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Wstęp

Dziękujemy za zakup naszego wzmacniacza. Zaprojektowaliśmy go dla najbardziej 
wymagających audiofilów zgodnie z najlepszymi audiofilskimi i inżynieryjnymi 
zasadami budowy wzmacniaczy, zarówno tymi ogólnie znanymi jak również 
unikalnymi, opracowanymi przez nas samych. Mamy nadzieję, że użytkowanie i 
przede wszystkim odsłuch, sprawią Tobie równie dużo przyjemności co nam.

Jakub Nyka
Stefan Burkiewicz

                                        

symbol błyskawicy znajdujący się wewnątrz trójkąta równobocznego jest ostrzeżeniem dla 
użytkownika przed obecnością nieizolowanego wysokiego napięcia wewnątrz urządzenia, którego 
wielkość jest wystarczająca aby stwarzać ryzyko porażenia prądem człowieka.

Symbol wykrzyknika znajdujący się wewnątrz trójkąta równobocznego jest ostrzeżeniem dla 
użytkownika o obecności ważnych informacji i instrukcji dotyczących użytkowania i znajdujących się 
w tej instrukcji.

Ostrzeżenia

Przed włączeniem oraz przed dokonaniem jakichkolwiek połączeń po raz pierwszy, 
przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, zachowaj ją na później. Przestrzegaj ostrzeżeń 
i zaleceń w niej zawartych!

- nie narażaj urządzenia na deszcz lub wilgoć
- nie zdejmuj pokrywy górnej urządzenia
- nie wkładaj niczego do środka urządzenia przez otwory wentylacyjne
- nie trzymaj przewodu zasilającego ani innych przewodów podczas instalacji 

mokrymi lub wilgotnymi rękami
- nie zakrywaj otworów wentylacyjnych znajdujących się na pokrywie urządzenia
- nie umieszczaj materiałów łatwopalnych takich jak np. ubrania, zasłony lub papier 

bezpośrednio na urządzeniu
- nie umieszczaj pojemników zawierających płyn takich jak np. wazon, szklanka z 

napojem bezpośrednio na urządzeniu
- wyłączenie urządzenia przełącznikiem nie oznacza jego całkowitego odłączenia od 

napięcia zasilającego

UWAGA !

RYZYKO PORAŻENIA PĄDEM 
NIE OTWIERAĆ

 

 



- jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je poprzez wyjęcie 
wtyczki zasilającej z gniazdka

- urządzenie podczas pracy mocno nagrzewa się, nie dotykaj miejsc generujących 
ciepło gdyż może spowodować to oparzenia

- nie narażaj urządzenia na bezpośrednią bliskość lub kontakt z źródłem ciepła, 
ogniem lub światłem słonecznym

- nie próbuj samemu naprawiać urządzenia, pozostaw to wykwalifikowanemu 
personelowi

Zawartość akcesoriów w opakowaniu

- pilot zdalnego sterowania
- bateria 6F22
- przewód zasilania
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

Rozpakowywanie urządzenia

Zanim urządzenie zostało spakowane w fabryczny karton przeszło restrykcyjną, ściśle 
przestrzeganą przez firmę QBA procedurę kontroli jakości, na którą składa się test 
elektryczny, mechaniczny jak również optyczna kontrola zewnętrznych, fizycznych 
uszkodzeń lub niedoskonałości. Po rozpakowaniu urządzenia proszę sprawdzić czy 
podczas transportu nie doszło do widocznych uszkodzeń, jeśli tak, zgłoś to firmie 
odpowiedzialnej za transport oraz swojemu dealerowi. Nie wyrzucaj opakowania ani 
jego zawartości, gdyż jego wygląd w przypadku uszkodzeń powstałych podczas 
transportu będzie istotnym elementem roszczenia odszkodowawczego jak również 
będzie ono niezbędne, gdyby urządzenie miałoby być w przyszłości transportowane.

Instalacja

1. umiejscowienie

- wzmacniacz powinien być ustawiony na płaskiej, poziomej, twardej oraz stabilnej 
powierzchni

- wzmacniacz powinien być ustawiony na powierzchni, która wytrzyma jego ciężar
- wzmacniacz nie może stać na lub w pobliżu innego urządzenia (np. innego 

wzmacniacza, grzejnika) generującego ciepło
- na wzmacniaczu nie mogą stać żadne inne urządzenia (np. odtwarzacz CD, 

przedwzmacniacz)
- jeśli wzmacniacz ma znajdować się w zabudowanej szafce, w celu zachowania 

jego poprawnej wentylacji muszą być zachowane minimalne odległości od ścianek 
pokazane na rys. 1



                       Rys. 1

2. podłączenie wejść niskonapięciowych*

- do podłączenia źródeł sygnału (np. odtwarzacza CD, tunera, DVD) używaj 
przewodów zakończonych wtykami typu chinch 

3. podłączenie wyjść niskonapięciowych*

- w celu wykorzystania wyjść typu „pre out” lub „tape out” używaj przewodów 
zakończonych wtykami typu chinch 

4. podłączenie wyjść wysokonapięciowych (głośnikowych)*

- w celu podłączenia kolumn głośnikowych używaj przewodów przeznaczonych do 
tego celu, zakończonych końcówkami typu „banan”, „widełki”, lub bez końcówek

- podłącz kolumny głośnikowe do terminali oznaczonych „left speaker” – lewy kanał 
oraz „right speaker” – prawy kanał, rys.2

- podłącz kolumny głośnikowe z zachowaniem jednakowej fazy w obu kanałach

   Rys. 2

 



* - wszystkich połączeń dokonuj przy wyłączonym wzmacniaczu (włącznik w pozycji 
OFF), w przeciwnym przypadku może spowodować to uszkodzenie wzmacniacza jak 
również kolumn głośnikowych.

