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Niektórzy w odniesieniu do dźwięku „lam-
powego” podają sugestywny przykład wina:
wino to płyn, który pod względem chemicz-
nym składa się z około 90% z wody i z około
10% alkoholu etylowego i znacznie poniżej
1% rozmaitych dodatków. Taka uproszczona
analiza nie mówi jednak nic o jakości wina.
Przykładowo mieszanina wody destylowanej
i spirytusu o podanych proporcjach w ogóle
winem nie jest. Niektóre popularne i podej-
rzanie tanie podobne płyny z niewielką za-
wartością siarki też na miano wina nie za-
sługują. Tymczasem dobry kiper nie tylko
potrafi ocenić jakość prawdziwego wina, ale
nawet na podstawie smaku i aromatu może
określić miejsce pochodzenia i rocznik.
O walorach wina decyduje więc nie stosu-
nek procentowy alkoholu i wody, tylko za-
wartość wspomnianych subtelnych „dodat-
ków”, których w winie jest w sumie znacznie
mniej niż 1% - zawartość niektórych jest
wręcz śladowa. Właściwości wina w pew-
nym sensie nie poddają się laboratoryjnej,
chemicznej analizie. Owszem, można ziden-
tyfikować te drobne „dodatki” i określić ich
zawartość za pomocą skomplikowanej apa-
ratury, jednak nie tędy droga do oceny jako-
ści wina. Laboratoryjny chromatograf
w żadnym razie nie zastąpi dobrego kipera.

Ten przykład silnie przemawia do wyo-
braźni i jest chętnie wykorzystywany przez
zwolenników techniki lampowej. Ma przeko-
nać, że w urządzeniach lampowych też wy-
stępuje podobna sytuacja: subtelne właści-
wości, a dosłownie subtelne dodatki, mają

nadawać „lampowemu dźwiękowi” swoisty
urok. I jest w takim porównaniu sporo praw-
dy, ja jednak skłaniam się do opinii, że przy-
kład, choć ciekawy, jest przejaskrawiony.
Owszem, rzeczywiście o właściwościach
dźwięku decydują harmoniczne i inne
„dodatki” o amplitudach często mniejszych
niż 1% sygnału maksymalnego. Wynikają
one z wielu czynników, w tym głównie
z właściwości, a właściwie niedoskonałości
lamp. Tak jest i nie ma o czym dyskutować -
o „smaku dźwięku” rzeczywiście decydują
subtelne dodatki. Wynika to z cudownych
właściwości naszego ucha. Niemniej współ-
czesne sposoby pomiaru i analizy pozwalają
w najróżniejszych warunkach pracy i przy
różnych sygnałach testowych wykryć i anali-
zować składniki znacznie mniejsze niż
0,0001% wartości maksymalnej sygnału.
Oznacza to, że współczesnymi metodami
technicznymi można jednak dokładnie zba-
dać sygnał elektryczny czy też uzyskiwany
dźwięk. Nie chcę jednak wchodzić w szcze-
góły dyskusji o nieuchwytnych subtelno-
ściach lamp, o właściwościach rozmaitych
głośników i zwrotnic, o tłumieniu głośnika
rezystancją wyjściową wzmacniacza czy
wreszcie o naiwnych, a za to bogatych pseu-
doaudiofilach, którzy nie mają słuchu mu-
zycznego, którzy w ząb nie znają się na elek-
tronice, a którym wmówić i sprzedać można
wszystko. Zamiast bezwartościowych dysku-
sji promocyjno-handlowych, zajmiemy się
parametrami, które można zrozumieć i zmie-
rzyć, a ocenę wszystkich subtelności „lampo-

wego dźwięku” pozostawię Tobie – sam zbu-
dujesz i odsłuchasz rozmaite wzmacniacze.

Jak już zapewne się zorientowałeś,
wzmacniacze lampowe (i nie tylko) wzmac-
niając sygnał, „dorzucają” do niego pewne
subtelne dodatki. Są to na przykład harmo-
niczne. A oto wyjaśnienie dla najmniej zo-
rientowanych: przebieg sinusoidalny jest nie-
jako pierwotnym, podstawowym sygnałem
w elektronice. Wszystkie inne przebiegi moż-
na dosłownie rozłożyć na składowe sinusoi-
dalne. W szczególności każdy przebieg okre-
sowy o dowolnej częstotliwości f (a takie są
sygnały audio) można rozłożyć na składowe
sinusoidalne o częstotliwościach będących
całkowitymi wielokrotnościami częstotliwo-
ści podstawowej f. Będą to przynajmniej nie-
które ze składników 2f, 3f, 4f, 5f, itd. I wła-
śnie te składniki nazywamy harmonicznymi
(2f, 4f, 6f... to harmoniczne parzyste, 3f, 5f,
7f... – harmoniczne nieparzyste).

