää olla sellainen, että sen vaikutus jää 
tarvittavan taajuuskaistan alapuolelle. RA on anodivastus, jolla asetetaan putken läpi kulkeva 

virta. Se toimii myös vahvistinasteen kuormana. RG on grid-leak vastus, jolla katodi asetetaan 

maapotentiaaliin. Grid-leak vastukselle on annettu maksimiarvo putken datalehdessä, ja 
esimerkiksi ECC81:lle se on 1 MΩ. RK on katodivastus, jolla asetetaan putken toimintapiste eli 

biasointi (Luku 2.3). CK on katodikondensaattori, jolla katodivastus ohitetaan AC-signaalilla. 

[5 s.121] 
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Kuva 8. Yhteiskatodivahvistimen piensignaalimalli keskitaajuusalueella. [4] 

 

Kuvassa 8. on esitetty yhteiskatodivahvistimen piensignaalimalli keskitaajuusalueella, kun 
katodivastus on ohitettu kondensaattorilla. Piensignaalimallista nähdään vahvistimen sisään- ja 

ulostuloresistanssit. Sisäänmenoresistanssi RIN = RG ja ulostuloresistanssi ROUT  = ra || RA. [4] 
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3 SE/84 BRACHYCERA KYTKENNÄN ANALYSOINTI 

3.1 Etuaste 

SE/84 Braychyceran etuaste on verrattain yksinkertainen. Etuaste on toteutettu käyttäen 
ECC81-kaksoistriodin yhtä puolikasta. Käytetty kytkentä on katodibiaso itu 

yhteiskatodivahvistin. Koska kyseessä on stereovahvistin, etuasteita on kaksi kappaletta, jotka 

ovat kytkennältään identtisiä. Tämän takia alla olevassa kytkentäkaaviossa komponentt ien 
nimissä on vain parittomia lukuja, sillä parilliset sisaruskomponentit sijaitsevat toisessa 

kanavassa. Kuvassa 9 on SE/84 Braycheran etuaste, ja kokonainen kytkentäkaavio on liitteessä 

1.  
 

 
 

Kuva 9. SE/84 Brachyceran etuasteen kytkentäkaavio. 
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Vastus R1 on kytkennän grid-leak vastus, jonka tarkoitus on syöttää DC-referenssi hila lle. 

Tässä tapauksessa hilan jännite on 0 V, sillä R1 kytketty maihin. Grid-leak vastus määrittää 

myös vahvistusasteen sisäänmenoresistanssin, joka esimerkkitapauksessa on 470 kΩ. Vastus 
R3 on grid-stopper vastus, joka muodostaa alipäästösuodattimen putken sisäisien 

kapasitanssien kanssa. Grid-stopper vastuksen tarkoitus on estää putken mahdollista 

oskillointia [5]. Vastus R5 on etuasteen anodivastus, ja sillä asetetaan putken läpi kulkeva 
suurin mahdollinen anodivirta. Anodivastus toimii myös vahvistinasteen kuormana [5]. Vastus 

R6 on etuasteen katodivastus, jolla asetetaan putken biasointi eli toimintapiste. 

Kondensaattorilla C1 ohitetaan katodivastus AC-signaalilla (vertaa esimerkiksi mosfetil la 
toteutettu yhteislähde-vahvistin).  

 
3.1.1 Toimintapiste 

Halutessa analysoida kytkentää tarkemmin ja selvittäessä putken biasointia, täytyy kytkennä lle 

piirtää kuormitussuora. Kuormitussuora muodostuu käytetystä putkesta, anodivastuksesta sekä 
-jännitteestä. Anodivastus on 47 kΩ ja -jännite 200 V, jolloin vastuksen, ja sarjassa olevan 

putken, läpi kulkeva virta voidaan laskea Ohmin laista, ja se on suurimmillaan  

 

