Przedstawiamy
wzmacniacz lampowy
o wysokich parametrach,
opracowany i wykonywany
przez zespół autorski.

Wzmacniacz lampowy
COMP-EL 53b

zm acn ia cze lam pow e to nie
przemijająca moda, ale oddziel
nocześnie zapewniający w pełni porównywal
na, stabilna dziedzina oferty ryn
ny z zachodnim poziom jakości wyrobu i efek
kowej wzmacniaczy m.cz. Są
tów końcowych. To już nie tylko kwestia ukła
one przeznaczone dla tych koneserów,
du iktórzy
jego charakterystyk, to również problem
nie tolerują tak częstych we wzmacniaczach
technologii stosowanej przy wykonywaniu jed
półprzew odnikow ych produktów m odulacji
nego z podstawowych elementów, czyli trans
skrośnej czy zniekształceń wynikających z
formatora wyjściowego.
krótkiego czasu opadania przebiegów sygna
Wśród wzmacniaczy oferowanych na rynku
łów harmonicznych. Dźwięk ze wzmacniacza
dominują wzmacniacze pentodowe, wykorzys
lampowego jest inny niż z półprzewodniko
tujące lampy EL84, 6L6, EL34 i KT88, choć
wego, bardziej zbliżony do dźwięku realne
wierniejsze odtwarzanie uzyskuje się przy uży
go. Ale - za przyjemność słuchania muzyki
ciu triod. Wzmacniacz z końcówką triodową
przez wzmacniacz lampowy wytwórcy zacho
(najwyżej cenione są lampy 300B) potrafi ko
dni każą sobie bardzo słono płacić.
sztować na Zachodzie równowartość kilku sa
Uważając, że trudno - poza wykorzystywa
mochodów BMW. Tymczasem rzeczywiste roz
niem pozycji monopolistycznej - uzasadnić
koszowanie się dobrą muzyką wcale nie wyma
taki poziom cen w zm acniaczy lampowych,
ga aż takich poświęceń, ale wymaga umiejętno
postanowiliśmy opracować wzmacniacz wyko
ści posłużenia się zdrowym rozsądkiem. Oto co
rzystujący łatwiej dostępne elementy a jed
opracowaliśmy i zrobiliśmy, wykorzystując do
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Rys. 1. Schemat wzmacniacza COMP-EL 53b

Rys. 2. Wzmacniacz COMP-EL 53b

stępne lampy produkcji rosyjskiej. Nie miniatu
rowe bynajmniej, ale starej, wywodzącej się
jeszcze z II wojny światowej konstrukcji amery
kańskiej z cokołem oktalowym.
Schemat wzmacniacza jest przedstawiony na
rys. 1. Cały tor wzmacniający jest wykonany
z triodam i, oba kanały są identyczne więc
omówimy tylko jeden z nich. Sygnał z wejść
dopasowujących wzmacniacz do różnych po
ziomów sygnału wejściowego jest doprowa
dza n y do p rz e d w z m a c n ia c z a z lam pą
6H9C (6SL7) i po wzmocnieniu, przez układ
korekcji częstotliw ościow ej RC i regulator
wzmocnienia, dochodzi do siatki stopnia ste
rującego. Tę funkcję pełni podwójna trioda
6H8C (6SN7). Sygnał z rezystora anodowego
jest doprowadzany do siatki 6H8C przez filtr LC
kompensujący spadek charakterystyki na więk
szych częstotliwościach pasma akustycznego,
gdzie elementem pojemnościowym jest po
jemność wejściowa lampy i jej montażu. Za
miast 6H9C może pracować praktycznie do
wolna lam pa do przedw zm acniaczy m.cz.
0 prądzie anodowym do 2 mA, rezystancji wejściowej od 470 kQ i roboczym napięciu
siatki nie przekraczającym - 2 V.
Stopień końcow y jest zbudow any z lampą
6H13C. Anoda każdej z triod jest obciążona
uzwojeniem pierwotnym transformatora wyj
ściowego, każdy z dwoma uzwojeniami wtór
nymi po 4 Q . Moc wyjściowa wynosi 1 2 W na
kanał. Lampy pracują w klasie A. Spoczynko
wy punkt pracy jest określony przez ich rezy
story katodowe, a dokładne punkty pracy usta
w ia się in d y w id u a ln ie po te n cjo m e tra m i
w zasilaczach napięcia ujemnego tak, aby
prąd s p o c z y n k o w y w y n o s ił 37% prądu
znamionowego lampy. Równolegle z uzwoje
niami pierwotnymi włączone są warystory. za
bezpieczające je przed ew. przepięciami.
Możliwe jest zastosowanie podwójnych triod in
nych ty p ó w : 6 C 1 9 n (do 10 W, sinus)
16C41C (do 25 W, sinus). Inne dopuszczalne

