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Ostatnie dwadzieœcia lat to dynamiczny rozwój techniki pó³przewodnikowej z stopniowym odchodzeniem 
od stosowania lamp elektronowych i wydawaæ by siê mog³o ¿e o nich ju¿ ca³kowicie zapomniano. A tu... w 
elektronice jak w modzie lampy zaczynaj¹ prze¿ywaæ swoj¹ drug¹ m³odoœæ. Coraz bardziej popularne 
wœród "audiofili" staja siê wzmacniacze m.cz wykonane w technice lampowej. I my d¹¿¹c za trendami w 
modzie postanowiliœmy opracowaæ prosty lampowy wzmacniacz m.cz ma³ej mocy. Prezentowane 
urz¹dzenie mo¿e byæ z powodzeniem wykorzystane jako przedwzmacniacz lampowego wzmacniacza 
du¿ej mocy lub wzmacniacz s³uchawkowy.
Zanim zajmiemy siê naszym projektem  myœlê ¿e powinniœmy siê zapoznaæ z podstawowymi 
wiadomoœciami o lampach elektronowych.
Trochê historii...
Pierwszym który dokona³ odkrycia zjawiska przep³ywu elektronów w lampach elektronowych by³ znany 
wynalazca Edison zjawisko to zosta³o nazwane jego nazwiskiem (zjawiskiem Edisona).  
Edison eksperymentuj¹c z wynalezion¹ przez siebie ¿arówk¹ umieœci³ w bañce szklanej nad w³óknem 
¿arówki metalow¹ p³ytkê rys 1. Pomiêdzy w³ókno ¿arówki a metalow¹ p³ytkê przy³¹czy³ przez 
miliamperomierz Ÿród³o pr¹du o napiêciu 100V. Gdy w³ókno ¿arówki znajdowa³o siê w stanie zimnym, 
najproœciej mówi¹c kiedy ¿arówka nie œwieci³a pomiêdzy p³ytk¹ a w³óknem nie by³o ¿adnego przep³ywu 
pr¹du. Proszê sobie wyobraziæ jakie by³o zdziwienie Edisona kiedy to po w³¹czeniu ¿arówki i roz¿arzeniu 
siê w³ókna zaobserwowa³ wychylenie  wskaŸnika miliamperomierza. Edison zauwa¿y³ równie¿ ¿e 
wychylenie wskaŸnika nastêpowa³o tylko wtedy kiedy biegun dodatni baterii by³ do³¹czony do anody 
(metalowej p³ytki) a biegun ujemny do katody ( w³ókna ¿arówki). I tym oto sposobem nieœwiadomy  
zjawiska Edison wynalaz³ diodê prostownicz¹. Edison nie potrafi³ wyjaœniæ zaobserwowanego przez 
siebie zjawiska dokona³ tego dopiero Thomson.

Budowa lamp elektronowych
Najprostsza z lamp elektronowych dioda sk³ada siê z bañki szklanej lub metalowej, coko³u z 
wyprowadzeniami. Symbole graficzne diody elektronowej przedstawiono na rys 2. 

Wewn¹trz bañki znajduj¹ siê dwie elektrody katoda i anoda. 
Katoda jest elementem lampy której zadaniem jest emisja elektronów. Aby zmusiæ katodê do emisji 
elektronów nale¿y j¹ podgrzaæ do stosunkowo wysokiej temperatury. Dlatego do budowy katod u¿ywa³o 
siê wolframu który wykazuje dobre w³aœciwoœci mechaniczne przy wysokich temperaturach. 