Harmoniczne to tylko jeden z „dodat-
ków”; są też inne, związane ze skomplikowa-
nym charakterem sygnałów audio oraz nie-
mniej złożonymi właściwościami głośników
jako przetworników dźwięku. Dla nas teraz
jest ważne, że po przejściu przez dowolny
wzmacniacz „idealnie czysty” sygnał sinuso-
idalny zostaje nieco odkształcony, co jest
równoznaczne z pojawieniem się w nim skła-
dowych, których nie było na wejściu. Wzmac-
niacze lampowe zniekształcają sygnał znacz-
nie bardziej niż wzmacniacze na tranzysto-
rach i układach scalonych. Twierdzenie
o „wiernym” odtwarzaniu wzmacniaczy

Nigdy w życiu nie przypuszczałem, że
artykuł o lampach elektronowych za-
cznę: lampy działają podobnie jak tran-
zystory polowe...

Gdy mnie w połowie lat 70. uczono
elektroniki w technikum, mimo po-
wszechnego królowania tranzystorów,
podstawą były już wtedy mocno prze-
starzałe podręczniki dotyczące techniki
lampowej. Najpierw nauczyłem się
więc, jak jest zbudowana i jak działa
trioda oraz cała masa innych lamp,

w tym magnetron i klistron, a dopiero
później raczono nam uchylić rąbka taje-
mnicy, jak działa tranzystor. W związku
z przyjętą wówczas kolejnością wbijano
mi do głowy najpierw obszerne i zupeł-
nie nieprzydatne wiadomości o lam-
pach, a potem właściwości kolejno pre-
zentowanych różnych tranzystorów po-
równywano do lamp. Do dziś pamiętam,
jak pewien kolega dla żartu zapytał jed-
ną z nielicznych przedstawicielek płci
pięknej w naszej klasie, gdzie tranzy-

stor ma żarzenie, jeśli ma tylko trzy
końcówki. Zawstydził biedą dziewczy-
nę, bo ona nie miała bladego pojęcia
ani o lampach, ani o tranzystorach, tyl-
ko wkuwała książkowe wiadomości
i wzory, zupełnie ich nie rozumiejąc. Tu
i ja muszę się przyznać, że w szkole
przeszedłem materiał o lampach z nie-
złymi ocenami, natomiast w tamtym
czasie nie zrealizowałem ani jednego
układu lampowego, traktując lampy jak
relikt definitywnie minionej epoki.
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lampowych jest z gruntu fałszywe. Mimo
wszystko to właśnie wzmacniacze lampowe
o kiepskich parametrach technicznych są
uznawane przez większość za lepiej brzmią-
ce. Nie będziemy wgłębiać się w szczegóły
dotyczące wpływu ujemnego sprzężenia
zwrotnego na właściwości wzmacniacza, na
razie pozostaniemy przy zniekształceniach
harmonicznych, zwanych też nieliniowymi.
Ich przyczyną jest nieliniowość charaktery-
styk elementów wzmacniających. Wyraźnie
widać to na przykładzie lamp.

Rysunek 13 pokazuje dwie charaktery-
styki przejściowe: liniową (teoretyczną ide-
alną) oraz nieliniową. Już tu widać, że tylko
przy idealnie prostoliniowej charakterystyce
przebieg prądu, a potem przebieg na wyjściu
odzwierciedlają wiernie przebieg wejściowy.
Rysunek 13b pokazuje problem w sposób
może nieco przesadzony, niemniej też nie po-
kazuje wpływu rezystancji wyjściowej, która
też nie jest liniowa i powoduje dodatkowe
zniekształcenia. Nawet jeśli nie do końca
czujesz, w jaki sposób nieliniowość charak-
terystyki wiąże się z wystąpieniem wspo-
mnianych harmonicznych, nie masz chyba
wątpliwości, że nieliniowość charakterystyk
lampy powoduje zniekształcenie wzmacnia-
nego sygnału, a tym samym dźwięku.