5. podłączenie zasilania

- urządzenie musi być podłączone do sieci zasilającej spełniającej wymagania 
podane z tyłu obudowy (V AC - napięcie zmienne, Hz – częstotliwość)

- podłącz zasilanie do gniazda znajdującego się z tyłu obudowy używając w tym celu 
kabla typu IEC znajdującego się w opakowaniu

- urządzenie musi być podłączone do trójprzewodowej sieci zasilającej wyposażonej 
w trzeci przewód ochronny

- urządzenie musi być podłączone trójprzewodowym kablem typu IEC wyposażonym 
w trzeci przewód ochronny

- podłącz kabel typu IEC najpierw do urządzenia a w drugiej kolejności do gniazdka 
zasilającego

Czyszczenie

- przed rozpoczęciem czyszczenia lub czynności z nim związanych, należy 
bezwzględnie wyłączyć wzmacniacz poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka 
zasilającego

- wzmacniacz może być czyszczony suchą, czystą i miękką (np. bawełnianą) 
szmatką

- nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzynę, 
rozcieńczalnik, ani żadnych innych środków tego typu, gdyż mogą one uszkodzić 
zewnętrzne wykończenie (farbę, napisy) wzmacniacza

- gdy wzmacniacz mocno się zabrudzi, namocz szmatkę w wodzie z niewielką 
ilością mydła, wyciśnij ją dobrze tak aby była lekko wilgotna i przetrzyj 
wzmacniacz

Wymiana bezpiecznika

- przed wymianą bezpiecznika należy bezwzględnie wyłączyć wzmacniacz poprzez 
wyjęcie wtyczki z gniazdka zasilającego

- wymień bezpiecznik na dokładnie takiego samego typu, informacje o jego 
parametrach znajdują się z tyłu obudowy



Opis działania

1 – diody LED sygnalizujące wybrane źródło
2 – pokrętło regulacji głośności
3 – czujnik podczerwieni zdalnego sterowania
4 – przycisk zmiany źródła
5 – przycisk ON/OFF

1.  Włączanie/wyłączanie

Po włączeniu wzmacniacza do sieci zasilającej zapala się podświetlenie przycisku 
„ON/OFF” na kolor zielony. Oznacza ono, że wzmacniacz podłączony jest do sieci 
zasilającej i jest w stanie „czuwania” („stand by”). Delikatne wciśnięcie tego przycisku 
powoduje włączenie wzmacniacza, co sygnalizowane jest zmianą koloru 
podświetlania na czerwony. Ponadto zapala się drugi przycisk (selektor źródła) 
również na czerwono oraz 5 czerwonych diod, każda reprezentująca jedno z pięciu 
wejść wzmacniacza. 
Wyłączenie wzmacniacza (przełączenie w stan „czuwania”) nie powoduje utraty 
informacji o wybranym wejściu. Jeśli podczas wyłączania wybrane było np. wejście „3” 
to po ponownym włączeniu nadal wybrane będzie wejście „3”.
Jeśli natomiast nastąpi przerwa w dostawie energii lub wyjęta zostanie wtyczka 
zasilająca, to po powrocie zasilania wzmacniacz przełączy się automatycznie w stan 
„czuwania” a po włączeniu (przyciskiem ON/OFF) wzmacniacz przełączy się domyślnie 
na wejście „1”.

2.  Zmiana wejścia

Aktualnie wybrane wejście sygnalizowane jest poprzez wyraźnie mocniejsze świecenie 
(na tle pozostałych) diody przypisanej do danego wejścia. Zmiana wejścia następuje 
poprzez delikatne wciśnięcie przycisku selektora źródła i powoduje zmianę w 
kolejności od „1” do „5” o jedną pozycję. Gdy wybrane jest wejście „5” kolejne 
wciśnięcie przycisku powoduje powrót do „1” : 1→2→3→4→5→1→2→3… 

 



3. Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

1. przycisk ON/OFF
2. przycisk zmiany źródła
3. głośniej
4. ciszej

Konfiguracja wejść i wyjść niskopoziomowych

Aby dokonać konfiguracji wejść lub wyjść wzmacniacza należy odkręcić i zdjąć górną 
pokrywę obudowy.
UWAGA ! Przed zdjęciem pokrywy należy bezwzględnie wyłączyć wzmacniacz poprzez 
wyjęcie wtyczki z gniazdka zasilającego.
Jeśli nie masz pewności czy sobie poradzisz, pozostaw tę czynność wykwalifikowanej 
osobie.

1. Konfiguracja wejścia „AUX”

Wejście to może pełnić funkcję piątego wejścia do przedwzmacniacza, zupełnie tak 
samo jak 4 pozostałe lub może go omijać. W takim wypadku sygnał trafia 
bezpośrednio na końcówkę mocy. Ta konfiguracja jest najczęściej wykorzystywana, 
gdy wzmacniacz ma być używany w instalacji kina domowego do zasilania przednich 
kolumn z wyjścia Pre Out amlitunera lub procesora. Zmiany dokonuje się położeniem 
zworki typu „jumper”, zaznaczonych na rysunku kolorem zielonym. Zmiany dokonuje 
się niezależnie dla prawego i lewego kanału :
- zworka w położeniu „1” – wzmacniacz realizuje na wejściu „AUX” funkcję 

końcówki mocy (z pominięciem przedwzmacniacza i regulacji głośności)
- zworka w położeniu „2” – wzmacniacz realizuje na wejściu „AUX” funkcję 

wzmacniacza zintegrowanego (sygnał trafia do przedwzmacniacza i dalej do 
końcówki mocy)



