
Το κεφάλαιο "Λυχνίες εναντίον τρανζί

στορ" έχει ήδη αναλυθεί εκτενώς σε δι

άφορα άρθρα και φόρουμ . Αντί λοιπόν

να επαναλάβομε τις διάφορες απόψεις ,

παραθέτουμε απλά μερικές αναφορές .

Μία ενδιαφέρουσα σύγκριση παρου

σιάζεται στο -σε Αγγλική γλώσσα- άρ

θρο "Vacuum Tubes and Transistors
Compared" (Σύγκριση λυχνιών και τραν

ζίστορ) στην διεύθυνση http://m ilbert .
com/TVTFC.bdc . Πέρα από τριόδους

πάντως , στους ενισχυτές ήχου χρησι

μοποιούνται επίσης πέντοδοι λυχνίες . Η

επιλογή μεταξύ αυτών των δύο , εξαρτά

ται από ένα πλήθος παραγόντων .

τού είναι μικρότερη επίδραση της τάσης

ανόδου στο ρεύμα ανόδου , καταλήγο

ντας έτσι σε υψηλότερη εμπέδηση εξό

δου και ως εκ τούτου υψηλότερη τιμή

του συντελεστή "μ".

Τα μειονεκτήματα των πεντόδων λυ

χνιών είναι :

1. Η απόσβεση των ηχείων είναι πρα

κτικά μηδενική , οπότε για την μείωση

της εμπέδησης εξόδου του ενισχυτή σε

μία αποδεκτή στάθμη απαιτείται η χρή

ση αρνητικής ανάδρασης .

2. Η απόσβεση συντονισμών του μετα

σχηματιστή είναι τόσο μικρή , που στην

περίmωση απουσίας φορτίου (έξοδος

ανοικτού κυκλώματος) είναι δυνατόν να

εμφανιστούν έντονες ταλαντώσεις με

τάσεις που μπορεί να γίνουν τόσο υψη

λές ώστε να έχουμε την εμφάνιση ηλε

κτρικών τόξων στην βάση της λυχνίας ή

600 mV

(με αρνητική ανάδραση)

0,8 Ω

(με αρνητική ανάδραση)

< 20 ΗΖ έως 6L1 kHz

(με αρνητική ανάδραση)

0,3%

(χωρίς αρνητική ανάδραση)

-82 dB

(με αρνητική ανάδραση)

Εμnέδηση εξόδου (1 kHz):

Ι σχ ύς εξόδου (1 kHz, 2%): 9,5 'vJ στα L1 Ω κα ι 8 Ω

Ευαισθησία εισόδου C9 'vJ , 1 kHz): 200 mV

(χωρίς αρνητική ανάδραση)

2,3 Ω

(χωρίς αρνητική ανάδραση)

Εύρος ζώνης συχνοτήτων (1 'vJ): 20 ΗΖ έως 27 kHz

(χωρίς αρνητική ανάδραση)

THD + θόρυβος (1 'vJ, 1 kHz): 0,15%

(με αρνητική ανάδραση)

-72 dB

(χωρίς αρνητική ανάδραση)

Βόμβος/θόρυβος

Προδιαγραφές
Οι μετρήσεκ; έγιναν με φορτίο 8 Ω

Τρίοδος ή πέVΤOδOς ;

Στην περίmωση των τριόδων λυχνι

ών , η επίδραση της τάσης ανόδου στο

ρεύμα ανόδου (αρνητική ανάδραση) εί

ναι αρκετά μεγάλη (δείτε το Σχήμα 1α) .

Αποτέλεσμα αυτού είναι χαμηλότερη

εμπέδηση εισόδου και μικρότερος συ

ντελεστής ενίσχυσης "μ" (πρόκειται για

την μέγιστη ενίσχυση τάσης όταν στην

διαδρομή της ανόδου υπάρχει μία πηγή

ρεύματος συνεχούς) .

Αντίθετα , στην περίmωση των πε

ντόδων λυχνιών (Σχήμα 1 β) το ρεύμα

ανόδου καθορίζεται από την τάση του

πλέγματος θωράκισης. Αποτέλεσμα ου-
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τον μετασχηματιστή εξόδου .

Λόγω της μικρότερης τιμής του μ

στην περίmωση των τριόδων λυχνιών,

η απόσβεση των ηχείων και των συντο

νισμών του μετασχηματιστή είναι πολύ

καλύτερη .

Τα μειονεκτήματα από την άλλη των

τριόδων λυχνιών είναι:

1. Η παρουσία μικρότερου συντελε

στή μ σημαίνει ότι η βαθμίδα οδήγησης

θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει

ένα σήμα με σχετικά μεγάλο πλάτος .