Wcześniej przyjęliśmy, że lampa ma jakąś
transkonduktancję S i jakąś rezystancję dyna-
miczną Ri. W katalogach podaje się liczbowe
wartości tych parametrów. A tak na margine-
sie: nasze prowizorycznie odczytane z cha-
rakterystyk lampy ECC82 wyniki (S=3mA/V,
Ri=7kΩ, Ku=19,6) są bardzo zbieżne z dany-
mi katalogowymi (S=3,1mA/V, Ri=6,25kΩ,
Ku=19,5). Rozbieżności nie oznaczają, że po-
pełniliśmy błędy. Okazuje się, że po pierw-
sze, wartość tych parametrów dość silnie za-
leży od punktu pracy, a cytowane z katalogu
wartości dotyczą napięcia anodowego
100V i napięcia siatki 0V. Ten sam katalog
podaje, że dla Ua=250V oraz Us=-8,5V para-
metry przyjmą wartości: S=2,2mA/V,
Ri=7,7kΩ, Ku=17. Spodziewane zmiany pa-
rametrów lampy wysokiej jakości E88CC po-
kazuje pochodzący z katalogu rysunek 14,
przedstawiający zależność S, Ri, Ka (µ) od
prądu anodowego dla dwóch różnych napięć
anodowych. Zmiany są spore, a te dwie cha-
rakterystyki przecież nie pokazują wszystkich
zależności tej popularnej i dobrze ocenianej
lampy. Ponadto są to wartości spodziewane,
typowe – w praktyce należy się oczywiście li-
czyć z rozrzutem parametrów poszczegól-
nych egzemplarzy (oraz zmianą  ich wartości
wynikającą ze starzenia się lampy). Ale za-

leżność parametrów od punktu pracy to tylko
jedna sprawa.

Po drugie, sygnały będą zniekształcane
w różny sposób, zależny nie tylko od wybra-
nego punktu pracy, ale też od amplitudy prze-
twarzanych przebiegów zmiennych. Otóż pa-
rametry te będą się przecież zmieniać w takt
chwilowych zmian sygnału. Czym większy
sygnał, tym po dłuższym odcinku charak-
terystyki „przemieszcza się” chwilowy punkt
pracy, więc z tym większymi zmianami
i zniekształceniami trzeba się liczyć.

I właśnie kształt charakterystyk lampy de-
cyduje, jakie to będą zniekształcenia i jakie
harmoniczne pojawią się w sygnale (parzyste
czy nieparzyste). W praktyce istotne są nie
tylko wartości parametrów S, Ri, ale też kwe-
stia, jak jest zniekształcany sygnał w danym
punkcie pracy. Występują znaczące różnice
między poszczególnymi egzemplarzami
lamp, zwłaszcza pochodzących od różnych
producentów. Poziom i rodzaj zniekształceń
zależy więc w sumie od wielu różnych czyn-
ników, z których część jest rzeczywiście trud-
na do uchwycenia czy zmierzenia. I właśnie
tu otwiera się szerokie pole do popisu dla
praktyków: możemy stosować różne lampy,
rozmaicie wybrać punkt pracy lampy, ampli-
tudę napięć i prądów, a wpłynie to w różny
sposób na uzyskiwany efekt dźwiękowy. Nie
ma jednego, najlepszego punktu pracy: dla
różnych lamp, dla różnych prądów pracy i na-
pięć na anodzie uzyskamy nieco inne znie-
kształcenia, inaczej mówiąc, inne subtelne
dodatki do wspomnianego markowego wina.