Rysunek 1 Eksperyment EDISONA

Rysunek 2 Symbol graficzny diody



Jednak ze wzglêdu na niewielk¹ sprawnoœæ wolframowych katod wolfram zaczêto wykorzystywaæ tylko 
do podgrzewania  katod pokrytych warstw¹ emituj¹c¹ elektrony. Ze wzglêdu na sposób podgrzewania 
katod mo¿emy je podzieliæ na katody bezpoœrednio i poœrednio ¿arzone.
Obecnie najczêœciej katoda jest wyposa¿ona w trzy wyprowadzenia dwa z nich to wyprowadzenie w³ókna 
¿arzenia a trzecie po³¹czone jest z rurk¹ niklow¹ pokryt¹ warstw¹ emisyjn¹. Anodê wykonuje siê z blachy 
niklowej lub siatki otaczaj¹cej katodê. Padaj¹ce elektrony na anodê powoduj¹ wydzielanie siê du¿ych 
iloœci ciep³a które nale¿y odprowadziæ. Realizuje siê to poprzez stosowanie du¿ych powierzchni anod. 
Niekiedy dla lepszego odprowadzenia ciep³a z anody lampy stosuje siê ¿eberka ch³odz¹ce, wymuszony 
obieg powietrza lub nawet ch³odzenie wodne (przy du¿ych mocach lamp).
Wewn¹trz lampy w zale¿noœci od typu mog¹ siê znajdowaæ dodatkowe elektrody które mocowane s¹ za 
pomoc¹ wsporników. Je¿eli kiedykolwiek niechc¹cy rozbijecie lampê elektronow¹ przyjrzyjcie siê jej 
wewnêtrznej konstrukcji przypominaj¹cej niezwykle precyzyjne rusztowanie.  Wzajemne odleg³oœci 
pomiêdzy elektrodami musz¹ byæ zachowane z niezwyk³¹ precyzj¹ od ni¿ zale¿¹ miêdzy innymi 
parametry lampy. Jak ju¿ wspomina³em wszystkie elementy lampy s¹ umieszczone wewn¹trz bañki 
szklanej z której w procesie produkcji wypompowano powietrze i poddano lampê procesowi getrowania. 
Co to jest getrowanie ? Nazwa pochodzi od getteru czyli metalicznego magnezu który umieszczany 
podczas procesu produkcji lampy wewn¹trz lampy i po wypompowaniu powietrza i silnym ogrzaniu 
odparowuje i wi¹¿e ze sob¹ resztki powietrza. Opary magnezu osiadaj¹ na górnej czêœci lampy tworz¹c 
warstewkê o metalicznym po³ysku. W przypadku rozszczelnienia siê bañki szklanej lampy metaliczna 
warstwa magnezu wchodzi w reakcjê z powietrzem zmieniaj¹c siê w bia³y nalot. Oprócz diody (lampy dwu 
elektrodowej) istniej¹ jeszcze lampy o wiêkszej iloœci elektrod takie jak: trioda, tetroda, pentoda, heksoda, 
heptoda, oktoda, lampy kombinowane ³¹cz¹ce wewn¹trz tej samej bañki szklanej dwie lub wiêcej lamp. 
Ze wzglêdu na iloœæ miejsca w artykule opiszemy zasadê dzia³ania diody oraz triody na bazie której zosta³ 
zaprojektowany i wykonany tytu³owy wzmacniacz.
Schematy graficzne poszczególnych lamp przedstawione zosta³y na rysunku 3.

Rysunek 3 Symbole graficzne lamp



DIODA
Tak jak ju¿ wspomnieliœmy dioda lampowa sk³ada siê z dwóch elektrod anody i katody. Katoda mo¿e byæ 
¿arzona poœrednio i bezpoœrednio napiêciem zmiennym lub sta³y zale¿nym od typu lampy. W dostêpnych 
obecnie lampach elektronowych wartoœæ napiêcia ¿arzenia wynosi najczêœciej 6,3V. 
Rozgrzana katoda emituje elektrony, tworz¹c wokó³ katody ³adunek przestrzenny. Je¿eli do anody i katody 
doprowadzimy napiêcie zwane napiêciem ANODOWYM. Przy czym do anody zostanie do³¹czony biegun 
dodatni a do katody ujemny to pod wp³ywem napiêcia ANODOWEGO przez lampê zacznie przep³ywaæ 
strumieñ elektronów które zostaje przyci¹gane przez dodatnio na³adowan¹ anodê. Przep³ywaj¹cy przez diodê 
strumieñ elektronów  nazywany jest pr¹dem anodowym i najczêœciej oznacza siê go symbolem Ia. Dioda 
przepuszcza tylko pr¹d w jednym kierunku od anody do katody dla przypomnienia kierunek przep³ywu pr¹du  
jest odwrotny do kierunku ruchu elektronów, p³yn¹cy od katody do anody. Teoretycznie wartoœæ pr¹du 
anodowego Ia zale¿y od trzech czynników 
napiêcie anodowego Ua, iloœci elektronów emitowanych przez katodê (napiêcia ¿arzenia oraz typu katody), 
mechanicznej konstrukcji lampy (odleg³oœci pomiêdzy anod¹ a katod¹). W praktyce jednak wartoœæ pr¹du 
anodowego Ia zale¿y jedynie od napiêcia anodowego Ua. Dzieje siê tak dlatego ¿e odleg³oœæ miêdzy anod¹ a 
katod¹ jest okreœlona na sta³e konstrukcja lampy i u¿ytkownik niema na ni¹ wp³ywu. Natomiast napiêcie 
¿arzenia U¿ jest podawane w danych katalogowych producenta i wartoœci tej nie powinno siê przekraczaæ ze 
wzglêdu na mo¿liwoœæ uszkodzenia w³ókna ¿arzenia. W praktyce wiêc wielkoœæ pr¹du anodowego Ia zale¿y 
tyko do wartoœci napiêcia anodowego.
Rysunek 4 przedstawia charakterystykê anodow¹ diody okreœlaj¹c¹ zale¿noœæ pr¹du anodowego Ia od 
wartoœci napiêcia anodowego Ua.

