J. B A R T K IE W IC Z

Zestaw rozgłoszeniowy typ Z R 100/52
otrzeby na odcinku radiofonizacji
zmuszają do opracowania i
produkcji coraz to nowszych typów
sprzętu radiowego. W dążeniu do uzy
skania lepszych warunków elektrycz
nych i obniżenia kosztów produkcji
stosuje się coraz to inne rozwiązania
konstrukcyjne, będące wyrazem postę
pu technicznego w przemyśle radio
technicznym.
Wyprodukowany w kraju i oddany
do eksploatacji typ zestawu rozgłoszeniowego ZR 100'52 zasługuje na szcze
gólne wyróżnienie, z uwagi na możli
wość uniwersalnego wykorzystania oraz oryginalności rozwiązania.
Zestaw ten może być zastosowany
jako:

P kraju

— podstacja automatyczna w syste
mie
decentralnym
radiofonii
przewodowej m. cz.,
— stacja w systemie
centralnym
radiofonii przewodowej m. cz.,
— lokalna stacja wzmacniająca,
— przenośny sprzęt megafonizacyjny.
ROZWIĄZANIE

MECHANICZNE

Zestaw ZR 100/52 ma metalową obu
dowę szafkową o wymiarach 538 x 810
mm, w której mieszczą się:
— 2 panele wzmacniaczy 75 W,
— 2 panele zasilaczy,
— 1 panel automatyki.
Połączenie elektryczne poszczegól
nych paneli z okablowaniem stojaka
zapewniają złącza nożowe i pozwralają
one na szybką i nieskomplikowaną
wymianę paneli, co ma szczególne zna
czenie przy transporcie lub w wypad

ku awrarii. Na wyjściu wzmacniaczy
mocy znajdują się bezpieczniki zamo
cowane na oddzielnej tablicy. Prócz
tego obudown zestawu ma zamocowane
na stałe:
— łączówkę dla przyłączenia okab
lowania zewnętrznego (sieć, wej
ście i wyście wzmacniaczy, linia
kontrolna),
— gniazda złączy stykowych: zasila
czy, wzmacniaczy i panelu auto
matyki,
— wyłączniki i gniazda bezpieczni
ków,
— transformatory wejściowe wmacniaczy,
— gniezdniki pomocnicze.
Panele zamontowane są na metalo
wych chassis, zaopatrzonych w meta
lowe pałąki.
Cały zestaw może być wykorzystany
jako 75 — watowy wzmacniacz mocy
i wówczas użyty jest tylko jeden panel
wzmacniacza oraz jeden zasilacz, alho
jako 150 — watowy wzmacniacz przy
eksploatacji dwóch wzmacniaczy oraz
zasilaczy.
Waga kompletnego zestawu wynosi
nieco więcej niż 100 kg.
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Wzmacniacz

mocy

Stopień mocy pracuje w układzie
przeciwsobnym w klasie AB 2 (z prą
dem siatki) na czterech lampach typu
6P3 lub 6L6 (tetrody strumieniowe),
połączonych rówmolegle po dwie w je
dnej gałęzi. Ohciążone są one transfor

matorem wyjściowym, który po wtór
nej stronie posiada:
— cztery uzw-ojenia 30 V do zasila
nia linii głośnikowych,
— uzwojenie o napięciu 1,2 V wy
korzystane przy zdalnej kontroli,
— uzwojenie o napięciu 70 V potrze
bne dla ujemnego
sprzężeniu
zwrotnego.
Między anody i siatki sterujące pra
cujących równolegle lamp wiączone są
niskoomowre opory (100 Q); mają one
na celu zapobiec ewentualnym pasożyt
niczym drganim. Identyczną rolę speł
niają 100-omowe opory włączone w
obw’ody siatek ekzanującjTch. Katody
lamp mocy dołączone są do masy, a
oporki, włączone w szereg dla uzyska
nia spadku napięcia doprowadzonego
do gniezdników pomiarowych posiada
ją małą wartość (0,302 12) i nie mają
większego znaczenia.
Ujemne napięcie stałe konieczne dla
ustalenia właściw-ego punktu pracy
lamp uzyskiwane jest z prostowmika
stykowego. Do siatek lamp mocy do
prowadzone jest ono przez opory 10 kQ
będące rówmocześnie oporami pra
cy dla dwóch triod drivera, pracujące
go w układzie wtórnika katodowego.
Bez wysterowania prąd katodowy jed
ne' triody drivera w’aha się w grani
ca h od 3,3 mA -f- 3,7 mA (można
przyjąć średnią w-artość 3,5 mA). Ob
wód prądu katodowego do ziemi za
myka się przez dławik filtru sieciowe
go (Dł. s.) a następnie przez elementy
prostownika stykowego w układzie
Graetza. Opory 50 kQ, 20 kQ oraz 25

