Pr ze ci ws obn y wzmacni acz gitarowy
iniejszy opis modelu wzma
cniacza zainteresuje zapewne
posiadaczy gitar elektrycznych, bądź
aespoly gitarowe nie dysponujące
odpowiednią aparaturą elektroaku
styczną. O jego wysokiej jakości
decyduje przede wszystkim prawie
liniowa charakterystyka częstotli
wości, dobra korekcja dźwięku craz spora moc wyjściowa (dzięki
zastosowaniu w
końcowej
fazie
wzmocnienia pentod EL 36 o P„ =
= 18 W każda).
Całość składa się z trzech zasad
niczych członów: wzmacniacza mo
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cy, wzmacniacza napięciowego i za
silacza.
Pierwszy jest wzmacniaczem przeciwsobnym — rys. 1, pracującym
w klasie AB w układzie „ultra linear” . Funkcję inwertora fazy speł
nia tu podwójna trioda typu ECC 83.
Stopniem
poprzedzającym
jest
wzmacniacz napięciowy z zastoso
waną w nim lampą EF 86 o anodzie
sprzężonej galwanicznie z siatką
następnego stopnia. Umożliwia to
uzyskanie równomiernego wzmoc
nienia w szerokim zakresie często
tliwości. Potencjał siatki (a zarazem

sprzężonej z nią anody) jest o kil
ka woltów niższy od potencjału ka
tody, co jest konieczne dla właści
wej pracy układu. Przedwzmacniacz
— rys. 2 — składa się z czterech
stepni
wejściowych,
pracujących
równolegle na wspólny wzmacniacz
mocy.
Systemy lamp są tak wykorzysta
ne, aby każdy przetwornik elektro
akustyczny posiadał swój stopień
wzmocnienia. Na jednej z triod zbu
dowany jest także generator w y
twarzający drgania w zakresie 6-4H-10 Hz doprowadzane do siatki
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Schemat ideowy
niacza

pr/edwzmac-

Regulatorów barwy dźwięku we
wzmacniaczu nie zastosowano, gdyż
ich
obecność
w
instrumentach
wprawdzie częściowo, lecz skutecz
nie rozwiązuje ten problem.

8[j F/350V
lampy wzmacniającej dźwięki gita
ry solowej, co daje dodatkowy efekt wibracji. Możliwa jest zmiana
częstotliwości i amplitudy drgań
generatora.

W sumie aparatura posiada czte
ry oddzielnie regulowane wejścia:
mikrofon, gitara solowa, basowa i
akompaniująca.

Prostownik zasilający wzmacnia
cze powinien dostarczyć ok. 200 mA
prądu, co pociąga za sobą koniecz
ność użycia odpowiedniego transfor
matora i lampy prostowniczej. W
opisanym modelu — rys. 3 — nawi
nięto go na rdzeniu o przekroju

głośnikowego od odbiornika „Tatry".
Uzwojenie pierwotne posiada dwie
sekcje po 1200 zwojów każda (od
czepy na 900 zw.), zaś wtórne liczy
300 zwojów (odczepy na 50, 90 i 220
zwoju).
9,25 cm2. Jako lampę prostowniczą
zastosowano dwukierunkową AZ 12.
Transformator głośnikowy wykona
ny został na rdzeniu transformatora
Rys. 2. Schemat Ideowy zasilacza

Całość wykonana została na meta
lowej podstawie i umieszczona w
drewnianej obudowie o wymiarach
58 X 30 X 29 cm.
Zbigniew Boczek