 IA =
VA

RA
=

200  V

47 kΩ
= 4,26 mA (6) 

 
jossa VA on anodijännite sekä RA anodivastus. Nämä arvot voidaan merkitä ECC81 triodin 

ominaiskäyrästöön ja piirtää kuvan 10 mukainen kuormitussuora. Todellisuudessa etuaste 

näkee RA:n rinnalla myös seuraavan asteen sisäänmenoresistanssin, joka tässä tapauksessa on 
330 kΩ. Seuraavan asteen sisäänmenoresistanssi on kuitenkin sen verran suuri, että RA:n ja 

seuraavan asteen sisäänmenovastusta voidaan estimoida RA:na. Huomaamme myös, että 

kuormitussuora on todella etäällä putken maksimi anoditehohäviön kuvaajasta, eli 
vahvistusasteessa ei kulu enempää tehoa, mitä putki pystyisi käsittelemään. 
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Kuva 10. ECC81 anodin ominaiskäyrät, DC-kuormituskuvaaja (sininen viiva) kun RA:n arvolla 

47 kΩ sekä etuasteen toimintapiste (punainen piste). 

 
Suunnitellessa uutta vahvistinastetta kuormituskuvaajalta valittaisiin haluttu toimintapiste, 

jossa toiminta on mahdollisimman lineaarista. Esimerkiksi hilajännitteen arvolla VGK = -2 V 

putken anodijännite olisi 125 V ja anodivirta 1,6 mA. Tästä voitaisiin laskea tarvittavan 
katodivastuksen arvo kaavan 5 mukaan. Nyt tiedossa on kuitenkin vain katodivastuksen arvo  

1,5 kΩ ja haluamme selvittää putken toimintapisteen. Koska katodivastuksen koko vaikuttaa 

putken läpimenevään virtaan ja hilajännitteeseen, teemme valistuneen arvauksen putken 
toimintapisteestä 

 

 RK =
−VGK

IA
=

−(−2,25)V

1,5 mA
= 1500 Ω (7) 

 
Eli hilajännite VGK, ja siten etuasteen toimintapiste, on -2,25 V. Tämä on miltei linjassa myös 

liitteenä olevan jännitekartan kanssa, joka on liitteessä 2. Katodijännitteeksi VK on 

jännitekartassa annettu 2,7 V, jolloin hilan ja katodin välinen suhteellinen jännite VGK 

on -2,7 V. Ensimmäiseksi tulee mieleen, että jännitteet olisi mitattu putkettomasta 

vahvistimesta, jolloin kuormittamaton virtalähde antaa korkeampaa jännitettä. Kuitenkaan 

putkettomasta vahvistimesta ei ole mahdollista mitata katodijännitettä, sillä katodivastuksen 
toinen pää olisi kytkemättä (kelluisi) eikä sen yli siten muodostu jännitehäviö tä. 

Todennäköisempää on, että oikeassa vahvistimessa anodijännite on 50 V korkeampi mitä 

kytkentäkaaviossa merkitty. Jännitekaaviossa anodijännitteeksi onkin merkitty 250 V. Tällöin 
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putken läpi kulkeva virta kasvaa, jolloin putken VGK laskee. Tämä on linjassa myös annetun 

biasjännitteen kanssa. 

 
 

3.1.2 Vahvistus 

Etuasteen jännitevahvistus voidaan nyt lukea kuvassa 10 olevasta kuvaajasta. Kuvaajasta 

luetaan, paljonko anodijännite muuttuu hilajännitteen muuttuessa. Esimerkiksi 1Vpp signaalilla 

hilajännite vaihtelee -2,75 V ja -1,75 V välillä. Vahvistukseksi saadaan 
  

 A =  
ΔVout

ΔVin
=

162  V−115  V

−2,75 V−(−1,75 V)
= −47 V/V (8) 

 

jossa ΔVout on ulostulevan signaalin vaihteluväli ja ΔVin sisään menevän signaa lin 
vaihteluväli. Vahvistuksen etumerkki on negatiivinen, koska yhteiskatodivahvistin on kääntävä 

vahvistin. 