TRIODA
Szybki rozwój radiotechniki na pocz¹tku wieku XX umo¿liwia³a trioda pozwalaj¹c na konstruowanie coraz 
lepszych odbiorników radiowych. Trioda przez d³u¿szy okres czasu by³a jedyn¹ lamp¹ za pomoc¹ której 
mo¿na by³o wzmacniaæ przebiegi elektryczne. 
Trioda jest lamp¹ trójelektrodow¹ gdzie anoda i katoda s¹ podobnie skonstruowane jak w diodzie,  
umieszczona pomiêdzy nimi siatka umo¿liwia sterowanie strumieniem elektronów, a wiêc pr¹du w obwodzie 
anoda  katoda przy pomocy napiêcia siatka  katoda w obwodzie który jest niezale¿ny od obwodu anoda  
katoda. Na elektrony emitowane z katody dzia³a pole elektryczne anody i siatki. Zwiêkszanie napiêcia 
ujemnego na siatce powoduje zmniejszenie strumienia elektronów unoszonych do anody i przy okreœlonym 
napiêciu ujemnym nastêpuje odciêcie pr¹du anody. Zwiêkszaj¹c napiêcie na anodzie towarzyszy z kolei 
zwiêkszenie pr¹du anody. Do opisu graficznego triody stosuje siê dwa rodzaje charakterystyk, 
charakterystykê anodowa i charakterystykê siatkow¹. 
Przyk³ady charakterystyk przedstawiono na rysunku rys 5. 

Rysunek 4 Charakterystyka anodowa diody lampowej

Rysunek 5 Charakterystyka siatkowa i anodowa triody



Podstawowymi  parametrami triody s¹: rezystancja wewnêtrzna , wspó³czynnik wzmocnienia, nachylenie 
charakterystyki siatkowej. Oprócz tego do wa¿niejszych parametrów triody nale¿¹:7 wartoœæ maksymalna 
mocy anody, pr¹d maksymalny katody, napiêcie anodowe maksymalne oraz pojemnoœci miêdzy 
elektrodowe Cas, Cak, Csk.

Opis konstrukcji wzmacniacza lampowego m.cz
Wzmacniacze lampowe  w istotny sposób ró¿n¹ siê od wzmacniaczy tranzystorowych posiadaj¹c du¿¹ 
impedancjê wejœciow¹ i wyjœciow¹ w porównaniu z wzmacniaczami tranzystorowymi. Wzmacniacze 
lampowe s¹ sterowane napiêciem , natomiast we wzmacniaczach tranzystorowych sygna³ wejœciowy 
powinien mieæ okreœlon¹ moc.  Wzmacniacz lampowy zosta³ zaprojektowany w oparciu o dane katalogowe i 
noty aplikacyjne producentów lampy o oznaczeniu katalogowym  ECC83. Schemat wewnêtrznych po³¹czeñ 
przedstawiono na rys 6. 