typy to 6C46F, 6C33C czy też zachodnie
6080, 6AS7, ECC230. Wystarczy tylko odpo
wiednio dobrać rezystor katodowy. Tak np.
dla 6C33C wynosi on ok. 200 £2/20 W, dla
6C41C - 5 5 0 £2 /20 W.
Zasilacz jest wykonany w konwencjonalnym
układzie lampowego prostownika dwupotówkowego z transformatorem toroidalnym. Zasto
sowana lampa 5Lj3C (lub, z dodatkowym rezy
storem 18 £2 w żarzeniu -G Z 3 4 ) odznacza się
wysoką odpornością na wszelkie przeciążenia
i nie wymaga żadnych dodatkowych zabezpie
czeń. Zasilanie podstawowe jest filtrowane fil
trem LC z dławikiem 9,2 H. Dwa jednopołówkowe zasilacze napięcia ujemnego z diodami
1N4007 dostarczają regulowanego napięcia
do siatek lamp stopnia końcowego. Lampy
przedwzmacniacza i stopnia sterującego są
zasilane z oddzielnego uzwojenia żarzenia zsymetryzowanego potencjometrem, ustawianym
na minimum przydźwięku sieciowego (w "staro
polskim" języku elektronicznym nazywano to
"entbrummer’’), lampy końcowe - analogicz
nie. Do środkowego odczepu transforma-tora
sieciowego dołączany jest rezystor 220 £2/10 W.
W łączenie go w obwód zasilania zmniejsza
napięcie anodowe o spadek napięcia na nim, re
dukując o tyle samo napięcie anodowe i siatkakatoda stopni wyjściowych. Działa to tak, jakby
zmniejszyło się napięcie anodowe z zasilacza.
Bardzo starannie ekranowany, jak również prze
myślany montaż wzmacniacza, eliminują przydźwięk sieciowy i sprzężenia.
Zasadnicze znaczenie dla jakości dźwięku
ma technologia wykonania transformatora wyj
ściowego. Dotyczy to specjalnej obróbki ter
micznej rdzenia zapewniającego małą koercję
oraz sposobu nawijania, uzwojeń Zwłaszcza
ze względu na ten pierwszy czynnik, wykona
nie transformatora w warunkach domowych nie
jest możliwe i trzeba nabywać gotowy.
Parametry i elementy układu wejściowego i ste
rowania stopnia wyjściowego są dobrane tak,
aby cały wzmacniacz przenosił pasmo 13 Hz do
7 kHz - 3 dB. Zniekształcenia nieliniowe w pa
śmie 16 Hz+20 kHz wynoszą 0,004%, stosu
nek sygnału do szumu wynosi 100 dB.
Wszystkie połączenia wewnątrz wzm acnia
cza są wykonane ekranowanym drutem srebr
nym w teflonowej koszulce. Ekranowanie za
pobiega przedostawaniu się przydźwięków
i możliwości zwarć. Potencjometry regulacji
głośności są wykonane jako hermetyzowane
drabinki z 11 rezystorów o dokładności 1%.
Wzmacniacz pracuje najlepiej z kolumnami
Goodmans.
Wzmacniacz COMP-EL 53b przedstawiono
na rys. 2. Gdyby nazywał się np. Ongaku,
byłby nie do odróżnienia od zachodniej oferty
nie tylko pod względem parametrów elektrycz
nych i akustycznych.
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