2. Konfiguracja wyjścia „TAPE OUT/PRE OUT 2”

Wyjście to może pełnić funkcję pętli magnetofonowej lub drugiego wyjścia z 
przedwzmacniacza. Zmiany dokonuje się przełącznikiem oznaczonym na rysunku 
kolorem czerwonym. Zmiany dokonuje się niezależnie dla prawego i lewego kanału :
- „1” w położeniu „ON”* – wyjście „TAPE OUT/PRE OUT 2” realizuje funkcję pętli 

magnetofonowej
- „2” w położeniu „ON”* – wyjście „TAPE OUT/PRE OUT 2” realizuje funkcję wyjścia z 

przedwzmacniacza

* - Tylko jedna z funkcji może być w położeniu „ON”, druga zawsze musi być w 
przeciwnym położeniu.
* - Dokonując wyboru należy kierować się opisem na płytce drukowanej a nie na 
samym przełączniku.

                                              

Pierwsze włączenie i odsłuch

Zanim wzmacniacz został spakowany do kartonu, przeszedł w naszej firmie 
dwunastogodzinne wygrzewanie. W tym czasie dokonywane są końcowe regulacje a w 
fazie końcowej krótki odsłuch weryfikuje ostatecznie jego 100% poprawne 
wykonanie. Niemniej jednak, gdy urządzenie jest nowe i włączane po raz pierwszy, 
zalecamy pozostawienie go włączonego na okres trzech dni. W ten sposób 
wzmacniacz szybciej „dotrze się”, gdyż niektóre jego elementy potrzebują czasu aby 
się „uformować” a tym samym osiągnąć pełnię swoich możliwości. Po tym okresie 
dźwięk zyska na gładkości brzmienia.

Z doświadczenia wiemy, że najlepsze brzmienie pojawia się co najmniej po jednej 
godzinie od każdorazowego włączenia.



Wzmacniacze QBA - naprawdę unikalne na skalę światową

Prace nad naszymi wzmacniaczami rozpoczęliśmy kilka lat temu. Przez ten okres 
sprawdzaliśmy wiele koncepcji i wariantów budowy wzmacniaczy. Przeprowadzaliśmy 
jednocześnie badania i odsłuchy zmian jakie wprowadzają poszczególne elementy 
układu. Powodem naszych poszukiwań był wniosek, że niestety większość 
wzmacniaczy brzmi podobnie. Przyczyna okazuje się bardzo oczywista kiedy 
przestudiuje się schematy owych konstrukcji. Topologie układów są w 90% takie 
same, no może czasami w tych „lepszych” w pierwszym stopniu wzmocnienia użyte są 
tranzystory 2SA2240 zamiast BC550. A to właśnie topologia układu ma absolutnie 
największe znaczenie dla całej konstrukcji. Tak więc na rynku brakuje konstrukcji 
nietuzinkowych, wybitnych. W niektórych przypadkach mamy nawet do czynienia z ta 
samą konstrukcją, jedynie w innej obudowie. Na drugim skraju są oczywiście 
wspaniałe konstrukcje, za nimi stoją prawdziwi konstruktorzy z pasją tworzący swoje 
dzieła. Mamy ambicje oraz możliwości aby dołączyć do tych drugich, gdyż mamy do 
zaoferowania to czego nie ma 99,99% pozostałych konstrukcji, dźwięk wzmocniony 
zupełnie inaczej. Pewne cechy konstrukcji, ważne dla jakości dźwięku, łatwo i szybko 
dało się zweryfikować. Jakość użytych elementów, właściwe prowadzenie masy 
układu, solidne zasilanie – i tu właśnie pierwsze ważne odkrycie. Duży transformator, 
mostek prostowniczy i duże pojemności – to było zbyt proste i przede wszystkim dla 
nas nie wystarczające (choć dla pozostałych tak). Tak właśnie powstał zasilacz 
stabilizowany.

ZASILACZ STABILIZOWANY

Nie chodzi tu bynajmniej o stabilizację dla stopni napięciowych, to jest wręcz 
oczywiste (niestety nie dla wszystkich). Mowa o stabilizacji napięcia dla części 
prądowej, czyli tej w której pracują duże tranzystory bezpośrednio odpowiedzialne za 
dostarczenie prądu (mocy) do głośników. Tu dla niektórych również zaczynają się 
schody, bo przecież nie ma gotowych układów scalonych stabilizatorów mogących 
dostarczyć prąd rzędu np. 20A, coś takiego trzeba zaprojektować samemu. 

Dwa zjawiska powstające w konwencjonalnym zasilaczu mają istotne, negatywne 
znaczenie na pracę całego układu a tym samym na jakość dźwięku. Powstają one w 
wyniku skończonej (nie zerowej) impedancji wyjściowej zasilacza. Idealnym byłoby, 
gdyby zasilacz miał zerową impedancję, co jest jedynie możliwe teoretycznie, w 
rzeczywistości nierealne. Na tę impedancję składa się głównie rezystancja uzwojeń 
transformatora, ESR (zastępcza rezystancja szeregowa) kondensatorów oraz w 
mniejszym stopniu diody w mostku prostowniczym. Im większy transformator i im 
większe lub lepsze kondensatory tym impedancja zasilacza będzie mniejsza. 
Oczywiście można iść tą drogą, ale żeby osiągnąć ten sam efekt jaki uzyskaliśmy 
aktywnie musielibyśmy zastosować kilku kW transformator oraz kondensatory o 
pojemności co najmniej 500 000uF. To zwiększyłoby znacznie koszt całego 
wzmacniacza.