2. Λόγω της μικρότερης εμπέδησης

εξόδου η επίδραση τυχόν κυμάτωσης

στις γραμμές τροφοδοσίας είναι μεγα

λύτερη στις τριόδους σε σχέση με τις

πεντόδους λυχνίες. Αυτό σημαίνει ότι οι

προδιαγραφές των φίλτρων η εξομάλυν

σης θα πρέπει να είναι αυστηρότερες.

Μονός τερματισμός

ή push-pulI ;
Στο Σχήμα 2 εικονίζονται οι παραμορ

φώσεις μίας τριόδου και μίας πεντόδου

λυχνίας. Από το Σχήμα φαίνεται ότι στις

τριόδους επικρατεί η d2 και στις πεντό

δους η d3. Οι αρμονικές περιπής τάξης

περιορίζονται δραστικά στα κυκλώματα

push-pull , ενώ οι αρμονικές άρτιας τά

ξης όχι. Λόγω αυτού , ένας ενισχυτής

push-pull με τρίοδο λυχνία παρουσιάζει

χαμηλότερη παραμόρφωση ανοικτού

βρόγχου σε σχέση με ένα ενισχυτή push
ρυll με πέντοδο λυχνία , κύρια λόγω της

τρίτης αρμονικής (d3).
Το δεύτερο πλεονέκτημα ενός ενισχυ

τή push-pull είναι ότι με σωστή πόλωση

συνεχούς δεν εμφανίζεται καθόλου πό

λωση στον πυρήνα του μετασχηματιστή

εξόδου . Ο πυρήνας μπορεί κατά συνέ

πεια να γίνει μικρότερος , και ο μετασχη

ματιστής που προκύmει είναι αισθητά

φθηνότερος. Επίσης υποβαθμίζεται σε

μεγάλο ποσοστό η επίδραση στην βαθ

μίδα εξόδου, της κυμάτωσης της γραμ

μής τροφοδοσίας.

Ένα μειονέκτημα του ενισχυτή push
ρυ l l ε ίναι η ανάγκη ολίσθησης φάσης

για την οδήγηση της βαθμίδας εξόδου

με δύο σήματα που έχουν το ίδιο πλά

τος και αντίθετη φάση.

Ισχύς εξόδου και απόδοση

Η θεώρηση ότι όταν διπλασιάζεται η

ισχύς του ενισχυτή διπλασιάζεται και η

φαινόμενη ένταση του ήχου , είναι τελε ί

ως λανθασμένη . Η ευαισθησία των αυ

τιών μας παρουσιάζει μία λογαριθμική

συμπεριφορά και το εύρος της είναι με

ταξύ Ο dB (το κατώφλι της ακουστότη

τας) και 120 dB (το κατώφλι του πόνου) .

Ο διπλασιασμός της ισχύος του ενισχυ

τή , μας προσφέρει μία αύξηση ισχύος

κατά 3 dB.
Ο ενισχυτής που παρουσιάζουμε στο

παρόν άρθρο παρέχει μία ισχύ εξό

δου 2 Χ 9 Watt, με συνολική αρμονική

παραμόρφωση (ΤΗΟ, total harmonic
distort ion) της τάξης του 2% (σε ανοι

κτό βρόγχο) . Πρόκειται για ένα σοβαρό

μέγεθος ισχύος , ειδικά εάν λάβουμε υπ '

όψη την λογαριθμική χαρακτηριστική

των ανθρώπινων ώτων καθώς και την

συμπεριφορά ήπιας Ψαλίδισης (τα υπερ

βολικά σήματα δεν οδηγούν σε "επ ιθετι

κή " παραμόρφωση) . Εάν μάλιστα επιθυ

μούμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

ηχεία υψηλής πιστότητας .

Το εγχειρίδιο περί λυχνιών της Philips
[3] αναφέρει ότι μία βαθμίδα εξόδου

με δύο πέντοδους λυχνίες τύπου ΕL34

έχει απόδοση 53 %. Στο μέγεθος βέβαια

αυτό δεν περιλαμβάνεται η θερμότητα

που απάγεται από το πλέγμα θωράκι

σης . Για να έχουμε ακριβείς συγκρίσεις

μεταξύ τριόδων και πεντόδων λυχνιών

θα πρέπει να ληφθεί υπ ' όψη και αυτό το

μέγεθος , οπότε η απόδοση πέφτει στο

42 %. Η απόδοση του ενισχυτή push-pull
με τρίοδο λυχνία που παρουσιάζουμε

εδώ φθάνει το 35 %, τιμή η οποία είναι

πιστεύουμε ανταγωνιστική.