 
 

3.1.3 Ylä- ja alarajataajuudet 

Etuasteen ylärajataajuus muodostuu putken hajakapasitanssien sekä kytkennässä käytettyjen 

vastuksien aiheuttamasta alipäästösuodattimesta. Ylärajataajuuden selvittämiseksi täytyy 

tarkastella vahvistusasteen sisään- ja ulostuloja ja laskea, kumman napataajuus osuu 
alemmaksi.  

Vahvistimen sisäänmenossa meillä on passiivinen alipäästävä RC-suodatin, joka muodostuu 

grid-stopper vastuksesta R3 ja sen rinnalla olevasta grid-leak vastuksesta R1, sekä putken 
parasiittisistä kapasitansseista. Koska grid-leak-vastus on erittäin paljon suurempi kuin grid-

stopper vastus, voidaan vastusten rinnankytkentää approksimoida pelkkänä grid-stopper 

vastuksena. Grid-stopper-vastus etuasteessa on 1 kΩ suuruinen (R3). ECC81:n anodin ja hilan 
välinen kapasitanssi CGA on 1,6 pF ja hilan ja katodin välinen kapasitanssi CGK on 4,6 pF. 

Anodin ja hilan välinen kapasitanssi sijoittuu kytkennässä vahvistusasteen yli, jolloin kyseinen 

kapasitanssi kokee Miller-efektin ja se kertautuu siten kyseisen asteen jännitevahvistuksen A 
verran. Kokonaissisäänmenokapasitanssi on siten 

 

 CIN  =  CGA(1 + A) + CGK = 1,6 pF ∗ (1 + 47) + 4,6 pF = 81,4 pF (9) 
 

Tästä voidaan laskea sisäänmenon napataajuus, joka on: 

 
 

 f−3dB =  
1

2π CinR3
=

1

2π∗81,4 pF∗1000  Ω
= 1,95 MHz (10) 

 

Etuasteen ulostulossa ylärajataajuuteen vaikuttaa Miller efektin kokeva kapasitanssi CGA (nyt 

kapasitanssi on 1-1/A kertainen) sekä anodin ja katodin välinen kapasitanssi CAK. ECC81 
putkella CAK on 0,20 pF. Kapasitanssien kanssa vaikuttaa anodivastus R5, jonka arvo on 47 kΩ. 

Ulostulon kapasitanssi on: 

 

 COUT  =  CGA (1 −
1

A
) + CAK = 1,6 pF ∗ (1 −

1

47
) + 0,20 pF = 1,77 pF (11) 
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Ulostulon napataajuus on: 

 

 f−3dB =  
1

2π Cout R5
=

1

2π∗1,77 pF∗47  kΩ
= 1,91 MHz (12) 

 
Koska molemmat napataajuudet ovat samaa suuruusluokkaa, sekä sisään- että ulostulot 

rajoittavat ylätaajuutta. Ylätaajuus on kuitenkin selvästi audiokaistan ulkopuolella. Pitää 

kuitenkin muistaa, että kytkettäessä signaalilähde vahvistimen sisäänmenoon signaalilähteen 
ulostuloresistanssi tulee sarjaan sisäänmenon kanssa. Tämä laskee sisäänmenon napataajuutta 

alemmaksi riippuen signaalilähteen ulostuloresistanssin koosta. 

 
Alarajataajuuden etuasteessa asettaa katodivastuksen ohituskondensaatto r i. 

Ohituskondensaattori muodostaa katodivastuksen kanssa navan, jonka napataajuus on: 

 

 f−3dB =  
1

2π C1R6
=

1

2π∗220 μF∗1500 Ω
= 0,48 Hz (13) 

 

Ohituskondensaattorin aiheuttama napa on selkeästi audiokaistan ulkopuolella. 

