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Każdy doświadczony audiofil wie, że skompletowanie dobrego systemu muzycznego, który 
zapewni reprodukcję dźwięku na wysokim poziomie, nie jest zadaniem łatwym, i to z wielu 
powodów. Jednym z ważniejszych są oczywiście pieniądze, ale nawet jeśli dysponujemy 
dość przepastnym portfelem, to i tak nie załatwia to sprawy. Trzeba czasu, doświadczenia 
i wielu prób, aby skompletować taki zestaw, którego brzmienie nas usatysfakcjonuje. 
Stworzenie idealnego systemu należy rozpocząć od wyboru wzmacniacza. 

w
zmacniacze mocy pracują w paśmie 
akustycznym 16 Hz-22 kHz i służą do 
wzmacniania sygnałów analogowych 
lub cyfrowych o niewielkiej mocy, 
pochodzących ze źródeł dźwiękowych: 

odtwarzaczy, mikrofonów, elektronicznych 
instrumentów muzycznych. W konstrukcjach tych 
urządzeń dąży się do uzyskania jak najszerszego pasma 
akustycznego przenoszonego przez wzmacniacz przy 
jak najmniejszym zużyciu energii. 

Głównymi parametrami wzmacniaczy audio są:

 � pasmo przenoszenia, czyli nic innego jak użyteczny 
zakres częstotliwości przetwarzanych przez 
wzmacniacz;

 � charakterystyka częstotliwościowa, czyli wykres 
zmian wzmocnienia w odniesieniu do użytecznego 
pasma akustycznego;

 � sprawność, zależna od klasy układu wzmacniającego;

 � stosunek (SNR) sygnał/szum (dB);

 � poziom zniekształceń, tzw. THD, w odniesieniu do 
przebiegu wzorcowego i mocy znamionowej;

 � dynamika sygnału (dB);

 � współczynnik tłumienia, tzw. damping factor - 
stosunek impedancji obciążenia do impedancji 
źródła;

 �maksymalna moc znamionowa, tzw. RMS moc 
skuteczna (dawniej podawano moc sinusoidalną);

 �maksymalna moc muzyczna;

 � obciążalność wyjścia - impedancja.
Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na jakość 
dźwięku oferowanego przez wzmacniacz jest klasa 
pracy wzmacniacza.
Klasa A - wzmacniacze, w których cały sygnał 
wzmacnia jedna lampa lub tranzystor bądź mnoga 
liczba lamp / tranzystorów, pracujące w płaskiej części 
swojej charakterystyki. Sprawność wzmacniacza 
jest rzędu 10-25%. Charakteryzuje się najniższymi 
zniekształceniami. 
Klasa B określana jest jako klasa pracy tranzystorów 
w konfiguracji "push pull". W układzie tym polaryzowany 
jest zawsze tylko jeden element wzmacniający 

i tylko przez jeden płynie prąd do obciążenia. 
Obciążenie jest sterowane z dwóch kluczy osobno 
dla dodatniej i ujemnej połówki sygnału. Wzmacniacz 
w takiej konfiguracji posiada największą sprawność 
energetyczną ze wzmacniaczy analogowych. 
Klasa C - wykorzystuje się całą szerokość charakterystyki, 
także tą nieliniową. Wzmacniacze takie dają dużą 
moc. Nie używane powszechnie w technice audio ze 
względu na wysokie zniekształcenia.
Klasa D - wzmacniacze impulsowe używane w technice 
audio o wysokiej sprawności energetycznej, często 
nazywane wzmacniaczami cyfrowymi. Sprawność 
wzmacniacza wynosi 90-95%.

Wzmacniacze zintegrowane
 Taki wzmacniacz to nic innego jak umieszczone w jednej 
obudowie przedwzmacniacz oraz wzmacniacze mocy 
kanału lewego oraz prawego. Wszystkie te urządzenia 
są także najczęściej zasilane z jednego transformatora 
zasilającego. Oczywiście możliwe są różnego rodzaju 
odstępstwa od reguły. Wzmacniacz zintegrowany 
może posiadać dwa transformatory zasilające, z których 
jeden obsługuje kanał lewy, a drugi prawy; może także 
posiadać zasilacz, który znajduje się poza obudową 
w oddzielnym pudełku, ale dopóki w jednej obudowie 
znajduje się przedwzmacniacz oraz wzmacniacz mocy, 
to jest to integra.
Integry kuszą nas przede wszystkim swoją 
kompaktowością, designem czy najzwyklejszą 
oszczędnością. Ale czy to wystarczy, aby uzyskać 
wyborne brzmienie naszego systemu? Nie dla 
wszystkich.

