
Lam pow y w zm acn iacz akustyczny 

20 -1-35  W

O trzym ujem y wiele listów  z prośbą o 
w skazanie, bądź w ysianie schem atu  
wzm acniacza lampowego o m ocy 20+30 W. 
Pragnąc zadośćuczynić prośbom  Czy
telników , p u b liku jem y  poniżej opis i 
schem at takiego w zm acniacza zaczerp
n ięty  z  literatury technicznej sprzed  
około 10 lat, gdy stanow ił on jeszcze  
układ w  pełni now oczesny.

Redakcja

Schem at lam powego wzm acniacza 35 W 
je s t przedstaw iony na rysunku . Cechą 
charak terystyczną wzm acniacza Jest za
stosow anie czterech popularnych lam p 
EL84 w stopniu końcowym. Opisywanie 
działania wzm acniacza Jest zbędne: 
mogą go z powodzeniem zbudować b a r
dziej zaaw ansow ani radioam atorzy, dla 
k tórych  sam schem at w yjaśnia praw ie 
w szystko.

Zwróćm y jednak  uwagę na to, co wy
da je  się m niej oczywiste, bądź nie w y
nika ze schem atu.
Zastosow anie czterech lam p typu EL84 
daje następu jące  korzyści:

— napięcie anodowe jest stosunkow o ni
skie (300 V), co ułatw ia dobór tran sfo r

m atora sieciowego i kondensatorów  elek
tro litycznych filtru ,

— przy pracy w klasie ABl napięcie 
steru jące  je s t niskie oraz m ożna w yste
rować cały stopień końcowy z konw en
cjonalnego stopnia odw racającego fazę,
— najkorzystn iejszy  opór roboczy ma 
m ałą w artość (4000 u  od anody do ano
dy), co ułatw ia konstrukcję  tran sfo rm a
tora wyjściowego i zastosowanie głębo
kiego ujem nego sprzężenia zwrotnego 
(do 25 dB). Przypom nieć należy, że k la
sa ABl Jest szczególnie korzystna, bo
wiem nie przysparza kłopotu ze zniek
ształceniam i przy m ałych i średnich 
w artościach am plitud, tak  niekiedy przy
krym i w przypadku nie dość dopraco
w anych wzm acniaczy k lasy  B.
Ujemne napięcie lam p stopnia końco
wego uzyskuje się z oddzielnego układu 
prostow niczego; um ożliwia ono ustaw ie
nie początkow ego punktu  pracy lam p 
(potencjom etr RJ2) oraz sym etryczne 
ustaw ienie pracy  ram ion układu prze- 
ciwsobnego (potencjom etr nastaw ny 
R ,j). Zasilacz może być dowolnego typu. 
P rzy  napięciu anodowym  250 V możliwe 
jest uzyskanie m ocy wyjściowej do 20 W 
przy m aksym alnym  poborze prądu  180 
mA. Właściwe jest jednak  zastosowanie



dobrego zasilacza 300 V, 250 mA o m a
łym oporze w ew nętrznym , aby napięcie 
nie m alaio przy zm ianach natężenia 
prądu  od około 160 mA do 230 mA. F iltr 
m ożna oczywiście rozbudow ać stosując 
diawilc i dodatkow y kondensator elek
trolityczny. Zam iast diod półprzewodni
kowych m ożna zastosować układy pro
stowników selenow ych. U jem ne napięcie 
uzyskujem y bądź z oddzielnego uzwoje
nia tran sfo rm ato ra  sieciowego o napięciu 
25 V (obciążenie 5 mA), bądź stosując 
dodatkow y transfo rm ato r (np. przew i
nięty transfo rm ato r dzwonkowy).
Jakość działania wzm acniacza zależy 
głównie od transfo rm ato ra  wyjściowego. 
Pow inien to być doskonale w ykonany 
(sekcyjnie, sym etrycznie uzwojony o do
statecznie dużym  rdzeniu) transform ator 
m.cz. o znacznej indukcyjności uzwoje
nia pierw otnego i m ałej w artości induk
cyjności rozproszenia.
O rientacyjne dane techniczne tran sfo r
m atora  w przypadku konieczności speł
nienia w ym agań Hi-Fi są następujące:
— przekrój rdzen ia: 20-4-25 cm*,
— indukcyjność uzwojenia pierw otnego: 

70-4-90 H)
— rezystancja uzwojenia pierw otnego: 

nic większa niż 2 X 100 ił,
— indukcyjność rozproszenia (cale p ier

w otne do w tó rnego): rzędu 16 niH,
— im pedancja p ierw otna (od anody do 

an o d y ): 36004-4000 Si,
— przekładnia dostosow ana do przew i

dywanego obciążenia.
Rezy stancję opornika Ił6 w pętli u jem 
nego sprzężenia zwrotnego podano dla 
uzwojenia wtórnego przeznaczonego do

przyłączenia obciążenia 8 Si; przy w yko
nyw aniu  transfo rm ato ra  przystosow anego 
wyłącznie do obciążenia 4 Si, w artość 
oporn ika R6 należy zm niejszyć o 30,/o. 
W p rzypadku  m niejszych w ym agań moż
na  zastosować transfo rm ato r „oszczędno
ściowy” , ograniczając pasm o przenoszo
nych częstotliwości i zm niejszając głę
bokość stosowanego ujem nego sprzęże
nia zwrotnego.
Dane techniczne dobrze w ykonanego 
wzm acniacza w w ersji Hi-Fi są następu
jące:

moc w yjściow a: 20 W przy h £
0,4'/o (40 Hz 1 1000 HZ),
moc w yjściow a: 35 w przy h
3,0*70 (1000 Hz), moc dla m uzyki (chwi
lowa) może sięgać 40 W,

— pasm o przenoszonych częstotliwości: 
20-4-50 000 Hz,

— czułość w ejściow a: około 1,0 V (zależy 
od głębokości ujem nego sprzężenia 
zw rotnego).

O ptym alne w arunki pracy  lam p: napię
cie anodowe 300 V, spoczynkow a wartość 
prądu anodowego 36 mA (dla jednej 
lam py), m aksym alna w artość p rądu 
anodowego przy najw iększej trw ale  od
daw anej mocy 46 mA, najw iększa w ar
tość p rądu siatki ekranu jące j przy wy
sterow aniu 11 mA.
W przypadku nielcorzystania g. pełnej 
mocy m ożna zm niejszyć nieco w artość 
prądu  anodowego do 30-4-25 mA (jedna 
lam pa).
Schem at i dane wzm acniacza zaczerpnię
to z książk i: E. Rodenhuls — Hi-Fi Am- 
p lifier C ireuits. Philips Technical L ibra- 
ry , Eindlioven. U kład prostow nika zmie
niono.

A. W.