Παραμόρφωση
Η ακουστότητα της παραμόρφωσης

εξαρτάται σημαντικά από το φάσμα.

Στους ενισχυτές με τρανζίστορ η πα

ραμόρφωση διάβασης (crossover) είναι

πολύ ενοχλητική , διότι το εύρος του

φάσματος είναι πολύ μεγάλο , ενώ αυ

ξάνει ακόμη περισσότερο όταν έχουμε

χαμηλή ισχύ εξόδου . Στους ενισχυτές

με λυχνίες το πρόβλημα βρίσκεται στις

αρμονικές χαμηλής τάξης και σύμφωνα

με τον Douglas Self [4] το κατώφλι ακου

στότητας στην περίmωση αυτή είναι 1
%. Για τον λόγο αυτό και δεν υπάρχει

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την σχεδίαση

ενισχυτών με λυχνίες με χαμηλότερη

παραμόρφωση .

Καθορισμός πόλωσης
συνεχούς

Μία σταθερή τάση αρνητικού πλέγ

ματος (Σχήμα 3α) παρουσιάζει το μειο

νέκτημα ότι η ρύθμιση πόλωσης συνε

χούς εξαρτάται από τις ανοχές και την

γήρανση της λυχνίας. Για να επιτύχουμε

μάλιστα το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι

πολλές φορές απαραίτητο να παρέμ

βουμε χειρωνακτικά διορθώνοντας την

πόλωση συνεχούς . Σε μία αυτόματη

τάση αρνητικού πλέγματος (Σχήμα 3β)

η τάση πλέγματος - καθόδου καθορίζε

ται από την mώση τάσης στα άκρα της

αντίστασης Rk, η οποία προκαλείται από

το ρεύμα καθόδου. Με την συγκεκριμέ

νη μέθοδος αρνητικής ανάδρασης η Rk
καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την την

'00 200
ΡιΑΤΕ VOLTAGE (Υρ)

300

ΣΧήμα 1. Οι χαρακτηριστικές μίας τριόδου και μίας πεντόδου λυχνίας.
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Σχήμα 2. Η παραμόρφωση με μία τρίοδο και μία πέντοδο.

κοινή αντίσταση καθόδου , γεγονός το

οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και ως

πλεονέκτημα σε σχέση με την ενδεχό

μενη πόλωση DC στον μετασχηματιστή

εξόδου . Η απόζευξη των αντιστάσεων κα

θόδου είναι απαραίτητη για να μην υπο

χρεώσουμε τον προενισχυτή να παράσχει

ακόμη μεγαλύτερη τάση οδήγησης.

Η βαθμίδα εξόδου ενός ενισχυτή

push-pul l οδηγείται συχνά από διάτα

ξη ολίσθησης φάσης . Αυτό όμως δεν

συνίσταται στην περίmωση βαθμίδων

εξόδου με τριόδους λυχνίες , διότι οι

μορφές των σημάτων εξόδου της διάτα

ξης ολίσθησης φάσης δεν είναι ίσες για

μεγάλες διακυμάνσεις του σήματος , γε

γονός το οποίο θα μπορούσε να οδηγή

σει σε μεγαλύτερη -απ ' όσο χρειάζεται

παραμόρφωση στην βαθμίδα εξόδου .

Η δεύτερη βαθμίδα του συγκεκριμένου

ενισχυτή περιλαμβάνει ένα ενισχυτή

push-pull με κοινή αντίσταση καθόδου .

Η αντίσταση δεν είναι αποζευγμένη

διότι τα AC ρεύματα της καθόδου βρί

σκονται σε αντίθετη φάση και δεν προ

καλούν mώση τάσης στα άκρα της Rk.
Η πρώτη βαθμίδα είναι ένας διαφορικός

ενισχυτής ο οποίος χρησιμοποιείται σαν

διάταξη ολίσθησης φάσης . Από όλα τα

κυκλώματα τα οποία είναι κατάλληλα γ ια

τον σκοπό αυτό , το συγκεκριμένο είναι

το μοναδικό στο οποίο και ο ι δύο ακρο

δέκτες εισόδου παραμένουν διαθέσιμο ι.

Με τον τρόπο αυτό η σχεδίαση καθίστα

ται παρόμοια με αυτή ενός τελεστικού

ενισχυτή , πράγμα που σημαίνει ότι οι

συνήθεις μέθοδοι αρνητικής ανάδρασης

σχετικά με τους τελεστικούς ενισχυτές ,

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εδώ . Η

υλοποίηση της πηγή ρεύματος Ik μπορεί

να είναι μία αντίσταση , η ωμική τιμή της

οποίας θα πρέπει να είναι αρκετά μεγα-

070067 ·14

ΤΑ2

+ •

ρύθμιση πόλωσης DC και η επίδραση

των παραμέτρων της λυχνίας μειώνο

νται αισθητά. Στην περίmωση όπου δεν

χρειάζεται αρνητική ανάδραση AC, τότε
η Rk θα πρέπει να αποζευχθεί μέσω

ενός ηλεκτρολυτικού πυκνωτή .

