
Witajcie! Już kiedyś się do Redakcji zwróciłem z pewnym
pytaniem i dostałem odpowiedź, a ponieważ nie mam się
kogo specjalnie pytać, więc zwracam się do Redakcji z na-
stępnym pytaniem: czy możliwe jest zbudowanie zasilacza
symetrycznego do wzmacniacza audio bez zastosowania
transformatora. Na przykład przez wyprostowanie napię-
cia 230V, obniżenie na tranzystorach i stworzenie sztucz-
nej masy. Chodzi mi o zasilacz o mocy około 300W i na-
pięciu ±50....±70V. Jeżeli to możliwe, to może by Redakcja
opracowała taki zasilacz i opublikowała na łamach EdW?
Na pewno by mniej ważył od transformatorów.

Następne pytanie to o półprzewodnikowy stabilizator
napięcia w sieci 220V. Czy da się zrobić taki automatycz-
ny stabilizator na elementach półprzewodnikowych?
Można zbudować taki zasilacz symetryczny! Jednak z uwagi na duże
prądy potrzebne do zasilenia wzmacniacza mocy, musiałby to być za-
silacz impulsowy, gdzie energia magazynowana byłaby w indukcyj-
ności. W zasilaczu klasycznym, liniowym, w szeregowych tranzysto-
rach stabilizatora (ew. rezystorach szeregowych) wydzielałyby się
kolosalne ilości ciepła, kilkakrotnie więcej, niż wynosi moc wzmac-
niacza, dlatego zwykły zasilacz liniowy ze stabilizatorem absolutnie
nie wchodzi tu w grę. Ponadto izolacja galwaniczna układu wzmac-
niacza od sieci energetycznej jest tu absolutnie niezbędna, żeby na
elementach wzmacniacza, w tym na jego obwodzie masy, nie mogło
w żadnym wypadku wystąpić groźne dla życia napięcie sieci. 

Bez wątpienia musiałby to więc być zasilacz impulsowy, a jeśli
tak, powinien zawierać transformator separujący. Oznacza to, że do
zasilania wzmacniaczy audio można wykorzystywać sieciowe prze-
twornice impulsowe, szeroko stosowane w innym sprzęcie elektro-
nicznym. Zasilacze takie mają zalety, są mniejsze, lżejsze, a obecnie
nawet tańsze od klasycznych. Mimo to zasilacze impulsowe prak-
tycznie nie są stosowane we wzmacniaczach audio. Jedną z przyczyn
jest właśnie impulsowy sposób pracy i nieuniknione zakłócenia, które
utrudniają osiąganie wymaganego odstępu sygnału od zakłóceń. Inną
istotną przyczyną jest obecnie już niezbyt przekonujące, ale od lat
ugruntowane wśród odbiorców przekonanie o wyższości klasycznych
zasilaczy nad impulsowymi.

Z podanych względów we wzmacniaczach mocy NIE STOSUJE
SIĘ beztransformatorowych zasilaczy. Jedynym wyjątkiem znanym
w Redakcji jest projekt prymitywnego wzmacniacza mocy klasy D z nie-
istniejącego już, amatorskiego czasopisma amerykańskiego (wyko-

rzystano tam nieco obniżone, wyprostowane napięcie sieci
110V i wykorzystano obwód sztucznej masy). Nie jest to jednak wzór
do naśladowania, a raczej przykład ostrzegawczy.

Proszę o pomoc - jak rozwiązać problem obniżenia sygna-
łu o poziomie liniowym z wyjścia miksera (dla ścisłości -
kilkaset mV) do poziomu mikrofonowego 20mV? (...)
Wiem, że można wykonać dzielnik napięć, ale czy istnieje
jakiś lepszy sposób na to? (...) Mamy do dyspozycji tylko
jedno (...) „wystające ze ściany” gniazdo XLR, bez możli-
wości regulacji poziomu (sama aparatura jest dla nas nie-
dostępna).
W opisywanym przypadku optymalne będzie wykorzystanie dzielni-
ka, w którym „dolny” rezystor, z którego napięcie podawane jest na
tor mikrofonowy, będzie miał wartość 100Ω...1kΩ. Drugi, „górny”
rezystor o znacznie większej wartości trzeba dobrać stosownie do
wymaganego stopnia tłumienia. Nie ma żadnego lepszego sposobu
zmniejszenia napięcia. Można wprawdzie wykorzystać transformato-
rek mikrofonowy o przekładni 1:7...1:10, ale w tym wypadku nie ma
to zauważalnych zalet.

Kluczowym kryterium w tego typu przypadkach są szumy, a wła-
ściwie możliwość ich zmniejszenia. Zazwyczaj niestety wzmacniacze
w torach mikrofonowych mają dynamikę, inaczej odstęp sygnał
/szum, znacznie mniejszą niż tory z wejściami liniowymi. Dynamiki
tej nie można polepszyć. Ważne, by jej nie zepsuć. A zepsuć mogła-
by na przykład zbyt duża rezystancja źródła sygnału widziana od
strony wejścia wzmacniacza mikrofonowego. Ma to związek z para-
metrem zwanym gęstością szumów prądowych. W omawianym przy-
padku rezystancję tę wyznacza głównie „dolny” rezystor dzielnika,
więc powinien on mieć możliwie małą wartość (poniżej 1kΩ). Z dru-
giej strony sumaryczna wartość rezystancji obu rezystorów dzielnika
nie może być za mała, żeby nie przeciążyć wzmacniacza operacyjne-
go, który zapewne będzie pracował na wyjściu miksera.