Pierwszym z w/w skutków takiego zasilacza jest bardzo niska impedancja w zakresie 
najniższych częstotliwości (głównie poniżej 100Hz) a więc w zakresie basu czyli tam 
gdzie zapotrzebowanie na prąd jest największe. Prawo Ohma jest jak zawsze 
bezwzględne, tak więc i w tym przypadku prąd, który będzie płyną ze wzmacniacza do 
kolumny będzie powodował spadek napięcia na tej impedancji, można powiedzieć że 



napięcie zasilające będzie „przysiadać” i to co gorsza w takt sygnału (muzyki). 
Słyszalnym tego efektem będzie dużo miękkiego, „poluzowanego”, mało 
precyzyjnego, mało dynamicznego, podbarwionego, nie trzymającego tempa basu. 
Zjawisko to maleje wraz ze wzrostem częstotliwości a związane jest to z 
częstotliwością sieci, która poprzez mostek prostowniczy ładuje kondensatory.
Żeby nie być gołosłownym poniżej zamieszczamy pomiary napięć zasilania trzech 
wzmacniaczy. Pierwsze dwa to wzmacniacze, które zbudowane są w oparciu o solidne 
zasilacze niestabilizowane. Trzeci to nasz z zasilaczem stabilizowanym. Wszystkie 
wzmacniacze obciążone były rezystorem 4Ω i mocą 100W dostarczoną do niego przy 
częstotliwości 40 Hz. Parametry oscylogramów : 1 V/dz, 10 ms/dz. Jako że wszystkie 
wzmacniacze zasilane są symetrycznym napięciem, a pomiar dokonywany był na 
jednym biegunie zasilania, wszelkie zjawiska widoczne poniżej należ pomnożyć przez 
dwa.

1. ADCOM GFA-5500 – stereofoniczna końcówka mocy, konstrukcja „dual mono”

- moc 200W/8, 350W/4
- transformator 2 x 750 W
- pojemność kondensatorów w zasilaczu – ponad 40 000uF na kanał

KOMENTARZ
Widać składową zmienną o wartości międzyszczytowej ponad 2,5 V o częstotliwości 
40 Hz. Ponadto składowa stała zmniejszyła się, „przysiadła” o 4,5 V (pomiar 
dokonany oddzielnie, nie pokazany na oscylogramie).

2. AUDIONET SAM – wzmacniacz zintegrowany
- moc 100W/8, 200W/4
- transformator 700 W
- pojemność kondensatorów w zasilaczu – ponad 44 000uF



KOMENTARZ
Widać składową zmienną o wartości międzyszczytowej ponad 2 V o częstotliwości 40 
Hz. Ponadto składowa stała zmniejszyła się, „przysiadła” o 4,5 V (pomiar dokonany 
oddzielnie, nie pokazany na oscylogramie).

3. QBA AmpliQ1 – wzmacniacz zintegrowany, konstrukcja „dual mono”

- moc 75W/8, 130W/4
- transformatory 2 x 430W
- pojemność kondensatorów w zasilaczu – ponad 40 000uF na kanał

KOMENTARZ
Nie widać żadnych negatywnych efektów wynikających z obciążenia. Napięcie 
pozostaje stałe i czyste. Składowa stała zmniejszyła się zaledwie o 50 mV (pomiar 
dokonany oddzielnie, nie pokazany na oscylogramie).



Drugie zjawisko jest związane z pojemnością pasożytniczą Cgd między drenem a 
bramką MOSFETa (lub Cbc w tranzystorze bipolarnym) pracującego na wyjściu 
wzmacniacza w układzie wspólnego drenu (wspólnego kolektora).
Jak wiadomo wzór na prąd potrzebny na przeładowanie pojemności :

I=C*dV/dt

W naszym przypadku

C=Cgd – pojemność pasożytnicza pomiędzy drenem a bramką MOSFET
dV=Vgd1-Vgd2 – zmiana różnicy napięć pomiędzy bramką a drenem w czasie od t1 do t2

dt – odstęp czasu między t1 a t2

I – prąd potrzebny na przeładowanie pojemności Cgd

Rozpatrzmy teraz 2 przypadki :

- pierwszy w którym napięcie zasilające jest bardzo dobrze stabilizowane, czyli 
Vd=const, przyjmijmy np. Vd=40 VDC oraz sygnał zmienny sterujący bramką MOSFET 
o amplitudzie Vg=35V, przyjmijmy też że w czasie dt sygnał Vg zmienił swą wartość od 
0 do Vg=35V.

W chwili t1 wartość Vgd1=40-0=40, w chwili t2 Vd2=40-35=5 stąd
dV=40-5=35
I1=C*35/dt

- drugi przypadek, w którym napięcie nie jest stabilizowane. Przyjmujemy jak w 
poprzednim przypadku Vd=40 VDC, Vg=35V, jednak tym razem na skutek znaczącej 
impedancji zasilacza w chwili t2, czyli gdy z zasilacza płynie duży prąd do głośników, 
napięcie Vd „przysiada” o 4V do wartości Vd2=36V.

Dla chwili t1

Vgd1=40-0=40

W chwili t2

Vgd2=36-35=1
dV=40-1=39
I2=C*39/dt

Jak widać prąd potrzebny na przeładowanie pojemności wejściowej MOSFETa w 
przypadku niestabilizowanego napięcia musi być większy. W praktyce oznacza to, że 
stopień sterujący bramką musi bardziej się „namęczyć” a to w konsekwencji 
zmniejsza pasmo wzmacniacza. Co gorsza pojemność Cgd jest nieliniowa, co sprawia, 
że w przypadku zwykłego zasilacza wzrastają zniekształcenia, tym więcej, czym 
większa jest częstotliwość sygnału. Nie może to naturalnie oznaczać nic dobrego dla 
dźwięku, wyraźnie słychać pogorszenie ich rozdzielczości, swobody i barwy.