Απλοποιημένο σχέδιο
Στο Σχήμα 4 έχουμε ένα απλοποιημέ

νο σχέδιο του ενισχυτή , όπου τα εξαρ

τήματα ζεύξης RC μεταξύ των διάφο

ρων βαθμίδων έχουν χάριν απλότητας

παραλειφθεί.

Η χαμηλή τιμή μ των τριόδων που χρη

σιμοποιούνται καθιστά την προσέγγιση

σε επίπεδο τριών βαθμίδων απαραίτητη .

Ένεκα αυτού η μετατόπιση DC είναι ση

μαντικά μικρότερη συγκρινόμενη με μία

RK

Θ

Σχήμα 3. α: Σταθερή τιμή τάσης πλέγμα 

τος. β: Με την βοήθεια μίας αντίστασης

καθόδου μπορούμε να έχουμε αυτόματα

αρνητική τάση πλέγματος.

Σχήμα 4. Σχηματικό διάγραμμα της αρχής λειτουργίας ενισχυτή τριόδου p ush-p u/l.
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λύτερη από το 1/S των λυχνιών (όπου

S είναι η αμοιβαία αγωγιμότητα) . Αυτό

απαιτεί την παρουσία αρνητικής τάσης

τροφοδοσίας μικρότερη των -50 VDC.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της

συγκεκριμένης σχεδίασης είναι η ολο

κληρωμένη δομή push-pull έτσι ώστε η

παραμόρφωση και η ευαισθησία στον

θόρυβο και τις παρεμβολές, να παραμέ

νουν ελάχιστες.

Ο ενισχυτής σαν σύνολο
Στο Σχήμα 5 έχουμε το πλήρες σχη

ματικό διάγραμμα του ενισχυτή push 
ρυll με τριόδους λυχνίες . Η τροφοδοσία

εμφανίζεται χωριστά στο Σχήμα 6.

Στο συνολικό κοστολόγιο ενός ενισχυ

τή ισχύος με λυχνίες , το μεγαλύτερο πο

σοστό συχνά το αναλαμβάνουν οι λυχνί

ες και οι μετασχηματιστές εξόδου. Για

την συγκεκριμένη σχεδίαση επιλέξαμε

την λυχνία τύπου 6AS7 σε συνδυασμό

με τον μετασχηματιστή εξόδου 3Α524 .

Η 6AS7 είναι μία λυχνία υψηλής ποιότη

τας την οποία μπορούμε να αποκτήσου

με με σχετικά χαμηλό κόστος (για πε

ρισσότερες λεmομέρειες σχετικά με τις

τιμές επισκεφθείτε το www .amplimo.nl).
Πρόκειται για μία διπλή τρίοδο λυχνία

(μέγιστη ισχύς 2Χ13 W) η οποία αρχικά

σχεδιάστηκε για χρήση σε σταθεροποι

ημένα τροφοδοτικά υψηλής ισχύος. Το

γεγονός αυτό φαίνεται και από την μέ

γιστη επιτρεπτή τιμή τάσης μεταξύ της

καθόδου και του νήματος (±300 V). Η
συγκεκριμένη τιμή υποδεικνύει μόνωση

υψηλής ποιότητας. Τα υπόλοιπα χαρα

κτηριστικά της 6AS7 είναι συγκρίσιμα με

αυτά των υπολοίπων τριόδων ισχύος .

Ο μετασχηματιστής εξόδου 3Α524

(μέγιστη ισχύς 40 W) έχει πλούσιες προ

διαγραφές για ενισχυτή 9 Watt. Η εμπέ

δηση στο πρωτεύον είναι 3545 Ω. Για

βέλτιστη οδήγηση της εξόδου οι ρυθμί

σεις DC των λυχνιών εξόδου είναι :

Ua = 270 V, la = 67 mA, Uk = 80 V
και Rk = 1 ΚΩ2 .

EΞCC83

ι.

