Wzmacniacz 2x100W
AVT
1492/1 z uk³adem TDA8920
Uk³ad jest wysokiej klasy stereofonicznym
wzmacniaczem mocy, pracuj¹cym w klasie D.
Jest to klasa, która ju¿ na dobre zadomowi³a
siê wœród sprzêtu audio i staje siê bardzo
du¿¹ konkurencj¹ dla systemów innych
wzmacniaczy mocy.
Uk³ad dedykowany jest do nag³oœnienia
systemu car-audio, oczywiœcie po
zastosowaniu odpowiedniej
przetwornicy napiêcia. Mo¿na go
równie¿ wykorzystaæ w innych
systemach nag³oœniaj¹cych. Uk³ad
dostarcza mocy 2x100W. Niewielkie
wymiary modu³u osi¹gniêto dziêki
zastosowaniu specjalizowanego uk³adu
scalonego, który zawiera w swojej
strukturze tranzystory mocy, modulatory
PWM, uk³ady wejœciowe i
zabezpieczaj¹ce.
Urz¹dzenie szczególnie polecane jako
element systemu car audio i podczas
konstruowania w³asnych urz¹dzeñ
graj¹cych.

W³aœciwoœci
• moc wyjœciowa: 2x100W
• wspó³praca z g³oœnikami o rezystancji od 2 W
• wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe i termiczne
• tryby standby i mute sterowane napiêciowo
• niewielkie wymiary p³ytki
• zasilanie: +/-27VDC

Opis uk³adu
Uk³ad scalony TDA8920 jest zintegrowanym stereofonicznym wzmacniaczem klasy D o mocy 100 W na kana³ i
bardzo ma³ym wspó³czynniku wydzielania ciep³a. Szeroki zakres napiêæ zasilania od +/-12,5 V do +/-30 V oraz
wysoka sprawnoœæ klasy D sprawia, ¿e uk³ad znajduje szerokie zastosowanie w nag³oœnieniu pomieszczeñ, caraudio oraz w rozszerzeniu domowego systemu nag³oœnienia. W nag³oœnieniu car-audio, w którym ze wzglêdu na
niskie napiêcia zasilania i du¿e pr¹dy wa¿na jest wysoka sprawnoœæ, uk³ad doskonale sprawdzi siê wraz z
impulsow¹ przetwornic¹ napiêcia. Funkcja miêkkiego startu uchroni g³oœniki przed szkodliwymi „stukami”
podczas w³¹czania zasilania, bardzo wysoka sprawnoœæ umo¿liwia minimalizacjê obudowy oraz radiatora. Ze
wzmacniacza mo¿na uzyskaæ moc 110W dla g³oœnika o impedancji 3W lub 86W dla g³oœnika 4W przy zasilaniu
+/-27 V przy zniekszta³ceniach THD=10%. Wzmacniacz mo¿e tak¿e pracowaæ w trybie mostkowym (mono).
Przy takiej konfiguracji moc wyjœciowa dla g³oœnika o impedancji 6W osi¹ga wartoœæ 210W przy
zniekszta³ceniach THD=10%.
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Schemat wzmacniacza w konfiguracji stereo przedstawiono na rys. 1. Analogowy sygna³ wejœciowy jest
zamieniany na sygna³ cyfrowy o modulowanym wspó³czynniku wype³nienia (PWM). Wyjœciowe tranzystory
mocy sterowane tym sygna³em, s¹ otwierane i zamykane bez stanów poœrednich z czêstotliwoœci¹ z zakresu
300...350 kHz. Przy takim kluczowaniu strome zbocza narastaj¹ce i opadaj¹ce sygna³u wyjœciowego zawieraj¹ w
sobie bardzo szerokie widmo sygna³ów niepo¿¹danych, co mo¿e powodowaæ zak³ócanie pracy urz¹dzeñ