Zasilanie stopni napięciowych jest, jak już wcześniej wspomniano, również 
stabilizowane oddzielnymi układami aktywnymi. Są one równie istotne co te dla 
części końcowej wzmacniacza. Czułe układy wejściowe zasilane „czystym” napięciem 



odwdzięczają się równie czystym i dynamicznym brzmieniem. Ponadto zapewniają 
większą stabilność całego wzmacniacza. 

O ZASILANIU

Sam zasilacz oprócz elektronicznych stabilizatorów składa się również z klasycznych i 
niezbędnych elementów. Najważniejszym z nich jest transformator o bardzo dużej 
mocy (430 W) w stosunku do mocy wzmacniacza. Jest to element wykonany 
specjalnie na nasze zamówienie i wykonany przez firmę, która była w stanie sprostać 
naszym wysokim wymaganiom :
- środek zalewany żywicą – minimalizujący głośną prace (brumienie) 

transformatora spowodowaną drganiem uzwojeń.
- ekranowanie elektryczne między uzwojeniami – minimalizujące przenikanie 

zakłóceń z sieci zasilającej.
- ekranowanie magnetyczne – minimalizujące zakłócenia magnetyczne 

generowane przez transformator
- 4 niezależne uzwojenia wtórne, po 2 dla sekcji wysokoprądowej i napięciowej.

Ostatni punkt wymaga szerszego komentarza przez wzgląd na swą ważność. Po 
pierwsze rozdzielenie uzwojeń wtórnych na część wysokoprądową i napięciową 
eliminuje zakłócanie części napięciowej, która jest bardzo wrażliwa na jakość 
zasilania. Dodatkowe uzwojenia to zupełnie tak, jak zastosowanie osobnego, drugiego 
transformatora. Drugą sprawą jest wyprowadzenie uzwojeń niezależnie, bez łączenia 
ich ze sobą przed mostkiem prostowniczym. Oznacza to konieczność użycia dwóch 
mostków prostowniczych, osobno dla ujemnej i dodatniej części zasilania. W takiej 
konfiguracji, masa układu powstaje za mostkami prostowniczymi i jest przez to 
bardziej „czysta”.
Dalej zastosowane są wysokiej jakości kondensatory elektrolityczne firmy NIPPON 
CHEMI-CON o podwyższonej wytrzymałości czasowej i temperaturowej o łącznej 
pojemności 40 000 uF.
Na wejściu wzmacniacza od strony sieci zasilającej znajduje się rozbudowany filtr 
przeciwzakłóceniowy oraz przeciwprzepięciowy. Jest to zabieg niezbędny w obecnych 
czasach, kiedy w większości urządzeń pracują zasilacze impulsowe wprowadzające do 
sieci zasilającej bardzo dużo zakłóceń wysokiej częstotliwości. Obecność takiego filtra 
wysokiej jakości wewnątrz wzmacniacza eliminuje potrzebę dokupywania jego 
zewnętrznego odpowiednika, którego cena jest zazwyczaj wysoka.

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Kiedy sprawę zasilania mieliśmy już rozwiązaną, przyszedł czas na jeszcze 
poważniejszy temat, mianowicie pętla globalnego sprzężenia zwrotnego. Zasadniczo 
są dwie szkoły tego jak zaimplementować globalną pętle sprzężenia zwrotnego 
(GPSZ). Jedni konstruktorzy obstają przy bardzo głębokiej GPSZ, to zazwyczaj 
gwarantuje pięknie wyglądające wyniki pomiarów wraz z niepraktycznie wysokim i 
nieuzasadnionym współczynnikiem tłumienia rzędu 1000 na czele. Zazwyczaj dźwięk 
takich konstrukcji charakteryzuje się dość zwartym i dobrze kontrolowanym basem, 
jednak z drugiej strony „tranzystorową” i krzykliwą średnicą oraz szorstką lub kłującą 
górą. Za najczęściej stawianym winowajcę uważa się generowanie przez taki układ 
wyższych harmonicznych, nieprzyjemnych dla ucha ludzkiego oraz zniekształcenia 
intermodulacyjne. Na drugim skraju są zwolennicy bardzo płytkiej lub całkowitego 
braku GPSZ. Te wzmacniacze zazwyczaj charakteryzują się przyjemną w odbiorze górą 



i średnicą, choć nie rzadko pozbawionej szczegółowości, z drugiej strony najczęściej 
cierpi na tym bas, ospały, obfity i pozbawiony konturów. Najbardziej optymalna 
wydawała się GPSZ usytuowana gdzieś pomiędzy, na tyle płytka żeby pomiary 
wychodziły w miarę poprawnie i na tyle głęboka żeby jeszcze nie psuć dźwięku. Takie 
właśnie były pierwsze nasze konstrukcje, bardzo proste układy kaskodowe, 
zawierające kilka elementów aktywnych, charakteryzujące się wysokim pasmem 
przenoszenia w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego. Wtedy wydawało się nam, że nic 
więcej nie da się zrobić jeśli chodzi o topologię układu, do czasu kiedy po raz pierwszy 
uruchomiliśmy coś zupełnie innego.

UKŁAD Z PRĄDOWĄ PĘTLĄ SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO (PPSZ)

Jego działanie jest zupełnie inne od wzmacniacza ze sprzężeniem napięciowym 
(NPSZ) (czyli tego co stanowi 99,99% rynku). Tu sygnałem sprzężenia jest prąd a nie 
napięcie. Co z tego wynika? Bardzo wiele.

