
Integra na KT88

Zwrócił się do mnie pewnego dnia kolega z propozycją zaprojektowania dla niego 
nowego wzmacniacza zintegrowanego. Oczywiście miał przygotowane pewne założenia, 
które krótko przedstawił tak. 

To ma być konstrukcja na KT88 w układzie PP, lampy wstępne wg uznania. 
Wzmacniacz powinien zadowolić w zakresie nisko schodzącego konturowego basu, w miarę 
aksamitnej średnicy i broń panie by zabrakło czegoś w zakresie wyższych częstotliwości.

Ma grać nie gorzej niż Delta Studio KT88, które zresztą też mu modyfikowałem 
wcześniej. I dobrze, przynajmiej wiedziałem więcej o jego preferencjach.

Dodatkowe zalecenia to oczywiście wzmacniacz powinien mieć te parę watów mocy 
ze względu na trudniejsze kolumny, powinien mieć możliwość konfiguracji pracy jak 
przełączanie pentoda/trioda czy przesuwanie klasy pracy końcówki mocy. Oczywiście 
wskazane zdalne sterowanie z czterema wejściami RCA, dobrze też było by budować z 
dostępnych na rynku elementów. A jeszcze drobiazg, żeby to  jakoś wyglądało.

Po zastanowieniu uporządkowałem trochę te założenia i wyglądają mniej więcej tak:
– lampy końcowe KT88 w układzie PP
– lampa odwracacz 6N7  (6N7S)
– lampa wstępna 6SN7  (6N8S)
– zdalne sterowanie pilotem (zał/wył, zał.anod., trioda/pentoda, głośność)
– soft-start trafa sieciowego
– transformatory, dławiki pochodzą z firmy krajowej Toroidy
– możliwość dopasowania napięć zasilających 230 lub 240V AC
– podstawki ceramiczne, rezystory metalizowane
– montaż mieszany, moduły na PCB oraz na listwach lutowniczych 

Jeszcze pozostała obudowa, która została zlecona do firmy zewnętrznej jako, że wykonanie 
odpowiedniej jakości detali przekracza moje możliwości. Koncepcję, formę i stylizację 
zamówił kolega w krajowej firmie „ZOLF DESIGN Jarosław Syroka”. Konstrukcja dość 
trudna ale myślę robi wrażenie.

Dalej zamieszczam trochę fotek z przebiegu prac nad sprzętem.



Gromadzenie potrzebnych podzespołów i drobnych elementów







Moduły funkcjonalne:

Elementy obudowy





Trochę z montażu





Dajemy jakoś radę

Walka z drutami



 Po złożeniu



Z pomiarów

Kilka rzutów gotowego urządzenia





Na kolejnych stronach przedstawiam kilka fotek z pomiarów wzmacniacza:



Pasmo przenoszenia dla Pwy=1W

THD+N dla Pwy=1W



Widmo dla 1kHz i Pwy 1W

Prostokąt dla sygnału 100Hz



Prostokąt dla sygnału 1kHz

Prostokąt dla sygnału 20kHz