Rys. 1 Schemat elektryczny
radiowych. Aby to wyeliminowaæ trzeba stosowaæ dolnoprzepustowe filtry LC. Wartoœci elementów L i C filtru
wyjœciowego nale¿y dobieraæ dla danej wartoœci impedancji g³oœnika. W tab. 1 przedstawiono wartoœci tych
elementów. D³awiki L1 i L2 musz¹ byæ nawiniête drutem o œrednicy co najmniej 1 mm, ze wzglêdu na
przep³ywaj¹cy przez nie pr¹d o wartoœci ok. 8 A.
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Wzmacniacz mo¿e pracowaæ w trzech trybach:
- Standby – w tym stanie uk³ad pobiera bardzo ma³y pr¹d i jest w stanie uœpienia,
- Mute – w stanie tym uk³ad uk³ad jest aktywny jednak na wyjœciu nie ma sygna³u,
- Operating – uk³ad jest w³¹czony jest to stan pracy.
Aby ustawiæ dany tryb, nale¿y ustawiæ odpowiednio prze³¹czniki S1 i S2 (tab. 2).

Uk³ad posiada zabezpieczenie termiczne oraz przeci¹¿eniowe. Zabezpieczenie termiczne od³¹cza zasilanie w
momencie gdy temperatura struktury osi¹gnie 150OC a w³¹cza gdy obni¿y siê do 130OC. Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe kontroluje pr¹dy p³yn¹ce przez tranzystory mocy. Gdy pr¹d osi¹gnie wartoœæ 8 A,
wzmacniacz nie jest wy³¹czany tylko zmienia kluczowanie tranzystorów co zmniejsza moc doprowadzan¹ do
g³oœników. Uk³ad sprawdza stan wyjœæ co 100 ms i próbuje go restartowaæ dopóki przyczyna zbyt du¿ego pr¹du
wyjœciowego zostanie usuniêta.
Aby wzmacniacz pracowa³ w trybie mostkowym (mono) nale¿y usun¹æ elementy R11, R12, C26, C28 i C29, a
nastêpnie zewrzeæ ze sob¹ wyprowadzenia uk³adu U1: 2 z 21 oraz 3 z 22. W tym trybie g³oœnik nale¿y do³¹czyæ
pomiêdzy wyjœcia OUT1P i OUT2M.
Wartoœci elementów L i C filtru wyjœciowego przedstawiono w tab. 3.

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Jeœli potrzebna jest mniejsza moc, to mo¿na zastosowaæ uk³ad TDA8922, który ró¿ni siê od TDA8920 tylko
moc¹ wyjœciow¹ równ¹ 2x25 W. Pozosta³e parametry s¹ takie same.
Schemat monta¿owy przedstawiono na rys. 2. Monta¿ zaczynamy od wlutowania rezystorów, nastêpnie
kondensatorów, a na samym koñcu montujemy uk³ad TDA8920 (TDA8922). Po zmontowaniu wzmacniacz nie
wymaga ¿adnych regulacji, wystarczy uk³ad U1 zaopatrzyæ w niewielki radiator.

Wykaz elementów
Rezystory
R1, R3, R4, R8, R10...R12 .............................................5,6 kW
R2, R5, R7, R13:................................................................10 W
R6: ...................................................................................30kW
R9, R14:.............................................................................22W
Kondensatory
C1, C7, C9, C12...C16, C24, C32, C34...C39:..........100 nF MKT
C2, C5:.................................................................1000 mF/35 V
C4: .........................................................................100mF/16 V
C8: ............................................................................47mF/63 V
C17, C23, C25, C30: ..................................................1 nF MKT
C18, C20, C26, C29: ..............................................470 nF MKT
C10, C11, C19, C28, C33, C40,C41: ..............................220 pF
C21, C27: ................................................................15 nF MKT
C22*, C31*: ..........................................................680 nF MKT
Pó³przewodniki
U1: .........................................................................TDA8920BJ
D1: ................................................................dioda Zenera 5V6
Inne
L1*, L2*: ..............................................................d³awik 22mH
Listwa goldpin 2x2
Zworki – 2 szt.
ARK2 5 mm – 6 szt.
Radiator
*Dok³adny opis w tekœcie - elementy dla obci¹¿enia stereo 2x4W

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 8/08
www.ep.com.pl
Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa
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Dzia³ pomocy technicznej:
tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl
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