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Hybrydowy wzmacniacz
słuchawkowy
Popularne, dobrze nam
znane lampy elektronowe,
ktÛre by³y wykorzystywane
w†dawnym sprzÍcie
elektronicznym powszechnego
uøytku, mia³y swoje wojskowe
odpowiedniki. CiÍøkie warunki
pola walki, w†jakich musia³y
normalnie pracowaÊ, stawia³y
przed tymi elementami bardzo
ostre wymagania techniczne.
Lamp takich nie ma na
rynku zbyt wiele? To prawda.
Jednak ich zdobycie nie jest
niemoøliwe, a†warto zadaÊ
sobie trochÍ trudu, bo
konstrukcja wykonana przy
ich uøyciu moøe robiÊ
wraøenie. Uøyte
w†opisywanym wzmacniaczu
lampki zuøywaj¹ na øarzenie
zaledwie po 11 miliamperÛw
z†akumulatorka NiCd 1,2V.
Rekomendacje: polecamy
wszystkim fanom ìlampowegoî
brzmienia, ktÛrzy nie chc¹
zak³ÛcaÊ spokoju innym
domownikom.
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Lampy miniaturowe
Miniaturyzacja urz¹dzeÒ elektronicznych najszybciej wkroczy³a
chyba do wojska. Bardzo waøne
by³o bowiem, by aparatura samolotu czy plecakowa radiostacja
by³y moøliwie lekkie i†niezawodne. Na fot. 1 znajduje siÍ wojskowa
lampa
pentoda
RV12P2000, ktÛra by³a powszechnie stosowana w†okresie II wojny
úwiatowej w†radiostacjach samolotÛw niemieckich. By³a to specjalna lampa odporna na wstrz¹sy.
Dla porÛwnania na tym samym
zdjÍciu znajduje siÍ o†wiele wiÍksza, wymyúlona znacznie pÛüniej
popularna pentoda EF80. Lampa
RV12P2000 charakteryzowa³a siÍ
ma³ym pr¹dem øarzenia: 75 mA
przy napiÍciu 12,6 V. Zwraca
uwagÍ rÛønorodnoúÊ jej zastosowaÒ: mog³a byÊ wzmacniaczem
w.cz., wzmacniaczem m.cz., audionem (detektorem), oscylatorem
i†wreszcie pentod¹ mocy. Jeszcze
d³ugo po wojnie moøna by³o
spotkaÊ opisy budowy odbiornikÛw†z†tymi lampami. Pracowa³y
one zadowalaj¹co juø przy napiÍciu anodowym oko³o 30V.
OprÛcz lampy RV12P2000 produkowano takøe inne typy pokrewne, jak np. RV2P700,

RV2P800, RV12P3000, RV12P4000.
Godne wspomnienia s¹ takøe miniaturowe lampy nuwistorowe
(nuvistory) - ostatni krzyk lamp
przed ich ostatecznym pokonaniem technologicznym przez tranzystory. Lampy te, wykonane
w†metalowej obudowie, by³y
gdzieniegdzie (zw³aszcza w†obwodach w.cz.) lepsze od tranzystorÛw i†mia³y niewielkie wymiary.
Wygl¹dem przypomina³y nieco
tranzystory. Triody nuwistorowe

Fot. 1. Porównanie wojskowej
lampy RV12P2000 z popularną
pentodą EF80
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Rys. 1. Charakterystyka amplitudowo−częstotliwościowa wzmacniacza

7586 by³y zastosowane np. w†polskich oscyloskopach OS-150, produkowanych z†gÛr¹ 30 lat temu.
Lampy te s¹ obecnie spotykane
doúÊ rzadko, ³atwiejsze do zdobycia s¹ wojskowe lampy radzieckie
w†obudowie szklanej.