Po pierwsze do zbudowania wzmacniacza (PPSZ) potrzeba znacznie mniej stopni 
wzmacniających niż we wzmacniaczu NPSZ. To oznacza użycie mniejszej ilości 
elementów aktywnych w ścieżce sygnałowej, potrzebnych do wzmocnienia sygnału. 
Elementy aktywne (tranzystory, lampy elektronowe) są złem koniecznym, gdyż zawsze 
degradują dźwięk, wprowadzają zniekształcenia, opóźnienia w sygnale, zawsze 
dodają do sygnału coś od siebie. Im jest ich mniej tym lepiej. W naszych 
wzmacniaczach sygnał od wejścia do wyjścia przechodzi tylko przez 3 tranzystory, przy 
czym prąd tranzystora wejściowego jest jednocześnie prądem sterującym 
tranzystorami końcowymi. Z taką prostotą układu mogą równać się jedynie 
konstrukcje takie jak np. Nelsona Passa.

Po drugie sprzężenie prądowe jest o wiele „szybsze”. Wspomniana wcześniej mała 
ilość elementów przez które musi przejść sygnał jak również samo to, że prąd jest 
sygnałem korygującym, powodują że sprzężenie od wyjścia do jego wejścia wraca z 
nieporównywalnie mniejszym opóźnieniem niż ma to miejsce we wzmacniaczach 
NPSZ. To że sygnał sprzężenia jest spóźniony w stosunku do sygnału wejściowego jest 
głównym zarzutem przeciwników stosowania sprzężenia. Tutaj ten problem prawie w 
ogóle nie występuje.

Po trzecie nie tylko samo sprzężenie działa „szybko”, sygnał na wyjściu wzmacniacza 
również jest szybki. Tak zwany Slew Rate, czyli parametr określający maksymalną 
szybkość zmian napięcia na wyjściu wzmacniacza ma wartości nie osiągalną dla 
tradycyjnych wzmacniaczy NPSZ. Niskie (jak w przypadku wzmacniaczy NPSZ) 
wartości tego parametru są przyczyną powstawania zniekształceń TIM (Transient 
Intermodulation Distortion). Mówiąc w skrócie zniekształcenia te powstają gdy 
wzmacniacz jest niedostatecznie szybki aby jednocześnie odtworzyć skomplikowany 
sygnał (taki właśnie jak muzyka) zawierający jednocześnie sygnał o dużej i małej 
amplitudzie. Objawem zniekształceń TIM jest „gubienie” tego mniejszego sygnału 
przez wzmacniacz. Katastrofalny wpływ jaki ma to na dźwięk jest oczywisty, a 
pierwszym który zwrócił całemu światu na nie uwagę był słynny Matti Otala. Ponieważ 
nasze wzmacniacze mają bardzo wysoki SR problem zniekształceń TIM jest dużo 
niższy niż w większości wzmacniaczy, a jego słuchanie nie powoduje wrażenia, że 
wzmacniacz coś „gubi”.



Po czwarte odmienność wzmacniaczy PPSZ najlepiej widać kiedy przeanalizuje się ich 
wzmocnienie w funkcji częstotliwości (pasmo przenoszenia) już po zamknięciu pętli 
sprzężenia. Rys a przedstawia pasmo przenoszenia wzmacniacza NPSZ dla różnych 
wzmocnień, rys b to samo dla wzmacniacza PPSZ.
Widać na nich, że w przeciwieństwie do NPSZ, pasmo przenoszenia nie zmienia się 
wraz ze zmianą wzmocnienia.

Rys. a   Rys. b

Po piąte pasmo przenoszenie przed zamknięciem pętli sprzężenia jest dużo większe 
niż we wzmacniaczach NPSZ. Skutkiem tego są mniejsze zniekształcenia przy 
wysokich częstotliwościach oraz większy współczynnik tłumienia w tym zakresie. 
Charakterystyka zniekształceń w funkcji częstotliwości pozostaje bardziej liniowa, w 
tradycyjnych wzmacniaczach już przy kilkuset Hz zniekształcenia gwałtownie rosną 
wraz ze wzrostem częstotliwości.

Po szóste wszystkie wcześniej wymienione zalety, czyli małe opóźnienia oraz 
przesunięcia fazowe w sygnale, wysoki współczynnik SR, stałe pasmo niezależne od 
wzmocnienia, oraz większy zapas wzmocnienia przy wysokich częstotliwościach przed 
zamknięciem pętli, powodują , że wzmacniacze te mają dużo większe pasmo 
przenoszenia. Co ważniejsze wzmacniacz przez cały czas pozostaje stabilny i nie ma 
tendencji do samo wzbudzania się, jak ma to miejsce w przypadku układów NPSZ. 
Nie trzeba „ratować” układu małymi kondensatorami kompensującymi żeby w ogóle 
zadziałał. Najczęściej taki kondensator umieszcza się w samym sprzężeniu zwrotnym, 
a sami konstruktorzy, którzy go stosują, przyznają, że ma on negatywny wpływ na 
brzmienie i jest złem koniecznym. Pasmo przenoszeni naszych konstrukcji daleko 
przekracza 1 MHz i z powodów praktycznych jest ograniczane do 300 kHz prostym 
filtrem na wejściu, nie trzeba stosować żadnych innych sztuczek żeby „ratować” 
układ.

MOSFET’y są najlepsze na świecie.

