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Właściciele wzmacniaczy lampowych
szczycą się ich posiadaniem. Ci, którzy
używają tranzystorowych, przeważnie
chcieliby mieć kiedyś lampowe. Dlaczego?

Cóż takiego jest w lampie, że brzmi ja-
koś wyjątkowo miło? I dlaczego tak trud-
no jest to określić za pomocą mierzalnych
parametrów?

Ja również posiadam wzmacniacz na trio-
dach „single ended”. Taki układ pracuje, jak
wiadomo, w klasie A. Mam też wzmacniacz
tranzystorowy przedniej marki i zamieniając
je często między sobą, widzę, że mimo prze-
paści dzielącej je pod względem parametrów
elektrycznych - wolę ten lampowy. Przez
dłuższy czas dorabiałem teorię do tego zjawi-
ska i w tej chwili chciałbym zaprezentować
swoje spostrzeżenia.

Są też tacy, którzy twierdzą, że wzmac-
niacz lampowy jest bardzo dobry, ale... do
gitary. I to zastosowanie, jak widać, prze-
trwało fascynację tranzystorami, bez szwan-
ku dla interesów Marshala i jemu podob-
nych; piece lampowe widać w TV na więk-
szości koncertów.

Przedstawiam kilka oscylogramów - foto-
grafie 1...4. Na wszystkich są pokazane po
dwa przebiegi: jeden z wyjścia wzmacniacza
tranzystorowego (każdy się zorientuje - który
to jest) oraz z wyjścia wzmacniacza lampowe-
go sterowanego tym samym sygnałem. Może-
my założyć, że sygnał ze wzmacniacza tranzy-
storowego jest identyczny z sygnałem genera-
tora. Ten odkształcony, przesunięty, zmniej-
szony - to sygnał z „lampówki”, która za to...
bardzo ładnie gra. Użyłem dość prostego ge-
neratora, który pozostawia subtelny „ząbek”
w szczytach przebiegu, widoczny szczególnie
wyraźnie przy wyższych częstotliwościach.
Czasami oddaje mi on usługi jako swoisty
znacznik czasu, więc pozwalam mu żyć.

O ile w sygnałach sinusoidalnych trudno
doszukać się informacji, które tłumaczyłyby
te dziwne zjawiska, to sporo ich daje prze-
bieg trójkątny - fotografie 5, 6. Odpowiedź
wzmacniacza na taki przebieg odzwierciedla
od razu charakterystykę Uwy=f(Uwe). I już
na fotografii 5 coś widać; otóż wzmacniacz
lampowy ma mocno nieliniową  charaktery-
stykę. Im większy sygnał, tym bardziej za-
krzywia się ona w stronę poziomu i to zarów-
no od góry, jak i od dołu, choć niesymetrycz-
nie. Krótko mówiąc, wzmacniacz wytwarza
harmoniczne w dużych ilościach. Zwłaszcza
trzecią, sporo piątej, trochę siódmej i wyż-
szych. Od typu użytych lamp i ustawienia ich
punktu pracy zależy ilość i proporcje po-
szczególnych harmonicznych.

Jeśli chodzi o charakterystykę częstotli-
wościową - tragedia!  Zacznijmy od basów:
przy 25Hz (fotografia 1) sygnał jest znie-
kształcony, mocno przesunięty w fazie (z ra-
cji ograniczonej wartości kondensatora wej-
ściowego i kondensatorów sprzęgających po-
szczególne stopnie). Pisząc „ograniczonej
wartości”, mam na myśli tak ograniczoną po-
jemność, jak i wartość w sensie pieniężnym.
Dobry kondensator w takie miejsce potrafi
podobno kosztować fortunę. W miarę zbliża-
nia się do środka pasma jest coraz lepiej, ma-
leje przesunięcie fazy, rośnie amplituda.
W przedziale 200 - 1000Hz są spełnione kry-
teria przyzwoitości ale i tu sygnałowi daleko
do ideału. Od 2kHz amplituda zaczyna już
maleć, aby przy 10kHz osiągnąć połowę.
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100kHz - to już tylko pozioma kreska. Jak po
nieudanej reanimacji. 

Ponieważ wzmacniacz ten nie ma sprzęże-
nia zwrotnego, jego współczynnik tłumienia
jest więcej niż żałosny, gdyby się nawet poku-
sić o jego określenie - wyszłoby tłumienie rzę-
du 2. Mówiąc obrazowo, wzmacniacz nie
kontroluje swojego wyjścia, wysyła sygnał do
głośników i nie obchodzi go, co one z nim zro-
bią. Mimo że  na zaciskach wyjściowych „wi-
dać” charakterystykę dołączonej kolumny -
wzmacniacz nie reaguje na to w żaden sposób. 