Budowa wzmacniacza
Prezentowany wzmacniacz s³uchawkowy jest uk³adem hybrydowym, zawieraj¹cym oprÛcz lamp
tranzystory JFET.
W†projekcie zastosowa³em miniaturowe pentody bezpoúrednio
øarzone typu 1Æ24á (1Ø24b). S¹
one duøo mniejsze i†mniej pr¹doøerne od RV12P2000. Dane techniczne lampy 1Æ24á przedstawiono w†tab. 1.
Amplituda sygna³u wejúciowego dla pe³nego wysterowania opisywanego wzmacniacza wynosi
oko³o 50 mV, zaú nierÛwnomiernoúÊ charakterystyki oko³o 2,3 dB
w†zakresie czÍstotliwoúci 20Hz20kHz. Charakterystka amplitudowo-czÍstotliwoúciowa wzmacniacza jest zamieszczona na rys. 1.
Schemat elektryczny wzmacniacza pokazano na rys. 2. Sygna³
wejúciowy z†obu kana³Ûw jest podawany na podwÛjny potencjometr regulatora g³oúnoúci P1. St¹d
kierowany jest do wzmacniaczy
wstÍpnych. Wzmacniacze wstÍpne
kana³Ûw L†i†P†zrealizowano na
pentodach V1 i†V2 typu 1Ø24b.
Ich wzmocnienie wynosi oko³o 10
V/V. Nie jest to duøo, bior¹c pod
uwagÍ moøliwoúci pentody. Naleøy jednak zaznaczyÊ, øe lampy
pracuj¹ przy obniøonym napiÍciu
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anodowym. Moøna co prawda
uzyskaÊ wiÍksze wzmocnienie, ale
stopieÒ bÍdzie siÍ ³atwo przesterowywa³. Oznacza to, øe mimo
duøego wzmocnienia uzyskiwany
sygna³ ze stopnia nie mÛg³by
mieÊ duøej wartoúci. Lampy V1
i†V2 nie pobieraj¹ duøego pr¹du
øarzenia - maksimum po 15 mA
z†ogniwa 1,2V. NapiÍcie polaryzacji siatek steruj¹cych tych lamp
wynosi oko³o 0†V. Kolejne stopnie
wzmocnienia kana³Ûw L†i†P†s¹ zrealizowane na unipolarnych tranzystorach T1 i†T2 typu BF245B.
Stopnie z†tranzystorami T1 i†T2
zapewniaj¹ wzmocnienie ok. 5†V/V.
Aby moøna by³o przy³¹czyÊ do
wzmacniacza s³uchawki niskoomowe (32Ω), zastosowano wtÛrniki
ürÛd³owe z†tranzystorami T3 i†T4,
rÛwnieø typu BF245B. Tranzystory T1 i†T2 oraz T3 i†T4 dobrano
parami, przy czym tranzystory
o†wiÍkszej wartoúci pr¹du drenu
Id przy Ugs=0 V†naleøy uøyÊ jako
wtÛrniki T3 i†T4. W†modelu T3
i†T4 maj¹ nastÍpuj¹ce parametry:
Id=9,1 mA przy Ugs=0 V, Uds=5,3†V;
Ugs off=-3,3 V. W†innym egzemplarzu pracuj¹ tranzystory o†parametrach: Id=8,7 mA przy Ugs=0 V,
Uds=5,3 V; Ugs off=-3,1†V. W†tym
przypadku niezbÍdne okaza³o siÍ
zwiÍkszenie wartoúci R7 i†R17 do
300Ω. W†obu modelach T1 i†T2
maj¹ podobne parametry (Id0=7,7
mA, Ugs off=-2,75 V†przy Uds=5,3
V). Moøliwe, øe w†przypadku zastosowania tranzystorÛw†o†innych
parametrach konieczna okaøe siÍ
korekta rezystancji R4 i†R14.
W†uk³adzie zastosowano miniatu-

