Unifikacja oznaczeń lamp elektronowych w Europie

Lampa elektronowa nie jest jak wiadomo wynalazkiem nowym. Pierwsze lampy były
konstruowane jeszcze przed pierwszą wojną światową. Wraz z niezwykle szybkim rozwojem
radiotechniki w latach międzywojennych obserwowany był również postęp w zakresie konstrukcji
lamp elektronowych. W latach tych zostały opracowane wszystkie podstawowe rodzaje lamp z jakimi
spotykamy się do dzisiaj. Z tamtych też lat wywodził się chaos, jaki początkowo panował w systemie
oznaczania lamp elektronowych: po prostu każdy producent konstruował lampy ,,na własną rękę"
i stosował dla nich zupełnie dowolną, indywidualną nomenklaturę. Czasy te jednak dawno minęły
i od lat 50-tych ubiegłego wieku wszyscy producenci Europejscy wytwarzali zunifikowane typy lamp
i stosowali jednolite oznaczenia. Było to znaczne ułatwienie dla wszystkich, którzy mieli i nadal mają
kontakt z lampami elektronowymi, czy też mówiąc dokładniej ze sprzętem wyposażonym w takie
lampy. Unifikacja typów lamp i wprowadzenie jednolitych ich oznaczeń stała się koniecznością wobec
rozwijającej się wymiany handlowej w zakresie elektroniki pomiędzy poszczególnymi krajami w latach
rozwoju urządzeń lampowych.
Tu należy jednak zauważyć, że nadal produkuje się wysokiej klasy urządzenia oparte o lampy
elektronowe: wzmacniacze akustyczne estradowe, gitarowe, domowego użytku czy wzmacniacze
mocy w.cz. (PA) wykorzystywane przez krótkofalowców. W związku z tym unifikacja oznaczeń lamp
elektronowych jest nadal potrzebna do projektowania różnych konstrukcji.
Takie postawienie sprawy jest również korzystne dla radioamatorów, dla których orientowanie się
w zakresie typów i stosowaniu lamp elektronowych jest dzisiaj nieporównywanie łatwiejsze niż
kiedyś. Jest nie duża grupa krótkofalowców, którzy nadal są zainteresowani wykonywaniem
odbiorników i nadajników w oparciu o lampy elektronowe lub serwisują stare „fabryczne” odbiorniki,
nadajniki czy transceivery oparte o lampy.
Wystarczy poznać stosunkowo proste zasady przyjęte w europejskim systemie oznaczania lamp, aby
wiedzieć jakie są podstawowe parametry lampy o danym oznaczeniu. Rzecz jasna, że znajomość tych
zagadnień może zaciekawić również początkujących krótkofalowców, jest to przecież jeden z
podstawowych elementów ich ,,wtajemniczenia w radiotechnikę".
Warto podkreślić, że europejski system, oznaczania lamp jest bardzo praktyczny, prosty i przejrzysty,
toteż przewyższa on pod każdym względem inne systemy.
W przyjętym w Europie systemie, lampy elektronowe są oznaczane za pomocą dużych
(,,drukowanych") liter i cyfr – np. ECH, PCL, itp. Pierwsza litera zawiera w sobie informację o napięciu
lub natężeniu prądu wymaganego dla żarzenia danej lampy, co od razu jednoznacznie określa
możliwość zastosowania lampy w takim czy innym urządzeniu (np. radioodbiorniku sieciowym,
bateryjnym, odbiorniku telewizyjnym itp.). Ze względu na postęp czasu i przejście na system cyfrowy
nadawania telewizji, odbiorniki telewizyjne analogowe, a w szczególności oparte o lampy
elektronowe stały się bezużyteczne, co eliminuje ten sprzęt z dalszych rozważań. Lampy które były
typowo dostosowane do odbiorników telewizyjnych (mając na myśli np. sposób żarzenia lamp –
lampy typu P) również straciły obecnie znaczenie w sensie użytkowym. System nadawania i odbioru
radiowego pozostał jednak przez lata utrzymany jako modulacja AM i FM (oprócz wprowadzonych
systemów cyfrowych mało spopularyzowanych), w związku z tym nawet najstarsze odbiorniki
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lampowe mogą nadal spełniać swoje zadanie.
