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Wzmacniacz mocy
PMP PA 1000
Znam wielu ludzi, którzy twierdzą że zrobienie wzmacniacza
mocy to bardzo prosta rzecz. W końcu to tylko transformator,
prostownik, elektrolity, płytki wzmacniaczy napięciowych i tran−
zystory mocy. Efekty takiego myślenia są widoczne do dziś. Za−
pewne wielu z was używa jeszcze wzmacniaczy „Made by Szwa−
gier”, które notorycznie lądują w naprawie u znajomego elektro−
nika. Choć ceny nowych urządzeń tego typu wydają się dość du−
że, to jednak istnieje w kraju grupa producentów oferujących
swe wyroby za całkiem znośną sumę pieniędzy. Należy do nich
firma Pana Piotra Peto z Piaseczna – PMP.
U polskich producentów zauwa¿y³em
doœæ ciekawy sposób myœlenia podczas konstruowania wzmacniaczy mocy. Chc¹ oni zaoferowaæ nabywcy mo¿liwie jak najwiêcej, by tym samym przekonaæ go do zakupu. Ich przeciwieñstwem s¹ producenci zachodni, u których ka¿dy szczegó³ ekstra – podwójne
gniazda, wewnêtrzna zwrotnica itp.
kosztuje fortunê. Preferuj¹ oni zasadê,
mówi¹c¹ ¿e wzmacniacz s³u¿y do
wzmacniania, limiter do ograniczania,
a zwrotnica do podzia³u czêstotliwoœci.
St¹d w przypadku wiêkszoœci wyrobów
zachodnich mamy do czynienia z ma³¹
uniwersalnoœci¹ wzmacniaczy mocy.

wielkoœci 2×500W i 2×300W, przy których zniekszta³cenia bêd¹ jeszcze zupe³nie akceptowalne przez ludzkie
ucho. Powy¿sze moce zachowuj¹ sw¹
wartoœæ liczbow¹ bez wzglêdu na czas
trwania pomiarów. Wzmacniacz pracowa³ wysterowany ci¹g³ym sygna³em sinusoidalnym przy pe³nej mocy przez
ok. 2 godziny. Dalsze pomiary zmuszony by³em przerwaæ z powodu zbytniego nagrzania siê sztucznego obci¹¿enia, co grozi³o jego uszkodzeniem.
Moim ulubionym testem jest podanie
na wejœcie wzmacniacza impulsów
prostok¹tnych o czêstotliwoœci 1Hz
i poziomie 10Vpp. Badany wzmacniacz

zniós³ go dzielnie, wykazuj¹c ¿wawoœæ
w reakcji na strome zbocza narastaj¹ce – parametr slew rate ok. 40V/µs nie
jest mo¿e rewelacyjny, ale z pewnoœci¹
wystarczaj¹cy.
Generalnie podczas badañ przy pomocy generatora i sztucznego obci¹¿enia
wzmacniacz znosi³ wszystkie próby bez
wysi³ku. Nie s³ysza³em charakterystycznego buczenia transformatora przy
maksymalnych obci¹¿eniach co oznacza wykonanie wszystkich obwodów
mocy z du¿ym zapasem. Producent
deklaruje czterokrotny zapas mocy
tranzystorów wyjœciowych w stosunku
do mocy znamionowej wzmacniacza.
Oznacza to, ¿e badana koñcówka przy
sprawniejszym transformatorze i elektrolitach o wy¿szym napiêciu jest w stanie oddaæ do obci¹¿enia 4000 watów.
S¹ to oczywiœcie czysto teoretyczne
rozwa¿ania, bo nie jest ³atwo przerobiæ
wzmacniacz 1000W na wzmacniacz
o mocy czterokrotnie wiêkszej.
Pod wzglêdem brzmieniowym PA 1000
nie ró¿ni siê zbytnio od markowych
wzmacniaczy zachodnich. Charakteryzuje siê miêkkim i wyrównanym brzmieniem z dobrze podkreœlonym atakiem.