rowe bateryjne wskaüniki wysterowania (oko magiczne) V3 i†V4
typu DM70, stosowane niegdyú
np. w†niektÛrych odbiornikach
produkcji krajowej jak ìViolettaî
czy bateryjna ìSzarotkaî. Lampy
te, produkowane przez zak³ady
Przemys³owego Instytutu Elektroniki we Wroc³awiu naleø¹ niestety do rzadkoúci. Zrezygnowano
z†w³¹czenia prostownikÛw w†obwody siatek tych lamp, gdyø
zmala³aby ich czu³oúÊ i†nie da³oby siÍ ich w†prosty sposÛb sterowaÊ.
Z†racji stosunkowo duøego poboru pr¹du øarzenia przez lampÍ
wskaünikow¹ (25 mA) zastosowano oddzielny w³¹cznik wskaünikÛw wysterowania W1. Gdy jest
on wy³¹czony, wzmacniacz pracuje ekonomiczniej, pobÛr pr¹du
z†akumulatora øarzenia wynosi
wtedy maksimum 30 mA. Przy
w³¹czonych wskaünikach pobÛr
pr¹du øarzenia moøe wynieúÊ
przesz³o 80 mA. PobÛr pr¹du
z†akumulatora 12 V†wynosi oko³o
25 mA, niezaleønie od tego, czy
wskaüniki s¹ w³¹czone, czy nie.
Wzmacniacz wymaga do pracy
w†istocie trzech napiÍÊ zasilaj¹cych: 1,2 V†dla øarzenia lamp
z†akumulatora NiCd, 12 V†dla
tranzystorÛw - z†akumulatora o³owiowego i†35 V†jako napiÍcia anodowego lamp. To ostatnie napiÍcie jest uzyskiwane za pomoc¹
przetwornicy typu UL1520. Mimo
øe nie jest ona juø produkowana,
o†jej zastosowaniu zadecydowa³a
duøa prostota uk³adu - wymagane
jest uøycie tylko jednej diody,
d³awika, kondensatora, opornika
i†potencjometru. Poza tym cena
tego elementu na warszawskim
Wolumenie to tylko 3†z³ 50gr.
D³awik moøna kupiÊ gotowy, przy
czym waøna jest jego indukcyjnoúÊ i†opornoúÊ czynna. W†przypadku niew³aúciwego doboru parametrÛw wzroúnie niepotrzebnie
Tab.1 Parametry lampy 1Ż24b
napiêcie ¿arzenia
pr¹d ¿arzenia
napiêcie anodowe
napiêcie siatki S2
pr¹d anodowy
pr¹d siatki S2
nachylenie gm
wysokoœæ bañki
szerokoœæ bañki

0,95-1,4 V
11-15 mA
120 V
90 V
0,5-1,4 mA
0,1 mA
0,6-1,2 mA/V
45 mm
8 mm
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wartoúÊ pr¹du pobieranego przez
przetwornicÍ. Przy prawid³owo
dobranym d³awiku pr¹d pobierany przez przetwornicÍ nie przekracza 8†mA. Nie zalecam øarzenia lamp ze ürÛd³a 12 V†za
pomoc¹ np. przetwornicy, gdyø
w†razie jej awarii mog¹ ulec spaleniu wraøliwe na przeci¹øenia
w³Ûkna lamp. Akumulator øarzenia 1,2 V†ma pojemnoúÊ 1200
mAh, akumulator 12 V†1,3 Ah.
Zapewnia to wielogodzinn¹ pracÍ
urz¹dzenia. NapiÍcie zasilania 12
V†moøe byÊ zwiÍkszone do 16 V.
Wzrasta wtedy nieco moc wyjúciowa.
Wzmacniacz zosta³ zmontowany na p³ytce drukowanej o†wymiarach oko³o 13,8x4,3 cm. Obudowa wzmacniacza jest wyposaøona w†gumowe nÛøki w†celu lepszej amortyzacji. Zapobiega to
mikrofonowaniu lamp.

Mikrofonowanie lamp
bezpoúrednio øarzonych nieco teorii
We wzmacniaczu zastosowano
bateryjne lampy o†bezpoúrednim
øarzeniu. Lampy takie odznaczaj¹
siÍ niestety znacznym mikrofonowaniem, co ujawnia siÍ szczegÛlnie silnie, gdy lampa pracuje
w†stopniu wejúciowym wzmacniacza. Zak³Ûcenie tego typu objawia
siÍ czÍsto düwiÍczeniem lub
dzwonieniem. Uproúcimy nieco
sprawÍ i†w†celu wyjaúnienia przyczyny powstawania tego szkodliwego zjawiska rozpatrzymy konstrukcjÍ i†pojemnoúci miÍdzyelektrodowe triody bezpoúrednio øarzonej (rys. 3).
Parametr triody zwany przechwytem D†moøe byÊ definiowany
dwojako. Moøna go okreúliÊ jako
stosunek pojemnoúci anoda-katoda do pojemnoúci siatka-katoda:

D=

Cak
Csk

CzÍsto jednak przechwyt okreúla siÍ jako stosunek zmiany napiÍcia na siatce do zmiany napiÍcia na anodzie przy sta³ej wartoúci pr¹du anodowego. Parametr
D†jest wiÍc odwrotnoúci¹ wspÛ³czynnika amplifikacji Ka:

D=
Rys. 2. Schemat wzmacniacza słuchawkowego
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∆Us
∆Ua

=

1
Ka

przy Ia=const.

