
   81Elektronika Praktyczna 2/99

M  I  N  I  P  R  O  J  E  K  T  Y

Miniaturowy wzmacniacz audio
z potencjometrem cyfrowym

Prawdziwym bohaterem
tego artyku³u jest uk³ad
TDA8551. Jego schemat blo-
kowy przedstawiono na rys.
1. Jak widaÊ, jest on stosun-
kowo skomplikowany: op-
rÛcz po³¹czonych mostkowo
dwÛch wzmacniaczy mocy
(Master i†Slave ) , w†jego
wnÍtrzu znajduje siÍ cyfro-
wy interfejs dekoduj¹cy stan
przyciskÛw steruj¹cych po-
ziomem g³oúnoúci, licznik
gÛra-dÛ³ (6-bitowy), 64-po-
zycyjny cyfrowy potencjo-
metr oraz modu³ sterowania
trybem pracy.

DziÍki wyprowadzeniu
MODE moøna prze³¹czyÊ
koÒcÛwkÍ mocy w†tryb ocze-
kiwania (MODE zwarte do

+UP, pobÛr pr¹du spoczyn-
kowego maleje wtedy
z†10mA do 10µA) lub j¹ wy-
ciszyÊ (MODE zwarte z†SVR).
W†prezentowanym urz¹dze-
niu funkcja ta nie zosta³a
wykorzystana, w†zwi¹zku
z†czym wejúcie MODE pod-
³¹czono na sta³e do masy za-
silania.

Takøe wejúcie regulacji
g³oúnoúci jest trÛjstanowe
(rys. 2). Jeøeli pozostaje ono
nie pod³¹czone lub przy³o-

W†artykule
prezentujemy

konstrukcjÍ kolejnego,
prostego w†wykonaniu
wzmacniacza audio,

ktÛry odbiega od
wszystkich

prezentowanych
dotychczas w†EP.

Dlaczego?
Wzmacniacz

wykonano w†oparciu
o†nowoczesny (premiera
w†czerwcu 1998 roku)
uk³ad scalony firmy
Philips. Integruje on
w†swojej strukturze

mostkowy wzmacniacz
audio oraz cyfrowy

potencjometr do
regulacji g³oúnoúci wraz

z†kompletnym
interfejsem przyciskÛw
steruj¹cych. Niech øyje

integracja!

Cechy charakterystyczne
układu TDA8551:
✓ napięcie zasilania: 2,7..5,5V;
✓ pobór prądu w stanie

spoczynku: 10mA;
✓ maksymalna moc wyjściowa:

1,4W;
✓ wzmocnienie napięciowe:

−60..+20dB;
✓ wbudowane zabezpieczenia:

przeciwzwarciowe i termiczne;
✓ zintegrowany 64−pozycyjny

potencjometr cyfrowy;
✓ możliwość wyciszania sygnału

i przełączania układu w tryb
oczekiwania. Rys. 1.

Rys. 2.

øone napiÍcie ma wartoúÊ
ok. po³owy zasilania, nie na-
stÍpuje zmiana poziomu
g³oúnoúci. Pojawienie siÍ im-
pulsÛw ujemnych (do masy
zasilania) powoduje kaødo-
razowe zmniejszenie g³oú-
noúci o†1,25dB. Impulsy do-
datnie powoduj¹ z†kolei
zwiÍkszanie poziomu g³oú-
noúci.

Schemat proponowanej
przez nas wersji wzmacnia-
cza znajduje siÍ na rys. 3.

Odbiega on minimalnie od
aplikacji firmowej, poniewaø
w†miejsce prze³¹cznika trÛj-
stanowego zastosowano dwa
³atwe w†zdobyciu mikroprze-
³¹czniki. Poniewaø jedno-
czesne ich zwarcie jest
w†praktyce prawdopodobne,
niezbÍdne by³o w³¹czenie
w†szereg rezystorÛw R1 i†R2,
ktÛre ograniczaj¹ pr¹d p³y-
n¹cy przez obwÛd zasilania.

Kole jn¹ modyfikac j¹
standardowej aplikacji jest
po³¹czenie wzmacniacza
z†prostym zasilaczem stabi-
l izowanym. Uk³ad US2
spe³nia rolÍ stabilizatora
napiÍcia, ktÛre jest filtro-
wane przez C1 i†prostowa-
ne przez mostek M1. DziÍki
zastosowaniu na wejúciu
urz¹dzenia mostka Graetza,
dopuszczalne jest jego zasi-
lanie zarÛwno napiÍciem
sta³ym o†dowolnej polary-
zacji, jak i†zmiennym.

Przy maksymalnych mo-
cach wyjúciowych i†obci¹øe-
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niu wyjúcia US1 przetworni-
kiem o†impedancji poniøej
8Ω, maksymalny pr¹d pobie-
rany z†zasilania moøe prze-
kroczyÊ wartoúÊ 1A. W†nie-
ktÛrych przypadkach moøe
to spowodowaÊ zadzia³anie
ogranicznika pr¹dowego
w†stabilizatorze US2. Jeøeli
korzystanie z†duøych mocy
jest niezbÍdne, naleøy zasto-
sowaÊ w†miejsce US2 uk³ad

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 1,5kΩ
R3: 1kΩ
R4: 47kΩ
Kondensatory
C1: 1000µF/16V
C2, C5: 100nF
C3, C4: 100µF/16V
C6: 330nF
Półprzewodniki
US1: TDA8551
US2: 7805
M1: mostek 1,5A/50V
Różne
SW1, SW2: mikroprzełączniki
do druku
Radiator, ARK2 − 3 szt.

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1223.

Rys. 3.

78P05, 78S05 lub inny o†do-
puszczalnej obci¹øalnoúci
pr¹dowej powyøej 2A. Stan-
dardowy bezpiecznik pr¹do-
wy stabilizatora moøna trak-
towaÊ jako dodatkowe zabez-
pieczenie wzmacniacza
TDA8551.

Na rys. 4 przedstawiono
wykres zaleønoúci pomiÍdzy
napiÍciem zasilania i†maksy-
maln¹ moc¹ wyjúciow¹ dla

dwÛch najbardziej
typowych wartoú-
ci obci¹øeÒ.

Wzmacn i acz
zmontowano na
niewielkiej, jed-
nostronnej p³ytce
drukowanej, ktÛ-
rej widok úcieøek
przedstawiono na
wk³adce we-
wn¹trz numeru.
Rozmieszczenie
elementÛw na
p³ytce pokazuje
rys. 5.

Montaø urz¹-
dzenia nie wyma-
ga specjalnego

Rys. 5.Rys. 4.

komentarza, poza dwiema
uwagami: uk³ad US1 musi
byÊ montowany bezpoúred-
nio na p³ytce drukowanej
(bez poúrednictwa podstaw-
ki!), a†uk³ad US2 wymaga
zastosowania radiatora.
W†sk³ad kitu wchodzi mi-
niaturowy, czerniony radia-
tor, ktÛry naleøy przykrÍciÊ
do uk³adu US2 i†p³ytki dru-
kowanej. PowierzchniÍ sty-
ku radiatora US2 i†kszta³tki
warto pokryÊ odrobin¹ pas-
ty silikonowej, ktÛra u³at-
wia odprowadzenie ciep³a
do otoczenia.
Piotr Zbysiński, AVT