Tranzystorowy - owszem - stara się za
wszelką cenę doprowadzić kształt swojego
napięcia wyjściowego do zgodności z napię-
ciem wejściowym. I to mu się często udaje,
a przynajmniej nam się tak wydaje. Jest jed-
nak coś, czego nie widać podczas badania
układu przebiegami okresowymi typu sinus,
trójkąt. W muzyce występują bardzo skom-
plikowane przebiegi, gdzie na przykład na-
pięcie szybko rośnie i w trakcie tego narasta-
nia nie mogą zaginąć niuanse dotyczące bar-
wy instrumentów, różnych szmerów itp. Czę-
sto gdzieś w połowie przebieg „zawraca”, nie
osiągając maksimum, tak że podawanie
szybkości narastania napięcia wyjściowego
przez producentów raczej nie na wiele się tu
przydaje. Chodzi o sposób pomiaru dla ce-
lów określenia tego współczynnika. Wiele
wzmacniaczy tranzystorowych ma ten
współczynnik rzędu 100V/µs i więcej. Prak-
tycznie w muzyce nie występują stromości
większe niż kilka V/µs, więc hipoteza o cią-
gle zbyt małej jego wartości też upada. Wy-
starczy spojrzeć, jak wzmacniacz lampowy
radzi sobie z przebiegami prostokątnymi, aby
uznać, że nie w tym rzecz.

Układy wzmacniające muszą oczywiście
mieć jak największą szybkość. Zwłaszcza

tam, gdzie stosowa-
ne jest silne sprzęże-
nie zwrotne obejmu-
jące duży obszar
wzmacniacza. Wro-
giem w tym przy-
padku są zniekształ-
cenia TIM. Nie każ-
dy wie o co tu cho-
dzi, choć większość
spotkała się z tym
terminem. Powstają
one na skutek tego,
że zanim sygnał
sprzężenia zwrotne-
go poinformuje wej-
ście wzmacniacza,
że np. wartość chwi-
lowa napięcia wyj-
ściowego jest zbyt
duża i zanim cały tor
prześle na wyjście
skorygowany sy-
gnał, to wadliwy sy-
gnał już zasilił gło-
śniki i nic go już nie
cofnie. Od pewnej
wartości stromości
narastania napięcia
(prądu) rozpoczyna
się bezsilność wzmac-
niacza, jeśli chodzi
o dokładność odwzo-
rowania sygnału wej-
ściowego. Jeśli zaś
chcemy przyśpie-
szyć drogę sygnału -
cza, może się to
skończyć jego wzbu-
dzeniem. Dlatego ze
wszech miar lepiej jest zastosować kilka
stopni objętych lokalnym sprzężeniem
zwrotnym, a nie obejmować nim całego (dłu-
giego) układu. Tak też robi się w układach
lampowych.

Wiemy już jak wypada porównanie opisy-
wanych dwóch typów wzmacniaczy. Wyda-
wałoby się zatem, że lampowe wzmacniacze
powinny już dawno wyginąć, tymczasem są
one w pełnym rozkwicie wśród domowych
melomanów. Muszę przyznać, że robiłem kil-
ka podejść do tych obserwacji i nigdy nie do-
prowadzały mnie one do konstruktywnego
wniosku - dlaczego taka miernota tak dobrze
brzmi. W końcu postanowiłem dociec prawdy
i zrobiłem to (albo mi się tylko tak wydaje).

W celu wykluczenia pewnych hipotez na-
grałem nawet na płycie CD za pomocą Wa-
veEditora fragmenty muzyki w zamkniętych
pętlach, aby można było je badać oscylosko-
pem. Okazało się jednak, że wzmacniacz
tranzystorowy zawsze lepiej odtwarzał
skomplikowane przebiegi, przynajmniej
w sensie ich odwzorowania na ekranie oscy-
loskopu. 

Skoro nie było winnych, zacząłem upatry-
wać przyczyny w nieliniowości charaktery-
styki. Moja hipoteza jest następująca. Wy-
twarzanie wyższych harmonicznych w du-
żych ilościach na pewno jest wadą. Ale
w tym przypadku obraca się ona częściowo
w zaletę. Takie szczęście w nieszczęściu.