W tablicach poniżej podano znaczenie wszystkich liter i cyfr jakie znalazły zastosowanie do tego celu.
Tablica 1. Pierwsza litera

Na podstawie danych ujętych w Tablicy 1 można łatwo podzielić wszystkie lampy na dwie zasadnicze
grupy: lampy przystosowane do łączenia ich włókien żarzenia równolegle oraz szeregowo.
Do pierwszej grupy należą lampy serii A, D, E i K. Urządzenia wyposażone w komplet takich lamp są
zbudowane w ten sposób, że włókna żarzenia wszystkich lamp są połączone równolegle, a do ich
zasilania służy odpowiednie źródło napięcia. W przypadku lampy serii A lub E będzie to transformator
sieciowy z odpowiednim uzwojeniem (4 V „A” lub 6,3 V „E”), w przypadku lamp serii D lub K - bateria
sucha lub akumulator. Druga grupa lamp to wszystkie pozostałe typy, przeznaczone w zasadzie do
łączenia ich włókien żarzenia w szereg. Szereg taki (wszystkie lampy jednej serii - a więc o
jednakowym prądzie żarzenia) jest zasilany wprost z sieci za pośrednictwem odpowiednio dobranego
opornika (opornik redukcyjny). Tego typu żarzenie spotykane było w telewizorach z wykorzystaniem
lamp serii P.
Napięcie żarzenia poszczególnych typów lamp jest różne - w zależności od mocy wymaganej dla
nagrzania katody. Oczywiście jest możliwe zasilanie włókien żarzenia również w inny sposób niż
to co podano wyżej: wszystkie lampy żarzone prądem zmiennym mogą być przecież zasilane prądem
stałym (o tej samej wartości). Obecnie potyka się takie zasilanie włókien żarzenia lamp w celu
wyeliminowania przydźwięków sieciowych. Lampy serii E były stosowane w radioodbiornikach
samochodowych, gdzie były one żarzone z akumulatora pojazdu. Również nic nie stoi na
przeszkodzie, aby włókna żarzenia lamp przeznaczonych do łączenia w szereg zasilać za pomocą
transformatora dostarczającego odpowiednich napięć. Przykładowo dla konkretnej ilości lamp serii
P dobieramy źródło zasilania (transformator o odpowiednim napięciu). Jest to jednak kłopotliwe
i kosztowne gdyż trzeba pozyskać transformator na nietypowe napięcie. Dlatego raczej ze względów
praktycznych przyjmujemy zasadę że projektujemy dane urządzenie z obsadzeniem kompletu lamp
jednej serii i zasilamy w sposób dla nich najwłaściwszy. Aktualnie znajdują zastosowanie jedynie
lub raczej głównie serie lamp oznaczone w tablicy symbolem E.
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Seria E znajduje zastosowanie w sprzęcie zasilanym z sieci prądu przemiennego za pośrednictwem
transformatora sieciowego. Transformator ten dostarcza ,,napięcia żarzenia" o wartości 6,3 V, które
jest doprowadzane do połączonych równolegle włókien żarzenia wszystkich lamp. Jest to jedna z
najstarszych serii lamp. Pierwsze typy tych lamp zostały wyprodukowane już w latach trzydziestych
ubiegłego wieku.
Seria U jest w porównaniu z serią E nieco ,,młodsza". Włókna żarzenia tych lamp są przystosowane do
zasilania prądem sieciowym (zmiennym lub stałym) o wartości 100 mA. Ta seria lamp była
przeznaczona dla popularnych radioodbiorników, w których dla uproszenia konstrukcji nie stosowało
się transformatora sieciowego - elementu kosztownego. Łączne napięcie żarzenia wszystkich
połączonych w szereg lamp serii U zawierało się przeważnie w granicach 150-180 V, zależnie od ilości
lamp w układzie. W celu umożliwienia włączenia takiego łańcucha włókien żarzenia do sieci 220 V
(obecnie mamy 230V) w szereg z tym łańcuchem włączało się odpowiedni opornik redukcyjny.
