Amatorski wzmacniacz Hi-Fi 10 W
część I
inż. Konrad Widelski

statnio można zauważyć co
raz szersze zainteresowanie
wysokojakościowym
odtwarzaniem
muzyki z płyt i taśm magnetofono
wych. Do tego celu stosowane są
zestawy elektroakustyczne dobrej
klasy, złożone ze źródła audycji
(gramofon elektryczny, magnetofon
lub odbiornik UKF), odpowiednie
go wzmacniaczu m.cz. tzw. Hi-Fi i
głośnika lub zestawu głośników.

O

Elementem, który sprawia miłoś
nikom dobrej muzyki najwięcej
kłopotu, jest przeważnie wzmac
niacz. Istotnie, wykonanie dobrego
wzmacniacza nic jest ani łatwe,
ani... tanie, toteż z pewności?)
wielu
Czytelników
zainteresuje
układ wzmacniacza bardzo wyso
kiej (jak na amatorskie warunki)
jakości,
opracowanego
specjalnie
pod kątem prostoty, taniości i ła
twości wykonania. Wzmacniacz, o
którym mowa, został zestawiony z
minimalnej ilości elementów sto
sunkowo łatwo dostępnych na ryn
ku. Jedynie transformator wyjścio
wy należy wykonać samodzielnie,
gdyż w sprzedaży jest on — jako
nietypowy — nieosiągalny.
Moc wyjściowa wzmacniacza wy
nosi około 10 W, co w zupełności
wystarcza do doskonałego nagłoś
nienia dużego pomieszczenia miesz
kalnego. Zniekształcenia wzmacnia
cza nio zostały dokładnie zmierzo
ne, nie powinny one jednak prze
kraczać (przy pełnej mocy wyjścio
w ej) 1,5%. Charakterystyka często
tliwościowa Jest liniowa w zakresie
30
15000 IIz. Czułość wzmacniacza
— ok. 0,1 V dla pełnej mocy w yj
ściowej. Te, stosunkowo bardzo do

bro parametry wzmacniacza zosta
ły osiągnięto nader prostymi środ
kami, a mianowicie przez zastoso
wanie w kilku punktach układu
ujemnego
sprzężenia
zwrotnego
oraz bezpośredniego sprzężenia po
między stopniami.
Na rysunku 1 przedstawiony jest
schemat ideowy wzmacniacza. Jak
widać ilość lamp i elementów zo
stała ograniczona do rzadko spo
tykanego minimum. W pierwszym
stopniu pracuje system pentody

lampy ECF82. Anoda pentody jest
bezpośrednio sprzężona z siatką
stopnia odwracania fazy pracujące
go na triodzie.
Warunki pracy obu stopni są tak
dobrane, że siatka sterująca triody
ma potencjał około 2,5 V niższy od
potencjału katody tej lampy. Oczywiśoio zasadniczym celem stosowa
nia takiego układu nie jest za
oszczędzenie kondensatora sprzęgającego i opornika siatkowego, lecz
znakomite poprawienie charakter) •

Rys. I. Schemat Ideowy amatorsklceo wzmacniacza IIl-Fl — 10 W

styki przenoszenia całego wzmac
niacza (w zakresie małych i w iel
kich częstotliwości) oraz obniżenie
poziomu szumów.
Zastosowany układ odwracania
fazy (tzw. katodyna) jest niezawod
ny w swej prostocie. W stopniu
końcowym pracuje para lamp typu
EL 84. Oczywiście, zgodnie z w y
maganiami współczesnej
techniki
Hi-Fi, w stopniu tym zastosowano
ujemne sprzężenie zwrotne w siat
kach ekranujących (tzw. układ ul
tralinear). Siatki te są przyłączone
nie jak to zwykle bywa bezpośred
nio do źródła wysokiego napięcia,
lecz do specjalnych odczepów na
uzwojeniu pierwotnym transforma
tora wyjściowego. Oczywiście sto
sowanie tej metody nieco kompli
kuje
wykonanie
transformatora
wyjściowego, lecz jest nader opła
calne,
gdyż
około
dwukrotnie
zmniejsza zniekształcenia nielinio
wo wnoszone przez stopień mocy.
Ponadto, cały wzmacniacz jest ob
jęty głębokim ujemnym sprzęże
niem zwrotnym, które biegnie od
wtórnego uzwojenia transformato
ra wyjściowego do katody wzmac
niacza wstępnego (systemu pentody ECF82). Zrealizowanie ujem
nego sprzężenia zwrotnego obejmu
jącego cały wzmacniacz jest możli
wo między innymi dzięki zastoso
waniu
bezpośredniego
sprzężenia
pomiędzy wzmacniaczem wstępnym
a stopniem odwracania fazy.
ZESTAWIENIE CZĘŚCI MONTAŻOWYCH
WZMACNIACZA

Lampy:
EL 84
ECF82
Oporniki:
130 S1/2W
0,47 Mfl/0,1 W
100 kß/0,5 W
220 kß/0,5 W
1,8 kß/0,5 W
0,47 MU 0,25 W
lOkU/0,1 W
22 kß 0.5 W
Kondensatory:
Kondensator elektrolit.
100 |iF 15 V
Kondensator elektrolit.
2 x 16 uF 350 V
Kondensator elektrolit.
50 |tF 350 V
Kondensator blokowy
0,5 pF/350 V
Kondensator
styrofleksowy
10 nF/250 V
Kondensator ceramiczny
100 pF
Transformator
wyjściowy
(w g opisu)

2 szt
1szt
1 szt
3 szt
2 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1sat