Nie. Po prostu ten typ tranzystorów w stopniu końcowym najlepiej pasuje do założeń 
konstrukcyjnych jakie przyjęliśmy. Wiele firm próbuje przekonać klientów, że to 
właśnie MOSFET’y są lepsze od bipolarnych lub na odwrót, lampa lepsza od 
tranzystora lub na odwrót. Zazwyczaj jedynym, słusznym dla nich uzasadnieniem jest 
to jaki typ elementów akurat stosują. Najlepszym dowodem na fałszywość takich 
twierdzeń jest to, że uznane za najlepsze lub najgorsze na świecie konstrukcje są 
zbudowane w różnych technologiach (lampowe, tranzystorowe itd.). Prawda, jak 
zawsze, jest tylko jedna a jest nią to, że każdy element jest tak samo dobry jak zły. 



Każdy posiada swoje wady i zalety, trzeba je znać i umieć wykorzystać. Dlatego też w 
naszych konstrukcjach wykorzystujemy różne elementy aktywne (JFETy, MOSFETy, 
bipolarne) w miejscach w których sprawdzają się najlepiej. 

Klasa A

A w zasadzie głęboka klasa AB, właśnie to założenie konstrukcyjne było powodem, 
który zadecydowało o wyborze MOSFET’ow w stopniu końcowym. 
Każdy szanujący się konstruktor urządzeń audio i audiofil wie, że najbardziej 
szlachetną oraz najlepiej grającą jest klasa A. Różnice między konstruktorami w 
poglądach na temat w jakiej klasie (A czy AB) budować wzmacniacz, dotyczą jedynie 
kwestii praktycznej. Wadą tego rozwiązania jest jego niska sprawność. Konstrukcje te 
są małej mocy (rzędu 15 -20 W) a gdy większej, to osiągają duże wymiary (z powodu 
konieczności stosowania ogromnych radiatorów) i mocno się nagrzewają. Dlatego też 
niewielu chętnie akceptuje takie rozwiązanie. Pewnym kompromisem idącym w 
stronę klasy A jest tak zwana głęboka klasa AB czyli po prostu klasa AB jednak z 
większym niż zazwyczaj prądem spoczynkowym, na tyle większym, że podczas 
większości odsłuchów wzmacniacz wciąż pracuje w klasie A i tylko w niektórych 
głośniejszych partiach przechodzi do klasy AB. Nasze konstrukcje pierwsze 8W oddają 
właśnie w klasie A, co spełnia wyżej opisany warunek. Klasyczne konstrukcje, których 
tranzystory końcowe spolaryzowane są prądem spoczynkowym np. 100mA, w klasie 
A będą oddawać zaledwie 0,32 W.
Moje pierwsze konstrukcje zbudowane były w oparciu o tranzystory bipolarne. 
Brzmiały bardzo dobrze ale były to konstrukcje typu SE pracujące w czystej klasie A. 
Natomiast w konfiguracji PUSH PULL w głębokiej klasie AB sprawdzały się odrobinę 
gorzej. Wynika to z faktu, że tranzystory bipolarne mają dosyć wąski optymalny punkt 
(złoty środek) prądu spoczynkowego (który decyduje o klasie pracy wzmacniacza). Nie 
„lubią” kiedy prąd ten jest zbyt duży. Widać to zarówno w wynikach pomiarów, gdzie 
wraz ze wzrostem prądu spoczynkowego rosną zniekształcenia, jak również w 
odsłuchach. Zupełnie inaczej jest w przypadku MOSFET’ow. Tu bezsprzecznie 
prawdziwe jest to, że im więcej prądu spoczynkowego, tym zarówno wyniki pomiarów 
jak i przede wszystkim odsłuchy wypadają lepiej.
Wszystkie pozostałe tranzystory (oprócz końcowych) w naszych konstrukcjach pracują 
już w czystej klasie A.

DOBÓR ELEMENTÓW

Także i tutaj ujawnia się nasza dbałość o szczegóły, gdyż żadne użyte elementy nie są 
przypadkowe. Wszystkie rezystory są precyzyjne, metalizowane o tolerancji 1% a w 
kluczowych miejscach 0,1%. Półprzewodniki dostarczane są od sprawdzonych 
dostawców i pochodzą od najlepszych producentów. Kondensatorów elektrolitycznych 
dostarcza NIPPON CHEMI-CON. Kondensatory w ścieżce sygnałowej to jedne z 
najlepszych polipropylenów, czyli z serii KP-SN. Wysokiej jakości posrebrzane kable 
sygnałowe i głośnikowe oraz pozłacane solidne gniazda. Bardzo często producenci nie 
przywiązują należytej wagi do jakości płytek drukowanych, na których znajdują się 
elementy oraz połączenia między nimi. A to przecież tamtędy właśnie płynie sygnał 
audio. My nie popełniliśmy tego błędu, dlatego też zastosowaliśmy płytki które są 
pozłacane, mają większą grubość, nadającą im większą sztywność oraz 2 razy 
większą, niż standardowo grubość miedzi wynoszącą 70 um.