51

EΞCC82

ι. 6AS7

O
'~ :a

2k 3 __ ._ • 1k

2a 2 7 f

29' • f

Feedback

Amplίmo ~
red yeIIow 4 Ω

red yeIIow

3Α524

β Ω

blue

070067 -15

ΤΑ2

grey

whIte

C9

"'j';'οομ
~50ν

V3.B

ν1 =ECC83

ν2 =ECC82

ν3 =6AS7
"'j';'ομ
~50ν

Σχήμα 5. Το πλήρες σχηματικό διάγραμμα του ενισχυτή (εικονίζεται το ένα μόνον κανάλι). Παρατηρούμε ότι η αρνητική ανάδραση

μπορεί να διακοπεί.
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μετασχηματιστή εξόδου είναι πλέον

σημαντική γεγονός το οποίο προκαλεί

αύξηση της Ua στην V3b. Δεδομένου

ότι η Ua των τριόδων παρουσιάζει μεγά

λη επίδραση στο ρεύμα ανόδου , η V3b
δεν παύει να άγει παρά την αύξηση της

Ug (περισσότερο αρνητική) , αποτέλε

σμα του οποίου είναι η λειτουργία της

βαθμίδας εξόδου σε Τάξη Α. Το "ρεύμα

ηρεμίας" των περίπου 10 mA επηρεά

ζει ελάχιστα την απόδοση. Λόγω αυτής

ακριβώς της λειτουργίας σε τάξη Α η

"παραμόρφωση διέλευσης" αποφεύγε

ται και η κατανάλωση ρεύματος από την

τροφοδοσία είναι σχεδόν ανεξάρτητη

της εξόδου .

Ο προενισχυτής (V2) θα πρέπει να

είναι σε θέση να παράσχει στην βαθμί

δα εξόδου δύο τάσεις οδήγησης περί

που 70 VAC, γεγονός το οποίο σημαίνει

υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά το δυ

ναμικό εύρος . Για τον σκοπό αυτό είναι

κατάλληλη μία ECC82 (12AU7). Για να

πάρουμε την μέγιστη δυνατή τάση οδή

γησης , οι R7, R8 και R9 συνδέονται με

τα - 50 V αντί να συνδεθούν με την γη .

Με τον τρόπο αυτό η τάση τροφοδοσίας

στο ν2 αυξάνει από 50 V έως 320 V.
Για την συγκεκριμένη περίmωση επι

λέξαμε μία " υ βρ ιδική" ρύθμιση πόλω

σης . Η R9 είναι μία αντίσταση κοινής

καθόδου (αυτόματη ρύθμιση αρνητι

κής τάσης πλέγματος). Η τάση στα της

R9 καθορίζεται σε κάποιο βαθμό από

το ρεύμα που ρέει μέσα από την R10.
Αποτέλεσμα αυτού είναι η ρύθμιση πό-

7

8

ν3

Ας υποθέσουμε ότι λόγω του σήματος

οδήγησης το ρεύμα ανόδου της V3a αυ

ξάνει σημαντικά , οπότε το Ua της V3a
θα μειωθεί. Η επίδραση της V3a στον

230ν

'V

230ν

'V

ΤΑ1

Σχήμα 6. Το τροφοδοτικό χρησιμοποιεί ένα ειδικό μετασχηματιστή ο οποίος κατασκευ

άζεται από την Amplimo.

Όπως αναφέρουμε και στην συνέχεια,

οι βαθμίδες εξόδου push-pull με τριό

δους παρουσιάζουν από την φύση τους

μία χαρακτηριστική λειτουργίας Α .

Κατάλογος εξαρτnμάτων

Αντιστάσεις (όλες είναι μεταλλικού φιλμ

1%, Ο,25ΙΝ ή O,6W εκτός εόν ονοωε

ρεται διαφορετικά)

R1 = Ll 70 ΚΩ

R2 = 390 Ω

R3 = 8 ΚΩ2

RLI, R5 = 100 ΚΩ 1\Ν

R6 = 33 ΚΩ

R7, R8 = Ll 70 ΚΩ

R9 = Ll 70 Ω
R1 Ο = LI κω
R11, R12 = 22 ΚΩ 1\Ν

R13, R1L1 = Ll70 ΚΩ

R15, R16 = 1 ΚΩ

R17 , R18 = 1 ΚΩ2 6\Ν (συρμάτινη) (1)
R19 = 33 ΚΩ 1\Ν

R20 = 150Ω 5\Ν (συρμάτινη)

R21 = 150 ΚΩ 1\Ν

R22, R23, R2L1 = 100 Ω

Ρ 1 = 50 ΚΩ λογαριθμ ι κό ποτενσιόμε 

τρο

Πυκνωτέτ;

C 1 = 150 pF κεραμικός

C2-C5 = 33 nF Ll OOV
C6, C7 = Ll7 μF 100ν ηλεκτρολυ τικός

C8 = 1Ο μF 350ν ηλεκτρολυτικός

C9, οιο. C11 = 100 μF 350ν ηλεκτρο

λυτικός

C12, C13 = Ll 70 μF 63ν ηλεκτρολυτικός

Λυχνίες :