Wzmacniacze konstrukcji dzielonej 
Owa konstrukcja to połączenie przedwzmacniacza 
z końcówką mocy. Przedwzmacniacz służy do 
wzmocnienia sygnału do odpowiedniego poziomu, 
ustalenia odpowiedniej charakterystyki, dopasowania 
impedancji wejściowych i wyjściowych urządzeń 
podpinanych do przedwzmacniacza, korekcji 
sygnału i ustalenia odpowiedniej charakterystyki. 
Końcówka mocy służy zaś do wzmocnienia sygnału 

Moc dźwięku
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 idealnie dobrany wzmacniacz 
zagwarantuje nam komfort słuchania 
muzyki przez długie lata, a dopasowany do 
niego odtwarzacz i kolumny głośnikowe 
pozwolą nam odkrywać naszą płytotekę 
codziennie od nowa.

Na dobór idealnych 
komponentów warto 
przeznaczyć trochę 
więcej czasu.
Możemy być pewni, że 
jeżeli trafimy już na ten 
doskonały
dźwięk, żadne inne 
rozwiązanie nie będzie się 
liczyło. 

77

Audio/Video

76 | sierpień-wrzesień 2012ŚWiAt  Wnętrz



histOria
Wzmacniacz audio został wynaleziony w 1909 roku przez Lee de Forest, 
kiedy ten skonstruował triodę – lampę próżniową. Pierwszy raz triody 
jako wzmacniacza użyto w 1911 roku, a w 1914 zastosowano triody we 
wzmacniaczach linii telefonicznej na trasie Nowy Jork - San Francisco. 
Wczesne wzmacniacze audio były oparte na lampach próżniowych, 
a niektóre z nich osiągały wysoką jakość – przykładem może być wzmacniacz 
Williamson z lat 1947-1949.
Większość współczesnych wzmacniaczy audio opartych jest na solidnych 
tranzystorach takich jak BJTs i FET i MOSFET. We wzmacniaczach mocy 
najczęściej stosuje się tranzystory bipolarne, MOS, diody, lampy elektronowe, 
układy RC, LC i transformatory. Wzmacniacz oparty na tranzystorach stał 
się powszechnie dostępny pod koniec lat 60-tych XX w.

z przedwzmacniacza do poziomu, który można już puścić 
na głośniki. Krótko mówiąc, końcówka mocy wzmacnia, 
przedwzmacniacz dopasowuje i koryguje.
A jakie brzmienie oferuje konstrukcja dzielona? Oczywiści 
zależy to w dużej mierze od klasy i jakości komponentów. 
Niewątpliwie dokonując zakupu przedwzmacniacza wraz 
z końcówką mocy, powinniśmy skupić swoją uwagę na 
sprawdzonych markach, które jednocześnie nie zrujnują nas 
finansowo. Ale wróćmy do brzmienia. Dźwięk oferowany 
przez konstrukcję dzieloną jest często „high-endowy”. 
W pierwszej chwili odsłuchu rzuca się w ucho niesamowita 
spójność i płynność dźwięku, połączona z wysokiej klasy 
rozdzielczością oraz niewiarygodną precyzją, jednocześnie 
w żaden sposób nie zabijającą muzykalności. 
Konstrukcja dzielona pozwala na stworzenie systemu, który 
z absolutną wiernością prezentuje każdy rodzaj muzyki. 
Nie upiększa kiepskich nagrań i nie pozwala na to, abyśmy 

zwyczajnie włączyli jakąś muzykę i zajęli się czymś innym. Po 
prostu nie będziemy w stanie skoncentrować się na niczym 
oprócz słuchania…

Dokonując wyboru idealnego systemu, musimy pamiętać, iż 
jest to coś więcej niż tylko suma poszczególnych elementów. 
Idealnie dopasowana do naszych potrzeb konstrukcja 
dzielona to doskonałe połączenie przedwzmacniacza 
i końcówki, które koniecznie trzeba potraktować jako całość. 
Wiele osób wyciąga wnioski ze zbyt krótkich odsłuchów. 
Na dobór idealnych komponentów, spełniających nasze 
najskrytsze marzenia, warto przeznaczyć trochę więcej czasu. 
Możemy być pewni, że jeżeli trafimy już na ten doskonały 
dźwięk, żadne inne rozwiązanie nie będzie się liczyło. 
Idealnie dobrany wzmacniacz zagwarantuje nam komfort 
słuchania muzyki przez długie lata, a dopasowany do niego 
odtwarzacz i kolumny głośnikowe pozwolą nam odkrywać 
naszą płytotekę codziennie od nowa. 

stworzenie idealnego systemu 
audio należy rozpocząć od wyboru 
wzmacniacza.

Idealnie dopasowana do 
naszych potrzeb konstrukcja 
to doskonałe połączenie 
przedwzmacniacza
i końcówki, które trzeba 
traktować jako całość.
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