29

Hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy
Inaczej sprawa przedstawia siÍ
w†lampach poúrednio øarzonych
z†masywn¹ katod¹. Te lampy s¹
znacznie bardziej odporne na
mikrofonowanie. Cen¹ za to jest
jednak wiÍkszy pobÛr pr¹du øarzenia.

Montaø i†uruchomienie

Rys. 3. Przykładowa konstrukcja elektrod triody bezpośrednio żarzonej
(rysunek z lewej strony) i pojemności międzyelektrodowe lampy (rysunek
z prawej strony)

Definicja ta umoøliwia wyznaczenie przechwytu z†rodziny
charakterystyk anodowych lampy
I a =f(U a). Naleøy jednak dodaÊ, øe
jest to moøliwe, o†ile rozpatruje
siÍ prostoliniow¹ czÍúÊ charakterystyki, a†nie jej czÍúÊ doln¹,
silnie zakrzywion¹. Przechwyt
triod jest znacznie mniejszy od
jednoúci, gdyø C ak<<C sk. Wzmocnienie napiÍciowe triody w†uk³adzie ze wspÛln¹ katod¹ jest
rÛwne:

Ku =

Ka
ρ
1+
Ro

Teraz ³atwo dostrzec przyczynÍ silnego mikrofonowania lamp
bezpoúrednio øarzonych. W¹t³e
i†d³ugie w³Ûkno øarzenia lampy
bezpoúrednio øarzonej jest podpierane mostkiem mikowym jedynie na koÒcach w³Ûkna. Dlatego
moøe ono wpadaÊ w†drgania mechaniczne, np. wskutek drgaÒ
konstrukcji wzmacniacza. To powoduje z†kolei zmianÍ pojemnoúci Csk i†zmiany wartoúci wspÛ³czynnika amplifikacji Ka w†takt
drgaÒ. Z†ostatniego wzoru widaÊ
zaú, øe wzmocnienie lampy zmienia siÍ takøe w†takt tych drgaÒ.

Montaø na p³ytce drukowanej
nie powinien sprawiÊ wiÍkszych
trudnoúci, ograniczÍ siÍ wiÍc tylko do kilku wyjaúnieÒ. PoúwiÍÊmy chwilÍ sposobowi doboru tranzystorÛw. S³uøy do tego uk³ad
z†rys. 4.
Wystarczy dobraÊ tranzystory
o†moøliwie zbliøonym napiÍciu
odciÍcia Ugs off i†podobnym pr¹dzie Id, przy Ugs=0 V. Z†piÍÊdziesiÍciu sztuk uda³o siÍ w†ten
sposÛb wybraÊ 8†par tranzystorÛw. Parowanie jest zalecane z†tego wzglÍdu, øe osi¹ga siÍ lepsz¹
symetriÍ obu kana³Ûw. Bateria Bgs
o†napiÍciu 9†V, bateria Bds o†napiÍciu 4,5 V. Zamiast baterii
moøna zreszt¹ uøyÊ odpowiednich
zasilaczy. Rozrzut parametrÛw zastosowanych lamp nie jest z†regu³y znaczny - pamiÍtajmy, øe s¹
to lampy wojskowe. Nie zachodzi
wiÍc koniecznoúÊ ich dobierania.
Inaczej jest ze wskaünikami wysterowania DM70 - odznaczaj¹ siÍ
one juø nieco wiÍkszym rozrzutem. O†ile jest to moøliwe, dobrze
jest je dobraÊ tak, by mia³y
podobn¹ czu³oúÊ.
Lampy montuje siÍ za pomoc¹
gniazd typu goldpin - rys. 5.
Zdaj¹c sobie sprawÍ z†trudnoúci
w†zdobyciu lamp, otworzy³em
w†ten sposÛb drogÍ do zastosowania innych lamp bateryjnych,

gdzie:
Ka- wspÛ³czynnik amplifikacji;
—†- rezystancja wewnÍtrzna lampy;
Ro - rezystancja obci¹øenia.