νι = 12ΑΧ7 ή ECC83
ν2 = 12AU7 ή ECC82
ν3 = 6AS7

Ημιαγωγοί:

D1 -DLI = 1NLl007 ή γέφυρα ανόρθω

σης Ll OOV 1 Α

D5 = 1NLl 007

Δ ιάφορο:

Tr1 = μετασκημσηοτη; δικτύου τύπου

5Ν1609 , πρωτεύον 230 ν. δευτερεύον

230V/LlOV/6 ,3 ν (www.amplimo.nl)
Tr2 = μειοοκηροηοηκ; εξόδου τύπου

3A52L1 (www.amplimo.nl)
F1 = ασφάλε ι α, 600 mA. βραδείας

τήξεως

F2 = αοφόλειο . 300mA. βραδείας

τήξεως

Γωνιακό προφίλ αλουμινίου

Π .χ . OLl ,90,2208
(www.tessatronic.nl; www.display.nl)
Αυτοκόλλητοι όιοκωριοιετ;

Π .χ . # 53203 7-89
Αυτοκόλλητα στηρίγματα για λωρ ίδες

καλωδίων Π .χ . Conrad Electronics #
5L1323L1 -89

(1) προσαρμογή επιθυμητή
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Σχήμα Β. Η τοποθέτηαη των εξαρτημάτων από την κάτω πλευρά.

..._-- :;-

Οι τρίοδες λυχνίες δημιουργούν υψη 

λές απαιτήσεις όσον αφορά το φίλτρο

απόρριψης κυμάτωσης τροφοδοσ ίας .

Η σχεδίαση των εν λόγω φίλτρων βα

σίζεται συνήθως σε ένα καλούμενο δι

κτύωμα "π" , όπως αυτό των C1ο : :C11,
Α20 και C9. Η αντίσταση σειράς έχει ένα

αποτέλεσμα ανάλογο με αυτό την αντί

στασης ορθής πόλωσης ενός ανορθωτή

με λυχνίες . Το βαθυπερατό φίλτρο που

προκύmει καταστέλλει την κυμάτωση

(στην ουσία τις υψηλότερες αρμονικές) ,

τις παρεμβολές από το δίκτυο που επά

γονται μέσω του μετασχηματιστή και

τους παλμούς μεταγωγής από τις διό

δους ανόρθωσης . Δεδομένου ότι ο ενι

σχυτής (συμπεριλαμβανομένων και των

βαθμίδων εξόδου) λειτουργεί σε τάξη

Α, η κατανάλωση ρεύματος από το τρο-

"motor-boating" . Οι αντιστάσεις Α15 και

R16, μειώνουν τον κίνδυνο αστάθειας

RF στην βαθμίδα εξόδου .

Η τροφοδοσία
Η βαθμίδα της τροφοδοσίας εικονί

ζεται στο Σχήμα 6. Ο μετασχηματιστής

του τροφοδοτικού με κωδικό 5Ν1609 ,

είναι ειδικά σχεδιασμένος για την συ

γκεκριμένη κατασκευή από την Amplίmo

Netherlands και διατίθεται από την εται

ρεία στην διεύθυνση www.amplimo.nl.
Η ηλεκτροστατική θωράκιση θα πρέπει

να συνδεθεί με το σασί και καθήκον της

είναι να οδηγεί προς την γη τυχόν πα

ρεμβολές προερχόμενες από το δίκτυο ,

οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να

περάσουν με χωρητική ζεύξη από τον

μετασχηματιστή προς την τροφοδοσία.

Σχήμα 7. Άποψη του ενιαχυτή από επάνω.

λωσης DC να είναι ένα υβρίδιο μεταξύ

αυτόματης και σταθερής τάσης , γεγο

νός το οποίο οδηγεί σε καλύτερες δυ

νατότητες οδήγησης . Δεδομένου τώρα

ότι η ν2 αποτελεί κύκλωμα push-pull
τριόδων, η παραμόρφωση είναι επίσης

μικρή λόγω αναίρεσης των αρμονικών

περιττής τάξης.

Η ρύθμιση πόλωσης DC σε συνδυα

σμό με τις τιμές των R11 και R12 μας

εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει επαρκές

χωρητικό ρεύμα για να αποδοθεί στην

βαθμίδα εξόδου σε υψηλότερες συχνό

τητες Η χωρητικότητα εισόδου των V3a
και V3b φθάνει τα 40 pF περίπου.