Przez to, że krzywa przenoszenia zakrzy-
wia się w stronę poziomu, zmienia się rów-
nież nachylenie krzywej przenoszenia dla
małych sygnałów o większych częstotliwo-
ściach, nałożonych na silniejsze. Wyjaśnia to
rysunek 1. Jeśli wyobrazimy sobie bas,
niech to będzie sinusoida 60Hz, na nią nało-
żony drugi sinus, ale 2kHz o małej amplitu-
dzie - powstanie złożony przebieg. Mimo że
tak prostego przebiegu w muzyce chyba nie
znajdziemy, dla naszego przykładu jest to do-
bre zestawienie. Spójrzmy, co się dzieje
z amplitudą wyodrębnionego sygnału 2kHz,
jeślibyśmy go odfiltrowali po przejściu przez
wzmacniacz. Łatwo zauważyć, że będzie on
miał amplitudę zmodulowaną przebiegiem
60Hz a nawet 120Hz. W sumie średnia jego
głośność (energia) prawdopodobnie wzro-
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śnie w stosunku do energii sygnału 60 Hz
w porównaniu z sytuacją, gdybyśmy mieli
wzmacniacz liniowy. 

Z drugiej strony silne sygnały są osłabia-
ne (amplituda ich pierwszej harmonicznej re-
latywnie maleje), natomiast bardzo ciche sy-
gnały przenoszone są bez zmiany amplitudy.
Nie wydaje się, aby to wszystko nie miało
wpływu na odczucia słuchacza.

Okazuje się, że ta cecha wzmacniacza ro-
bi z niego w pewnym sensie kompresor dy-
namiki. Oto bowiem ciche sygnały nałożone
na inne, mocniejsze, będą odtworzone nieco
głośniej, niżby to wynikało ze wzmocnienia
istniejącego dla dużych sygnałów. Głośny
bas po przejściu przez taką charakterystykę
jest bardziej energetyczny (większe pole po-
wierzchni pod „spłaszczonym” sinusem), na-
tomiast ciche składowe (nałożone na wyra-
źne, duże krzywe) będą wzmacniane mocniej
przy zbliżaniu się swoich „nośników” do
okolic osi czasu. Jeśli występują tylko słabe
(ciche) sygnały, mieszczą się one w pobliżu
zera napięcia, gdzie charakterystyka jest je-
szcze w miarę liniowa i ma niezmniejszone
nachylenie.

Wszystko to powoduje, że wzmacniacz
o takiej charakterystyce działa jak kompresor
dynamiki. Okazuje się, że lekkie ściśnięcie
dynamiki oddaje nam usługi w postaci nieco
głośniejszych najcichszych dźwięków, a to
wystarcza do tego, aby uznać dźwięk za przy-
jemniejszy, ocieplony, miły dla ucha czy ma-
jący duszę, jak chcą niektórzy. Tę duszę two-
rzy otoczka cichych składowych muzyki,
w której zawierają się m.in. dźwięki pocho-
dzące z odbić od ścian. To powoduje, że za-
czyna się odczuwać „atmosferę” sali, lepiej
słychać wszelkie muzyczne „smaczki”, bar-
dziej wyeksponowany jest charakter brzmie-
nia poszczególnych instrumentów. 

Oczywiście lepiej byłoby, jeśli już toleruje-
my lekką kompresję dynamiki lub nawet jej
pożądamy, aby rolę tę wziął na siebie kompre-
sor dynamiki z prawdziwego zdarzenia. To, co
starałem się powyżej wyjaśnić, jest jedynie
produktem ubocznym niedoskonałej charakte-
rystyki lamp. Systemy kompanderowe są zna-
ne ludzkości (przykładem niech będzie Dolby,
dbx, High-com itp.), są jednak pewne prze-
ciwwskazania do ich stosowania we wzmac-
niaczach najwyższej jakości. Pierwsza rzecz,
że audiofilskie urządzenia muszą być pury-
stycznie surowe, najlepiej jedna lampa i metr
drutu, a taki kompresor to już musi być zaa-
wansowany układ scalony, na którego widok
audiofila zbiera na wymioty.

Drugą wadą klasycznego kompresora dy-
namiki są tzw. „oddechy”. Chodzi o pewien
czas zwłoki, w którym taki układ musi zmie-
rzyć wielkość sygnału, aby dopasować do
niego swoje wzmocnienie. Powstaje sytua-
cja, kiedy każdy nagły wzrost głośności po-
woduje, że sygnał zostanie „ściszony” dopie-
ro po krótkiej chwili, a następujące po gło-
śnym fragmencie ciche sygnały będą przez
jakiś czas zbyt mocno przyciszone, bo układ
dopiero dopasowuje się do nowej sytuacji.
Jedynie technika cyfrowa oferuje odpowie-
dnie narzędzia i na pewno już takie konstruk-
cje istnieją. Powinny być to jednak układy
autonomiczne, niezwiązane z PC, wolne od
zakłóceń cyfrowych.

Świat potrzebował więc całego stulecia,
aby zastąpić prosty przyrząd - bańkę z kilko-
ma drutami wewnątrz - czymś rozsądnym,
choć wcale nie prostym.