DUAL MONO

Przyjęcie rozwiązania typu „dual mono” jest konsekwentną realizacją założeń 
dotyczącą naszego poglądu o niezwykłej roli jaką odgrywa zasilanie. Oznacza ono 
zamknięcie w jednej obudowie dwóch w pełni niezależnych wzmacniaczy, które łączy 
jedynie wspólna obudowa, kabel zasilający oraz włącznik. Nie należy wierzyć 
producentom chwalącym się tym rozwiązaniem, kiedy to po otwarciu obudowy 
znajdujemy 1 transformator z wieloma odczepami („quasi dual mono”), są to 
rozwiązania czysto marketingowe. Prawdziwe „dual mono” zawsze oznacza użycie 
dwóch transformatorów (po jednym dla każdego kanału), tak jak ma to miejsce w 
przypadku tego wzmacniacza. Jest to rozwiązanie znacznie droższe i niektórzy 
producenci nie stosują go nawet w swoich droższych konstrukcjach. Ponadto, dwie 
identyczne końcówki mocy znajdują się na osobnych płytkach drukowanych i 
osobnych radiatorach, umieszczonych symetrycznie po obu stronach. 
Przedwzmacniacze wraz z potencjometrem głośności znajdują się na jednej płytce 
lecz są w pełni odseparowane od siebie. Zasilanie oraz masa układu doprowadzone 
są, osobno dla lewego i prawego kanału, z lewej i prawej końcówki mocy, więc nie 
łączą się ze sobą w żadnym miejscu. Konstrukcja „dual mono” ma znaczący wpływ na 
jakość panoramy przestrzennej jaką tworzy wzmacniacz. Użycie jednego zasilacza dla 
obydwu kanałów powoduje wzajemne ich zakłócanie się. Jeden podkrada drugiemu i 
na odwrót energię zgromadzoną w zasilaczu. Ponadto wspólne w takim przypadku 
prowadzenie masy prowadzi do zwiększenia szumów oraz zniekształceń na wyjściu. 
Kolejnym mankamentem jest zwiększony przesłuch między kanałami. Wszystkie te 
wady były przez nas nie do zaakceptowania stąd też decyzja przyjęcia koncepcji „dual 
mono” była oczywista

PRZEDWZMACNIACZ

Przeglądając konstrukcje wzmacniaczy zintegrowanych często mam wrażenie, że 
przedwzmacniacz traktowany jest przez konstruktorów jak zło konieczne lub jako 
funkcjonalny dodatek, któremu nie poświęca się należytej uwagi. Nasze podejście jest 
zgoła odmienne, gdyż przedwzmacniacz jest dosłownie żywcem wyjęty z innej naszej 
konstrukcji, mianowicie z PreQ. A jest to właśnie niezależne urządzenie stanowiące 
element dzielonego zestawu, który projektowany był z myślą o tym żeby był to 
wysokiej klasy przedwzmacniacz. Jest więc to układ zbudowany z elementów 
dyskretnych między innymi niskoszumnych, metalizowanych rezystorów, 
niskoszumnych tranzystorów JFET na wejściu oraz wysokiej jakości kondensatorów 
polipropylenowych z serii KP-SN. Podobnie jak końcówki mocy jest to układ z prądową 
pętlą sprzężenia zwrotnego, natomiast wszystkie znajdujące się tam tranzystory 
pracują w czystej klasie A. Możemy więc z czystym sumieniem napisać, że 
konstrukcja ta zachowuje się tak jak kombinacja dzielone PRE/POWER, z tym 
uproszczeniem, że wszystko znajduje się w jednej obudowie, a przedwzmacniacz nie 
ma własnego zasilacza lecz korzysta ze stabilizatorów pochodzących z końcówek 
mocy.



CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE

sekcja końcówek mocy

- konstrukcja w pełni dual mono
- dwa 430 watowe toroidalne transformatory
- ekranowanie magnetyczne i elektryczne transformatorów
- niezależne uzwojenia transformatora dla stopni napięciowych i końcowych
- prądowe sprzężenie zwrotne 
- pasmo (–3dB) 2-300k Hz – ograniczone filtrem na wejściu
- moc 65W/8Ω, 130W/4Ω
- 8W w klasie A przy 8Ω
- wysokiej jakości kondensatory polipropylenowe z serii KP-SN
- niskoszumne, metalizowane rezystory o tolerancji 1% i 0,1%
- wysokiej jakości, pozłacane płytki drukowane o zwiększonej grubości
- kondensatory elektrolityczne firmy NIPPON CHEMI-CON
- stabilizowane, aktywne, niskoszumne zasilanie stopni napięciowych
- stabilizowane, aktywne, niskoszumne zasilanie stopni końcowych
- rozbudowany, wewnętrzny filtr sieciowy, przeciwzakłóceniowy 
- podwójne, pozłacane gniazda głośnikowe
- opóźnienie załączania kolumn
- układ miękkiego startu
- zabezpieczenie prądowe, termiczne oraz przed składową stałą na wyjściu

sekcja przedwzmacniacza

- konstrukcja w pełni dual mono
- niebieski ALPS w roli regulatora głośności
- niskoszumne, metalizowane rezystory o tolerancji 1% i 0,1%
- niskoszumne tranzystory typu JFET na wejściu
- wysokiej jakości, pozłacane płytki drukowane o zwiększonej grubości
- wysokiej jakości kondensatory polipropylenowe z serii KP-SN
- prądowe sprzężenie zwrotne
- pasmo (–3dB) 2-300k Hz – ograniczone filtrem na wejściu
- wszystkie stopnie pracują w klasie A
- 5 wejść liniowych (w tym jedno bezpośrednio na końcówkę mocy, konfigurowalne)
- 2 wyjścia „pre out” (w tym jedno jako pętla magnetofonowa, konfigurowalne)
- wysokiej jakości przekaźniki, osobno dla lewego i prawego kanału w roli selektora 

źródeł
- pilot zdalnego sterowania
- część sterująca odseparowana jest od układów audio poprzez zastosowanie 

oddzielnego transformatoraCzarny Dwór 2a

80-365 Gdańsk
tel. +48 58 5110156

tel./fax +48 58 5584765
e-mail: biuro@qba.com.pl

www.qba.com.pl

mailto:biuro@qba.com.pl
http://www.qba.com.pl/
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