Rys. 4. Układ wyznaczania
charakterystyki Id=f(Ugs) przy
Ud=const
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Rys. 5. Rozkład wyprowadzeń lamp i rzut z dołu na wtyczki “goldpin”
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Rys. 6. Stopień wejściowy z lampą
1Ż29b lub 3S4T (jeden kanał)

np. 1Æ29á (1Ø29b), 1S4T czy
3S4T, ktÛre moøna podpi¹Ê na
przewodach. Zaleca siÍ w†takim
przypadku ekranowanie doprowadzenia do siatki steruj¹cej. Lampa 3S4T od popularnego niegdyú
odbiornika bateryjnego ìSzarotkaî jest doúÊ†³atwa do nabycia
(cena oko³o 10 z³/szt). W†przypadku zastosowania lamp 1Ø29b
i†3S4T wykorzystuje siÍ tylko
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jedn¹ po³owÍ w³Ûkna øarzenia.
Inny jest nieco uk³ad po³¹czeÒ
i†wartoúÊ rezystancji R2 i†R12 rys. 6. PobÛr pr¹du øarzenia
przez lampÍ 1Ø29b wynosi oko³o
30 mA, zaú przez lampÍ 3S4T
oko³o 25 mA. Uk³ad bÍdzie wiÍc
pracowaÊ nieco mniej ekonomicznie niø w†przypadku uøycia lampy 1Ø24b.
Montaø lamp 1Ø24b, 1Ø29b
i†DM70 polega na bezpoúrednim
lutowaniu ich wyprowadzeÒ do
z³oconych blaszek, ktÛre nastÍpnie naleøy wcisn¹Ê w†plastikow¹
obudowÍ wtyku ìgoldpinî. Ekrany wewnÍtrzne lamp ³¹czy siÍ
z†mas¹. Wciskaj¹c wyprowadzenia
lampy DM70 naleøy pamiÍtaÊ, aby
zamieniÊ miejscami nÛøkÍ czwart¹
i†drug¹ lampy (patrz¹c od strony
úwiec¹cego ekranu) - rys. 5. Po
wlutowaniu wszystkich elementÛw i†podaniu napiÍÊ zasilaj¹cych
uk³ad powinien pracowaÊ od razu. Naleøy ostrzec przed omy³kowym podaniem napiÍcia 12 V†na
w³Ûkna øarzenia lamp. Grozi to
ich spaleniem. Zamiana biegunÛw
øarzenia, zw³aszcza w†przypadku
uøycia lamp 1Ø24b, objawia siÍ
zniekszta³ceniami. Jedyn¹ czynnoúci¹ regulacyjn¹ jest ustawienie
potencjometru P2 tak, aby napiÍcie uzyskiwane z†przetwornicy
wynosi³o 35 V.
Aleksander Zawada, AVT
aleksander.zawada@ep.com.pl

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R11: 100kΩ/0,6 W 1%
R2, R12: 22kΩ/ 0,6 W 1%
R3, R6, R9, R13, R16, R19: 470kΩ/
0,6 W 1%
R4, R7, R14, R17: 180Ω/0,6 W 1%
R5, R15: 2kΩ/0,6 W 1%
R8, R18: 1kΩ/0,6 W 1%
R10: 5,6kΩ/0,6 W 1%
P1: potencjometr 2x1 MΩ
logarytmiczny
P2: 47 kΩ montażowy
Kondensatory
C1...C4, C8, C11...C14: 100 nF/50 V
C6, C16: 6,8 nF/50 V
C5, C16: 100 µmF/25 V
C7: 47 µF/50 V
C9: 1 µF/50 V
C10: 470 µF/25 V
Półprzewodniki
T1...T4: BF245B
D1: 1N4001 lub podobna
U1: UL1520 (TCA720)
Lampy
V1, V3: 1Ż24b
V2, V4: DM70
Różne
Dławik 4,7 mH/15Ω
Włącznik dwustabilny jednosekcyjny
Włącznik dwustabilny dwusekcyjny
Gniazda “chinch” (2 szt.)
Gniazdo “jack”
Złącza i wtyki “goldpin”
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