 
 

3.2 Pääteaste 

Kuvassa 11 on SE/84 Brachyceran pääteasteen kytkentäkaavio. Pääteaste on toteutettu käyttäen 

EL84 pentodia. Pääteasteen kytkennän tyyppi on etuasteen tavoin katodibiaso itu 

yhteiskatodivahvistin. Vahvistimen anodikuormana on Hammond 125DSE päätemuunta ja, 
joka on kytketty 5000 Ω kuormaksi. Tämän muuntajan ensiökäämin vastusta DC-jännittee llä 

ei löytynyt valmistajan datalehdestä, mutta saman sarjan 5 W enemmän kestävän muunta jan 

DC vastukseksi on ilmoitettu 103 Ω. Lisäksi pääteasteessa on kuulokeulostulo, joka on 
toteutettu ottamalla kuulokeulostulon signaali suoraan 8 Ω toisiolta. Rinnan on lisäksi kytketty 

100 Ω vastukset, ettei muuntajan toisio joudu koskaan täysin avoimeksi, mikä voisi 

pahimmassa tapauksessa tuhota päätemuuntajan. [7] 
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Kuva 11. SE/84 Brachyceran pääteasteen kytkentäkaavio. 

 

Pääteasteen komponenttien funktiot ovat pitkälti samat mitkä etuasteessakin. Kondensaattori 
C4 on erotuskondensaattori, joka estää etu- ja pääteasteen välisen DC-virran kulkemisen. 

Vastus R9 on grid-leak vastus, joka (kuten etuasteen tapauksessa) yhdistää ohjaushilan 

maapotentiaaliin. Grid-leak vastus määrittää myös pääteasteen sisäänmenoresistanssin, joka 
tässä tapauksessa on 330 kΩ. Vastus R15 on suojahilavastus. Vastus R13 on katodivastus, joka 

määrittää pääteputken toimintapisteen. Kondensaattori C7 on katodivastuksen 

ohituskondensaattori.  
 

 
3.2.1 Alarajataajuus 

Pääteasteen ylä- ja alarajataajuudet muodostuvat kapasitanssien ja vastusten synnyttämis tä 

navoista, jotka tuottavat joko yli- tai alipäästävän vasteen riippuen, onko kapasitanssi signaa lin 
kanssa sarjassa vai signaalin ja maan välillä. Etu- ja pääteasteiden välinen erotuskondensaatto r i 

C4 tuottaa ylipäästävän vasteen, jonka nurkkataajuus saadaan kaavalla: 

 

 f−3dB =  
1

2π C4(R5+R9)
=

1

2π∗100 nF(330 kΩ +47 kΩ )
= 4,22 Hz (14) 

 
Nurkkataajuus on audiokaistan alapuolella. 
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Katodivastuksen ohituskondensaattori aiheuttaa myös navan ja ylipäästävän vasteen. Navan 

taajuus on 

 

 f−3dB =  
1

2π C7R13
=

1

2π∗220  μF∗390 Ω
= 2,41 Hz (15) 

  

Joka on myös audiokaistan alapuolella.  
  



 

 

24 

4 POHDINTA 

Tutustuessa putkitekniikkaan huomattiin, että vaikka putki- ja transistoritekniikan välillä on 

eroja, löytyi niiden väliltä myös huomattavan paljon yhtenäisyyksiä. Esimerkiksi ylä- ja 

alarajataajuuksien analysoinnit olivat miltei identtisiä transistorivahvistimiin verratessa. 
Samoin yhteiskatodikytketty triodivahvistusaste sekä BJT-transistorilla toteutettu 

yhteisemitterivahvistin ovat kytkennältään hyvin läheisiä. Elektroniikkasuunnittelun perusteet 

ja elektroniikkasuunnittelu 1 kurssien suorittamiset antoivatkin paljon eväitä putkitekniikan 
ymmärtämiseen, vaikka kursseilla ei putkitekniikkaa käsiteltykään. Ehkä eniten silmiä avaava 

kokemus tapahtui selaillessa vuonna 1953 julkaistua Radiotron designer’s handbook, 4th 

edition -kirjaa ja huomatessa, että kirjassa käsiteltiin täysin samoja kaavoja ja menetelmiä mitä 
esimerkiksi piiriteorian ja radiotekniikan perusteiden kursseilla. Tämä syvensi ymmärrys tä 

siitä, miten nykyiset monimutkaiset järjestelmätkin loppujen lopuksi rakentuvat tiettyjen 