Lampa ta jest podwójn¹ triod¹ wyposa¿on¹ w cokó³ nowalowy, przeznaczona jest do zastosowañ w 
uk³adach wzmacniaczy m.cz oraz jako odwracacz fazy. Produkowana jest do chwili obecnej i niema 
wiêkszych problemów z jej dostaniem. Schemat elektryczny wzmacniacza przedstawiony zosta³ na rysunku 
7 z którego mo¿emy wyodrêbniæ trzy podstawowe czêœci:
- wzmacniacz m.cz kana³ lewy
- wzmacniacz m.cz kana³ prawy
- zasilacz 
Wzmacniacze kana³u lewego i prawego maj¹ identyczna konstrukcje wiêc przy omawianiu konstrukcji 
bêdziemy siê opieraæ na jednej jego czêœci.
Zasilacz dostarcza napiêcia anodowego o wartoœci +200V oraz napiêcia ¿arzenia o wartoœci +12V.
W celu zapewnienia poprawnej pracy wzmacniacza  siatka steruj¹ca pierwszej po³ówki lampy V1a ECC83 
zosta³a spolaryzowana rezystorem R1 o wartoœci 1M oraz  rezystorem R2 w³¹czonym w obwód katody 
lampy. Równolegle z rezystorem R2 w³¹czony jest kondensator C2   P³yn¹cy pr¹d przez katody wywo³uje na 
rezystorze R2 spadek napiêcia który nastêpnie doprowadzony jest do siatki steruj¹cej co zapewnia jej 
polaryzacjê napiêciem ujemnym.
Sygna³ m.cz doprowadzony jest do siatki steruj¹cej triody poprzez uk³ad regulacji poziomu sygna³u 
wejœciowego POT1 1M oraz kondensator C1 100nF. Rezystor R3 ³¹czy anodê triody z Ÿród³em napiêcia 
anodowego. Pierwszy stopieñ wzmacniacza  V1a sprzêgniêty jest  z drugim V1b przy pomocy kondensatora 
C3. Drugi stopieñ wzmacniacza jest identyczn¹ konstrukcjê co pierwszy. Wyjœcie drugiego stopnia 
wzmacniacza realizowane jest poprzez kondensator C5 oraz uk³ad regulacji poziomu wyjœciowego POT2 
220k. Sygna³ wyjœciowy wzmacniacza mo¿e byæ wykorzystany do sterowania wzmacniaczem wiêkszej 
mocy lub tez z powodzeniem wykorzystany do pod³¹czenia s³uchawek wysokoomowych. 
Zasilacz sieciowy dostarczaj¹cy napiêcia anodowego sk³ada siê z prostownika pe³nookresowego D1-D4 
oraz filtru RC typu ? . Obecnoœæ napiêcia anodowego sygnalizowana jest œwieceniem neonówki N. 
Stosowanie diody jako wskaŸnika LED mo¿e powodowaæ nadmierne obci¹¿anie Ÿród³a napiêcia 
anodowego oraz s¹ trudnoœci z uzyskaniem odpowiedniego pr¹du do zasilania diody.  Zastosowanie 
neonówki wyeliminowa³o ten problem i poprawi³o wygl¹d wzmacniacza. Filtr zasilacza zawiera rezystor 
R8 oraz kondensatory elektrolityczne C7 i C8 47uF/350V. Zasilanie w³ókna ¿arzenia jest realizowane 
napiêciem sta³ym. Zazwyczaj stosuje siê napiêcie przemienne pobierane bezpoœrednio z uzwojenia 
transformatora sieciowego. Projektuj¹c wzmacniacz postanowiliœmy ograniczyæ obecnoœæ napiêcia  
zmiennego co spowodowa³o ograniczenie przydŸwiêku sieciowego. Zasilacz w³ókna ¿arzenia sk³ada siê 
z mostka M1 oraz kondensatora filtruj¹cego C9 1000uF/25V. Jako transformatora sieciowego najlepiej 
u¿yæ transformatora odzyskanego ze starego radia lampowego.