Skoro uwierzyłem w swoją hipotezę, nie
mogło być inaczej, niż starać się sprawdzić
jej słuszność. W tym celu zaczerpnąłem
z pudełka garść diod, aby stworzyć z nich
szkodnika, który na tyle popsułby charakte-
rystykę (porządnego skądinąd) wzmacniacza
tranzystorowego, żeby dorównać lampie
a nawet kilku ich sztukom w łańcuchu. Jest
to po prostu nieliniowy dzielnik napięcia
przemiennego (rysunek 2). Dobierając war-
tości rezystorów, można sobie popsuć linio-
wą charakterystykę według życzenia. Widać
ją zupełnie dobrze na oscyloskopie, gdy za-
silimy dzielnik przebiegiem trójkątnym. Na-
leży zwrócić uwagę, żeby obciążeniem tego
dzielnika była impedancja nie mniejsza niż
30 - 50kΩ. Nie muszę chyba dodawać, że
istotna jest amplituda sygnału podanego na
taki dzielnik. W sygnale o wartości między-
szczytowej 1,2V taki dzielnik nie wyrządzi
żadnych szkód, trzeba zatem pamiętać, że
potencjometr siły głosu powinien znaleźć się
dopiero za nim.

Wzmacniacz z takim dzielnikiem zaopa-
trzyłem w stosowny przełącznik (przydałby
się pilot), który przepuszcza sygnał bezpo-
średnio albo przez ten dzielnik. Rezultat chy-
ba spełnia moje oczekiwania. Dzięki temu
dzielnikowi dźwięk wydaje się być bardziej
skupiony w swoich pozornych źródłach, cie-
plejszy, zwarty. Prawdopodobnie trzeba by-
łoby jeszcze popracować nad proporcjami re-
zystorów.

Ostatnio spotkałem się z tym, że kon-
struktor wzmacniaczy lampowych bardzo
chętnie stosował potencjometr głośności do-
piero za pierwszą lampą. Takie rozwiązanie

kojarzyło mi się z możliwością przesterowa-
nia tej lampy dużym  sygnałem wejściowym.
A jeśli nawet nie, to taka lampa zawsze pra-
cuje na całym sygnale; nawet jeśli dźwięk
jest mocno ściszony potencjometrem. Powo-
duje to przecież dodatkowe zniekształcanie
sygnału nieliniowością charakterystyki lam-
py. On miał jednak ciągle wrażenie, że tak
jest lepiej. Może właśnie o to chodzi, żeby je-
szcze jednym stopniem zniekształcić lekko
muzykę, uzyskując przy okazji dodatkowy
efekt kompresji dynamiki.

Jest jednak jeszcze jedno zjawisko mogą-
ce potencjalnie powodować kompresję dyna-
miki i to w rozumieniu właściwego kompre-
sora, bez zniekształcania dźwięku przy oka-
zji. W układach lampowych stosuje się zasi-
lanie anod kolejnych stopni przez oporniki
odsprzęgające wraz z kondensatorami elek-
trolitycznymi do masy. Elementy te pełnią
rolę filtru sieciowych 100Hz, ale oprócz tego
mogą również powodować lekką kompresję
dynamiki, bowiem gdy lampa pobiera więk-
szy prąd (przy głośniejszym sygnale), napię-
cie jej zasilania lekko „siada”. W większości
prostych aplikacji lampowych mniejsze zasi-
lanie oznacza mniejszy sygnał wyjściowy.
Takie miękkie zasilacze powodują również
zmiękczenie dźwięku dzięki jego kompresji.

Między innymi z tego powodu stosuje się
prostowniki na lampach oraz odpowiednio
dobrane wartości elementów filtrujących na-
pięcie zasilające anody lamp. 

Widzimy więc, że we wzmacniaczu lam-
powym odgrywają istotną rolę takie rzeczy
jak charakterystyki poszczególnych lamp,
sposób zasilania ich anod, głębokość sprzę-
żenia zwrotnego oraz punkty pracy lamp.
Przypomina to jakiś delikatny instrument.
A jak wiadomo - Stradivariusy grają lepiej,
inne gorzej. Elektroniczne keyboardy nato-
miast grają wszystkie tak samo paskudnie.

Mam nadzieję, że dałem Czytelnikom
tym artykułem impuls do rozważań, prób
i ciekawych doświadczeń oraz myślę,  że za-
owocuje to jakąś dyskusją na łamach EdW.

Marek Klimczak
matik1@poczta.onet.pl 

Od Redakcji. Spostrzeżenia i wnioski au-
tora artykułu nie są tożsame z poglądami Re-
dakcji Elektroniki dla Wszystkich. Niemniej
artykuł, napisany przez praktyka, może być
znakomitym przyczynkiem do dyskusji oraz
wymiany doświadczeń, do czego serdecznie
zapraszamy Czytelników.
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