perusperiaatteiden päälle, jotka on tunnettu jo pitkän aikaa historiassa. Suurimpana erona 
vahvistinasteita suunnitellessa ja analysoidessa transistorivahvistimiin verratessa oli graafisten 

menetelmien (varsinkin anodikäyrästön) käyttö. Uskon tämän juontavan juurensa siihen, että 

putkitekniikan aikaan kaikki laskut laskettiin ilman digitaalisia apuvälineitä, ja graafisten 
menetelmien käyttäminen helpotti laskentaa. Asiaa voisi verrata esimerkiksi Smithin karttaan.  

Pääteasteen analysointi jäi hyvin pintapuoliseksi, sillä triodivahvistusasteen vaihtuminen 

pentodivahvistusasteeksi sekä resistiivisen kuorman muuttuminen muuntajasovitetuks i 
reaktiiviseksi kuormaksi olisikin lisännyt työn kuormitettavuutta enemmän mitä alun perin 

ajateltiin, joten pääteasteen syvällisempi analysointi jätettiin työstä pois. Mikäli työn lukija 

haluaa syventyä pääteasteen toimintaan tarkemmin, suosittelen perehtymään T. Kettusen 
kirjoittamaan diplomityöhön Putkikitaravahvistimen suunnitteluprosessi sekä M. Blencowen 

sivustoon The Valve Wizard. Tarkemmat tiedot teoksista löytyvät kohdasta 7 Liitteet. Työstä 

jäi pois myös paljon relevantteja tekniikoita, esimerkiksi push-pull pääteasteet ja 
vaiheenkääntäjät, joilla voidaan toteuttaa suurempitehoisia pääteasteita, sekä virtalähteet. 

Putkitekniikkaa käsittelevää kirjallisuutta löytyi hyvin varsinkin englanniksi, ja aiheesta on 

kirjoitettu myös verrattain uutta kirjallisuutta.  
Vaikka putkitekniikkaa käytetäänkin nykyisin enää marginaalisissa sovelluksissa, se antoi 

työn tekijälle hyvän katsauksen elektroniikan historiaan.  Työtä tehdessä sai myös harjoiteltua 

uusien asioiden itsenäistä opiskelua.  
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5 YHTEENVETO 

Työn tarkoitus on opiskella radioputkitekniikan perusteita ja analysoida yksinkerta isen 

putkivahvistimen toimintaa.  

Teoriakappaleessa putken toimintaa lähdetään käsittelemään tutustumalla ensin putkidiod in 
toimintaan, josta siirrytään triodin toimintaan. Triodista käsitellään sen perustoiminta, 

ominaiskäyrästöt, putkiparametrit sekä parasiittiset kapasitanssit. Triodin toiminnan 

käsittelemisen jälkeen siirrytään pentodin toimintaan. Kappaleessa käsitellään myös putkien 
hehkutus, toimintapisteen asettaminen eli biasointi sekä viimeiseksi yhteiskatodivahvistinaste.  

Analysointikappaleessa vahvistin jaetaan etu- ja pääteasteeseen, ja ne analysoidaan erikseen. 

Molemmista asteista käydään läpi mikä minkäkin komponentin tarkoitus kytkennässä on. 
Molemmista asteista käydään läpi alarajataajuudet sekä asteiden välisen erotuskondensaatto r in 

vaikutus taajuusvasteeseen. Etuasteesta analysoidaan lisäksi ylärajataajuus, jännitevahvis tus, 

sisään- ja ulostuloresistanssit sekä toiminta- eli biaspiste. 
Pohdinnassa huomattiin, että putkivahvistimissa käytettyjä teorioita on edelleen käytössä 

myös transistorivahvistimia suunnitellessa, ja nykyiset kompleksisemmat rakenteet juontavat 

juurensa jo putkitekniikan aikakaudelle. 
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Liite 2 SE/84 Brachyceran jännitteet 
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Liite 3 ECC81 datalehti [8] 
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Liite 4 EL84 datalehti [9] 
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