Tu muszę wspomnieć, że w tranzystoro-
wych (i scalonych) wzmacniaczach audio
sprawa wygląda zupełnie inaczej. Mianowi-
cie tranzystory też wprowadzają zniekształce-
nia. Jednak generalnie tranzystory mają więk-
sze wzmocnienie niż lampy (przykład z tran-
zystorem polowym z rysunku 8 był trochę
sztuczny), a typowy wzmacniacz tranzystoro-
wy składa się z kilku elementów wzmacniają-
cych. „Goły” wzmacniacz tranzystorowy lub
scalony ma bardzo duże wzmocnienie, zwy-
kle rzędu tysięcy razy (inaczej tysięcy V/V).
Tymczasem rzeczywisty wzmacniacz mocy
audio ma wzmocnienie około 20...50x (V/V)
– w każdym wzmacniaczu tranzystorowym
redukujemy wzmocnienie za pomocą pętli
ujemnego sprzężenia zwrotnego ze wspo-
mnianej dużej wartości do tych 20...50V/V.
Ujemne sprzężenie zwrotne ma ważną wła-
ściwość – redukcja wzmocnienia automatycz-
nie zmniejsza zniekształcenia, a także polep-
sza charakterystykę częstotliwościową. We
wzmacniaczach tranzystorowych duża reduk-
cja wzmocnienia za pomocą pętli sprzężenia
zwrotnego pozwala uzyskać małe zniekształ-
cenia harmoniczne oraz szerokie, płaskie pa-
smo przenoszenia, niemniej ma pewne wady
w przypadku wzmacniaczy o niezbyt dużej
szybkości, ale to już zupełnie inny problem.
We wzmacniaczach lampowych jest inaczej –
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W elektronice mamy do czynienia z rzeczywisty-
mi elementami, które często mają zaskakujące
właściwości. Żeby ściśle opisać te właściwości
matematycznie i przeprowadzić precyzyjne obli-
czenia, trzeba byłoby wprowadzić bardzo skom-
plikowane zależności i wzory. Zazwyczaj wysoka
precyzja nie jest potrzebna i można uprościć pro-
blem: w tym celu przyjmuje się uproszczone mo-
dele elementów. Co ważne, choć te modele są
zwykle dość proste, mimo to w miarę dokładnie
odzwierciedlają właściwości rzeczywistych ele-
mentów, a dzięki nim obliczenia dotyczące ukła-
du dość dobrze odpowiadają rzeczywistości. Na
przykład model baterii zawiera idealne źródło
napięciowe E oraz rezystancję szeregową R we-
dług rysunku A. Oczywiście w baterii nie ma re-
zystora - rezystancja po prostu odzwierciedla
fakt, że pod obciążeniem napięcie baterii maleje.
W modelu rzeczywistej baterii masz też ważny
hipotetyczny twór – idealne źródło napięcia.
Oczywiście takich źródeł w praktyce nie ma –
nawet potężny akumulator pod obciążeniem
zmniejsza swe napięcie – istnieje
ono tylko w naszej wyobraźni.
W idealnym źródle napięcie jest
stałe i nie zależy od rezystancji
obciążenia i tym samym od prądu
obciążenia, a teoretycznie prąd
obciążenia mógłby być dowolnie
duży. Obrazowo pokazuje to ry-
sunek B. Parametry takiego hipo-
tetycznego elementu opisuje je-
den jedyny parametr – (niezmien-
ne) napięcie wyjściowe. Nietrud-
no sobie też wyobrazić źródło na-
pięciowe przebiegu (sinusoidal-
nie) zmiennego.

Podobnie hipotetycznym, wyidealizowanym
elementem jest tak zwane źródło prądowe. O ile
w idealnym źródle napięcia napięcie ma nie-
zmienną wartość, niezależnie od rezystancji ob-
ciążenia, to w źródle prądowym niezmienną war-
tość ma prąd płynący przez źródło i przez obcią-
żenie, niezależnie od rezystancji tego obciążenia.
Dla źródła pradowego
stosuje się różne symbo-
le, my pozostańmy przy
starym oznaczeniu, po-
kazanym na rysunku C.
Łatwo intuicyjnie zaak-
ceptować omówione
wcześniej pojęcie idealnego źródła napięcia – był-
by to na przykład akumulator o nieskończenie du-
żej wydajności prądowej (dla prądu stałego) lub
jakaś prądnica o nieskończenie dużej wydajności
(dla prądu zmiennego). Gorzej z intuicyjnym za-
akceptowaniem pojęcia źródła prądowego – w na-
szej praktyce nie spotykamy tego typu elementów
w czystej postaci. Intuicja może też podpowiadać,
że chodzi o źródło prądu stałego. I słusznie, jed-
nak można wyobrazić sobie też źródło prądowe
prądu zmiennego (dające przebieg sinusoidalny).

Wtedy w obciążeniu będzie płynął prąd sinusoi-
dalnie zmienny o niezmiennej, ustalonej wartości
skutecznej.