Για την ολίσθηση φάσης η πλέον κα

τάλληλη είναι μία ECC83 (12ΑΧ7) , στην
οποία μάλιστα λόγω του υψηλού συντε

λεστή (μ) που παρουσιάζει η απολαβή

της πρώτης βαθμίδας είναι η υψηλότε

ρη . Η επίδραση της Α6 στην μετατόπιση

είναι περίπου 4 %. Περαιτέρω βελτίωση

μέσω αύξησης της αρνητικής τάσης

τροφοδοσίας και μεγαλύτερη Α6 , δεν

αξίζει τον κόπο.

Το σήμα εισόδου προς τον ενισχυτή

συνδέεται στην ν1 b, ενώ το σήμα αρνη

τικής ανάδρασης οδηγείται μέσω ενός

διακόmη και των R3: :C1 και Α2 , στην

ν1 a. Μία τυχαία εναλλαγή των ακροδε

κτών εισόδου θα έχει σαν αποτέλεσμα

μία θετική ανάδραση η οποία τελικά

καταλήγει σε μία πραγματικά "άσχημη "

ταλάντωση . Για τον λόγο αυτό είναι ση

μαντικό να ελέγξουμε προσεκτικά την

αρίθμηση των λυχνιών και τους χρωματι

κούς κώδικες στον μετασχηματιστή εξό

δου . Λόγω της καλής χαρακτηριστικής

ανοικτού βρόγχου επελέγη ένας μέσος

συντελεστής αρνητικής ανάδρασης με

τιμή 3 (9,5 dB). Η αρνητική ανάδραση εί

ναι δυνατόν να μεταχθεί εντός και εκτός

για να μπορούμε να εντοπίσουμε την

διαφορά κατά τις δοκιμές ακρόασης .

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αρνητική

ανάδραση , το σήμα εισόδου θα πρέπει

να είναι μεγαλύτερο κατά ένα συντελε

στή 3 (600 mV αντί για 200 mVγια ισχύ

εξόδου 9 W).
Είναι σημαντικό να έχουμε υπ όψη ότι

στους ενισχυτές με λυχνίες , μία υψηλή

αρνητική ανάδραση πέρα από την αστά

θεια AF είναι επίσης δυνατόν να προκα

λέσει και αστάθεια RF.Λόγω της ολίσθη

σης φάσης AF που προκύmει από την

ζεύξη RC μεταξύ των βαθμίδων και του

μετασχηματιστή εξόδου , είναι πιθανόν

να εμφανιστεί μία ταλάντωση πολύ χα

μηλής συχνότητας . Είναι αυτή που κατά

το παρελθόν χαρακτηριζόταν συχνά ως
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φοδοτικό είναι πρακτικά σταθερή και

η χρήση των αντιστάσεων σειράς δεν

αποτελεί πρόβλημα.

Για να περιορίσουμε τον βόμβο από

την τροφοδοσία του νήματος , το "ηλε

κτρικό κέντρο" των νημάτων συνδέεται

μέσω των Α23 και Α24 με την γη .

Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες

όπως για παράδειγμα όταν ανοίξουμε

τον ενισχυτή και τον κλείσουμε αμέσως ,

οι μεγάλοι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές στο

φίλτρο της τροφοδοσίας είναι δυνατόν

να καθυστερήσουν πολύ να εκφορτι

στούν. Αυτό δεν το θέλουμε , ειδικά από

πλευράς ασφάλειας. Συνδέοντας λοιπόν

μία αντίσταση εκφόρτισης (Α21) παράλ

ληλα με τους C1Ο και C11 , εκφορτίζου
με τους ηλεκτρικούς πυκνωτές στα 50
VDC, μέσα σε λιγότερο από δύο λεmά.

Υλοποίηση

Το σημείο εκκίνησης για την κατα

σκευή του κουτιού (Σχήματα 7 και 8) εί

ναι ένα γωνιακό προφίλ αλουμινίου (για

παράδειγμα τύπου 04.90.2208, το οποίο

διατίθεται από τις Tessatronics, Display
και άλλους) . Το συγκεκριμένο προφίλ

διατίθεται συνήθως σε μήκη του 1 μέ

τρου, από το οποίο μπορούμε να πά

ρουμε τέσσερις γωνίες μήκους 25 cm.
Η πρόσοψη και το οπίσθιο μέρος είναι

κατασκευασμένα από σκληρό αλουμίνιο

πάχους 3 mm και προσαρμόζονται στα

γωνιακά προφίλ που προαναφέραμε με

βίδες τύπου Μ5. Τα πλαϊνά τοιχώματα

(αλουμίνιο πάχους 1,5 mm) στερεώνο

νται και αυτά στα γωνιακά προφίλ φωλι

άζοντας στις σχισμές που υπάρχουν. Τα

συγκεκριμένα πλαϊνά τοιχώματα υπο

στηρίζουν το δάπεδο του σασί (πλάκα

αλουμινίου 2 mm με 4 γωνιασμένα άκρα)

το οποίο βιδώνεται με βίδες τύπου Μ5.

