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Integra, którą chcę przedstawić powstała w 2017r jako amatorska praca zespołowa. 
Kolega Andrzej, który zajął się designem oraz przypilnował wykonawstwa całej mechaniki, 
zdobyciem niezbędnych elementów oraz obsługą swojej maszynki CNC gdy było potrzeba, 
oraz ja, zajęłem się aplikacją, zmontowałem to do kupy, uruchomiłem i pomierzyłem.

Konstrukcja oparta jest na chassis z blachy stalowej 1,5mm o wymiarach 
600x300x80mm obrobionej CNC oraz malowanej proszkowo. Zapewniona jest wystarczająca
sztywność całości urządzenia mimo dość pokaźnej wagi.

W kolejnej wersji ewentualnie planujemy jakieś dodatki ozdobne, wstawki z drewna czy
metalu, myślę że trochę to rozweseli obraz. 

Koncepcja elektryczna to GM70 w konfiguracji SE sterowane z wtórnika na lampie 
6N7. Jako wstępny robi mu-follower na lampach 6J5 i D3a (6Ż52P). 

Ze względu na rozsądne wykorzystanie kondensatorów elektrolitycznych zasilamy 
stopień końcowy napięciem ok 800V. Nie pozwala to na osiągnięcie maksymalnej mocy z 
lampy ale też nie o to mi chodziło.

Wykorzystaliśmy transformatory głośnikowe krajowego specjalisty, który był na tyle 
elastyczny, że pozwoliło to po kilku korektach osiągnąć akceptowalne parametry.

Oczywiście wcześniej dla porównania robiliśmy próby z dedykowanymi dla GM70 
transformatorami Audio Note, Tribiuta, Softera, oraz firmy z Izraela. Posiadamy te trafa do 
celów poznawczych. 

Dalej chciałbym przedstawić kilka nieprofesjonalnych fotek 
urządzenia przeplatane kilkoma słowami objaśnienia.

Chassis od spodu



Wierzch obudowy z czapkami na trafa



Płyta sub-chassis, przeznaczona do umieszczenia na niej driverów oraz stopni 
wstępnych. Lokalizacja otworów podstawek i mocowań jest współbieżna z otworami 
chassis głównego.

Uzbrajanie tego bloku w potrzebne łączówki oraz pcb. Jak się okaże później to 
rozwiązanie niezwykle się przydaje, nie tylko można uniknąć wielokrotnego 
dziurawienia blachy wierzchniej ale też pozwoli na uruchomienie podzespołu poza 
wzmakiem.



Powoli zaczynamy czepiać wyposażenie do chassis głównego

Podstawki pod GM70 oraz kondensatory i prostowniki do zasilania GMki
Widoczne też olejaki które będą w obwodzie 800V



Dalej główny dławik zasilacza, z prawej łączówka prostownika 800V, z lewej 
płytka softstartu

Wcześniej widoczne od spodu, tutaj z wierzchu elektrolity 5szt 470u/500V.
Połączone będą w konfiguracji podobnej jaką zastosowano w Ongaku



Uzbrajanie bloku wstępnego, widoczne pcb zasilaczy żarzenia preampa oraz 
zasilacz biasu dla GMki

Tutaj już wstępne uruchamianie preampa z zasilacza laboratoryjnego



Sub-chassis obsadzone w głównej paczce

cd....



cd....

Praktycznie to całe okablowanie, jak widać zostało jeszcze dość sporo miejsca na 
jakieś dodatkowe układy w razie potrzeby.



Fotka ze wstępnych pomiarów robionych metodą techniczną, aparaturą 
stacjonarną podczas uruchamiania sprzętu

Widok gotowca z boku



Z przodu



Drugi bok

Był przód jest i tył



Może jeszcze góra



Tutaj już katowany jest na stanowisku odsłuchowym



Zrobiłem też kilka pomiarów moim analizatorem komputerowym:

Pasmo dla mocy wyj. 1W

THD+N funkcji częstotliwości dla mocy wyj. 1W



THD+N funkcji częstotliwości dla 5W wyj.

THD+N funkcji mocy wyjściowej



Impedancja wyjściowa funkcji częstotliwości przy mocy wyjściowej 1W

Widmo dla 1W mocy wyjściowej



Pasmo oraz charakterystyka fazowa

Wzmacniacz powstał jako suma doświadczeń z lampą GM70 zbieranych od około 
10 lat. Początkowo były to konstrukcje bardzo oszczędne w aplikacji, stosowano jednak 
najwyższej jakości komponenty. Wiele z tych prób wykonywano równolegle 
,wykorzystując wspólne doświadczenia z kolegą Maciejem P. Jednak gonienie 
przysłowiowego króliczka doprowadziło Nas do tego punktu. Wzmacniacz cechuje się 
nieprawdopodobną neutralnością, piękną barwą, fantastycznym zróżnicowaniem w 
poszczególnych zakresach częstotliwości.
         Testowany był z kolumną Yamaha ns1000, łatwą do wysterowania oraz zupełnie 
będącą na drugim biegunie ProAc response 3.8 

O dziwo ta druga pokazała co Gm potrafi. Momentami brutalna jak 100 Watowy 
tranzystor ,a za chwilę subtelna niczym 2A3 w najlepszej aplikacji.
         Myślę, że na chwil kilka można odpuścić "gonienie króliczka…"