O ile sama idea źródła prądowego jest prosta
(element dostarczający prądu o niezmiennej war-
tości), to jednak takich elementów w praktyce...
nie ma. Zwróć też uwagę, że jeśli prąd źródła prą-
dowego ma być niezmienny, niezależny od obcią-
żenia, to napięcie na tym źródle będzie różne, za-
leżne od rezystancji obciążenia – czym większa
rezystancja obciążenia, tym większe musi być na-
pięcie, żeby utrzymać przepływ przez rezystor te-
go samego prądu I:   I = U/R

Dla przykładowego
źródła o prądzie 10mA
ilustruje to rysunek D –
zwróć uwagę na napię-
cia na źródle prądo-
wym. W każdym przy-
padku napięcie na źró-
dle prądowym wynika
z rezystancji obciążenia
– staje się takie, żeby
przez dołączoną rezy-

stancję „przepchnąć” prąd o charakterystycznej
wartości. Czym mniejsza rezystancja obciążenia,
tym mniejsze napięcie. Co ważne: napięcie panu-
jące na źródle prądowym nie wpływa na wartość
prądu. Okazuje się, iż pojęcie źródła prądowego
jest bardzo pożyteczne, bo niektóre elementy elek-
troniczne przypominają zachowaniem źródła prą-
dowe. Nie są wpraw-
dzie magazynami
prądu jak bateria, jed-
nak „starają się”
utrzymać prąd o nie-
zmiennej wartości,
niezależnie od napię-
cia. Przykładem jest
omawiany tranzystor
polowy - można sobie wyobrazić, że w tranzysto-
rze tym „siedzi” źródło prądowe sterowane napię-
ciem UGS. Napięcie wejściowe UGS wyznacza
prąd tego źródła – możemy mówić o jakiejś trans-
konduktancji gm wyrażonej w woltach na miliam-
per. W ten właśnie sposób uzyskujemy bardzo
prosty model tranzystora polowego – patrz rysu-
nek E. Jak stwierdziłem, model ten nie odzwier-
ciedla precyzyjnie zachowania tranzystora, ale
zbieżność jest zupełnie przyzwoita do wstępnych
obliczeń. W uproszczonych obliczeniach układu
wzmacniacza możemy wykorzystać taki prosty
model tranzystora polowego, jak pokazuje rysu-
nek F. Podobnie jest z tranzystorem bipolarnym,

który też zachowuje się jak źródło prądowe, tylko
że sterowane nie napięciem, ale prądem bazy.

Ściślej biorąc, nasze rozwa-
żania w kwestii wzmocnienia
dotyczą przebiegów zmien-
nych, dlatego celowo zazna-
czyłem na rysunku F konden-
sator filtrujący zasilanie, który
dla przebiegów zmiennych sta-
nowi zwarcie. W ten sposób rezystor obciążenia
Ra dla przebiegów zmiennych zwarty jest jednym
końcem (x) do masy. Dlatego możemy uprościć
układ z rysunku F do postaci z rysunku G – i ta-
ką postać spotkasz w podręcznikach. Zawsze pa-
miętaj, że modeluje ona właściwości dla przebie-
gów zmiennych. Porównaj ją z rysunkiem D. Jak
widzisz, napięcie wyjściowe wzmacniacza jest
tym większe, im większa jest rezystancja obcią-
żenia. 

Niestety taki prościutki model nie odzwiercie-
dla dobrze zachowania lampy (triody). W lampie
tej daje się zauważyć silny wpływ napięcia wyj-
ściowego na prąd anodowy. Okazuje się jednak,
że wystarczy do wcześniejszego modelu wprowa-
dzić rezystancję wewnętrzną, równoległą do
źródła prądowego, a taki prosty model będzie
dość dobrze odzwierciedlał właściwości triody –
patrz rysunek H. O wartości napięcia wyjściowe-
go decyduje więc równoległe połączenie rezy-
stancji lampy Ri oraz rezystancji obciążenia Ra.
Ponieważ zazwyczaj rezystancja wewnętrzna
lampy Ri jest znacznie mniejsza niż rezystancja
obciążenia, to właśnie ona decyduje o wypadko-
wym wzmocnieniu napięciowym. W wielu popu-
larnych lampach to maksymalne wzmocnienie na-
pięciowe jest mniejsze niż 20V/V.