kQ (w prostowniku) dla prądu kato
dowego nie odgrywają roli, ponieważ
są zbocznikowane niewielkim oporem
dławika i elementów prostownika sty
kowego. Napięcie w punkcie oznaczo
nym literą A jest więc w pierwszym
przybliżeniu równe
sumie
(liczby
względne) napięcia dawanego przez
prostownik oraz spadku napięcia po
wstałego wskutek przepływu prądu
katodowego (triod drivera) przez za
silacz.

mocy) wpływa na lepsze przenoszenie
niskich częstotliwości, prócz tego przy
seryjnej produkcji sprzętu ma swą
wymowę ekonomiczną.
Dzięki pracy stopnia mocy w klasie
AB 2 uzyskano dużą sprawność.
Wzmacniacz pobiera z sieci moc 305 W
przy pełnym obciążeniu (PwfJj = 75 W
oraz 185 W bez obciążenia Rw = 0 W).
Driver zbudowany jest na lampie
6SN7 (podwójna trioda), której siatki
sterujące otrzymują napięcie ujemne z

pięcia stałe w obu triodach otrzymuje
my automatycznie z oporów katodo
wy ’ • (2,5 kQ i 2 kQ). Z anody triody,
oznaczonej na rysunku przez I, równo
legle przykładane są napięcia na jedną
siatkę drivera (Usi) oraz z dzielnika
oporowego (500 kfi i 700 kfi) część
napięcia na siatkę drugiej triody (II)
odwracacza fazy. Przykładane z anody
tej lampy napięcia na drugą siatkę
drivera Uso jest odwrócone względem
Us} o 180°.

Stąd łatwo określić w pierwszym
przybliżeniu napięcie na siatkach lamp
mocy, które jest sumą (liczby względ
ne) napięcia w punkcie A, oraz spadku
napięcia na oporze 10 kil.

dzielnika oporowego (50 kił i 20k.fi).
W punkcie oznaczonym literą B jest
część (5 :) napięcia ujemnego — 65 V,
a więc około — 46 V. Napięcie na siat
ce jest względną różnicą napięcia na
katodzie w stosunku do ziemi, około —
30 V oraz napięcia w punkcie B, które
wynosi — 46 V. Stąd otrzymujemy:
(— 46 V) — (— 30 V) = — 16 V
Oczywiście dane liczbowe są przyhliżone, nie uwzględniono bowiem wielu
wpływów ubocznych.
Odwracacz fazy pracuje również na
lampie 6SN7, przy czym ujemne na-

Ważnym zagadnieniem dla wzmac
niaczy pracujących z różnym obciąże
niem
(liczba
zasilanych głośników
zmienia się w ciągu doby) jest podskok
napięcia przy zmianie obciążenia. Jest
on zależny od oporu wyjściowego
wzmacniacza. Mały podskok napięcia
wynoszący mniej niż 4 dB przy odłą
czeniu obciążenia uzyskano dzięki sil
nemu zwrotnemu sprzężeniu napięcio
wemu (zmniejszenie oporu wyjściowe
go). Napięcie (70 V) z wtórnego uzwo
jenia transformatora wyjściowego jest
przyłożone przez oporowy dzielnik na