Rysunek 7 Schemat ideowy wzmacniacza



Monta¿ i uruchomienie
Na rysunku 8 przestawiono projekty p³ytek drukowanych na której zosta³y umieszczone wszystkie 
elementy wzmacniacza. Chc¹c wykonaæ wzmacniacz w wersji stereofonicznej nale¿y wykonaæ dwie 
identyczne p³ytki. Po wykonaniu p³ytek i zgromadzeniu wszystkich niezbêdnych elementów lamp, 
podstawek, rezystorów, kondensatorów, transformatora sieciowego mo¿emy przyst¹piæ do monta¿u 
uk³adu. Je¿eli  mamy trudnoœci ze zdobyciem podstawek pod lampy mo¿emy do tego celu wykorzystaæ 
listwy precyzyjne do ³amania. W przypadku trudnoœci ze zdobyciem oryginalnego transformatora 
sieciowego jako transformator sieciowy mo¿emy u¿yæ dwóch transformatorów. Pierwszym mo¿e byæ 
transformator separuj¹cy o przek³adni 1:1 a drugi zwyk³y zasilaj¹cy dostarczaj¹cy napiêcia co 12V/1A. 
Zazwyczaj wykonuj¹c urz¹dzenia na niskie napiêcia pracy niema potrzeby specjalnego zwracania uwagi 
na wartoœæ dopuszczalnych napiêæ pracy poszczególnych elementów. Jednak przy napiêciach 
anodowych konieczne jest stosowanie elementów o odpowiednich napiêciach pracy. Wa¿ne jest 
napiêcie pracy kondensatorów  elektrolitycznych filtruj¹cych napiêcie anodowe. W modelowym 
wzmacniaczu zosta³y u¿yte kondensatory na napiêcie 350V. 

Sam monta¿ elementów w p³ytkach nie powinien zaj¹æ zbyt wiele czasu. Wiêcej czasu poœwiêcimy na 
umieszczenie p³ytek wzmacniacza w jakiejœ przyzwoitej obudowie i wykonaniu niezbêdnych po³¹czeñ 
pomiêdzy nimi. Obudowa modelu zosta³a wykonana z dwustronnego laminatu szklanego, przez co 
wykonanie jej nie stanowi³o wiêkszego problemu. P³ytki wzmacniaczy zosta³y tak zamontowane aby 
lampy elektronowe wystawa³y ponad wierzchni¹ œciankê wzmacniacza. Na przedniej œciance zosta³y 
umieszczone potencjometry, na tylnej gniazda bezpiecznikowe, w³¹cznik, oraz gniazda sygna³owe chich. 
Transformator sieciowy ze wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ miejsca w obudowie zosta³ umieszczony poza 
ni¹ a napiêcie doprowadzone cztero¿y³owym przewodem zasilaj¹cym.
Wszelkie po³¹czenie sygna³owe pomiêdzy potencjometrami, gniazdami cinch a p³ytk¹ drukowan¹ zosta³y 
wykonane przewodem ekranowanym. Przed uruchomieniem wzmacniacza nale¿y dok³adnie 
posprawdzaæ wszystkie po³¹czenia sprawdziæ czy niema jakichkolwiek zwaræ. Je¿eli wszystko jest OK. 
to po w³¹czeniu zasilania najprawdopodobniej  wzmacniacz bêdzie pracowa³ i bêdziemy mogli siê 
rozkoszowaæ jego lampowym brzmieniem. 

Wykaz elementów:
C1, C10 100nF/63V
C2, C4, C11,C13 100uF/63V
C3,C5, C12,C14 100nF/250V
C6,C15 100nF/100V
C7,C8 i C - 47uF/350V
C9 1000uF/25V
R1,R4,R9,R12 1M 0,25W
R2,R5,R10,R12 1k5 0,25W
R3,R6,R7,R11,R14 100k 0,25W
R8 1k/1W
POT1,POT3 1M
POT2, POT4 220K
V1,V2 ECC83, ECC82
NEON  dowolny np. z czajnika bezprzewodowego
D1-D4 1N4007
M1 mostek 1,5A
B1,B2 350mA
W1 wy³¹cznik dwubiegunowy

UWAGA!!! U¿ycie kondensatora na 
ni¿sze napiêcie mo¿e spowodowaæ jego wybuch.

UWAGA!
Ze wzglêdu na obecnoœæ wysokich napiêæ zagra¿aj¹cych ¿yciu zwracamy uwagê na zachowanie 
szczególnej ostro¿noœci przy uruchamianiu i eksploatacji wzmacniacza. Nie mo¿na wzmacniacza 
zasilaæ bezpoœrednio z sieci.



Rys 8 P³ytki drukowane
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