Test
Testowany wzmacniacz nale¿y do
anonsowanej niedawno w „Mieszance
Firmowej” nowej serii PA. Jego znamionowa moc wyjœciowa wynosi
2×450W przy obci¹¿eniu 4Ω na kana³
lub 2×280W przy obci¹¿eniu 8Ω na kana³. Wykonane przeze mnie pomiary
wykaza³y, ¿e ze wzmacniacza mo¿na
z powodzeniem uzyskaæ „okr¹g³e”
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Cechy konstrukcyjne
PA 1000 nie jest w stanie pracowaæ
w mostku i jest to doœæ istotne ograniczenie. Ma za to szereg innych, bardzo
interesuj¹cych cech, które trzeba podkreœliæ. Producent po³o¿y³ du¿y nacisk
na stabilnoœæ pracy wzmacniacza przy
niskim napiêciu zasilania – czêsto spotykan¹ bol¹czk¹ wielu u¿ytkowników.
Wentylatory ch³odz¹ce zasilane s¹ ze
stabilizatorów akceptuj¹cych du¿e wahania napiêcia sieci. Dziêki temu stopnie wyjœciowe maj¹ zapewnione poprawne ch³odzenie nawet przy 160V!
Inna sprawa, ¿e w przypadku takiego
zasilania doœæ drastycznie zmniejsza
siê moc wyjœciowa, ale na to zjawisko
nie poradzi nic nawet najwymyœlniejszy
uk³ad elektroniczny. Przecie¿ moc wyjœciowa wzmacniacza nierozerwalnie
zwi¹zana jest z napiêciem zasilania.
Bardzo istotn¹ cech¹ opisywanego
wzmacniacza jest wewnêtrzna zwrotnica aktywna. U¿ytkownik ma ca³y czas
do dyspozycji gniazdo HI OUT, z którego
mo¿e niezale¿nie od w³¹czenia b¹dŸ
wy³¹czenia wewnêtrznej zwrotnicy
uzyskaæ sygna³ po filtrze górnoprzepustowym, czyli o czêstotliwoœci wiêkszej
ni¿ 300Hz. Producent przyj¹³ tak¹ w³aœnie czêstotliwoœæ podzia³u, choæ na ¿yczenie mo¿e ustawiæ ka¿d¹ inn¹. Wciœniêcie przycisku CROSS powoduje przejœcie wzmacniacza w dolnoprzepustowy tryb pracy – s³u¿y on wówczas do
zasilania g³oœników niskotonowych –
subwooferów. Aby wykluczyæ przypadkow¹ zmianê trybu pracy wzmacniacza,
przycisk CROSS umieszczony jest w g³êbi obudowy i dostêpny jedynie za poœrednictwem wkrêtaka b¹dŸ zapa³ki.
Wzmacniacz wyposa¿ony jest w równolegle po³¹czone wejœcia symetryczne
XLR i TRS 1/4”. Symetria wejœæ uzyskiwana jest na drodze elektronicznej. Do
regulacji czu³oœci obu kana³ów wzmacniacza s³u¿¹ dwa potencjometry
umieszczone na tylnym panelu. Przyznam siê, ¿e nie lubiê gdy tak wa¿ne
manipulatory znajduj¹ siê w miejscu
trudno dostêpnym. Przyzwyczai³em siê
przed ka¿dym w³¹czeniem i wy³¹czeniem wzmacniacza œciszaæ wejœcia.
Uwa¿am to za dobry nawyk – w ten sposób kilkakrotnie unikn¹³em og³uszenia.
Wzmacniacz wyposa¿ony jest w prze³¹cznik LIFT/GROUND pozwalaj¹cy na od³¹czenie masy elektrycznej obwodów
wejœciowych od obudowy. W modelu,
z którym mia³em mo¿liwoœæ zapoznaæ
siê jako standardowe z³¹cze g³oœnikowe u¿yte zosta³o gniazdo male XLR.
Z pewnoœci¹ nic nie stoi na przeszkodzie, by producent wyposa¿y³ wzmacniacz w bardziej nowoczesne z³¹cze
Speakon. Nie ma natomiast mo¿liwoœci jednoczesnego zamontowania obu
typów gniazd, z powodu braku miejsca
na tylnym panelu.
Na uwagê zas³uguje system ch³odzenia obwodów wyjœciowych. Znajduj¹cy
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siê z ty³u wentylator powoduje przep³yw powietrza od przodu, poprzez
ca³y radiator na którym
zamontowano tranzystory mocy, a¿ do ty³u.
Wzmacniacz nie jest niestety wyposa¿ony w ¿adne filtry powietrza wlotowego.