Seria P była serią stosunkowo najmłodszą, bo powstała w Iatach pięćdziesiątych ubiegłego wieku
w związku z gwałtownym rozwojem techniki telewizyjnej (opartej o lampy elektronowe). Lampy tej
serii były stosowane wyłącznie w odbiornikach telewizyjnych, produkowane analogicznie jak tańsze
odbiorniki radiofoniczne bez transformatora sieciowego. Ze względu na znaczną ilość lamp zawartych
w odbiorniku telewizyjnym prąd żarzenia tych lamp jest znaczny (300mA), wobec czego przy tej
samej mocy żarzenia napięcia żarzenia poszczególnych lamp są odpowiednio niższe (w stosunku do
serii U) w ten sam sposób łączenia. Wartość napięć żarzenia wszystkich połączonych szeregowo lamp
telewizora łatwo się mieścił w granicach typowej wartości napięcia sieciowego 220 V. Pewną
nadwyżkę tego napięcia redukowało się za pomocą opornika.
Tablica 2. Kolejne litery w oznaczeniu lamp

Wszystkie dane, o których była mowa wyżej, są zawarte w pierwszej literze oznaczenia lampy. Jest to
jak widać system bardzo prosty i praktyczny. Równie proste i bogate w informacje są następne litery
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wchodzące w skład oznaczenia lampy. Liter tych poza pierwszą może być od jednej do trzech (np. EF,
ECL, EABC, itp.,), przy czym każda litera oznacza niezależny system elektronowy. Tak więc np.
popularna EF80 jest wyposażona w jeden system lampowy, ECH81 w dwa systemy (lampa
,,podwójna"), zaś EABC8O - w trzy. Znaczenie omawianych liter podane jest w tablicy 2 i jest zawsze
jednakowe, niezależnie ,od tego, czy zajmu je ona drugie, trzecie czy czwarte miejsce w oznaczeniu
lampy. Znaczenia liter ujętych w tablicy 2 warto jest nauczyć się ,,na pamięć" (C, F, H, L), opuszczając
na początek typy rzadko spotykane, jak np. D, E, K, P, Q oraz X.
W ten sposób oznaczenie lampy typu odbiorczego stanie się dla nas jasne. Spotykając się np.
z oznaczeniem ECL (z następującą po tym liczbą) wiemy, że chodzi o lampę żarzoną napięciem 6,3 V
(pierwsza litera E), w której zawarte są dwa systemy: trioda (litera C na drugim miejscu) oraz pentoda
mocy (litera L na drugim miejscu). Przydatność praktyczna tego rodzaju u jednoliconego oznaczania
lamp jest chyba oczywista.
Pozostaje do wyjaśnienia ostatnia część symbolu lampy elektronowej – Liczba występująca po
literach. Liczba ,ta jest seryjnym oznaczeniem, co przeważnie wiąże się z rodzajem wykonania
mechanicznego lampy, a przede wszystkim jej ,,cokołem". W tablicy 3 zestawiono kolejne grupy liczb
i odpowiadające im wykonania lamp.
Tablica 3. Wykonanie mechaniczne lampy.

Układ ten jest mniej-więcej chronograficzny, to znaczy, że większe liczby odpowiadają bardziej
nowoczesnym konstrukcjom lampowym.
Prawdopodobnie nie wszystkie wymienione w tablicy 3 wykonania są znane. W istocie lampy
oznaczone liczbami od 1 do 9 i od 11 do 19 pochodzą z okresu przedwojennego mogliśmy o nich
w ogóle nie słyszeć. Lampy grupy 40-49 (,,Rimlock") nie były w Polsce nigdy popularne. Aktualnie
spotykane są jeszcze lampy serii 21 (dawne radioodbiorniki), zaś najbardziej licznie reprezentowane
i wszystkim znane są lampy serii 80-89, spotykane w współcześnie jeszcze dostępnych odbiornikach
radiowych oraz w wszelkiego typu wzmacniaczach obecnie produkowanych dla miłośników lamp.
W sumie lamp naprawdę popularnych nie jest wiele, wystarczają one jednak w zupełności do
zaspokojenia wszelkich potrzeb, tzn. umożliwiają budowę mniej lub bardziej rozbudowanych
odbiorników radiowych, nadajników czy wzmacniaczy.