Ściślej biorąc, w modelach tranzystorów też
należałoby uwzględnić taką wewnętrzną rezy-
stancję, jednak jest ona duża, większa od zewnę-
trznej rezystancji obciążenia i dlatego w szacun-
kowych wstępnych obliczeniach możemy ją po-
minąć.

Można powiedzieć, że tranzystory mają dużą
(dynamiczną) rezystancję wyjściową, a lampy
(triody) – stosunkowo małą. Dlatego wzmocnie-
nie napięciowe tranzystorów zależy głównie od
zewnętrznej rezystancji obciążenia, a lamp – od
ich właściwości (od dynamicznej rezystancji wyj-
ściowej Ri).

W lampie (triodzie) rezystancja dynamiczna
i inne parametry zależą w istotnym stopniu od sta-
łoprądowego punktu pracy, dlatego przy dokła-
dniejszych obliczeniach wzmacniaczy trzeba ko-
rzystać nie tyle z podawanych w katalogu kon-
kretnych wartości parametrów, co z zamieszczo-
nych tam charakterystyk, a ostateczne właściwo-
ści wzmacniacza audio zweryfikować i ocenić za
pomocą pomiarów oraz metodą „na słuch”.

Rys. A

Rys. B

Rys. C

Rys. F

Rys. G

Rys. H

Rys. D

Rys. E
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lampy generalnie mają małe wzmocnienie,
więc nie bardzo jest co redukować za pomocą
pętli sprzężenia zwrotnego. Owszem, w nie-
których wzmacniaczach lampowych wprowa-
dza się ujemne sprzężenie zwrotne, ale ogól-
nie biorąc, jest ono płytkie właśnie z tego po-
wodu, że lampy jako takie mają małe wzmoc-
nienie. I właśnie tu, w małym wzmocnieniu
lamp i braku silnego (globalnego) sprzężenia
zwrotnego leżą specyficzne właściwości
wzmacniaczy lampowych. Można śmiało
stwierdzić, że właśnie ze względu na brak
sprzężenia zwrotnego na właściwości takiego
wzmacniacza silne piętno odciskają różne
mniej i bardziej subtelne właściwości lamp,
w tym punkt pracy. Właściwości lamp „sły-
chać” więc w dźwięku z głośnika, a we
wzmacniaczach tranzystorowych jest inaczej,
bo silne (głębokie) ujemne sprzężenie zwrot-

ne niejako maskuje specyficzne właściwości
tranzystorów.

Właśnie nieliniowe charakterystyki, małe
wzmocnienie lamp i brak silnego sprzężenia
zwrotnego powodują, że zniekształcenia
wzmacniaczy lampowych są duże, często od
jednego do kilku procent, co przez długi czas
traktowano jako wadę i świadectwo braku
wierności. Dla porównania przyzwoite
wzmacniacze tranzystorowe (scalone) mają
zniekształcenia harmoniczne poniżej 0,01%.
Mimo to dominuje opinia, że lepszy dźwięk
dają jednak wzmacniacze lampowe o tak
kiepskich parametrach. Pikanterii sprawie
dodaje fakt, że według powszechnych ocen
ucho ludzkie nie jest w stanie zauważyć har-
monicznych mniejszych niż 0,5%.

Z dotychczasowych rozważań wynika, że
wzmacniacze lampowe są swego rodzaju ge-

neratorami zniekształceń. I rzeczywiście
zniekształcają i „krzywią” one sygnał. Tylko
ze względu na specyficzne właściwości lamp
oraz ludzkiego słuchu, te zniekształcenia
dźwięku nie tylko są akceptowane, ale wręcz
uznawane za zaletę. W literaturze można zna-
leźć wiele mniej i bardziej przekonujących
prób uzasadnienia tego zjawiska. Wiele z tych
materiałów zawiera opinie i twierdzenia wza-
jemnie wykluczające się, przy czym część
jest zupełnie bezwartościowa, bo ma wyłącz-
nie cel komercyjny. Jeśli uważasz, że i my
weszliśmy właśnie w dziedzinę magii lub
jawnego oszustwa, mylisz się. My chcemy
jak najszybciej przejść do praktyki. Za mie-
siąc podam Ci praktyczne wskazówki i ku
swemu zaskoczeniu zaczniesz projektować
użyteczne układy lampowe.

Piotr Górecki