Orientacyjne

obliczenie:

spadek napięcia wynosi
A U = 3,5 mA •10 kfi = 35 V
a napięcie na siatce
Uso = (— 65V) + (-r 35 V) = — 30 V
Wyeliminowanie
kondensatorów
sprzęgających (przy siatkach lamp

pięcia (1 :90) na katodę I triody od
wracacza fazy.
Pierwsza lampa EF22P o charakte
rystyce „prostej11 (nie selektoda) pra
cuje jako wzmacniacz napięciowy w
układzie konwencjonalnym.
Znamienną cechą wzmacniacza jest
wyeliminowanie kondensatorów kato
dowych, co w znacznej mierze przy
czynia się do polepszenia charaktery
styki w zakresie niskich częstotliwości
akustycznych.
Z drugiej strony powstałe wskutek
niezablokowania oporów katodowych
ujemne spi'zężenie zwrotne w dużym
stopniu wpływa na zmniejszenie za
wartości
harmonicznych,
których
współczynnik w zakresie od 80 c s do
4 000 c s jest mniejszy od 5°/o przy peł
nym obciążeniu 75 W (na oporze do
pasowania).
Również dzięki silnemu ujemnemu
sprzężeniu zwrotnemu oraz wyelimi
nowaniu kondensatorów katodowych
(przy odpowiednio zaprojektowanym
transformatorze wyjściowym) uzyska
no zakres przenoszonych częstotliwości
60 c s -i- 10 000 c/s z nierównomiernością w granicach od — 1 dB do — 2 dB.
Pomiar wykonano przy stałym na
pięciu
sterującym
odpowiadającym
40°/e napięcia znamiennego na nomi
nalnym oporze dopasowania.

Zasilacz
Zasilacz składa się z trzech podsta
wowych części:
— prostownika dla zasilania anod
lamp drivera oraz siatek ekranu
jących lamp mocy
— prostownika dla uzyskania ujem
nego napięcia na siatki sterujące,
— prostownika dla zasilania pozo
stałych
siatek
ekranujących
i anod.
Dzięki zasilaniu siatek ekranujących
lamp 6P3 i anod trfod lampy 6SN7
z odrębnego zasilacza (lampa AZ4) ograniczono powstające wskutek zmie
niającego się zależnie od wysterowania
poboru prądu wahania napięcia na tych
elektrodach do wartości ± 10 V, średnio
od 315 V do 295 V. Aby zmniejszyć
wpływ poboru prądu o różnym natę
żeniu przez elektrody lamp dodatkowo
obcoążono prostownik oporem 6 kQ;
wówczas prąd stały rzędu 50 mA prze
pływający przez ten opór w główmej
mierze decyduje o obciążeniu prostow
nika, a więc i o wielkości napięcia na
jego wyjściu.
Prostownik dla zasilania anod lamp
6P3 oraz EF22P i 6SN7 (odwracacz fa
zy) zbudowrany jest na dwóch kenotronach U52 o zwartych anodach dla
zmniejszenia oporu wewnętrznego lam
py. Wahania napięcia przy różnym
obciążeniu prostownika, zależnym od
wysterowania, są znaczne i ' wynoszą

średnio od 385 V przy P w = 75 W do
425 V ^przy P w = 0W; występuje więc
różnica 40 V.
Po wyfiltrowaniu (opór 10 kQ, ele
ktrolit 16uF) napięcie stałe doprowa
dzone jest do anod odwracacza fazy i
równolegle przez jeszcze jedną ko
mórkę filtrującą 15 kQ i elektrolit
16uF do elektrod lampy EF22P.
Powstały na oporach filtru spadek
napięcia stałego jest dopuszczalny, po
nieważ zasilane lampy nie wymagają
do pracy dużego napięcia.
Pierwszy elektrolit 16uF zbocznikowany jest oporem 100 kQ; w ten spo
sób zabezpieczono go przed przebiciem,
które mogłoby wystąpić w momencie
połączenia wzmacniacza z pracującym
zasilaczem. W pierwszej chwili po
przyłożeniu napięć prostownik nie jest
obciążony, lampy są jeszcze zimne i
napięcie jest znacznie wyższe niż 400 V.
Ponieważ jednak przez opór 100 kQ
prąd płynie z chwilą pojawienia się
napięcia, przeto dając spadek na oporze
10 kfi, napięcie na elektrolicie nie
przekracza dopuszczalnej wartości.
W samym prostowniku zastosowane
są kondensatory blokowa o napięciu
1500 V. W celu umożliwienia pomiaru
napięcia wyprostowanego obciążono
prostowniki
dobranymi
dzielnikami
napięć, aby napięcia doprow-adzone do
gniezdników pomiarowych wychyliły
strzałkę przyrządu do ustalonej war
tości.