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W tablicy 4 zestawiono podstawowe dane techniczne tych lamp, w zupełności wystarczające
w praktyce radioamatorskiej. Bardziej szczegółowe dane mogą zainteresowani znaleźć w tzw.,
,,katalogach lamp elektronowych".
Tablica 4. Podstawowe typy lamp.

Tablicy 4 należy się jeszcze jedno wyjaśnienie. Jak nietrudno zauważyć, te same typy lamp powtarzają
się w różnych seriach (np. ECL82, PCL82, UCL82). Lampy takie mają niemal identyczną budowę
wewnętrzną oraz zewnętrzną (ten sam cokół) i praktycznie różnią się tylko parametrami włókna
żarzenia. W pewnych przypadkach lampy takie były produkowane przy użyciu tej samej aparatury
(i procesu technologicznego), a dopiero zainstalowanie we wnętrz katody takiego lub innego włókna
żarzenia kwalifikuje dany egzemplarz do serii lamp E, P lub U. Tak więc ujednolicenie typów lamp
odbiorczych, daje znaczne korzyści nie tylko ich użytkownikom Iecz również producentom. Ponadto
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pewne typy lamp serii E, których prąd żarzenia jest ,równy 300 mA, doskonale ,,pasuje" do lamp serii
P. Te typy lamp nie mają więc swego odpowiednika w serii bo nie ma takiej potrzeby. Z punktu
widzenia nomenklatury lampy serii E o prądzie żarzenia równym 300 mA mogłyby z równym
powodzeniem nosić symbole zaczynające się od litery P. W tablicy 4 lampy te są uwidocznione
pomiędzy lampami serii P (w nawiasach).
W tablicy pomięto spotykane sporadycznie dawne typy lamp. Nie będziemy (prawdopodobnie)
bazować na dawnych, przestarzałych, często niepełnowartościowych lampach. Lampy elektronowe
są obecnie stosunkowo tanie, ich koszt - w porównaniu z innymi elementami urządzeń lampowych
nie jest duży. Nawet jeśli ktoś posiada w swych zapasach lampy dawnych typów, to i w takich
przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest oparcie się o lampy nowszej konstrukcji (seria 80).
Trzeba tez wziąć pod uwagę, że lampy nawet nie używane, przechowywane przez wiele lat mogą być
mało wartościowe i mogą być przyczyną wielu niepowodzeń. Nie bez znaczenia jest również fakt,
że nowocześniejsze lampy elektronowe charakteryzują znacznie lepsze parametry - co jest chyba
oczywiste. Wiele lamp serii „80” jest nadal produkowanych (głównie w Chinach). Tak więc
reasumując: będziemy projektować nasze urządzenia na bazie „współczesnych” jeśli można to tak
nazwać lamp elektronowych, tylko pełno wartościowe, wysokosprawne lampy - będzie to bowiem
jeden z zasadniczych czynników powodzenia naszej pracy.
Z zagadnieniem tym wiąże się inny problem wyboru schematu czy opisu konstrukcji dla naszych
poczynań. W świetle tego co stwierdzono wyżej będziemy sięgać jedynie po układy oparte na
nowocześniejszych, aktualnie dostępnych lampach. Co nie znaczy, że opisy starych konstrukcji
bazujących na innych lampach elektronowych będziemy odrzucać.
Proste konstrukcje odbiorników czy nadajników lampowych będziemy mogli wykonać na metalowych
czy szklanych lampach z oktalowym cokołem (amerykańskie 6L6, radzieckie 6P3S, europejskie EL34).

Poza lampami wymienionymi w tablicy 4 możemy spotkać
się w dużej ilości z lampami produkcji radzieckiej. Radziecki
system (i podobny do niego amerykański) oznaczania lamp
jest mniej przejrzysty od sytemu europejskiego. Nie podaje
on w zasadzie wprost żadnych innych informacji poza
napięciem żarzenia danej lampy (jedna lub dwie cyfry na
początku oznaczenia).
Na zakończenie należy jednak podkreślić, iż nowocześniejsze typy lamp produkcji amerykańskiej,
rosyjskiej i europejskiej mają wzajemne odpowiedniki (te same wyprowadzenia lamp) i niemal te
same charakterystyki, dzięki czemu możemy je stosować zamiennie.
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