Μεταξύ του σασί και του εμπρός και

πίσω τοιχώματος , υπάρχει ένα διάκενο

πλάτους 15 mm για να είμαστε βέβαι

οι ότι θα έχουμε επαρκή εξαερισμό . Το

επάνω και κάτω κάλυμμα (διάτρητη λα

μαρίνα πάχους 1 mm με γωνιασμένα τα

εμπρός και πίσω άκρα) προσαρμόζονται

με βίδες και παξιμάδια Μ3 , τα οποία

στερεώνονται στο γωνιακό προφίλ.

Η σύνδεση και στερέωση των εξαρτη

μάτων γίνεται με την μέθοδο των "καλω

δίων" . Η συγκεκριμένη βέβαια μέθοδος

απαιτεί λίγο περισσότερο κόπο και χρό

νο συγκρινόμενη με την έτοιμη πλακέτα ,

αλλά το κύκλωμα είναι τόσο απλό που

τελικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της συγκεκρι

μένης μεθόδου είναι ότι έχουμε καλύτε-

ΕΛΕΚΤΟΡ 912007

ρα αποτελέσματα , διότι

το συνεστραμμένο καλώ

διο για τα νήματα ενέχει

μικρότερους κινδύνους

εμφάνισης βόμβου και

είναι καταλληλότερο για

υψηλά ρεύματα . Η όλη

συναρμολόγηση (δεaε

το Σχήμα 8) περιλαμβά

νει δίσκους από πλακέτα

για τα ακτινωτά σημεία

γης , λωρίδες πλακέτας

για την γη και υποστή

ριξη με καλώδια . Οι δί

σκοι , ο ι λωρίδες και τα

καλώδια υποστήριξης

στερεώνονται στο σασί με αυτοκόλλητα

στηρίγματα . Όσον αφορά του πυκνω

τές σύζευξης C2 έως C5 υπάρχουν δύο

δυνατότητες: είτε χρησιμοποιούμε τους

πολυεστερικούς και φθηνότερους όπως

για παράδειγμα αυτοί της ΕΑΟ , είτε

τους υψηλής ποιότητας φύλλο χάρτου

σε λάδι της Jensen.
Για τις αντιστάσεις ανόδου Α4 , Α5 , R11

και R12 συνίσταται η χρήση αντιστάσε

ων μεταλλικού φιλμ 1 W 1 1%. Αυτό διότι

οι μεγαλύτερες διαστάσεις των συγκε

κριμένων αντιστάσεων είναι βολικότερες

στην διαχείριση υψηλών τάσεων. Δεδομέ

νου ότι ο ενισχυτής μας υλοποιείται σαν

"πλήρης ενισχυτής" , στην πρόσοψη έχου

με ένα διακόπτη τροφοδοσίας, ένα επι

λογέα εισόδου και έλεΥχΟ έντασης. Στο

πίσω μέρος του κουτιού μπορούμε πέρα

από τις συνήθεις εισόδους και εξόδους

να προσθέσουμε τον διακόπτη για ενερ

γοποίηση και απενεργοποίηση της αρ

νητικής ανάδρασης , για να μπορούμε να

πειραματιστούμε με αυτήν πιο εύκολα.

Αποτελέσματα

δοκιμών
Στους ενισχυτές με

λυχνίες είναι σύνηθες

να δίνουμε την μέγιστη

ισχύ εξόδου σε ΤΗΟ =
5%. Δεδομένου ότι ο ενι

σχυτής μπορεί επίσης να

χρησιμοποιηθεί σε ανοι

κτό βρόγχο , υιοθετούμε

μία τιμή στα 2 %, η οποία

επίσης αντιστοιχεί στο

όριο πριν εμφανιστεί ψα

λίδιση .

Στο Σχήμα 9 εικονίζε

ται η συμπεριφορά ψαλί

δισης σε στάθμη ισχύος εξόδου 11 W (5
V/ div.). Στο Σχήμα 10 εικονίζεται η από

κριση ανοικτού βρόγχου σε τετραγωνι-

Σχήμα 9. Συμπεριφορά ψαλίδισης στα 11

ΙΝ/ Ι kHz (5 V/div.J.

κή κυματομορφή στα 2 kHz και 5 V/div.
Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο συ

γκεκριμένος ενισχυτής χάρη στις χα

ρακτηριστικές της βαθμίδας εξόδου με

τις τρ ιόδους λυχνίες , είναι σταθερός σε

ανοικτό βρόγχο .

(070067-1)
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