Podsumowanie

• elastyczna konstrukcja pozwalająca
sprecyzować w zamówieniu
oczekiwania w stosunku
do wzmacniacza
• wewnętrzna zwrotnica aktywna
• gniazdo HI OUT
• zwarta, modułowa konstrukcja
• dobry stosunek ceny do mocy
wyjściowej
• wysoka jakość układów elektronicznych
• brak możliwości pracy w mostku
• umieszczenie regulatorów czułości
z tyłu wzmacniacza
• brak filtrów powietrza dolotowego

PA 1000 pod wzglêdem
elektronicznym jest bardzo udanym rozwi¹zaniem. Szerokie pasmo
przepustowe wzmacniaInformacje:
cza zosta³o ograniczone
Znamionowa moc wyjściowa:
2×280W (8Ω),
(z do³u do 20Hz i z góry
2×450W (4Ω) oba kanały obciążone;
do 25kHz) wy³¹cznie
sinus 1kHz; h<0,5%
Pasmo przenoszenia:
20Hz−25kHz (−3dB)
w celu ochrony g³oœniZnamionowe poziom napięcia wejściowego: +4dBu
ków przed infra- i ultraWspółczynnik tłumienia:
>400 (100Hz, 8Ω,
dŸwiêkami. Du¿y zapas
moc
znamionowa)
mocy elementów wykoWymiary (szer.×wys.×głęb.):
482×89×380
nawczych i ich wysoka
Waga:
16kg
jakoœæ powinny sprawiæ,
Cena:
1.690 zł
¿e wzmacniacz wyka¿e
Producent:
PMP Electronics, 05−501 Piaseczno,
siê niezawodnoœci¹ przy
ul. Dunikowskiego 20,
d³u¿szym u¿ytkowaniu.
tel/faks (022) 756−77−57, tel. (0601) 303−220
Urz¹dzenie wykonane jest
solidnie pod wzglêdem
nikowy o impedancji 8Ω bez niepokonstrukcyjnym. Producentowi uda³o
trzebnych kombinacji po³¹czeniowych
siê osi¹gn¹æ ca³kowicie modu³ow¹ konchcieliby wysterowaæ go z moc¹ 1kW.
strukcjê, co u³atwia ewentualny serwis
Wiele szczegó³ów mo¿na ustaliæ z proi zwiêksza niezawodnoœæ przez mo¿liducentem przed z³o¿eniem zamówienia,
woœæ oddzielnego testowania pojedynco z pewnoœci¹ jest du¿ym plusem.
czych bloków. Wszystkie przy³¹cza i maMo¿na sprecyzowaæ czêstotliwoœæ ponipulatory umieszczone z ty³u zosta³y
dzia³u zwrotnicy i rodzaj gniazd przy³¹zabezpieczone przed przypadkowym
czeniowych. Wszystko w ramach trzech
uszkodzeniem dziêki zamocowaniu
ró¿nych typów okreœlaj¹cych tak¿e ca³czterech ko³ków dystansowych. Pod
kowit¹ moc wzmacniacza: PA 500, PA
spodem znajduj¹ siê gumowe nó¿ki za1000 i PA 1500.
pobiegaj¹ce przesuwaniu na g³adkiej
Do wzmacniacza jest do³¹czona dobrze
powierzchni, a z przodu solidne uchwyopracowana instrukcja obs³ugi, pozwaty pozwalaj¹ce na ³atwe przenoszenie
laj¹ca w pe³ni wykorzystaæ wszystkie
urz¹dzenia. Warto w tym miejscu zauwawalory urz¹dzenia.
¿yæ, ¿e wzmacniacz o ³¹cznej mocy 1kW
Tomasz Wróblewski
mieœci siê w obudowie rak 2U.
Ciekawe konfiguracje po³¹czeñ z innymi urz¹dzeniami toru nag³oœnieniowego mo¿na uzyskaæ umiejêtnie wykorzystuj¹c wbudowan¹ zwrotnicê. Cieszy mo¿liwoœæ wykorzystania symetrycznych wejœæ XLR i jack 1/4” oraz
wyjœcia HI OUT (niesymetrycznego).
Stabilnoœæ pracy wentylatorów i ich
dwustopniowa wydajnoœæ jest gwarancj¹ poprawnej pracy wzmacniacza
w najtrudniejszych warunkach. Uwa¿am jednak, ¿e brak jakiegokolwiek filtra powietrza dolotowego jest niedopatrzeniem. Nie przekonuje mnie tak¿e
umieszczenie z ty³u potencjometrów
poziomu czu³oœci obu kana³ów. Niemo¿noœæ pracy wzmacniacza w systemie mostkowym wynika z przyjêcia
okreœlonej koncepcji konstrukcyjnej
wzmacniacza, co jednak nie wp³ywa
na moj¹ opiniê, ¿e jest to pewne ograniczenie. Dotyczy to np. tych u¿ytkowników, którzy posiadaj¹c zestaw g³oœ-
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