Dlaczego jedne kolumny głośnikowe mają większą sku-
teczność (efektywność), a inne mniejszą? Co określa ten
parametr (wyrażany w dB) i z czego wynika ta różnica?
Parametr ten w sumie jest miarą skuteczności przetwarzania energii
elektrycznej w akustyczną. Nie podaje się go jednak w procentach,
tylko w decybelach ciśnienia akustycznego. Głośnik podczas pomia-
ru jest zasilany sygnałem sinusoidalnym 1kHz o mocy 1W (2,83V dla
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W rubryce przedstawiane są odpowiedzi na pytania nade-
słane do Redakcji. Są to sprawy, które, naszym zdaniem,
zainteresują szersze grono Czytelników.

Jednocześnie informujemy, że Redakcja nie jest w stanie
odpowiedzieć na wszystkie nadesłane pytania, dotyczą-
ce różnych drobnych szczegółów.



8Ω). Zmierzony w odległości 1m od membrany (w osi głośnika) po-
ziom ciśnienia akustycznego to podawana w katalogu efektywność. 

Typowe głośniki do domowych zestawów zwykle mają efektyw-
ność w granicach 88...93dB. Głośniki estradowe i przeznaczone do
dużych systemów nagłośnieniowych z reguły mają efektywność po-
wyżej 100dB (często są to głośniki tubowe). Oznacza to, że do uzy-
skania potrzebnej głośności wystarczy dużo mniejsza moc elektrycz-
na. Efektywność głośnika wynika z jego konstrukcji. Zwykle zwięk-
szenie skuteczności odbywa się kosztem pogorszenia innych parame-
trów, więc efektywność nie może być podstawą oceny przydatności
głośnika do domowych kolumn.

...kupiłem akumulatorki alkaliczno-manganowe EuroCell
1500mAh  1,5V. Problem w tym, że producent poleca na
opakowaniu „częste doładowywanie wydłużające żywot-
ność” itp. oraz „ładować tylko w ładowarkach serii AK”.
Nie miałem nigdy do czynienia z tymi akumulatorkami,
boję się więc je przeładować.
Redakcja nie może podać konkretnego przepisu i wziąć odpowie-
dzialności za ewentualne skrócenie żywotności wynikające z nieopty-
malnego ładowania takich ogniw. Producent ma swoje tajemnice, a po-
nadto prawdopodobnie ma też interes w tym, żeby użytkownicy wyko-
rzystywali dedykowane ładowarki. Warto jednak mieć podstawowe
wiadomości o takich ogniwach, by nie popełnić rażących błędów.

Otóż można w pewnym uproszczeniu stwierdzić, że wspomniane
akumulatorki alkaliczno-manganowe to po prostu odmiana klasycz-

nych jednorazowych baterii alkalicznych. Jak już kilkakrotnie pisali-
śmy w EdW, doświadczenia Czytelników oraz Redakcji wskazują, że
można i warto doładowywać także klasyczne jednorazowe baterie al-
kaliczne. Te zwykłe baterie na pewno nie zasługują na miano akumu-
latorów, bo po rozładowaniu nie da się przywrócić ich początkowej
pojemności. Nie należy czekać do całkowitego rozładowania, bo
uniemożliwi to jakąkolwiek „reanimację”. Należy podładowywać ba-
terie kilkakrotnie podczas użytkowania i za każdym razem przywra-
cać znaczną część pojemności. Nie ma ścisłych reguł takiego podła-
dowywania baterii, w każdym razie prąd nie może przekraczać
0,1C (liczbowo 0,1 pojemności), bezpieczne wartości to 0,02...0,05C.
Podczas regeneracji tak małym prądem władowana pojemność nie
powinna przekroczyć pojemności baterii. Dla orientacji, pojemność
jednorazowych baterii alkalicznych AA („paluszek”) to około
1,5...2,5Ah.

Wszystko wskazuje, iż w przypadku wspomnianych przez Czytel-
nika akumulatorów EuroCell z powodzeniem można stosować
podobne prądy. Różnica jest taka, że są to najprawdziwsze akumula-
tory, które można ładować co najmniej kilkadziesiąt razy. Czas łado-
wania należy dobrać, żeby całkowity ładunek wynosił 120...130%
pojemności nominalnej (dla prądu 0,1C oznacza to czas ładowania
12...13 godzin). Próba ładowania tych 1,5-woltowych ogniw w trybie
szybkim i przyspieszonym (prądy rzędu 0,3C...2C) w ładowarkach
przeznaczonych dla ogniw NiCd i NiMH (1,2V) może doprowadzić
do uszkodzenia lub niedoładowania, zależnie od konstrukcji 
ładowarki.
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