1 szt
1szt
1 szt
l szt
2 szt
1 szt
1szt

[CC33

Schemat przedwzmacniacza jest
przedstawiony na rysunku 2. Jest
to klasyczny układ z lampą typu
ECC 83, z korektorami niskich i
wysokich tonów zestawionymi z
elementów RC pomiędzy obu stop
niami.
Przedstawiony na schemacie z le
w ej strony potencjometr P„ służy
do regulacji tonów niskich. W gór
nej pozycji suwaka potencjometru
tony niskie są uwypuklone.
Potencjometr P,„ z prawej strony
schematu uwypukla tony wysokie
również w górnej pozycji suwaka.
Dla częstotliwości 1000 Hz tłumie
nie wprowadzano przez układ ko
rektora jest mniej więcej jednako
wo osłabione, prawie niezależne od
ustawienia potencjometrów. Osła
bienie to jest z minimalną nadwyż
ką pokrywane przez drugi stopień
wzmocnienia. W sumie dwustopnio
w y przedwzmaoniacz daje zaledwie
około 40-krotne wzmocnienie.
Potencjometr P3 reguluje siłę gło
su odtwarzanych audycji.
ZESTAWIENIE CZĘŚCI MONTAŻOWYCH
PBZEDWZMACNIACZA

Potencjometr
logarytmicz
ny 1 MQ
Lampa ECC 83
Opornik 1 kß/0,5 W
Opornik 47 kß/0,5 W
Opornik 22 kß/0,1 W
Potencjometr 2,2 M fl — li
niowy
Opornik 10 kß/0,1 W
Opornik 100 kß/0,1 W
Opornik 1,8 kß/0,5 W
Opornik 22 kß/0,5 W
Kondensator
styrofleksowy
50 nF/250 V

1szt
1 szt
1szt
2 szt
1 szt
2 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
2 szt

22k

Kondensator
styrofleksowy
2 nF/250 V
2 szt
Kondensator
styrofleksowy
5 nF/250 V
1 szt
Kondensator ceramiczny
200 pF
1 szt
Kondensator elektrolityczny 18 \iF/
/350 V — wyszczególniony w ze
stawieniu
części
wzmacniacza
Hi-Fi jako kondensator 2 x 16
uF/350 V.
Schemat przedwzmacniacza z ko
rektorami barwy tonu jest pokaza
ny na odrębnym schemacie, ponie
waż może on być zestawiony jako
oddzielny człon, zależnie od mecha
nicznego rozwiązania całości kon
strukcji. Amatorzy niejednokrotnie
montują taki przedwzmacniacz od
dzielnie i umieszczają go w miej
scu, gdzie pokrętła regulacyjne mo
gą być łatwo dostępne. Jest to mo
żliwe, .ponieważ przedwzmacniacz
jest niewielki i lekki. Wzmacniacz
końcowy umieszczony jest na ogół
w nieco innym miejscu, np. na
dnie lub półce radioli czy Innej
obudowy. Odległość między przedwzmacnlaczem a wzmacniaczem nie
powinna być jednak zbyt wielka
(maksimum 0,5-i-l m), gdyż przy
zbyt długim przewodzie ekranują
cym, stosowanym dla połączenia
obu elementów, nastąpiłoby wyraź
ne osłabienie wysokich tonów. Ko
mu nie zależy na wysokiej jakości
odtwarzania może przedwzmacnia
cza nie wykonywać, o czym będzie
mowa jeszcze w końcowej części
opisu. Natomiast bardzo słuszne i
celowo jest wykonanie, w postaci
oddzielnego
podzespołu, zasilacza
naszego wzmacniacza. Jest to rzad
ko spotykane, lecz naprawdę do
bre rozwiązanie, pozwalające unik-

Rys. 3. Schemat Ideowy zasilacza
a — z lampą EZ 80, b — z prostownikiem w układzie mostkowym

nąć wielu kłopotów z szumami
wzmacniacza (przydżwięk).
Schemat ideowy zasilacza — rys.
3
przedstawia
konwencjonalny
układ prostownika dwupotówkowego z transformatorem sieciowym.
Na rysunku 3a pokazano zasilacz
z typowym transformatorem siecio
wym od odbiorników polskiej pro
dukcji (np. typu „A ga ” „Stolica” ,
„Etiuda” itp.) i lampą prostowniczą
EZ 80, 7. na rysunku 3b — zasilacz
z transformatorem nowszego typu,
stosowanym w odbiornikach typu
„Bolero” , „Tatry” , „Rumba” itp.
ora:: z suchym prostownikiem rów
nież stosowanym w tych aparatach.
W obu przypadkach transformatory

te muszą dostarczyć dość dużej
mocy, nieco większej niż w orygi
nalnych układach, dlatego też lek
ko się grzeją — oczywiście jeszcze
w dopuszczalnych granicach. R ów 
nież z tego względu bardzo ko
rzystne jest wykonanie zasilacza w
postaci odrębnego zespołu, co umo
żliwi usytuowanie go w odpowied
nim miejscu, korzystnym ze wzglę
du na chłodzenie.
Dławik filtru
można zastosować, np. od telewizo
ra dowolnego typu.
ZESTAWIENIE CZĘŚCI
DO BUDOWY ZASILACZA

Transformator sieciowy
opisu)

Lampa EZ80 lub prostownik
suchy SP5-5B-250-100

1 szt

Kondensator
elektrolityczny
50 [iF/500 V

1 szt

Dławik filtru (wg opisu)

1 szt

Opornik 100 kß/2 W

1 szt

Gniazdko bezpiecznikowe

1 szt

Do budowy zasilacza i wzmacnia
cza będą nam potrzebne ponadto
różne elementy montażowe, jak
podstawki lampowe typu „noval” ,
sznur dwużylowy z wtyczką, pod
stawa metalowa itp.

(wg
1 szt

(Dalszy clqg w następnym numerze)

